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املناطق لبع�ض  التف�صيلية  املخططات  لإعداد  �صنوات   9

اال�ستثمارية الفر�ص  �سياع  والنتيجة:  »التخطيط«..  خارج  البحرين  يف  مرّبع  مرت  كيلو   30
-2016( لعامي  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأفاد 

مناطق  خمتلف  يف  خمططة  غري  اأرا�ٍض  وجود  الحظ  اأنه   )2017

البحرين بلغت م�ساحتها 3 اآالف هكتار، اأي ما يوازي 30 كيلومرت 

مرّبع.

تلك  من  مربع(  كيلومرت   10( هكتار  األف  اأن  التقرير  وذكر 

االأرا�سي م�سنفة كمناطق حتت الدرا�سة، واألفني منها غري م�سنفة.

واعترب الديوان يف تقريره اأن عدم ت�سنيف تلك املناطق اأّدى اإىل 

عدم اإمكانية تق�سيم اأو تعمري العقارات الواقعة �سمن تلك االأرا�سي 

نظراً لعدم وجود ت�سنيف معتمد لها، مما ت�سّبب يف االإ�سرار مب�سالح 

مّلك تلك العقارات واأّدى اإىل �سياع العديد من الفر�ض اال�ستثمارية 

وعدم اال�ستفادة من تلك االأرا�سي يف م�ساريع التنمية العمرانية.

بوزارة  العمراين  للتخطيط  العامة  االإدارة  اأن  التقرير  وذكر 

االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين ا�ستغرقت يف اإعداد 

ودرا�سة املخططات التف�سيلية مدة طويلة بلغت يف بع�ض احلاالت 

9 �سنوات من تاريخ البدء يف الدرا�سات امليدانية للمخطط.

برنامج زمني  اإىل عدم وجود  اأن ذلك يعود  اإىل  التقرير  واأ�سار 

معتمد لدى اإدارة تخطيط املدن والقرى الإعداد املخططات التف�سيلية 

جلميع املناطق يف اململكة، وعدم �سعي االإدارة اإىل اال�ستعانة باملكاتب 

املخططات  اإعداد  يف  االإ�سراع  يكفل  مبا  املتخ�س�سة  اال�ست�سارية 

للتخطيط  التنفيذية  اللئحة  اإجازة  من  الرغم  على  التف�سيلية، 

مع  التن�سيق  �سعف  اإىل  اإ�سافة  املكاتب،  بتلك  اال�ستعانة  العمراين 

اجلهات ذات العلقة، كجهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري، ال�ستكمال 

اجلراءات اللزمة الإعداد املخططات التف�سيلية.

اأفاد تقرير ديوان الرقابة املالية واالإدارية اجلديد 

ا�ستلم  حكومياً  م�سوؤوالً  اأن  لعامي )2017-2016( 

لي�ض  وهو  دينار  األف  اإىل 138  قيمتها  ت�سل  رواتب 

على راأ�ض عمله.

اجلديد  التقرير  اأوردها  التي  التفا�سيل  وجاء يف 

�سدور  بعد  ا�ستمّرت  والبلديات  االأ�سغال  وزارة  اأن 

قرار رئي�ض جمل�ض الوزراء رقم )48( ل�سنة 2012 

البلدية  اخلدمات  الإدارة  بالوكالة  مديراً  بتعيني 

مدير  وعلوات  رواتب  �سرف  يف  بالوزارة  امل�سرتكة 

نهاية  ال�سابق حتى  امل�سرتكة  البلدية  اخلدمات  اإدارة 

�سهر يونيو 2016 وهو تاريخ اإحالته للتقاعد.

رفت له رواتب  وذكر التقرير اأن املدير ال�سابق �سُ

اأو تواجده على  اال�ستفادة من خدماته  للموظف دون 

راأ�ض العمل، وقد بلغت قيمة تلك الرواتب والعلوات 

امل�سروفة 138 األف دينار.

- ح�سني �سبت 
- ح�سني العابد

- اأحمد املال
- �سماء عبداجلليل

- عارف احل�سيني
- غالب اأحمد

اإعداد وحترير:

»النفط القاب�صة« مل تورد اأرباحها اإلى خزينة الدولة.. تقرير الرقابة املالية:

ارتفاع العجز االكتواري ل�سناديق التقاعد اإىل 10.9 مليار دينار
�أفاد تقرير ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية لعامي )2017-2016( �أن �لعجز �الكتو�ري ل�صندوقي �لتقاعد �لعام و�خلا�ص �رتفع �إىل 10.6 مليار دينار يف نهاية �لعام 2016، بعد �أن كان 6.3 

مليار دينار يف نهاية 2012، �أي بزيادة مقد�رها 73 %.

وجاء يف �لتقرير �لذي ح�صلت »�الأيام« على ن�صخة منه �أن �صندوق �لتقاعد �لعام دخل �إىل �ملرحلة �لثانية من مر�حل �لعجز �الكتو�ري، بعد �أن كان قد دخل �إىل �ملرحلة �الأوىل منذ �صنو�ت.

وذكر باأن �ملرحلة �الأوىل تبد�أ عندما تتجاوز تكلفة �ملنافع �لتاأمينية �إير�د�ت �ال�صرت�كات، حيث �رتفع �لعجز �حلقيقي من مبلغ 24 مليون دينار يف �صنة 2012 �إىل 129 مليون دينار يف �صنة 

2016، �أي �أن قيمة �لعجز قد ت�صاعفت �أكرث من 5 مر�ت.
ة بالهيئة« جمموع �الإير�د�ت  ونّوه �إىل �أن �ملرحلة �لثانية من �لعجز �الكتو�ري تبد�أ حني تتجاوز جمموع �مل�صروفات »و�لتي تتمثّل يف مدفوعات �ملنافع �لتاأمينية و�مل�صروفات �الإد�رية �خلا�صّ

»�ملتمثلة يف ��صرت�كات �لتاأمني وعو�ئد �ال�صتثمار�ت و�لتعوي�صات �مل�صتلمة من �حلكومة و�أق�صاط �صّم �صنو�ت �خلدمة �الفرت��صية«.

وعلى �صعيد �صندوق �لقطاع �خلا�ص، فذكر �لتقرير �أنه دخل �ملرحلة �لثانية من �لعجز �الكتو�ري، وذلك خالل �لعام �ملا�صي 2016، بعجٍز بلغ 2 مليون دينار، فيما كان �ل�صندوق يتمتع بفائ�ص 

قدره 81 مليون دينار.

وعلى �صعيد �صندوق �أع�صاء جمل�صي �لنو�ب و�ل�صورى و�ملجال�ص �لبلدية، فقد �رتفع �لعجز �حلقيقي خلم�صة �أ�صعاف، حيث كان 316 �ألف دينار، و�أ�صبح 1.5 مليون دينار يف �لعام �ملا�صي.

يف �صياق �آخر، �أفاد �لتقرير �أن �ل�صركة �لقاب�صة للنفط و�لغاز مل تقم بتوريد �لعو�ئد �مل�صتحقة للدولة و�لبالغة 56.4 مليون دينار وذلك خالل �لعام 2016.

وجاء يف �لتقرير �أن �ل�صركة قامت با�صتخد�م �لعو�ئد لت�صديد �لتز�ماتها �خلا�صة بت�صوية بع�ص �لعقود �لنفطية بدالً من توريدها �إىل �حل�صاب �لعمومي، �الأمر �لذي ُيعد خمالًفا لقانون �مليز�نية 

�لعامة للدولة.

�إىل ذلك، ورد يف �لتقرير �أن هناك تدنياً يف �صرف بع�ص �لوز�ر�ت و�جلهات �حلكومية من ميز�نية م�صاريعها للعام 2016، مما يعك�ص عدم قيامها باإعد�د خطط مدرو�صة مل�صاريعها ومو�عيد 

تنفيذها و�لتدفقات �لنقدية �خلا�صة بها ب�صورة دقيقة وبناًء على �حلاجة �لفعلية لها، �أو �إىل عدم كفاءتها يف تنفيذ م�صاريعها يف �ملو�عيد �ملقررة.

و��صتعر�ص �لتقرير مناذج من بع�ص تلك �لوز�ر�ت �لتي كانت ن�صبة �إجنازها مل�صاريعها متدنية، من �أبرزها �ملجل�ص �الأعلى للق�صاء و�لذي �أجنز 20 % فقط من م�صاريعه، ديو�ن �خلدمة �ملدنية 

25 %، وز�رة �لعدل »�صوؤون �لعدل« 26 %، وجهاز �مل�صاحة و�لت�صجيل �لعقاري 43 %.

املالية واالإدارية اجلديد لعامي )2017-2016(  الرقابة  اأفاد تقرير ديوان 

م�سرتيات  مقابل  اأرامكو  �سركة  م�ستحقات  ت�سديد  يف  تتاأخر  املالية  وزارة  اأن 

الدولة من النفط اخلام.

وجاء يف التقرير الذي ح�سلت »االأيام« على ن�سخة منه اأن هذا التاأخر ت�سبب 

يف  التاأخر  عن  كفوائد  وذلك  دينار،  األف   722 بقيمة  خ�سائر  الدولة  تكبيد  يف 

دفع تلك امل�ستحقات يف ميعادها وفقاً للعقد املربم مع ال�سركة، االأمر الذي يحّمل 

يف  امل�ستحقات  ب�سداد  االلتزام  حال  يف  جتّنبها  املمكن  من  اإ�سافية  اأعباًء  الدولة 

الوقت املحّدد لها.

تاأخر يف �سداد م�ستحقات »اأرامكو«.. وفوائد التاأخري 722 األف دينار

مدير ا�ستلم رواتب بقيمة 138 األف دينار وهو لي�ص على راأ�ص العمل

املناق�ص��ات قان��ون  خمالف��ة  يف  م�صتم��رة  حكومي��ة  جه��ات 

التنفي��ذ  يف  كفاءته��ا  لع��دم  مل�صاريعه��ا  وزارات  اإجن��از  ت��دنيّ 

�صعي��ف والتح�صي��ل  ل��وزارات..  متاأخ��رات  املالي��ن  ع�ص��رات 

خمتلف��ة حكومي��ة  جه��ات  يف  الب�صري��ة«  »امل��وارد  يف  كب��رة  خمالف��ات 

هـدر الأمـوال الدولـة وجتاهـل لتو�سيـات الرقابـة
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البنك مّول 2,231 عقاًرا بقيمة 20 مليون دينار بدون رهن..!

ملكية وثائق  بال  قر�ضًا   792 ومنح   .. متعثرّ �إ�ضكاين  قر�ض  �ألف   3.5
ا يف نهاية فرباير 2017. اأفاد تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية اأن عدد القرو�ض الإ�ضكانية املتعرثة والتي تخلف اأ�ضحابها عن �ضداد اأق�ضاطها امل�ضتحقة عنها تبلغ 3553 قر�ضً

ولفت التقرير اىل اأن قيمة املتاأخرات امل�ضتحقة عن القرو�ض الإ�ضكانية بلغت 2.7 مليون دينار، %81 منها جتاوزت اأعمارها ال�ضنة.

وذكر ديوان الرقابة اأن هناك ق�ضوًرا لدى اإدارة البنك يف عملية متابعة املتخلفني عن �ضداد اأق�ضاط القرو�ض مما ل ي�ضاعد يف حمل املقرت�ضني على ت�ضديدها ويزيد من خماطر تراكمها وزيادة احتمال 

عدم حت�ضيلها، كما تبني من خالل مراجعة العينات اكتفاء موظفي ادارة التح�ضيل والديون املتعرثة اأحيانا باإجراء ات�ضالت هاتفية لتذكري اأ�ضحابها ب�ضداد املتاأخرات دون اأن تر�ضل اإليهم ا�ضعارات 

بال�ضداد واجراء زيارات ميدانية للبحث يف اأ�ضباب عدم دفع امل�ضتحقات وذلك على الرغم من مرور فرتات طويلة على توقف بع�ضهم عن ال�ضداد و�ضلت اىل 5 �ضنوات.

واأ�ضار التقرير اىل عدم قيام ادارة التح�ضيل والديون املتعرثة بتحويل العديد من احلالت اىل اإدارة ال�ضوؤون القانونية حتى فرباير 2017.

اإىل ذلك، ذكر التقرير اأن بنك ال�ضكان منح 792 قر�ضا بقيمة اجمالية تبلغ 15 مليون دينار مل�ضتفيدين دون احتفاظه بوثائق ملكية العقارات التي مت متويل �ضرائها اأو بنائها اأو ترميمها بقرو�ض 

ا�ضكانية من البنك.

واأكد التقرير اأنه اىل جانب ذلك فاإن هناك اأوجه �ضعف وق�ضور يف عملية حت�ضيل وحفظ ال�ضمانات املتعلقة بالقرو�ض ال�ضكانية، اذ تبني وجود 2231 عقارا مت بناوؤه اأو ترميمه عن طريق قرو�ض 

اإ�ضكانية بلغت قيمتها الجمالية حوايل 20 مليون دينار يف اأبريل 2017 يحتفظ البنك بوثائق ملكيتها دون اأن يقوم برهنها اأو ت�ضجيلها با�ضمه ك�ضمان يف حال عدم التزام املقرت�ض ب�ضداد الأق�ضاط..

ا بنك �لإ�ضكان منح قرو�ضً

 مل�ضتفيدين خالًفا لال�ضرت�طات

غياب لتخ�ض�ضات

 مهمة بالتخطيط �لعمر�ين

غري  �إير�د�ت  دينار  مليون   11
حم�ضلة لأمانة �لعا�ضمة يف 2016

طرحت م�شاريع دون اإجازة بناء!!

تغيريية �أو�مر  ب�ضبب  لـ»�لبلديات«  م�ضاريع  قيمة  يف  زيادة   %206

عقود مل�ضاريع بلدية بـ6.8 مليون بدون مو�فقة »�ملالية«

ب�ضيكات �لإ�ضكانية  �أق�ضاطهم  ي�ضددون  ا  مقرت�ضً  1500

بنك  اأن  واالدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأفاد 

اال�سكان قام مبنح قرو�ض �سراء وبناء مل�ستفيدين يتجاوز 

دخلهم احلد االأق�سى امل�سموح به.

وذكر التقرير اأنه الحظ عدم قيام البنك من بالتحقق من 

ا�ستمرارية ا�ستيفاء املقرت�سني ل�سروط ا�ستحقاق القرو�ض 

تقدميهم  عند  اال�سكان  وزارة  قبل  من  املعتمدة  اال�سكانية 

عدة  مرور  من  الرغم  على  وذلك  القرو�ض،  �سرف  بطلب 

التخ�سي�ض  قرار  �سدور  على  احلاالت  بع�ض  �سنوات يف 

قبل اأن يتقدم املقرت�ض بطلب �سرف القر�ض، حيث جتيز 

املادة 34 من نظام اال�سكان للبنك ايقاف القر�ض للمنتفع 

يف حال فقدانه اي �سرط من �سروط اال�ستحقاق قبل �سرفه.

واأ�سار ديوان الرقابة اىل اأن البنك ال يلتزم بالتاأكد من 

الدخل  جتاوز  بعدم  يتعلق  فيما  ال�سروط  ا�ستيفاء  مدى 

امل�سموح  االأق�سى  للحد  القر�ض  طلب  ل�ساحب  ال�سهري 

دينار  اال�سكانية وهو 1200  القرو�ض  لال�ستفادة من  به 

واملقرر وفًقا لقرار وزير اال�سكان ونظام اال�سكان احلايل، 

اقامة  مقمة  اأ�سرة  رب  القر�ض  طلب  �ساحب  يكون  اأن  اأو 

اأحد  اأو  اأو عدم امتالك املقرت�ض  دائمة يف مملكة البحرين 

اأفراد ا�سرته لعقار.

لالإدارة  االإداري  بالتنظيم  يتعلق  فيما  التقرير  الحظ 

التخ�س�سات  بع�ض  غياب  العمراين،  للتخطيط  العامة 

يرجع  اإذ  لالإدارة،  املتاحة  الب�سرية  املوارد  �سمن  املهمة 

ذلك اإىل اأخطاء يف ت�سكني املوظفني اأو عدم توظيف بع�ض 

التخ�س�سات على الرغم من عدم وجودها يف الهيكل، مبا 

قبل  من  املنفذة  االأعمال  وفاعلية  كفاءة  على  �سليا  يوؤثر 

االإدارة العامة.

للتخطيط  العامة  االإدارة  قيام  اإىل  التقرير  واأ�سار 

العمراين بت�سكني عدد من املوظفني على وظائف معتمدة يف 

الهيكل التنظيمي تختلف عن املهام الفعلية التي ي�سغلونها، 

واجباتهم  يف  و�سوح  عدم  عليه  يرتتب  الذي  االمر 

وم�سوؤولياتهم.

