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ملخص المجتمع عن التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة لعام 22021

ومــــن أجـــــــل توفـــيـــــــر األســــبـــــــاب الداعـــــمـــــة لتحـــقـــيـــــق 
ــا المســتقبلية، فإننــا عازمــون علــى اتخــاذ اإلجــراءات  أهـــدافـــنــــ
الالزمــة إلعــادة هيكلــة الجهــاز اإلداري للدولــة، وتحديث منظومة 
التشــريعات والقوانيــن وآليــات وبرامــج العمــل، وإعــالء قيمــه 
ــه وتبنــي أحــدث أســاليبه وتبســيط اإلجــراءات، وحوكمــة  ومبادئ
المواءمــة  لضمــان  والمحاســبة،  والمســاءلة  والنزاهــة  األداء 
رؤيتنــــا وأهــــدافها مــع متطلبــات  التــام  الكاملــة واالنســجام 

23 فبراير 2020
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إيمانــًا بالنهــج الســامي لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان   

هيثــم  بــن طــارق المعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه- فــي إعــالء مبــادئ النزاهــة 

والمســاءلة والمحاســبة فــي كافــة القطاعــات  وإشــراك المجتمــع فــي 

المســاهمة الفاعلــة فــي تعزيــز منظومــة الرقابــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة 

ُعمــان 2040.

الرقابــة الماليــة واإلداريــة للدولــة ملخــص المجتمــع  أعــد جهــاز   

عــن التقريــر الســنوي للجهــاز لعــام 2021م متضمنــًا أهــم الموضوعــات 

ــج المحققــة منهــا، كمــا تضمــن جهــود  بخطــة الفحــص الســنوية والنتائ

الجهــاز  فــي الكشــف عــن المخالفــات الماليــة واإلداريــة التــي تعامل معها 

بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة، فضــاًل عــن دوره فــي مجــال التوعيــة 

وتعزيــز النزاهــة، وإشــراك المجتمــع مــن خــالل تلقــي الشــكاوى والبالغات 

ــرارات. ــح والق ــن واللوائ ــة القواني ــق باإلهمــال ومخالف ــا يتعل فيم

        كمــا أعــد الجهــاز خـطـــة الفحــص السنويـــة لعـــام 2021م للجهــات 

ــادئ  ــان 2040 والمبــ ــة ُعمـ ــار رؤيـ ــي االعتب ــًذا فـ ــه أخ ــولة برقابت المشمـــ

واألســــس والمعـــــاييـــــــر المعتمــــدة مـــن المنظمــــة الدوليـــة لألجهـــــــزة 

واألهميــة  )اإلنتوســــاي(  والمــــحاسبـــــــة  الماليـــــــة  للرقابـــة  العليـــــــا 

النسبيــــــة وتحــــــليــــل المخــــاطـــــــــر لمــــــوضــوعــــات الفــــــحــــــص وأدلة 

العـــــمل الــرقـــــابي.

تــــمــهــيــــــــــــد
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الرؤية والرسالة والقيم

 الرؤيــــــة

ــل  ــل يعــــــمــــــ ــة فــــــــاعــــــ جهــاز رقابـــــ
المـــــال  لحمايــــــة  والتـــــزام  بمهنيــة 
النزاهـــــــــة  مســتوى  وتعزيــز  العــــــام 
ــة  ــق قيــــمــ ــة وتحـــقــــيـــــ والمسؤوليــ
مضــــافــــــة لالقتــــصـــــــاد الوطـنـــــي

تحســين مســتوى العمــل المؤسســي 
المشــمولة  الجهــات  بــأداء  والرقــي 
ــاز مــن خــالل االســتخدام  ــة الجه برقاب
األمثــل لمواردهــا الماليــة والبشــرية 
ورفــع كفــاءة أدائهــا بما يحقــق التنمية 
ــة ُعمــان ــة فــي سلطنـــــ المستــــدامـــــ

يحتكــــــم جهـــــــــاز الرقابــــــــة الماليــــــــــة واإلداريــــــة للدولـــــة علــى مجموعــة مــن 
القيــم والمبــادئ المهنيــــــة المتعـــارف عليهــــــــــــــا، ومــــــــــــــــــن أهــــــــــــمهـــــا:

• االستـــــــــــــــــقـــــــالليــــــــــــــــــــــــــــــــة
• المـــوضـــوعيـــــة والحيــــــاديـــــــــــــــة
• النــــــزاهــــــــة و الشفـــــــــافيـــــــــــــــة

• الـــــــكفــــــــــــــاءة والفـــــــاعـــليــــــــــــة 
• الشراكة مع األطراف ذات العالقة 

القيم والمبادئ المهنية

الــرســالـــــة
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المحتـــــوى

6أنواع وعدد المهام الرقابية

7القيمة المضافة المباشرة

جهود الجهاز في تعزيز النزاهة

9ملخص بمالحظات وحدات الجهاز اإلداري للدولة

24 ملخص بمالحظات الهيئات والمؤسسات العامة

31 ملخص بمالحظات الشركات التجارية والصناعية

36 ملخص بمالحظات قطاع النفط والغاز

43
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أنواع وعدد المهام الرقابية
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76,5

)المبالغ بالمليون ريال ُعماني(

وفورات ماليةتحصيل/ استرداد 

اإلجمالي

مليون ريال ُعماني
تحصيل واسترداد وتحقيق وفورات مالية في عام 2021

4432,5

القيمة المضافة المباشرة ألعمال 
الجهاز خالل عام 2021

أســفرت نتائــج فحــص الجهــاز لعــام 2021 عــن العديــد مــن 
ــة مباشــرة  ــق قيمــة مضاف ــت فــي تحقي ــة تمثل ــار اإليجابي اآلث
مــن واقــع تحصيــل وإســترداد مبالــغ ماليــة لصالــح الخزانــة 
العامــة ووفــورات ماليــة بلغــت نحــو 76,5 مليــون ريــال ُعمانــي، 
فضــاًل عــن عــدد )101( قضيــة تعامــل معهــا الجهــاز صــدر بشــأن 

البعــض منهــا أحــكام باإلدانــة
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تابع/ القيمة المضافة المباشرة ألعمال الجهاز 
خالل عام 2021

استعمال المحرر المزور مع التزوير في محررات رسمية
العلم بتزويره

إدخال بيانات في نظام معلوماتي 
طلب رشوة حكومي بطريقة غير مشروعة

استغالل المنصب تبديد المال العام

اإلخالل في أداء إساءة استعمال الوظيفة
الواجبات الوظيفية

قضيـــــــة101

ــها الجهــاز فــي عــام 2021، صــدرت بشــأن  ــل معــــ ــايا التــي تعـامــ القضــ
بعضهــا أحــكام باإلدانــة تمثلــت عقوباتهــا بالســجن لمــدد تراوحــت بيـــــــن 3 
أشـــهر إلــى 3 سنــــوات، والغرامــة بيــن 300 ريــال ُعمانــي و21 ألــف ريــال 

ُعمانــي، فضــاًل عــن الحكــم بعقوبــات تبعيــة وتكميليــة، وفقــًا لآلتــي:
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أبدى جهاز الضرائب أنه بصـــــــــدد اتخاذ 
كافــة اإلجــراءات الــواردة فــي أحكـــــام 
القانــــون للمتابعــة الحثيثــة لتحصــــيل 
أنــه  كـــــما  الضريبيــة،  المستحقـــــــات 
قانــون  تعديــل  علــى  العمــل  جــــاري 
ضريبة الدخــــل وتضميـــن فصل خاص 

ــي بالتهــرب الضريبـــــــ

طــول المــدة المســتغرقة للتعامــل 
بالتهــرب  االشــتباه  حــاالت  مــع 
الضريبــي منــذ تاريــخ البــالغ إلــى 
اكتمــال اإلجراءات لفتــرات تراوحت 
مــن )54( شــهرًا إلــى )123( شــهرًا، 
مــن  المســتغرق  الوقــت  أن  كمــا 
حتــى  الحـــــالة  علــى  العمــــل  بــدء 
ــراوح مــن نصــف  االنتهــاء منهــا يت

شــهر إلــى أكثــر مــن )33( شــهرًا

الفحــص  مــن  االنتهــاء  يتــم  لــم 
والربــط لعــــدد 10 حــاالت مــــــــن 
أصــل عــدد 45 حالة تهــرب ضريبي، 
بلغــت قيمــة معامالتهــا الـــواردة 
بالتهــرب  االشــتباه  بالغــات  فــي 
الضريبــي نحــو 70 مليــــــــــون ريــال 

ُعمانــي

لــم يتــم تضميــن قانــون ضريبــة 
عـــــلى فصــل  الدخــل وتعـــــديالته 
خــاص بالتهــرب الضريبــي وتحديــد 

مفهــــومــــــه وأشـــكــــــاله

لــم يتــم تحصيــل نحــو 5 مالييــن 
ريــال ُعمانــي قيــــمـــــة الضريبــــــة 

حالــة   19 لعــدد  المســتحقة 

المــوقف

التهرب الضريبيالتهرب الضريبي

ملخص بالمالحظات المتعلقة بوحدات الجهاز 
اإلداري للدولة
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مليون ريال ُعماني
لـم يتم تحصيـــل المبـــالـــغ وفقـــــًا 
لـــبيـــانـــــات الـــنظـــــام الضـــــريبي 
بجهــــاز الضرائب، منهـــــــا مبـــــالـــغ 
الـــشــركـــــات  عــلـــــى  مــستحـقـــــة 
الــتـــي قدمــت اعتراضــات ضــريبيـة 
وضـــرائــــب غــيـــــر مــســددة وفقــًا 

لإلقــرارات الضــــريبية

الضــــرائب  جهـــــاز  اتخــذ 
عـــــــدد مــــن اإلجـــــراءات، 
اإلداري  التنفيـــذ  منهــا 
التــي  المبالـــغ  وشــطب 
مضــى عليهــا أكثــر مــن 7 

سنــــــــوات

209

لـــــم تلتــزم العديـــــد مــن الشركـات 
التعــــدين  قطــاع  فــــي  العاملــة 
الضــــريبية،  اإلقـــرارات  بتقـــديم 
ــب  ــاء جــانــ ــض إخفـ ــد البعـــ وتعمــــ
كبيـــر من إيراداتها الـحــقـيـــقية عــــن 

بعــــض الســـنـــوات

المــوقف

المــوقف

مليون ريال ُعماني
46

طلــب جهــــاز الضــــرائب 
البيـانــــات الـــحــقيقـيــــة 
ــات  لــبـــعـــــض الشــركــــ

إلعـــادة الربــط عليهــا

ضريبة الدخل على الشركاتضريبة الدخل على الشركات

عــــــدم  قيـــــام  بعـــــض  الشـــــركــات  
باستقطـــاع ضــــريبـــــة الـخــــصـــــم 
وتــوريــــدها  الــمنــــــبـــــع  مـــــــــن 

لـــــجهـــــــــــــاز  الـــــــضــــــــرائـــــــــــب

إجـــــــــــــراءات  تعـــــزيز  إلــــى  الحــاجــــــة 
المتابعــــــة مــن وحــدات الجهــاز اإلداري 
للدولة بشــــأن موافاة جهــــاز الضــرائب 
بالتعــامــــالت التـــــي تتعـلــــق بضــــريبة 

الخصــم مــن الــــمنبع

مليون ريال ُعماني
قــــام جهــــاز الضــرائــب 52

بـــــدراســـــة الــــحـــاالت 
ــط  ــراء الــــــربــــــــــــــ وإجـــ
ــى  ــي عــلــــ الـضــــــريـــبـــ
العــديـد مــن الشـركات

المــوقف

تــم رفــــــــع المــــوضـــــوع 
العــــامة  إلـــــى األمــانـــــة 
لمجلـــس الـــــوزراء وعليـــه 
صـــدر تعمـــيــــم  بهـــــــذا 

الــــــــشـــــــــــــــأن 

المــوقف

ضريبة الخصم من المنبعضريبة الخصم من المنبع
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استمــــــرار تأخـــــر بعـــــض الشركـــــات 
والمــــورديـــــن عـــــن تـــوريـــــد بعـــــض 
ــواد  ــة والمـ ــن األدويـــ ــاف مـــ األصنـــ
الجراحيــة والمختبريــة خــــالل الفتــرات 
المتفــق عليهــا لمــدد طويلـــة وصلــت 
لبعــــض األصنــــاف إلــى 438 يومــًا، 

خـــالل الفتــرة )2018 - 2020(

المعتمــدة  الموازنــة  تعزيــز  عــدم 
للـمخـــزون االحـــتيـــاطي المخصصـــة 
ــة،  ــاالت الطــــارئــــــ ــة الحــــــ لمــواجهــــ
ووصـــــول بعــــض األصنـــــاف التابعــة 
للمخــــزون االحتياطي لحــــــد الصفـــــر، 
واالستمـــــرار بعـــــدم إرجــــــاع بعــض 
األصناف المستخدمة مــن المخـــزون 
االحتيــــاطي منــــذ فتـــــرات طــويلـــــــة

