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مر�سوم بقانون رقم ( )49ل�سنة 2010
ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام قانون ديوان الرقابة المالية
ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة 2002
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين .
بعد االطالع على الد�ستور ،
وعلى قانون ديوان الرقابة المالية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة ,2002
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى

ُتعاد ت�سمية « ديوان الرقابة المالية » ال��واردة بالمر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة 2002
بحيث ت�صبح « ديوان الرقابة المالية والإدارية » .

المادة الثانية

ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد ( )1الفقرة الثانية )4( ، )2( ،البنود ( �أ ) و(هـ) و(ز))5( ،
الفقرتين(�ساد�س ًا) ،و(ثامن ًا) )6( ،البنود (�أ) و(ب) و(د) )8( ،الفقرة الأول��ى،)11( ،
( )19( ،)16( ،)14( ،)12الفقرة الأول��ى )20( ،الفقرة الثانية )25( ،)22( ،الفقرة
الثانية )39(،)31( ،)29( ،الفقرة الأول��ى )45( ،)41( ،الفقرة الثانية ،من قانون ديوان
الرقابة المالية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  ،2002الن�صو�ص الآتية:

مادة (( )1الفقرة الثانية):

يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على �أموال الدولة و�أموال الجهات المن�صو�ص عليها في
المادة ( )4من هذا القانون ،ويتحقق بوجه خا�ص من �سالمة وم�شروعية ا�ستخدام هذه
الأموال وح�سن �إدارتها ،بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين
والقرارات الإدارية والرقابة على �أداء الجهات الخا�ضعة للرقابة ،وذلك على الوجه المن�صو�ص
عليه في هذا القانون.

مادة (:)2

كاف من الموظفين الفنيين،
ُي�شكل ديوان الرقابة المالية والإدارية من رئي�س ووكيلين وعدد ٍ
ويجوز تعيين وكيل م�ساعد �أو �أكثر تبع ًا لحاجة العمل ومقت�ضياته ،ويلحق بالديوان العدد الالزم
من الموظفين الإداريين والمعاونين.
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مادة ( )4البنود (�أ) و (هـ) و (ز):

�أ ) الوزارات والإدارات والم�صالح العامة التي يت�ألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات
الملحقة بها ،على �أن ي�ستثنى من تلك الجهات وزارة الداخلية والحر�س الوطني وجهاز
الأمن الوطني والجهات الأخرى التي تت�ضمن ميزانياتها م�صروفات �سرية متعلقة بالأمن
القومي وذلك بالن�سبة لهذه الم�صروفات.
كما ي�ستثنى من رقابة الديوان �أي��ة جهة �أوج��ب الد�ستور �أو القانون مراعاة ال�سرية في
�شئونها.
ه��ـ) ال�شركات التي يكون للدولة �أو ل�شخ�ص من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ح�صة في
ر�أ�سمالها تزيد على � ،%50أو التي ت�ضمن الدولة لها حد ًا �أدنى من الربح �أو تقدم لها �إعانة
مالية.
ز ) �أية جهة يعهد الملك �إلى الديوان بمراقبتها بما في ذلك الجهات الم�ستثناة من الرقابة.
وعلى �أن ترفع التقارير عن الجهات الم�ستثناة من الرقابة �إلى الملك مبا�شرة.

مادة ( )5الفقرتين(�ساد�ساً) و(ثامناً):
(�ساد�ساً):

فح�ص ومراجعة القرارات ال�صادرة في �شئون التوظيف بالجهات المحددة في المادة ()4
من هذا القانون ،والخا�صة بالتعيينات والترقيات ومنح العالوات والبدالت والمرتبات الإ�ضافية
والت�سويات وما في حكمها ،وكذلك بدل ال�سفر وم�صاريف االنتقال ،وذلك لال�ستيثاق من �صحة
هذه القرارات ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة ل�شئون التوظيف ولقواعد
الميزانية و�سائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمو�ضوعها.

(ثامناً):

فح�ص الأوجه التي ت�ستثمر فيها الأموال العامة ،في الداخل والخارج ،وغيرها من �أموال
الجهات الخا�ضعة لرقابة ال��دي��وان ما لم يتعار�ض ذل��ك مع القوانين المنظمة لأعمالها،
ومراجعة ح�سابات هذه اال�ستثمارات ومدى مالءمة العائد منها ،و�إبداء مالحظاته في هذا
ال�ش�أن.