لعامي  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  ك�سف 

)2016-2017( عن اأن ر�سيد االإيرادات غري املح�سلة عن 

الر�سوم البلدية امل�ستحقة الأمانة العا�سمة بلغ يف 2016 

مبلغ 10.834.040 دينار منها مبلغ 7.485.763 دينار 

متثل مديونيات جتاوزت اأعمارها ال�سنة.

وقد اأو�سح تقرير الديوان اأنه لوحظ عدم قيام االأمانة 

و�سع اآلية فعالة ملتابعة اإ�سعارات �سداد مديونيات ر�سوم 

قبل  من  ارجاعها  يتم  والتي  العمالء  اإىل  املر�سلة  البلدية 

الربيد الأي �سبب كان.

اإ�سعارات  بار�سال  قامت  االمانة  ان  التقرير  يف  وجاء 

لعدد 21.5 األف خالل العام 2016 للعمالء املتاأخرين عن 

�سداد الر�سوم البلدية اخلا�سة.

اأن  واالإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  ذكر 

بتغيري  قامت  العمراين  والتخطيط  البلديات  وزارة 

اأو  تر�سيتها  بعد  وموا�سفاتها  امل�ساريع  بع�ض  نطاق 

وذلك  تنفيذها،  اأثناء  اأو يف  املقاولني  مع  العقود  ابرام 

من خالل اإلغاء بع�ض االأعمال واإ�سافة اأعمال جديدة، 

 %12 بني  تكلفتها  تراوحت  تغيريية  اأوامر  بوا�سطة 

الذي  االأمر  للم�سروع،  االأ�سلية  التكلفة  من  و%206 

اأدى اإىل تاأخر تنفيذها وال ي�سمن ح�سول الوزارة على 

االإ�سافية  االأعمال  طرح  عدم  ب�سبب  االأ�سعار  اأف�سل 

�سمن املناق�سة االأ�سلية.

واأو�سى التقرير الوزارة ب�سرورة درا�سة وحتديد 

وثائق  �سمن  واإدراجها  بدقة  امل�ساريع  احتياجات 

اإجراء تغيريات  املناق�سات قبل طرحها، وذلك لتفادي 

جوهرية عليها يف اأثناء تنفيذها؛ حتى ال يوؤدي ذلك اإىل 

تاأخر اإمتامها وارتفاع تكلفتها. 

املالية  الرقابة  اآخر، الحظ تقرير ديوان  يف �سياق 

العمراين  والتخطيط  البلديات  �سوؤون  قيام  واالدارية 

بطرح مناق�سات للم�ساريع وتر�سيتها والبدء بتنفيذها 

قبل احل�سول على اإجازة البناء من البلدية، مما يخالف 

اأحكام قانون تنظيم املباين.

ولفت التقرير اىل اأن الوزارة قامت بطرح مناق�سة 

مببلغ  املناق�سة  ور�ست  الب�سيتني،  �ساحل  تطوير 

وقامت   ،2014-06-16 بتاريخ   1،665،400

ب�سبب   2015 اأكتوبر  يف  املقاول  مع  التعاقد  باإلغاء 

تتعلق  م�ساكل  لوجود  البناء؛  رخ�سة  ا�ست�سدار  عدم 

مبلكية االأر�ض، فطالبها املقاول مببلغ 349 األف دينار 

تعوي�سا عن امل�ساريف التي حتملها خالل الفرتة من 

الوزارة  تبت  العقد، ومل  اإلغاء  الرت�سية وحتى  تاريخ 

يف مطالبته حتى تاريخ انتهاء اأعمال الرقابة يف اأبريل 

.2017

وزارة  باأن  واالدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأفاد 

البلديات و�سوؤون التخطيط العمراين اأبرمت مل�ساريع بقيمة 6.8 

مليون دينار دون احل�سول على موافقة من وزارة املالية وحجز 

مبالغها من امليزانيات املعتمدة لها.

تاأكيد  على  باحل�سول  تكتفي  الوزارة  اأن  التقرير  وا�سار 

لتغطية  الالزمة  االعتمادات  بتوفري  املالية  وزارة  من  كتابي 

التكلفة التقديرية ملناق�سات امل�ساريع قبل طرحها، ومن ثم تقوم 

واملقاولني  املوردين  مع  بها  املتعلقة  العقود  وتوقيع  برت�سيتها 

قبل حجز قيمتها من امليزانيات املر�سودة.

املتطلبات  تخالف  املمار�سة  هذه  اأن  الرقابة  ديوان  واأكد 

الواردة يف الدليل املايل املوحد ال�سادر عن وزارة املالية الذي ال 

يجيز الدخول يف االلتزامات اال بعد احل�سول على املوافقة على 

ابرام العقود وحجز مبالغها من امليزانية.

متكن  عدم  اىل  اأدت  اليها  امل�سار  املمار�سة  اأن  التقرير  وذكر 

الوزارة من �سداد املبالغ امل�ستحقة لبع�ض املقاولني واملوردين يف 

املواعيد املحددة، كما اأنه يوؤدي اىل حتمل الوزارة فوائد قانونية 

وم�سروفات دعاوى ق�سائية اأقامها بع�ض املقاولني �سد الوزارة 

قدرها مدققو الديوان مببلغ 228 األف دينار ما ا�سطر الوزارة 

لر�سد ميزانيات جديدة خالل ال�سنتني 2015 و2016 لت�سديد 

تلك امل�ستحقات، ودفعت منها ما جمموعة 5.8 مليون دينار حتى 

دي�سمرب 2016 وتبقى عليها مبلغ مليون دينار بخالف الفوائد 

القانونية وم�سروفات الدعاوى الق�سائية امل�سار اليها.

اأن  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  ذكر 

عن  القرو�ض  اأق�ساط  حت�سيل  يقبل  االإ�سكان  بنك 

عدم  حالة  يف  وذلك  الدفع  اآجلة  �سيكات  طريق 

املقرت�سني،  عمل  جهات  من  ا�ستقطاعها  اإمكانية 

ي�سددون  ا  مقرت�سً  1511 هناك  اأن  اإىل  م�سرًيا 

الدفع  اآجلة  �سيكات  طريق  عن  قرو�سهم  اأق�ساط 

حتى 23 فرباير 2017.

عن  الدفع  ب�ساأن  الحظ  اأنه  التقرير  واأو�سح 

مبطالبة  يكتفي  البنك  اأن  ال�سيكات  تلك  طريق 

املقرت�سني بتقدمي �سيكات اآجلة الدفع تغطي اأق�ساط 

ثالث �سنوات فقط بدال من كامل فرتة القر�ض والتي 

�سنة  وال�سراء و15  البناء  لقرو�ض  �سنة   30 تبلغ 

البنك يف  جهود  من  ي�ساعف  الرتميم مما  لقرو�ض 

املجال  يف�سح  �سنوات  ثالث  كل  ال�سيكات  حت�سيل 

البنك  ويعر�ض  تقدميها  يف  للمماطلة  للمقرت�سني 

ملخاطر عدم حت�سيلها يف حينها.

ولفت اىل اأنه على الرغم من وجود اتفاق تعاون 

مبوجبه  يتم  العمل  جهات  من  والعديد  البنك  بني 

ب�سكل مبا�سر  االإ�سكانية  القرو�ض  اأق�ساط  ا�ستقطاع 

اجلهات  بتلك  العاملني  املقرت�سني  رواتب  من 

�سماح  لوحظ  اأنه  اإال  البنك،  ح�ساب  اىل  وحتويلها 

البنك لبع�ض املقرت�سني العاملني بتلك اجلهات بدفع 

اأق�ساط قرو�سهم عن طريق �سيكات اآجلة الدفع مما 

اأف�سح املجال لبع�سهم للتوقف عن �سداد اأق�ساطهم.

ال ا�شرتاطات موحدة العتماد ال�شوارع التجارية

 ل معايري ثابتة يف حتديد مو�قع �خلدمات و�ملر�فق �لعامةعدم ن�ضر قر�ر�ت باجلريدة �لر�ضمية
الحظ التقرير عدم وجود معايري وا�سرتاطات تخطيطية وتنظيمية موحدة معتمدة 

الذي قد  االأمر  التجارية،  ال�سوارع  ُتطّبق على جميع املناطق باململكة لتحديد واعتماد 

يرتتب عليه تفاوت يف االإجراءات املتعلقة بتحديد ال�سوارع التجارية ويجعلها عر�سة 

والفو�سى  التخطيط  ع�سوائية  اإىل  توؤدي  اأن  �سانها  من  التي  ال�سخ�سية  للتقديرات 

العمرانية.

كما اأ�سار التقرير اإىل عدم ن�سر عدد من القرارات اخلا�سة بتحديد ال�سوارع التجارية 

يف اجلريدة الر�سمية، مبا يخالف املادتني 1 و2 من القانون رقم 52 ل�سنة 2006 ب�ساأن 

تت�سمن  التي  والقرارات  اللوائح  جميع  ن�سر  تقت�سيان  اللتني  االإدارية،  اللوائح  ن�سر 

قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غري حمدد من االأفراد يف اجلريدة الر�سمية.

اأظهر التقرير عدم وجود معايري ثابتة لدى اإدارة تخطيط املدن 

والقرى لال�ضتناد اإليها يف تخ�ضي�ض مواقع اخلدمات واملرافق 

يتنا�ضب  مبا  وذلك  التف�ضيلية،  املخططات  اإعداد  عند  العامة 

الواقعة فيها واحتياجات تلك  للمناطق  ال�ضعة ال�ضتيعابية  مع 

املناطق بناًء على الكثافة ال�ضكانية والفئات العمرية امل�ضتهدفة، 

الأمر الذي من �ضاأنه اأن يوؤدي اإىل تخ�ضي�ض مواقع اخلدمات 

الحتياجات  مع  تتنا�ضب  ل  ع�ضوائية  بطريقة  العامة  واملرافق 

الفعلية للمناطق الواقعة فيها، كما قد يوؤدي اإىل حرمان بع�ض 

املناطق من اخلدمات واملرافق العامة.

اإدارة  قبل  من  امل�ضتغرقة  املدة  طول  اإىل  التقرير  واأ�ضار 

لأغرا�ض  العقارات  تخ�ضي�ض  يف  والقرى  املدن  تخطيط 

احلالت  بع�ض  يف  جتاوزت  التي  العامة  واملرافق  اخلدمات 

اجلهات  من  التخ�ضي�ض  طلب  ا�ضتالم  تاريخ  من  اأ�ضهر   6
احلكومية واملجال�ض البلدية.



ديوان الرقابة يقف على 40 جهة حكومية ويوؤكد: 207 تو�سيات �سابقة مل تنفذ

توريد غرانيت

توريد بلط �ضرياميك للأر�ضيات

توريد بلط اأر�ضيات

توريد تيجان واأهلّة لعامة دور العبادة

توريد حمراب ومنرب مل�ضجد ال�ضيخ عزيز

بناء اأربعة �ضفوف لتعليم القراآن الكرمي مب�ضجد اخلواجة

اأعمال اإ�ضافية مل�ضجد العدلية

اأعمال اإ�ضافية لتوريد حجر غرانيت

تركيب مظلت ملقربة جد احلاج

تركيب حجر غرانيت مل�ضجد عايل اجلديد

املبلغ بالدينارالبيــــــان

555.000

140.000

72.800

23.900

17.900

15.000

13.666

11.171

8.500

8.482

جدول يبني املوارد التي مت �سراوؤها من دون طرحها يف مناق�سات

رقابة الأداء: تدين اإيرادات »اإدامة«..

 وتقديـم خدمــات بلديــة لـــ»جـــزر اأمــواج« باملجـــان

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  بني 

ب�ضاأن مهام رقابة الأداء على 9 جهات حكومية، 

التقارير  من  تو�ضية   69 بتنفيذ  القيام  عدم 

ال�ضابقة.

 5 تنفذ  مل  املالية  وزارة  اأن  التقرير  واأكد 

يف  الوزارة  تق�ضري  ومنها  �ضابقة،  تو�ضيات 

�ضري  تقارير  بتقدمي  احلكومية  اجلهات  اإلزام 

التنفيذ الفعلي مل�ضاريع ب�ضكل ربع �ضنوي وفقا 

ملتطلبات الدليل املايل املوحد.

عام  يف  اأر�ضلت  الوزارة  اأن  التقرير  وذكر 

2016 لعدد 34 جهة فقط من اأ�ضل 70 جهة 

اأن 23  اإل  التقارير،  بتلك  طلبت فيها تزويدها 

جهة مل ت�ضتجب لطلبات وزارة املالية، غري اأن 

الأخرية مل تتخذ اأية اإجراءات ملتابعتها اأو حثها 

على تقدير التقارير املطلوبة.

ال�ضجلت  اإ�ضدار  اإجراءات  ب�ضاأن  اأما 

على  وانعكا�ضها  عليها  والرقابة  التجارية 

اأكد  التجارة،  بوزارة  النظامية  غري  العمالة 

منها  �ضابقة،  تو�ضيات   6 تنفيذ  عدم  التقرير 

عدم  اإىل  ت�ضري  التي  ال�ضجلت  ح�ضر  عدم 

جتاري  ن�ضاط  ممار�ضة  يف  اأ�ضحابها  جدية 

وا�ضتغللها لإ�ضدار ت�ضاريح عمل للجتار بها.

هيئة  تنفيذ  عدم  اإىل  التقرير  تطرق  وفيما 

حول  �ضابقة  تو�ضيات   4 العمل  �ضوق  تنظيم 

�ضركة  تخلف  التقرير  اأظهر  الأداء،  رقابة 

البحرين لل�ضتثمار العقاري )اإدامة( عن تنفيذ 

درا�ضة  و�ضع  عدم  اأهمها  �ضابقة،  تو�ضية   13

حتقيقها  ومدى  لل�ضركة  املايل  الو�ضع  تبني 

مبينة  اأجلها،  من  اأن�ضئت  التي  للأغرا�ض 

ا�ضتمرار تدين ن�ضبة العوائد، كما مل تعني اإدامة 

رئي�ًضا تنفيذًيا متفرًغا.

كما بني التقرير اأن اإدارة الهند�ضة الزراعية 

بتنفيذ  تقم  مل  والبلديات  الأ�ضغال  بوزارة 

ت�ضَع  مل  الوزارة  اأن  منها  �ضابقة،  تو�ضية   11

للح�ضول على موافقة جمل�ض الوزراء لإ�ضدار 

قرار لفر�ض تعرفة على ا�ضتهلك مياه ال�ضرف 

ال�ضحي.

للبيئة  الأعلى  باملجل�ض  املخلفات  اإدارة  اأما 

عدم  منها  تو�ضيات،   3 تنفيذ  عن  تخلفت  فقد 

القطاع  يف  ال�ضحية  املن�ضاآت  بتفتي�ض  قيامه 

حول  دورية  تقارير  بتقدمي  واإلزامها  العام 

املخلفات  اإدارة  تفوقت  فيما  خملفاتها اخلطرة، 

بوزارة الأ�ضغال والبلديات يف تخلفها عن تنفيذ 

ما  الوزارة  تقدم  �ضابقة، حيث مل  تو�ضية   12

يفيد تخل�ضها من املخلفات احليوانية بالطرق 

تقدمي خدمات  ا�ضتمرت يف  بيئيا، كما  ال�ضليمة 

املنطقة  وهي  اأمواج،  جزر  ملنطقة  النظافة 

لها  تقدم  التي  الوحيدة  اخلا�ضة  ال�ضكنية 

بوزارة  املخلفات  اإدارة  اأما  حكومية،  خدمات 

 3 تنفيذ  عن  الأخرى  هي  تخلفت  فقد  ال�ضحة 

تو�ضيات �ضابقة.

دخلت يف ا�ستثمار »خا�سر درا�سًيا« بربع مليون دينار 

»ممتلكات« تتخذ قرارات ا�ستثمارية بـ 20.6 مليون دينار دون اجتماعات

الرقابة  ديوان  تقرير  اأو�ضح 

مراجعة  ب�ضاأن  والإدارية  املالية 

واللتزام  الداخلية  الرقابة 

 4 تخلف  والأنظمة،  بالقوانني 

 40 تنفيذ  عن  حكومية  جهات 

تو�ضية.

ممتلكات  �ضركة  تخلفت  فقد 

تنفيذ  عن  القاب�ضة  البحرين 

اأن  اأبرزها  �ضابقة،  تو�ضيات   7

ال�ضركة مازال يتخذ  اإدارة  جمل�ض 

دون  وميررها  ا�ضتثمارية  قرارات 

لتدار�ض  فعلية  اجتماعات  عقد 

اإذ  اإقرارها،  قبل  ال�ضتثمارات  تلك 

وافق  اأ�ضهر   9 خلل  اأنه  لوحظ 

ثلثة  على  بالتمرير  املجل�ض 

ا�ضتثمارات ت�ضل اإىل 20.6 مليون 

دينار.

