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نُبـذة مـختصرة حـول

المـالية واإلداريـةالرقـابةديـوان 

2020فبراير 5-6



المرجعية الدستورية والقانونية لنشأة الديوان

دستور مملكة البحرين

الله، ويعأاون يُنشأ  قاأانون ديأوان للرةاقأة المالكأة يكقأن الاأانون اسأتا"من الدستور على أن ( 116)تنص المادة 

، وياأد  الحكومة ومجلأ  النأواف  أق رةاقأة تحإأكن ايأرادال الدولأة وانقأات مإأرو اتدا  أق اأدود المك انكأة

".الديوان الى كن من الحكومة ومجل  النواف تاريراً سنوياً عن أعماله ومالاظاته

مكثات العمن الوطنق

كة ومأأن أ أأن تقعكأأن أدوال المراةبأأة المالكأأة وايداريأأة، و يأأادة  أأقا "نأأص مكثأأات العمأأن الأأوطنق علأأى أنأأه 

”رةالعمأأن  أأق كا أأة ادارال الدولأأة، يإأأب  مأأن الأأال   انشأأا  ديأأوان للرةأأراقة المالكأأة و  أأر للرةأأراقة ايداريأأ

(.مبدأ الحرية الةتإادية: البند أولً -القإن الثالث)
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إنشـاء ديـوان الرقـابة الماليـة واإلداريـة

، المعدل 2002يولكو 3الإادر قتاريخ 2002لسنة ( 16)تم انشا  الديوان قمو ب المرسو  قاانون رةم 

.2010نو مبر 14الإادر قتاريخ 2010لسنة ( 49)قالمرسو  قاانون رةم 
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أهـداف الديـوان

ولى يتأ"تنص المادة األولى من ةانون الديوان على أن 

مدمأأأة الرةاقأأأة المالكأأأة علأأأى أمأأأوال الدولأأأة وأمأأأوال 

مأأأن  أأأ ا ( 4)الجدأأال المنإأأأوه علكدأأا  أأأق المأأادة 

كة الاانون، ويتحاق قو ٍه  أاه مأن سأالمة ومشأروع

اسأأتادا   أأ م األمأأوال واسأأن ادارتدأأا، قمأأا  أأق  لأأ  

اأوانكن الجوانب ايدارية عن طريق التحاق من تنقك  ال

والاأأأأرارال ايداريأأأأة والرةاقأأأأة علأأأأى أدا  الجدأأأأال 

الااضأأأعة للرةاقأأأة، و لأأأ  علأأأى الو أأأره المنإأأأروه 

".علكه  ق   ا الاانون
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الديروانرةراقة قالمشمولة الجدرال 

:و ق كالتالقرةاقته قالمشمولة من ةانون الديوان الجدال ( 4)اددل المادة 

02

الأأأو ارال وايدارال والمإأأأال  العامأأأة التأأأق يتأأأ ل  مندأأأا 

الجدأأأا  ايدارل للدولأأأرة والجدأأأرال الملحاأأأة قدأأأا، علأأأى أن 

يرستثأأأرنى مأأأأن تلأأأأر  الجدأأأأرال و ارة الدا أأأأرلكة والحأأأأرر  

الأأأوطنق و دأأأا  األمأأأن الأأأوطنق والجدأأأال األ أأأر  التأأأق 

.نتترضمن مك انكاتدا مإرو ال سررية متعلاة قاألمر

الدكئأأأال العامأأأة والماسسأأأال العامأأأة والمنشأأأ ل 

أو التأأأأراقعة للدولأأأأة أو للمحا ظأأأأال أو للبأأأأرلديال

لغكأأأأرر ا مأأأأن الدكئأأأأال المحلكأأأأة  ال الشاإكأأأأرة 

العرتبأأأرارية العرامأأأرة مأأأرالم يتعأأأرار   لأأأ  مأأأ  

.الاروانكرن الرمنظمة ألعمرالدرا

01
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ال المحا ظأأأال و كئأأأال ايدارة البلديأأأة وسأأأا ر الدكئأأأ

