
 خرق المناقصات بـ 13.8 مليون
لعام 2019 جتاوز  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأظهر 

امل�صروفات الفعلية مليزانية امل�صروفات املتكررة املعتمدة لعام 2018 

م�صروفات  ارتفاع  اإىل  ذلك  �صبب  واأرجع  دينار،  مليون   13.8 مببلغ 

اجلهات  بع�ض  م�صروفات  جتاوز  اإىل  بالإ�صافة  العام،  الدين  فوائد 

احلكومية للميزانية املعتمدة لها.

» القابضة« لم توّرد 54.4 مليون

بتوريد  والغاز  للنفط  القاب�صة  ال�صركة  قيام  عدم  التقرير  اأظهر 

عوائدها والتي تبلغ قيمتها 54.4 مليون دينار اإىل احل�صاب العمومي 

للدولة، وذلك وفًقا للميزانية العامة للدولة املعتمدة.

واأ�صار التقرير يف ذات الوقت اإىل تدنيّ ن�صبة �صرف بع�ض الوزارات 

الذي  الأمر  لعام 2018،  م�صاريعها  ميزانية  من  واجلهات احلكومية 

ة ودقيّة الأ�ص�ض التي ا�صتندت عليها تلك اجلهات يف  ي�صري اإىل عدم �صحيّ

تقدير ميزانية م�صاريعها، اأو عدم ح�صن ا�صتغاللها للميزانية املعتمدة 

لتلك امل�صاريع للعام 2018.

29% نسبة إنجاز »الصحة«

قال التقرير اإن امليزانية املخ�ص�صة مل�صاريع وزارة ال�صحة بلغت 

العام  خالل  منها  ال�صرف  ن�صبة  تدن  ولوحظ  دينار،   9.542.400
2018، اإذ بلغت تلك الن�صبة %29 فقط.

اتفاقيات  باإبرام  العالج باخلارج  التقرير عدم قيام ق�صم  كما ذكر 

مع امل�صت�صفيات والو�صطاء باخلارج الذين يكرث التعامل معهم بغر�ض 

تنظيم العمل واحل�صول على اأ�صعار خا�صة وخدمات اأف�صل.

توظيف بمقابلة فقط!

تقم  مل  والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون  وزارة  اأن  الديوان  تقرير  اأورد 

باجراء المتحانات املقررة ل�صغل الوظائف الدائمة، وذلك للتحقق من 

مدى مالءمة قدرات املعينني مع املتطلبات الوظيفية الالزمة، حيث يتم 

الكتفاء باملقابلة ال�صخ�صية.

ب�صفة  املعنيني  املوظفني  بتثبيت  قامت  الوزارة  ان  التقرير  وقال 

دائمة لأول مرة قبل ا�صتكمال الفرتة املحددة لختبارهم ودون اجراء 

تقييم لدائهم الوظيفي قبل تثبيتهم.

موظفون أجانب 21 سنة
رئي�ض  ع�صوية  مدة  انتهاء  رغم  انه  الرقابة  ديوان  تقرير  قال 

دي�صمرب   27 يف  عامني  منذ  املجل�ض  واع�صاء  للبيئة  العلى  املجل�ض 

2016 ال انه مل تتم اعادة ت�صكيل املجل�ض بعد.
اما فيما يخ�ض ميزانية م�صاريع املجل�ض فقد ك�صف التقرير تدن 

ن�صبة ال�صرف من امليزانية البالغة 750.000 دينار بن�صبة 22 %، مبا 

يعادل 161.531 دينار.

كما ذكر التقرير وجود عدد من املوظفني غري البحرينيني العاملني 

يف املجل�ض لفرتات امتدت اىل 21 عاما، رغم ان الوظائف املعينني فيها 

التي ي�صعب احل�صول على موظفني  النادرة  التخ�ص�صات  ل تعد من 

بحرينيني ل�صغلها. 

األرقام الممّيزة

اأظهر تقرير ديوان الرقابة عدم ت�صكيل اللجنة الدائمة لبيع اأرقام 

الت�صجيل املميزة و�صبه املميزة، رغم مرور حوايل عامني على �صدور 

قرار وزير الداخلية وبدء عملية بيع اللوحات، كذلك بالرغم من اأهمية 

قيمتها  وحتديد  الأرقام  تلك  ت�صنيف  معايري  و�صع  يف  اللجنة  دور 

ال�صمية وال�صوقية.

وقد اأظهر التقرير اأن اإيرادات الوزارة املح�صلة عن بيع تلك الأرقام 

 2018 العام  من  دي�صمرب   31 حتى  يناير  من  الأول  من  الفرتة  خالل 

بلغت حوايل 2.7 مليون دينار.

»الخارجية« تتجاوز مصروفاتها

ر�صد التقرير جتاوز امل�صروفات الفعلية املتكررة املعتمدة لوزارة 

تلك  بلغ اجمايل  اذ  3.186.564 دينار،  2018 مببلغ  للعام  اخلارجية 

امل�صروفات طبقا للح�صاب اخلتامي للوزارة مببلغ 32.088.564 دينار 

مقارنة بامليزانية املعتمدة لها مببلغ 28.902.000 دينار.

بلغت  اخلارجية  وزارة  يف  امل�صاريع  ميزانية  ان  التقرير  وافاد 

4.105.500 دينار للعام 2018، وقد لوحظ تدن ن�صبة ال�صرف منها 
خالل العام حيث بلغت تلك الن�صبة %55 فقط.
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ـُهــدر.. ولـوائــح ُتـكـ�ســر مـاليـني ت

 رئي�س ديوان الرقابة لدى ت�شليمه التقرير لـ»الت�شريعية«:

اإحالة بع�ض املخالفات للنيابة العامــة

المساءلــة وتأمين  األداء  لتحسين  رقابيــة  مهّمـــة   102 إنجاز 

»الرقابــــة« لتوصيــــات  الحكـومـــة  تنفيـــذ  نسبــة   %66
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ال اآلية للتحقق من اإيرادات بيع الرمال البحرية 

تفاوت يف اأجور اال�شت�شاريني بالرغم من ت�شابه اخلدمة.. »ديوان الرقابة«:

قال تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية، اإن معهد الإدارة العامة قام يف 

�صنة 2011 بالتعاقد مع مكتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بهدف تعزيز 

قدرته يف خدمة القطاع العام، بتكلفة بلغت حوايل 332 األف دينار، حتّمل 

دليل خلدمات  اإعداد  اإحدى خمرجاته يف  وقد متثلت  قيمتها،  ن�صف  املعهد 

املعهد ال�صت�صارية ال�صادر يف �صبتمرب 2013.

ولحظ التقرير انه على الرغم من مرور اأكرث من 5 �صنوات على اإ�صدار 

الدليل، اإل اأن املعهد مل يقم بعر�صه على جمل�س الإدارة للنظر فيه واعتماده، 

الأمر الذي يخالف املادة 6 من مر�صوم الإن�صاء التي تن�س على اأن جمل�س 

للمعهد  العام  ال�صيا�صة  ر�صم  تتوىل  التي  العليا  ال�صلطة  هو  املعهد  اإدارة 

ومراقبة تنفيذها.

اأجور  باإعداد واعتماد جدول يحدد  املعهد  قيام  اىل عدم  التقرير  واأ�صار 

ال�صت�صاريني وفًقا لخت�صا�صاتهم وموؤهالتهم وجمالت اخلدمة اأ�صوة بنظام 

الأدنى من اخلربات  املدربني، ف�صاًل عن عدم حتديد واعتماد احلد  ت�صنيف 

واملوؤهالت العملية املطلوبة لختيار ال�صت�صاريني، ما يجعل عملية اختيار 

ال�صت�صاريني وحتديد اأجورهم عر�صة لالجتهادات ال�صخ�صية، اإذ تبنّي وجود 

تفاوت يف الأجور املحددة ل�صت�صاريني على الرغم من ت�صابه طبيعة اخلدمة 

املقّدمة من قبلهم. وذكر تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية عدم قيام معهد 

الإدارة العامة بتنفيذ برنامج القيادة العليا الذي ي�صتهدف �صاغلي املنا�صب 

العليا يف القطاع العام، كالوكالء والوكالء امل�صاعدين اأو ما يعادلهما، وذلك 

تدريب 10  ت�صمنت  الوطني  للربنامج  ال�صنوية  اخلطة  اأن  من  الرغم  على 

من موظفي املنا�صب القيادية العليا خالل ال�صهور الع�صرة الأوىل من �صنة 

األف دينار وفًقا للعقد املربم مع  2018 مع تخ�صي�س ميزانية تقدر بـ42 

والإدارية  القيادية  املهارات  تنمية  على  �صلًبا  يوؤثر  قد  الذي  الأمر  متكني، 

ل�صاغلي تلك املنا�صب وتلبية احتياجاتهم التدريبية، ول ي�صهم يف رفع كفاءة 

القطاع العام وحتقيق الغايات التنموية املن�صودة.

العامة،  الإدارة  اأن معهد  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  ولحظ 

خالل اإجراءات اختيار واعتماد املدربني واملر�صدين، قام بتنقيح جميع طلبات 

تر�صيحهم  ا�صتمارات  يف  الواردة  البيانات  على  بناًء  واختيارهم  املدربني 

و�صريهم الذاتية، بالإ�صافة اىل نتائج املقابالت، دون مطالبتهم بتقدمي ن�صخ 

تلك  �صحة  على  العالقة  ذات  اجلهات  وم�صادقات  العلمية  موؤهالتهم  من 

املوؤهالت.

حلالت  املنظمة  ال�صرتاطات  واعتماد  و�صع  عدم  اإىل  التقرير  واأ�صار 

لتقدمي  الكفاءات  اأف�صل  اختيار  ي�صمن  ل  قد  ما  بالتزكية،  املدربني  اعتماد 

اخلدمات التدريبية.

قاعدة  بتحديث  املدربني  تاأهيل  جلنة  قيام  عدم  التقرير  لحــظ  كما 

واخلربات  العلمية  كاملوؤهالت  الأ�صا�صــية،  بالبيانات  املدربني  بيانــات 

نظام  بح�صب  اللجنة  قبل  من  لهم  اعتمــاده  الــذي مت  والت�صنيف  العملية 

ت�صنيف املدربني.

�شّحتها من  للتاأكد  العلمية  مبوؤهالتهم  املدّربني  يطالب  ال  العاماملعهد  القطاع  يف  العليا  ال��ق��ي��ادات  اإع���داد  برنامج  تنفيذ  ع��دم 

الأ�شغال  البحرية بوزارة  الزراعة والرثوة  الإدارية ان �شوؤون  املالية  الرقابة  ذكر تقرير ديوان 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين مل تقم بو�شع اآليات واإجراءات متّكنها من التحقق من اكتمال 

و�شحة اإيرادات بيع الرمال البحرية امل�شتخرجة، والتي بلغت حوايل 7 ماليني دينار للفرتة منذ بدء 

تطبيق ر�شوم بيع الرمال يف مار�س 2016 حتى اأكتوبر 2018.

ولحظ التقرير وجود ق�شور يحول دون متكن الوزارة من التحقق من اكتمال و�شحة اإيرادات 

بيع الرمال، اإذ ل يوجد لدى الوزارة ح�شر جلميع الرتاخي�س املمنوحة مل�شاريع ا�شتخراج الرمال 

ي�شمن حت�شيل  ل  الذي  الأمر  الرتاخي�س،  بتلك  �شجل  لديها  يوجد  فال  الدفان،  لأغرا�س  البحرية 

اإيرادات بيع الرمال امل�شتخرجة لهذه امل�شاريع.

وبنّي التقرير اأن الوزارة عند احت�شابات اإيرادات بيع الرمال البحرية، �شواء لأغرا�س البناء اأو 

مل�شاريع الدفان، ت�شتند اىل ك�شوف �شهرية تقدمها �شركات ا�شتخراج الرمال تو�شح الكميات التي 

ا�شتخرجتها، وذلك دون اأن تقوم بالتحقق من �شحة تلك الكميات، ول يوجد لدى الوزارة و�شائل 

واإجراءات م�شتقلة تتيح لها التاأكد من �شحة كميات الرمال امل�شتخرجة التي ت�شّرح بها ال�شركات 

بك�شوفها.

ق�شور يف التفتي�ش على عمليات اال�شتخراج

عمليات ا�سـتـخـراج الـرمــال دون رقـابـــة

»الأعلى للبيئة« مينح تراخي�ص

 ا�ستخراج الرمال دون درا�سات بيئية

لحظ تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية عدم وجود اإجراءات لدى اإدارة الرقابة 

التزام  مدى  من  للتحقق  البحرية،  الرمال  ا�صتخراج  عمليات  على  للرقابة  البحرية 

ال�صركات با�صرتاطات الرتاخي�س املمنوحة لها، اإذ تبنّي عدم قيام الإدارة بو�صع نظام 

الرمال يف مراحلها  ا�صتخراج  ي�صاعدها على مراقبة �صري عمليات  املالحية  للمراقبة 

كافة؛ للتاأكد من التزام ال�صركات با�صرتاطات الرتاخي�س املمنوحة.

واأ�صار التقرير اإىل عدم وجود هيكل تنظيمي لإدارة الرقابة البحرية وعدم وجود 

موارد ب�صرية لت�صيري اأعمالها، الأمر الذي يرتتب عليه عدم قدرة الإدارة على القيام 

بالواجبات املتعلقة بالرقابة على عمليات ا�صتخراج الرمال.

املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  ذكر 

للبيئة  الأعلى  املجل�س  اأن  والإدارية، 

منح موافقات لبع�س طلبات الرتخي�س 

الرمال  ا�صتخراج  مل�صاريع  البيئي 

ال�صتناد  الدفان، دون  البحرية لأغرا�س 

اىل درا�صات بيئية متّكن من تقييم الآثار 

البيئية التي قد ترتتب على تلك امل�صاريع.