مل  ال�ضركة  اأن  التقرير  واأكد 

تلتزم بعدم ال�ضتثمار يف امل�ضاريع 

وجود  عدم  الدرا�ضات  تبني  التي 

ا�ضتثمرت  اإذ  تنفيذها،  من  جدوى 

األف   250 مبلغ   2017 مايو  يف 

مع  مقفلة  �ضركة  لتاأ�ضي�ض  دينار 

اأن الدرا�ضات املقامة توقعت عجزا 

ت�ضغيليا مببلغ 3.7 مليون دينار 

الأوىل  ال�ضنوات  خم�ض  خلل 

ن�ضف  بواقع  ال�ضركة،  لتاأ�ضي�ض 

مليون دينار �ضنويا.

وحول الأملك البلدية بوزارة 

التقرير  اأكد  والبلديات،  الأ�ضغال 

 8 تنفيذ  عن  الوزارة  تخلف 

تو�ضيات تبني الإخفاقات يف ح�ضر 

العا�ضمة  اأمانة  قبل  من  الأملك 

وا�ضتمرار  الثلث،  والبلديات 

اإبرام  يف  الإدارية  اخلروقات 

العقود وخمالفة قانون املناق�ضات 

واملزايدات.

الأ�ضغال  وزارة  ح�ضدت  فيما 

»الإيرادات  ب�ضاأن  والبلديات 

البلدية« ن�ضيب الأ�ضد يف التخلف 

بـ23  التو�ضيات  تنفيذ  عن 

وتخلف  تنفذ،  مل  �ضابقة  تو�ضية 

تنفيذ  عن  الت�ضالت  تنظيم  هيئة 

تو�ضيتني اثنتني.

تدفع 417 ديناًرا اإيجار مبنى مل�سجدين كان موؤّجًرا بـ 16 األف دينار �سهرًيا

»الأوقاف اجلعفرية«: قرارات منفردة للرئي�ض.. وتلكوؤ يف ا�ستعادة 19 اأر�ض وقفية

اأكد تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية اأن الأوقاف 

التقارير  يف  رفعت  تو�ضية   12 وجود  اجلعفرية 

رئي�ض  اتخاذ  ا�ضتمرار  التقرير  اأكد  اإذ  تنفذ،  مل  ال�ضابقة 

والإعفاء  التاأجري  يف  منفردة  قرارات  الأوقاف  جمل�ض 

والتخ�ضي�ض من دون الرجوع اإىل جمل�ض اإدارة الأوقاف.

واأكد التقرير ا�ضتمرار رئي�ض جمل�ض الأوقاف بتاأجري 

بع�ض العقارات الوقفية دون الرجوع اإىل املجل�ض، ف�ضل 

عن القرارات التي اتخذها ب�ضاأن اإعفاء بع�ض امل�ضتاأجرين 

اإدارة  اإىل  الرجوع  دون  عليهم  امل�ضتحقة  الإيجارات  من 

املجل�ض.

�ضيانة  م�ضروع  بتنفيذ  الإدارة  قيام  التقرير  وبنّي 

بلغت  اإجمالية  بتكلفة  عزيز  ال�ضيخ  م�ضجد  وتطوير 

حوايل 476 األف دينار عن طريق تق�ضيم اأعمال امل�ضروع 

اإىل 21 اتفاقية بدل من تنفيذه م�ضروعا واحدا عن طريق 

مناق�ضة عامة.

وذكر التقرير اأن الإدارة مل تقم بح�ضر الأرا�ضي غري 

امل�ضنفة ودرا�ضة اأو�ضاعها، وال�ضعي مع �ضوؤون البلديات 

اإىل ت�ضنيفها ل�ضتغللها وا�ضتثمارها ب�ضكل اأف�ضل.

وبنّي اأن الإدارة ا�ضتمرت يف ت�ضجيل املبالغ امل�ضتلمة 

من امل�ضتاأجرين املنتهية عقودهم يف ح�ضاب »التاأمينات 

ح�ضابات  يف  بت�ضجيلها  تقوم  ول  للغري«،  امل�ضرتجعة 

امل�ضتاأجر،  العقد مع  اإل عند جتديد  بها  املعنية  الأوقاف 

اإذ ارتفع ر�ضيد احل�ضاب من 1.1 مليون دينار اإىل 1.6 

مليون دينار، يف الفرتة اأبريل 2016 - مايو 2017(، 

مما ي�ضعب حتديد ن�ضيب كل وقف على حدة.

واأكد اأن الإدارة ا�ضتمرت يف جتزئة الأعمال املرتبطة 

ببع�ض امل�ضاريع الإن�ضائية اإىل اأعمال منف�ضلة، ومل تلتزم 

ل  كما  مناق�ضة،  طريق  عن  واحد  م�ضروع  يف  بتنفيذها 

املواد  بع�ض  وا�ضتلم  الأعمال  بع�ض  بتنفيذ  تقوم  تزال 

قبل اإبرام اتفاقيات مع املقاولني واملوردين، مما قد ي�ضيع 

حقوق اإدارة الوقف.

ولفت التقرير اإىل اأن الإدارة مل تتخذ اإجراءات قانونية ل�ضتعادة الأرا�ضي املتعدى عليها، 

يف  خطاب  باإر�ضال  واكتفت  املنا�ضبة،  بالتعوي�ضات  م�ضتغليها  ومطالبة  اأر�ضا،   19 وعددها 

يونيو 2017 ملطالبة اأحد املتعدين على 7 اأرا�ٍض لإرجاعها، ومل تتخذ اأي اإجراءات حيال بقية 

املعتدين.

بالأمر  األف دينار  اأعمال تتجاوز قيمتها  ا�ضتمرت يف �ضراء مواد وتنفيذ  الإدارة  اأن  وذكر 

املبا�ضر بدل من طرحها يف مناق�ضات.

ال�ضيف  مبنطقة  املباين  اأحد  با�ضتئجار  قامت  اجلعفرية  الأوقاف  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

املوقوفة ل�ضالح م�ضجدين، وذلك ملدة 5 �ضنوات، تبداأ من 1 يناير 2017 مببلغ 417 ديناًرا 

�ضهرًيا، معتربا التقرير اأن املبلغ زهيد مقارنة مبوقع املبنى وحجمه املكون من اأربعة طوابق 

امل�ضتاأجر  يدفعه  كان  الذي  الإيجاد  مبلغ  من  فقط   %2.5 ن�ضبة  وي�ضاوي  �ضيارات،  ومواقف 

ال�ضابق البالغ 16482 ديناًرا �ضهرًيا.

يف  ت�ستمر  حكومية  جهات   8
جتاهل 76 تو�سية حول الرقابة الإدارية

الإدارية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأظهر 

واملالية ب�ضاأن ما ُنفذ من تو�ضيات للتقارير 

ال�ضابقة بخ�ضو�ض 8 جهات، عدم اللتزام 

بتنفيذ 76 تو�ضية تتعلق مبهمات الرقابة 

الإدارية.

العمليات  ب�ضاأن  التقرير  بنّي  فقد 

لل�ضياحة  البحرين  بهيئة  املتعلقة 

 14 بتنفيذ  الهيئة  قيام  عدم  واملعار�ض 

تو�ضية، منها عدم اإحالة جميع املخالفات 

املر�ضودة للمن�ضاآت ال�ضياحية اإىل النيابة 

يف  الهيئة  ا�ضتمرار  تبنّي  اإذ  العامة، 

ا�ضتثناء بع�ض املن�ضاآت بالرغم من ت�ضابه 

اإىل  اأحيلت  اأخرى  من�ضاآت  مع  خمالفاتها 

النيابة، ف�ضل عن تاأخر الهيئة يف اإ�ضدار 

املن�ضاآت  على  الرتاخي�ض  وقف  قرار 

املخالفة.

لوزارة  التابعة  البحرية  الرثوة  اأما 

-بح�ضب  تقم  فلم  والبلديات،  الأ�ضغال 

�ضابقة،  تو�ضية   20 بتنفيذ  التقرير- 

املوظفني  النق�ض يف عدد  �ضد  اأبرزها عدم 

وعدم  املرافق،  على  بالإ�ضراف  املعنيني 

تتلكاأ يف  اأنها  اأمنية، كما  تركيب كامريات 

مع  املربمة  للعقود  الإيرادات  حت�ضيل 

مع  ال�ضيد،  مرافق  اأرا�ضي  م�ضتاأجري 

غياب التدريب اللزم للموظفني.

للمنفعة  العقارات  ا�ضتملك  ب�ضاأن  اأما 

فقد  والبلديات،  الأ�ضغال  بوزارة  العامة 

 10 بتنفيذ  اللتزام  عدم  التقرير  اأظهر 

النظر  اإعادة  عدم  راأ�ضها  على  تو�ضيات، 

ب�ضوؤون  املخت�ض  الوزير  �ضلحيات  يف 

ال�ضتملك  قرارات  اإ�ضدار  ب�ضاأن  البلديات 

وت�ضكيل اللجان ذات العلقة.

ال�ضتزراع  ق�ضم  عمليات  وحول 

بني  البلديات،  لوزارة  التابع  ال�ضمكي 

تو�ضيات،  بـ10  اللتزام  عدم  التقرير 

منها عدم توفري الوزارة الإمكانات اللزمة 

اأمرا�ض  وحدة  خمتربات  جميع  لت�ضغيل 

الأ�ضماك، وعدم اعتماد معايري لأ�ضعار بيع 

اإنتاج املركز.

التعطل  �ضد  التاأمني  نظام  وب�ضاأن 

اأكد  الجتماعية،  والتنمية  العمل  بوزارة 

�ضابقة،  تو�ضيات   3 تنفيذ  عدم  التقرير 

مبراجعة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  يقم  مل  اإذ 

للإعانة  الأق�ضى  واحلد  الأدنى  احلد 

املقايي�ض  اإدارة  وحول  والتعوي�ض. 

ال�ضناعة  بوزارة  وامللكية  واملوا�ضفات 

 7 تنفيذ  عدم  التقرير  اأكد  والتجارة، 

الإدارة  قيام  عدم  منها  �ضابقة،  تو�ضيات 

بتنفيذ حملت تفتي�ضية على الأ�ضواق مبا 

العلمات  انت�ضار  ظاهرة  مكافحة  ي�ضمن 

عدم  التقرير  ر�ضد  فيما  املقلدة.  التجارية 

الإن�ضان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  قيام 

تتعلق  جلها  �ضابقة،  تو�ضية   11 بتنفيذ 

فيها  مبا  والوظيفي،  التنظيمي  الهيكل 

ح�ضاب العلوات وتاأهيل الكوادر الوطنية، 

وعدم التواوؤم مع اأنظمة اخلدمة املدنية.

كلية  تنفيذ  عدم  التقرير  ر�ضد  فيما 

املتعلقة  التو�ضية  البحرين  بوليتكنك 

التنفيذي  الرئي�ض  نائب  اأو�ضاع  بت�ضوية 

ال�ضابق.

التزام 19 جهة  يتعلق مبدى  فيما  والإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأظهر 

اجلهات  التزام  عدم  ال�ضابقة،  التقارير  يف  الرقابة  ديوان  تو�ضيات  بتنفيذ  حكومية 

بتنفيذ 22 تو�ضية تتعلق مبهمات الرقابة النظامية.

التي  بالتو�ضيات  النظامي  ال�ضاأن  الداخلية يف  التزام وزارة  التقرير عدم  واأظهر 

رفعت اإليها، اإذ ا�ضتمرت يف ا�ضتخدام ميزانية امل�ضاريع يف متويل بع�ض امل�ضروفات 

العتمادات  لنقل  املالية و�ضوؤون اجلمارك  بالتن�ضيق مع وزارة  تقم  املتكررة، كما مل 

اللزمة لتغطية نفقات رواتب موظفي الوزارة املحولني ل�ضوؤون اجلمارك.

اأكد  اإذ  واحدة،  تو�ضية  تنفيذ  عدم  التقرير  اأظهر  فقط،  بالأ�ضغال  يتعلق  وفيما 

لعقود  حالت  وجود  تبني  اإذ  واملزايدات،  املناق�ضات  بقانون  اللتزام  عدم  التقرير 

اأبرمتها الوزارة مع املوردين بعد مرور ثلثني يوما من تاريخ �ضدور قرار الرت�ضية 

من جمل�ض املناق�ضات.

وب�ضاأن �ضوؤون البلديات والتخطيط العمراين، مل تزل هنا تو�ضية مل تنفذ، اإذ بني 

التقرير ا�ضتمرار الوزارة يف عدم اللتزام بقانون امليزانية العامة ل�ضنة 2002، اإذ مل 

ت�ضدر الأداة القانونية التي جتيز لها حت�ضيل ر�ضوم �ضهادات ال�ضترياد والت�ضدير 

وال�ضهادات البيطرية.

 3 تنفيذ  عدم  التقرير  اأظهر  الثلث،  والبلديات  العا�ضمة  اأمانة  وبخ�ضو�ض 

مع  التعامل  يف  وا�ضتمرت  املناق�ضات  بقانون  املحرق  بلدية  تلتزم  مل  اإذ  تو�ضيات، 

اأحد املوردين بالرغم من انتهاء فرتة العقد، ومل تقع اأمانة العا�ضمة وبلديات املحرق 

الإعلنات  عقود  ملتابعة  اآيل  نظام  ل�ضتخدام  اإجراءات  باتخاذ  واجلنوبية  وال�ضمالية 

واملدفوعات اخلا�ضة بها.

واأكد التقرير عدم قيام وزارة �ضوؤون الإعلم بتنفيذ التو�ضية املتعلقة ب�ضرورة 

اإبرام عقود ملعاملت التوريد التي تبلغ قيمتها 10 اآلف دينار واأكرث.

التو�ضيات  من  تو�ضيتني  بتنفيذ  واملاء  الكهرباء  هيئة  تقم  مل  الذي  الوقت  ويف 

ال�ضابقة تتعلق ببياناتها املالية، اأظهر التقرير عدم تنفيذ وزارة العدل لـ6 تو�ضيات، 

اأو الإعفاء من  اآلية منا�ضبة للتحقق من عجز طالبي التاأجيل  اأبرزها عدم و�ضع  كان 

التي  واخلدمات  ال�ضلع  من  املتجان�ضة  احتياجاتها  وعدم جتميع  الق�ضائية،  الر�ضوم 

تتجاوز قيمتها 25 األف دينار وطرحها يف مناق�ضة.

فيما اأظهر التقرير عدم التزام املجل�ض الأعلى للق�ضاء با�ضت�ضدار الأداة القانونية 

املنظمة ل�ضرف علوة الق�ضاء مبعدل األف دينار �ضهريا للق�ضاة غري البحرينيني.

تتخلف  حكومية  جهة   19
عـن تنفيـذ 22 تو�سيـة »نظاميــة«

غالبية اجلهات احلكومية ال تلتزم بقانون املناق�صات واملزايدات
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وجود  والإدرية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  لحظ 

�سعف يف اإجراءات ت�سليم الرتكات التي بلغ جميع اأطرافها 

 3670 عددها  بلغ  حتى  تراكمها  اىل  اأدى  مما  الر�سد  �سن 

تركة وهي متثل 57% من جمموع الرتكات.

األًفا و463  واأفاد التقرير اأن الرتكات ت�ستمل على 27 

ح�ساب بلغ اإجمايل اأر�سدتها 3.3 مليون دينار وقد م�سى 

على 45% منها اأكرث من 10 �سنوات منذ بلوغ جميع اأطرافها 

�سن الر�سد.

ولفت التقرير اىل اأن اأوجه ال�سعف يف ت�سليم الرتكات 

تعود اىل عدم قيام ادارة اأموال القا�سرين بح�سر الرتكات 

التي بلغ اأطرافها �سن الر�سد ب�سكل دوري ومنتظم وخماطبة 

اأ�سحابها بخطابات م�سجلة بعلم الو�سول ل�ستالم اأن�سبتهم 

وايداع ن�سيب من يتخلّف منهم يف خزانة املحكمة املخت�سة 

بعد مرور �ستة اأ�سهر من ا�ستالمهم للخطاب.

حل�سر  الدارة  �سعي  عدم  اأن  الرقابة  ديوان  وذكر 

واعادة الرتكات التي بلغ جميع اأطرافها �سن الر�سد يوؤدي 

اىل ت�سخم عدد الرتكات التي تتولها الدارة وزيادة الأعباء 

الدارية عليها نظري رعايتها اأموال تركات انتهت و�سايتها 

قد  الرتكات  تلك  على  �سنوات طويلة  م�سي  اأن  كما  عليها، 

تركة  توجد 1292  ورثتها، حيث  على  ال�ستدلل  ي�سعب 

م�سى على بلوغ جميع اأطرافها �سن الر�سد 20 �سنة واأكرث 

دينار  مليون   1.1 جمموعها  بلغ  نقدية  اأر�سدة  ومتتلك 

اإ�سافة ىل العقارات وال�ستثمارات اململوكة لها.

