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متهيد:
ــؤول  ــة للمس ــة املالي ــة الذم ــائل حامي ــن وس ــة م ــة املالي ــرارات الذم ــد إق تع

ــب  ــام وتجن ــال الع ــة امل ــون حامي ــا قان ــن خالله ــعى م ــث يس ــي، حي الحكوم

تضــارب املصالــح إىل حاميــة األمــوال العامــة، وتعزيــز الرقابــة عــى املســؤول 

الحكومــي لــدى توليــه وظيفــة مــن الوظائــف العامــة، وتحصــن املوظــف العــام 

مــن التشــكيك يف ذمتــه املاليــة، فضــالً عــن ترســيخ مبــدأ الشــفافية والنزاهــة 

ــي  ــؤول الحكوم ــزام املس ــه بالت ــادة )12( من ــت امل ــد قض ــأن، وق ــذا الش يف ه

بتقديــم إقــرار بذمتــه املاليــة إىل جهــاز الرقابــة املاليــة واإلداريــة للدولــة وفقــاً 

ــأن  ــم )2016/61( بش ــرار رق ــدر الق ــرض، وص ــذا الغ ــد له ــذي يع ــوذج ال للنم

منــوذج إقــرار الذمــة املاليــة للمســؤول الحكومــي تضمــن بيانــاً بجميــع األمــوال 

ــي وألزواجــه وأوالده القــر.  ــة للمســؤول الحكوم ــة والعقاري املنقول

ــي  ــة الت ــة العملي ــوذج، وللمامرس ــواردة بالنم ــددة ال ــل املتع ــراً للتفاصي ونظ

تــم اســتنتاجها مــن خــالل تطبيــق منــوذج إقــرار الذمــة املاليــة، فقــد تطلــب 

األمــر وضــع توضيــح للمســؤول الحكومــي املعنــي بتعبئــة منــوذج اإلقــرار، مــن 

حيــث توضيــح املــراد مــن بعــض العنــارص، وكيفيــة تعبئتهــا لتحقيــق األهــداف 

املبتغــاة منــه، تجنبــاً ألي إبهــام أو غمــوض قــد يطــرأ أثنــاء تعبئتــه لإلقــرار.

ــن  ــوذج م ــل النم ــم تنزي ــث يت ــروين بحي ــكل إلك ــرار بش ــة اإلق ــب تعبئ ويج

املوقــع اإللكــروين للجهــاز www.sai.gov.om وتعبئتــه ثــم طباعتــه ووضعــه 

ــى  ــالع ع ــدم اإلط ــن ع ــالق يضم ــم اإلغ ــرف محك ــص أو ظ ــرف املخص يف الظ

ــة. ــة للدول ــة واإلداري ــة املالي ــاز الرقاب ــلم إىل جه ــه ويس بيانات

ــة، ويف حــال  ــه باللغــة اإلنجليزي ــة ونســخة من ــر النمــوذج باللغــة العربي يتوف

ــة. ــد باللغــة العربي وجــود خــالف يعت
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عنارص إقرار الذمة املالية: 

أوالً : البيانات الشــخصية للمسؤول الحكومي: 

ــات  ــور يف إثب ــو مذك ــا ه ــب م ــمه حس ــم« اس ــة »االس ــر يف خان ــجل املق - يس

ــلطنة.  ــة بالس ــات املختص ــن الجه ــادر ع ــخصية الص الش

- يسجل املقر يف خانة »جهة العمل« اسم الجهة التي يعمل بها.

- يســجل املقــر يف خانــة »املديريــة أو املكتــب أو الدائــرة« مســمى التقســيم 

اإلداري يف الجهــة التــي يعمــل بهــا وفــق الهيــكل التنظيمــي للجهــة.