.المحلكة  ال الشاإكة العتبارية العامة

03

 أق أية  دة يأرعدد الملأر  الأى الديأروان قمراةبتدأرا قمأا

رير عأن تر أ  التاأا.  ل  الجدال المستثناة مأن الرةاقأة

.الجدال المستثناة من الرةاقة الى المل  مبا رة

.مجلرسق الشرور  والرنواف والمجرال  البلديرة

دا الجدأأال التأأق تأأنص ةأأوانكن انشأأا دا علأأى  ضأأوع

.لرةاقة الديوان

06 05

07

الشأأأأركال التأأأأق يكأأأأون للدولأأأأة أو لشأأأأاص مأأأأن 

ا األ أأااه العتباريأأة العامأأة اإأأة  أأق رأسأأمالد

، أو التأأق تضأأمن الدولأأة لدأأا اأأداً %50ت يأأد علأأى 

.أدنى من الرق  أو تاد  لدا اعانة مالكة
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طبيعـة الرقـابة التي يمارسـها الديـوان

رقـابة األداء الرقـابة اإلداريةالرقـابة النظامـية

دا   ق الرةاقة على أ: الرةاقة على األدا 

بأأاد  الجدأأال الااضأأعة للرةاقأأة و اأأاً للم

أل أدا   ن يأتم تحاكأق ا: القعالكة: التالكة

 أأن يأأتم الحإأأول: الكقأأا ةالموضأأوعة 

ة مأن على أ ضن النتأا   الكمكأة والنوعكأ

: الةتإأادالمأال العأا  /الموارد المتااأة

ادا   ن الوسا ن المسأتادمة تمثأن السأت

مال ال/الةتإادل األمثن للموارد المتااة

العا  

تدأأأأد  الأأأأى التحاأأأأق مأأأأن اسأأأأن ادارة 

األمأأأأأوال العامأأأأأة، وسأأأأأالمة ومال مأأأأأة 

اي أأأأأرا ال ايداريأأأأأة، والتحاأأأأأق مأأأأأن 

ص الستادا  األمثن لمرا ق الدولة و حأ

ومرا عة الاأرارال الإأادرة  أق  أئون

لترةكال التوظك  والااصة قالتعككنال وا

ومأأأن  العأأأالوال والبأأأدلل والمرتبأأأال 

.وغكر ا

ة تشأأأأتمن علأأأأى الرةاقأأأأة المالكأأأأة ورةاقأأأأ

ويضأأأأال  الأأأأديوان قمو بدأأأأا. اللتأأأأ ا 

ققحأأأص ومرا عأأأة الحسأأأاقال الاتامكأأأة

للدولأأة وغكر أأا مأأن الجدأأال المشأأمولة 

اأول قالرةاقة ويإأدر رأل  نأق مسأتان

الكأأة صأأحة تلأأ  الحسأأاقال والبكانأأال الم

. المتعلاة قدا
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استـقـالليـة الديـوان

تمت  الديروان قالسترااللركة 

والشاإكة العتبارية وتبعكته 

لجاللة المل 

عتباريأأة يُنشأأ   دأأا  مسأأتان يتمتأأ  قالشاإأأكة ال"تأأنص المأأادة علأأى أن 

 أأرل وةأأد و". العامأأة يسأأمى ديأأوان الرةاقأأة المالكأأة وايداريأأة ويتبأأ  الملأأ 

 مأة لدعمأه تبعكة الديوان لجاللأة الملأ  السأتااللكة وايرادة السكاسأكة الال

. ق تحاكق رةاقته على الجدال المشمولة قرةاقته

1

 قالاانون قوردماألقر ملاصيلقو كما،موظقكهواستااللكةاستااللكتهالديوانةانونكقن

الاإوه  ا :

درج كأرةم يض  ر ك  الديوان مك انكأة الأديوان قموا اأة  اللأة الملأ ، وتُأ

وااأأأد  أأأق مك انكأأأة الدولأأأة دون أل تأأأد ن مأأأن و ارة المالكأأأة والةتإأأأاد 

. الوطنق
41 السرتارالل المرالرق
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مأأأأن  ر أأأأك  الأأأأديوان صأأأأالاكال الأأأأو ير قالنسأأأأبة لمأأأأوظقق و ارتأأأأه،