من  عينة  مراجعة  خالل  من  لحظ  اأنه  التقرير  واأفاد 

�سوؤون  ادارة  قيام  عدم  لإ�سحابها  ت�سليمها  مت  تركة   16

القا�سرين باإعداد حم�سر ت�سليم ل�سبع منها مبا يوؤكد اإخالء 

م�سوؤوليتها ويثبت ت�سليم جميع موجودات الرتكة النقدية 

وغري النقدية لأ�سحابها ما يخالف دليل اجراءات الرتكات 

اإعداد  الدارة  »على  اأنه  على  ين�ص  والذي  حكمها  يف  وما 

الأموال مبوجب  النهائية للرتكة وت�سليم  الت�سفية  ح�ساب 

حم�سر ت�سليم«.

تقم  مل  القا�سرين  �سوؤون  ادارة  اأن  اىل  التقرير  واأ�سار 

الذين  الوكالء  بع�ص  حيال  القانونية  الجراءات  باتخاذ 

الولية لإدارة عقارات تركاتهم  مت تعينهم من قبل جمل�ص 

رغم تخلفهم عن ت�سليم الدارة اأن�سبة الق�سر من عوائد تلك 

العقارات لفرتات و�سلت يف بع�ص احلالت اىل 6 �سنوات 

ويبلغ اجمايل اأن�سبة الق�سر التي مل ت�سل اىل الإدارة 139 

األًفا و555 ديناًرا.

�سنوات  10 من  �أكرث  ��ستحقاقها  على  م�سى  % منها   45

الر�شد!! �شن  بلوغهم  رغم  مل�شتحقيها  ت�شل  مل  تركة   3670
ال���ق�������ش���ر اأن�����������ش�����ب�����ة  ي�������������ش������ددون  ال  وك�����������اء  م�������ع  ت���������ش����اه����ل   
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الفرتة من تاريخ بلوغ جميع اأطراف الرتكة �سن 

الر�سد وحتى 31 اأكتوبر 2016
 عدد الرتكات

جمموع اأر�شدتها

 النقدية )بالدينار(

�سنة واأقل

اأكرث من �سنة وحتى 3 �سنوات

اأكرث من �سنوات وحتى 5 �سنوات

اأكرث من 5 �سنوات وحتى 10 �سنوات

اأكرث من 10 �سنوات وحتى 20 �سنة

من 20 �سنة وحتى 50 �سنة

اأكرث من 50 �سنة

املجموع

»القا�شرين« مل تر�شد

 تركات ملتوفني قبل 18 عاًما
ذكر تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية اأن اإدارة �سوؤون القا�سرين مل تقم بح�سر 

ي�سمن  ل  ما  بوفاتهم،  الإدارة  علم  من  بالرغم  املتوفني،  تركات  من  عدد  موجودات 

املحافظة على حقوق الق�سر يف تركات مورثيهم، م�سرًيا اىل اأن ذلك يعد خمالفة لأحكام 

املادة 64 من قانون الولية على املال، وبني تقرير ديوان الرقابة املالية اأن هناك تركات 

تراوحت فيها الفرتة الزمنية بني تاريخ الوفاة ور�سد الرتكة ما بني 11 و18 �سنة، 

للتاأكد من عدم وجود ت�سرفات غري �سحيحة يف  اإجراءات  اأية  الإدارة  اأن تتخذ  دون 

اأموالها وممتلكاتها. 

 مل متتثل للق�ساء باإخالء مبنى ت�ستاأجره �سركة ل تدفع �لإيجار�ت

»ال�شنية« تهدر اأكرث من 400 األف دينار يف �شفقة خا�شرة!!

الرقابة  ديوان  تقرير  ذكر 

املالية والإدارية اأن ادارة الأوقاف 

حكمني  لتنفيذ  ت�سَع  مل  ال�سنية 

ل�ساحلهما  �سادرين  ق�سائيني 

لربجي  امل�ستاأجرة  ال�سركة  �سد 

الهداية باحلورة، والقا�سي باإخالء 

الربجني ودفع الإيجارات امل�ستحقة 

عليها والتي بلغت 594 األف دينار 

حتى دي�سمرب 2015. 

من  الرغم  على  اأنه  التقرير  واأفاد 

ال�سركة  �سد  الق�سائيني  احلكمني  وجود 

امل�ستاأجرة باإخالء العقار ودفع الإيجارات 

مل  باأنها  الدارة  وعلم  عليها  امل�ستحقة 

عليها  امل�ستحقة  اليجارات  بدفع  تلتزم 

دي�سمرب   15 بتاريخ  قامت  اأنها  اإل 

معها  جديد  اإيجار  عقد  باإبرام   2015

تبداأ  �سنوات   8 ملدة  وذلك  العقار،  لنف�ص 

قدره  �سهري  باإيجار  يناير 2016  من 1 

23100 دينار �سهرًيا لأول ثالث �سنوات 

لآخر  �سهرًيا  ديناًرا   24255 ومببلغ 

�سنتني وهو يقل عن مبلغ الإيجار ال�سهري 

الذي قدرتها اإحدى ال�سركات العقارية يف 

الدارة مببلغ  من  بتكليف  �سنوًيا 2015 

اإجمايل  يبلغ  اإذ  �سهرًيا،  دينار   36700

وقدره  مبلغ  العقد  مدة  عن  الإيجار  فرق 

1.2 مليون دينار.

ولفت التقرير اإىل اأن ال�سركة امل�ستاأجرة 

الإيجارات  �سداد  عن  اأخرى  مرة  تخلفت 

امل�ستحقة عليها مبوجب العقد اجلديد مما 

األف   756 بلغت  حتى  تراكمها  اىل  اأدى 

دينار لغاية 31 دي�سمرب 2016.

ادارة  اإىل  الرقابة  ديوان  واأ�سار 

امل�ستحق  الَدّين  لت�سوية  وافقت  الأوقاف 

ب�سراء  امل�ستاأجرة  ال�سركة  عر�ص  على 

احدى  يف  فيها  ال�سريكني  اأحد  ح�سة 

مقابل   %10 والبالغة  اخلا�سة  املدار�ص 

بتقييم  تقم  مل  اأنها  اإل  املديونية،  مبلغ 

القيمة ال�سوقية لتلك احل�سة مما ل ي�سمن 

ح�سلت  التي  للح�سة  العادلة  القيمة  اأن 

املديونية  مبلغ  تعادل  املدر�سة  يف  عليها 

امل�ستحق والبالغ 756 األف دينار، خا�سة 

واأن القيمة الدفرتية لتلك احل�سة بح�سب 

املالية للمدر�ســة تعادل 338  البيانــات 

األف دينــار فقط اأي مبا يعادل 45% من 

قيمة الدين. 

 39 مليون دينار

  با خط�ط ا�شتثماري�ة ل�»القا�شرين«

»اأماك« األغت اإيجارات

 م�شتحقة بقيمة 51 األف دينار

متاأخرات دينار  مليون   2.19
 مل حت�شلها »اأماك« ل�شالح »التاأمينات«

»ال�شنية« و»اأموال القا�شرين«

 تتجاهان تو�شيات »الرقابة« منذ 12 عاًما
اأفاد تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية اأن اإدارة الأوقاف ال�سنية 

التي  التو�سيات  من  العديد  تنفذا  مل  القا�سرين  واأموال  �سوؤون  واإدارة 

�سجلت بحقهما رغم مرور 12 عاًما على اإ�سدار املالحظات والتو�سيات.

اجلهتان  اأطلقتها  التي  التاأكيدات  من  الرغم  على  اأنه  التقرير  ذكر 

بخ�سو�ص التو�سيات خالل ردودهما على املالحظات، اإل اأنهما مل تتخذا 

الجراءات الالزمة لتنفيذ تو�سيات الديوان، الأمر الذي اأدى اىل ا�ستمرار 

نقاط ال�سعف والق�سور يف اأداء الإدارتني.

وكان ديوان الرقابة املالية والدارية قد قام مبهمة الرقابة على ادارة 

الأوقاف ال�سنية يف العامني 2004 و2011، فيما قام مبهام الرقابة على 

ادارة �سوؤون واأموال القا�سرين يف العامني 2004 و2010.

القا�سرين  اأموال  �سوؤون  ادارة  التزام  عدم  اأن  اىل  التقرير  ولفت 

مبالحظات وتو�سيات ديوان الرقابة قد اأدى الق�سور فيما يتعلق بر�سد 

الرتكات وما يف حكمها، وح�سر اأموالها واإدارتها وغلقها، واإعادة اأموالها 

النقدية وغري النقدية اىل اأ�سحابها بعد انتهاء الولية عليها.

»االأعلى للق�شاء« ي�شرف 

�شاعات اإ�شافية ثابتة ملوظفني

قيام  والدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأفاد 

املجل�ص الأعلى للق�ساء ب�سرف بدل �ساعات عمل اإ�سايف 

املبالغ  اإذ تراوحت  لبع�ص موظفيه ب�سكل �سهري ثابت، 

 718 اإىل   165 بني  �سهري  ب�سكل  الإ�سافية  لل�ساعات 

ديناًرا.

امل�سروفات  جتاوز  املجل�ص  اأن  التقرير  واأو�سح 

للعام  املعتمدة  املتكررة  امل�سروفات  مليزانية  الفعلية 

تلك  اإجمايل  بلغ  اإذ  ديناًرا،   447.837 مببلغ   2016

بامليزانية  مقارنة  ديناًرا   13.139.837 امل�سروفات 

املعتمدة له مببلغ 12.692.000 ديناًرا.

املعتمدة  امليزانية  جتاوز  بعدم  التقرير  واأو�سى 

امليزانية  بقانون  التزاما  وذلك  املتكررة،  للم�سروفات 

العامة، اإ�سافة اإىل التوقف عن �سرف بدل �ساعات العمل 

الإ�سايف للموظفني ب�سكل �سهري ثابت.

ذكر تقرير ديوان الرقابة املالية والدارية اأنه على الرغم من �سخامة ا�ستثمارات 

مليوًنا ودائع  منها 18  دينار  مليون  والبالغة 39  القا�سرين  ل�سوؤون  املالية  الدارة 

و�سركات  و�سكوك  �سندات  يف  ا�ستثمارات  دينار  مليون   21 وقدره  والباقي  ثابتة، 

لتلك  �سنوية  خطط  وجود  عدم  لوحظ  اأنه  اإل  ا�ستثمارية،  و�سناديق  عامة  م�ساهمة 

�سيتم  التي  الأموال  ومقدار  والقطاعات  ال�ستثمارية  التوجهات  حتدد  ال�ستثمارات 

ا�ستثمارها، ما يخالف دليل ال�ستثمار الذي يق�سي باإعداد تلك اخلطط وعر�سها على 

جمل�ص الولية للم�سادقة عليها، ي�سمن ا�ستخدام الأر�سدة النقدية املتوفرة لدى الدارة 

يف ا�ستثمارات قادرة على حتقيق عوائد جمزية مبخاطر مقبولة.

وذكر تقرير ديوان الرقابة املالية والدارية اأن �سركة اأمالك قامت باإلغاء اإيجارات 

العقارات  اأخلوا  اأ�سحابها  اأن  اعتبار  على  دينار  األف   51 اىل  قيمتها  ت�سل  م�ستحقة 

اإخالء  اإ�سعارات  لل�سركة  يقدموا  اأن  املربمة معهم دون  العقود  انتهاء  امل�ستاأجرة عند 

غالبية  واأن  دون وجه حق، خ�سو�سا  مبالغ  اإلغاء  عليه  الذي يرتتب  الأمر  ر�سمية، 

بعدم جتديد  ا�ستالم خطابات  تلقائًيا يف حال عدم  الهيئة جتدد  التي تربمها  العقود 

العقود اأو اإخالء العقارات امل�ستاأجرة من امل�ستاأجرين.

امل�ستاأجرين  القانونية جتاه بع�ص  الجراءات  باتخاذ  تقم  اأمالك مل  اأن  اىل  ولفت 

املتخلفني عن �سداد مبالغ اليجارات امل�ستحقة عليهم والتي ت�سل اىل 700.575 دينار 

مبا يعادل 32% من اإجمايل املتاأخرات.

�سركة  قبل  من  وق�سور  وجود �سعف  والإداري  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأكد 

اأمالك يف عمليات حت�سيل ايجارات مملوكة للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، م�سرية 

اىل اأن ر�سيد الإيجارات امل�ستحقة قد ارتفاع من 1.83 مليون دينار اىل 2.19 مليون 

دينار اأي بزيادة بن�سبة %20.

�سنة  عمرها  جتاوز  التي  الإيجارات  متاأخرات  اأن  الرقابة  ديوان  تقرير  واأو�سح 

اأ�سهر ن�سبة 65% من اأجمايل الإيجارات املتاأخرة.

 207 حوايل  قيمتها  تبلغ  م�ستاأجرين  على  م�ستحقة  مبالغ  توجد  اأنه  اىل  ولفت 

اأن  يناير 201 دون  الهيئة م�سوؤولية متابعتها منذ  ال�سركة من  ا�ستلمت  اآلف دينار 

يتوفر لديها امل�ستندات الثبوتية الالزمة ملتابعتها، كما اأنها مل ت�سَع للح�سول على تلك 

امل�ستندات حتى تاريخ انتهاء اأعمال الرقابة يف نوفمرب 2016، مما قد يوؤدي اىل �سقوط 

احلق باملطالبة بها لتقادمها.

ولحظ التقرير ا�ستمرار الهيئة ومن بعدها ال�سركة باحت�ساب اإيجارات على بع�ص 

اىل  �سنوات و�سلت  منذ  للعقارات بخطابات ر�سمية  اإخالئهم  من  بالرغم  امل�ستاأجرين 

اأكرث من 6 �سنوات مما اأدى اىل بقاء الوحدات التي كانوا ي�سغلونها �ساغرة طوال هذه 

الفرتة دون علم ال�سركة وت�سخم اأر�سدة الإيجارات.
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م�ستمر �سهري  ب�سكل  »�أوفرتامي«  على  يح�سلون  »�لكهرباء«  موظفي  % من   47

دفع 700 األف دينار على 126 األف �ساعة عمل غري قانونية يف »الكهرباء«
�سّجل تقرير ديوان الرقابة املالية واالإدارية اجلديد لعامي )2016-2017( العديد من املخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء واملاء، 

منها جتاوز الهيئة للأ�سقف املعتمدة لعدد �ساعات العمل االإ�سايف بالرغم من رفع تلك االأ�سقف ب�سكل �سنوي لعدد كبري من املوظفني 

ب�سورة ا�ستثنائية، علوة على عدم التزامها باالأ�سقف املعتمدة داخلياً للوظائف االإدارية.

بقيمة  �ساعة  األف  اأكرث من 126  بلغت  قانونياً  املحددة  االأ�سقف  التي جتاوزت  االإ�سافية  العمل  �ساعات  اأن عدد  التقرير  وجاء يف 

اإجمالية تتجاوز الـ698 األف دينار، االأمر الذي ال يعك�ص مدى حر�ص الهيئة على �سبط وتر�سيد نفقات العمل االإ�سايف.

ب�سورة  االإ�سايف  العمل  تعوي�سات  ب�سرف  قيامها  منها  واملاء،  الكهرباء  هيئة  ارتكبتها  التي  املخالفات  من  العديد  التقرير  و�سّجل 

م�سرت�سلة و�سهرية لن�سبة 47% من موظفيها.

وورد فيه اأن الهيئة مل تقم باتخاذ االإجراءات اللزمة للتحقق من �سحة �ساعات العمل االإ�سايف امل�سّجلة للموظفني، االأمر الذي اأّدى 

اإىل �سرف تعوي�سات اإ�سافية لبع�ص املوظفني عن فرتات كانوا فيها خارج مواقع العمل.

يف ذات ال�سياق، الحظ التقرير عدم التزام الهيئة باالأ�سقف املتعمدة لعدد �ساعات العمل االإ�سايف بالرغم من رفعها ب�سكل �سنوي لعدد 

كبري من موظفيها ب�سورة ا�ستثنائية علوة على عدم التزامها باالأ�سقف املعتمدة داخلياً للوظائف االإدارية، االأمر الذي ال يعك�ص حر�ص 

الهيئة على �سبط وتر�سيد نفقات العمل االإ�سايف اأو �سعيها الإيجاد البدائل املنا�سبة التي من �ساأنها خف�ص التكلفة.

واأ�سار التقرير اإىل عدم تطابق ال�ساعات امل�سجلة با�ستمارات العمل االإ�سايف مع كل من تقارير احل�سور واالن�سراف وتقارير متابعة 

حركة مركبات الهيئة املخ�س�سة لبع�ص املوظفني مما يدل على عدم م�سداقية ومو�سوعية اإجراءات اإعداد واعتماد تلك الطلبات من قبل 

امل�سرفني املبا�سرين، اأو �سعف اإجراءات املراجعة امل�ستقلة من اإدارة املوارد الب�سرية قبل مترير ال�سرف.