- يســجل املقــر يف خانــة »الرقــم الوظيفــي« رقمــه الوظيفــي يف وقــت تحريــر 

اإلقــرار. 
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ــخ  ــي يف تاري ــامه الوظيف ــي« مس ــمى الوظيف ــة »املس ــر يف خان ــجل املق - يس

ــرار.  ــر اإلق تحري

- يســجل املقــر يف خانــة »الدرجــة« الدرجــة املاليــة التــي يشــغلها يف الجــدول 

الوظيفــي الخاضــع لــه. 

-يســجل املقــر يف خانــة »تاريــخ التعيــن« تاريــخ تعينيــه يف الجهــة التــي يعمــل 

بهــا وقــت تحريــر اإلقــرار.

ــر  ــت تحري ــب وق ــاميل الرات ــب« إج ــاميل الرات ــة »إج ــر يف خان ــجل املق - يس

ــامين.  ــال الع ــالوات بالري ــدالت والع ــة الب ــامالً كاف ــرار ش اإلق

- يســجل املقــر يف خانــة »الرقــم املــدين« رقمــه املــدين للعامنيــن ورقــم املقيــم 

لغــر العامنيــن حســب املثبــت يف البطاقــة الشــخصية أو بطاقــة املقيــم الصــادر 

عــن الجهــات املختصــة بالســلطنة. 

ونوعــه                      جــوازه  رقــم  الســفر«  »جــواز  رقــم  خانــة  يف  املقــر  يســجل   -  

إصــداره.  ومــكان  دبلومــايس(،   – خــاص   – )عــادي 

 - يســجل املقــر يف خانــة »تاريــخ امليــالد« تاريــخ ميــالده وفــق الــوارد يف إثبــات 

الشــخصية الصــادر عــن الجهــات املختصة بالســلطنة. 

- يســجل املقــر يف خانــة »الجنســية« جنســية الدولــة التــي يرتبــط بهــا قانونــاً 

وسياســياً.

- يســجل املقــر يف خانــة »محــل اإلقامــة« عنــوان إقامتــه الحاليــة وإن كان لــه 

أكــر مــن مــكان يســجلها جميعــاً.

- يسجل املقر يف خانة »النقال« رقم هاتفه املحمول.
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- يســجل املقــر يف خانــة »هاتــف العمــل« رقــم هاتفــه يف الجهــة التــي يعمــل 

بهــا. 

ــبكة  ــى ش ــالته ع ــوان مراس ــروين« عن ــد اإللك ــة »الربي ــر يف خان ــجل املق - يس

ــت. اإلنرن

- يتم وضع عالمة )     ( عى الحالة االجتامعية للمقر. 

- يتم وضع عالمة )     ( عى نوع الجنس للمقر.

ــه  ــذي حــرر في ــخ ال ــرار« التاري ــر اإلق ــخ تحري ــة »تاري ــر يف خان - يســجل املق

ــات  ــة البيان ــد مراجع ــه عن ــول علي ــخ املع ــو التاري ــيكون ه ــث س ــرار حي اإلق

ــرار.  ــواردة يف اإلق ال

ثانياً: بيانات الزوج: 
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يقصد بلفظ الزوج: 

الــزوج أو الزوجــة بحســب األحــوال، ويســجل املقــر اســم الــزوج أو الزوجــات 

التــي عــى ذمتــه يف تاريــخ تحريــر اإلقــرار مــع بيــان: 

ــات الشــخصية  ــة حســب مــا هــو مذكــور يف اثب ــزوج الثــاليث والقبيل - اســم ال

الرســمية.

ــت يف  ــب املثب ــن حس ــر العامني ــم لغ ــم املقي ــن ورق ــدين للعامني ــم امل - الرق

اثبــات الشــخصية الصــادر عــن الجهــات املختصــة بالســلطنة، والرقــم الرســمي 

ــزوج لغــر املقيمــن بالســلطنة.  ــة إقامــة ال املعتمــد يف دول

- تاريخ الزواج حسب املثبت يف الوثيقة الرسمية املعدة لهذا الغرض. 

- جنسية الزوج يف تاريخ تحرير اإلقرار. 