اأأديرال وصأأالاكة و يأأر المالكأأة والةتإأأاد الأأوطنق  كمأأا يتعلأأق قوضأأ  ت

وان، دون ونقاال الديوان  ق المك انكة واستعمال العتمادال الماررة للأدي

اد أن ياضأأ   أأق  لأأ  لرةاقأأة مجلأأ  الأأو را  أو و ارة المالكأأة الةتإأأ

.الوطنق أو ديوان الادمة المدنكة

26

علأأىا قنأأملكأأققأأ مرالمسأأاعدينوالأأوكال الأأديوانوككلأأقتعكأأكنيأأتم

ر أأك مأأنقاأأراراأل أأر الوظأأا  تعكأأكنويأأتم،الأأديوانر أأك تر أأك 

.الديوان
29 ترعككرن المروظقركرن

امراية موظقرق الديروان

مرن العر ل

نالمسأاعديالوكال أوالديوانوككالع ليجو ل"أنهعلىالمادةتنص

."..الت ديبققالاريقالالقنككنالديوانموظققأو 30

السرتارالل المرالرق وايدارل
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قمدنأعمأنم اولأةأوعامأةوظكقأةألتأولقالديوانموظققعلىيُحظر

يأةأ أقالمشأاركةأو،قكعدأاأوت  كر اأوالدولةمنالشرا أوتجارلأو

ومجلأ وظكقتأهقكنالجم للموظ يجو لكما،الدولةتعاد االت امال

 . ركةأو كئةأوعامةماسسةأيةادارة

31

كا كأة اددل  اتكن المأادتكن ا تإاصأال الأديوان ومنحتأام الإأالاكال ال

.للاكا  قمدا  الرةاقة قجمك  أنواعدا، المالكة واألدا  وايدارية 5,6

استاراللكرة الديروان  ق 

ممرارسة ا تإراصاته

قسه أو تنص   م المادة على أن للديوان أن يبا ر أعمال الرةاقة من تلاا  ن

كش قنأأا  علأأى طلأأب الجدأأال الااضأأعة لرةاقتأأه، ويجأأو  أن يكأأون التقتأأ

.مقا ئاً، وأن تكون الرةاقة  املة أو انتاا كة
7

استاراللكرة موظقرق الديروان
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9

14

يعىلُيحظ   
ي لد و نموظف  يعملمز ولةأوعامةوظيفةأيتول   

أومهن 
هاأو لدولةمن لشر ءأوتجاري ي لمشاركةأو،بيعهايأوتأج ر  

 
أيةف

وظيفتهبير ي لجمعللموظفيجوزالكما، لدولةتعقدها ل    مات

كةأوهيئةأوعامةمؤسسةأيةإد رةومجلس شر .

تُجكأأر   أأ م المأأادة لر كأأر  الديأأروان ا ا ر ضأأ  أيأأة  دأأة مأأن الجدأأرال 

أن يإأدر "المشمرولة قالرةاقة السمراح لموظرقق الديروان الاكا  قوا براتدم 

لحسأأاقال ةأأراراً قتشأأمك  الإأأناديق والاأأ ا ن واألمأأاكن التأأق تو أأد  كدأأا ا

والأأأد اتر واألورات والمستنأأأردال المأأأراد  حإأأأدا ومرا عتدأأأرا قالشأأأم 

..."األامر و تمدا قالاتم الرسمق

10

استاراللكرة الديروان  ق 

ممرارسة ا تإراصاته

عأأد  موا أأاة  الأأديوان"اعتبأأرل  أأ م المأأادة  أأق اكأأم الماالقأأال المالكأأة  

ما يالبأه قالحساقال والمستندال المايدة لدا  ق المواعكد المحددة ل ل  أو ق

".من أورات أو وثا ق أو غكر ا  ق سبكن الاكا  قرةاقته
13

ل لتمكأكن أل م    م المادة الجدال الااضعة للرةاقة قتاديم كا ة التسأدكال

ه مأن الديوان من مبا رة أعماله ول يجو  لدا المتناع عأن تاأديم مأا يالبأ

.مستندال أو سجالل

عأأد  الأأرد علأأى ” تأأنص  أأ م المأأادة  علأأى أنأأه  مأأن الماالقأأال ايداريأأة 

مالاظأأال الأأديوان أو مراسأأأالته أو التأأ  ر  أأق الأأأرد علكدأأا قغكأأر عأأأ ر 