تلـــــــف بعــــــض األصنــــاف المبـــــّردة 
أثنــــــــــــــاء تــوريدهـــــــــــا للـــــمخـــــــــازن 
والـــــوحــــــدات الصحيــة نتيجـــة عـــدم 
اتخــــاذ اإلجـــــراءات السليمــــة لحفــــظ 
هـــذه األصنــاف، فضــال عن استـــالم 
بعــــــض األصنـــاف التـــي تختلف فــي 

بلــــد المنشـأ عــــــن أمـــــر الشــــــراء

75
مليون ريال ُعماني

فحص أعمال المديرية العامة للتموين الطبي بوزارة الصحةفحص أعمال المديرية العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة

4
مليون ريال 
ُعماني سنويًا

246
ألف ريال ُعماني

ــا  ــوزارة بأنهــــــ ــادت الـــ أفـــــ
ــر  ــلى توفيــــ ــل عــــ ستعمــــــ
تلــــك األدويـــــة مـــــن أكثـــــر 
مــــن مصـــــدر لعــــالج تلــك 

الظــــــاهـــــــــرة

المــوقف

يتابــــــع الجهــــــاز التـــــزام 
بـــــــاللــــــــوائح  الـــــــــوزارة 
الــــمنظمــــــة للــــمخــــزون 
ومـراعاة احتياجاتهـــا وفقـا 

لالستهـــــالك الفعـــــلي

المــوقف

أفــــــــادت الـــــــوزارة بـــأنهـــا 
ضمنـــــت خطتهــــا للــتنمية 
الصحيــــة مبــالــغ لتعــــزيـــز 
مـــــوازنـــــة الــــمخـــــــــــــــزون 

االحتيــــــــــاطـــــــــــي

المــوقف
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أنظمة الرقابة الداخلية على األدوية المخدرة والمؤثرات العقليةأنظمة الرقابة الداخلية على األدوية المخدرة والمؤثرات العقلية

المخــدرة  لألدويــة  متكاملــة  إلكترونيــة  بيانــات  قاعــدة  وجــود  عــدم 
والمؤثــرات العقليــة فضــاًل عــن عــدم اكتمال بيانات الســجالت اليدوية 
كالتسلســل، وأرقــام التراخيــص، وتاريــخ إصــدار الترخيــص بالمخالفــة 

ألحــكام قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة

وجــود تراخيــص للتعامــل مــع األدويــة المخــدرة والمؤثــرات العقليــة أو 
اإلتجــار فيهــا منتهيــة الصالحيــة لــدى القطــاع الصحي الخــاص لفترات 
ــدد )151(  طويلــة، حيــث بلــغ عددهــا خــالل الفتــرة )2018-2020( عــ
ــن الئحــة التراخيــص بعقوبــات  ــدم تضميـ ــن عـــ ــاًل عــ ــرخيص، فضــ تـــ

وغرامــات علــى التراخيــص المنتهيــة

الـــورقيـــــة لصـــــرف األدويــــــة  الـــوصفـــــات  استمــــــرار استخــــــدام 
المخــــدرة والمـــــؤثرات العقليــــــة، األمـــــــر الــــــذي يتـــــرتب عليـــــه عــدم 

القــدرة علــى تتبــع حركــة صــرف ووصــف هــذه األدويــة

عــدم وجــود آليــة للمتابعــة والتأكــد مــن عــدم اســتخدام الوصفــات 
الطبيــة فــي المؤسســــات الصحيـــــة مــن قبــل العامليــــن الصحييـــــن 
اآلخريــــــن فــي حــاالت االستقالـــــة أو الوفــاة للطبيـــــب المرخــــص 
ــاًل  ــة فضـــ ــرات العقليــ ــدرة والمؤثــ ــة المخـــــ ــل مــع األدويــــــ بالتعــامـــ
ــات ــدام الوصفـــ ــة علــى اســتخـــ ــة الداخليـــــ ــف الرقابـــــ ــن ضعـــ عـــــــــ

ــلى تعزيــز  ــاري العمــل عــ ــاز وجــ ــات الجهـــ ــوزارة لتــوصيــ ــت الــ استجـابـ
الرقابــة علــى وصــف وصــرف األدويــة المخــدرة والمؤثــرات العقـــليـــــة

المــــوقف
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تقييم أداء دائرة االستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحةتقييم أداء دائرة االستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة

محدوديــة نســبة إنتــاج الصناعــات الدوائيــة فــي ســلطنة ُعمــان 
حيــث توجــد عــدد )4( مصانــع فقــط حتــى نهايــة عــام 2019 وتنتج 
مــا نســبته 5% فقــط مــن إجمالــي مــا تحتاجــه ســلطنة ُعمــان مــن 
ــة وصفــر% مــن األدوات  ــة واألدوات الجراحي المنتجــات الدوائي

المختبرية

الحاجــة إلــى زيــادة التكامــل بين وزارة الصحــة والجهات الحكومية 
األخــرى ذات العالقــة فــي شــأن توفيــر بيئــة جاذبــــة الستقــــطاب 
المستثـمرين إلقامـة المستــشـفيات المتخصــصــة والمصــانـع 

الدوائـــيــــة وفقــــًا لآلتــــي:

ــر القطــاع الصحــي لجلــب االســتثمار بالتعــاون  ــر تطوي ــًا مختب - يوجــد حالي
مــع وحــدة متابعــة تنفيــذ رؤيــة ُعمــان 2040 والبرنامــج الوطنــي لالســتثمار 

وتنميــة الصــادرات )نزدهــر( 
- ســيتم تحليــل الصناعــات التــي مــن الممكــن أن تجــذب المســتثمرين 
وجــاري ربــط ذلــك بنظــام اســتثمر بســهولة التابــع لــوزارة التجــارة والصناعــة 

ــج االســتثمار وتروي
- التنســيق مــع مدينــة خزائــن االقتصاديــة لتخصيــص أراضــي لالســتثمار 

الصحــي وتــم البــدء فــي إنشــاء مصنــع للقاحــات

تـــــوفـــيـــر األراضــــي فـــــــي المـــــــدن الصــنـاعـــــــيـــــة 

تقليص الموافقات المطلـوبة للتراخـــيـــص الالزمــــة 

إنــشـــــــــــــــاء منصـــــة إلكتـــــــــــــرونيــــــــــة  شـــــــــاملــــــة 

الترويج ألهمية التصنيع الدوائي والفرص المتوافرة

المــــوقف
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أفـــــــادت الــــــوزارة أن سبــــب إســـــناد هذه المناقصة يعود إلى أن النظام 
اإللكتروني يطبـــــق في مرحلـــــة حســـاســـــة مــــن الســلم التعليمي وهـــــو 
ــعليم العــام ومــا فــي مســتواه وارتبــاط ذلــك  ــوم التـ ــات دبـــلـــ المـــتحانـــ
بجــودة النظـــــام التعـــــليمي فــي ســلطنة ُعمــان، إلــى حيــن امتــــــالك 
المـــنظــومــــة )المنصــة اإللكترونيــة( كأحــد مشــاريع الخطــة الخمســية 

العاشــرة.
وصــدر القــرار الــوزاري رقــم 2009/11 بشــأن المنصــة اإللكترونيــة ألعمــال 
القيــاس والتقويــم التربــوي، ويتابــع الجهــاز مــدى التــزام الــوزارة بالســير 

فــي تنفيــذ مشــروع الخطــة الخمســية العاشــرة.

إحــدى  )التصحيــح اإللكترونــي( مـــــع  التعـــــاقد  الــوزارة فــي  استمـــــرار 
ــر مــن 8 ســنوات دراســية، دون طرحهــا فــي مناقصــة  المؤسســات ألكث
ــة وتكافــؤ الفــرص  ــادئ العالني ــار أفضــل العــروض وفــق مب عامــة الختي
والمســاواة وحريــة التنافــس آخرهــا بالمناقصــة للعاميــن )2020/2019 و 

2021/2020( بمبلــغ وقــدره 2.8 مليــون ريــال ُعمانــي

تأخــر الــوزارة في تنفيذ مشــروع المنصــة اإللكترونية للتصحيح اإللكتروني 
ــم  ــة بتقدي ــام وزارة المالي ــام الدراســي 2020/2019، بالرغــم مــن قي للع
الدعــم المالــي للمشــروع وتخصيصهــا مبلــغ  771 ألــف ريــال ُعمانــي، 
فضــاًل عــن قيــام وزارة النقــل واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بتقديــم 
ــه لــم  ــوزارة التربيــة والتعليــم لتنفيــذ المشــروع، إال أن الدعــم واإلســناد ل

يتــم البــدء فــي تنفيــذه حتــى نهايــة أغســطس 2021

لــم يتــم توقيــع العقــد بيــن الــوزارة والمؤسســة رغــم قــرب انتهــاء فتــرة 
التعاقــد الســابقة فضــاًل عــن عــدم تقديــم ضمــان حســن التنفيــذ مــن 

المؤسســة

المــــوقف

المالحظات المتعلقة بفحص بند اللوازم التعليميةالمالحظات المتعلقة بفحص بند اللوازم التعليمية
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فحص إجراءات القبول والتسجيل بالمؤسسات التعليمية وأثرها على فحص إجراءات القبول والتسجيل بالمؤسسات التعليمية وأثرها على 
مخرجات التعليم العالي للفترة من )مخرجات التعليم العالي للفترة من )2020-20162020-2016((

اســتمرار المؤسســات التعليميــة الخاصــة 
باســتقطاب أعلــى نســبة مــن الطلبــة فــي 
األقــــل  المخرجـــــات  ذات  التخصصــــات 
حصــواًل علــى فــرص وظيفيــة، ويتصــل 
بذلــك قيــام الــوزارة بمســح حاجــة القطــاع 
الخــاص مــن التخصصــات ضمــن مشــروع 
مســح أربــاب العمــل في عــام 2016، وقد 
أظهــر المســح عــدم تناســب احتياجــات 
ــد الدراســية  ــع المقاعـــ ــل م ســوق العمـــ

المتاحــــــة فــي بعــــــض التخصصـــــــات

توجــد مســاعي فــي هــذا الشــأن 
مــــن ضمنهــــــا تشكيـــــل لجنـــــة 
وزاريــــــة لتحـــــــديـــــــد الفــــــــرص 
الـــوظيفـيــــــة لســــوق العمـــــل، 
ويتــــم التنسيق بصفــــــــة دائمــــة 
مــــــــــع الجهـــــــــات المختصــــــــة 
لتحــديـــد التخصصـــات المطلوبــة

المــــوقف

عــدم التحــاق عــدد مــا يقــارب )38,000( 
طالــــــــب مــــــــــن مخــــرجـــــــات الدبلــــوم 
الــــــــدراسيــــــــة  لألعـــــــــــــوام  العــــــــــــام 
التعليــم  بمــــؤسســــــات   )2020-2016(
العالــي لعــدة أســباب منهــا عــدم اســتيفاء 
الطلبــة لشــروط البرامــج الدراســية فــي 
ظــل توفــر عدد )22,811( مقعــــــدًا شــاغرًا 
ــدد  ــالي عــــ ــا بنســبة 19%مــن إجمــــ بهــــ

المقــــــاعد المتـــــوفرة

الجهــاز  بتوصيــة  العمــل  تــــم 
وإيجـــــــاد آليــــــة الســـتيعــــــاب 
ــع  ــل جميــــــ ــة وشغـــــ الـــطلبـــــ
ويتابــــع  الشاغــــرة،  المقـــاعد 
الجهـــــاز مــا تقـــوم بــه الــــوزارة 
من إجــراءات في هــذا الشـــأن

المــــوقف
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تابع/ فحص إجراءات القبول والتسجيل بالمؤسسات التعليمية وأثرها تابع/ فحص إجراءات القبول والتسجيل بالمؤسسات التعليمية وأثرها 
على مخرجات التعليم العالي للفترة من )على مخرجات التعليم العالي للفترة من )2020-20162020-2016((

ارتفـــاع نسبــــــــــة )المفصــــوليــــن/ 
المنــــســــحبـــيـــــن/ المنقـــطــــــعين 
عن الدراسة( خـالل الخطة الخمسية 
بنـــحـــــو    )2020-2016( التاســعة 
المقبوليــن  إجمالــي  مـــن   %32
خــالل تلــك األعــوام ألســباب تتعلــق 
عــدم  أو  وظيفــة  علــى  بالحصــول 

الرغبــة فــي اســتكمال الدراســة

التدريبيــة  الفــرص  تناســب  عــدم 
بالبرامــج  المـــهنيـــــة  بالــــكــليـــــات 
الممولــة مــن قطاعــات العمــــل مــع 
أعـــــداد خريجي مؤسســات التعليــــم 

ــن عمــل ــي والباحثيــن عــ العالـــ

المــــوقف

قامــت الوزارة بوضع آلية للحد من 
تزايـد أعـداد الطلبــة )المفصوليـن/
ــن  ــن عــــ ــن/ المنقطعيـــ المنسحبيــ
المرونــة  خــالل  مـــن  الدراســـة( 
فــــــي اختيــــــار التخصصــات التــي 
تنــاســـــــب الطــالـــــــب وسيتــــــــم 
موافــــــاة الجهــاز بمــا يفيــد ذلــك 
الــــــــدراســــيـــــــــة  األعــــوام  عــــن 