واأ�صار التقرير اإىل عدم 

قيام اإدارة التقومي والرقابة 

من  الفرتة  خالل  البيئية 

يناير 2015 حتى نوفمرب 

من  اأي  مبراجعة   2018

التي  البيئي  الأثر  درا�صات 

طلبات  اأ�صحاب  قدمها 

ا�صتخراج  م�صاريع  بع�س 

لأغرا�س  البحرية  الرمال 

قبل  من  املعّدة  الدفان، 

مكاتب ا�صت�صارية، الأمر الذي ل ميكن من 

التاأكد من �صحة و�صمولية تلك الدرا�صات 

يف تقييم الآثار البيئية املتوقعة مل�صاريع 

ا�صتخراج الرمال ومدى كفاية الإجراءات 

التي اأو�صت بها للتخفيف من تلك الآثارـ 

وقد يوؤدي ذلك اىل املوافقة على م�صاريع 

قد تت�صبب يف اإحداث اأ�صرار بيئية.

وذكر التقرير اأنه لوحظ وجود بع�س 

الق�صور يف اأعمال التفتي�س على عمليات 

ت�صطلع  التي  البحرية  الرمال  ا�صتخراج 

اإذ ل  اإدارة التقومي والرقابة البيئية،  بها 

يوجد لدى الإدارة خطط وبرامج تنظيم 

ا�صتخراج  مواقع  على  التفتي�س  اأعمال 

مبوجبها  يتم  بحيث  البحرية،  الرمال 

التي  امل�صاريع  حتديد 

ودورية  زيارتها،  �صيتم 

تلك الزيارات ح�صب اأهمية 

كل م�صروع.

عدم  التقرير  واأظهر 

بالتن�صيق مع  الإدارة  قيام 

الرمال  ا�صتخراج  �صركات 

تزويدها  ب�صاأن  البحرية 

عمل  بربامج  م�صبق  ب�صكل 

على  تعمل  التي  اجلرافات 

الرتتيب  يتم  بحيث  الرمال،  ا�صتخراج 

اأوقات  يف  التفتي�صية  الزيارات  لإجراء 

عدم  عليه  ترتب  الذي  الأمر  عملها، 

الزيارات  من  زيارة   23 من  ال�صتفادة 

التي نفذتها الهيئة خالل الفرتة من يناير 

البالغ   ،2018 اأكتوبر  حتى   2015

عددها 44 زيارة.

ال يوجد نظام 
للمراقبة المالحية 

وال هيكل إلدارة 
الرقابة البحرية

فريق درا�شة طلبات تراخي�ش ا�شتخراج الرمال البحرية غري فاعل

جلنة اقرتاح مواقع ا�شتخراج الرمال البحرية »ال تعمل«

استخراج الرمال من شرق الحد مستمر منذ 20 سنة دون تحديد مواقع أخرى 

 ذكر تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية، عدم قيام وزير ال�صغال 

ا�صتخراج  تراخي�س  باعتماد  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون 

 2016 مايو  من  الفرتة  خالل  الوزارة  اأ�صدرتها  التي  البحرية  الرمال 

تلك  اعتماد  مت  اإذ  ا،  ترخي�صً  22 عددها  البالغ   ،2018 نوفمرب  حتى 

الرتاخي�س من قبل وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية ا�صتناًدا اإىل 

التخويل املمنوح له من قبل الوزير مبوجب القرار الوزاري رقم 110 

ل�صنة 2016، الأمر الذي يخالف اأحكام املادة »1« من قانون ا�صتخراج 

ومل  للوزير،  الرتخب�س  اعتماد  �صالحية  اأ�صندت  التي  وبيعها  الرمال 

متنحه �صالحية تفوي�صها.

واأ�صار التقرير اإىل قيام الوزارة خالل الفرتة من مايو 2016 حتى 

ا ل�صتخراج الرمال البحرية من اأ�صل  نوفمرب 2018، مبنح 15 ترخي�صً

ا، مبا ميثل 68% من الرتاخي�س ال�صادرة خالل تلك الفرتة،  22 ترخي�صً

دون احل�صول على موافقة اجلهات احلكومية املعنية، ما يخالف اأحكام 

املادة 2 من الالئحة التنفيذية لقانون ا�صتخراج الرمال البحرية وبيعها.

ولفت التقرير اإىل عدم قيام الوزارة خالل الفرتة من من مايو 2017 

�صركات  جلميع  ال�صنوية  الرتاخي�س  بتجديد   2018 اأكتوبر  حتى 

ا�صتخراج الرمال البحرية البالغ عددها 12 �صركة، دون احل�صول على 

موافقة اجلهات املحددة.

لحظ تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية اأن جلنة »اقرتاح مواقع 

تفّعل« منذ  الوزير، »مل  بقرار من  امل�صّكلة  البحرية«،  الرمال  ا�صتخراج 

التقرير يف  انتهاء عمل  �صدور قرار ت�صكيلها يف يوليو 2017 وحتى 

نوفمرب 2018، الأمر الذي اأ�صهم يف عدم توافر مقرتحات ملناطق جديدة 

عمليات  جميع  ا�صتمرار  لوحظ  اإذ  البناء،  لأغرا�س  الرمال  ل�صتخراج 

لذلك  املخ�ص�صة  املنطقة  البناء من  البحرية لأغرا�س  الرمال  ا�صتخراج 

ب�صرق مدينة احلد منذ ما يزيد على 20 �صنة، بالرغم من وجود م�صاريع 

البنى التحتية ال�صرتاتيجية باملنطقة، مثل متديدات اأنابيب الغاز امل�صال 

ال�صرر  ملخاطر  يعر�صها  ما  الت�صالت،  وخطوط  الكهرباء  وكابالت 

والتلف يف حال ال�صتمراريف التجريف.

واأ�صار التقرير اإىل اأن عدم قيام اللجنة بعملها اأدى اىل عدم وجود 

دفنها  املزمع  املواقع  من  القريبة  الرمال  توافر  مواقع  لتحديد  درا�صات 

ال�صرتاتيجي  للمخطط  وفًقا  عليها،  م�صاريع  لإقامة  احلكومة  قبل  من 

الهيكلي املعتمد للمملكة، بحيث يتم منح الأولوية للم�صاريع احلكومية 

ل�صتخراج الرمال من املواقع القريبة منها لتجنب ارتفاع تكلفتها؛ وذلك 

لأن تكلفة نقل الرمال ترتفع كلما بُعد موقع ا�صتخراجها.

ل حـ�ســر لـتـراخـيـ�ص ا�سـتـخــراج الـرمـال لأغــرا�ص الـدفــان 

منح 15 ترخيًصا الستخراج الرمال دون موافقة الجهات المعنية 

ل جدول حمدد لأجور ال�ست�ساريني بـمـعـهـد الإدارة العـامــة
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ت�سّرب 20 % من الطلبة يكّلف جامعة البحرين 12 مليون دينار

للعام 2019  واملالية  الإدارية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأظهر 

ارتفاع ن�صبة الطلبة املت�صربني من اجلامعة ب�صكل كبري ي�صل اىل 

6% خالل الفرتة ما بني العام 2000 حتى 2011، لتبلغ حوايل 

 ،2018 حتى   2015 من  لل�صنوات  الطلبة  اجمايل  من   %20

تلك  املت�صربني حوايل 7300 طالب خالل  الطلبة  عدد  وو�صل 

ال�صنوات.

وامليزانية  اجلامعة  يكّبد  الت�صرب  هذا  اإن  التقرير  وقال 

العامة للدولة تكاليف مالية مهدرة ت�صل اىل 12 مليون دينار 

مت ح�صرها للفرتة من 2015 حتى 2018، وهي التكلفة التي 

املت�صربون  الطلبة  التي ق�صاها  الفرتة  حتملتها اجلامعة نظري 

يف الدرا�صة.

ن�صبة  ارتفاع  اىل  اأدت  التي  الأ�صباب  التقرير  خل�س  وقد 

مع  تتنا�صب  ل  اأكادميية  برامج  يف  الطلبة  قبول  اىل  الت�صرب 

ن�صبة  اأن  التقرير  اأظهر  وقد  العامة،  الثانوية  تخ�ص�صاتهم يف 

 %100 بلغ  الكيميائية  الهند�صة  بكالوريو�س  من  املت�صربني 

خالل الأعوام 2015 حتى 2017، ون�صبة 67% من تخ�ص�س 

امليكانيكية  الهند�صة  من  املت�صربني  عدد  اأما  املدنية،  الهند�صة 

فو�صل اىل 66%، والهند�صة الإلكرتونية 65%، ويف بكالوريو�س 

من  و%56   ،%60 الفرتة  تلك  خالل  ت�صرب  املعلومات  نظم 

تخ�ص�س  من  املت�صربني  ن�صبة  بلغ  واأخرًيا  احلقوق،  تخ�ص�س 

ا. الهند�صة الكهربائية 56% اأي�صً

بتح�صيل  اجلامعة  قيام  عدم  اىل  الرقابة  تقرير  ل  وتو�صّ

الر�صوم الدرا�صية امل�صتحقة على عدد من الطلبة نظري ت�صجيلهم 

اأو وجود  باإعفائهم  يفيد  ما  دون وجود  الدرا�صية  املقررات  يف 

جهة كافلة لهم، كما لوحظ قيام رئي�س اجلامعة باإعفاء حوايل 

الرقابة  نطاق  فرتة  خالل  اجلامعية  الر�صوم  من  طالًبا   241

الأمناء، كما  واأنظمة مقّرة من قبل جمل�س  دون وجود معايري 

اجلزئي  والتوظيف  الإعفاءات  �صعبة  قيام  اىل  التقرير  ل  تو�صّ

على  ح�صولهم  بعد  نهائًيا  الإعفاء  من  الطلبة  بع�س  بحرمان 

اإنذار اأكادميي واحد فقط بعد احلرمان املوؤقت، وهو ما يخالف 

البند الذي ين�س على اأنه »يحرم الطالب نهائًيا من الإعفاء من 

اأكادمييني  اإنذاريني  على  ح�صوله  حالة  يف  الدرا�صية  الر�صوم 

وذلك بعد حرمانه موؤقًتا من الدرا�صة«.

وقد اأو�صى التقرير يف هذا ال�صاأن مبراجعة معايري القبول 

يف  الطالب  تخ�ص�س  تراعي  بحيث  الأكادميية،  الربامج  يف 

الثانوية العامة، وتقدمي برامج متهيدية اأو مقررات ا�صتدراكية 

ن�صبة  فيها  بلغت  التي  الثانوية  التخ�ص�صات  بع�س  خلريجي 

الت�صرب معدل عاليا، وهي »التلمذة يف ق�صم ال�صناعي«.

يف  القبول  ا�صرتاطات  من  ال�صتثناء  مو�صوع  حول  اأما 

للطلبة  ال�صتثناء  حالت  تكرار  التقرير  لحظ  فقد  اجلامعة، 

لقبول  املنظمة  والإجراءات  ال�صرتاطات  من  للدرا�صة  املتقدمني 

كما  مو�صوعية،  ومربرات  �صوابط  اىل  ال�صتناد  دون  الطلبة، 

لوحظ عدم التزام جمل�س اجلامعة بتوزيع عدد من الطلبة على 

التخ�ص�صات وفقا ملعدلهم التناف�صي، وهو ما ترتب عليه حرمان 

القبول  التناف�صي من فر�صة  اآخرين يفوقونهم يف املعدل  طلبة 

يف التخ�ص�صات التي يرغبون فيها.

منح حاملي »ال�سهادة الربيطانية« اأف�سلية يف القبول مبا يتعار�ض مع مبداأ العدالة

قبول طلبة يف �لدر��سات �لعليا معدالتهم يف �لبكالوريو�س �أقل من 2.6
املرحلة  يف  طلبة  بقبول  البحرين  جامعة  قيام  الرقابة  ديوان  تقرير  اأظهر 

املوؤهلة  ال�صهادة  على  منذ ح�صولهم  �صنوات  عدة  م�صي  رغم  الوىل  اجلامعية 

للقبول، وهذا ما ُيعد خمالًفا للمادة 6 من نظام الدرا�صة والمتحانات.

العليا  الدرا�صات  لربامج  املتقدمني  من  لعدد  اجلامعة  ا�صتثناء  لوحظ  كما 

من �صرط معدل احل�صول على معدل تراكمي ل يقل عن 2.67 من ا�صل 4.00 

لدرجة البكالوريو�س، واأن يكون املتقدم لربامج الدكتوراه 

عن 3.00  يقل  ل  املاج�صتري مبعدل  درجة  على  حا�صالً 

من 4.00، اإذ ا�صتثني بع�س الطلبة من هذا ال�صرط دون 

وجود مربرات وا�صحة ومو�صوعية.

و�صوؤون  القبول  دائرة  قيام  اىل  التقرير  وخلُ�س 

ال�صروط  عليهم  تنطبق  الذين  املتقدمني  اخلريجني مبنح 

AS-( الربيطانية  الثانوية  ال�صهادة  حاملي  من 

رغبتهم   )LEVELS، A-LEVELS، GCSE، IGCES
الأوىل من التخ�ص�س الأكادميي دون اإدخالهم يف املناف�صة 

مع اأقرانهم ودون وجود �صند قانوين يجيز ذلك، وهو ما 

اأف�صلية يف التعامل ويتعار�س مع مبداأ العدالة وامل�صاواة  مينح هوؤلء الطلبة 

بني الطلبة.

كما تطرق التقرير اىل قيام دائرة القبول و�صوؤون اخلريجني با�صتثناء عدد 

طلبات  على  بناًء   2018 �صبتمرب  �صهر  خالل  القبول  �صروط  من  الطلبة  من 

متفرقة من مكتب رئي�س اجلامعة قبل �صدور قائمة من جمل�س اجلامعة باأ�صماء 

ب�صكل  احلالت  تلك  مبناق�صة  املجل�س  قيام  يثبت  ما  وجود  ودون  امل�صتثنني، 

تف�صيلي واإ�صدار قرار با�صتثنائها.