مادة ( )6البنود (�أ)(،ب) و(د):

�أ ) مراجعة اللوائح والأنظمة المالية والإداري��ة والح�سابية ومدى االلتزام بتطبيق القوانين
واللوائح و�أ�سلوب �سير العمليات المالية والإدارية ،للتحقق من مدى �سالمتها ،وتحديد �أوجه
النق�ص والق�صور فيها ،واق��ت��راح ما ي��راه من و�سائل لإ�صالحها وتح�سينها ،للو�صول
ب��الإج��راءات الإداري��ة والخدمات المقدمة �إل��ى �أف�ضل م�ستوياتها ،وحماية الأم��وال التي
ت�شملها الرقابة �إلى �أف�ضل م�ستوى من ال�سالمة والكفاءة والدقة.
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ب) درا�سة وفح�ص الأنظمة الإدارية والمحا�سبية والرقابة الداخلية المتعلقة ببرامج الحا�سب
الآلي للتحقق من كفاءة وكفاية تلك الأنظمة وتحديد �أوجه النق�ص والق�صور فيها ،والت�أكد
من حماية تلك الأنظمة من االختراق ،واقتراح الو�سائل المنا�سبة لمعالجة �أوجه الق�صور.
د ) درا�سة مدى كفاءة العمليات المالية والإدارية من حيث ال�سرعة والتكلفة والجودة و�أدائها
دون تعقيد �أو ازدواجية ،وبيان الموازنة بين المدخالت والمخرجات من ال�سلع والخدمات
لتحقيق الكفاءة والفاعلية والتوفير في ا�ستخدام ال��م��وارد وبحث م��دى تنا�سب وتال�ؤم
ال�صرف المالي مع الم�صلحة العامة المرجوة ومدى �أهمية الإنفاق والجدوى االقت�صادية
منه وتحديد الأولويات في الإنفاق.

مادة ( )8الفقرة الأولى:

يكون للديوان الحق في �أن يراجع ويفح�ص �إ�ضافة �إلى الم�ستندات المن�صو�ص عليها في
القوانين واللوائح والتعميمات المالية والإدارية �أية م�ستندات �أو �سجالت �أو �أوراق �أخرى يرى
ح�سب تقديره �أنها الزمة للقيام باخت�صا�صاته على الوجه الأكمل ،وله �أن يحتفظ بما يراه من
الم�ستندات �أو ال�سجالت �أو الأوراق� ،إذا اقت�ضى الأمر ذلك لحين االنتهاء من �أعماله.

مادة (:)11

يتولى الديوان �إبالغ الجهات الخا�ضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تك�شفت
له ومطالبتها باتخاذ ما يلزم لت�صحيح الإجراءات الإدارية وتح�صيل المبالغ الم�ستحقة لها� ،أو
التي �صرفت منها بغير حق خالل فترة زمنية معينة ،وله �إحالة الأمر �إلى الجهة المخت�صة
بتحريك الدعوى الجنائية �إذا ما توافرت لديه �أدلة جدية على وجود جريمة جنائية.

مادة (:)12

يعتبر جميع الموظفين في الجهات الخا�ضعة لرقابة الديوان م�سئولين عن ت�صرفاتهم
المتعلقة بالم�ستندات والأم��وال التي ت�شملها الرقابة وذلك وفق ًا للقواعد المقررة في هذا
القانون والئحته التنفيذية وتخ�ضع جميع �أعمالهم لرقابة الديوان ،على �أنه بالن�سبة �إلى الوزراء
يكتفي الديوان ب�إعداد تقرير ب�ش�أن الوقائع �أو الت�صرفات المن�سوبة �إليهم ،ويقدم رئي�س
الديوان هذا التقرير �إلى الملك وكذلك �إلى كل من مجل�س الوزراء ومجل�س النواب.

مادة (:)14

يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق �أحكام هذا القانون ما يلي:
�أ ) عدم الرد على مالحظات الديوان �أو مرا�سالته �أو الت�أخر في الرد عليها بغير عذر مقبول،
ويعتبر في حكم عدم الرد �أن يجيب الموظف �إجابة الغر�ض منها المماطلة �أو الت�سويف.
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ب) عدم �إب�لاغ الجهات الخا�ضعة لرقابة الديوان عن المخالفات المالية والإداري���ة التي
تكت�شفها خالل �سبعة �أيام من تاريخ اكت�شافها.
ج) كل ت�صرف �أو �إهمال �أو �إخفاء للمعلومات يكون من �ش�أنه �إعاقة الديوان عن مبا�شرة
اخت�صا�صاته على الوجه الأكمل.
د ) �إعطاء الديوان بيانات �أو �أوراق ًا �أو م�ستندات غير �صحيحة.
هـ)عدم االلتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات في كافة �شئون التوظيف والموظفين
التي تحقق العدالة والم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.