اإجمايل عدد املوظفني الذين 

�ضرفت لهم تعوي�ضات العمل الإ�ضايف

رفت عدد املوظفني الذين �ضُ

 لهم التعوي�ضات ب�ضورة �ضهرية

عدد اأ�ضهر 

ال�ضرف

2340

204

333

260

186

128

32

31

30

29

28

1.111املجموع

�لهيئة بدون الئحة د�خلية منذ 8 �سنو�ت

تعوي�سات »الإ�سابات« تكّلف »الكهرباء« 465 األف.. وهو لي�س م�سوؤوليتها

العديد من  املالية واالإدارية لعامي )2017-2016(  الرقابة  �سّجل تقرير ديوان 

مبوجبها  رفت  �سُ قرارات  اإ�سدار  منها  واملاء،  الكهرباء  هيئة  ارتكبتها  التي  املخالفات 

تعوي�سات مالية عن اإ�سابات عمل تعّر�ص لها موظفيها بلغ ما اأمكن ح�سره منها 456 

األف دينار، وذلك على الرغم من اأن التعوي�ص عن اإ�سابة العمل يقع على عاتق الهيئة 

العامة للتاأمني االجتماعي.

والحظ التقرير اأن وزير الكهرباء واملاء اعتمد عدداً من القرارات بناًء على تو�سيات 

االأنظمة  مع  تتوافق  وال  القوانني  بع�ص  تخالف  اأنها  من  الرغم  على  االإداري  اجلهاز 

املعمول بها، حيث اعتمد عدداً من القرارات التي مت مبوجبها �سرف تعوي�سات مادية 

التاأمني  اأن  من  بالرغم  لها  تعر�سوا  التي  العمل  اإ�سابات  عن  الهيئة  موظفي  لبع�ص 

العمل« من  اإ�سابات  »تاأمني  التا�سع  الف�سل  ملقت�سيات  العمل وفقاً  اإ�سابات  عليهم من 

القانون رقم 13 ل�سنة 1975 ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة 

الهيئة  عاتق  على  تقع  العلج  ونفقات  املادية  التعوي�سات  يجعل  والذي  وتعديلته 

العامة للتاأمني االجتماعي.

كما الحظ التقرير عدم قيام اجلهاز االإداري بو�سع الئحة داخلية تنظم عمله بالرغم 

من مرور اأكرث من 8 �سنوات على ت�سكيله، مما ال يتما�سى مع اأحكام املادة 3 من املر�سوم 

98 ل�سنة 2007 باإن�ساء هيئة الكهرباء واملاء والذي ين�ص على »و�سع الئحة داخلية 

وتقدميه  املالية  للإجراءات  دليل  باقرتاح  قيامه  وعدم  االإداري«  اجلهاز  عمل  بنظام 

للوزير العتماده، االمر الذي قد يوؤدي اإىل ت�سيري بع�ص االأمور املالية واالإدارية دون 

وجود اإطار قانوين ينظمها.

واأ�سار التقرير اإىل اأن ملحظة و�سع دليل للإجراءات املالية قد وردت يف تقريري 

ملحظات الرقابة النظامية للديوان لعام 2014 و2015 اإال اأنه مل يتم االلتزام بتنفيذ 

التو�سية.

الحظ التقرير اأنه خلل ال�سنوات املا�سية تزايد اأعداد 

املوظفني الذين انتهت خدمتهم بالهيئة، وقد بلغ عددهم 

االإجمايل 622 موظفاً خلل الفرتة من يناير 2014 حتى 

�سبتمرب 2016، 86% منهم انتهت خدمتهم ب�سبب التقاعد 

املبكر اأو اال�ستقالة االإدارية وبالرغم من اأهمية اخلدمات 

التي تقدمها الهيئة و�سرورة �سمان ا�ستمراريتها اإال اأنها 

مل ت�سع خطة متكاملة للتتابع يف الوظائف.

ونقاط  املخالفات  بع�ص  وجود  التقرير  الحظ  كما 

معها،  والتعامل  االإجازات  مبنح  يتعلق  فيما  ال�سعف 

للئحة  خمالفة  اإجازات  املوظفني  بع�ص  منح  مت  حيث 

منح موظف  املدنية، حيث مت  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 

للتفرغ  وذلك  �سنوات   3 ملدة  مدفوعة  خا�سة  اإجازة 

للدرا�سة واحل�سول على �سهادة الدكتوراه من الواليات 

اإجازة درا�سة مدفوعة  االأمريكية، ومنح موظف  املتحدة 

ملدة 3 اأ�سهر.

كما الحظ التقرير منح موظف اإجازة مرافقة مري�ص 

اللجان  من  باخلارج دون احل�سول على خطاب  للعلج 

اأ�سهر،   7 تتجاوز  ولفرتة  ذلك  الإقرار  املخت�سة  الطبية 

على الرغم من اأن املادة 31 من اللئحة التنفيذية لديوان 

خا�سة  اإجازة  املوظف  ي�ستحق  اأن  على  تن�ص  اخلدمة 

براتب ملرافقة املري�ص من اأقاربه حتى الدرجة الرابعة اذا 

قررت اللجان الطبية املخت�سة علجه يف خارج اململكة مع 

مرافق له وذلك للمدة املقررة للعلج بحيث ال تزيد على 

60 يوماً يف ال�سنة الواحدة مت�سلة كانت اأو متقطعة.

مر�فق مري�ض ح�سل على �إجازة 7 �أ�سهر دون تقارير طبية!

اإجـــازة مــدفــوعــــة ملــوظــــف بـ»الكهـــربــاء« لــ 3 �ســنـــوات

توظيف غري بحرينيني بـ »�لكهرباء« يف تخ�س�سات لي�ست نادرة

اأجانب عملوا 38 �سنة ومل يتــم تاأهيــل بحرينيــني لالإحـالل مكانهــم
الحظ تقرير ديوان الرقابة املالية واالإدارية وجود اأوجه ق�سور بالهيكل التنظيمي 

الهيئة  قيام  اإذ تبني عدم  املوظفني عليه،  ت�سكني  الكهرباء واملاء وعملية  لهيئة  املعتمد 

مبراجعة للهيكل التنظيمي املعتمد وحتديثه مبا يواكب التطورات يف عملها على الرغم 

من مرور اأكرث من 9 اأعوام على �سدور مر�سوم اإن�سائها، حيث تبني اأنها ال تزال تعتمد 

على الهيكل اخلا�ص بوزارة الكهرباء واملاء املعتمد من قبل ديوان اخلدمة املدنية بتاريخ 

2 مار�ص 2005 وعدد من الهياكل التف�سيلية القدمية لبع�ص االإدارات واالأق�سام وقد 

ترتب على ذلك وجود اختلف يف التبعية االإدارية الفعلية لبع�ص اإدارات واأق�سام الهيئة 

عن الهيكل التنظيمي املعتمد.

كما الحظ التقرير تغيري �ساعات العمل الر�سمية يف الهيئة من العام 2013 لت�سبح 

بواقع 40 �ساعة عمل يف االأ�سبوع )من ال�ساعة 7:30 �سباحاً اإىل 3:30 م�ساًء( بدالً من 

36 �ساعة وذلك بغر�ص زيادة االإنتاجية وحت�سني االأداء، وقد تقدمت الهيئة يف �سبيل 

ذلك بطلب لديوان اخلدمة املدنية بتاريخ 13 �سبتمرب 2012 لنقل جميع موظفيها اإىل 

جداول الرواتب اخلا�سة ب�ساعات العمل املطولة.

واأ�سار التقرير اإىل اأن هيئة الكهرباء واملاء قامت بتوظيف عدد من االأجانب وجتديد 

اأن وظائفهم ال تتطلب تخ�س�سات نادرة ي�سعب احل�سول  عقود توظيفهم بالرغم من 

االإجراءات  الهيئة  اتخاذ  البحريني، وقد تبني عدم وجود ما يثبت  الكادر  عليها �سمن 

تلك  ل�سغل  منا�سبني  بحرينيني  مر�سحني  على  احل�سول  تعذر  من  للتحقق  اللزمة 

لذات  التوظيف  باإرجاع بع�ص طلبات  املدنية  قيام ديوان اخلدمة  الوظائف، كما تبني 

االأ�سباب، اإال اأنه مت احل�سول على موافقة الديوان الحقاً.

كما الحظ التقرير عدم قيام الهيئة بو�سع وتطبيق خطة الإحلل املوظفني البحرينيني 

عدد  الإجمايل  بالن�سبة  االأجانب  املوظفني  ن�سبة  اأن  تبني  حيث  البحرينيني،  غري  مكان 

املوظفني بالهيئة خلل الفرتة من يناير 2014 اإىل اأغ�سط�ص 2016 ي�سل لـ 16% من 

عدد املوظفني.

واأ�سار التقرير اأن وجود عدد من املوظفني غري البحرينيني ي�سغلون وظائف ل�سنوات 

طويلة امتدت يف بع�ص احلاالت حتى 38 �سنة دون تاأهيل اأو تعيني موظفني بحرينيني 

ل�سغل مواقعهم على الرغم من اأن بع�ص الوظائف ال تتطلب مهارات وخربات نادرة.

»الكهرباء« تتكّفل بعالج زوجة 

اأحد موظفيها.. وتعالج املوظفني

واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  �سّجل 

من  العديد   )2017-2016( لعامي  اجلديد 

حتّمل  منها  واملاء،  الكهرباء  لهيئة  املخالفات 

ال  مر�سية  حاالت  عن  موظفني  علج  تكاليف 

قيام  التقرير  �سّجل  كما  عمل.  باإ�سابات  ترتبط 

الهيئة بدفع تكاليف علج �سخ�ص من غري موظفي 

الهيئة، وهي زوجة اأحد املوظفني.

�سرف عالوة �سيارة ملوظفني 

ي�ستخدمــون �سيـــارات الهيئـــة!

لعدد  ال�سيارة  علوة  �سرف  التقرير  الحظ 

من املوظفني على الرغم من ا�ستخدامهم ل�سيارات 

الر�سمي  الدوام  العمل خلل  مهام  الإجناز  الهيئة 

حتديد  الئحة  من   19 املادة  اأحكام  يخالف  مما 

على  تن�ص  والتي  الوظيفية  واملزايا  الرواتب 

»ت�سرف علوة ال�سيارة للموظفني... وذلك مقابل 

ا�ستخدام �سياراتهم اخلا�سة الأداء واجبات العمل 

الر�سمية«.

»الكهرباء« مل 

م موظفيها خالل �سنتني تقيِّ

االأداء  بتقييم  يتعلق  فيما  التقرير  الحظ 

قيام  عدم  واملاء  الكهرباء  هيئة  ملوظفي  الوظيفي 

الهيئة بتقييم اأداء بع�ص موظفيها خلل ال�سنتني 

االإح�سائيات  اأظهرت  حيث  و2015،   2014

عدم  املذكورتني  لل�سنتني  النظام  من  امل�ستخرجة 

تقييم 383 و91 موظفاً على التوايل، االأمر الذي 

يخالف البند 5 من املادة 14 من االئحة التنفيذية 

لقانون اخلدمة املدنية والذي ين�ص على اأن يعد 

على  مرة  للموظف  الوظيفي  االأداء  تقييم  تقرير 

االأقل يف ال�سنة.

كما الحظ التقرير قيام الهيئة ب�سرف العلوة 

الدورية ال�سنوية لبع�ص املوظفني على الرغم من 

عدم ا�ستفيائهم ل�سرط اال�ستحقاق املتعلق بتقييم 

العلوة  تلك  �سرف  يجعل  الذي  االأمر  االأداء، 

خمالفاً الأحكام املادة 7 من الئحة حتديد الرواتب 

واملزايا الوظيفية.

لتحديد  خا�سية  توفر  عدم  التقرير  والحظ 

امل�سموح  التاأخري  �ساعات  لعدد  االأق�سى  احلد 

بها �سهرياً، او العدد االأق�سى ل�ساعات اال�ستئذان 

امل�سرح بها بح�سب اأنظمة اخلدمة املدنية.

اإعادة الكهرباء مل�ستهلك عليه متاأخرات

 بــ 66 األـف دينـار رغــم عــدم ال�ســداد
واالدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأفاد 

هيئة  قيام  بعدم   )2017-2016( لعامي 

بع�ص  جتاه  اإجراءات  اأي  باتخاذ  واملاء  الكهرباء 

الكهرباء  لر�سوم  ال�سداد  املتوقفني عن  امل�ستهلكني 

واملاء منذ فرتات زمنية طويلة.

التيار  باإعادة تو�سيل  الهيئة  اإىل قيام  واأ�سار 

عنه  قطعه  بعد  امل�ستهلكني  اأحد  اإىل  الكهربائي 

بلغت  التي  عليه  امل�ستحقة  املبالغ  تراكم  ب�سبب 

يقم  مل  امل�ستهلك  اأن  مع  وذلك  ديناًرا،   66517

ب�سداد ما عليه.

بتعليمات  الهيئة  بالتزام  الديوان  واأو�سى 

اللزمة  االإجراءات  باتخاذ  املوحد  املايل  الدليل 

فرتة  منذ  ال�سداد  عن  املتوقفني  امل�ستهلكني  جتاه 

طويلة، وحت�سيل جميع مبالغ املديونية امل�ستحقة 

اإىل  التيار الكهربائي  اإعادة تو�سيل  عليهم، وعدم 

امل�ستهلكني املتخلفني عن ال�سداد اإال بعد ا�ستيفائهم 

لل�سروط و�سداد ر�سيد املديونية امل�ستحقة عليهم.
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2016 نوفمرب  يف  منتهية  رخ�صة  �ألف  و81  ت�صجيل..  بال  مركبة  �ألف   170

»معّلق« مروري  حادث  �ألف  و69  لة..  �ملح�صّ غري  �ملرور  غر�مات  دينار  ماليني   9

بتطبيق  تكتفي  املرور  اإدارة  اأن  التقرير  يف  وجاء 

ر�صوم تاأخري بحد اأق�صى 20 دينارا على حاالت التاأخري 

النظر عن عدد  املركبات، وذلك بغ�ض  يف جتديد ت�صجيل 

القرار  من  االأوىل  املادة  يخالف  مما  التاأخري،  �صنوات 

�صنة  كل  عن  دينارا   20 باحت�صاب  تق�صي  التي  الوزاري 

تاأخري.

لر�صوم  االأق�صى  احلّد  الوزاري  القرار  »حّدد  واأ�صاف 

التاأخري يف جتديد رخ�ض القيادة مببلغ 20 دينارا بغ�ض 

حّث  يف  ي�صاهم  ال  مما  التاأخري،  �صنوات  عدد  عن  النظر 

اأ�صحاب الرخ�ض على �صرعة جتديدها.

يف �صياق اآخر، بّي التقرير اأن االدارة العامة للمرور 

املعامالت  جميع  ر�صوم  حت�صيل  من  بالتحقق  تقوم  ال 

جلميع  اآيل  ربط  وجود  عدم  لوحظ  بحيث  املنجزة 

املعامالت التي يتم اإجنازها واي�صاالت اال�صتالم اخلا�صة 

لتمرير  املجال  يف�صح  خلل جوهري  وهو  املعامالت  بتلك 

معامالت دون حت�صيل ر�صومها.

كما مت مالحظة عدم تطبيق االدارة بتطبيق وحت�صيل 

ر�صوم اخلدمات املرورية والتي بلغ جمموعها 1.7 مليون 

دينار وهو الرقم الذي اأمكن ح�صره.

عن  املر�صودة  املرورية  باملخالفات  يتعلق  وفيما 

االدارة  اكتفت  فقد  املروية  املراقبة  الكامريات  طريق 

بت�صجيل خمالفتي جتاوز احلد االق�صى لل�صرعة وجتاوز 

اال�صارة احلمراء يف النظام االآيل وال ت�صجل بقية املخالفات 

الفيديو  وت�صجيالت  الفوتوغرافية  ال�صور  تظهرها  التي 

ا�صتخدام  خمالفة  مثل  اجلديدة  بالكامريات  املر�صودة 

الهاتف ووجود طفل يف مقدمة املركبة وعدم ارتداء حزام 

االمان والتجاوزات اخلاطئة وجتاوز املربع اال�صفر.

على  الرقابة  �صعف  التقرير  خالل  من  لوحظ  كما 

حت�صل  وعدم  للحوادث  املرورية  التقارير  اإ�صدار  عملية 

االدارة لر�صول مقابل مبا�صرة احلوادث املرورية وتقت�صر 

ر�صومها يف هذا ال�صان على ر�صوم تقارير لتلك احلوادث.