كأأن تإأأر  أو ا مأأال مأأن  أأ نه اعاةأأة الأأديوان  أأق ” ، وكأأ ل  "مابأأول

".مبا رة ا تإاصاته على الو ه األكمن
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سرريرة عمرن الديروان

يضأأر  ر كأأر  الديأأروان  اأأرة عرمأأرن "تنأأرص  أأ م المأأرادة علأأرى أن 

ان  أأأق الديأأأروان التأأأق تُبأأأكن الاأأأرت واألسأأأالكب التأأأق ينتدجدأأأا الأأأديو

ة ويجأأأب أن تُحأأأراط  اأأأة العمأأأن قالسرريأأأر. مبأأأرا رة ا تإراصأأأراته

الترامأأأرة، قرحكأأأرث ل تعأأأرلم قرمحرتويراتردأأأرا أل  أأأردة مأأأن الجردأأأرال 

”.الااضعة لرةاقة الديوان

44

رن يرجأأأرو  للديأأأروان أن يستعكأأأرن قمأأأرن يأأأر  مأأأن الابأأأررا  والقنككأأأ

والمأأأدةاكن، ويإأأأدر قتحديأأأد مكا أأأ تدم وأ أأأور م ةأأأرار مأأأن ر أأأك 

.الديوان

47
السرتعانرة قالابررا  والقنككرن

من  رارج الديروان
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تـقـاريـر الديـوان

تـقريـر سنـوي تقـارير أخـرىتـقرير عن كل مهمـه

عأن كأأن مأأن الحسأأاف الاتأأامق للدولأأة

والحسأأأأأأأأاقال الاتامكأأأأأأأأة للجدأأأأأأأأال 

ال الااضأأعة لرةاقتأأة وعأأن نتأأا   أعمأأ

د  رةاقة األدا  والرةاقأة ايداريأة، وياأ

    ا التارير الى  اللأة الملأ  ومجلأ

المأأأأادة . )الأأأأو را  ومجلأأأأ  النأأأأواف

( من ةانون الديوان( 21)

ديوان  ق المسا ن التق يأر  ر أك  الأ

أندأأا علأأى در أأة كبكأأرة مأأن األ مكأأة 

تاتضأأأأأق سأأأأأرع اطأأأأأالع السأأأأألاال 

مأأأن ( 21)المأأأادة . )المسأأأئولة علكدأأأا

(ةانون الديوان

تقتكشأأكة يضأأ  الأأديوان نتأأا   تدةكاكأأة و

 أأأأق  أأأأكن مالاظأأأأال يبلغدأأأأا الأأأأى 

را  الجدال الماتإة عن طريق الو

ة المأأأاد. )الأأأ ين تتأأأبعدم تلأأأ  الجدأأأال

(من ةانون الديوان( 22)
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معالــجـة الخـالفـات بين الديـوان والجـهـات الخـاضعـة للـرقــابـة

كن تُعر  الاال ال التق تحدث ق"من ةانون الديوان على أن ( 48)تنص المادة 

كدا على  دة الديوان والجدال الااضعة لرةاقته قش ن الرةاقة التق يمارسدا، للب   

"أو لجنة يإدر قتحديد ا أمر ملكق
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متـابعـة تقـاريـر الديـوان

( 22)المأادةتأنص :الديوانتوصكالتنقك 

الجدأأالعلأأىأنأأهعلأىالأأديوانةأأانونمأن

د أأاقردوالأأديوانموا أأاةللرةاقأأةالااضأعة

طلبأأأأأالتلبأأأأأقوأن"،مالاظاتأأأأأهعلأأأأأى

ك تإأأحقشأأ نالأأال  تتاأأ وأن،الأأديوان

وتحإأأأكنالااطئأأأةايداريأأأةاي أأأرا ال

اأقغكأرقُصر  التقأوالضا عةالمبالغ

،تحإأأأكلدا أأأقوأ مأأأناسأأأتحا التأأأقأو

اقالغدأأأاتأأأاريخمأأأن أأأدر أأأالل لأأأ  و

 ."ق ل 

ً : تاارير الرةاقة النظامكة سنويا

تكنسنتكن متتالك: تاارير رةاقة األدا  وايدارية

يتم تإنك  نتا   المتاقعة الى توصكال

تم تنقك  ا، ةكد التنقك ، ولم يتم تنقك  ا

كال الديوان تشر  اللجنة التنسكاكة على متاقعة توص

وال را ال التق تتا  ا الجدال الحكمكة من أ ن 

تنقك  ا

ا  تم تد كن المنظومة اللكترونكة قمجل  الو ر

لمتاقعة تنقك  توصكال الديوان

ال الجد/ أغلب وادال الرةاقة الدا لكة  ق الو ارال

الحكومكة تاو  قمتاقعة لتوصكال الديوان
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تـدقـيـق حـسـابـات الديـوان