مادة (:)16

�إذا اكت�شفت �أي من الجهات الخا�ضعة لرقابة الديوان مخالفة مالية �أو �إداري��ة مما ن�ص
عليه ف��ي ه��ذا القانون فعليها �أن ت��واف��ي ال��دي��وان بتقرير ح��ول المخالفة م�شفوعة ب�صور
الم�ستندات الم�ؤيدة لها وذلك خالل مدة �أق�صاها �سبعة �أيام من تاريخ اكت�شافها.

مادة ( )19الفقرة الأولى:

يعد رئي�س الديوان تقرير ًا �سنوي ًا عن كل من الح�ساب الختامي للدولة والح�سابات الختامية
للجهات الخا�ضعة لرقابته وع��ن نتائج �أع��م��ال رقابة الأداء والرقابة الإداري����ة ،يبين فيه
المالحظات و�أوجه �أي خالف يقع بين الديوان والجهات الخا�ضعة لرقابته.

مادة ( )20الفقرة الثانية:

ويجوز لرئي�س الديوان �أو �أحد وكيلي الديوان �أو �أحد الوكالء الم�ساعدين ح�ضور جل�سات
الجمعية العامة التي تناق�ش تقارير مدققي ح�سابات ال�شركة ومجال�س �إداراتها ،وله �أن يتحدث
ويدلي بوجهة نظره في الم�سائل محل المناق�شة ويطلب الإي�ضاحات ويوجه اال�ستف�سارات ،دون
�أن يكون له �صوت معدود عند الت�صويت.

مادة (:)22

ي�ضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتي�شه في �شكل مالحظات يبلغها �إلى الجهات المخت�صة عن
طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات ،وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على
تلك المالحظات ،و�أن تلبي طلبات ال��دي��وان ،و�أن تتخذ ال�لازم ب�ش�أن ت�صحيح الإج��راءات
الإدارية الخاطئة وتح�صيل المبالغ ال�ضائعة �أو التي �صرفت بغير حق �أو التي ا�ستحقت و�أهمل
في تح�صيلها ،وذلك خالل �شهر من تاريخ �إبالغها بذلك.

مادة ( )25الفقرة الثانية:

وفي حالة غياب الرئي�س يحل محله �أحد وكيلي الديوان ،ولرئي�س الديوان �أن يفو�ض �أحد
الوكيلين �أو �أي�� ًا من الوكالء الم�ساعدين للديوان في بع�ض اخت�صا�صاته المبينة في هذا
القانون.
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المادة (:)29

يكون تعيين وكيلي ال��دي��وان وال��وك�لاء الم�ساعدين ب�أمر ملكي بنا ًء على تر�شيح رئي�س
الديوان.
وت�سري عليهم من حيث المرتب ومعا�ش التقاعد والبدالت والمزايا المالية ما يرد ب�ش�أنهم
في جدول رواتب موظفي الديوان.
وت�سري عليهم عند الم�ساءلة الت�أديبية الأحكام المن�صو�ص عليها في هذا القانون والالئحة
التنفيذية.
ويكون التعيين في الوظائف الفنية الأخرى وغيرها من الوظائف بقرار ي�صدر من رئي�س
الديوان .
ويق�صد بالموظف الفني في هذا القانون كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الفنية في جدول
عال في
الرواتب بالديوان ،وي�شترط فيه �أن يكون حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س �أو م�ؤهل ٍ
المحا�سبة �أو الحقوق �أو المالية من جامعة معترف بها من الجهة المخت�صة بمملكة البحرين.

مادة (:)31

ال يجوز لرئي�س الديوان �أو وكيلي الديوان �أو الوكالء الم�ساعدين �أو �أي من موظفي الديوان
�أثناء تولي �أي منهم من�صبه �أن يلي �أية وظيفة عامة �أخرى ،كما ال يجوز له ولو بطريق غير
مبا�شر �أن يزاول عم ًال مهني ًا �أو تجاري ًا� ،أو �أن ي�شتري ما ًال من �أموال الدولة ولو بطريق المزاد
العلني �أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئ ًا من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه ،كما ال يجوز له �أن ي�شارك في
�أي��ة التزامات تعقدها الدولة �أو الم�ؤ�س�سات �أو الهيئات العامة ،وال �أن يجمع بين وظيفته
وع�ضوية مجل�س �إدارة �أية م�ؤ�س�سة عامة �أو هيئة �أو �شركة.

مادة ( )39الفقرة الأولى:

ُتن�ش�أ في الديوان لجنة للموارد الب�شرية  ،ت�ؤلف برئا�سة �أحد وكيلي الديوان وع�ضوية �أربعة
من كبار الموظفين الفنيين يختارهم رئي�س الديوان بقرار منه ،ويحدد هذا القرار من يتولى
�أعمال �أمانة ال�سر باللجنة .

