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مسقط100

اإقرار الذمة المالية للم�سوؤول الحكومي
تاأتي �أهمية �إقر�ر �لذمة �لمالية في كونه �أحد �أهم �أدو�ت حماية �لمال �لعام وحماية �لم�صوؤول �لحكومي من �لت�صكيك في ذمته وذلك بهدف ر�صد �أي ملمح للإثر�ء تطر�أ على 

�لم�صوؤول �أثناء �صغله لوظيفة عمومية، �إلى جانب �لحد من ت�صارب �لم�صالح �لخا�صة مع �لم�صالح �لعامة، ولما لإقر�ر �لذمة �لمالية من �أهمية فقد ن�صت �تفاقية �لأمم �لمتحدة 
على �صرورة �أن تقوم �لدول �لأطر�ف فيها باإن�صاء �أنظمة فعاله لإقر�ر �لذمة �لمالية ، وقد �ن�صمت �ل�صلطنة لهذه �لتفاقية بموجب �لمر�صوم �ل�صلطاني رقم 2013/46 �ل�صادر 

بتاريخ 2013/11/20م و�لجدير بالذكر باأن �ل�صلطنة تطبق نظام �إقر�ر �لذمة �لمالية قبل �لن�صمام �لى �لتفاقية وهي �أول بلد يطبق نظام لإقر�ر �لذمة �لمالية من بين دول 
مجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية.

فهد بن �أحمد �لفار�صي

 العدد )١٠(

�لإعلمي م�صطفى �لمعمري

الكيان��ات  م��ن  واح��داً  الجه��از  يمث��ل 

تحظ��ى  الت��ي  المهم��ة  الم�ؤ�س�س��ية 

الحك�م��ة  قب��ل  م��ن  كبي��رة  برعاي��ة 

للأدوار الرقابية والإ�س��رافية المن�طة 

الأداء  م�س��ت�ى  برف��ع  وا�س��هامته  ب��ه 

المال��ي والإداري ف��ي م�ؤ�س�س��ات الدول��ة 

ثق��ة  ف��ي  اإيجاب��ي  ب�س��كل  انعك���س  مم��ا 

ومهام��ه  ب��اأدواره  والأف��راد  الم�ؤ�س�س��ات 

عب��ر اإ�س��دار ت�س��ريعات منظمة اأ�س��همت 

اإع��ادة ترتي��ب الكثي��ر  ب�س��كل كبي��ر ف��ي 

ف��ي  والمالي��ة  الإداري��ة  الج�ان��ب  م��ن 

م�ؤ�س�س��ات الجه��از الإداري للدولة التي 

تقع حتت رقابته.

جم��ال  يف  ن�س��اطه  خ��لل  م��ن  ون��رى 

عل��ى  قدرت��ه  ع��ام  ب�س��كل  الرقاب��ة 

م�اكب��ة التط���ر احلا�س��ل يف املنظ�م��ة 

الرقابي��ة وتكيف��ه م��ع كافة امل�س��تجدات 

الت��ي ترتق��ي ب��دوره يف م�س��رة العم��ل 

التنم���ي ع��ر ت�جه��ات وبرام��ج تق���م 

عل��ى �س��رورة تط�ي��ر امل���ارد الب�س��رية 

التحدي��ث  و  جه��ة  م��ن  وتاأهيله��ا 

والت�س��ريعات  الق�ان��ن  يف  والتجدي��د 

الت��ي ت�اك��ب النم��� يف العم��ل امل�ؤ�س�س��ي 

م��ن جه��ة اأخرى مم��ا رفع من م�س��ت�ى 

ال�ع��ي املجتمعي ب��دور اجلهاز الرقابي 

والإ�سرايف.