- جهة عمل الزوج سواء داخل السلطنة أو خارجها )إن كان يعمل(. 

- الوظيفة التي يشغلها الزوج يف تاريخ تحرير اإلقرار. 

- محل اإلقامة سواء داخل السلطنة أو خارجها. 
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ثالثــاً: بيانات األوالد القر: 

وهــم األوالد دون ســن 18 عامــاً يف تاريــخ تحريــر اإلقــرار، مــع تســجيل البيانات 

اآلتية: 

- االسم حسب ما هو مذكور يف إثبات الشخصية الرسمية.

ــت يف  ــب املثب ــن حس ــر العامني ــم لغ ــم املقي ــن ورق ــدين للعامني ــم امل - الرق

إثبــات الشــخصية الصــادر عــن الجهــات املختصــة بالســلطنة، والرقــم الرســمي 

ــة لغــر املقيمــن بالســلطنة. ــة اإلقام املتعمــد يف دول

- تاريخ امليالد حسب املثبت يف اإلثبات الرسمي. 

- جنسية األوالد يف تاريخ تحرير اإلقرار.



جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة8

ــل  ــواء داخ ــا س ــون به ــون أو يعمل ــي يدرس ــات الت ــة والجه ــات الدراس - بيان

ــا.  ــلطنة أو خارجه الس

- محل اإلقامة سواء داخل السلطنة أو خارجها.

رابعاً: األموال العقارية: 

يقصد بها:

األشــياء اململوكــة كليــاً أو جزئيــاً التــي ال ميكــن نقلهــا مــن مــكان إىل آخــر بــدون 

تلــف، كاألرايض واملبــاين، مبختلــف أنــواع اإلســتعامل )ســكني، زراعــي، تجــاري، 

ــر أو  ــواء كان للمق ــاع( س ــتثامر، انتف ــياحي، اس ــاري، س ــكني تج ــي، س صناع

لزوجــه أو ألوالده القــر، وســواء أكان العقــار داخــل الســلطنة أو خارجهــا مــع 

تســجيل البيانــات اآلتيــة: 
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ــد أوالده  ــه، أح ــر، زوج ــات الرســمي )املق ــق االثب ــار وف ــم مالــك العق - اس

القــر(. 

- موقــع العقــار بتحديــد املحافظــة والواليــة والقريــة التــي يقــع فيهــا العقــار، 

وإن كان العقــار خــارج الســلطنة يذكــر عنوانــه يف البلــد التــي يقــع فيهــا. 

- مساحة العقار وفق املثبت بسند التملك الصادر عن الجهات املختصة. 

ــة العقــار آلــت بالــراء وإن  ــال العــامين إن كانــت ملكي - قيمــة الــراء بالري

ــة.  كان بغــره يشــطب عــى الخان

ــال،  ــة، في ــاء، مزرع ــار )أرض فض ــة العق ــد طبيع ــى تحدي ــار مبعن ــوع العق - ن

ــخ(.  ــاليه، إل ــقة، ش ــامرة، ش ع

ــوع اســتخدام العقــار )ســكني، تجــاري، زراعــي، صناعــي، ســكني  ــد ن - تحدي

تجــاري، ســياحي، اســتثامر، انتفــاع(.

- تاريخ متلك العقار أو تاريخ الحصول عى حق االستثامر أو االنتفاع. 

- وســيلة التملــك ، تحديــد اآلليــة التــي تــم بهــا متلــك العقــار )رشاء ، هبــة ، 

إرث ، منــح ، انتفــاع، إلــخ(.
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ــا أو  ــب نوعه ــار حس ــك العق ــيلة متل ــدر وس ــد مص ــل: تحدي ــدر التموي - مص

مصــدر االنتفــاع أو االســتثامر أو االســتئجار.

مصــدر املــال الــذي تــم بــه رشاء العقــار )قــرض، جمعيــة، توفــر، متويــل، 	 

إلــخ(. 

 مصدر الهبة )ذكر اسم الواهب(. 	 