)2022-2021(

المــــوقف

أعــداد  زيــادة  علــى  العمــل  تــم 
للـطــلبـــــــة  التـــدريـبـيـــة  الــــفرص 
الــدارسـين بمختلف المــؤسســات 
ــي  ــع فــــــ ــم التوســـ ــة وتـــ التعليمي
خــــــالل  مــــــن  الجـــانــــــب  هـــــذا 
تضمـــــين الــتــــدريـــــــب لـــبـــعـــض 
الـــذي  األمـــــــر  التخـــصصـــــات، 

يتابعـــــه الجهـــــــاز
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 نتائج فحص أعمال بعض أموال األوقاف وبيت المال نتائج فحص أعمال بعض أموال األوقاف وبيت المال

وجــود مبالــغ متأخــر تحصيلهــا مــن أمــوال 
األوقــاف وبيـــت المال لعــدد )685( وقف 
ُعمــان  ســلطنة  محافظــات  أغلــب  فــي 
بلــغ مــا أمكــــــن حصــره منهــا نحــو مبلــــــغ 
1.8مليــــــون ريــال ُعمانــي، ويعــود ذلــك 
إلــى تخويــل وكـــــالء المســـــاجد بتحصيـــــل 
تلك اإليـــــرادات، وتدنـــــي عمليـــــة مراجعة 
األوقــــــاف  وكــــــالء  بعــــــض  أعمــــــال 
اإلجــراءات  اتخــاذ  وعــدم  ومحاسبتهــــــم 

ــا ــة بشــــأنــــهــــــــ ــة الالزمــــ القانونيــــ

وعوائــــــد  اإليجاريــــــة  القيمــة  تدنــــــي 
العقــــــــارات  مــن  للعـــديــــــد  االستثمــــار 
المــــــال  وبيــت  لألوقــــــــاف  المملــــوكة 
التجـــــــاريــــــة  والمحـــــــــال  كاألراضــــــــي 
وعـــــــــــــدم  الســـــكنـــيــــــة،  والشــــقــــــــق 
الســـوقيــــــة  القيــــمــــــة  مــع  تناسبهــــــا 

العــــقارات مــن  لمثيالتهــــــا  المحليــــــة 

تــم اتخــاذ إجــراءات تحصيــل 
ــال  ــف ريــــ ــو 146 ألــــ نحــــــ
ــة  ــاري متابعــــ ُعمانـــــي وجـــ
تحصيــل المبالــغ المتبقيــة

المــــوقف

بطــــرح  الــــــوزارة  قامــــــت 
الـــــوقــفـيـــــــــــة  األصـــــــول 
ــن  ــدة مــــــــــــ للمــــــــــزايـــــــــــــ
ــج  ــالل البـــــــــرنــــــــامــــ خـــــــــــ
اإللكتــــرونــــي لألوقـــــــــــاف

المــــوقف

االســتثمارية  العقــــود  بعــــــض  إبــرام 
الخاصـــــة بالـــــوقف أو بيــت المـــــال مــع 
بعــض موظفــي إدارات األوقــاف أو مــع 

ــه بعــض وكالء الوقــف ذاتــــ

المــــوقف

ــة العقــود المبرمــة  ــم مراجع ت
واتخــــاذ  المـــوظفيــــــن  مـــــع 
اإلجــــراءات الالزمــــة فــي هــذا 

ــب الجــــانـ
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المــــوقف

ستـقــــوم الوزارة باألخـــــــذ 
بتوصيــة الجهـــــــاز لطــــــرح 
األراضـــي للمــزايـــــدة بمــا 
ــزي  ــد مجـــــــ ــق عائــــ يحقــــ

لأليتـــــــــــام والـــــقصــــــــر

تضمنت األصول العقارية عدد )8( أراضي فضاء 
غيــر مســتثمرة تبلــغ مســاحتها 107402م2 تمثــل 
ــة  ــا العادل ــدر قيمته ــو )31%( وتق ــا نســبته نح م
بنحــو 21 مليــون ريــال ُعمانــي مــن إجمالــي قيمــة 
األصـــــول العقاريـــــة، وال يتحقــق منهــا أي عوائــد 
تساهم في تنمية أمــــوال األيتـــــام والُقّصر رغـــم 
أن شــراء أغلــب تلــك األراضــي يعــود إلــى أعــوام 
استراتيجيـــــة  وبمواقـــــع   2008  ،2005  ،2003

ومتميــــزة

نتائج فحص وتقييم استثمارات أموال األيتام والقصر لعامي نتائج فحص وتقييم استثمارات أموال األيتام والقصر لعامي 
2020/20192020/2019

ــن الشــركات  ــة األعمــال بي تعــدد العقــود المبرمــة باألمــر المباشــر، وتجزئ
وفــي بعــض األحيــان للشــركة الواحــدة فــي أكثــر مـــــن عقـــــد فيمــا يخــص 
أعمـــــال الصيانة والحراسة والنظافـــــة للبنايـــــات البالغ عددهـــــا )27( بناية 
في محافظـــــة مسقط، ودون تحصيــــــل ضمان حســــــن التنفيــــــذ بأغلــــــب 

تلــك العقــود، وذلــك كـــــاآلتي:

بالريال الُعماني

عدد العقود

قيمة العقود

2220

268,852277,815

20192020

أفــــــادت الــوزارة بأنـــــــــــه تــم توجيــه المختصيــــــن بدائرة أموال األيتـــــــام 
والقصر لدراســـة طرح األعمــــال في مناقصة عامــــــــــــة أو محــــــــــدودة 

المــــوقف
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لــة منــذ ســنوات  مديونيــات متعثــرة وُمرحَّ
يعــود بعضهــا لعــام 2010، ومتـــــــــداول 
ــم المختلفــة ــا بالمحاكـــــ ــا قضايــــ بشأنهـــ

تجـــــــاوز فتــــــــــرة االئتمــــــان الممنوحـــــة 
للعـــــمــــــــــــــــالء مــن 60 إلــى 90 يــــــوم

نتيجــــــة  تحصيلهــا  تعــــــذر  مــــــديونيات 
خــــــروج أصحابهــا خـــــارج ســلطنة ُعمــان

ــى  ــة علـــــــ ــة المستـــحـــقـــــ ــدة المـــدينــــ األرصــــ
المستأجريـــــــن  نتيجــــــــة ضعـــــــف أداء شــركات 
إدارة األصـــــــــول العقــــــاريـــــة فــــــــي المتابعــة 

ــن ذلــك: ــارات، مــــ ــان تحصيــل اإليجــــ وضمـــ

تــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة وإعــداد إجــراءات تنظيميــة لتحصيــل 
اإليجــارات مــن المســتأجرين وتعميمهــا علــى مكاتــب إدارة العقــارات

ريال ُعماني
1.6مليون

المــــوقف

596
ريال ُعماني

ألف

492
ريال ُعماني

ألف

ريال ُعماني
ألف
49

تابع/ نتائج فحص وتقييم استثمارات أموال األيتام والقصر تابع/ نتائج فحص وتقييم استثمارات أموال األيتام والقصر 
لعامي لعامي 2020/20192020/2019
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تقييم تقنية المعلومات بعدد من الوحدات الحكوميةتقييم تقنية المعلومات بعدد من الوحدات الحكومية

عــدم تـــوافـــق بعـــض أعمـــال تقنيــــة المعلـــومــــات مـــع سيـــاســـة 
حوكمـــة تقنيــة المعلــومـــات والتأخــر فــي إعــداد واعتماد سياســة أمن 

المعلومات

المــوظفيــــــــن  علــــــى  والتعـــميـــم  الصالحيـــــات  بمتابعــــة  الوحــدات  تقــــوم 
الذيـــــــن لديهــــم صــالحيــة ألكثــر مــــن دور وظيفــي، كمــا تـم إلغــــاء وتعطيــل 

ــن ــن والمتقــاعديـــ ــن المستقيليـ ــات المـوظفيــ صــالحيــ

جـــــــــاري اتخـــــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــــة لتشكيـــــل لجنــــــة الحــوكمـــــة لوضـــــع 
ــة  ــي إمكـــانـيـ ــر فـــ ــومات، والنظـــ ــن المعلـــ ــة بأمـــــ ــات الخـــــاصــــ الســـيـــاســــــــ
التعــــــاقـــــد مـــــــع بيـــــت خــــبـــــــرة لـــــوضــــــع استــــــراتيـــــجيــــــــة واضــحــــــة فــــي 

ــة ــادات الـــمـــاليـــــــــــ ــر االعـــتمــــــــــــــــ ــال تــــوفــــ ــي حــــ ــأن فــ ــذا الشــ هـــــ

قامــــــت الوحـــــدات بــــإعــــــــــداد ســـــيــــــاســـــــة إدارة الصــــــالحـــــيـــــات بـــأسـماء 
المستخـــدميـــــن، واستحـــــدثت شــــــاشــــــــة طلــــــــب الصالحيــات لضمــان إدارة 
منــــح الصالحيـــات، كمــا أدرجــت بنــود متعلقــــــــة بضوابـــــط كلمـــــة المــــــرور 

ضمــــــن سياســــــــــــة أمـــــــــــن المعلــــــومــــات

محــدوديـــــة تنفيذ ضـــــوابط صالحيــــات الــــوصول إلى المعلــومــــات 
التعــــــاقـــــد  واستـــمـــــــرار  بـــالمستخـــــــدم،  التحكـــم  وضـــــوابــــط 
المبـــاشــر لتــوفيــر فني غيـــر ُعمـــاني للقيـــــام باألعمال ذات الصلـــة 
بأمــــن المعلــــــومـــــــات وإدارة الشبــــكـــــــات وقــــواعـــــد البيانــــــات 

ومنحــــــــه صـــالحيـــــــة مـــــــديـــــر قـــــواعــــــــد البيــــانــــــــات

وأســــمـــــاء  الصالحيــــات  إدارة  سيــــاســــــــة  إعـــــــداد  يتــــــم  لــــــم 
ــح وإدارة  ــة منـــــ ــم آليــ ــا تنظيـــ ــن شـــأنهــ ــي مــ ــن التـــ المستخــدميـــ

المستخــدميــــن أسمـــــاء  وتعريــف  الصالحيــــات  ومراجعـــة 

المــــوقف

المــــوقف

المــــوقف
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انتهت الوحـدات من حصر االحتياجات 
الفنيـــــة لمشـــــروع استحـــــداث مركــز 
تعــــافـــــــي خارجــــــي كخطــــــوة مهمة 
الستمــــــرارية األعمـــــــال، كمـــــــا أنها 
تــدرس حاليــًا إمكانيــة تنفيــذ ذلــك من 
ــي  ــرة ف ــت خب ــع بي ــد مــ خــالل التعاق
الماليــة،  االعتمــادات  توفــرت  حــال 
احتياطيــة  نســخ  أخــذ  بشــأن  أمــا 
واختبارهــا فقــد تم إدراج تلك الخدمة 
تجديــد  عقــد  عمــل  نطــاق  ضمــن 
الصيانــة الدوريــة لألجهــزة المركزيــة

المــــوقف
مـحـدوديــة تنــفيــذ سـيـــاســــة اســتمـراريـة 
أعمال تقنيـــة المعلومــات، منــها ما يلي:

تــم العمــل علــى إنشــاء صالحيــات 
عــــلى  والــعمــــل  مبــــرمــــج،  لــكل 
التعــديــــالت المتــرتــبــــة عـــــلى هــــذا 
التغييــــر لضـمــــان عــمـــــل األنظمـــــة 
اإللكتـــرونيـــــة بشكـــل صحيــــح دون 
انقطـــاعات، وتم االنتهاء مــن إعـــداد 
نمــــــوذج اتفاقيـــة عـــــدم اإلفصـــاح، 
وجـــــاري اتخـــــاذ اإلجـــراءات الالزمــــــة 
العتمــــادهــــــا فــي القــريب العاجـل، 
كمــا تــم اقتــراح تشــكيل فريــق عمــل 
آليــات  وضــع  مهمــة  إليــه  تســند 
تصنيــف البيانــات لضمــان ســريتها

المــــوقف
محدوديــة تفعيــل ضوابط أمن تشــغيل 

األنظمـــــة والــمتمثلــــــة في:

عــدم تفعيــل خاصيــة تســجيل العمليــات 
وحفــظ الســجالت وتســجيل التغييــرات 

علــى كافــة األنظمــة وقواعــد البيانــات

لــم يتــم تفعيــل اتفاقيــة عــدم اإلفصــاح 
بتوقيــع موظفــي الوحــدات والشــركات 

المنفــذة لخدمــات التقنيــة بالوحــدات

األنظمــة  لبيانــات  تصنيــف  يوجــد  ال 
البيانــات حيــث ســرية  مــن 

تابع/ تقييم تقنية المعلومات تابع/ تقييم تقنية المعلومات بعدد من الوحدات الحكوميةبعدد من الوحدات الحكومية