ورمب��ا اأن البع���س م��ا زال يخل��ط ب��ن 

ك�ن��ه  يف  للجه��از  الأ�سا�س��ية  الأه��داف 

م�ؤ�س�س��ة اإ�س��رافية رقابية ولي�س��ت جهة 

حما�س��بية لذلك ي�س��عى اجله��از جاهدا 

ع��ر  لل�اق��ع  ملم�س��ته  خ��لل  م��ن 

تكثي��ف  اإىل  املختلف��ة  الت�عي��ة  و�س��ائل 

ن�س��ر وتعزيز النزاه��ة وهذا ل يتاأتى اإل 

م��ن خ��لل التكات��ف والتع��اون م��ع دور 

اجلهاز يف املرحلة القادمة، حيث اأ�سبح 

عميق��ا  فهم��ا  تتطل��ب  ملح��ة  �س��رورة 

الت��ي  الت�جه��ات  ب��كل  والدف��ع  ل��دوره 

من �س��اأنها حتقي��ق اأق�سى درجات الأداء 

والإ�سراف والرقابة.

من �لأهمية �أن يعمل 
�جلهاز على تكثيف 
�لرب�مج  �لتوعوية

�لتكاتف و�لتعاون 
مع دور �جلهاز خلل 

�ملرحلة �لقادمة 
�أ�صبح �صرورة ملحة

تويتر الجهاز

راأيــــــهــــــم

حوكمة ال�سركات الحكومية

جهاز الرقابة     ُعمان

ت�شميم واإخراج: اأ�شيلة الوائلية /ثرياء ال�شكيلية
                    

تاأتي �أهمية �إقر�ر �لذمة 
�ملالية يف كونه �أحد �أهم 
�أدو�ت حماية �ملال �لعام 

وحماية �مل�صوؤول �حلكومي من 
�لت�صكيك يف ذمته

جعلت �حلكومة تطبيق 
نظم ومبادئ �حلوكمة 

�أحد �ملرتكز�ت �لأ�صا�صية 
للإطار �ملايل خلطة �لتنمية 

�خلم�صية �لتا�صعة 

فهد بن �أحمد �لفار�صي
مدير د�ئرة �إقر�ر�ت �لذمة �ملالية

بالمفه��وم  ال�ش��ركات  حوكم��ة  اإّن 
القواع��د  مجموع��ة  ب��ه:  ُيق�ش��د  الع��ام 
والإج��راءات الت��ي يت��م بموجبه��ا اإدارة 
طري��ق  ع��ن  عليه��ا،  والرقاب��ة  ال�ش��ركة 
الإدارة،   مجل���س  بي��ن  العالق��ة  تنظي��م 
والم�ش��اهمين،  التنفيذي��ة،  والإدارة 
واأ�شح��اب الم�شال��ح الآخري��ن، وكذلك 
الم�شوؤولية الجتماعية والبيئية لل�شركة، 
وتتمثل الحوكمة في عدة اأركان اأ�شا�ش��ية 
وه��ي ال�ش��فافية، والم�ش��اءلة، والعدالة، 

والم�شوؤولية.
وت�ُعنى حوكمة ال�شركات، ب�شكل رئي�شي، 
بالأ�ش��لوب ال��ذي يتم فيه اإدارة ال�ش��ركة 
ق��درة  م��ن  والتحق��ق  عليه��ا،  والرقاب��ة 
�شيا�ش��ات  و�ش��ع  عل��ى  الإدارة  مجل���س 
ور�ش��م اأهداف لل�ش��ركة تتف��ق وم�شلحة 
الم�ش��اهمين ، م��ع مراع��اة اأهمية تنمية 
والم�ش��اركة  المحيط��ة  المجتمع��ات 
الإجتماعي��ة ؛ بم��ا يحقق توزي��ع الثروات 
والخيرات على الجميع دون تكّد�ش��ها في 

طرف واحد.
وقد اأر�ش��ت منظمة التع��اون القت�شادي 
والتنمي��ة )OCED( ف��ي عام 2٠٠4م  
ع��ددًا م��ن المب��ادئ والمعايي��ر المعنّي��ة 
ر�ش��م  ل�شم��ان  ال�ش��ركات،  بحوكم��ة 
ف��ي  ال�ش��ركات  تتبناه��ا  ا�ش��تراتيجية 
الرئي�ش��ية،  اأهدافه��ا  لتحقي��ق  �ش��عيها 
والتقّي��د  الم�ش��اهمين،  حق��وق  ورعاي��ة 
بالإف�شاح وال�شفافية، ور�شم م�شوؤوليات 
مجل���س الإدارة ف��ي اإط��ار م�ش��تقل ع��ن 