 مصدر اإلرث )ذكر اسم املورث(. 	 

 مصدر املنح )ذكر جهة أو اسم املانح(. 	 

 مصدر اإلنتفاع )ذكر الجهة مانحة الحق يف االنتقاع(. 	 

 مصدر اإلستئجار )بذكر اسم املؤجر(	 

 مصدر االستثامر )ذكر الجهة أو اسم صاحب امللك املستثمر(. 	 

ــع العقــار إن  ــة أو ري ــد املالي ــد إجــاميل الفوائ ــراد الســنوي مبعنــى تحدي - اإلي

وجــد. 
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خامساً: األموال املنقولة: 

أ- املنقوالت:
يقصد بها: 

األشــياء التــي ميكــن نقلهــا مــن مــكان إىل آخــر بــدون تلــف، اململوكــة للمقــر 

أو زوجــه أو أوالده القــر، كاملركبــات واملجوهــرات واملشــغوالت الذهبيــة 

ــي  ــا والت ــة وغره ــة والزراعي ــروات الحيواني ــف وال ــة والتح ــار الكرمي واألحج

تزيــد قيمتهــا عــى 1000 ريــال عــامين )ألــف ريــال عــامين( لــكل نــوع عــى 

ــة:  ــات اآلتي حــدة مــع تســجيل البيان
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ــد أوالده  ــه، أح ــر، زوج ــمي )املق ــات الرس ــق اإلثب ــول وف ــك املنق ــم مال - اس

ــر(.  الق

- بيــان املنقــوالت بذكــر عددهــا ووصفهــا إن كان مركبــات أو آالت أو حــي أو 

مشــغوالت ذهبيــة أو أحجــار كرميــة أو تحــف، إلــخ. 

ــة  ــخ تعبئ ــامين يف تاري ــال الع ــجلة بالري ــوالت املس ــة للمنق ــة التقديري - القيم

ــة. ــرار الذمــة املالي إق

- التاريخ الذي متلك فيه املقر أو زوجه أو أوالده القر تلك املنقوالت. 

ــة للمقــر أو زوجــة أو أوالده القــر.  - وســيلة التملــك التــي آلــت بهــا امللكي

ــخ(.  ــه، إرث،إل )رشاء، هب

- مصدر التمويل: 

مبعنى تحديد مصدر وسيلة متلك منقول حسب نوعها.	 

مصــدر املــال الــذي تــم بــه رشاء املنقــول )قــرض، جمعيــة، توفــر، متويــل، 	 

إلــخ(. 

مصدر الهبة )ذكر اسم الواهب(. 	 

مصدر الهدية )ذكر اسم املهدي(. 	 

مصدر اإلرث )ذكر اسم املورث(. 	 

مصدر املنح )ذكر جهة أو اسم املانح(. 	 

مصدر االستثامر )ذكر الجهة أو اسم صاحب امللك املستثمر(.	 
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ب- األوراق املاليــة والحصص يف الركات: 

ويقصد بها:

األســهم املدرجــة أو الغــر املدرجــة، والســندات املتــداول منهــا وغــر متــداول 

والخــاص والعــام منهــا، وحصــص املقــر أو زوجــه أو أوالده القــر يف الــركات 

مــع بيــان اآليت: 

ــد  ــه، أح ــر، زوج ــمي )املق ــات الرس ــق االثب ــة وف ــك األوراق املالي ــم مال - اس

القــر(. أوالده 

- بيان األوراق املالية بتحديد نوعها )أسهم، سندات، حصة يف رشكة، إلخ(.  
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- اســم الركــة ونوعهــا )محــدودة املســؤولية، توصيــة باألســهم، رشكــة تضامنية، 

إلــخ( أو اســم الركــة التــي أصــدرت الورقــة املالية.

العدد أو النسبة يذكر عدد األوراق املالية أو نسبة الحصة التي ميتلكها.