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

لعامي  اجلديد  والإدارية  املالية  الرقابة  دي�ان  تقرير  اأفاد 

متابعة  يف  الق�ش�ر  اأوجه  بع�ض  هناك  اأن   )2016-2017(

التي  الب�شيطة  املرورية  املخالفات  غرامات  وحت�شيل  وت�ش�ية 

اإجمايل  بلغ  حيث  تراكمها  يف  �شاهم  مما  فيها،  الت�شالح  يج�ز 

قيمة الغرامات امل�شتحقة عن تلك املخالفات ح�ايل 9 ماليني دينار 

حل�ايل 239 األف خمالفة.

األف حادث مروري   69 اإىل وج�د ح�ايل  التقرير  اأ�شار  كما 

معلق مل يتم ت�ش�يته، وُتقّدر قيمة الغرامات امل�شتحقة عنها بح�ايل 

بالتقادم  احلّق  �شق�ط  اإىل  ي�ؤدي  قد  الذي  الأمر  دينار،  ملي�ن 

مب�شي ثالث �شن�ات من تاريخ ارتكابها.

وذكر التقرير اأن هناك بع�ض اأوجه الق�ش�ر يف متابعة جتديد 

القيادة،  ورخ�ض  املركبات  ت�شجيل  على  التاأخري  ر�ش�م  وفر�ض 

حيث بلغ عدد املركبات املنتهية فرتة �شالحية �شهادات ت�شجيلها 

فرتة  املنتهية  القيادة  رخ�ض  وعدد  مركبة،  األف   170 ح�ايل 

�شالحيتها ح�ايل 81 األف رخ�شة، وذلك يف ن�فمرب 2016.

»�جلمارك« تتجاوز ميز�نيتها

 �لـمـخـ�صـ�صـة بـ 2.766 مـلـيـون ديـنار
مقاولون يح�صلون على 80 �ألف دينار »دون وجه حق« من »�لعدل«

 26 % فقط ن�صبة ��صتغالل خم�ص�صات »�مل�صاريع«

�صاعات �إ�صافية ب�صكل �صهري ملوظفي »�لعدل«

 »�لرتبية« تتجاوز م�صروفاتها بـ 7.4 ماليني

 360 �ألف دينار ملو�قف 

ومكاتب بدون عر�صها على »�ملناق�صات«

خلل يف نظام �مل�صاعد�ت 

�الجـتـمـاعيــة لـــوز�رة �لتـنـمـيـة

بتجاوز   )2017-2016( لعامي  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأفاد 

لعام  اجلمارك  ل�صوؤون  املعتمدة  املتكررة  امل�صروفات  مليزانية  الفعلية  امل�صروفات 

2016 مببلغ 2.766.271 مليون دينار.

بامليزانية  مقارنة  دينار   18.480.271 مبلغ  امل�صروفات  تلك  اإجمايل  وبلغ 

املعتمدة لها مببلغ 15.714.000 دينار، يف خمالفة لقانون امليزانية العامة ل�صنة 

على  زائد  اأو  امليزانية  يف  وارد  غري  م�صروف  »كل  اأن  على  تن�ض  والتي   2002

التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، وال يجوز الأي وزارة اأو جهة حكومية جتاوزت 

امل�صروفات املعتمدة لها اإال بقانون.

باأنها تعمل على �صبط م�صروفاتها من خالل  قالت �صوؤون اجلمارك  ويف ردها 

امليزانية  تقديرات  برفع  قامت  كما  املالية،  امل�صروفات  انفاق  �صبط  جلنة  ت�صكيل 

للعامي 2017-2018 مببلغ 19.3 و19.8 مليون دينار على التوايل، و�صتكون 

حتاوز  دون  اجلمارك  �صئون  اأعمال  بت�صيري  كفيلة  اإقرارها  حال  يف  التقديرات  تلك 

امل�صروفات الفعلية لها.

املالية واالدارية  الرقابة  ذكر تقرير ديوان 

اأن وزارة العدل وال�صوؤون اال�صالمية واالأوقاف 

األف   80 اإىل  ت�صل  ملقاولي  مبالغ  بدفع  قامت 

التزام  لعدم  وذلك  حق«؛  وجه  »دون  دينار 

الوزارة ببع�ض ا�صرتاطات املناق�صات املتعلقة 

التكاليف  بند  حتت  امل�صنفة  املواد  بتكلفة 

االأولية، باالإ�صافة اإىل قيامها بدفع تكلفة بع�ض 

مببالغ  والتقديرية  التغيريية  واالأعمال  املواد 

تزيد على كلفتها احلقيقية.

االإ�صالمية  ال�صوؤون  اأن  التقرير  واأو�صح 

بناًء  االأولية  املواد  بع�ض  تكلفة  ب�صداد  قامت 

تزيد  اأنها  مع  امل�صرتاة،  الفعلية  الكمية  على 

عطائه،  يف  املقاول  حددها  التي  الكمية  على 

التي تق�صي  مما يخالف ا�صرتاطات املناق�صات 

املواد  تكاليف  االإ�صالمية  ال�صوؤون  حتمل  بعدم 

االأولية التي تتجاوز الكمية التي حددها املقاول 

يف عطائه، وقد بلغت قيمة ما اأمكن ح�صره من 

تلك املواد 9761 دينارا، كما قامت ب�صداد قيمة 

املحددة  الكمية  على  بناًء  االأولية  املواد  بع�ض 

الكمية  على  تزيد  اأنها  مع  املقاول،  عطاء  يف 

التي مت �صراوؤها وتوريدها للم�صروع،  الفعلية 

بزيادة قدرها 9879 ديناًرا.

اإىل قيام ال�صوؤون االإ�صالمية  ولفت التقرير 

تركيب  تكاليف  بدفع  االأحيان  بع�ض  يف 

املقاول  قدمها  التي  الفواتري  اأن  مع  للمقاولي، 

تت�صمن كلفة الرتكيب االأمر، الذي اأدى اإىل دفع 

 11722 قدره  مببلغ  وذلك  مرتي،  التكاليف 

دينارا.

وا�صار ديوان الرقابة املالية اإىل اأن ال�صوؤون 

ال�صالمية قامت اأي�صا ب�صداد تكلفة بع�ض املواد 

االأولية اخلا�صة مب�صروعي بناًء على الكميات 

املحددة يف عطاءات املقاولي التي مت توريدها، 

املوردين  من  مقدمة  بت�صعريات  اكتفت  اإذ 

التي مت �صراوؤها،  الكميات  الفرعيي ال تت�صمن 

االأمر الذي يحول دون التحقق من عدم جتاوز 

الفعلية  للكميات  قيمتها  دفع  التي مت  الكميات 

التي مت تورديها للم�صروعي، وقد بلغت قيمة 

ما اأمكن ح�صره منه 93994 دينارا.

االإ�صالمية  ال�صوؤون  قيام  التقرير  والحظ 

التغيريية  واالأعمال  املواد  بع�ض  تكلفة  بدفع 

والتقديرية مببالغ تزيد على كلفتها ال�صحيحة، 

االأمر الذي اأدى اإىل دفع مبالغ للمقاولي تفوق 

قيمة  لهم دون مربر، وبلغت  امل�صتحقة  املبالغ 

ما اأمكن ح�صره منها 47970 دينارا.

على  مالحظات  عدة  واالدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  �صجل 

وزارة الرتبية والتعليم، حيث لوحظ جتاوز امل�صروفات الفعلية مليزانية 

امل�صروفات املتكررة املعتمدة للوزارة للعام 2016 مببلغ 7.414.708 

 334.557.939 مبلغ  امل�صروفات  تلك  اجمايل  بلغ  اإذ  دينار  مليون 

مليون دينار.

اأنه  اإال  بلغت 10.380.801  فقد  امل�صاريع  يتعلق مبيزانية  وفيما 

الن�صبة  تلك  بلغت  العام، حيث  منها خالل  ال�صرف  ن�صبة  تدين  لوحظ 

51% فقط مبا يعادل ن�صف املبلغ الذي مت ر�صده للم�صاريع.

منها  ال�صرف  دون  مل�صاريع  اعتمادات  ر�صد  اأن  التقرير  واأو�صح 

االأمثل  اال�صتغالل  عدم  اإىل  يوؤدي  منخف�صة  بن�صب  منها  ال�صرف  اأو 

للميزانيات، والتي كان من املمكن ا�صتغاللها يف تنفيذ برامج اأخرى تكون 

اأكرث اأهمية.

�صجل تقرير ديوان الرقابة املالية واالإدارية على وزارة املوا�صالت واالت�صاالت 

جمموع  من   3.708.048 يعادل  مبا  ال�صرف  ن�صبة  يف   %55 بن�صبة  تدين  وجود 

امليزانية الفعلية التي بلغت 60748.789

موعد  يف  املوردين  بي  العقود  بع�ض  بتوقيع  الوزارة  التزام  عدم  لوحظ  كما 

اق�صاه 30 يوًما من تاريخ �صدور الرت�صية، االأمر الذي ُيعد خمالًفا لقانون املناق�صات 

عقد  بقيمة  اجلوية  املالحة  اأجهزة  وت�صغيل  وتركيب  بتوريد  عقد  ذلك  اأمثلة  ومن 

للعام   1.386.854 ومبلغ   2015 العام  يف  دينار  مليون   1.128.749 قيمتها 

2016 لنف�ض العقد، هذا باال�صافة اإىل عقد ا�صتئجار مكاتب ومواقف للوزارة بقيمة 

360.000 األف دينار للعام 2016.

ــر  ــري ــق ـــــــاد ت اأف

املالية  الرقابة  ديوان 

امليزانية  اأن  واالدارية 

مل�صاريع  املخ�ص�صة 

االجتماعية  التنمية 

بلغ   2016 للعام 

وقد  دينار،   1.348

ن�صبة  ــدين  ت لــوحــظ 

خالل  منها  ال�صرف 

 %59 الن�صبة  تلك  بلغت  حيث  العام، 

فقط مبا يعادل مبلغ 800.656 دينار، 

ودقة  �صحة  عدم  اإىل  ي�صري  الذي  االأمر 

التنمية  عليها  ا�صتندت  والتي  االأ�ص�ض 

االجتماعية.

�صالحيات  اإىل  التقرير  اأ�صار  كما 

االجتماعية،  بامل�صاعدات  املتعلق  النظام 

حيث لوحظ منح بع�ض املوظفي جميع 

وتقييم  بت�صجيل  املتعقلة  ال�صالحيات 

يف  الطلبات  و�صرف 

النظام االآيل، االأمر الذي 

مبداأ  مع  يتما�صى  ال 

ف�صل املهام، وقد يف�صح 

تلك  ال�صتغالل  املجال 

ب�صورة  ال�صالحيات 

خاطئة.

مالحظاته  ويف 

التنمية  وزارة  على 

يف  اأنه  الديوان  تقرير  ذكر  االجتماعية 

باإن�صاء  مر�صوم  �صدر   2011 العام 

االجتماعي  ال�صندوق  اإدارة  جمل�ض 

الوطني وميزانيته 14.7 مليون دينار، 

يف حي اأن انه لوحظ عدم ت�صكيل جمل�ض 

ادارة جديد لل�صندوق حتى تاريخ انتهاء 

دي�صمرب  يف  املرحلية  الرقابة  اعمال 

2016 على الرغم من انتهاء مدة جمل�ض 

االدارة ال�صابق يف اأبريل 2016.

�صجل تقرير ديوان الرقابة املالية واالدارية قيام وزارة 

لبع�ض  اإ�صايف  عمل  �صاعات  بدل  ب�صرف  العدل  �صوؤون 

مدى  يف  البحث  دون  وم�صرت�صل  �صهري  ب�صكل  موظفيها 

احلاجة لذلك.

العمل  �صاعات  بدل  �صرف  باإيقاف  الديوان  واأو�صى 

لتكليف  احلاجة  مدى  وبحث  �صهرية  ب�صورة  اال�صايف 

املوظفي بتلك االأعمال.

كما اأو�صح التقرير ان وزارة العدل وال�صوؤون اال�صالمية 

واالوقاف جتاوزت امل�صروفات الفعلية مليزانية امل�صروفات 

املتكررة يف �صوؤون العدل للعام 2016 مببلغ 1.101.721 

كانت  املعتمدة  امليزانية  اأن  اإذ  دينار، 

11.067.765 مليون دينار.

امل�صاريع  ميزانية  جاءت  فيما 

العام  لنف�ض  العدل  ل�صوؤون  املخ�ص�صة 

يف  تدٍن  لوحظ  وقد  دينار،   1.565.500

ن�صبة ال�صرف، حيث بلغت الن�صبة 26% فقط 

الذي ي�صري  االأمر  مبا يعادل 401.395 دينار، 

اإىل عدم �صحة ودقة االأ�ص�ض التي ا�صتندت عليها 

م�صاريعها  ميزانية  تقدير  يف  العدل  �صوؤون 

للعام 2016.



حتديد رو�تب بع�ض �ملوظفني �أكثـر من درجاتهم �لوظيفية بن�صبة ت�صل �إىل 100 %

مم�ر�ص�ت غري ع�دلة يف �خل�صم من مك�ف�آت »�لنو�ب«.. وتوظيف بدون �إعالن

-2016( لعامي  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  وجه 

2017( عّدة مالحظات ملجل�س النواب، ترّكز اأبرزها حول 

مبداأ  تت�ضمن  ال  املجل�س، حيث  الأع�ضاء  ال�ضهرية  املكافاآت 

العدالة وامل�ضاواة مع كافة االأع�ضاء.

النواب  اأن جمل�س  تبني  اأنه  تقريره  الديوان يف  وقال 

الرئي�س  قبل  من  وموحدة  وا�ضحة  اآلية  بو�ضع  يقوم  ال 

ب�ضاأن اإ�ضقاط احلق يف املكافاأة ال�ضهرية لالأع�ضاء املتعلقة 

اجتماعات  وح�ضور  عنها  والتخلف  اجلل�ضة  بح�ضور 

املجل�س  ان  التقرير  بنّي  فقد  اإذن،  اأو  اإجازة  بغري  اللجان 

االآخرين برغم من  اأع�ضاء دون  املكافاأة عن  باإ�ضقاط  يقوم 

غيابهم املتكرر.

لعامي  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأفاد 

رواتب  بتحديد  قام  النواب  جمل�س  اأن   )2017-2016(

بن�ضبة  الوظيفية  درجاتهم  من  اأكرث  موظفيه  بع�س 

�ضوؤون  الئحة  اأن  من  الرغم  على  وذلك  اإىل %100،  ت�ضل 

املوظف  راتب  بتحديد  ت�ضمح  النواب  املوظفني يف جمل�س 

بقرار  ذلك  بن�ضبة %20  بزيادة  عليها  املعني  الدرجة  على 

من رئي�س جمل�س النواب بناًء على تو�ضية جلنة �ضوؤون 

املوظفني وعر�س االأمني العام

موظف  مكافاآت  ا�ضتحدث  املجل�س  باأن  التقرير  واأورد 

ال�ضهر بقيمة 75 ديناراً دون ان ي�ضدر بذلك قرار من مكتب 

القرارات  باإ�ضدار بع�س  املجل�س  رئي�س  قام  كما  املجل�س، 

يف  ومن  املدراء  تعيني  اأو  املوظفني  بع�س  ندب  ب�ضاأن 

حكمهم دون عر�ضها على جلنة �ضوؤون املوظفني ملناق�ضتها 

والتو�ضية ب�ضاأنها.

بتعيني  قام  النواب  جمل�س  اأن  اإىل  التقرير  اأ�ضار  كما 

او  املحلية  ال�ضحف  الوظيفة يف  االإعالن عن  موظفة دون 

اال�ضتعانة باإحدى موؤ�ض�ضات التوظيف اخلا�ضة مع العلم 

اأنها مل جتِر اأي مقابلة �ضخ�ضية او االمتحان املقرر ل�ضغل 

نف�س الوظيفة مع مر�ضحني اآخرين، وقد مت توظيفها براتب 

مرور  بعد  ديناراً   750 براتب  تثبيتها  ومت  دينار،   600

�ضهرين، وكذلك تبني من خالل التقرير قيام املجل�س بتعيني 

لهم وذلك ال يحقق  امتحان  اإجراء  دون  املوظفني  من  عدد 

مبداأ التوظيف على اأ�ضا�س الكفاءة.

اإن�ضاف عند منح املوظفني  واأفاد التقرير بعدم وجود 

على  الرتقية  فئة  نف�س  موظفني  منح  مت  حيث  للرتقيات، 

منح  مت  حني  يف  اأدائهم،  تقييم  درجة  تفاوت  من  الرغم 

درجات  تطابق  من  الرغم  على  خمتلفة  ترقيات  موظفني 

مبداأ  حتقيق  عدم  عليه  ترتب  الذي  االأمر  اأدائهم،  تقييم 

العدالة يف منح الرتقيات.

م�ضرياً اإىل اأن عدم حتقيق مبداأ العدالة من �ضاأنه التاأثري 

ب�ضكل �ضلبي على كفاءة املوظفني واإنتاجيتهم يف العمل.