نهتعكيتم ار قمدةققواساةالديواناساقالتُدةق

ً ملكققمرسو  4)المادةألاكا طباا .ةانونهمن(3
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المـخـالفـات المـاليـة واإلداريـة

مخالفـات بحسب قـانون الديـوان

(11المادة ) را رم  كنرا كرة (14المادة )ماالقرال اداريرة (13المادة )ماالقرال مالكرة 

مخالفـات للقـوانيـن واللوائـح المنظمة لعمل الجهـات الخاضـعة لرقـابة

أدلة اي را الالارراراليةاللوا   التنقك المراسركرمالاروانكرن التعرامكرم
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أمـثلـة المخالفـات بحسب قـانـون الديـوان

مخالفـات إداريـةمخالفـات ماليـة

  كأن تإأر   أأاطى  يترتأب علكأه المسأأا•

.قالمال العا 

.ا تال  األموال•

لحة الرتبأأأأاط قنقاأأأأال ل تاتضأأأأكدا المإأأأأ•

.العامة

.دالعد  موا اة الديوان قالحساقال والمستن•

عأأد  الأأرد علأأى مالاظأأال الأأديوان أو مراسأأالته أو •

.األ ر  ق الرد قغكر ع ر مابول

.عد  اقالغ الديوان قالماالقال المكتشقة•

كأأن تإأأر  أو ا مأأال أو ا قأأا  للمعلومأأال قكأأون •

.ا تإاصاتهمن   نه اعاةة الديوان عن مبا رة 

.ةاعاا  الديوان قكانال أو مستندال غكر صحكح•

17



التصـرف في المخـالفـات

الجهـة الخـاضعة للرقـابـةديوان الرقابة المالية واإلدارية

ال  أق اأالنكاقأة العامأة ااالة الماالقأة الأى •

(11المادة . )و ود أدلة  دية

. ارلااالة الماالقة الى الجدة للتحاكق ايد•

(17المادة )

.النكاقة العامةااالة الماالقة الى •

• ً .مسا لة الموظ  اداريا

.اقظ الموضوع•

18



التصـرف في المخـالفـات

19

اصردار ةرار  ق الموضوعا ررا  التحاكق ايدارل اكتشرا  المارالقرة

إرسـال القـرار للديـوانإعـالم الديـوان بالمخـالفة



التصـرف في المخـالفـات

أيا  من اكتشا  الماالقة

20

من ةانون الديوان( 16)و ااً للمادة 

اكتشرا  المارالقرة

اعال  الديوان  اللإعـالم الديـوان بالمخـالفة

7
ةالمستندال المايدتو كر تارير م 



التصـرف في المخـالفـات

تو ركر محاضر التحاركق

م  المستندال المايدة

21

اصردار ةرار  ق الموضوع

إرسـال القـرار للديـوان

من صدور الاررارأيا  

اعال  الديوان  الل

7
من ةانون الديوان( 17)و ااً للمادة 



التصـرف عند طلب الديـوان إعادة النظـر في الموضـوع

22

طرلب اعرادة النظر  ق الموضوع

يوماً رد األورات قمجا اة الماال  

أو تشديد الج ا  الموة  علكه

للديروان  الل

15
من ةانون الديوان( 18)و ااً للمادة 



23

التصـرف عند طلب الديـوان إعادة النظـر في الموضـوع

إخطـار الديـوان بالنتيـجة

تسرلم األوراتمن أيا  البر   ق طلب الديروان

اعال  الديوان  الل

7
من ةانون الديوان( 18)و ااً للمادة 



المنظمـات المهنيـة المنتسـب إليهـا الديـوان

امة المنظمة الدولكة لأل د ة العلكا للرةاقة المالكة الع

(INTOSAIاينتوسال  )والمحاسبة 

محاسبة المنظمة العرقكة لأل د ة العلكا للرةاقة المالكة وال

(األراقوسال)