- القيمة:

بالنســبة لــأوراق املاليــة املدرجــة تســجل قيمــة ســعر اإلغــالق عــى الورقة 	 

املاليــة يف ســوق األوراق املاليــة يف تاريــخ تحريــر اإلقرار. 

ــجل 	  ــركات تس ــص يف ال ــة والحص ــر املدرج ــة غ ــأوراق املالي ــبة ل بالنس

ــة. ــات املالي ــب البيان ــة حس ــا التقديري قيمته

بالنســبة للســندات تذكــر قيمتهــا وفــق ســعر اإلغــالق األخــر قبــل تاريــخ 	 

تحريــر اإلقــرار. 

- تاريخ متلك األوراق املالية أو الحصة.

- وســيلة متلــك األوراق املاليــة أو الحصــة مبعنــى توضيــح اآلليــة التــي آلــت بهــا 

امللكيــة للمقــر أو زوجــه أو أوالدة القــر. )رشاء ، هبــة ، إرث ، إلــخ(.

- قيمــة اإليــراد الســنوي مبعنــى تحديــد إجــاميل الفوائــد املاليــة أو ريــع األوراق 

املاليــة إن وجــد.
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جـ-  األرصدة النقدية: 

يقصد بها:

ــة الحســابات  ــوال يف كاف ــن أم ــر وزوجــه وأوالده القــر م ــا للمق ــوع م مجم

البنكيــة مبختلــف مســمياتها )جــاري، توفــر، ودائــع، إلــخ( وأيــة عمــالت وطنية 

أو أجنبيــة يف املصــارف أو الخــزن أو الصناديــق الخاصــة أو املؤسســات املاليــة 

املرخــص لهــا بــإدارة أمــوال الغــر مــع بيــان اآليت: 
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- اســم مالــك الرصيــد النقــدي وفــق املســجل لــدى املــودع لديــه )املقــر، زوجه، 

أحــد أوالده القر(.

ــة  ــورو ، جني ــي ، ي ــال عــامين، دوالر أمري ــد النقــدي )ري ــة الرصي ــان عمل - بي

ــا(.  ــرليني ، وغره اس

- تحديــد اســم املــودع لديــه )البنــك، الخــزن أو الصناديــق األخــرى ، أشــخاص 

طبيعيــن أو اعتباريــن( . 

- قيمة الرصيد النقدي املودع يف تاريخ تحرير اإلقرار. 

د-  العضويات: 
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يقصد بها:

ــه أو  ــة أهلي ــة أو جمعي ــة أو لجن ــة أو مؤسس ــس إدارة رشك ــة يف مجل العضوي

الهيئــات الخاصــة العاملــة يف املجــال الريــايض أو منظــامت محليــة أو إقليميــة 

أو دوليــة أو غرهــا ، ســواء أكان ممثــالً لحصــة الحكومــة أو أي شــخصية 

ــة:  ــات اآلتي ــر البيان ــع ذك ــة شــخصية م ــة أو بصف اعتباري

- اسم صاحب العضوية )املقر، زوجه، أحد أوالده القر(. 

- اســم الركــة أو املؤسســة أو اللجنــة أو اإلتحــاد أو النــادي أو الجمعيــة أو - 

املنظمــة اإلقليميــة أو الدوليــة، إلــخ. 

ــة يف مجلــس اإلدارة )رئيــس  ــد طبيعــة العضوي ــة مبعنــى تحدي ــوع العضوي - ن

ــخ(.  ــس اإلدارة أو عضــو، أو عضــو رشيف، إل مجل

- تاريخ العضوية مبعنى تحديد تاريخ اإلنضامم إىل مجلس اإلدارة. 