لـــــم يتـــــم إعــــــداد سيـــاســــة وخطـــــة 
الســتمرارية خدمــات تقنيــة المعلومات

ــة مـعـتـــمدة  ــة أو آلــيـــ ال تـــوجد سـياســ
ألخـــــــــذ النســـخ االحتـياطيــــة للبيانـات

ضعــف ضوابــط األمــن وســالمة مركــز 
ــوادم حفــظ النســخ  ــرف خ ــات وغ البيان

االحتياطيــة

ال يوجـــــد مركــــز للتعافــــي من الكوارث 
بالـــوزارة
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تابع/ تقييم تقنية المعلومات تابع/ تقييم تقنية المعلومات بعدد من الوحدات الحكوميةبعدد من الوحدات الحكومية

علــــى  العمـــــــل  سيتــــم 
تــفـعــــيـــل اخـــتصـــاصات 
قسـم أمن المعلـــومـــات

المــــوقف

جــــــــــاري اتخاذ اإلجراءات 
ــاًء علــى  ــة بــــنـــــ الـــالزمـــــ

تــــوصيـــــات الجهــاز

المــــوقف

أمــن  قســم  اختصاصــات  تفعيــل  محدوديــــة 
المعلومــات فــي مجــال إيجــاد وتفعيــل نظــام 
ــروني  ــن اإللكتـــــــ ــة واإلدارة علــى األمـــ الـرقــــابـ
والســالمة المعلوماتيــــة بمـــا ال يتوافــق مــع 

االختصاصــات المناطــة بــه، منهــا مــا يلــي:

لــــــم يتــــــم إجــــــراء الفحـــص األمنــي 
ــوي ــل سنـــــ لألنظمــة بشكـــــ

لـــــم يتــــــم ســـــد جميـــــع الثغـــــرات 
المكتشفــــة مــن قبـــل وزارة النقـــل 
واالتصــــاالت وتقنيــــة المعلومــــات

ــق المخاطــر  ــل وتوثيــ ــم تحليــ لــم يتـــ
والتهديــدات اإللكتـــرونيــــــة ونطــــــاق 

تأثيرهــا

ال يوجــد تزامـــن تلقائي عند حدوث تغــــييــــرات 
بالبــيــانـــات باألنظمـــة اإللكترونيـة المرتبـــطـــة، 

منهـــــا مــا يلي:

التنبيـــــه لمتابعــــة الحـــــاالت التــي لم 
يتــــــــم متـــابعتهــــا ألكثــــر من سنــــــة

ــال  ــي إدخـــــ ــام فـ ــاح للنظــــــــ السمـــــ
البيــــانـــــــات بـــشـــــكـــــــــل يـــــــــدوي

يـــــســمـــــــح النظــــام بتكـــرار رقـــــــم 
الحســــاب البنكــي ألكثــــر مـــن حالــة 

ضمــــــــان
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ــرادات رســوم تســجيل عقــود اإليجــار، نتيجــة عــدم  ــر فــي إي وجــود فاقــد كبي
تســجيل بعضهــا أو تســجيل بعضهــا بأقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة تتــراوح مــا 
بيــن ريــال ُعمانــي واحــد إلــى عشــرة ريــاالت ُعمانيــة، بخــالف القيــــم الموثقــــة 
فــي نســخ تلــك العقــود المحفوظــة فــي قاعــدة بيانــات المحطــة الواحــدة 
ــي تراوحــت فــي معظــم  ــج االســتثمار، والت ــة وتروي ــارة والصناع ــوزارة التج ب
الحــاالت المرصـــــودة مــا بيــن 100 ريــال ُعمـــــاني إلــى  1,800 ريـــــال ُعمانــي

عـــــــدم إيـــــــالء بعـــــــض المــــوظفيــــــن العنايــــــة الضـــــرورية لــــدى تسجيلهم 
مجموعـــــة مـــــــن العقــــــود بالمخــــالفــــــة لالشــتراطات والــدورة اإلجرائيــة 
ــي: ــى النحــو اآلت ــك عل ــة، وذل ــل خدمــات البلدي ــا فــي دلي المنصــوص عليه

فحص بعض معامالت تسجيل وتوثيق عقود اإليجار والتراخيصفحص بعض معامالت تسجيل وتوثيق عقود اإليجار والتراخيص

 تســجيل أكثــر من عقــد إيجار في نفس 
العقــار لشركــــــات مختلفــة وبأنـــــشطة 
ــة، أو  ــة بنفــس المــدة التعاقدي مختلف
تســجيل عــدد مــن عقــود اإليجــار لنفس 
الوحــدة الســكنية ألطــراف متعاقديــن 
ــن بعــد انتهــاء العقــد وبقيمــة  مختلفي

إيجاريــة منخفضــة

إنجــاز معامــالت عقــود إيجــار ال يتطابــق 
فيها اســــــم المؤجر أو اســم المســتأجر 
مــع ُنســخ العقــود المرفقــة فــي نظــام 
وترويــج  والصناعــة  التجــارة  وزارة 
االســتثمار، أو تســجيل أرقــام هواتــف 
عقــود  تســجيل  عنــد  صحيحــة  غيــر 
اإليجــار فــي النظــام وتخليــص عقــود 

غيــر مكتملــة البيانــات

قيــــــام بعــــــض الموظفيــــــن بالتدخــــل في إجراءات تسجيل العقود التجاريـــة 
والصناعيـــــــــة وذلـــك باستخـــــــدام الصالحيـــة الممنوحة لهــــم أو لزمالئهم، 
لــــرفع أو تجــــــاوز التفتيـــش الفني والـــصحــــي عـــــن مــــــواقـــــع المنشــــآت 

المــــراد إقــــامــــة أنشطــة لتلك العقود

أفــادت الجهــة بأنهــا ســتتخذ اإلجــراءات المناســبة لمعالجة أوجه النقــص والقصور 
وســتقوم بإعــادة هندســة اإلجــراءات وتوفيقهــا بيــن جميــع المديريــات التــي مــن 

خاللهــا يمكــن إيقــاف جميــع الصالحيــات المتاحــة للجميــع.
وعلــى ذلــك قــام الجهــاز بإحالــة الموضــوع إلــى االدعــاء العــام وقــد صــدرت أحــكام 

نهائيــة علــى بعــض المتهميــن والبعــض اآلخــر قيــد اإلجــراء

المــــوقف
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المالحظات المتعلقة بالشركة الُعمانية لخدمات المياه والصرف الصحي

إجـــمــالـــي مــستحــقـــات الـــشـركـــــة 
الُعمانيــة لخدمــات الميــاه والصــرف 
الصحــي علــى الغيــر )قطــاع الميــاه(، 
يعــود بعضهــا لفتــرات تزيــد علــى 4 
اتخـــــــاذ اإلجــــــراءات  ســنوات دون 

الالزمــــــة لتــــحصـــيلهـــا

مليون ريال ُعماني

مليون ريال ُعماني

مليون ريال ُعماني

22,9

لمحطــة  اإلنتاجيــة  الســعة  تكلفــة 
شــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة 
التــي تـحـمــلـتـــها مـوازنـــة الـهـيئــــة 
العامــة للمـــياه -ســابقًا- علــى الرغــم 
مـــن عـــدم اسـتــــالم أيـــــة كــمـيـــــات 

فـعليــــة مـــن الميــاه

2,9

29
ــل  ــة إجــراءات تحـــصــيـــ مـــحـــدوديـــــ
المديونيــات البالغــة نحــو 29 مليــون 
 2020 نهـــــاية  حتــى  ُعمانــي  ريــال 
)قطاع الصرف الصحي(، منهــا نحو 
17,6 مليــون ريــال ُعمانــي مضــى 
ــة  ــر مــن ســنة، بالمخالفــ ــا أكث عليهـــ

ــل لالئحــة إجــراءات التحصيـــ

الموقف
ستـــتـــخـــــذ اإلجــراءات الــالزمـــة 
ــل الــمـســـتحـــــــقـات،  لتحصــيـــ
وجـــاري اســتــكمــــــال اإلجراءات 
الــقـــانونـــــــية بشأن الـمـــبـــالــغ 
المـتــــراكمة على المستثـــمرين

الموقف
أفــادت الشــركة بوجــود بدائــل 
لموقـــع  المحطــة  نقــل  منهــا 
ــاه  ــالل المي ــل أو اســـتـغـــ بــديـــ
حســب الطلــب خصوصــًا بعــد 
البــدء بضــخ الميــاه لمحافظــة 

الظاهــرة

الموقف
أفــــادت الشــركة بأنهــا اتخــذت 
لــبـعـــض  الـــقــــــطع  إجــــراءات 
الحـســــابات وتــحـــويل بعــــضها 
ــة ــرة الــقـــانــونـــيـــــ إلـــى الــــدائــ

ملخص بالمالحظات المتعلقة بالهيئات 
والمؤسسات العامة
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الموقف
اســتجابًة لتوصـــية الجهــاز، قــام جهــاز االســتثمار الُعمانــي بإبــالغ االدعـــاء الـعــــام 
بـالــواقـعـــــة إلجـــــراء التـحــقيــــق فــــي أي مخالفات جـزائية، وصدر القرار بتكلـيـف 
مـأمــــوري الضبــط القضائــي بجهــاز الــــرقابة الماليــة واإلداريــــة للــدولـــة بفحــص 
المستندات وبـيــان مــدى وجـــود مخالفـــات شــابـت إجراءات صـفـقـــة االسـتـحواذ 

وتـحــديـــد األشــخاص المشــتبه بهــم

مليون ريال ُعماني 50
صفقــة االســتحواذ علــى نســبة 32% مــن أســهم إحــدى الشــركات بنحــو 50 مليــون 

ريــال ُعمانــي

مليون ريال عماني 10
لــــــم يتـــم إعـــادة تقيـيــــم الشركـــــــة بعــــــد اإلفصـــــــــــاح عــــــن نتائـــج الشركـــــة عــن 
عـــــــام 2018 بـخــــــالف القيـــم التقديريــــة الواردة فـي دراســــــــة االســتشــــاري وبفارق 

بنحــو 10 مليــون ريــال ُعمانــي بيــن المتوقــع والفعلــي

المبالغــة فــي تقييــم الشــركة نتيجــة تضخيــم حجــم اإليــرادات المتوقعة بنســبة تصل 
ــدل  ــة مــع مع ــي، مقارن ــى التوال ــي عامــي 2018 و 2019 عل ــى 55 % و36 % ف إل
االرتفــاع الفعلــي بنســبة 18,6%و 15 % فــي عامــي 2016 و2017 علــى التوالــي، 

فضــاًل عــن عــدم إعــداد الدراســات الماليــة واإلقتصاديــة والتجاريــة والقانونيــة

المالحظات المتعلقة بشركة مجيس للخدمات الصناعية

الـمـــوافقـــــــــة عــلــى اتـفـــــاقـيـــــــــة المـــســـــــــــاهمــــــــــيـــن والـــــتــــــــــي تضمنـت 
شــــــروط مـــجـحفــــــة ال تــراعــي مصــــالــح المســــاهميــــــــن بشــركـــــــــــــــة مـجـيــس 

للخدمــــات الصـــناعية األمــر الــذي قــد يؤثــر علــى قيمــة اســتثماراتهم



ملخص المجتمع عن التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة لعام 262021

ــة  لــم ُتعــد دراســة للتأكــد مــن قــدرة الشــريك علــى إدارة وتشــغيل المرافــق الخاصـ
بتوفـيـــــر السعــــــات التخزينيـــــة المطلوبــة لتخزيــن القمــح، حـــيــــــث إن مـــعـــظم 
نـشـــــاط الشركة مرتبـــــط بــاسـتـيـــــراد بـعـــــض الـســــلع الغذائية والزيوت وتعبئتها، 

كمـــــا لــم يــسـبـــــــق لـهـــــا إدارة مـــرافــــق مثــــــل الصوامــع أو المرفــئ

لــم تـــؤخذ القـيمــــة الحاليــة للمرفــأ المقــدرة بنحــو 8 مليــون ريــال ُعمانــي واإليــرادات 
المتوقعــة منـــــه بعيــن االعتبــــــار عنــد التقييــم، والــذي ســينقل للشــريك بنــاًء علـــــى 
اتفاقيــــــة فصـــــــل األصــــــــول، فضــاًل عــن عــــدم احتســاب قيمــة أصــول بنحــو 3,3 

مليــون ريــال ُعمانــي اشــُتريت مــن شــركة مينــاء صحــار

لـــم تـــــــؤخـــذ الـتـــــــدفـقـــات الــنـقــــــديــــة المستقبليــــة مـــــن استئجــــــار الصوامـــع 
فـــي الحـسـبـــــان عنــــد التقييـــم والتــي تقــدر بنحــو 25 مليـــــــــون ريــال ُعمانــي لمـــــــدة 
20 سـنــــــة، باإلضافــــــة إلــى قيمـــــــة إيجـــار مساحـــــات الحتياجــــــات شــركة مطاحــن 