ل تقرير الرقابة اىل ت�صجيل  ا يف اجلامعة، تو�صّ اأي�صً ومن جملة املخالفات 

طلبة يف الربامج الأكادميية مبا�صرة اإذ اأعفتهم من الربنامج التمهيدي، رغم عدم 

التي  باملعايري  تلتزم  ومل  لالإعفاء،  الالزمة  الدرجة  على  ح�صولهم 

حددها مركز اللغة الإجنليزية باجلامعة.

الطلبة  باملفا�صلة بني  التزام اجلامعة  ا عدم  اأي�صً التقرير  وذكر 

على اأ�صا�س املعدل الرتاكمي يف بع�س احلالت التي جتاوز فيها عدد 

املتقدمني بطلب التحويل للحد الأق�صى للطاقة ال�صتيعابية للربنامج 

الأكادميي املطلوب، اإذ مت قبول طلبات حتويل مل ت�صتوِف ال�صروط 

طلباتهم  ُرف�صت  الذين  اأقرانهم  عن  الرتاكمي  معدلهم  يقل  لطلبة 

التقرير  ور�صد  املطلوب،  الربنامج  يف  �صواغر  وجود  عدم  ب�صبب 

حتويل  عند  الدرا�صية  املقررات  معادلة  اإجراءات  يف  تفاوت  وجود 

يتم  مل  حالت  وجود  منها  اآخر،  اىل  اأكادميي  برنامج  من  الطلبة 

اإعفاء الطلبة من درا�صة املقررات  فيها معادلة املقررات املجتازة، وبالتايل عدم 

املجتازة، وعلى اجلانب الآخر وجود حالت مت فيها معادلة املقررات املجتازة 

اإل اأنه مل يتم اإعفاء الطلبة من درا�صة املقررات املجتازة املماثلة يف املحتوى بعد 

حتويلهم اىل الربنامج الأكادميي الآخر.

إعفاء طلبة من 
»التمهيدي« رغم عدم 

حصولهم على الدرجة 
الالزمة لإلعفاء

تفاوت يف �لتعامل مع �لغائبني

 عـن �ملحا�سر�ت بن�سبــة 25 %

باأنه  تقريره،  يف  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قال 

لحظ يف �صاأن متابعة ح�صور وغياب الطلبة وجود تفاوت 

يف اإجراءات التعامل مع الطلبة الذين تغّيبوا عن الدرا�صة 

بن�صب تزيد على 25% من ال�صاعات املحددة لنف�س املقررات 

تلك  من  اإجباريا  من�صحب  البع�س  اعتبار  اإذ مت  الدرا�صية، 

تلك  بنف�س  تغّيبوا  الذين  الطلبة  من  دون غريهم  املقررات 

الن�صب اأو مبا يزيد عليها.

اأعمال ديكور ال�ستوديو بكلفة 250 األف دينار مل يتم ا�ستخدامه

بث 122 برناجًما وم�سل�ساًل �إذ�عًيا خالل 4 �أعو�م مل تخ�سع الأي تقييم!

اأعمال  بتنفيذ  الإعالم  �صوؤون  وزارة  قيام  حول  مالحظات  الرقابة  ديوان  تقرير  اأورد 

الت�صميم والبناء والإ�صراف لعدد من الديكورات الرباجمية ل�صتوديو رقم 1 بكلفة بلغت 

نحو 186 األف دينار بحريني يف العام 2016، كما قامت باأعمال مماثلة يف العام 2018 

بكلفة بلغت 250 األف دينار ل�صالح ا�صتوديو 2 وفق العقد، ال ان الوزارة مل تقم باأي اعمال 

يف �صتوديو النتاج رقم 2. المر الذي يدلل على غياب التخطيط ال�صليم لالأعمال املتعلقة 

بالديكور الرباجمي ل�صتديويهات النتاج.

تبنّي عدم  الذاعية والتلفزيونية، حيث  املواد  تقييم  التقرير مالحظات حول  اأورد  كما 

وامل�صمون  ال�صكل  ناحية  من  وامل�صل�صالت  الذاعية  الربامج  بتقييم  املكلفة  املجموعة  قيام 

رغم  دي�صمرب 2018  العام 2015 وحتى  منذ  وم�صوؤوليتها  مهامها  تفعيل  وعدم  بعملها 

ت�صمن الهيكل التنظيمي املعتمد لدارة الذاعة بهذه املجموعة.

واأو�صح التقرير ان هناك 122 برناجًما وم�صل�صالً مت بثهم عرب اذاعة البحرين ما بني 

عامي 2015 وحتى نهاية 2018 دون ان يكون قد مت تقييمها.

ذات  تقييم يف  لأي  يخ�صعوا  ان  دون  معلب  وم�صل�صالً  برناجًما  نحو 17  بث  كما مت 

الفرتة.

الفني  للراأي  اعتبار  اي  الوزارة  اأخذ  عدم  لوحظ  فقد  التلفزيوين  بالبث  يتعلق  ما  اأما 

ال�صادر من جمموعة التقييم، حيث تخللت املواد التي مت بثها اأخطاء فنية وم�صاهد غري لئقة 

بن�صبة جتاوزت 50% ومل يتم اجراء اي تعديل عليها اأو ايقاف بثها.

اأوقفت الوزارة - بح�صب التقرير - عدًدا من  وعلى خالف بث برامج دون تقييم، فقد 

الربامج الذاعية خالل العام 2017 دون تقدمي برامج مماثلة لها، الأمر الذي ترتب عليه 

الثقافية التخ�ص�صية التي تبث عرب القنوات الذاعية. وابرزها برنامج  تدين عدد الربامج 

املعرفة قوة، ا�صتوديو البيئة، مقال يف �صحيفة، يف ال�صاأن العام، ها�س تاق.

التلفزيونية  للمواد  اللكرتونية  الر�صفة  املالحظات حول  التقرير عدد من  اورد  كذلك 

ومنها غياب خطة وا�صحة لالأر�صيف، اذ تبني تدين ن�صبة املواد التي مت ار�صفتها الكرتونيا 

من اجمايل املواد التلفزيونية بن�صبة 37%. رغم م�صي 6 �صنوات منذ اطالق عمليات الر�صفة.

واأورد التقرير عدة مالحظات تتعلق بنظام الأر�صيف التلفزيوين والقنوات التلفزيونية 

البث  منظومة  يف  املتكررة  امل�صاكل  من  عدد  وجود  لوحظ  حيث  الأخبار،  وا�صتوديوهات 

ا يف ظل قدم املنظومة وانتهاء  املرئي والتي قد تعر�س البث التلفزيوين للخطر. خ�صو�صً

عمرها الفرتا�صي.

ان��������ت��������ه��������اء ال�������ع�������م�������ر االف����������را�����������س����������ي مل������ن������ظ������وم������ة ال��������ب��������ث امل�������رئ�������ي

18 خّريًجا في »دبلوم رعاية مريض« ال يستحّقون الشهادة
ل تقرير الرقابة اىل وجود ق�صور يف تنفيذ برنامج دبلوم م�صاعد  تو�صّ

اأحد امل�صت�صفيات يف  رعاية مري�س الذي طرحته اجلامعة بالتعاون مع 

.2016

اأن تقوم اجلامعة مبنح �صهادة  العقد ين�ّس على  باأن  الديوان  وقال 

الدبلوم لعدد من موظفي امل�صت�صفى الذين تقدموا للدرا�صة يف الربنامج، 

على اأن يكون الربنامج خا�صا ملوظفي امل�صت�صفى فقط، وتلّخ�صت اأوجه 

العلمية لـ24 طالًبا يقل معدلهم عن  الدرجة  الق�صور يف منح اجلامعة 

األ يقل عن 2.04 من 4.00،  املطلوب وفق خطة الربنامج التي تتطلب 

علًما باأن معدل 18 طالًبا يقل عن 2.00، كما لوحظ عدم قيام اجلامعة 

مبتابعة الأداء الأكادميي لأولئك الطلبة، اإذ مل ُيوّجه اإليهم اإنذار اأكادميي 

عند خف�س معدلتهم ومل ُيف�صلوا من اجلامعة ح�صب اللوائح املتفق عليها.

رئي�س �جلامعة يعفي 241 طالًبا من �لر�سوم �جلامعية دون معايري و��سحة
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�أقل ل�سعر  �آخرين  موّردين  خماطبة  دون  لل�سحن  مليوًنا   64

»األبـا« ل تقـــوم بـالإجــراءات التـي تو�سلهـا لأف�ســل الأ�سعــار

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأورد 

لديها  )األبا(  البحرين  اأملنيوم  �صركة  اأن  للعام 2019 

ق�صور و�صعف يف عملية طرح املناق�صات وا�صتدراج 

املكلفون  املديرون  املوردين، حيث يقوم  العطاءات من 

ب�صراء �صبائك و�صوائب الأملنيوم بدائرة الت�صويق مبهام 

مت�صاربة، وذلك عن طريق تويل املدير مبفرده خماطبة 

دون  معهم  والتفاو�س  ت�صعرياتهم  لطلب  املوردين 

من  العطاءات  بطلب  يقوم  كما  العمليات،  تلك  توثيق 

ال�صركات مع ال�صحن دون ان يخاطبوا �صركات ال�صحن 

ب�صكل منف�صل.

وبني التقرير اأن عدم قيام ال�صركة باإ�صافة اأي مورد 

لقائمة املردين املعتمدين ملادتي فلوريدا الأملنيوم والقار 

املورد  من  لل�صراء  ال�صركة  ا�صطرار  اإىل  اأدى  ال�صائل 

الوحيد رغم قيامه بزيادة العطاء، واأدى ذلك اىل ارتفاع 

تكلفة ال�صراء مببلغ 5 ماليني دولر اأمريكي.

وفيما يتعلق بال�صحن البحري فبلغت تكلفته 64 

الو�صطاء  ال�صركة مبخاطبة  تقوم  مليون دولر، حيث 

دون اأن تلزمهم باإثبات قيامهم مبخاطبة كافة �صركات 

ال�صحن املعتمدة، وهذا ل ي�صمن ح�صول ال�صركة على 

اأف�صل الأ�صعار.

وقد اأثبتت اجلداول التي اأوردها التقرير اأن ال�صركة 

تقوم بالتفاو�س مع موردين اأو ثالثة، دون ان تتفاو�س 

مع بقية املوردين التي تكون اأ�صعارهم قريبة جًدا من 

�إ������س�����اف�����ي�����ة ب�������س���ب���ب �الع�����ت�����م�����اد ع����ل����ى م����������ورد و�ح������د 5 م�����اي�����ن دي������ن������ار  دف��������ع 

ل���ت���اأه���ي���ل ك���������و�در وط���ن���ي���ة و�إح�����ال�����ه�����ا م��ك��ان��ه��م ال وج��������ود خل���ط���ط 

2018 ب���دي�������س���م���ر  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ه����ات  يف  �الأج������ان������ب  ع������دد   7800

اأو�صح تقرير ديوان الرقابة 

املالية والإدارية لعام 2019 اأن 

)األبا(  البحرين  اأملنيوم  �صركة 

الطبيعي  الغاز  ب�صراء  تقوم 

لتوليد الكهرباء وت�صغيل خطوط 

دينار  مليون  بتكلفة 126  الأملنيوم  لإنتاج  ال�صهر 

الغاز  ا�صتهالك  عدادات  معاينة  دون  ولكن  �صنوًيا، 

الطبيعي ب�صكل دوري ومنتظم للتحقق من �صالمتها، 

)تطوير(  �صركة  مع  بالتن�صيق  تقوم  ل  اأنها  كما 

لالتفاق على الإجراءات التي يجب اتباعها اإذا اأظهرت 

يتجاوز  اختالف  وجود  العدادات  معايرة  النتائج 

1.5% بالزيادة اأو النق�صان.

كما اأورد التقرير اأن ال�صركة يف بع�س احلالت 

تقوم باإ�صدار اأوامر �صراء ا�صتناًدا اىل ت�صعريات مرت 

فرتات طويلة على ا�صتالمها، دون الرجوع اإىل اجلهة 

الطالبة للتحقق من ا�صتمرار وجود حاجة اإليها، وقد 

اأدى ذلك اىل �صراء مواد وخدمات انتفت احلاجة اإليها، 

وزيادة تكلفة ال�صراء يف حال 

مو�صحا  الأ�صعار،  انخفا�س 

اأن ال�صركة ل تربم اأي عقود 

مع �صركات ال�صحن البحري، 

ما ل يحمي ال�صركة يف حالة 

ن�صوب خالفات بينها وبني �صركات ال�صحن البحري.

يف  ق�صور  لديها  ال�صركة  اأن  التقرير  وبني 

يحول  ما  امل�صرتيات،  لإدارة  امل�صتخدم  الآيل  النظام 

ال�صراء، مثل منح  الرقابة على عمليات  اإحكام  دون 

النظام  مع  تتعار�س  �صالحيات  املوظفني  بع�س 

الآيل، وبع�صهم قد منح �صالحيات بالنظام ل تدخل 

�صمن نطاق مهامهم وم�صوؤولياتهم، كما منح بع�س 

النظام  يف  ال�صراء  اأوامر  اعتماد  �صالحية  املوظفني 

اأعلى،  املراجعة من قبل م�صتوى وظيفي  الآيل دون 

اأو التالعب،  اإىل عدم اكت�صاف الأخطاء  ما قد يوؤدي 

م�صرًيا اىل اأن ال�صركة لي�س لديها رقابة على م�صتوى 

خمزون فلوريدا الأملنيوم واملعادن امل�صافة.