مادة (:)41

يكون للديوان ميزانية م�ستقلة ،تدرج رقم ًا واحد ًا تحت ق�سم خا�ص في الميزانية العامة
للدولة.
وي�ضع رئي�س الديوان م�شروع الميزانية التف�صيلية بموافقة الملك وير�سل في الميعاد
القانوني �إلى وزير المالية.
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ويدرج وزير المالية الم�شروع كما ورد �إليه تحت ق�سم خا�ص بالميزانية العامة للدولة.

مادة ( )45الفقرة الثانية:

وعلى الجهات الخا�ضعة لرقابة الديوان موافاته بالأوراق والم�ستندات الالزمة لأداء �أعماله،
كما توافيه بميزانياتها وح�ساباتها الختامية وما ُيجرى عليها من ت�سويات وتعديالت �إ�ضافية،
ونتائج الجرد ال�سنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الإنجاز و�أي��ة ح�سابات �أخ��رى تحددها
الالئحة التنفيذية ،وكل ذلك في المواعيد المقررة قانون ًا.

المادة الثالثة

ُت�ضاف �إلى ن�صو�ص المواد �أرقام ( )37( ،)17( ،)9( ،)5من قانون ديوان الرقابة المالية
ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  2002فقرات جديدة ن�صو�صها الآتية :

مادة ( )5فقرة(رابع ع�شر):

التحقق من �سالمة وم�شروعية ا�ستخدام �أموال الجهات الخا�ضعة للرقابة وح�سن �إدارتها
بما في ذلك الجوانب الإدارية وبالأخ�ص الآتي:
�أ) التحقق من تنفيذ الجهات الخا�ضعة للرقابة لخططها وبرامجها المختلفة.
ب)التحقق من �سالمة ومالءمة الإجراءات الإدارية المعمول بها في الجهات الخا�ضعة للرقابة
والك�شف عن �أ�سباب ق�صور الأداء فيها � -إن وجد  -واقتراح الأ�ساليب البديلة المنا�سبة.
ج) مراجعة �أ�ساليب تنفيذ اللوائح والأنظمة الإدارية للت�أكد من االلتزام بتنفيذ �أحكام الد�ستور
والقوانين ال�صادرة في هذا ال�ش�أن.
د) التحقق من اال�ستغالل الأمثل لمرافق الدولة والموارد المتاحة.

مادة ( )9فقرة �أخيرة:

وللديوان الحق في االت�صال المبا�شر بر�ؤ�ساء الح�سابات ومديريها في الجهات الخا�ضعة
لرقابة ال��دي��وان ،وذل��ك بعد �إخ��ط��ار ال�سلطة المخت�صة بتلك الجهات ،كما يكون له حق
مرا�سلتهم والتفتي�ش عليهم.

مادة ( )17فقرة ثانية:

وعلى الجهة المخت�صة �أن تتبع في التحقيق والت�أديب الإج��راءات المن�صو�ص عليها في
قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية.
وت�سري �أحكام هذه المادة على المخالفات المالية والإداري��ة التي يكون للديوان �أ�سبقية
الك�شف عنها و�إبالغ الجهة الخا�ضعة للرقابة بها.

العدد - 2975 :الخمي�س  25نوفمبر 2010

مادة ( )37فقرة �أخيرة:

وتعتبر ق��رارات مجل�س الت�أديب �سواء كانت غيابية �أو ح�ضورية ،نهائية ،ويجوز لرئي�س
الديوان ولذوي ال�ش�أن الطعن فيها �أمام محكمة اال�ستئناف العليا  ،وذلك خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا من تاريخ العلم بها ،وال يترتب على هذا الطعن �إيقاف تنفيذ القرار الت�أديبي المطعون
عليه� ،إال �إذا �أمرت بذلك المحكمة المخت�صة بنظر الطعن.

المادة الرابعة

ُت�ستبدل عبارة (ق��ان��ون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية) بعبارة (�أنظمة الخدمة
المدنية) ،وعبارة (وزارة المالية) بعبارة (وزارة المالية واالقت�صاد الوطني) ،وعبارة (وزير
المالية) بعبارة (وزير المالية واالقت�صاد الوطني)  ،وعبارة (وكيال الديوان) بعبارة (وكيل
الديوان) �أينما وردت في قانون ديوان الرقابة المالية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ()16
ل�سنة  ، 2002كما ت�ستبدل عبارة (ديوان الرقابة المالية والإداري��ة) بعبارة (ديوان الرقابة
المالية) �أينما وردت في القوانين المعمول بها.

المادة الخام�سة

على رئي�س مجل�س ال��وزراء وال��وزراء ـ كل فيما يخ�صه ـ تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية .

                                                                                                     ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع      :
بتاريـ ــخ 8  ذي الحجة 1431هـ
الموافق  14نوفمـ ـ ـ ــبر 2010م
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