صحــــــــار بنحــــــو 356  ألـــــــف ريال ُعماني ســنويًا

- قـــام الجهــاز بمخاطبــة وزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد الميــاه  بمخاطــــــر 
ــار إلــى الشــريك فــي اتفاقيــة اســتئجار  نـقــــل التزامــــــات شــركـــــة مطاحــــــن صحـــ
ســعة تخزينيــة فـــــي صوامـــــع الغــــــالل بمينــاء صحــار والتـــي تستهـــــدف باألســاس 
الحفـــــــاظ علــى األمـــــن الغذائــي لســلطنة ُعمـــــــــان وقــت األزمــــــات والطــــــوارئ، 
ووجهــت الــوزارة شركــــــة المطاحـــن العمانيـــــة بالتريــــــث فــي اســــتكمال إجـــــراءات 

بيــــع حصـــــة الشـــركة فــي مشــروع الصوامــع

- اســتجابت الشــركة لتوصيــة الجهــاز بإعــادة النظــر فــي فصــل األصــول، وأوقفــت 
المشــاورات المتعلقــة بفــك الشــراكة 

المالحظات المتعلقة بشركة مطاحن صحار

الموقف

مليون ريال ُعماني

مليون ريال ُعماني

8

25
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الموقف

الموقف

 المالحظات المتعلقة بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة )بيئة(

تـــأخر االنتهاء من إنشاء محطات تحـويليـــــة بعــــدد مـــــن الواليـــــات والتي تعاقـــــدت 
الشركــــة إلنشــائها مــع إحــدى المقاوليــن بنحــو 4 مليون ريال ُعماني وبــفتــــرات تأخير 

ألكثــر مــن 500 يــوم فــي بعضهـــــا ونسبـــــة إنجــاز ال تتعــدى %38

أفــــــــادت الـــشــــركـــة بـــأنـه تم إنهاء عقد المقــاول وخــصــم جــــزء مـــن غــرامــات 
التـــأخــــــير بنـحــــــو 581 ألـــــف ريـــــال ُعمـــــــاني وجـــــاري تـــســـويــــــة المـبـــــــالغ 

المتبقيـــــــة مـــــــن غـــــرامـــــــة الـتأخيــــــــر مــع المقــاول

تركــز الوظائــف التــي يشــغلها العمانيــون بالشـــــــركــــات المشــغلة لعقود الــنـــفايات 
بـــوظيـفتـــــي سائــــــق وحـــــــارس بنســبة 70% ، مــع ضعــف نســبة التعميــن بتلــك 
الشركات والـــتي بــــلــغت 24% مـن إجمـــــالي العــــامليــــن البـــالــــغ عــــددهم 3057 

عــــامــــل

أفــــــادت الـشـــركة بـــــأن ذلك يعود لعدم وجـــــود نـســبــــة تـعــميــــن محددة لقطاع 
النفايـــــات، كمــا ســتقّيم الشــركة مقتــرح الجهـــاز بــأن يكــون التعميــن بشــكل نوعي 
وليــــس كــمــــي فــي الدراســة التــي يعمــل عليهــا لقطــاع النفايــات البلديــة الصـــلبة

مليون ريال ُعماني 4
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االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  بالهيئــة  المتعلقــة  المالحظــات 
الحــرة والمناطــق  الخاصــة 

تــــــأخــر االســتشـــــــاري فـي تـقديـم الـدراســــــة التـفـصـيـلـيــة عــن األعــمـــال 
التي تــأثـــــرت بالحـــــذف واإلضافـــــة في المشروع بنحـــــو 2,8 مليــــون ريال 
ُعمـــاني لمــــدة تــــزيد على سنتيــــن دون اتـخــــاذ الهــيـئـة أي إجـــــراء بشـــأنه 

تحــــميل مــــوازنة الهيئة قيمـــة األعمـــال المنفـــذة بموقــع تخزين الحاويــات 
ــو 731   ــادة تنفيذهــا بنحـــ ــة إعـ ــزال، فضــاًل عــن قيمـــ ــردة والتــي سـُتـــ المبـــ
ألـــــف ريال ُعماني، نتيجة لعدم تصميمها وتنفيــــذها وفـــــق االشـتـراطـــات 

الالزمـــــة، بجانــــــب عـــــدم كـفـايــة الــطاقــــة الكهــــربائيــة الموصلــــة لها

أفـــــــــادت الهيئة بأنـــــه جــــاري تقديـــــــــر تكلفـــــــة اإلخفـاقــــــات الستـكمــــال 
اإلجــــــــــــــــــــــراءات الـقـانـــــونــيـــــة حــــــــــــول المطالــبــــــــــــة بــالــتـعـويـــــــــض 
عــــــــن األضـــرار الناجمــة، ويتابــع الجهــاز موقــــف تـحـمـيـــل االسـتـشـــاري 
تـكـلـفـــة اإلخـفــــاقات والمطالبـــــــة بالتعويــــــــض عن األضـــــــرار الناجمــــــــــة

أفـــــــادت الهيئــة بـــــــــأنها سـتـخـــــاطب شــــــركة مينــــاء الـدقــــــم حــــــــول 
خــــطـــتـــــهــــــا الســتخـــــدام المباني وخطــــــة الــصــيانــــــة المتعلقــــــة بهــــــا، 

ــه الجهــاز ــر الــــــذي يتابعـــ األمــــ

تكلفــــــة المبـــــــاني التابعــــــــة لمشغــــــــل المشــــــروع )شركــــــة ميناء الدقم( 
التي لــــــــم يتـــــــم استغــــاللهــــا

الموقف

الموقف

ألف ريال ُعماني731

مليون ريال ُعماني

مليون ريال ُعماني

2,8

8,6
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ــي علـــى بعــــض  ــال ُعمان ــون ري ــو 1,4 ملي ــر بنح ــة تأخيــ ــرض غرامــ ــدم فـــ عــ
المقاوليــن لتأخرهــم فــي االنتـهــــاء مــن تنفيــذ مشــاريع الشــبكات والمحطات 
الكهربائيــة لمــدد تصــــل بعضــــها إلــى أكثــر مــن 900 يــوم رغــــم تـــمديد فـتــــرة 

تنفيــذ بـعـضــها 

أفـــــــــادت الشركة بــأنـــــها ســتـطـبـــق بـنــــود العقــــد الخاصـــة بمسؤولــيات 
المـــــقــاول ويـــــتابـــع الجهـــــاز فرض وتـــحــــصــيل الغـــرامات المـــستـــحقة

عـــدم مطــالبـــة المقــاول بنحــو 319 ألـــف ريـال ُعماني بقيـمــــة الفــرق بــيـــن 
المبـالــــــغ المدفوعــــة وقـــيمة األعـــمال المنفــذة فــي أحــد المشــاريع، فـضـــاًل 
عــن عــدم ســحب ضمــان حســــن التنفــيـــذ حـــتى انـــتهاءه بـــنحو 176 ألــف ريــال 

ُعمانــي رغــم ســحب المشــروع منــه

اتفــــقت الشركة مع توصية الجهاز بمطالـــبة الـــمقاول بالمبالغ المستحقــــــة  
وخصمهـــا مــن الــضــمــانـــــــات المقــــــــدمـــــــــة 

شركة كهرباء مزون

الموقف

الموقف

مليون ريال ُعماني

ألف ريال ُعماني

1,4

319
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ســـيتم األخــــذ بتوصيـــات الجهــــاز، وحث المقاوليـــــن على إنجـــــاز المشـــاريع 
فـــي الوقـــت المحــــدد وفـــــرض الغرامات الواجبة مــع األخذ في االعتبـــــار 
وضع آليـــــات مناســـبـــة  للـــبــــت فـــــي طلبـــــــات التمــديــــد المقـــدمـــــة مـــن 

بعضهـــم

 التـأخــــر فـــي إنجــاز عــدد 10 مشــاريع إلنشــاء محطــات محــوالت فرعيــة 
ومشــروعي المبنــى الرئيســـي ومـركـــــز التحكــم بالشــركة بتكلفــــة نحــــو 20,6 
مليــــــون ريــــــال ُعمانــي دون فــرض الغرامــات المقــررة بنحو 925 ألــــف ريـــــال 
ُعماني، فضاًل عن تحمـــــل الشركـــــة تكاليــــــف إضافية بنحو 156ألــــــف ريال 

ُعمانــي لتمديــد عقــد االستشــاري واســتئجار مبنــى الشــركة

شركة ظفار المدمجة

التـزمـــت شركة التحصيل بســــداد نحو 10 مـليــــون ريال ُعماني ضمـــن خطة 
الســداد المتفــق عليهــا وجــاري متابعــة تحصيــل المبالــغ المتبقيــة

ارتــفــــاع رصــــيد المتأخــــــرات المستحــــقة للشــركة طــرف بعــض الجهــات 
إلــى نحــو 49,4 مليــون ريــال ُعمانــي، منهــا مســتحقات علــى إحــدى شــركات 
التحصيل بنحــــــو 34,8 ملـيــــــون ريال ُعماني تمثــــــل مــــــا نسبتــــه 70 % من 

إجمــــــالي المستحقـــــات

الموقف

الموقف
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نتائج فحص الجهاز ألعمال تنفيذ مشروع مبنى معهد اإلدارة العامة 

ارتــفـــــاع تكلفـــــــة تنفيــــــذ المشـــــروع بنــحـــــــو 4 مليـــون ريـــــــــال ُعمـــاني، 
نـــتــــيـــجــــــــة تــغيــــيـــر استــــراتيجيـــــة التناقــــص من حزمـــــة واحــــدة إلى عــدد 
55 حـــزمة، فضاًل عن وجود مطالبات مالية مـــن قـبـــــــل بعـــض المقـاوليـــــن 

بنحــــــــــو   11,4 مليون ريـــــــــال ُعماني حتـــــــى نهايــــــــــــة أبـريـــــــــل 2022

تأخـــر االنتهاء من تنفيذ المشروع ألكثـــــر من 26 شهـــــرًا، وتفويــــت تحقيـــق 
إيرادات بنحو 3,8 مليون ريـــال ُعمـــاني وفـقــــًا للنـمـــوذج المــالي المعتــمــد، 
إضـافـــة إلى تحّمــل تــكاليف بنحو 6,8 مليون ريــــال ُعمــــانـــي للـــمـقــــاولـــيـــن 
واالســتــشــاريــــين  واســـتـمـــرار استئجار مبنى مؤقـــــت للمعــهــــد خالل فترة 

التأخير

جــــاري متابعــــة نتـائــــج إجــراء التحقيــق اإلداري وتحـديــــد المسؤوليــــة 
بشأن تــأخـــــر تنفيذ مراحـــل المشروع، واآلثار الماليـــــة المترتبــة عليــه

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمار )أساس(

الموقف

مليون ريال ُعماني4

مليون ريال ُعماني3,8

ملخص بالمالحظات المتعلقة بالشــركـات 
التجارية والصناعية
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المالحظات المتعلقة بمجموعة أسياد

االســتثمار فــي شــركة تعمــل علــى إزالــة األمــالح 
عــام  الكهربــاء  بإســتخدام  الميــاه  مــن  الذائبــة 
دون  أمريكــي  دوالر  مليــون   6,3 بنحــو    2017
ودراســـة  للجهالـــة  النافيـــة  الدراســات  إعــداد 
تقاريـــــر التقييــم المالــي، علــى الرغــــــم مــن وجــود 
ــه  ــب عليـ ــزة لالســتثمار  ترت ــر محف ــات  غي معطي
خســــارة كامــل مبلــغ االســثمار وشــطبه فــي عــام 
2019 بعد االستحواذ عليه مـــن قبل الـــــــــــدائنين

ضــخ مبالــغ إضافيــة فــي االســتثمار بشــركة 
ــز(   ــرات المســيرة )درون ــال الطائ تعمــل فــي مج
بنحو 2,4 مليـــــون دوالر أمــريكي عــــــامي 2018 
و2020  ليصـــل إجمـــــالي قيمــة االستثمـار نحو 
5,9 مليــون دوالر أمريكــي دون الحصـــــول علــى 
القوائــم الماليــة المدققــة للشــــركة، حيــث تبين 
الحًقــا تحقيقهـــا خســائر متتاليــة بلغــت بنهـــاية 
عـام 2018 نحـــو 16,9 مليــــون دوالر أمــــريكي 

نتائج فحص بعض األنشطة االستثمارية بالشركة العمانية للتطوير واالبتكار

ــراءات  ــاز إجـــ ــع الجهـــ يتـــابــــ
المســــؤوليـــــة  تحــــــديــــــــد 
ــة  ــرار الموافقــ ــأن قــ بـــشــــــ
رغــــــــم  االستثمـــار  عـــــــلى 
ــة  ــر العـــــاليــــــ الــــمخـــــــاطــــ
إجـــــراءات  التـــــي شـــابــــت 

الدخــــول فيــه

الموقف

ــاز إجــراءات  ــع الجهـــ يتابـــ
ــز  ــة لتعـــــزيـــــ الشــــــــركـــــ
أداء االســـــتـــثـــمــــــــــــــــار 