�سر�ء غاز ب�126 مليوًنا دون �لتحقق من �سامته

اأوامــر �ســراء يف »األبا« ملواد انتفـت احلاجة لهــا

ديو�ن �خلدمة ال يتاأكد من »موؤّهات �الأجانب« قبل �لتعاقد معهم

�ساتهم غري نادرة عقود عمل لأجانب تتجاوز الـ 30 �سنة رغم اأن تخ�سّ

عدم تر�سيح املعّينني يف 

الوظائف العليا لـ»برنامج قيادات«

بالتحقق  املدنية  اخلدمة  ديوان  قيام  عدم  لوحظ 

من تر�صيح جميع املعّينني يف الوظائف العليا لربنامج 

التهيئة للقيادات احلكومية »برنامج قيادات« واملقدم 

العامة، بح�صب تقرير ديوان  الإدارة  من قبل برنامج 

يتم  مل  اإدارات  مديري  وجود  لوحظ  كذلك  الرقابة. 

من  اأكرث  مرور  رغم  »قيادات«  برنامج  يف  ت�صجيلهم 

وزارة  موظفون يف  ومنهم  تعيينهم.  على  �صنوات   3

العمل والتنمية الجتماعية، وهيئة البحرين لل�صياحة 

واملعار�س.

الرتقية منحهم  مت  موظًفا   69
 اخلا�سة فقط قبل اإحالتهم للتقاعد

اوجه  بع�س  اإىل  الرقابة  ديوان  تقرير  اأ�صار 

الق�صور حيال منح لرتقية اخلا�صة لعدد من املوظفني 

قبل اإحالتهم اىل التقاعد مبا�صرة، الأمر الذي ل يحقق 

على  باحلفاظ  واملتمثل  اخلا�صة،  الرتقية  من  الهدف 

ما  وجود  عدم  كذلك  واملتميزة،  النادرة  الكفاءات 

هامة خالل  م�صاريع  او  برنامج  باإدارة  تكليفهم  يفيد 

التي �صبقت تقاعدهم، حيث بلغ عدد املوظفني  الفرتة 

تقاعدهم  مع  تزامنا  اخلا�صة  الرتقية  على  احلا�صلني 

دي�صمرب  حتى   2015 يناير  فرتة  خالل  موظًفا   69

.2018

التقرير،  اوردها  التي  الأمثلة  بني  من  وكان 

والت�صالت،  املوا�صالت  وزارة  من:  كلٍّ  موظفون يف 

معهد  اللكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  وهيئة 

ديوان  الإعالم،  �صوؤون  وزارة  للتدريب،  البحرين 

اخلدمة املدنية، وزارة �صوؤون الإعالم وزارة الأ�صغال، 

ال�صنية،  الأوقاف  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة 

وزارة املوا�صالت.

مــوظـفـون لــم يـتــرّقــــوا 

ـًا واآخــرون جــرت ترقيتـهـم �سنـوًيـا مــنـذ 16 عـامـ

موظفون حكوميون ُيديرون اأعماًل جتارية تت�سارب وطبيعة وظائفهم

اأبرز تقرير دي�ان الرقابة عدم قيام دي�ان اخلدمة املدنية ب��ضع �ض�ابط ت�ضمن تكاف�ؤ الفر�ص 

عند الرتقية. حيث اأدى غياب هذه ال�ض�ابط وج�د العديد من امل�ظفني يف اجلهات احلك�مية الذين 

مل تتم ترقيتهم لفرتات ط�يلة تزيد عن 16 عاًما من تاريخ تعيينهم اأو اآخر ترقية منحت لهم، رغم 

ا�ضتيفائهم لكافة ا�ضرتاطات الرتقية االعتيادية ك�ج�د �ضقف وظيفي وح�ض�لهم على تقييم اداء 

عاٍل يف ال�ضن�ات ال�ضابقة. يف حني قامت برتقية عدد من امل�ظفني من نف�ص االإدارات ب�ضكل �ضن�ي 

ومتتاٍل، ما يعد خمالًفا ملبادئ امل�ضاواة وال�ضفافية وتكاف�ؤ الفر�ص. ومن هذه احلاالت م�ظف�ن يف 

�ض�ؤون البلديات، وهيئة الكهرباء واملاء، وهيئة تنظيم �ض�ق العمل.

اوجه  بع�س  وجود  لوحظ  اإنه  الرقابة  ديوان  تقرير  قال 

بع�س  مزاولة  اىل  ادت  التي  التوظيف  اجراءات  يف  الق�صور 

مل  حيث  التجارية،  لالأعمال  احلكومية  اجلهات  يف  املوظفني 

اأعمال  اأي  للتاأكد من عدم مزاولة  الديوان باتخاذ اجراءات  يقم 

ال�صناعة  وزارة  مع  بالتن�صيق  املر�صحني  قبل  من  جتارية 

الديوان  بني  تن�صيق  وجود  عدم  وكذلك  وال�صياحة،  والتجارة 

بتحديث  يتعلق  فيما  اللكرتونية  املعلومات واحلكومة  وهيئة 

مل  موظفني  ا�صدار  عليه  ترتب  الذي  المر  املوظفني،  بيانات 

يحدثوا بيانات جهة عملهم بعد التوظيف، ومن ثم متّكنهم من 

راأ�س  على  وهم  باإدارتها  وقيامهم  جتارية،  �صجالت  ا�صت�صدار 

العمل.

يف  يعملون  التقرير  ر�صدهم  الذين  املوظفون  كان  وقد 

وزارة  واملاء،  الكهرباء  هيئة  الت�صالت،  تنظيم  هيئة  من:  كل 

الإ�صكان، وزارة الرتبية والتعليم، ديوان اخلدمة املدنية.

الأن�صطة  لت�صارب  حالت  بع�س  التقرير  ر�صد  كذلك 

التجارية التي ميار�صونها مع طبيعة وظائفهم. الأمر الذي يزيد 

من خماطر ا�صتغالل الوظيفة، منها اأخ�صائي جتارة الكرتونية 

اخلربة  ان�صطة  لديه  وال�صياحة  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف 

وال�صت�صارة احلا�صوبية واإدارة املرافق احلا�صوبية وجتارة بيع 

معدات املعلومات والت�صالت.

اأفاد تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية 

اأن ديوان اخلدمة املدنية وافق على توظيف 

عقود  وجتديد  الأجانب،  املوظفني  من  عدد 

 30 من  اأكرث  اإىل  و�صلت  لفرتات  توظيفهم 

اأن وظائفهم ل تتطلّب  �صنة، على الرغم من 

عليها  احل�صول  ي�صعب  نادرة  ات  تخ�ص�صّ

�صمن الكادر البحريني.

يتخذ  مل  الديوان  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 

تعّذر  من  للتحّقق  الالزمة  الإجراءات 

احل�صول على مر�ّصحني بحرينيني منا�صبني 

لتوظيف  اللجوء  قبل  الوظائف  تلك  ل�صغل 

الأجانب.

يف ذات ال�صياق، اأظهر التقرير اأن ديوان 

للتاأّكد  اإجراءات  يّتخذ  مل  املدنية  اخلدمة 

قبل  الأجانب  املوّظفني  موؤّهالت  �صّحة  من 

مع  يتما�صى  ل  مبا  وذلك  معهم،  التعاقد 

رقم  املدنية  اخلدمة  تعليمات  متطلبات 

و�صروط  ب�صاأن �صوابط  ل�صنة 2014   )3(

التعيني يف الوظائف باجلهات احلكومية.

اإىل  يوؤّدي  قد  ذلك  اأن  الديوان  وذكر 

توظيف اأ�صخا�س مبوؤهالت غري �صحيحة.

عدد  اأن  الرقابة  ديوان  تقرير  واأورد 

احلكومية  اجلهات  يف  الأجانب  املوظفني 

يبلغ 7800 موظف حتى دي�صمرب 2018، 

وقد ُلوحظ اأوجه الق�صور التي تعيق عملية 

احالل البحرينيني وتاأهيلهم ل�صغلها بدلً من 

الأجانب، وذلك يعود لعدم وجود خطة على 

كوادر  لتاأهيل  احلكومية  اجلهات  م�صتوى 

الفنية  الوظائف  �صغل  على  قادرة  وطنية 

والإدارية الهامة واإحاللهم بدلً من املوظفني 

الأجانب.

ولفت التقرير اإىل قيام الديوان باملوافقة 

من  عدد  توظيف  على  احلكومية  للجهات 

و�صلت  لفرتات  عقودهم  وجتديد  الأجانب 

ل  وظائفهم  اأن  رغم  �صنة   30 من  لأكرث 

تتطلب تخ�ص�صات نادرة. ومنها حالت يف 

كل من وزارة ال�صحة، الكهرباء واملاء، هيئة 

املعلومات واحلكومة اللكرتونية.

�ملو�فقة عليها دون �حل�سول على مر�سحن من قاعدة بيانات �لديو�ن

الرغم  فعلى  املبا�صر،  التوظيف  حول  مالحظات  عدة  الرقابة  ديوان  تقرير  اأورد 

تخطر  اأن  على   - تن�س  التعيني  و�صروط  �صوابط  ب�صاأن  القانونية  املواد  اأن  من 

اجلهات احلكومية الديوان بالوظائف ال�صاغرة لديها والتي تكون يف حاجة ل�صغلها، 

ويتوىل الديوان حتديد الوظائف التي يلزم الإعالن عنها يف و�صائل الإعالم املحلية، 

ُلوحظ  اأنه  اإل   - ل�صغلها  موؤهلني  مر�ّصحني  وجود  عدم  من  التاأكد  بعد  واخلارجية، 

ت�صلّم الديوان طلبات توظيف ملر�ّصحني ب�صكل مبا�صر من اجلهات احلكومية واملوافقة 

عليها دون وجود ما يثبت تعّذر احل�صول على مر�صحني موؤهلني اخرين لها من قاعدة 

الوظائف وفًقا  تلك  الإعالن عن  اأو  الوظائف،  املتوفرة لدى مركز معلومات  البيانات 

البلديات والتخطيط  لالإجراءات املعمول بها، ومنها وظائف: عامل مهني يف �صوؤون 

والتجارة  ال�صناعة،  وزارة   - موا�صفات  ومفت�س  مقايي�س،  ومفت�س  العمراين، 

ب�صرية  موارد  اخ�صائي   - عقود  اخ�صائي  برامج،  ومقدم  معد  وكذلك  وال�صياحة، 

بوزارة �صوؤون الإعالم.

العطاءات الأقل �صعرا اأثناء ال�صراء وطرح املناق�صات.

اأحد  مع  املبا�صر  بالتعاقد  قامت  ال�صركة  ان  التقرير  اأورد  كما 

 5 ملدة  الأملنيوم  فلوريدا  مادة  من  طن  األف   15 ل�صراء  املوردين 

�صنوات، وهي ما متثل 55% من احتياجات ال�صركة ولكن دون ان 

يتم حتديد �صعر ال�صراء لكل 3 اأ�صهر، معترًبا ان هذه الطريقة يف 

اأف�صل الأ�صعار التناف�صية؛ لأنها  الت�صعري ل ت�صمن احل�صول على 

تعيينات في وزارات حكومية لم ُتعرض على ديوان الخدمة المدنية
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اجلمع بني امتالك قيد يف ال�شجل التجاري و�شغل الوظيفة

�سجــالت جتاريــة ملوظفني يف وزارات حكوميــة
وزارة  قيام  الرقابة  ديوان  تقرير  ر�صد 

ال�صناعة والتجارة وال�صياحة باملوافقة على 

من  لعدد  جتارية  �صجالت  طلبات  مترير 

اال�صخا�س الذين ي�صغلون وظائف يف القطاع العام، 

يف  وظائف  ي�صغلون  الذين  من  اخر  عدد  وكذلك 

ومن  عملهم.  موافقة جهات  دون  االهلي  القطاع 

بني احلاالت التي ذكرها التقرير موظفون يف 

تنظيم  هيئة  اخلارجية،  »وزارة  من  كال 

االت�صاالت، هيئة الكهرباء واملاء، القطاع 

االهلي، وزارة الرتبية والتعليم«

الوزارة  قيام  التقرير  ر�صد  كما 

التعيني  طلبات  مترير  على  باملوافقة 

�صركات  ادارة  جمال�س  يف  كاأع�صاء 

م�صاهمة لعدد من اال�صخا�س الذين 

العام  القطاع  يف  وظائف  ي�صغلون 

دون احل�صول على موافقة من ال�صلطة 

املخت�صة، ومن بينهم موظفون يف وزارة 

البلديات  �صوؤون  وزارة  والتعليم،  الرتبية 

هيئة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  والزراعة، 

التخطيط والتطوير العمراين.

متكني �شركات خمالفة من جتديد �شجالتها قبل تعديل اأو�شاعها

�شجالت على عناوين موؤقتة لأن�شطة تتطلب عنواًنا دائًما 

ترخي�ص 68 موؤ�ش�شة ملزاولة 

اأن�شطة افرتا�شية مل ترد يف القرار الر�شمي

اأما ما يتعلق مبزاولة االن�صطة التجارية من حمل جتاري افرتا�صي، فقد ر�صد 

�صجالت  طلبات  على  باملوافقة  وال�صياحة  التجارة  ال�صناعة  وزارة  قيام  التقرير 

جتارية لـ68 موؤ�ص�صة جتارية فردية ملزاولة ان�صطة جتارية من حمل افرتا�صي، 

 152 رقم  الوزير  عن  ال�صادر  القرار  جدول  يف  ترد  مل  االن�صطة  هذه  طبيعة  ان  رغم 

ل�صنة 2016. ومن بني هذه االن�صطة التي ر�صدها التقرير �صجالت لتجارة بيع الزهور 

والنباتات، وان�صطة خدمات الدعم لالأعمال )تخلي�س املعامالت(، وان�صطة مهنية اخرى.