الإدارة التنفيذية لل�شركة. 
ال�ش��ركات  حوكم��ة  احتل مو�ش��وع  لق��د 
الكيان��ات  ل��دى  ال�ش��دارة  م��كان 
؛  المختلف��ة  ال��دول  ف��ي  القت�شادي��ة 

ع�شف��ت  الت��ي  المالي��ة  الأزم��ات  نتيج��ة 
ب�ش��ركات كبيرة ح��ول العال��م ، واأدت اإلى 
اهتزاز الثقة في مدى �ش��المة الإدارة في 
ال�ش��ركات ، ومدى �شح��ة نتائجها المالية 
المعلن��ة ، وم��ا لذلك من تداعيات �ش��لبية 
كبي��رة ، كل ذل��ك اأدى اإل��ى اأهمي��ة الحث 
،وتطبي��ق  الرقاب��ي  ال��دور  تفعي��ل  عل��ى 
مبادئ الحوكمة ، وتاأهيل الكوادر المنوط 

بها تطبيق هذه المبادئ.
وتع��ّد �ش��لطنة ُعم��ان م��ن ال��دول المهتمة 
ال�ش��ركات،  حوكم��ة  مب��ادئ  بتطبي��ق 
واأُن�ش��ئ مركز ُعمان للحوكمة وال�شتدامة 
مفه��وم  ن�ش��ر  به��دف  2٠١5م  ع��ام  ف��ي 
وثقاف��ة الحوكم��ة اإلى كافة ال�ش��ركات في 
ال�شلطنة، وتر�شيخ وت�شجيع وتفعيل مبادئ 
الم�شوؤولية الجتماعية لدى ال�شركات بما 
يكفل القي��ام بدورها نحو خدمة المجتمع 
وتحقي��ق متطلب��ات التنمي��ة الم�ش��تدامة، 
وتح�ش��ين م�ش��توى اأداء روؤ�ش��اء واأع�ش��اء 
مجال���س اإدارة ال�ش��ركات بكافة اأ�ش��كالها 
القانوني��ة، واإداراته��ا التنفيذي��ة، واإعداد 
اخت�شا�ش��ات مجال���س اإدارة ال�ش��ركات، 

وتحديد م�شوؤولياتها.
ملحوظ��ًا  اهتمام��ًا  ال�ش��لطنة  وتول��ي 
يتج��اوز  والت��ي  الحكومي��ة  بال�ش��ركات 
توّج��ه  ظ��ل  ف��ي  �ش��ركة،   6٠ عدده��ا 
برام��ج  تفعي��ل  اإل��ى  الر�ش��يدة  الحكوم��ة 
تخ�شي���س الم�ش��اريع ، حي��ث تع��د ه��ذه 
ال�شركات ذات ثقل اقت�شادي، كما جعلت 
الحكوم��ة الر�ش��يدة تطبيق نظ��م ومبادئ 
الأ�شا�ش��ية  المرتك��زات  اأح��د  الحوكم��ة 
لالإط��ار المالي لخط��ة التنمية الخم�ش��ية 
التا�ش��عة )2٠١6م - 2٠2٠م( ال�ش��ادرة 
بالمر�ش��وم ال�ش��لطاني رق��م )١/2٠١6(، 

ال��ذي  لله��دف  الوا�شح��ة  الإ�ش��ارة  م��ع 
ت�ش��عى اإلي��ه الحكوم��ة بالتاأكد من ح�ش��ن 
المحّول��ة  العام��ة  الأم��وال  ا�ش��تخدام 
لل�ش��ركات الحكومية ، وتحقيقه��ا للعوائد 
القت�شادي��ة المرج��ّوة، وبم��ا ي�ش��هم ف��ي 
تر�ش��يد الإنف��اق الع��ام وتحقي��ق التنمي��ة 