ترقيتني ملوظفني  املجل�س  فقد منح  ذلك،  وعالوة على 

اثنني �ضدر بحقهم جزاء تاأديبي خالل ال�ضنة االأخرية التي 

الذي يخالف �ضرط  االأمر  الرتقية وهو  ت�ضبق تاريخ منح 

ا�ضتحقاق الرتقية املحدد يف الئحة �ضوؤون املوظفني.

ت�ضمى  عالوة  لديه  املجل�س  اأن  التقرير  اأو�ضح  فيما 

طبيعة  تقت�ضي  التي  للموظفني  متنح  االت�ضال  بعالوة 

لوحظ  وقد  اخلا�ضة،  النقالة  هواتفهم  ا�ضتخدام  وظائفهم 

اأن قيام املجل�س با�ضتمرار �ضرف عالوة ال�ضيارة واالت�ضال 

لعدد من املوظفني بعد نقلهم لوظائف خمتلفة عن وظائفهم 

تلك  ملنح  ا�ضتحقاقهم  ا�ضتمرار  من  التاأكد  دون  ال�ضابقة 

العالوة.

ال عد�لة يف »�لنو�ب« عند منح �لرتقي�ت

يف ذات ال�ضياق، اأ�ضار التقرير اإىل عدم وجود اإن�ضاف 

عند منح املوظفني للرتقيات، حيث مت منح موظفني نف�س 

فئة الرتقية على الرغم من تفاوت درجة تقييم اأدائهم، يف 

حني مت منح موظفني ترقيات خمتلفة على الرغم من تطابق 

ترتب عليه عدم حتقيق  الذي  االأمر  اأدائهم،  تقييم  درجات 

مبداأ العدالة يف منح الرتقيات.

ونّبه اإىل اأن عدم حتقيق مبداأ العدالة من �ضاأنه التاأثري 

ب�ضكل �ضلبي على كفاءة املوظفني واإنتاجيتهم يف العمل.

ترقيتني ملوظفني  املجل�س  فقد منح  ذلك،  وعالوة على 

اثنني �ضدر بحقهم جزاء تاأديبي خالل ال�ضنة االأخرية التي 

الذي يخالف �ضرط  االأمر  الرتقية وهو  ت�ضبق تاريخ منح 

ا�ضتحقاق الرتقية املحدد يف الئحة �ضوؤون املوظفني.

�صهرين  يف  ديــنــار�ً   150 ر�تبها  وزيـــادة  وظيفي  �إعـــان  دون  موظفة  تعيني 

�ملكتب من  قر�ر  دون  ومكافاآت  تاأديبي..  جز�ء  �صدهم  �صدر  ملوظفني  ترقيات 

�ملتكرر غيابهم  ــم  رغ �لــنــو�ب  لبع�ض  �جلل�صات  ح�صور  مــكــافــاآت  ��صتمر�ر 

عمليات توظيف دون �إعان يف �ل�صحف �ملحلية �أو �ملوقع �لإلكرتوين

ب�ل�صورى �ملوظفني«  »�صوؤون  من  قر�ر  دون  در��صية  ومنح  �أق�ص�م  لروؤ�ص�ء  ترقي�ت   5
لعامي  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأورد 

)2016-2017( مالحظته حول اجلانب االإداري 

جمل�س  اأن  بنّي  اإذ  ال�ضورى،  جمل�س  عمل  ب�ضاأن 

روؤ�ضاء  اإىل  موظفني  خم�ضة  برتقية  قام  ال�ضورى 

اأق�ضام دون عر�س تلك الرتقيات على جلنة �ضوؤون 

�ضوؤون  رئي�س  وهم:  ب�ضاأنها،  للتو�ضية  املوظفني 

ورئي�س  والطباعة،  امل�ضبطة  رئي�س  االأع�ضاء، 

والتوا�ضل،  االإعالم  ورئي�س  الب�ضرية،  املوارد 

املعلومات. ورئي�س نظم 

منفرد  ب�ضكل  املوظفني  �ضوؤون  قامت جلنة  كما 

منح  تخ�ضي�س  ب�ضاأن  القرارات  بع�س  باتخاذ 

من  قرار  �ضدور  دون  املجل�س  نفقة  على  درا�ضية 

ق�ضم  رئي�س  هم  موظفني،   3 بحق  وذلك  الرئي�س، 

�ضوؤون االأع�ضاء الذي اأعطي منحة درا�ضية بدرجة 

اأعطي  عام  ومهند�س  اجلودة،  الإدارة  الدكتواره 

اإدارة  لدرا�ضة  املاج�ضتري  بدرجة  درا�ضية  منحة 

االأعمال، واأمني �ضر جلنة م�ضاعد لدرا�ضة الدرا�ضات 

بكالوريو�س. بدرجة  الدولية 

التقرير  بني  فقد  بالتوظيف،  يتعلق  فيما  اأما 

تو�ضية  على  بناًء  يكون  اأن  يجب  التوظيف  ان 

اإال  العام،  االأمني  وعر�س  املوظفني  �ضوؤون  جلنة 

غري  من  التعيينات  جميع  عر�س  عدم  لوحظ  اأنه 

�ضاغلي الوظائف العليا على جلنة �ضوؤون املوظفني 

اخت�ضا�ضاتها  ح�ضب  ب�ضاأنها  التو�ضيات  الإبداء 

املجل�س  قام  كما  الالئحة،  اإليها  اأ�ضندتها  التي 

بالتعيني املبا�ضر لبع�س املوظفني دون االإعالن عن 

املحلية  االإعالم  و�ضائل  باإحدى  ال�ضاغرة  الوظائف 

اأو عرب املوقع االإلكرتوين للمجل�س.

باإجراء  قام  ال�ضورى  جمل�س  اأن  التقرير  واأكد 

على  املتكررة  اجلزئية  التعديالت  من  العديد 

واحدة  �ضنة  تتعدى  ال  فرتة  يف  التنظيمي  الهيكل 

ق�ضم  ا�ضتحداث  �ضملت  بحيث  اعتماده،  من 

امل�ضاعدة  العامة  واالأمانة  واملرا�ضم،  الت�ضريفات 

وا�ضتحداث  والبحوث،  واالإعالم  العالقات  ل�ضوؤون 

واأق�ضام  اإدارات  خمتلف  يف  جديدة  وظائف   8

االأق�ضام،  بني  الوظائف  من  عدد  ونقل  املجل�س، 

وتعديل درجات وظائف اأخرى يف املجل�س، واأ�ضار 

التقرير اإىلان التعديل اجلزئي املتكرر على الهيكل 

االإدراي  التنظيم  التنظيمي ي�ضعف كفاءة وفاعلية 

للمجل�س وال يتما�ضى مع اأف�ضل املمار�ضات الرامية 

عند  اإال  تعديله  وعدم  التنظيم  الهيكل  اإىلثبات 

ال�ضرورة.

ملجل�س  الداخلية  الالئحة  اأن  التقرير  واأكد 

ال�ضورى اأو�ضحت انه اإذا تغّيب الع�ضو عن ح�ضور 

اأو  اإذن،  اأو  اإجازة  جل�ضات املجل�س او جلانه بغري 

يعد  فيها؛  له  املرخ�س  املدة  م�ضي  بعد  يح�ضر  مل 

متغيبا بغري اإذن وي�ضقط حقه يف املكافاأة عن مدة 

بو�ضع  املجل�س  قيام  عدم  لوحظ  انه  اإال  الغياب، 

ب�ضاأن  رئي�ضه  قبل  من  ومعتمدة  وا�ضحة  اآلية 

بالن�ضبة  الغياب  املكافاأة عن مدة  اإ�ضقاط احلق يف 

جل�ضاته  ح�ضور  عن  يتغيبون  الذين  االأع�ضاء  اإىل 

وجلانه بغري اإجازة اإو اإذن، االأمر الذي اأدى اإىلعدم 

اأع�ضاء تكرر غيابهم،  اإ�ضقاط احلق يف املكافاأة عن 

وت�ضل قيمة املكافاأة اإىل األفي دينار.

� لي�س لهم  »�مل�لية« توظف �أ�صخ��صً

عالقة مب�صروع �لدر��ص�ت �ال�صرت�تيجية

اأبدى تقرير ديوان الرقابة املالية واالدارية حتفظه 

الدرا�ضات  مب�ضروع  يتعلق  فيما  املالية  وزارة  على 

ويهدف  م�ضتمرة،  طبيعة  ذات  يعد  الذي  اال�ضرتاتيجية 

واحليوية  اال�ضرتاتيجية  الدرا�ضات  خمتلف  متويل  اإىل 

ب�ضكل  املالية  وبوزارة  عام،  ب�ضكل  باحلكومة  اخلا�ضة 

خا�س.

قامت  الوزارة  ان  مالحظات  يف  الديوان  واو�ضح 

با�ضتغالل ميزانية امل�ضروع يف تعيني موظفني لي�س لهم 

اإذ قامت بتوظيف 11 موظفا على امل�ضروع،  عالقة به، 

ال�ضوؤون  مبكتب  بالعمل  تكليفهم  مت  موظفني   5 منهم 

من  كل  للعمل يف  البقية  توزيع  مت  القانونية، يف حني 

مكتب الوزير واإدارات اأخرى بالوزارة.

اأن  اإىل  التقرير  اأ�ضار  فقد  بالرواتب،  يتعلق  وفيما 

حتى  يناير  من  الفرتة  خالل  امل�ضجلة  الرواتب  ن�ضبة 

بها  امل�ضموح   %1 ن�ضبة  هي   2016 اأغ�ضط�س   31

مالحظات  يف  وجاء  امل�ضاريع،  ميزانية  على  للتعيني 

 2016 للعام  للم�ضروع  املعتمدة  امليزانية  اأن  الديوان 

هي 576.853 ديناًرا، وكان اإجمايل الرواتب امل�ضجلة 

على ميزانية امل�ضروع 218.460 ديناًرا، بحيث بلغت 

للعام  املعتمدة  امليزانية  اإجمايل  من  الرواتب  ن�ضبة 

الديوان  واأو�ضى  امل�ضروع،  ميزانية  من   %38  ،2016

ا�ضتغالل ميزانية م�ضروع  الوزارة عن  ب�ضرورة توقف 

لهم  لي�س  موظفني  تعيني  يف  اال�ضرتاتيجية  الدرا�ضات 

عالقة بامل�ضروع، والعمل على درا�ضة حاجة الوزارة اإىل 

على  بناًء  او�ضاعهم  وت�ضوية  احلاليني  املوظفني  تعيني 

ذلك.

واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  يف  ورد 

املهنية  »االأخطاء  جلنة  اأن   )2017-2016( لعامي 

يناير  من  الفرتة  خالل  تعقد  مل  ال�ضحة  وزارة  يف 

فقط،  اجتماعات   7 �ضوى   2017 اأبريل  اإىل   2014

مبا ميّثل 18% من االجتماعات الواجب انعقادها وفقاً 

لقرار ت�ضكيلها.

درا�ضة  تاأخر  �ضاهم يف  ذلك  اأن  التقرير  وجاء يف 

اتخاذ  دون  وحال  ومعاجلتها  البالغات  بع�س 

تكرار  من  للحد  حينها  يف  الت�ضحيحية  االإجراءات 

حدوث اأ�ضباب تلك البالغات.

اأية  باتخاذ  الوزارة  قيام  عدم  التقرير  والحظ 

اإجراءات يف بع�س املخالفات التي ي�ضتبه بوجود خطاأ 

باإجراء حتقيق  اأخرى  مهني فيها، واكتفت يف حاالت 

الوطنية  الهيئة  اإىل  اإحالتها  من  بدال  فيها،  داخلي 

اجلهة  ب�ضفتها  ال�ضحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

املخت�ضة.

اإجراء  مل  والتي  امل�ضجلة،  احلاالت  �ضمن  ومن 

اأي حتقيق مع الطبيب:»�ضوء ت�ضخي�س طفل من قبل 

الطبيب وخطاأ يف كتابة الو�ضفة، حيث مل يقم بفح�س 

�ضدره وقيا�س حرارته، بالرغم من �ضكوى ويل االأمر 

من حالة �ضدر الطفل، و�ضاءت حالته وتتبني بعد نقله 

ملجمع ال�ضلمانية الطبي اأنه م�ضاب بالتهاب رئوي«.

من  »�ضكوى  وهي:  اأخرى  حالة  التقرير،  وذكر 

ت�ضخي�س  يف  خطاأ  بوجود  الطبي  ال�ضلمانية  جممع 

حالة طفل م�ضاب بورم وا�ضح يف البطن، زار املركز 

ومت  البطن  واآالم  االم�ضاك  من  ي�ضتكي  مرة  من  اأكرث 

االكتفاء باإعطائه امل�ضهالت«.

التقرير عدم وجود �ضجل ملخزون  اإىل ذلك الحظ 

االدوية باملراكز ال�ضحية يبني كميات االدوية الواردة 

وامل�ضروفة والر�ضيد املتبقي منها.

طفل يعاين من ورم و��صح بالبطن �أُعطي �مل�صهات!

جلنة »�الأخط�ء �ملهنية« يف »�ل�صّحة« مل جتتمع �إاّل 7 مّر�ت يف 3 �صنو�ت

اأفاد تقرير ديوان الرقابة املالية واالإدارية لعامي )2016-2017( اأن وزارة 

اجلهات  مع  بالتن�ضيق  الالزمة  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  يف  تاأخرت  ال�ضحة 

االأولية  ال�ضحية  الرعاية  ر�ضوم  �ضداد  عن  املتخلفة  ال�ضركات  جتاه  املخت�ضة 

امل�ضتحقة على تلك ال�ضركات، التي بلغت 13 مليون دينار حتى يوليو 2016.

وذكر التقرير اأن بع�س تلك املتاأخرات املرتاكمة ت�ضل اإىل فرتة 7 �ضنوات.

للمطالبة  الالزمة  باالجراءات  قامت  اأنها  ردها  يف  ال�ضحة  وزارة  واأو�ضحت 

التخاذ  القانونية  ال�ضوؤون  اإىل  خطاب  حتويل  خالل  من  وذلك  املديونية،  مببالغ 

االجراءات القانونية الالزمة حيال 627 �ضركة.

عن  املبكر  للك�ضف  عيادات  بدون  تزال  ال  �ضحية  مراكز   9 اأن  التقرير  وذكر 

االأمرا�س غري املعدية مثل اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية وال�ضرطان، واأمرا�س 

اجلهاز التنف�ضي وداء ال�ضكري، حيث اكتفت الوزارة بافتتاح 18 عيادة، وال تزال 

9 مراكز �ضحية بدون عيادات.

�ضجل التقرير تراجًعا يف عدد املقبلني على الك�ضف املبكر عن االمرا�س ال�ضارية، 

حيث انخف�س عددهم من 12314 يف �ضنة 2015 اإىل 7732 يف �ضنة 2016، 

اأي بن�ضبة 37%، كما مل تغط برامج الك�ضف املبكر للمراأة عن ال�ضرطان �ضوى %6 

من جملة الفئة امل�ضتهدفة خالل �ضنة 2016، وعلى الرغم من ذلك مل تقم الوزارة 

املراكز  على  امل�ضجلني  وبرامج حلث  الرتاجع، وو�ضع خطط  هذا  اأ�ضباب  بدرا�ضة 

ال�ضحية على اإجراء الفح�س املبكر.

مر�كز �صحية من غري عياد�ت للقلب و�ل�صكري

�ل�صحة لوز�رة  �ل�صرك�ت  مت�أخر�ت  دين�ر  مليون   13
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قدمية! لدرا�سة  ا�ستناداً  حماكاة  جهاز  ل�سراء  دينار  مليون   5.5

دينار  مليون   15 وقرو�ضها  للطريان  اخلليج  اأكادميية  خ�ضائر  دينار  ماليني   9

كما قامت الأكادميية ب�شراء جهاز حماكاة طائرات امربير بتكلفة قدرها 

4.6 مليون دينار، رغم تو�شيات اإحدى ال�شركات ال�شت�شارية بعدم جدوى 

�شراء ذلك اجلهاز ب�شبب حمدودية ال�شركات التي ت�شتخدم طائرات امربير، 

وقد تكبدت الأكادميية خ�شائر قدرت مببلغ 1.6 مليون دينار.

التي  التدريبية  املوؤ�ش�شات  بتاأهيل  تقم  مل  الأكادميية  ان  التقرير  وذكر 

لوحظ  وقد  واملالية،  الفنية  واإمكاناتها  قدرتها  لتقييم  وذلك  معها،  تتعامل 

مببلغ  باإيرلندا  التدريب  كليات  اإحدى  مع  الأكادميية  تعاقد  ال�شدد  هذا  يف 

الكلية  ان  اإل  بحرينيا،  طيارا   120 لتدريب  امريكي  دولر  مليون   14

الأكادميية  خ�شارة  ذلك  عن  نتج  وقد  اأ�شهر،   8 قرابة  بعد  اإفال�شها  اأ�شهرت 

359 األف دينار.