ويف �صياق اخر، ر�صد التقرير قيام الوزارة بتجديد وكاالت جتارية رغم ان القيد يف 

بيع  واخرى مت  ت�صفيتها  ومنها حمالت متت  ملغي.  بالوكيل  اخلا�س  التجاري  ال�صجل 

املحل او التنازل عنه او مت الغاء املحل ال�صتيفاء �صروط االلغاء؛ ليبلغ عدد املحالت التي 

مت جتديدها الكرتونيا رغم �صطب الوكالة 27 وكالة جتارية، رغم انتهاء قيد ا�صحابها 

يف ال�صجل التجاري. يف املقابل ر�صد التقرير وجود 729 وكالة جتارية مل يتم جتديد 

كذلك  ل�صطبها.  اجراءات  اي  الوزارة  تتخذ  ان  دون  التجارية  الوكاالت  �صجل  يف  قيدها 

املوافقة على طلبات جتديد قيد الوكاالت دون احل�صول على �صهادة من املوكل للتاأكد من 

ا�صتمرارية التعاقد معه.

موؤ�ش�شات مل تخ�شع لأي

 تفتي�ص واأخرى مت تفتي�شها قبل 22 عاًما

عدم  التقرير،  اظهر  كذلك 

والتجارة  ال�صناعة  وزارة  قيام 

وال�صياحة بت�صكني 6 موظفني ملركز 

من  اكرث  منذ  هيلكه  اعتمد  الذي  التفتي�س 

عام، فيما يوجد يف املركز نحو 10 موظفني 

اورد  وقد  اخرى.  ادارية  باعمال  يقومون 

التقرير امثلة على عدد من املوؤ�ص�صات مل يتم 

التفتي�س عليها نهائياً، واأخرى مت التفتي�س 

املا�صي  القرن  عليها اخر مرة يف ت�صعينات 

من قبل ادارة حماية امل�صتهلك. اأما ما يتعلق 

ومت  قانونية  خمالفات  موؤ�ص�صات  بارتكاب 

التقرير  ر�صد  فقد  العامة،  للنيابة  احالتها 

التي  املخالفات  مبتابعة  تقم  مل  الوزارة  ان 

يرتتب  الذي  االمر  العامة،  للنيابة  احيلت 

عليه �صدور احكام على املخالفني دون قيام 

ومنها  الالزمة،  االجراءات  باتخاذ  الوزارة 

خمالفات اتى التقرير على ذكرها وهي تقدمي 

ان�صطة جتارية  ومزاولة  مزورة،  م�صتندات 

دون ترخي�س.

الوزارة  قيام  عدم  التقرير  ر�صد  كذلك 

الغرامات  احت�صاب  باعادة  منتظم  ب�صكل 

جتديد  يف  التاأخري  على  املح�صلة  املالية 

التي  الغرامات  مع  ومطابقتها  ال�صجالت 

احت�صبها النظام االآيل.

ر�صد التقرير قيام ال�صناعة والتجارة وال�صياحة يف بع�س احلاالت باملوافقة على منح �صجل جتاري لعدد من املن�صاآت التجارية على 

عناوين موؤقتة، رغم انها متار�س ان�صطة جتارية ال ُي�صمح مبزاولتها من خالل عنوان موؤقت. كما ر�صد التقرير قيام الوزارة بازالة املخالفات 

ب�صورة موؤقتة لتعديل او�صاعهم، ما مكن ا�صحاب هذه ال�صجالت من جتديد �صجالتهم دون تعديل املخالفات، ومل تقم الوزارة باملقابل ب�صطب 

�صجالتهم، بل اكتفت بو�صع املخالفة فقط مرة اخرى.

�شكرتري حّده االأق�شى 500 دينار ويتقا�شى 1500 ال اإعالن للوظائف

تجاوزات للحدود القصوى للرواتب في »ممتلكات«»ممتلكات« تعتمد في التوظيف على معارف الموّظفين

»ممتلكات«  اأن  الرقابة  ديوان  تقرير  ر�صد 

ال�صاغرة  الوظائف  معظم  عن  باالعالن  تقم  مل 

لديها قبل �صروعها بالتوظيف �صواء عرب موقعها 

ب�صورة  االعالن  او حتى  االعالم،  و�صائل  او  االلكرتوين، 

التقرير-  وفق   - واكتفت  بل  ال�صركة،  داخل  داخلية 

باحل�صول على مر�صحني ل�صغل وظائف من خالل تر�صيح 

املوارد  م�صوؤويل  الفادة  وفقاً  ملعارفهم-  املوظفني  بع�س 

الب�صرية.

وذكر التقرير اأن ال�صركة قامت بتوظيف 46 موظًفا 

ال�صركة  ان حتدد  العام 2015 وحتى 2018 دون  منذ 

اي قائمة باملر�صحني ل�صغل هذه الوظائف، كذلك غابت اي 

م�صتندات تتعلق بتقييمهم، كما قامت ال�صركة بالتوظيف 

يف بع�س احلاالت خارج ال�صواغر الواردة يف خطة املوارد 

الب�صرية املعتمدة. كذلك ابرمت ال�صركة عقود توظيف مع 

موظفني قبل حتى توفريهم كافة متطلبات التوظيف. 

قد  )ممتلكات(  ان  التقرير  اظهر  ال�صياق،  ذات  ويف 

تعاقدت مع احدى املوؤ�ص�صات للقيام بالتحقق من موؤهالت 

جنيًها   250  -100 اىل  ت�صل  بكلفة  املوظفني  وخربات 

بابرام  ال�صركة  قيام  لوحظ  انه  اال  لكل حالة،  ا�صرتلينًيا 

من  ال�صركة  ا�صتكمال  قبل  املر�صحني  مع  التوظيف  عقود 

ا�صال  الهدف  الذي ال يحقق  االمر  موؤهالتهم،  التحقق من 

من التعاقد مع موؤ�ص�صة. 

كذلك ر�صد التقرير قيام »ممتلكات« بابرام عقود عمل 

البحرينيني؛  املوظفني غري  من  عدد  مع  املدة  غري حمددة 

وذلك مبا ال يتما�صى مع اف�صل املمار�صات االدارية املتبعة 

الوظائف  ومن  منهم،  بدال  البحرينيني  احالل  و�صعوبة 

من�صق،  اول،  مدير  رئي�س،  نائب  التقرير  اوردها  التي 

م�صاعد تنفيذي، م�صارك.

ر�ضد تقرير ديوان الرقابة موظفني يف �ضركة ممتلكات البحرين يتقا�ضون رواتب 

الوظيفية،  مل�ضمياتهم  املحددة  الدنيا  احلدود  عن  تقل  او  الق�ضوى  احلدود  تتجاوز 

ومن بني احلاالت التي اظهرها التقرير نائب رئي�س يتقا�ضى نحو 7.850، فيما احلد 

االق�ضى وفقاً جلدول الرواتب هو 6.500 دينار، كذلك �ضكرتري قانوين يتقا�ضى 1500 

دينار، فيما الراتب املدرج يف اجلدول هو 500 دينار. 

اما ما يتعلق بامل�ضروفات، فقد ر�ضد التقرير وجود حاالت مل تقم االدارة باحل�ضول 

على اقرار من املوظفني الذين جتاوزت فواتريهم املعدالت املعتمدة، ودون ما يفيد ان هذه 

املكاملات تخ�س العمل، فقد و�ضلت احدى الفواتري اىل مبلغ 683 ديناًرا ل�ضهر واحد دون 

تقدمي اي اقرار يدل على انها مكاملات ل�ضالح العمل. كما اورد التقرير بع�س املالحظات 

وزيادات  بالرتقيات  املتعلقة  اال�ضتحقاق  و�ضروط  مبعايري  ال�ضركة  التزام  عدم  حول 

الرواتب، اذ اورد التقرير حاالت لزيادة رواتب دون ان يكون املوظف قد ا�ضتوفى �ضرط 

دون  ترقية  على  اخرين  موظفني  وكذلك ح�ضول  راتب،  تعديل  اآخر  على  �ضنتني  مرور 

ا�ضتيفاء ال�ضروط.

دون وجود قرارات من الوزير باستثنائها بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء

أجانب يمارسون أنشطة تجارية ال يحق لغير البحرينيين تمّلك سجلها
والتجارة  ال�صناعة  لوزارة  القانونية  املخالفات  من  عدًدا  الرقابة  ديوان  تقرير  اأورد 

قيام  لوحظ  اذ  االجنبي،  املال  راأ�س  ذات  التجارية  ال�صركات  بينها  من  وكان  وال�صياحة، 

الوزارة بقيد عدد من ال�صركات التجارية يف ال�صجل التجاري ل�صركاء غري بحرينيني دون 

وجود قرارات �صادرة من قبل الوزير با�صتثنائها بعد اخذ موافقة جمل�س الوزراء. 

ومن بني االن�صطة التجارية التي ر�صدها التقرير، �صركات تعمل يف االن�صطة العقارية 

على ا�صا�س ر�صوم او عقود )الداللة يف العقارات(، و�صركات جتارة بيع االغذية وامل�صروبات 

»االغذية ال�صحية«، و�صركات تخت�س ببيع منتجات �صناعية ومواد خام اخرى.

لعدد  التجاري  ال�صجل  يف  قيد  طلبات  على  باملوافقة  الوزارة  قيام  التقرير  ر�صد  كما 

الواحد  ال�صخ�س  �صركة  او  حمدودة  م�صوؤولية  ا�صكال  من  �صكالً  تتخذ  التي  ال�صركات  من 

خمالفة  يعد  ما  وهو  الغري،  حل�صاب  واال�صتثمار  والبنوك  التاأمني  اعمال  مبزاولة  وترغب 

للمادة القانونية 262 من قانون ال�صركات التجارية الذي ين�س على عدم تويل ال�صركة ذات 

امل�صوؤولية املحدودة اعمال التاأمني او البنوك.

كما ر�صد التقرير اي�صا موافقة الوزارة على طلبات لعدد من ال�صركات ذات نف�س ال�صكل 

وان�صطة  املحا�صبية،  االن�صطة  ومنها  احل�صابات،  تدقيق  ن�صاط  مزاولة  يف  رغبت  القانوين 

م�صك الدفاتر، واال�صت�صارات ال�صريبية. 

ويف ذات ال�صياق، ر�صد التقرير اي�صا موافقة الوزارة على عدد طلبات �صجل جتاري لعدد 

من ال�صركات ذات اال�صتثمار املحدود، رغم انها ال ترغب يف ممار�صة ان�صطة ذات طبيعة مالية 

على خالف ما ن�س عليه القانون، ومن بني هذه االن�صطة �صركات متار�س جتارة بيع االجهزة 

الكهربائية وااللكرتونية، واخرى متخ�ص�صة يف ت�صييد املن�صاآت العائمة، وان�صطة الديكور، 

واالن�صطة العقارية واالذاعة ال�صوتية، والعالقات العامة.
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مكتفيًة بالتفتي�ش على �مل�ؤ�ش�شات �لتي ترد ب�شاأنها �شكاوى �أو بالغات

املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأظهر 

والإدارية، عدم مطالبة الهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�صحية، املوؤ�ص�صات ال�صحية 

احلكومية القائمة قبل اإن�صائها، والبالغ عددها 

بتوفيق  �صحيا،  مركزا  و23  م�صت�صفيات،   5

اأو�صاعها مبا يتوافق مع ا�صرتاطات ومتطلبات 

بعملها،  العالقة  ذات  والقرارات  القوانني 

�صنوياً،  وجتديدها  لها  تراخي�س  واإ�صدار 

وذلك اأ�صوة مبا قامت به للموؤ�ص�صات ال�صحية 

باإلزام املوؤ�ص�صات  الهيئة  اخلا�صة، كما مل تقم 

بعد،  فيما  اأن�صئت  التي  احلكومية  ال�صحية 

وخم�صة  واحدا،  م�صت�صفى  عددها  والبالغ 

من  ترخي�س  على  باحل�صول  �صحية،  مراكز 

الهيئة قبل ت�صغيلها.

الهيئة  قيام  عدم  اإىل  التقرير  واأ�صار 

احلكومية  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  عمل  مبراقبة 

قيامها  با�صتثناء  لها  التابعة  وال�صيدليات 

ب�صاأنها  ترد  التي  املوؤ�ص�صات  على  بالتفتي�س 

 2018 �صنة  يف  وقيامها  بالغات  اأو  �صكاوى 

املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  جودة  بتقييم 

مب�صت�صفى امللك حمد اجلامعي وم�صت�صفى قوة 

دفاع البحرين.

»نهرا« ال تراقب المستشفيات الحكومية أسوة بالمؤسسات الخاصة

تقييم 7 مر�كز طبية من �أ�شل 129

 ال وج�د للزيارات التفتي�صية للم�ؤ�ص�صات ال�صحية

اأ�صار تقرير ديوان الرقابة 

باإجراء  »نهرا«  قيام  عدم  اإىل 

للموؤ�ص�صات  مفاجئة  تفتي�صية  زيارات 

تقت�صر  حيث  وال�صيدلنية،  ال�صحية 

اأعمال التفتي�س على الزيارات التفتي�صية 

عند  املوؤ�ص�صات  تلك  مع  عليها  املتفق 

منحهم الرتخي�س اأو جتديده، با�صتثناء 

�صكاوى  ا�صتالم  املفاجئة عند  الزيارات 

املوؤ�ص�صات،  بع�س  على  بالغات  اأو 

الهيئة من الوقوف  المر الذي ل ميكن 

على الو�صع احلقيقي لتلك املوؤ�ص�صات، 

اإىل  تعمد  قد  التي  املخالفات  ور�صد 

اإخفائها خالل الزيارات املتفق عليها.

الهيئة يف  قيام  عدم  التقرير  وذكر 

املوؤ�ص�صات  مبتابعة  احلالت  بع�س 

املهلة  انتهاء  بعد  املخالفة  ال�صحية 

املحددة لها لإزالة خمالفاتها للتاأكد من 

يوؤدي  قد  الذي  المر  املخالفات،  اإزالة 

باإزالة  املوؤ�ص�صات  تلك  اكرتاث  عدم  اإىل 

املخالفات املر�صودة.