الم�شتدامة.
وق��د اأن��اط الم�ش��رع اإل��ى جه��از الرقاب��ة 
�ش��وء  ،ف��ي  للدول��ة  والإداري��ة  المالي��ة 
اخت�شا�شات��ه،  بمراجع��ة تنفي��ذ الخط��ة 
الأه��داف  تحقي��ق  وم��دى  التنموي��ة 
وكذل��ك  به��ا،  والمعتم��دة  المر�ش��ومة 
اخت�شا���س الجه��از بتقييم ومتابع��ة اأداء 
ا�ش��تثمارات ال�شركات المملوكة  للحكومة 
بالكامل اأو تلك التي ت�ش��اهم فيها بن�ش��بة 
تزي��د على )4٠%( من راأ�ش��مالها، اأو تلك 
الت��ي منحته��ا الحكوم��ة امتياز ا�ش��تغالل 
مرف��ق ع��ام اأو م��ورد م��ن م��وارد الث��روة 
الطبيعي��ة ، واخت�شا�شه الأ�شيل بالتحقق 
م��ن كف��اءة الأنظم��ة المالي��ة والإداري��ة، 
ه��ذه  بتنفي��ذ  ال�ش��ركات  الت��زام  وم��دى 
واللوائ��ح  القواني��ن  ومختل��ف  الأنظم��ة 

والقرارات ال�شادرة بهذا ال�شاأن.
اإن ّمعظم الدول الكبرى تتجه نحو تطبيق 
حوكمة ال�ش��ركات من خالل ر�شم معايير 
�شارم��ة ، وذل��ك بو�ش��ع لئح��ة تنفيذية ، 
تلت��زم بتطبيقه��ا جميع ال�ش��ركات ،�ش��واء 
بالإ�شاف��ة  ال�ش��خ�شية،  اأو  الحكومي��ة 
م��ن  الم�ش��تمرة  الرقاب��ة  عملي��ات  اإل��ى 
قب��ل اأجه��زة الرقاب��ة المختلف��ة، ومكاتب 
التدقي��ق الم�ش��تقلة، ون�ش��ر تقاري��ر دورية 
تبين مدى التزام  هذه ال�ش��ركات بمبادئ 

واأ�ش�س الحوكمة ال�شحيحة.
واأو�ش��ى الجه��از ف��ي العديد م��ن تقاريره 

لحوكم��ة  ميث��اق  و�ش��ع  اأهمي��ة  اإل��ى 
ال�شركات الحكومية واأتى توقيع اتفاقية 
التع��اون ف��ي مطل��ع ه��ذا الع��ام بين كل 
م��ن مركز عم��ان للحوكمة وال�ش��تدامة 
ووزارة المالي��ة لإع��داد ميث��اق حوكم��ة 
يمث�ّ��ل  وه��ذا  الحكومي��ة،  ال�ش��ركات 
ا�ش��تجابة للتوج��ه الحكوم��ي ف��ي و�ش��ع 
م��ن  تع��زز  وا�شح��ة  ومعايي��ر  �شواب��ط 
ممار�ش��ة ال�ش��ركات الحكومي��ة لمبادئ 
ي�شم��ن تحقي��ق  بم��ا  الر�ش��يدة  الإدارة 
اأف�ش��ل م�ش��تويات الأداء، وه��و م��ا يقود 
ال�ش��ركات الحكومية اإلى النمو والتو�شع 

في اأن�شطتها وا�شتثماراتها.
كما �ش��يتيح المجال ب�شورة اأو�ش��ع اأمام 
جه��از الرقابة للتحقق م��ن مدى التزام 
ال�ش��ركات الحكومي��ة بمب��داأ ال�ش��فافية 
 ، والإداري��ة  المالي��ة  الت�شرف��ات  ف��ي 
وكذل��ك تحدي��د الم�ش��وؤوليات الت��ي تقع 
ال�ش��ركة  ف��ي  موظ��ف  كل  عات��ق  عل��ى 
وعل��ى عات��ق اأع�شاء مجل���س الإدارة في 
تنفيذه��م لواجباته��م واأعماله��م ، كم��ا 
ال�ش��ركات  اأداء  مراقب��ة  ف��ي  �شي�ش��هم 
الحكومي��ة وم��دى تحقيقه��ا لالأه��داف 
اأجله��ا،  اأن�ش��ئت م��ن  الت��ي  والأغرا���س 
ع��الوًة عل��ى ت�ش��جيع ال�ش��ركات لخل��ق 
المناخ الجاذب لال�ش��تثمارات الخا�شة 
وتي��رة  وت�ش��ريع  والأجنبي��ة،  المحلي��ة 
التنوي��ع القت�شادي، بما يحقق �ش��المة 
بال�ش��لطنة،  القت�شادي��ة  الأو�ش��اع 
ويع��زز م��ن ثقة الم�ش��تثمرين ف��ي قدرة 
القت�ش��اد الوطني عل��ى تحقيق اأهداف 

التنمية الم�شتدامة.