 Professional Standards)لجنة المعايكر المدنكة 

Committee-PSC)

بة مجموعة األ د ة العلكا للرةاقة المالكة العامة والمحاس

(ASOSAIاألسوسال  )قالدول اآلسكوية 

دواوين المراةبة والمحاسبة قدول مجل  التعاون

.لدول الالك  العرقكة

اي را كةاللجنةعضوية 2005سنةمن الديوانيشغن

بارمقاعت،(اينتوسال)قمنظمةالمدنكةالمعايكرللجنة

المالكةةللرةاقالعلكالأل د ةالعرقكةالمنظمةعنممثالً 

(لألراقوسا)اوالمحاسبة

24



عرضرو193: عردد األعضرا   كنرا، النمسرا: المرار الر ركسق  ق كوقرا1953سنة : تر سسر  

المملكة العرقكة السعودية النا ب الثانق لر ك  المجل ،. عضو قر اسة ر ك  الجدا  الروسق20: المجلر  الترنقكر ل 

كما أن دولة ايمارال العرقكة المتحدة والجمدورية الج ا رية عضوين  ق المجل 

و و ماتمر اينتوسال وال ل يعد أعلى  دا   ق المنظمة ويت ل  من  مك  أعضا دا، ويعاد الماتمر ا تماعال دورية : األنركروسرال 

اد ع. كن ثالث سنوال تح  ر اسة وقدعوة من ر ك  الجدا  األعلى للرةاقة المالكة العامة والمحاسبة التاق  للدولة التق يعاد قدا الماتمر

.قروسكا2019األنكوسال الثالث والعشرون  ق سبتمبر 

(اإلنتوساي)والمحاسـبةالعامةالماليةللرقابةالعليالألجهزةالدوليةالمنظمة

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)

25



المنظمـات اإلقليميـة المكونـة لإلنتوسـاي

بة مجموعة األ د ة العلكا للرةاقة المالكة العامة والمحاس

1976قالدول اي رياكة 

(AFROSAIاأل روسال )

محاسبة المنظمة العرقكة لأل د ة العلكا للرةاقة المالكة وال

(ARABOSAIاألراقوسال )1976

بة مجموعة األ د ة العلكا للرةاقة المالكة العامة والمحاس

1978قالدول اآلسكوية 

(ASOSAIاألسوسال  )

بة مجموعة األ د ة العلكا للرةاقة المالكة العامة والمحاس

1990قالدول األوروقكة 

(EUROSAIالكوروسال )

بة مجموعة األ د ة العلكا للرةاقة المالكة العامة والمحاس

1988لدول الكاريبق 

(CAROSAIالكاروسال )

بة مجموعة األ د ة العلكا للرةاقة المالكة العامة والمحاس

1990قدول أمريكا الالتكنكة والكاريبق 

(OLACEFSاألولسا  )

بة مجموعة األ د ة العلكا للرةاقة المالكة العامة والمحاس

1978قالدول اآلسكوية 

(ASOSAIاألسوسال  )
26



لرجنرة المعرايكرر المردنكرة

Professional Standards Committee - PSC

الجدا  األعلى للرةاقة قالبرا ين: يرأسردرا ق قوداقس ،  نغاريا2004سنة : تر سسر  

Streetingعضو  ق اللجنة التو كدكة 18و PSCعرضو  ق اللجنة الر كسكة 66: عردد األعضرا   Committee ديوان الرةاقة

األروقوسالالمالكة وايدارية قمملكة البحرين عضو  ق اللجنة التو كدكة ممثالً عن 

:لجنرال  رعكرة، و رق 4 نراك 

Performance Audit Subcommitteاللجنة القرعكة لرةاقة األدا  •

Compliance Audit Subcommitteاللجنة القرعكة لرةاقة اللت ا  •

Financial Audit and Accounting Subcommitteاللجنة القرعكة للرةاقة المالكة والمحاسبة •

Internal Control Standardsاللجنة القرعكة لمعايكر أنظمة الرةاقة الدا لكة •
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شـكـراً لـحـسـن اسـتمـاعـكـم