تقييم  اقت�صار  اإىل  التقرير  ولفت 

يف  ال�صحية  اخلدمات  جلودة  الهيئة 

اأ�صل 27 م�صت�صفى،  16 م�صت�صفى من 

اأ�صل 129 مركزا  و7 مراكز طبية من 

خدمات  جودة  بتقييم  تقم  ومل  طبيا، 

الأخرى  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  من  اأي 

املتخ�ص�صة  واملراكز  كالعيادات 

الطبيعي،  العالج  ومراكز  واملختربات 

عددها  والبالغ  املوؤ�ص�صات  من  وغريها 

594 موؤ�ص�صة.

نقل دم خم�ش�ش ملري�ش �إىل �آخر

وفاة مري�ض اإثر تده�ر حالته بعد عدم رد الطبيب املناوب

ذكر التقرير اأمثلة ملخالفات واأخطاء مهنية وقعت يف بع�س املوؤ�ص�صات 

بها،  الهيئة  تبليغ  يتم  ومل  ال�صحة  لوزارة  التابعة  احلكومية  ال�صحية 

املوؤ�ص�صات  حيال  اإجراءات  اأية  باتخاذ  الهيئة  قيام  عدم  التقرير  ولحظ 

ال�صحية التي مل تلتزم بتبليغها ب�صاأن املخالفات والأخطاء املهنية التي وقعت يف 

مرافقها.

واأو�صح التقرير عددا من احلوادث التي يتم التبليغ عنها، ومنها وفاة مري�س 

على اإثر تدهور حالته ال�صحية دون اأن يح�صر الطبيب املناوب ملعاينته بالرغم من 

الت�صال به 3 مرات.

من  بدلً  املرئ  يف  له  التنف�س  اأنبوب  تثبيت  مت  ملري�س  حالة  التقرير  وذكر 

طبيب  تركه  وقد  لديه،  الأك�صجني  ن�صبة  انخفا�س  اىل  اأدى  ما  الهوائية،  الق�صبة 

التخدير بالرغم من عدم حت�صن م�صتوى الك�صجني ومل يح�صر ملبا�صرة احلالة حني 

مت ا�صتدعاوؤه.

ال �آلية ملتابعة م��عيد �نتهاء فرتة �شريان �لرت�خي�ش

8797 رخصة لمزاولي المهن الصحية منتهية!
الطبية  املهن  ملزاولة  الرتخي�س  اإلزام طالبي  التقرير عدم  لحظ 

املعاونة، فيما عدا فاح�س الب�صريات، بتقدمي امتحان التقييم املهني، 

املهن  مزاولة  امتحانات  نظام  لئحة  من   2 املادة  اأحكام  يخالف  ما 

ال�صحية بالهيئة املعتمدة.

املهن  تراخي�س  مبتابعة  الهيئة  قيام  عدم  التقرير  لحظ  كما 

ال�صحية املجددة ملدة تزيد عن �صنة واحدة؛ للتاأكد من اجتياز اأ�صحابها 

�صاعات التعليم املهني امل�صتمر املطلوبة.

اأ�صل  من   8797 وجود  لحظ  انه  الرقابة  ديوان  تقرير  وذكر 

منتهية  الهيئة  لدى  امل�صجلني  ال�صحية  املهن  مزاويل  من   22،942

تراخي�صهم، ومل يقوموا بتجديدها، وذلك بتاريخ انتهاء اعمال الرقابة 

قي 10 يناير 2019، وذلك بالرغم من م�صي فرتات طويلة ن�صبياً 

على انتهاء تراخي�س بع�صهم متتد اىل ما قبل اإن�صاء الهيئة يف �صنة 

.2009

واأرجع التقرير ذلك لعدم وجود اآلية لدى الهيئة ملتابعة مواعيد 

انتهاء فرتة �صريان تراخي�س مزاويل املهن ال�صحية، المر الذي يحول 

دون حتقق الهيئة من ا�صتمرار التزامهم با�صرتاطات الرتخي�س، كما 

الرتخي�س  لتجديد  امل�صتحق  ال�صنوي  الر�صم  حت�صيل  دون  يحول 

والذي يرتاوح ما بني 40 و90 ديناًرا بح�صب نوع املهنة.

حمامية 6 اأ�صهر.. 

فم�صت�صارة ب�صعف الراتب

م�صرتيات  ملي�ن   200
لـ»تط�ير« دون وج�د خّطة �صراء

قال تقرير ديوان الرقابة املالية والدارية، 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ان 

املناق�صات  جمل�س  مبخاطبة  قامت  ال�صحية، 

واملزايدات لتجديد عقود بع�س املوردين خالل فرتة تقل 

عن ثالثة �صهور من تاريخ انتهائها، او بعد انتهائها يف 

بع�س الحيان، ما يعد خمالفة لتعميم جمل�س املناق�صات 

واملزايدات رقم 2 ل�صنة 2003 ب�صان الجراءات الواجب 

امل�صرتية  اجلهات  بني  املربمة  للعقود  بالن�صبة  اتباعها 

وال�صركات او املوؤ�ص�صات اخلا�صة.

قامت يف  الهيئة  ان  التقرير  افاد  ذاته  ال�صياق  ويف 

31 دي�صمرب 2017 بتعيني احدى املوظفات يف وظيفة 

الدرجة  على  القانونية  ال�صئون  مبجموعة  حمامي 

براتب  �صنة  ملدة  التا�صعة  الرتبة  التخ�ص�صية اخلام�صة 

حملي  عقد  مبوجب  وذلك  دينار   1.203 قدره  �صهري 

لغري البحرينيني وبعد م�صي �صتة �صهور فقط على ذلك 

باعادة   2018 يوليو   1 بتاريخ  الهيئة  قامت  التعيني 

تعيني املوظفة املذكورة بعقد توظيف جديد على وظيفة 

التنفيذية  الدرجة  على  القانونية  ال�صوؤون  م�صت�صار 

الرابعة وبراتب مقطوع قدره 2.521 دينار.

قال تقرير ديوان الرقابية املالية والإدارية 

اإن �صركة تطوير للبرتول بلغت قيمة م�صرتياتها 

يف 2018 نحو 200 مليون دولر، دون اأن تقوم باإعداد 

خطة اإ�صرتاتيجية للم�صرتيات مع مالحظة وجود العديد 

من الق�صور يف اخلطط ال�صنوية.

بع�س  بتنفيذ  تقوم  ال�صركة  اأن  التقرير  وذكر 

عن  دينار  األف   50 قيمتها  جتاوزت  التي  امل�صرتيات 

عامة  مناق�صة  من طرحها يف  بدلً  املبا�صر  الأمر  طريق 

عن طريق املناق�صات واملزايدات.

واأ�صار التقرير اىل وجود اأخطاء يف عمليات التقييم 

الفني لعطاءات موردي بع�س املناق�صات.

 مل تتاأكد من �شالمة م�ؤهالت �مل�ظفني وخرب�تهم 

المطار يتعاقد مع موظفين دون الرجوع للموارد البشرية
مطار  �صركة  قيام  التقرير،  اأظهر 

البحرين بالتعاقد مع العديد من ال�صركات 

فنيني  موظفني  توفري  بهدف  ال�صت�صارية؛ 

قيمة  بلغت  وقد  لحتياجاتها.  وفقا  واإداريني 

الفرتة  خالل  العقود  تلك  على  ال�صركة  م�صروفات 

من عام 2015 حتى اأغ�صط�س 2018 مبلغ 2.77 

مليون دينار.

بال�صتعانة  الإدارات  قيام  التقرير  ولحظ 

من  احتياجاتها  وحتديد  ال�صت�صارية  بال�صركات 

من  التاأكد  م�صئولية  وتوليها  العقود،  موظفي 

والإ�صراف  العملية،  وخرباتهم  العلمية،  موؤهالتهم 

على �صئونهم مثل احل�صور والن�صراف والإجازات 

والرواتب وغريها، دون وجود دور يف ذلك لإدارة 

املوارد الب�صرية ب�صفتها اجلهة امل�صئولة عن �صئون 

اإدارة  حتقق  عدم  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  املوظفني، 

الب�صرية من مدى �صالمة وتنا�صب موؤهالت  املوارد 

املوظفني وخرباتهم العملية للمهام املكلفني بها، وعدم 

متكنها من الوقوف على مدى مالءمة اأعداد ووظائف 

موظفي العقود للهياكل التنظيمية بال�صركة، ما قد 

ال�صركة م�صروفاتها ما يزيد عن  يوؤدي اىل حتميل 

حاجتها من هولء املوظفني.

اإىل قيام �صركة مطار  اأ�صار تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية، 

البحرين مبنح ترقيات وحت�صني اأجر وزيادات �صنوية خالل فرتة العقد 

اأ�صهر من تاريخ جتديد العقد يف  اأقل من 4  ملوظفني غري بحرينيني بعد م�صي 

بع�س احلالت، دون وجود اأ�ص�س ومعايري وا�صحة لتنظيم زيادة الرواتب خالل 

فرتة �صريان العقد ح�صب ما هو حمدد يف عقد العمل واحلالت التي ت�صتدعي 

مثل تلك الزيادة، كما اأن ذلك يوؤدي اإىل زيادة تكلفة عقود توظيف اأولئك املوظفني 

وم�صتحقات نهاية خدمتهم، ومنحهم رواتب ومزايا بخالف تلك املن�صو�س عليها 

يف عقودهم.

تنفيذية  وظائف  ي�صغلون  ممن  املوظفني  بع�س  ا�صتمرار  التقرير  ولحظ 

بالعمل يف ال�صركة، بالرغم من انتهاء مدة عقود توظيفهم ودون جتديد كتابي.

م�ظف�ن على راأ�ض العمل بعق�د منتهية دون جتديد »املطار« ت�صرف عالوة 

م�ا�صالت مل�ظفني ت�صل الألف دينار

�صركة  اأن  والإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  ذكر 

من  لعدد  انتقال  عالوة  ب�صرف  قامت  البحرين  مطار 

املوظفني، بالرغم من اأنها تخ�ص�س �صيارات على مدار ال�صاعة، 

ما ل يتما�صى مع اأف�صل املمار�صات املتبعة يف هذا ال�صاأن والتي متنع 

اجلمع بني �صرف عالوة النتقال وتوفري �صيارة للموظف.

وبح�صب ما ن�صر يف التقرير فاإن بع�س العالوات تراوحت ما بني 

250 ديناًرا اإىل األف دينار.
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اأظهر التقرير اأن وزارة العدل وال�ص�ؤون الإ�صالمية والأوقاف مل ت�صجل يف نظامها الآيل اجلديد 

بلغ  امل�صّنفة حتت فئة متفرقات وقد  بالكفالت والأمانات اجلنائية  املتعلقة  املالية  املعامالت 

ر�صيد تلك الأمانات 22 ملي�ن ون�صف دينار، كما مل يتم ت�صجيل معامالت الأمانات العامة 

القدمية والتي بلغ ر�صيدها 13.8 ملي�ن دينار وكذلك مل يتم ت�صجيل الف�ائ�س النقدية 

يف ح�صاب الأمانات البنكية املح�لة اإىل وزارة املالية وقد بلغ ر�صيدها 54 ملي�ن دينار.

ولحظ التقرير وج�د �صعف يف متابعة مبالغ الأمانات امل�صتلمة وت�ص�ياتها من خالل 

ح�ايل  احل�صاب  ر�صيد  بلغ  حيث  ال�زارة،  ل�صالح  م�صادرتها  اأو  مل�صتحقيها  �صرفها 

78 ملي�ن دينار، وعدم قيام ال�زارة بح�صر وت�ص�ية املبالغ امل�صتحق �صرفها من 

الأمانات العامة امل�صجلة يف الدفاتر اليدوية القدمية والتي بلغت 13 ملي�ن دينار، 

وقد م�صى على ا�صتالمها 23 �صنة.

واأ�صار التقرير عدم قيام ال�زارة بت�زيع بع�س اأمانات التنفيذ على م�صتحقيها 

ح�صب ح�ص�صهم، وذلك بالرغم من مرور 9 �صن�ات على ذلك وعدم متابعة وت�ص�ية ملفات 

التنفيذ التي ت�جد بها مبالغ فائ�صة قدرت بـ363 األف دينار.

واتخاذ  �صرفها  امل�صتحق  النقدية  غري  الأمانات  بح�صر  تقم  مل  العدل  اأن  التقرير  واأفاد 

الإجراءات الالزمة لإرجاعها مل�صتحقيها، حيث وجد التقرير وج�د 15 قطعة جم�هرات تع�د 

ل�صن�ات ط�يلة و�صلت اإىل 43 �صنة ومل ترجعها ال�زارة اإىل م�صتحقيها، وذكر التقرير اأنه 

هناك 73 قطعة جم�هرات 15 قطعة منها تع�د حل�ايل 43 �صنة ومل يتم اإرجاعها مل�صحقيها.

ولحظ التقرير وج�د �صعف وق�ص�ر يف اإجراءات متابعة حت�صيل الر�ص�م امل�صتحقة ذات 

العالقة بالأحكام الق�صائية، وذلك بعدم وج�د اآلية ت�صمن عدم قفل ملفات التنفيذ يف حال وج�د 

اإىل قفل ملفات بالرغم من ت�صمنها ر�ص�ًما م�صتحقة مل حت�صل  اأدى  ر�ص�م م�صتحقة لل�زارة، مما 

بلغت قيمتها 3.8 ملي�ن دينار.

والتخطيط  البلديات  و�ص�ؤون  الأ�صغال  وزارة  مع  بالتن�صيق  ال�زارة  قيام  عدم  التقرير  وذكر 

العمراين بتح�صيل ر�ص�م ت�صجيل عق�د الإيجارات املحددة، وقد بلغت ر�ص�م ت�صجيل تلك العق�د 

ح�ايل 132 األف دينار.