اإليــراد الســنوي – إن وجــد – إجــاميل مــا تقاضــاه العضــو مــن مكافــآت ، بــدل 

حضــور جلســات املجالــس أو اللجــان التابعــة لهــا أو أي أيــراد آخــر نتيجــة تلــك 

العضوية. 
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سادساً: الحقوق: 

ويقصد بها:

ــم  ــر بصفته ــل الغ ــر ِقَب ــه أو أوالده الق ــر أو زوج ــتحقة للمق ــوق املس الحق

ــان اآليت:  ــع بي ــن م دائن

ــر، زوجــه ، أحــد أوالده القــر(  ــات الرســمي )املق ــق اإلثب ــن وف - اســم الدائ

وهــو صاحــب الحــق. 

ــر، أو  ــه أو أوالده الق ــر أو زوج ــن للمق ــخص املدي ــو الش ــن وه ــم املدي -اس

ــه الحــق.  املــودع لدي
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- نــوع الديْــن )قــرض، جمعيــة، إلــخ( أو نــوع الوديعــة )تحــت الطلــب، ألجــل، 

بــرط اإلخطــار الســابق، توفر،إلــخ(.

- قيمة الديْن املستحق للمقر أو زوجه أو أوالده القر. 

- سعر الفائدة عى الديْن إن وجد.

* مالحظة:

ــدم  ــال ع ــه يف ح ــراد فإن ــن األف ــدد م ــن ع ــم ب ــي تنظ ــات الت ــأن الجمعي بش

اســتالم الجمعيــة عنــد تحريــر اإلقــرار تكــون حقــاً للمقــر أو زوجــه أو أوالده 

ــوق.  ــص للحق ــد املخص ــا يف البن ــن ذكره ــر، ويتع الق
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اإللتزامات:   سابعاً: 

ويقصد بها:

ــم  ــت تقدي ــر وق ــه الق ــد أبنائ ــه أو أح ــر أو زوج ــة املق ــغل ذم ــا يش كل م

اإلقــرار مــن قــروض مقســطة أو غــر مقســطة والتســهيالت االئتامنيــة مبختلــف 

ــان اآليت:  أنواعهــا مــع بي

- اسم املدين وفق اإلثبات الرسمي )املقر، زوجه ، أحد أوالده القر(.

ــة،  ــة، جمعي ــل، كمبيال ــامين، متوي ــهيل ائت ــن، تس ــه )دي ــزام ونوع ــان اإللت - بي

ــخ(.  إل
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- اســم صاحــب الحــق الدائــن )البنــك، رشكــة متويــل ، رشكــة تجاريــة ، شــخص 

طبيعــي( 

- قيمة الدين اإلجاملية بالريال العامين. 

- سعر الفائدة عى الديْن – إن وجد - . 

- تاريخ السداد النهايئ مبعنى تحديد الفرة الزمنية الالزمة للوفاء باإللتزام. 

* مالحظة:

ــه يف حــال اســتالم  ــراد فإن ــن عــدد مــن األف ــي تنظــم ب ــات الت بشــأن الجمعي

ــه أو أوالده  ــر أو زوج ــى املق ــا ع ــون دين ــرار تك ــر اإلق ــد تحري ــة عن الجمعي

ــات.  ــص لإللتزام ــد املخص ــا يف البن ــن ذكره ــر، ويتع الق
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بيانــات أخرى يرغب املقر إضافتها: 

للُمقــر أن يذكــر أيــة بيانــات أخــري يجدهــا مهمــة مــن شــأنها أن تعكــس أثــراً 

ــب  ــال املناص ــبيل املث ــى س ــا ع ــات، ومنه ــة املالحظ ــه يف خان ــى ذمت ــاً ع مالي

التــي يشــغلها بصفتــه الشــخصية ســواء داخــل الســلطنة أو خارجهــا.

ــن  ــع عــى كل صفحــة م ــرار، والتوقي ــر اإلق ــخ تحري ــاة تســجيل تاري ــع مرع م

ــدم  ــات املســجلة، ويف حــال ع ــة البيان ــن دق ــد م ــع التأك ــرار، م صفحــات اإلق

كفايــة أي ورقــة، يتــم تصويرهــا وتعبئتهــا والتوقيــع عليهــا وإرفاقهــا باإلقــرار.
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