الموقف

لمجلــس  التابعــة  التوجيهيــة  اللجنــة  موافقــة 
إدارة مجموعة أســــياد على التخـــارج من الشركة 
الُعمانيــة لمحطــة الحاويــات العالميــة فــــــي عــام 
2021 بنحـــــو 32,5 مليون ريال ُعماني  بأقــــــــل 
ــون  ــة بنحــو 10 مليــــ ــا الحقيقيــــ ــن قيمتهــــ مــــ
ريال ُعماني  وعـــدم سعـــي المجموعـــة للبحـــث 
عــــــن عروض أفضــــــل مـــن مستثمـــرين آخريـــن

الموقف

يتابــــــع الجهــــاز اإلجـــراءات 
المتخـــذة فــــــي  ضــــوء رد 
مجموعــة أسيــــاد بأحقيتها 
ــد  ــل عوائـــــ ــي تحصيــــــ فـــــ
ــى  ــد أقصـ ــة  بحـــــ إضافيـــــ
42,5 مليــون ريــال ُعمانــي  
بعــــــد إتمــام عمليـــــة البيــع 
المالــي  األداء  علــى  بنــاًء 
ــوام  ــة خــالل األعـــ للمحطـــ

2021 إلــى 2023

6,3

2,4

10

مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي

مليون ريال ُعماني
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إنتــاج عبــوات أعلــى من الكميــات المطلوبة 
مــن العمــالء وبقائهــا كمخــزون متقــادم غير 
قابــل للبيــع أو االســتهالك لفتــرات طويلــة 
ريــال  ألــف   590 بنحــو  قيمتــه  وشــطب 

ُعمانــي

اســتمرار تحّمــل الشــركة خســائر لألعــوام 
مــن 2013 إلــى 2020، بلغــت نحــو  2,3 
ــال  ــل رأس المــ ــي وتآكــ ــال ُعمان ــون ري ملي
ارتفــــــاع  بســبب   ،%24 عــن  يزيــد  بمــا 
تكلفــة التصنيــع، واالعتمـــــــاد الكلــي علــى 
استيــــــراد المــــــواد الخــــــام مــن الخــارج،  
وتمويــــل أنشطتهــا من القروض البنكيــــة 
والتسهيالت االئتمانيـــــة التي بلغــــت نحو 

5,7 مليـــــون ريــال ُعمـــــاني

نتائج فحص بعض األعمال المالية واإلدارية بشركة زجاج مجان

ســيتم العمــل علــى وضــع 
خطـــــــة التحـــــــول ورفـــــع 
دراســـــة متكاملــــــة لجهــاز 
ــي  ــمار الـُعـمــانـ االســـتـــثــ
بشــــــأن الوضع المــــالــي 
والتـــشــغــيـــــلي للشـــركة

الموقف

قامــــــت الشــــركة باتخــاذ 
التدابيـــــر الالزمـــة لتالفي 
تكـــــــرار ذلك مستقبــــــاًل

الموقف

2,3

590

مليون ريال ُعماني

ألف ريال ُعماني
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لــم يتــم االنتهــاء مــن تعييــن المشــغل النهائــي 
لمرفــق حظيــرة صيانــة الطائــرات البالــغ تكلفتــه 
نحــو 80 مليــون ريــال ُعمانــي، كمــا لــم يتــم 
الســعي للبحــث عــن شــراكات جديــدة لتشــغيل 
المرفــق الذي يســتوعب جميع أحجــام الطائرات 
مقارنــًة بالمرفــق الحالــي الُمشــغل مــن قبــل 
الطيــران الُعمانــي فــي ضــوء عــدم اســتكمال 
األمــر  الُعمانــي،  الطيــران  لشركـــــة  تســليمه 
ــة للتشــغيل  ــداد خطــة تجاري ــال دون إع ــذي ح ال
المســتهدفة  والعوائــد  الممكنــة  والخدمــات 

منهــا

البــطء فــي إجــراءات الســير فــي تنفيــذ قــرار 
هيئــة التحكيــم بغرفــة التجــارة الدوليــة الصــادر 
بتاريــخ 2020/7/30 لمصلحــة الحكومــة ضــد 
إحــدى الشــركات والمتعلــق بمشــروع الحزمــة 
السادســة لمشــروع تطـــــوير مطــــاري مسقــــط 
ــو 63   ــع نحــــ ــة والقاضــي بدفـــــ ــي وصالل الدول
شــــــاماًل مصاريــف  ُعمانــــــــي   ريــال  مليــون 
التحكيــــــم والفـــــــوائد رغــــــم دخـــــول الشــــــركة 

ــراءات التصفيــة ــي إجــــ فــــ

نتائج فحص بعض األعمال المالية واإلدارية بهيئة الطيران المدني

ــون  ــراد بنحــو 2,9 مليــــ ــل إي ــم تحصي ــم يتـــ لــــ
ريـــــــال ُعمـــــاني قيمــــــة رســــوم أمــن وسالمة 
المطــارات للفتــــــرة مــــــن يـــــوليو 2016 إلــــــى 
ديسمبـــــــر 2016، نتيجــة عــدم كفايــة التنســيق 

ــة وشــركة مطــارات ُعمــان ــن الهيئ بي

ســتقــــــــوم الهــــــيــــئــــــــة 
بمتـــــــــابعــــــــة تحصـــيـــــــل 
المــــستحـــــــق،  المبلـــــــغ 
أو تســــــــويـــــــة المبلـــــــغ 
بـــإسقــــــاط مستحـــقـــــات 

ــة ــن الهيئ ــة مـــــ الشــــركـــ

الموقف

تــم مخـــــاطــبـــــة شركــــــة 
الــطــــيــــــــران الُعمــــــانـــــي 
خطــــــــــة  لتـــــقــــــــــديـــــــم 
ــة لدراستـــهـــــا  تشغــيليـــــــ
وسيتــــــم طــــرح مـــزايــدة 
علـنيـــــــة للــــتشغيل فـــــي 
حـــال عـــدم جدوى الخطـــة

الموقف

تــم تسلــيـم األحــكام  إلــى 
المحــــــاكــــم الُعمــــــانيـــــة 
التــــــخـــــــــــاذ اإلجــــــراءات 

القانونيــــة لتنفيــذهــــا

الموقف

مليون ريال ُعماني2,9

مليون ريال ُعماني 63
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ــات ماليــة بنحــو 2,3  ــركة غرامـ ــل الشـــــ تحميـــــ
مليــــــون ريـــــال ُعمانــي نتيجــة التأخــر فــي إرجــاع 
الطائرات المستــــــأجـــــــــــرة حســــــــب اآلجـــــال 

المحــددة فــي اتفاقيــــــات االستئجـــــار

جــــــاري التــــحقيــــــــق فــي 
ــاع  ــر إرجـــــ ــاب تـــأخــــ أسبــــــ
الطائــــــــرات المستــأجــــرة، 
ــة  ــل لجنــــــ ــم تشكـــيــــ وتــــــ
لصياغــــــــة دليـــــــل إجراءات 
واضحــــــة ومحددة إلرجــــاع 
ــرة ــرات المستـــأجــــ الطائـــــ

الموقف

ــال  ــون ري ــل الشــركة خســائر بنحــو 49 ملي تحّم
شــراء  عقــود  تضميــن  عــدم  نتيجــة  ُعمانــي 
الطائــرات بنــودًا تكفــل تعويضهــا عــن األضــرار 
الناتجــة عــن حظــر التشــغيل ومــن ذلــك عقــود 
مــن  الفتــرة  خــالل  ماكــس  طائــرات  تشــغيل 
مـــــارس 2019 وحتــى مــــارس 2021 بســبب 

العيــوب التصنيعيــــــة 

نتائــج فحــص عقــود شــراء واســتئجار الطائــرات وعقــود الصيانــة بشــركة الطيران 
الُعماني

علـــــى  الشركـــــة  ستعمــــل 
تحسيــــن بنــود االتفاقيـــات 
المستـــقبــــليـــــــة لـــشــــــراء 

الطائــرات

الموقف

مليون ريال ُعماني49

مليون ريال ُعماني2,3

لـــــم يتـــــم تفعيـــــل بنـــــد الظـــــروف القاهــــــرة 
لتجنــــــب ســــــداد تكلفــــة صيانـــــــة الطائـــــرات 
خــــــالل فترة اإلغــــــالق وتوقــــــــف العمليــــــات 
التشــغيلية بســبب جائحــة )كوفيــد- 19(، ترتــب 
عليــه دفــع مبالــغ ماليــة بنحــــــو 23 مليـــــــون 

ريــــــال ُعمـــــاني 

وجــود مــواد راكــدة فــي مخــازن قطـــــع الغيــــــار 
بلغــــت قيمتهـــا نحــــــو 14,8 مليــــــــون ريـــــــال 
ــف  ــات بنحــو 785 ألـــــ ــا كميـــ ــاني، منهــــ ُعمــــ
ريــال ُعماني تم شراؤهــــا باألمــــر المستعجـــل

ستعمــــــل الشــــــركة  علـــــى 
مـــــــراعــــــــاة ذلــــــك فــــــي 
المستقبليــــة  الــــعــقـــــــود 
حــــفـــــــظ  يكـــفــــل  بـــمــــــا 
مصـــالحهـــــا خــــــالل فتـــــرة 

الظــــــروف القاهــــــرة

الموقف

هيكـــلـــــــــة  إعـــــــادة  تـــــــم 
ــول  ــم إدارة األصـــــــ قســــــــ
وتضـــميــــــــن التقــيـــــيــــــم 
ــدة  ــواد الراكــ ــدوري للمـــ الـــ

ضـــــمن مسؤولــياتهـــا 

الموقف

مليون ريال ُعماني23

مليون ريال ُعماني14,8
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فحص جانب من أعمال بيع وتصدير النفط

تقييــم إجــراءات التعميــن واإلحــالل والتعاقــدات الخارجيــة لخدمــات توفيــر 
القــوى العاملــة فــي بعــض شــركات اإلمتيــاز

ــراف علــى  ــن واإلشــ ــات التعميـــــ ــذل الــوزارة قصــارى جهدهــا لرفــع مستويـــــ سـتبـ
الـتــــوظـيـــف وخـطــــــط اإلحـــــــالل وتدريــــب وتأهيــل الكــوادر الُعمانيــــة

- تعييــن عمــال غيــر ُعمانييــن فـــي وظـائــــف ٌمـعمــنــــة أو وظـــائف تـــقــــــــع فـــــي ذات 
اخــــــتــصـــــاص الـوظائــــف المعمنــــــة

- لجوء بعض الشركات العاملة في قطاع النفط للتعاقــــد الخــارجـــي لتـــوفير الــــــقوى 
العــامــلـــــة رغــــم  وجـــود مــوظــفيــــن دائمين يعملون في ذات االختصاص

- لـــم يتـــم إعـــداد وتـنـفـيـــذ خطـــط إلحــــالل بعــض العامليــن غيـــر الـعـمـانـيـيــــن رغـــم 
ٌمضــــي أكــثــــر مــــن 15 عامًا على تعيين بعضهم، واالســتمرار في تمديد عقود بعض 

الوظائـــــف الفنيـــــة واإلشــــرافية دون إعــداد وتأهيــل كفــاءات وطنيــة

لــم يتــم تحصيــل مبلــغ بنحــو 1,7 مليــــون 
دوالر أمريكي قــيــمـــــة صفقـــــة مبيعـات 
الــنــفـــط الـخـــام عن شهر ديسمبر 2018 

مــن إحــدى الشــركات النفطيــة   

بعــض  مــن  بنكيــة  اعتمــــادات  قبــــول 
الحــــدود  مــــن  بأقــــل  النفــط  مشــتري 
المقــــررة بعـقــــود بيــــع النفــط بنحــو 9,7 
مـليــــــون دوالر أمــريكـــــــي خــالل عامــي 
2019 و2020، بالمخالفــة لبنــود التعاقــد

ســتــقــــوم الشـركــــة بـــســـــــداد 
المبالــغ المستحـــقــــة عـلـــيـــها 
مــــع الــفـــوائــــــد عـــــند تحســــــن 

ــة أوضاعهــا الماليــــ

الموقف

بالتواصــل  الــــوزارة  قــامـــــت 
مــع بعــض البنـــــــوك لــتعديــــل 
ــة،  ــة االعتمــادات البنكيــــ تغطي
وستـعـــمـــل عـلـــــى مـتـابــــعــــة 
االعـتـــمادات  صــــــالحــــــيــــــــة 

فــي العقــود الجديــدة

الموقف

الموقف

مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي

1,7

9,7

ملخص بالمالحظات المتعلقة بقطاع 
النفط والغاز
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الهندســـة  أعمــال  لعقــد  المباشــر  - اإلسنـــــاد 
ــدم اســتيفاء المقــاول شــرط  ــد رغــم عـ والتوريـــ
تحقيــق أداء جيــد بمشـــروع آخــر تأخــر تنفيــذه 