ب�سبب عدم ح�سر الأمانات غري النقدية و�سعف متابعة ت�سويتها

73 قطعة مجوهرات لم تسلمها وزارة العدل لمستحقيها منذ 43 سنة

املدار�س تراجع  ن�سبة   %15
احلكومية يف تقارير »جودة التعليم«

الوزارة تتحّمل تكاليف الكهرباء لأندية دون اأخرى

ل اإطار قانوين ل�سرف خم�س�سات املراكز ال�سبابية

42% من األندية لم تعقد جمعياتها العمومية خالل 3 سنوات

بتمرير  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  قيام  والإدارية  املالية  الرقابة  دي�ان  تقرير  لحظ 

املنظم  الدويل  ال�صباب  م�ؤمتر  متحدثي  تكاليف  يف  واملتمثلة  بال�زارة  خا�صة  م�صروفات 

الفعالية،  لتلك  ميزانية  ال�زارة  الرغم من تخ�صي�س  العلمي على  املركز  ميزانية  قبل  من 

بالإ�صافة اإىل مترير م�صروفات اأخرى لأغرا�س ل تتعلق بعمل ال�زارة.

واأ�صار التقرير اإىل اأنه مت اإبرام عق�د مببالغ تزيد قيمتها على 25 األف دينار دون طرحها 

يف مناق�صات عامة، كما مل يتم عر�س العقد املربم ب�صاأن �صيانة وجتديد مبنى املركز العلمي 

بقيمة 342،971 ديناًرا على هيئة الإفتاء والت�صريع والراأي القان�ين للمراجعة، كما مل يتم 

اإبرام عق�د ب�صاأن �صراء �صلع او خدمات تتجاوز قيمتها 10 اآلف دينار، وذلك مبا يحالف 

اأحكام الدليل املايل امل�حد. ولحظ التقرير حتمل وزارة ال�صباب والريا�صة تكاليف ا�صتهالك 

الكهرباء واملاء لعدد من الأندية على الرغم من تخ�صي�صها مبالغ لدعم من�صاآتها وخ�صم ذات 

التكالف لأندية اأخرى من خم�ص�صاتها املالية قبل �صرفها.

الشباب والرياضة تمّرر مصروفات ألغراض ليست من اختصاصها!

ن�صبة  للعام 2019  والإدارية اجلديد  املالية  الرقابة  دي�ان  تقرير  قّدر 

»جل�دة  الثالثة  املراجعة  تقارير  يف   %15 البتدائية  املدار�س  اأداء  تراجع 

من   %31 اأداء  يتط�ر  مل  اإذ  الثانية،  املراجعة  دورة  يف  اأدائها  مع  مقارنة  التعليم« 

املدار�س البتدائية التي ح�صلت على تقييم اأداء غري مالئم اأو مر�ٍس.

وانتقد التقرير تكرار بع�س الت��صيات يف تقارير اجل�دة ال�صادرة خالل الدورتني 

الثانية والثالثة لبع�س املدار�س البتدائية رغم انق�صاء فرتات زمنية بني تاريخ �صدور 

الدورتني تراوحت بني ثالث اىل اأربع �صن�ات.

البتدائية والذين يتجاوز عددهم ت�صعة  املرحلة  التقرير دمج بني طلبى  ولحظ 

اآلف طالب للعام الدرا�صي 2019-2019 مع طلبة باملراحل الإعدادية والثان�ية يف 

بع�س املدار�س.

ولفت التقرير اىل جتاوز معايري الكثافات الطالبية لأكرث من 21% من الف�ص�ل 

الدرا�صية للمرحلة البتدائية خالل ال�صن�ات 2016 - 2017 وحتى 2018 - 2019.

الدرا�صية  الف�ص�ل  زيادة  اىل  جلاأت  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإن  التقرير  وقال 

املتنقلة يف املدار�س البتدائية مل�اكبة زيادة اعداد الطلبة دون اتخاذ اجراءات لزمة 

لتحقق من مدى مالئمة املرافق العامة باملدار�س مع العدد الجمايل املت�قع للطلبة بعد 

ا�صافة تلك الف�ص�ل، لفًتا اىل انه تبلغ م�صاحة الف�ص�ل املتنقلة 42.5 مرت مربع وه� 

ما ل يت�افق مع معيار م�صاحة الف�صل الدرا�صي املحددة يف دليل املعايري وامل�ا�صفات 

الفنية للم�ؤ�ص�صات التعليمية احلك�مية، حيث يجب األ تقل م�صاحة الف�صل الدرا�صي 

عن 50 مرًتا مربًعا.

والريا�صة  ال�صباب  وزارة  دور  يف  ق�ص�ر  وج�د  التقرير  لحظ 

الإ�صرايف على الندية الريا�صة واملراكز ال�صبابية الأهلية، حيث مل تقم 

الفرتة من 2015 حتى 2018 بتقدمي م�صاريع  الأندية خالل  عدد من 

اتفاقيات  الندية يف  كما دخلت عدد من  لل�زارة،  التقديرية  ميزانياتها 

ترتب عليها ح�ص�لها على مت�يل من اأطراف داخلية وخارجية دون اأخذ 

امل�افقة امل�صبقة من ال�زارة، اإ�صافة اإىل قب�ل الأندية واملراكز لعدد من 

التربعات دون احل�ص�ل على م�افقة ال�زارة.

انعقاد  بدورية  واملركز  الندية  اإلتزام  عدم  اإىل  التقرير  واأ�صار 

تزويدد  عن  ف�صالً  العم�مية  واجلمعيات  اإدارتها  جمال�س  اجتماعات 

ال�زارة بن�صخ من حما�صر الجتماعات.

واأظهر التقرير عدم التزام 42% من الندية و100% من املراكز بعقد 

اأي اجتماعات جلمعياتها العم�مية خالل ال�صن�ات 2015 حتى 2018.

و�صرف  لتحديد  املنظمة  القان�نية  الأطر  غياب  التقرير  ولحظ 

التي  واحلالت  متريرها  وا�صرتاطات  ال�صبابية  املراكز  خم�ص�صات 

بالإجراءات  اأ�ص�ة  وذلك  منها  اخل�صم  اأو  �صرفها  عن  المتناع  يف  يتم 

اعتماد  عليه  ترتب  ذلك  اأن  كما  الريا�صة،  الأندية  ملخ�ص�صات  املنطقة 

ال�زارة خم�صــ�س ثابت جلميع املراكز على الرغم من اختالف م�اردها 

واإمكانياتها املالية.

واالقت�صاد  املالية  وزارة  قالت 

الوطني اإنه باالإ�صارة اإىل ما تناوله 

واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير 

اأنها  توؤكد  الوزارة  فاإن  موؤخراً؛  ال�صادر 

ملتزمة باأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 20 

بقانون  املر�صوم  اأحكام  بع�ض  بتعديل   17
�صندات  باإ�صدار   1977 ل�صنة   )15( رقم 

منه  االأوىل  املادة  يف  حدد  والذي  التنمية، 

 13 حدود  يف  احلكومي  االقرتا�ض  �صقف 

مليار دينار.

توؤكد  »كما  لها:  بيان  يف  واأ�صافت 

اأن جميع  الوطني  املالية واالقت�صاد  وزارة 

القرو�ض احلكومية وغريها من اأدوات الّدْين 

العام ال�صادرة عن حكومة مملكة البحرين، 

اأو  العام  الدين  �صقف  حدود  �صمن  �صواء 

ت�صريعات م�صتقلة، مدرجة �صمن  مبوجب 

�صجل الدين العام والبالغ اجماليه 12 مليار 

و441 مليون دينار يف نهاية العام 2018«.

قيام  ب�صاأن  »اأما  قائالً:  البيان  وم�صى 

امل�صتقلة  امليزانية  ذات  اجلهات  بع�ض 

باالقرتا�ض  للدولة  اململوكة  وال�صركات 

يتم  اأن  دون  املالية،  االأ�صواق  من  املبا�صر 

العام  الدين  ر�صيد  �صمن  ديونها  اإدراج 

الوطني،  املالية واالقت�صاد  امل�صجل بوزارة 

امليزانية  ذات  احلكومية  اجلهات  تلك  فاإن 

اإىل  ا�صتناًدا  اإمنا تقوم باالقرتا�ض  امل�صتقلة 

من   )108( املادة  من  )ب(  الفقرة  حكم 

د�صتور اململكة، والتي تن�ض على انه )يجوز 

موؤ�ص�صات  اأو  بلديات  من  املحلية  للهيئات 

عامة اأن تقر�ض اأو تقرت�ض اأو تكفل قر�صاً 

وفقاً للقوانني اخلا�صة بها(، يف حني تقوم 

باالقرتا�ض وفقا  للدولة  اململوكة  ال�صركات 

الأداة االإن�صاء والنظام االأ�صا�صي لكل منها، 

ومبا لها من �صخ�صية قانونية وذمة قانونية 

م�صتقلة عن امليزانية العامة للدولة«.

واأ�صار اإىل اأن حكومة البحرين ال تكفل 

اأو ت�صمن هذه القرو�ض، فمن ثم ال تدرج 

القانونية  الناحيتني  من  القرو�ض  تلك 

العام  الدين  ر�صيد  �صمن  املحا�صبية  اأو 

للحكومة.

واأ�صارت الوزارة اإىل انه �صمن مبادرات 

برنامج التوازن املايل، فاإن العمل جاٍر على 

اأجل  من  العام،  الدين  اإدارة  مكتب  تفعيل 

العام  الدين  هيكلة  واإعادة  اإدارة  تعزيز 

بالتن�صيق مع كافة اجلهات ذات العالقة.

وزارة املالية والقت�ساد الوطني يف رد على ديوان الرقابة:

العام ين  الدَّ ر�صيد  �صمن  تدرج  وال  للدولة  اململوكة  ال�صركات  قرو�ض  ت�صمن  ال  البحرين  حكومة 

ين العام إلعادة هيكلته العمل جاٍر لتفعيل مكتب إدارة الدَّ
الرقابة  ديوان  تقرير  تقرير  قال 

املالية  وزارة  باأن  واالإدارية  املالية 

اجلهات  وبع�ض  الوطني  واالقت�صاد 

باالقرتا�ض  قامت  احلكومية  وال�صركات 

املبا�صر من ال�صناديق اخلارجية دون اأن يتم 

امل�صّجل  العام  الر�صيد  ديونها �صمن  اإدراج 

بوزارة املالية واالقت�صاد الوطني.

ال  ذلك  باأن  تقريره  يف  الديوان  وقال 

يعك�ض ال�صورة احلقيقية حلجم الدين العام 

وااللتزامات املرتّتبة على ذلك م�صتقباًل.

الدين  اإجمايل  باأن  الديوان  وذكر 

بلغ  الوزارة  عنه  اأعلنت  الذي  العام 

حني  يف  دينار،  مليار   12.441.098.043
الديون  اإ�صافة  –بعد  احلقيقي  الدين  اأّن 

مليار   13.983.856.115 يبلغ  اخلارجية- 

دينار.

ب�صرورة  تو�صيته  يف  الديوان  واأّكد 

على  لل�صيطرة  فاعلية  اأكرث  اإجراءات  اتخاذ 

م�صتويات الدين العام، وذلك الإحكام الرقابة 

اقت�صادية  اأ�ص�ض  على  اإدارته  و�صمان  عليه 

وتنظيمية �صليمة.

بعض الشركات الحكومية
 قامت باالقتراض المباشر ولم 
ين العـام تدرج ديونها ضمن الدَّ
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اإحالة بع�س املخالفات للنيابة العامة.. رئي�س ديوان الرقابة لدى ت�شليمه التقرير لـ»الت�شريعية«:

النزاهة درجات  باأق�صى  امل�صاءلة  وتاأمني  الأداء  لتح�صني  رقابًيا  تقريًرا   137
رئي�س  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�صيخ  قام 

ديوان الرقابة املالية والإدارية بت�صليم تقرير ديوان 

الرقابة املالية والإدارية ال�صنوي 2018/ 2019، 

اإىل رئي�س جمل�س النواب فوزية بنت عبداهلل زينل، 

الديوان،  قانون  من   )19( املادة  مبوجب  وذلك 

وعلي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�صورى، 

الب�صرية  اإمكاناته  كافة  الديوان  له  كّر�س  والذي 

لتحقيق  املمكنة  اجلهود  ق�صارى  وبذل  واملادية، 

اأهدافه وتفعيل اخت�صا�صاته.

حممد  بن  اأحمد  ال�صيخ  اأفاد  املنا�صبة،  وبهذه 

ال�صنوي  التقرير  ُيعترب  التقرير  هذا  اأن  خليفة  اآل 

ال�صاد�س ع�صر الذي ي�صدره الديوان، كجهة م�صتقلة 

الت�صريعية  ال�صلطتني  عن  وع�صوياً  واإدارياً  مالياً 

النزاهة  درجات  باأعلى  ويعمل  والتنفيذية، 

واملهنية وال�صفافية مع اجلهات اخلا�صعة لرقابته 

امل�صاءلة،  وتاأمني  الأداء،  حت�صني  على  مل�صاعدتهم 

الرقابة  اأنظمة  ال�صفافية وحت�صني و�صبط  وتعزيز 

املالحظات  مت�صمناً  التقرير  جاء  حيث  الداخلية، 

اجلوهرية والتو�صيات التي تو�صل اإليها من خالل 

اأعمال الرقابة املالية والدارية والأداء التي اأجنزها 

خالل ال�صنة املهنية 2018 / 2019.

وذكر اأن الديوان قام ومن خالل تنفيذه لأعماله 

باإحالة   2019-2018 املهنية  لل�صنة  الرقابية 

بع�س املخالفات اإىل النيابة العامة، وذلك مبوجب 

املالية  الرقابة  ديوان  قانون  من   )11( املادة 

 )16( رقم  بقانون  باملر�صوم  ال�صادر  والإدارية 

لزماً  تراه  ما  لتخاذ  وتعديالته،   2002 ل�صنة 

ب�صاأنها.