الرقاب��ة  القان��ون جه��از  اأن خ��ول  من��ذ 
المالي��ة والإدارية للدولة طل��ب اإقرارات 
الم��ادة  حك��م  بموج��ب  المالي��ة  الذم��ة 
)١2( م��ن قان��ون حماي��ة الم��ال الع��ام 
ال�ش��ادر  الم�شال��ح  ت�ش��ارب  وتجن��ب 
بالمر�ش��وم ال�ش��لطاني رقم 2٠١١/١١2 
الرقاب��ة  جه��از  رئي���س  فو���س  وال��ذي 
المالي��ة والإدارية للدول��ة اإ�شدار نموذج 
اإقرار الذمة المالية للم�ش��وؤول الحكومي 
�ش��ارع الجه��از ال��ى القي��ام باخت�شا�شه 
فاأ�ش��در  ال�ش��دد  ه��ذا  ف��ي  وواجبات��ه 
الق��رار رقم 2٠١2/١٠١ في �ش��اأن اإقرار 
الحكوم��ي  للم�ش��وؤول  المالي��ة  الذم��ة 
ف��ي  ون�ش��ر  2٠١2/١١/١4م  بتاري��خ 
الجري��دة الر�ش��مية ع��دد 99٠، على اأثر 
ذل��ك ق��ام الجه��از  بتفعيل ذل��ك القرار 
وطل��ب من المخاطبين باأح��كام القانون 
تقدي��م اإق��رار الذم��ة المالي��ة للم�ش��وؤول 
الحكومي، ويتطلب اإق��رار الذمة المالية 
اأن يقوم الم�ش��وؤول بالحكومي بالإف�شاح 
لزوج��ه  اأو  ل��ه  المملوك��ة  الأم��وال  ع��ن 
ولأبنائ��ه الق�شر �ش��واء الأموال العقارية 

اأو المنقول��ة تل��ك الموج��ودة ف��ي اأرا�ش��ي 
ال�ش��لطنة اأو خارجها كم��ا اأن اإقرار الذمة 
المالي��ة ل يفرق اأكان الم�ش��وؤول الحكومي 

عمانيا اأو غير عماني. 
ال�ش��ادر  الإق��رار  بنم��وذج  العم��ل  وت��م 
ع��ام  من��ذ   2٠١2/١٠١ رق��م  بالق��رار 
2٠١2م ولغاي��ة يولي��و 2٠١6م وذل��ك لأنه 
م��ع التطبي��ق العمل��ي للنظ��ام وم��ا تبي��ن 
الفت��رة  خ��الل  ب��رزت  مالحظ��ات  م��ن 
و2٠١6م  2٠١2م  عام��ي  بي��ن  الممت��دة 

ودرا�ش��تها  التجرب��ة  تقيي��م  خالله��ا  ت��م 
الأم��ر الذي ترت��ب عليه اإع��ادة النظر في 
النم��وذج الم�ش��تخدم ف�ش��ال ع��ن اآلي��ات 
طل��ب ومراجع��ة الإق��رار والت��ي كانت تتم 
بال�ش��كل الي��دوي والمرا�ش��الت الورقي��ة، 
 2٠١6/6١ رق��م  الق��رار  �ش��دور  وكان 
وال��ذي مث��ل نقل��ه في نم��وذج الإق��رار من 
الناحي��ة المو�شوعي��ة وال�ش��كلية حي��ث اإن 
الإق��رار اأ�شب��ح الكتروني��ا يت��م طلب��ه من 
خالل الموق��ع اللكتروني لجه��از الرقابة 

www.sai. المالية والإداري��ة للدولة
وال��ذي ا�ش��تحدث ناف��ذة    gov.om
المالي��ة  الذم��ة  اإق��رار  بم�ش��مى  جدي��دة 
�شمن��ت نم��اذج الإق��رار بالغتي��ن العربية 
والنجليزي��ة، وتم ت�شمينه بيانات لم تكن 
موج��ودة في النموذج ال�ش��ابق اأ�شبح معه 