تكلفتــه وزيــادة 
- تضـمين العقد بندين يجوز للمقاول بموجبهـمـا 
المطالبــة بتعويضــه عــن ضريبــة الدخــل بنحــو 
3,4 مليــون دوالر أمريكـــي، واحتســــاب رســــم 
بنسبــــــة 1,5% مــــن قيمـــــــة شــــراء المــــواد 
بلــــغ مــا صــرف منهــا نحــو 7,5مليــون دوالر 
ــة  ــد حصـــ ــن إقــرار العـقـــ ــم مـــ أمريكــي، بالــرغـــ
مكاســـــب للمقــــاول فــي حــال تحقيقــه وفــر فــي 
تكلفة المشتريــــات المستهـدفـــــــة، إلى جانـــــب 
استحقاقــــه أربــــاح أساسية على تنفيذه ألعمال 

الهندســة والتوريــد

منـــح المقــاول حوافز وتســهيالت ومبالغ 
غيــر مســتحقة بنحـــــو 24,2 مليــون  دوالر 
أمريكــي رغــــم تأخـــره فــي إنجــاز مراحـــــــل 
الـمـشــــــروع، وعــدم خصــم قيمــة فائـــض 
ــب المــورد مــن مشــروع  ــد الصلــ الـحـديـــ

آخــر

صــرف أجــور أعلــى مــن المســتحق بنحــو 
2,7 مليــون دوالر أمريكــي 

فحص عقد الهندسة والتوريد

سـيتـــم وضــــع التـــدابير الالزمــة 
الحوافــز  اعتمــاد  آليـــــة  بشــــأن 
وإعــــــداد التسويــــــات النهائيــة 
العقــد إغــالق  إجــراءات  ضمــن 

الموقف

البنــــــــود  مـــراجعـــــــة  سيـــتـــم 
التعاقديــة واتخــاذ الــالزم أثنــاء 
النهائيـــــة  التسويـــــات  إعــــــداد 
ضمــن إجــراءات إغــالق العقـــد 

الموقف

أوجــــــــه  مراجــعـــــة  جــــــاري 
القصـــور فــــــي اإلســـنــــــاد 
والتعاقــد وعــــــرض نتائــــــج  
المــراجـــعــــة علــى لجنـــــــــــة 
المناقصــات واتخاذ التدابيـــر 
الالزمــــــة لتـــالفــــــي ذلـــــك 

مســتقبال

الموقف

مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي

24,2

2,7
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فحص عقود األعمال اإلنشائية

ــز  ــاول تســهيالت وحواف ــح المقــــــ مــــنـــــ
ماليــة ومدفوعــات غيــر مســتحقة بنحــو 
30,6 مليون ريــــال ُعماني نتيجـــة ضعـــف 
تدفقاتــه النقديــة وتــــدني أداءه، وتأخــــر 

ــة ــر مــن سنـــ المشــروع ألكث

لـــم يتــم تحصيــل غرامــة التأخــر فــي إنجــاز 
اإلنشــــــــائية  األعمــال  مشــروع  مراحــل 
لمقــاول المشــروع بنحــو 1,5 مليــون ريــال 

ــي ُعمان

فحص بعض األعمال اإلنشائية والهندسة والصيانة

وقـــف تــركيــــــب عــدادات قيــاس تــدفـــــق 
النفــط والميــاه فــي أحــد الحقــول البالــغ 
تكلفتــــها نـــــحو 307 ألــف ريــال ُعمانــي، 

ــاج ــة اإلنت ــع طبيع ــالءمتها م ــدم مـ لع

ــال الهندســة والتوريــدات فــي  إلغــاء أعـمـ
مشــروع تعزيــز مرافــق أحــد الحقــول بعــد 
صــرف نحـــو 904 ألــــف ريــــال ُعمانــــي، 
قبــل  الهندســة  بأعمــال  البــدء  نتيجـــــة 
االنتهــاء مــن وضــع متطلبــات التصميــم

ســتعــمــــــل الـــشـــــركـــــة علــى 
مــراجـعـة  اإلجراءات الـتـي تمت 
فــي هــذا الشــأن واســترداد أيــة 

مبالــغ غيــر مســتحقة

الموقف

تقوم الشركة بإجــــــراء مراجــــعة 
شاملــة لعملــية اختيار وشـــــراء 
ــى  ــل عل ــدادات، وستعمـــــ العـــــ
االستـــــــفادة مـــــــن استخــــــدام 
العـــــــدادات غيــر المثبتـــــــة فــي 

المشــاريع األخــرى

الموقف

ســــيتــــم تحـــصيــــل الغـــرامــــــة 
عـــند االنتهـــاء مــــــن المشــروع

الموقف

علــــــــى  الشــــــــركة  ســتــعـــمل 
تحسيـــــن اإلجــراءات لتجـــنـــــب 
البـــــــدء فــــي أعمــال الهندســة 
والمشتــريات قبــــــــل االنتــهـــاء 

مـــن التصـامـــيـــــم األولـيــة

الموقف

مليون ريال ُعماني

ألف ريال ُعماني

مليون ريال ُعماني

ألف ريال ُعماني

30,6

307

1,5

904



39 ملخص المجتمع عن التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة لعام 2021

تابع/ فحص بعض األعمال اإلنشائية والهندسة والصيانة

لــــم يتــــم فـــــرض غرامــــة علــى مقــاول 
األعمــال اإلنشــائية بنحــو 4,4 مليــون 
ريــال ُعمانــي نتيجــة إخفاقــه فــي تحقيــق 
المستهـدفــــة  التعمــيــــن  مســتويات 
للفتــرة مــن يوليــو 2018 إلــى ديســمبر 

2020

تحمــــل تكاليـــــف إضافيـــــة بنحـــــو 6,5 
بنـــــاء  إلعــــادة  أمريكــي  دوالر  مليــون 
بعــد  النــفــــط  خزانــات  أحــد  ســقــــف 
نظــام  فــي  تســريب  وظهــور  انهيــاره 
التصريــف، نتيجــة القصــور فــي تنفيــذ 

والصيانــة اإلصــالح  أعمــال 

لــم يتــــم تحصيــــل غرامــــات بنحــــو 124 
ألـــــــف ريـــال ُعمـــاني نتيجـــــة حصــول 
المقاول على مستـى أداء دون المتوقع 
فــي أعمــال التطويـــر والخطـــة التنفيذيــة 
المـــــواد  بعــض  توريـــــد  فــي  والتأخــر 
المســتعجلة، والمثبــــتات المـيكانيكيـــــة 

ذات الفــوالذ المقــاوم للصــدأ

ســيــتـــم الــتحــقــق من نــســــب 
الــتعـــمــين الــمــتــفــق عـــليــهـــا 
تعاقديًا مع المــــــقاول، واتخــــــاذ 
اإلجــــــراءات الالزمــــــة بنــاًء علــى 

مــا تســفر عنــه نتائــج المراجعــة

الموقف

يـقــــوم الفـــــريـــــــق المســؤول 
عــن األصـــــول بإجــــــراء تحقيــــــق 
شامل في الموضوع، وسيتــــــم 
فــي  الــالزم  اإلجـــــــراء  اتخـــــــاذ 

ضــــــــوء ذلــك

الموقف

ــة  ــركة مــع مالحظـ اتفـقـــت الشـ
الجهــاز، وســـتعمل علــى تحصيل 

المبالــغ المشــار إليهــا

الموقف

مليون ريال ُعماني

مليون دوالر أمريكي

ألف ريال ُعماني

4,4

6,5

124
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مليــار   4,4 بنحــو  العـقـــود  قيمـــة  زيـــادة 
دوالر أمريكـــي نتيجــــة تغيــــير نطــاق العمــل 
ــى  ــرة مــن 2016 إلـــــ ــالل الفت ــعار خــ واألســ
2020، فضـــاًل عـــن إعفـــاء المقاوليــــن مــن 
ــون  ــدية بنحــو 6 مــــلـيــ ــات التعـــاقــ الغرامــــ
أو  للشــركة  ترجــع  أمريكــي ألســباب  دوالر 

ضعــف المركــز المالــي للمقاوليــن

فحص أعمال لجنة المناقصات خالل الفترة من 2016 إلى 2020

ســيتم اتخـــــــــاذ اإلجــــــــــراءات 
ــر  ــن األوامـــــــ الالزمــة للحــد مـــ
ــد العقــود  ــة وتمدي التغييريـــــــــ

ــادة قيمتهــا وزيـــــ

فحص بعض األعمال التشغيلية والمالية بإحدى شركات القطاع

يـــتابع الجهـــــاز موقــف تنفيــــذ 
توصيتــــــه بتحديد المســـؤولية 
فــي شــــــأن تقديـــــم تســهيالت 
واإلعفــاء عــن غرامــات التأخيــر، 
وتحــميل المقاول كافة األعباء 
الماليــة المترتبــــة عن إخــــــــالله 

بشـــــروط التعاقــد

إســـــناد أعــــــمال مشروعي توســعـــــة محطة 
ريــال  مليــون   5,8 بنحــو  الغــــــاز  تــــوريـــــد 
لجنـــة  بتحفظــات  األخــذ  دون  ُعمانــــــي، 
ــة  ــات المالي ــي بشــأن التحديـــ ــم المال التقيي
التــي تواجــه المقـــاول، ترتــب عليــه تأجيــل 
موعــد اإلنجــاز النهائي للمشــروع األول لمدة 
ثــالث ســنوات وتعليــق المشــروع الثانــي

تأّخـــــر المقــــــاول فــي تنفيــذ مراحل مشــروع 
الغــاز  وأنابيــب ســوائل  الغــاز  أنابيــب  مــد 
ــون  ــو 285 ملي ــه نح ــغ تكلفت الطبيعــي البال
دوالر أمريكــي، مـــما حــــــال دون تحـــــقيق 
أهــداف إرســاء العقديــن إليـــــه والمتمثلــة 
فــي تقليــل المــدة الزمنيــة والحصــول علــى 
خصــم بنحــو 30,2 مليــون دوالر أمريكــي، 
رغـــم منحه حــــوافز بنـحو 16,4 مليون دوالر 
ــر بنحــو  ــازل عــن غرامــة التأخي ــريكي والتن أمـ
الخصــم  ومبلــغ  أمريكــي  دوالر  15مليــون 

ــه المتفــق علي

الشـــركة بتضمــــيــــن  قامـــــت 
معيــــار الوضــع المالــي كشــرط 
للتأهيــل الفنـــــي فــي مشـــاريع 

الشــركة المستقبـــليــــــــة

الموقف

الموقف

الموقف

مليار دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي

مليون ريال ُعماني

4,4

30,2

5,8
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فحص بعض األعمال المالية واإلدارية والتشغيلية بإحدى شركات 
االستــكـــشـــاف واإلنتاج

لم يتــــم االلتزام ببرنامج العمل المعتمد 
مــن وزارة الطاقــة والمعــادن بحفــر عــدد 
3 آبــار استكشافيـــة وعــــدد يتــــراوح بيــــن 
ــر تطويــري واالقتصــار علــى  16و 24 بئـــ
حفــر بئــر استكشــافي واحــــد وعــدد 3 آبــار 

تطويريــة

أكـدت الوزارة على متابعـــة أداء 
الـشـــركــة، وحثهـا على االلتـــزام 
المعتمــد  العمـــــل  ببرنــــامــــج 

وفــق الخطــة الخمســية

الموقف

تـــضــميـــن اتـــفــاقيـــة االسـتـكـــــشـــاف 
وتقاسم اإلنـتــاج  بــــندًا يجـــيــز للمشغــل 
استـــــرداد مخصصــــات رســوم التدريــب 
السنويـــــة بنحــو 500 ألــف دوالر أمريكي 

خالفــــــــًا لالتفاقيــات المماثلة

اتفقــت الــوزارة علــى تعديــــــل 
االتفاقيــة باستبعـــــــاد رســـــــوم 
التدريــب مــن التكاليــــف القابلة 

لالستــرداد

الموقف

ألف دوالر أمريكي 500

لـــــم يــتــــم فــــرض غــرامــــة تأخــيـر بنحــــو 
759 ألــــــف دوالر أمريكــي علــى مقــاول 
أعمــال الهندســة والتوريد واإلنشــاء لخط 
لتأخـــــره  الســطحية  والمرافــق  التدفــق 

فــي تســليم بئريــن

تحصيـــــــل  مـــتــابــعــــة  جــــــاري 
الغــــرامـــــــة مــع الشــــركـــــــــــــة

الموقف

ألف دوالر أمريكي 759
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تقييــم أداء المشــاريع الرأســمالية وعينــة مــن مشــاريع االســتدامة بإحــدى 
الشــركات العاملــة بقطــاع النفــط والغــاز

البــــدء فــــي تنفيـــذ بعض المشاريع قبل 
اتخــاذ قــرار االســتثمار النهائــي وتعليقهــا 
الحـــقًا، وإلغــــــاء البـــــعض اآلخـــر نتيجـــة 
ــة  ــور فــي إجــراء الدراســات األولي القصــ
رغــم صــرف مبالــغ بنحــو 1,2 مليــــــون 