وقد اأو�صح رئي�س الديوان اأنه مت اإعداد التقرير 

مت�صمناً  بالرقابة،  امل�صمولة  اجلهات  مع  بالتعاون 

املالحظات اجلوهرية والتو�صيات التي تو�صل اإليها 

ال�صنة  اأجنزها خالل  التي  الرقابة  اأعمال  من خالل 

املهنية 2018/ 2019، حيث مت اجناز 102 مهمة 

�صملت  تقريراً   )137( مبوجبها  اأُ�صدر  رقابية، 

التقارير املتعلقة مبهمات الرقابة الإدارية، والأداء، 

 966 تنفيذ  نتائج  متابعة  متت  كما  والنظامية. 

تو�صية واردة �صمن تقاريره الرقابية خالل ال�صنتني 

املهنيتني 2016/ 2017 و2017/ 2018.

واأّكد اأنه ُروعي يف منهجية اإعداد هذه التقارير 

ال�صادرة  الفنية  والإر�صادات  واملعايري  القواعد 

القوانني  ووفق  العالقة  ذات  الدولية  املنظمات  عن 

وذلك  البحرين،  مملكة  يف  بها  املعمول  والنظمة 

ال�صمولية والو�صوح والدقة، وقال »يتم  من حيث 

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقارير  اإ�صدار 

بالتعاون وال�صراكة الإيجابية مع اجلهات امل�صمولة 

وال�صفافية،  بالو�صوح  تت�صم  اآلية  وفق  بالرقابة 

مراحل  عدة  خالل  من  التقارير  اإ�صدار  يتم  حيث 

للتاأكد من �صحة ودقة البيانات الواردة فيها، ومن 

عند  املعنية  للجهة  الأولية  النتائج  اإر�صال  يتم  ثم 

مب�صئوليها  والجتماع  امليداين  العمل  من  النتهاء 

وتو�صيات  مالحظات  حول  نظرهم  وجهة  ملعرفة 

للوزير  التقرير  م�صودة  ُتر�صل  واأخرياً  الديوان، 

ب�صكل  ردودهم  ل�صتالم  اجلهة  لرئي�س  اأو  املعني 

مكتوب والتي يتم ت�صمينها يف تقارير الديوان«.

بالرقابة  امل�صمولة  اجلهات  تنفيذ  اأن  واأو�صح 

يف  ي�صهم  �صوف  التقرير  يف  الواردة  للتو�صيات 

وموؤ�ص�صاتها، و�صمان  الدولة  وزارات  اأداء  حت�صني 

والكفاءة  الإنتاجية  م�صتويات  اأعلى  اإىل  الو�صول 

للم�صلحة  حتقيًقا  كافة  للموارد  الأمثل  والتوظيف 

ن�صبة  زيادة  اإىل  الديوان  يطمح  حيث  العامة، 

خالل  لتو�صياته  للرقابة  اخلا�صعة  اجلهات  تنفيذ 

ال�صنوات القادمة، مبا ي�صهم يف دعم م�صرية الديوان 

الدولة والتحقق من  اأموال  الرقابة على  ودوره يف 

اإدارتها،  وح�صن  ا�صتخدامها،  وم�صروعية  �صالمة 

وتر�صيخ اأ�ص�س ال�صفافية وامل�صاءلة يف التعامل مع 

املال العام.

بن  اأحمد  ال�صيخ  توجه  ت�صريحه،  ختام  ويف 

اإىل  المتنان  وعظيم  بوافرال�صكر  خليفة  اآل  حممد 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى، على ما يحظي به ديوان الرقابة املالية 

متوا�صل  ودعم  ورعاية  ا�صتقاللية  من  والإدارية 

توجه  كما  الديوان.  تاأ�صي�س  منذ  جاللته  لدن  من 

الأمري خليفة بن  امللكي  ال�صمو  اإىل �صاحب  بال�صكر 

ال�صمو  الوزراء، و�صاحب  رئي�س  اآل خليفة  �صلمان 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الوزراء، على توجيهات �صموهما للجهات والجهزة 

تقارير  عن  ال�صادرة  التو�صيات  بتنفيذ  احلكومية 

ديوان الرقابة املالية والإدارية ومتابعة الإجراءات 

املتخذة ب�صاأن التو�صيات التي مل يتم تنفيذها.

م�صت�صار ي�صتلم 500 دينار عن كل 

اجتماع يح�صره بالإ�صافة لراتبه

تقاريرها تر�شل  مل  �شيا�شية  جمعيات   3

تدقيق دون  الإ�صالمي«  »املنرب  يف  دينار  األف   20

اخلزينة تدخل  مل  »البلديات«  اإي����رادات  م��ن  ماليني   6

»النواب« يعنّي موّظفني رغم عدم اجتيازهم لالمتحان التحريري

ا..  م�صت�صار ي�صتلم 63 األف دينار �صنويًّ

ويق�صي ثلثي ال�صنة يف بلجيكا

ل�صرتاطات  خمالًفا  مطعًما   892
»حفظ ا�صطوانات الغاز«

�صركة  اأن  الرقابة،  ديوان  تقرير  تقرير  اأفاد 

اجتماعات  بدل ح�صور  ب�صرف  تقوم  البحرين  مطار 

لكل  دينار   500 بواقع  وذلك  ال�صركة،  مل�صت�صار 

اجتماع، بالإ�صافة اإىل راتبه.

ا�صتلمها  التي  املبالغ  جمموع  اإن  التقرير  وقال 

الفرتة  يف  الجتماعات«  ح�صور  »بدل  عن  امل�صت�صار 

من 2015 وحتى 2018 بلغت 23 األف دينار.

لجتماعات  امل�صت�صار  ح�صور  اأن  التقرير  وذكر 

واجباته  نطاق  �صمن  يقع  ال�صركة  اإدارة  جمل�س 

عماًل  يعترب  ول  الأ�صا�صية،  الوظيفية  وم�صوؤولياته 

اإ�صافًيا ي�صتدعي �صرف بدل ح�صور اجتماعات.

املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأظهر 

والإدارية للعام 2019، �صمن خطة الرقابة 

 16 البالغة  ال�صيا�صية  اجلمعيات  على 

وزارة  مظلة  عاملة حتت  �صيا�صية  جمعية 

العدل والأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية، عدم 

احلر،  الوطني  الفكر  جمعية  من  كل  قيام 

الد�صتوري،  الوطني  التجمع  وجمعية 

ن�صخة  باإر�صال  الوطني،  احلوار  وجمعية 

ما  العدل،  لوزير  ال�صنوية  موازنتها  من 

القانون  من  املادة 15  لأحكام  يعد خمالفا 

رقم 26 ل�صنة 2005 التي تن�س على اأنه 

العدل  وزير  اإبالغ  اجلمعية  على  »يجب 

وح�صابها  ال�صنوية  موازنتها  من  بن�صخة 

ال�صنة،  من  الأول  الربع  خالل  اخلتامي 

التمويل  وم�صادر  املالية  موارد  وبيان 

والو�صع املايل للجمعية«.

جمعية  من  كالً  اأن  التقرير  ذكر  كما 

التجمع  وجمعية  الوطنية،  العدالة  حركة 

اإر�صال  يف  تاأخرتا  الدميقراطي،  القومي 

ن�صخة من موازنتها ال�صنوية للوزير حتى 

يونيو 2019.

اإىل عدم وجود مقرٍّ لكل  ولفت التقرير 

الد�صتوري  الوطني  التجمع  جمعية  من 

عدم  اأكد  كما  الوطني،  احلوار  وجمعية 

ميثاق  جمعية  لدى  مالية  لئحة  وجود 

املالية،  �صوؤونها  تنظم  الوطني  العمل 

القومي  التجمع  جمعية  التزام  عدم  كذلك 

من   4 املادة  بنود  ببع�س  الدميقراطي 

املالية  امل�صتندات  ب�صاأن  املالية  لئحتها 

الواجب توافرها، اإذ مل تقم اجلمعية باإعداد 

العمومية  مل�صروفاتها  �صرف  �صندات 

الحتفاظ  عدم  اىل  بالإ�صافة  والإدارية، 

لبع�س  املوؤيدة  الثبوتية  بامل�صتندات 

امل�صروفات، كما قامت اجلمعية بالحتفاظ 

اىل  اأدى  ما  وهو  البنكي،  احل�صاب  ب�صجل 

بنكية  ت�صويات  لأي  اجلمعية  اإعداد  عدم 

خالل العام 2018.

وقال التقرير اإنه رغم جتاوز م�صروفات 

الإ�صالمي  الوطني  املنرب  جمعية  واإيرادات 

اأن  اإل  دينار،  األف  ع�صرين   2018 للعام 

تقم بعر�س ح�صابها اخلتامي  اجلمعية مل 

على مكتب حما�صب قانوين معتمد لتدقيقه 

قبل  عنه  تقرير  لتقدمي  كافية  فرتة  قبل 

انعقاد املوؤمتر العام يف اجتماعه ال�صنوي، 

والذي ُعقد يف 20 مار�س 2019.

املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  تقرير  اأفاد 

وزارة  اأن   2019 لعام  اجلديد  والإدارية 

ا�صتخدام  يف  ا�صتمّرت  والبلديات  الأ�صغال 

املتكررة،  م�صروفاتها  ل�صالح  اإيراداتها  بع�س 

دون حتويلها اإىل احل�صاب العمومي للدولة.

التي  الإيرادات  اإجمايل  اأن  التقرير  وذكر 

خلزينة  حتّولها  ومل  الوزارة  عليها  ح�صلت 

الدولة يف العام املا�صي بلغت حوايل 6 ماليني 

دينار.

واأظهر التقرير وجود 67 عقد انتفاع مبنطقة عراد ال�صناعية تابعة 

 11 اإىل  ت�صل  طويلة  فرتات  منذ  منتهية  والبلديات،  الأ�صغال  لوزارة 

املحّرق  بلدية  قيام  دون  بها،  امل�صتاأجرين  انتفاع  ا�صتمرار  مع  �صنة، 

باتخاذ الإجراءات الالزمة لتجديد تلك العقود اأو اإلغائها.

وقال التقرير اإن عدم اإبرام عقود جديدة يحرم البلدية من اإمكانية 

التي  الإيجارات  تديّن  مع  ا  خ�صو�صً الإيجارات،  من  اإيراداتها  زيادة 

لها البلدية حالًيا على بع�س الأمالك. حت�صّ

املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  تقرير  اأفاد 

والإدارية اجلديد لعام 2019 اأن جمل�س النواب 

قام بتعيني موظفني ل�شغل عدد من الوظائف، على 

الرغم من عدم جناحهم يف المتحان التحريري.

وقال الديوان اإن هذه التعيينات تخالف اأحكام 

ال�شادر  النواب  ملجل�س  املوظفني  �شوؤون  لئحة 

بالقرار رقم )28( ل�شنة 2010.

قام  املجل�س  مكتب  اأن  الديوان  لحظ  كما 

املوظفني  �شوؤون  لئحة  على  تعديالت  باإجراء 

تلك  على  املجل�س  مكتب  موافقة  يثبت  ما  دون 

الناحية  من  �شرعيتها  عدم  ثّم  ومن  التعديالت 

القانونية.

اأفاد تقرير تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية 

يوّظف  العامة  الإدارة  اأن معهد  لعام 2019  اجلديد 

اأّنه ل  اإّل  األف دينار �صنوًيا،  اأجنبًيا بـ 63  م�صت�صاًرا 

ي�صتفيد من خدماته على الوجه الأمثل، وذلك بالنظر 

اإىل اأن هذا امل�صت�صار الأجنبي ي�صغل وظيفة مدير عام 

مبعهد اآخر يف بلجيكا.

ثلثي  الأجنبي يق�صي  امل�صت�صار  اإن  التقرير  وقال 

ي�صتلم  ذلك  ورغم  بلجيكا،  يف  ال�صهرية  العمل  اأيام 

م�صتحّقاته كاملة.

املالية والإدارية  الرقابة  تقرير ديوان  تقرير  قال 

اجلديد لعام 2019 اإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 

ومعايري  ل�صرتاطات  خمالًفا  مطعًما   892 ر�صدت 

بالغاز،  ة  اخلا�صّ والتمديدات  الغاز  ا�صطوانات  حفظ 

اإّل اأّنها مل تّتخذ اأّية اإجراءات �صّدها. وذكر التقرير اأن 

التفتي�س على مواقع ا�صتخدام ا�صطوانات الغاز توقف 

منذ فرباير 2018، ّما يخالف القرار الوزاري ب�صاأن 

الهيئة  اأن  اإىل  اأ�صار  كما  وال�صالمة،  الأمن  ا�صرتاطات 

للمن�صاآت  الكتابي  الإ�صعار  اإر�صال  يف  حّتى  تاأخرت 

لإزالة  لها  املحّددة  املبدئية  املهلة  انتهاء  املخالفة بعد 

خمالفاتها لفرتات تراوحت بني �صهر و4 اأ�صهر.

ال�����ص��اب��ق ال��ت��ق��ري��ر  م���ن  ت��و���ص��ي��ة   634 ت��ن��ف��ي��ذ 

قال ديوان الرقابة املالية والإدارية اإن ن�صبة التزام اجلهات احلكومية بتنفيذ تو�صياته التي 

رفعها يف تقريره ال�صابق لعام 2018 بلغت %66.

تلك  تعامل  ح�صن  على  اإيجابًيا  موؤ�صًرا  ُتعد  للتو�صيات  التنفيذ  ن�صبة  اأن  الديوان  واعترب 

اجلهات مع مالحظات وتو�صيات الديوان، كما يعك�س اجلهد املبذول من قبلها يف معاجلة اأوجه 

الق�صور التي مّت الوقوف عليها وتعزيز اإجراءات الرقابة الداخلية على عملياتها.

وذكر اأّنه رفع يف التقرير ال�صابق 966 تو�صية، يتم يف الوقت احلايل تنفيذ 634 منها، يف 

حني اأن تلك اجلهات مل تبّت يف تنفيذ 332 تو�صية اأخرى مّت رفعها.
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