مع  �شنوات   5 ملدة  اتفاقية  اأبرمت  الأكادميية  ان  اإىل  التقرير  واأ�شار 

الطائرات،  هند�شة  تدريب  برنامج  لتنفيذ  بالبحرين  الطريان  معاهد  اأحد 

وابرمت اتفاقية مع �شندوق العمل لتدريب وتوظيف 100 مهند�س طريان 

و250 فني �شيانة طائرات، بقيمة اجمالية قدرها 4.8 مليون دينار، ولكن 

على  املعهد،  مع  التعاقد  جدوى  لتحديد  درا�شة  باإعداد  تقم  مل  الأكادميية 

يدرب  ولكنه مل  الهند�شة،  متدربا يف   150 تدريب  ر�شوم  املعهد  ي�شتلم  ان 

�شوى 100 �شخ�س، وقد دفعت ما يقارب 1.5 مليون دون ان حت�شل على 

اأي عائد.

لحظ  اجلويني،  امل�شيفيني  تدريب  جتهيزات  با�شتخدام  يتعلق  وفيما 

بني  ما  اجلويني  امل�شيفيني  تدريب  جتهيزات  ا�شتخدام  ن�شب  تدين  التقرير 

عادة  حتققه  الذي  الربح  هام�س  ن�شبة  ارتفاع  رغم  وذلك   ،%57 اإىل   %2

تقوم  ان  دون   ،%89 اإىل  ت�شل  التي  اجلويني  امل�شيفيني  تدريب  برامج 

لالإ�شهام  تالفيها  والعمل على  ذلك  اإىل  اأدت  التي  الأ�شباب  ببحث  الأكادميية 

اإيرادات  اإجمايل  من   %10 الفرتة  تلك  خالل  بلغت  التي  اإيرادتها  زيادة  يف 

فقط. الأكادميية 

جمل�س  موافقة  دون  املبا�شر  ال�شراء  ب�شاأن  مالحظات  التقرير  واأورد 

حماكاة  اأجهزة  ب�شراء  تقوم  الأكادميية  اأن  وبني  واملزايدات،  املناق�شات 

األف   50 تتجاوز  مببالغ  املبا�شر،  بالأمر  تدريب  موؤ�ش�شات  مع  والتعاقد 

واملزايدات،  املناق�شات  جمل�س  بوا�شطة  مناق�شات  يف  طرحها  دون  دينار، 

ال�شراء املبا�شر. اأو احل�شول على موافقة املجل�س على �شرائها عن طريق 

يف   )2016-2017( لعامي  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  بينّ 

الأكادميية  اأن خ�سائر  للطريان،  اخلليج  اأكادميية  اأوردها حول  التي  املالحظات 

املرتاكمة قد بلغت 9 ماليي دينار، وذلك من 2009 اإىل 2016، رغم توقع �سركة 

ممتلكات البحرين القاب�سة ان حتقق الأكادميية اأرباحا مببلغ 17 مليون دينار.

اأدى  مما  دينار،  مليون   15 الأكادمية  على  امل�ستحقة  القرو�ض  بلغت  كما 

فيما ت�سخم عدد موظفي  دينار،  706 ماليي  بلغ جمموعها  فوائد  اإىل حتملها 

الأكادميية خالل 3 �سنوات اإذ بلغ عددهم 68 موظفا بتكلفة بلغت 2 مليون دينار، 

ومت تقلي�سهم بعد ذلك اإىل 44 موظفا، ترتب عليه انخفا�ض متو�سط م�سروفات 

املوظفي اإىل 1.3 مليون دينار.

وقد قامت الأكادميية ب�سراء جهاز حماكاة وجهاز لطائرات ايربا�ض، ا�ستنادا 

 5.5 بلغت  اإجمالية  بتكلفة  �سنوات،   4 من  اكرث  عليها  قدمية م�سى  درا�سة  اإىل 

مليون دينار، وقد ادى ذلك اإىل خ�سارة الأكادميية مبلغ 1.9 مليون دينار ب�سبب 

تدين ن�سبة ا�ستغاللهما و�سعف الطلب عليهما.

عقارات بقيمة 289 مليون دينار مل ت�ضتثمرها »التاأمينات«

ا�سرتت مواداً منذ 2014 ودفعت قيمتها.. وحتى الآن مل ت�سل!

مواد خمزنة يف »األبا« منذ 12 عام.. وال�ضركة ما زالت ت�ضرتي منها

�سركة مطار البحرين �سممت حظرية طائرات »دون عقد« بـ3.3 مليون

اخلليج طريان  من  البحرين  ملطار  متاأخرات  دينار  مليون   1.9

اأكد تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية 

وجود تدٍن يف ن�شبة العوائد املالية للعقارات 

الجتماعي  للتاأمني  العامة  للهيئة  اململوكة 

وذلك بن�شب ترتاوح بني 1.1 % اىل %2.7 

خالل الفرتة من 2012 وحتى 2016.

العائد  ن�شب  تدين  اأن  التقرير  واأو�شح 

من عقارات الهيئة يعود اىل عدم قيام �شركة 

باإدارة عقارات  املكلفة  اأمالك - وهي اجلهة 

ا تبلغ  هيئة التاأمينات - با�شتغالل 19 اأر�شً

على  دينار  مليون   289 ال�شوقية  قيمتها 

الرغم من م�شي 3 �شنوات على بدء ن�شاط 

ال�شركة مع الهيئة.

باإجراء درا�شة  اكتفت  ال�شركة  اأن  وذكر 

تعود  الأرا�شي  تلك  ا�شتثمار  فر�س  حول 

اأنها  اإل  اأكرث من �شنتني ون�شف  اإحداها اىل 

الرقابة  اأعمال  انتهاء  تاريخ  حتى  تقم  مل 

تلك  تو�شيات  بتنفيذ   2016 نوفمرب  يف 

الدرا�شة اأو البحث يف اأي فر�س اأو خيارات 

ا�شتثمارية اأخرى ل�شتغاللها.

اأن  املالية والإدارية  الرقابة  واأكد تقرير 

بقاء ذلك العدد من الأرا�شي دون ا�شتغالل 

من  ال�شتفادة  فر�س  الهيئة  على  ي�شيع 

بيعها  اأو  ا�شتثمارها  من  املتاأتية  العوائد 

ذات  عقارية  م�شاريع  يف  قيمتها  وا�شتثمار 

فر�س ا�شتثمارية اأف�شل.

اأمالك  �شركة  اأن  اىل  التقرير  وا�شار 

اإدارة  اتفاقية  من   1-5 بالبند  تلتزم  مل 

الأ�شول ومل تقم منذ بدء مزاولة عملها يف 

ا�شرتاتيجيات  وتنفيذ  بو�شع  العام 2014 

�شركة  مع  بالتعاون  العقاري  ال�شتثمار 

يثبت  ما  ال�شركة  توفر  مل  كما  اأ�شول 

ا�شرتاتيجة  و�شع  يف  اأ�شول  �شركة  اإ�شراك 

ال�شتثمار التي اعتمدها جمل�س اإدارة اأمالك 

يف اأبريل 2016 للفرتة 2016- 2020. 

ورد يف تقرير ديوان الرقابة املالية والدارية لعامي )2016-2017( عدة 

مواد  ب�شراء  ال�شركة  قيام  منها  »األبا«،  البحرين  اأملنيوم  �شركة  حول  مالحظات 

وعلى  ا�شتخدامها  يتم  اأن  دون  املخازن«  يف  راكدة  »مواد  باأنها  ت�شنف  جديدة 

طويلة. �شنوات  منذ  املخازن  يف  بع�شها  وجود  من  الرغم 

املواد  تلك  تكد�س  عليه  ويرتتب  لالأموال  هدر  ذلك  اأن  الديوان  واعترب 

لتخزين  ا�شتخدامه  ميكن  حيزاً  �شغلها  عن  ف�شال  للتلف،  يعر�شها  وقد  باملخازن 

الآيل لعدم  النظام  املواد كمواد راكدة يف  بالرغم من ت�شنيف بع�س  اأخرى،  مواد 

�شنة.  12 ناهزت  طويلة  لفرتات  �شرفها 

خارج  من  موردين  من  مواد  ب�شراء  قامت  ال�شركة  اإن  الديوان  قال  ذلك،  اإىل 

اأخرى  مواد  ا�شتالم  تاأخر  فيما  ا�شتالمها،  يتم  ومل   2014 منذ  البحرين  مملكة 

مبالغها  دفع  من  الرغم  على  �شنوات   3 الـ  ناهزت  لفرتات  املتوقع  التاريخ  عن 

ملة. كا

 2017 لعام  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأو�شح 

التنمية  جمل�س  راأي  تاأخذ  مل  البحرين  مطار  �شركة  اأن 

القت�شادية قبل تعيني اأع�شاء كل من جمل�س اإدارة �شركة 

مطار البحرين، وجمال�س اإدارة ال�شركات التابعة لها اأو 

التي ت�شهم ال�شركة بن�شيب من راأ�س مالها، وهي �شركة 

هال بحرين و�شركة مطار البحرين لوقود الطائرات.

واأ�شار التقرير اىل عدم قيام ال�شركة بتعديل نظامها 

ال�شركة  مال  لراأ�س  الفعلي  الو�شع  ليعك�س  الأ�شا�شي 

املطار  موجودات  ملكية  حتويل  عدم  ظل  يف  املدفوع 

دينار،  مليون   236 تبلغ  التي  ال�شركة  اإىل  العينية 

ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  ادارة  تبني من �شجالت  فيما 

والتجارة وال�شياحة ان راأ�س مال ال�شركة املدفوع بقيمة 

150 مليون دينار، وذلك خالفا ملا هو وارد يف بياناتها 

املالية.

التقرير ان �شركة مطار البحرين لديها الكثري  وقال 

امل�شاندة  خدمات  جهاز  ت�شغيل  يف  الق�شور  اأوجه  من 

الأر�شية الذي يقوم بعمليات تزويد الطائرات بالكهرباء 

عرب  الطائرة  من  امل�شتخدمة  املياه  وت�شريف  والتربيد 

ل�شجالت  وفقا  قيمته  وبلغت  مثبتة،  اأر�شية  اأجهزة 

ال�شركة حوايل 21 مليون دينار.

واأ�شاف التقرير ان هناك 7 ج�شور ركاب، وقد قامت 

ال�شركة با�شتبدال تلك اجل�شور مببلغ 1.1 مليون دينار، 

لهذه  اأن هناك عددا ي�شل اىل 1080 طلب �شيانة  غري 

مع  املطار  تعامل  وحول  اإ�شالحها،  يتم  ومل  اجل�شور 

�شركة طريان اخلليج، اأ�شار التقرير اىل عدم وجود عقود 

تاأجري موقعة مع �شركة طريان اخلليج نظري ا�شتخدامها 

الذي ل ي�شاعد على  الأمر  املطار،  املرافق يف  للعديد من 

حتديد م�شوؤوليات وحقوق الأطراف املتعاقدة، وقد قامت 

للطائرات  ال�شيانة  حظرية  م�شروع  بت�شميم  ال�شركة 

اخلليج  طريان  �شركة  تطلبتها  التي  لالحتياجات  وفقا 

دون  وذلك  دينار،  ماليني   3 حوايل  قيمتها  بلغت  التي 

وجود اتفاقية مربمة، كما توقفت �شركة طريان اخلليج 

عن دفع اأي مبالغ لل�شركة منذ 2016 مبا يف ذلك املبالغ 

املتعلقة باإيجار ور�شوم هبوط ومغدرة امل�شافرين، التي 

باإجراءات  يتعلق  وفيما  دينار،  مليون   1.9 اىل  ت�شل 

متابعة وحت�شيل اإيرادات املرافق التجارية، فقد تراكمت 

 550 بلغت  اإذ  امل�شتاأجرين،  اأحد  على  امل�شتحقة  املبالغ 

األف دينار، وبلغت قيمة املتاأخرات على م�شتاجر ثان 61 

األفا، كما مت اإعفاء امل�شتاأجر من جزء كبري من املتاأخرات 

على  م�شتحقة  مبالغ  وتراكمت  دينار،  األف   39 بقيمة 

م�شتاأجر اآخر فبلغت 27 األف دينار مت اإعفاوؤه من مبلغ 

9 اآلف دينار.

 »الإعالم« تتفادى طرح م�ضرتياتها 

يف مناق�ضات عرب جتزئتها

عدم وجود مفت�ضني 

خمت�ضني لـ20 نوًعا من الطائرات

يف  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأفاد 

الوزارة  قيام  العالم  �شوؤون  وزارة  على  مالحظاته 

طرحها  لتفادي  املتجان�شة  م�شرتياتها  بع�س  بتجزئة 

يف مناق�شة عامة من خالل التعقاد املبا�شر مع بع�س 

املوردين اأو اإ�شدار اأوامر �شراء لهم خالل فرتات زمنية 

متقاربة ومببالغ يتجاوز جمموعها 25 األف دينار.

جتزئة  حول  مالحظته  يف  التقرير  واأو�شح 

اأعمال  يف  بالتعاقد  العالم  وزارة  قيام  امل�شرتيات 

ال�شيانة متفرقة مع نف�س املوّرد مببلغ و�شل اإىل 72 

األف دينار من خالل عمل عقود متفرقة.

وراأى ديوان الرقابة اأن جلوء الوزارة لهذه املمار�شة 

قد يحرمها من احل�شول على ال�شلع واخلدمات باأف�شل 

ال�شعار واملوا�شفات.

الوزارة  على  اأنه  التقرير  تو�شيات  يف  وجاء 

احتياجاتها  وجتميع  مل�شرتياتها  امل�شبق  التخطيط 

وطرحها  املتكررة  واخلدمات  ال�شلع  من  املتجان�شة 

اخلدمات  اأف�شل  على  للح�شول  عامة  مناق�شة  يف 

وال�شعار.

اأو�شح تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية لعام 

2017 يف مالحظته التي اأوردها حول �شوؤون الطريان 

بالرتاخي�س  املتعلقة  العمليات  على  والرقابة  املدين 

�شوؤون  اأن  املو�شالت،  لوزارة  التابع  الطريان  و�شالمة 

الوطني  ال�شجل  م�شجلة يف  لديها 54 طائرة  الطريان 

للطريان، ولي�س لديها مفت�شون خمت�شون بـ20 نوًعا 

من هذه الطائرات، مبا ن�شبته 37% من الطائرات، وهذا 

يوؤثر على فاعلية اإجراءات الفح�س الفني لتلك الطائرات 

ودقة تقييم مدى ا�شتيفائها ملتطلبات ت�شجيلها.

كما جاء يف التقرير اأن �شوؤون الطريان املدين ت�شند 

والتفتي�س  الطائرات،  على  التفتي�س  عمليات  من  عدًدا 

ل  طائرات  عمليات  مفت�شي  اإىل  الرحالت  اأثناء  يف 

ميلكون الرتاخي�س واخلربة العملية يف نوع الطائرات 

اخلا�شعة لتفتي�شهم، رغم وجود مفت�شني اآخرين موؤهلني 

لتنفيذ تلك العمليات، ويو�شي دليل اإجراءات الرقابة اأن 

التفتي�س  بعملية  القائم  الطريان  �شوؤون  مفت�س  يكون 

موؤهال ب�شورة ل تقل عن الطاقم الذي �شيفت�س عليه، مبا 

يف ذلك امتالكه ترخي�شا وخربة عملية يف قيادة نوع 

وهذا  املفت�شني،  بوا�شطة  للتفتي�س  اخلا�شعة  الطائرة 

من �شاأنه اأن يحد من قدرتهم على تنفيذ مهام التفتي�س 

التابعة  التحقق  بعثة  اأن  التقرير  واأورد  بهم،  املنوطه 

ملنظمة الطريان املدين قد اأو�شت بـ213 تو�شية ل�شوؤون 

الطريان املدين للعمل على عالجها، وقد لحط التقرير 

عدم قيام �شوؤون الطريان املدين بتنفيد 118 تو�شية.

بتعاطي  املتعلقة  بالفحو�شات  يتعلق  وفيما 

العقاقري املخدرة، ذكر التقرير اأن الطريان املدين ل يقوم 

الطائرات  التزام م�شغلي  اإجراء للتحقق من  اأي  باتخاذ 

مق�شورة  وطاقم  للطيارين  الفحو�شات  تلك  بتنفيذ 

عدم  ذلك  على  ترتب  وقد  اجلويني،  واملرحلني  الطائرة 

اكت�شاف �شوؤون الطريان املدين للحالت التي مل يلتزم 

فيها م�شغلو الطائرات بتغطية الن�شبة ال�شنوية الالزمة 

للفحو�شات.
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