دوالر أمريكــي

لــم يحقـــق مشـــروع معالجــة المخلفــات 
دوالر  ألــف   800 نحــو  تكلفتــه  البالــغ 
أمريكي األهـــداف المــرجــوة فــي حمايـة 
البيئــة فــي ضــوء مــا تبيــن مــن وجــود 
تسربــــات لمـــــواد نفطيـــــة وغيرهـــــا مــن 
ــواد فــي البحــر، ممــا حــدا بالشــركة  المـــ

تنفيــذ مشــروع جديــد لــذات الغــرض

مقــاول  كــــامـــل مستحقــــــات  ســــــداد 
مشـــــروع تحسيــــــن أداء نظــــــام تحليـــة 
الميــاه، وتحريــر ضمــان حـــــسن التنفيــــذ 
رغــم  أمريكــي،  دوالر  مليــون   3 بنحـــــو 
عــدم قيامــه باختبـــار ضمــان األداء وإجــراء 
اإلصالحات الالزمة ، فــضاًل عـــن صرف 
ومـــهندســـــي  عّمـــــال  أجــــور  فواتــيـــر 
المقاول المســند إليــه تــنــفيــذ عــدد مــن 
مــشــاريـــــع الشــــركــة بنحــو 1,9 مليــون 
دوالر أمــريكــي دون تقـــديم المستندات 

المؤيــدة

أفادت الشــركة بأنه جاري العمل 
على إعداد دلــيــــل  إجـــــــــــــراءات 
لتالفــي  الــمــشــاريـــــع  تـنـفـيـــذ 

ذلــك مســتقباًل

أكـــــــد الجهــــــاز علـــــى توصيتــه 
بتحديــد المســؤولية فــي صــرف 
مبالــــغ ماليـــــة دون االســتفادة 

منهـــــا

علـــــــى  الشركـــــــــــــة  أكـــــــــــدت 
اتخــــــاذ اإلجــــــراءات الالزمــــــــــة 
لتعزيــــــــز ضــــــوابــط متــــــابـــعـة 
تنفــــــيــــذ المشـــــاريع وســــــــداد 

ــن ــات المقـــــــاوليـــــــ مستحقـــ

الموقف

الموقف

الموقف

ألف دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي

800

1,2

4,9
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جهود جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة 
في تعزيز النزاهة

2021

قضايا تمت إحالتها 
إلى االدعاء العام

قضايا في مرحلة التحري وجمع 
االستدالالت والتزال قيد اإلجراءات

قضايا تعود 
ألعوام سابقة

إجمالي القضايا

31

17

53

101

باشــر الجهــاز اختصاصاتــه اســتنادًا إلــى المــادة )23( مــن قانــون 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة للدولــة، وبلــغ إجمالــي القضايــا التــي 
تعامــل معهــا الجهــاز فــي عــام 2021 عــدد )101( قضيــة، وذلك 

علــى النحــو اآلتــي: 



ملخص المجتمع عن التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة لعام 442021

نماذج من القضايا الصادر بشأنها أحكام قضائية باإلدانة في عام 2021

أقــدم أحــد الموظفيــن بأخــذ رشــوة ماليــة مــن بعــض المواطنيــن مقابــل القيــام 
بتســهيل إنجــاز بعــض معامالتهم اإلســكانية

ــة المتهــم بطلــب الرشــوة وإســاءة اســتعمال الوظيفــة وســجنه مــن  إدان
أجــل األولــى مــدة ســنتين وتغريمــه للحــق العــام  2000 ريــال ُعمانــي  

ــن ــة مــدة ســنة، مــع جمــع العقوبتي وســجنه مــن أجــل الثاني

رشوة وإساءة استعمال الوظيفة

رشوة
أقــدم أحــد الموظفيــن بطلــب رشــوة واســتغالل منصبــه لتحقيــق منفعــة 
شــخصية لــه ولغيــره مــن خــالل قيامــه بتســهيل إجــراءات إســناد أعمــال بعــض 

ــة ــى منافــع مالي ــه عل المناقصــات وتحصل

إدانــة المتهــم بالســجن ثــالث ســنوات وتغريمــه مبلــغ بنحــو 21 ألــف ريــال 
ُعمانــي والعــزل مــن الوظيفــة وحرمانــه مــن تولــي المناصــب العامــة

قيــام إحــدى المؤسســات التجاريــة بتوقيــع عقــود عمــل غيــر حقيقيــة مــع عــدد 
مــن المواطنيــن برواتــب تتــراوح بيــن 8150 - 8250 ريــال ُعمانــي دون حملهــم 
ــك العقــود  ــن الحقــًا باســتعمال تل ــام المذكوري ــة، وقي ــة عالي لمؤهــالت علمي
وتقديمهــا إلــى وزارة القــوى العاملــة الســتخراج مأذونيــات عمــل، وإلغــاء عقــود 

العمــل بعــد الحصــول علــى الموافقــة علــى اســتقدام العمالــة الوافــدة

إدانــة المتهــم األول والثانــي بجنايــة إدخــال بيانــات فــي نظــام معلوماتــي 
حكومــي بطريقــة غيــر مشــروعة وقضــت المحكمــة معاقبتهمــا بالســجن 
ثــالث ســنوات والغرامــة 3000 ريــال ُعمانــي، وإدانــة المتهــم  األول بجنحة 
تقديــم بيانــات غيــر صحيحــة عــن موظفيــه  ومعاقبتــه بالغرامــة 200 ريــال 
ُعمانــي وإلغــاء ترخيــص العمــل وأمــرت بوقــف تنفيــذ عقوبــة الســجن مــا 

عــدا  ثالثــة أشــهر فقــط ونفــاذ الغرامــة الماليــة

إدخال بيانات في نظام معلوماتي بطريقة غير مشروعة
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تابع/ نماذج من القضايا الصادر بشأنها أحكام قضائية باإلدانة في عام 2021

أقــدم أحــد الموظفيــن علــى التزويــر فــي محــررات رســمية وعرفيــة مــن خــالل 
تقديــم مســتندات غيــر صحيحــة ترتــب علــى إثرهــا تحقيــق منفعــة شــخصية لــه 

بحصولــه علــى قطعــة أرض ســكنية تجاريــة وأخــرى ســكنية 

إدانــة المتهــم بجنايــة تقليــد خاتــم إحــدى وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة 
ــة  ــرر رســمي وجناي ــر فــي مح ــة التزوي ــع موظــف حكومــي وجناي وتوقي
ــه عــن  اســتعمال المــزور مــع العلــم بأمــره وقضــت المحكمــة بمعاقبت
الثالثــة  بالســجن ســنة وعــن  الثانيــة  بالســجن ســنتين وعــن  األولــى 
بالســجن ســنة، وتدغــم بحقــه العقوبــات األخــف فــي األشــد وحرمانــه 
مــن تولــي الوظائــف العامــة ومصــادرة المحــررات المــزورة تمهيــدًا 

إلتالفهــا

تزوير

أقــدم عــدد مــن الموظفيــن باســتحداث جيــب تخطيطــي يتداخــل مــع قطــع 
أراض مملوكــة لبعــض المواطنيــن وذلــك بغــرض التعويــض  والمنــح لقطــع 

أراضــي ســكنية

إدانــة المتهميــن بجنايــة التزويــر فــي محــررات رســمية وجنايــة اســتعمال 
المحــرر المــزور مــع العلــم بتزويــره وجنحــة إســاءة اســتعمال الوظيفــة، 
وقضــت المحكمــة بالســجن ســنة عــن األولــى وبالســجن ســنة عــن 

الثانيــة وعــن الثالثــة الســجن ســتة أشــهر وبــراءة أحــد المتهميــن

التزوير وإساءة استعمال الوظيفة
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تابع/ نماذج من القضايا الصادر بشأنها أحكام قضائية باإلدانة في عام 2021

تدخــل عــدد مــن الموظفيــن فــي تســهيل إجــراءات منــح أرض ســكنية عــن طريق 
التزويــر فــي أوراق رســمية واســتعمال المحــرر المــزور مــع العلــم بأمــره وإســاءة 

اســتعمال الوظيفة 

إدانــة المتهــم الثانــي بجنايــة اســتعمال محــرر رســمي مــزور مــع العلــم 
بــه وجنحــة إســاءة اســتعمال الوظيفــة ومعاقبتــه عــن األولــى بالســجن 
ســنة ينفــذ منهــا شــهرين وعــن الثانيــة بالســجن ثالثــة أشــهر ينفــذ منهــا 
شــهر ، وإدانــة المتهميــن والثالــث والرابــع بجنحــة إســاءة اســتعمال 
ــام  ــة أشــهر ينفــذ منهــا ســبعة أي الوظيفــة ومعاقبتهمــا بالســجن ثالث

ــراءة المتهمــة األولــى والمتهــم الخامــس وب

استعمال محرر رسمي مزور وإساءة استعمال الوظيفة

أقــدم أحــد الموظفيــن بإســاءة اســتعمال وظيفتــه لتحقيــق منفعــة خاصــة 
بقيامــه بتســهيل إســناد عــدد مــن المناقصــات إلــى إحــدى الشــركات المملوكــة 
ألحــد أقاربــه وتوقيعــه منفــردًا علــى كشــوف تحليــل عــروض المناقصــات 
واإلســناد للشــركة علــى الرغــم مــن كونهــا األعلــى ســعرًا فــي بعــض الحــاالت، 

فضــاًل عــن عــدم اســتيفائها لبعــض شــروط المناقصــة

إدانــة المتهــم بجنحتــي اســتغالل المنصــب لتحقيــق منفعــة لغيــره 
وإســاءة اســتعمال الوظيفــة وقضــت المحكمــة بســجنه ســنتين وعزلــه 

مــن الوظيفــة العامــة 

استغالل المنصب وإساءة استعمال الوظيفة
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الــتوعــيــــة وتــعزيــــز الــنـــزاهـــــة

20202021

البرامج اإلذاعية 
والتلفزيونية

التقارير والمقابالت 
اإلذاعية والتلفزيونية

المنشورات الصحفية

اإلصدارات التوعوية 
الرقمية

اإلصدارات التوعوية 
المطبوعة

الندوات والمحاضرات 

7077

22

36

158

5

3

10

29

141

11

4

أولــى الجهــاز اهتمامــًا بالجوانــب اإلعالميــة والتوعويــة التــي 
تهــدف إلــى تجســيد الشــراكة المجتمعيــة وتعزيــز قيــم النزاهــة 
وترســيخ ثقافــة حمايــة المــال العــام وصــون مكتســبات الوطــن 
مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن البرامــج واألنشــطة والفعاليــات 
بلــغ عددهــا 272 فــي عــام 2021 بينمــا بلــغ عددهــا 294 فــي 

عــام 2020، مــن ذلــك مــا يلــي: 
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واعتمادهــا  النزاهــة  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة  إعــداد  مــن  االنتهــاء 
تعــد  والتــي   ،2022 مايــو   17 بتاريــخ  الموقــر  الــوزراء  مجلــس  مــن 
فــي  والمجتمــع  الحكــــــومة  دور  يوجــه  الــذي  العــام  اإلطـــــار  بمثابــة 
وأفــراد  والخــاص  العــام  القطاعيــن  جهــود  وتظافــر  تنســيق  ســبيل 
والمســاءلة الرقابــة  علــى  تعمــل  التــي  الجهــات  وكافــة  المجتمــع 

إعــداد مشــروع جديــد لقانــون حمايــة المــال العــام وتجنــب تضــارب 
المصالــح متضمنــًا نصوصــًا حــول حمايــة الشــهود والمبلغيــن والخبــراء 
والضحايــا ومــن فــي حكمهم، باإلضافة إلى التوســع فــي أحكام إقرارات 
الذمــة الماليــة، وإيــراد نصــوص لمكافحة الكســب غير المشــروع، وأحيل 
مشــروع القانــون إلــى الجهــات المختصــة الســتكمال اإلجــراءات المتبعــة

ــرات الــدولــيــــــة  ــة فــي االجــتـــمــــــــاعـــــــات والــمــؤتــمـــــ الــــمــشــــاركـــــ
المــنـعــقـــــدة بــــــشأن اتــفـــاقيــــــة األمــم المتحــدة لمـــكافحـــــة الفــــساد

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

اتفاقيــة  تنفيــذ  فــي  ُعمــان  لجهــود ســلطنة  اســتكمااًل 
ــج  األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، فقــد أســفرت نتائ

تلــك الجهــود عــن اآلتــي:
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الـــشــكــــاوى والـــبــــالغـــــــات

أولى الجهـــاز عنايته المهنية في تلقي الشكاوى والبالغات 
ــوات  ــف قن ــر مختل ــات المجتمــع عب ــه مــن فئ ــرد إلي ــي ت الت
التواصــل المتاحــة فــي الجوانــب المرتبطــة بالمخالفــات 
الماليــة واإلداريــة واإلهمــال والتقصيــر فــي أداء الواجبــات 
الوظيفيــة والمســاس بالمــال العــام وذلــك علــى النحــو 

اآلتي: 

20202021

عدد الشكاوى 
والبالغات

نسبة اإلنجاز

579505

%90%91
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