الإقرار اأكثر �شمولية وو�شوحا. 
تعبئ��ة  ت�ش��هيل  ف��ي  الجه��از  م��ن  و�ش��عيا 
الإقرار وتو�شيح البيانات التي �شملها قام 
باإع��داد دليل لتعبئ��ة نموذج اإق��رار الذمة 

ال�ش��ادر  الحكوم��ي  للم�ش��وؤول  المالي��ة 
بالق��رار رق��م 2٠١6/6١ وه��ذا الدلي��ل 
يت�شمن��ا �ش��رحا مف�شال ل��كل م�شطلح 
اأو بي��ان ورد في ذل��ك الإقرار وهو متاح 
عل��ى الموق��ع اللكترون��ي للجه��از، كما 

قام الجهاز بتخ�شي�س اأرقام 
هواتف لل��رد على ا�شتف�ش��ارات مقدمي 
الإق��رار واأرقام��ا اأخ��رى تعن��ى بتقدي��م 
الدعم الفني والتقن��ي لمن يقوم بتعبئة 
الإقرار، كما يقوم الجهاز بتقديم ور�س 
عمل ب�ش��اأن تعبئ��ة اإقرار الذم��ة المالية 
وذل��ك بالتع��اون مع الجهات الم�ش��مولة 

برقابته. 
ويق��وم الجه��از بالتعام��ل م��ع اإق��رارات 
الذم��ة المالية بكل �ش��رية ومهنية حيث 
منحها قانون حماية المال العام وتجنب 
ت�شارب الم�شالح حماية قانونية وذلك 
باأنه ل ي�شمح بالطالع عليها اأو التعامل 
معه��ا باأي �ش��كل م��ن الأ�ش��كل دون اإذن 
م�شبق من رئي���س جهاز الرقابة المالية 
دائ��رة  اإن�ش��اء  وت��م  للدول��ة،  والإداري��ة 
اإق��رارات الذم��ة المالي��ة تتب��ع لرئي���س 
م��ع  التعام��ل  بغر���س  وذل��ك  الجه��از 
كل م��ا ُيعن��ى باإق��رارات الذم��ة المالي��ة 
وحفظها وترتيبه��ا، وتقوم هذه الدائرة 

بالخت�شا�شات المكلفة بها. 
طل��ب اإق��رار الذمة المالية لي���س مجرد 
ع��ن  الإف�ش��اح  خالل��ه  يت��م  اإج��راء 
البيان��ات المالي��ة للم�ش��وؤول الحكوم��ي 
واأولده الق�ش��ر الى جه��از الرقابة دون 
الجه��از  قب��ل  م��ن  اأو متابع��ة  مراجع��ة 
للبيان��ات المقدم��ة ويتب��ع الجه��از كافة 
الإجراءات القانونية ف��ي متابعة التاأكد 
م��ن البيان��ات الت��ي ت��رد ف��ي اإق��رارات 
الم�ش��وؤولين  م��ن  لأي  المالي��ة  الذم��ة 
الحكوميي��ن ، وذلك من خ��الل التعاون 
م��ع الجهات المعني��ة ، كما يتم الطالع 
الإقليمي��ة  التج��ارب  م��ن  وال�ش��تفادة 
الذم��ة  اإق��رارات  ف��ي مج��ال  والدولي��ة 
المالي��ة، كم��ا اأك��دت نتائج ا�ش��تعرا�س 
الثال��ث  للف�شلي��ن  ال�ش��لطنة  تنفي��د 
والراب��ع من اتفاقية الأمم المتحدة الى 
اأن ال�ش��لطنة بحاج��ة للنظ��ر في تجريم 

الثراء غير الم�شروع .

على  للرقابة  �ل��ع��ام��ة  �مل��دي��ري��ة 
�لتجارية  و�ل�صركات  �ل�صتثمار�ت 

و�ل�صناعية

�إبر�هيم بن �صعيد �لعزري


