�صفحة �شهرية ت�صدرها

بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

�إقرارات الذمة املالية
حر�ص الم�شرع العماني على تنظيم كافة التدابير المعززة
لمبادئ النزاهة وال�شفافية بكافة الوحدات والم�ؤ�س�سات
ن�ص عليه قانون
الحكومية ،ومن بين تلك ال�سبل ما ّ
حماية المال العام وتجنب ت�ضارب الم�صالح ال�صادر
واجبات
بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  ، 2011/112من
ٍ
ومحظورات تقع على عاتق الم�س�ؤول الحكومي تهدف
في المقام الأول �إلى الحفاظ على المال العام ومقدرات
الوطن ومكت�سباته.
حيث ع ّرف قانون حماية المال العام وتجنب ت�ضارب
الم�صالح – ال ُم�شار �إليه – الم�س�ؤول الحكومي ب�أ ّنه (
كل �شخ�ص ي�شغل من�صب ًا حكومي ًا � ،أو يتولى عم ًال ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة في �إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة
بمقابل �أو بدون مقابل ،ويعتبر في ُحكم الم�س�ؤول الحكومي
�أع�ضاء مجل�س عمان وممثلو الحكومة في ال�شركات،
والعاملون بال�شركات المملوكة للحكومة بالكامل �أو تلك
التي ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على  %40من ر�أ�سمالها)،
و�سع الم�شرع من نطاق حمايته للمال العام
وبذلك فقد ّ
ب�أن �شمل مفهوم الم�س�ؤول الحكومي لكافة العاملين
بوحدات الجهاز الإداري للدولة على اختالف م�سمياتهم
ومراكزهم الوظيفية .ورتب على هذا التعريف التزامات
عديدة تقع على عاتق الم�س�ؤول الحكومي والتي ي�أتي من
بينها تقديم �إقرار بذمته المالية� .إذ �أنّ التزام الم�س�ؤول
الحكومي بتقديم �إقرار بذمته المالية ُيعد من �أهم
الو�سائل التي انتهجها الم�شرع ل�ضمان نزاهة تعامالت
الم�س�ؤولين الحكوميين مع وحدات الجهاز الإداري
للدولة ،خدم ًة للهدف الأ�سمى المتمثل في توفير الحماية
القانونية للأموال العامة.
وقد تناولت المادة ( )12من قانون حماية المال العام
وتجنب ت�ضارب الم�صالح ال ُم�شار �إليه ،بتنظيم التزام
الم�س�ؤول الحكومي بتقديم �إقرار بذمته المالية �إلى جهاز
الرقابة المالية والإدارية للدولة وذلك وفق ًا للنموذج الذي
يعده الجهاز لهذا الغر�ض ،على �أن يت�ضمن بيان ًا بجميع
الأموال المن ُقولة وال َعقارية المملوكة له ولأزواجه و�أوالده

عليهم والم�ستحقة للغير.
وقد �أكد الم�شرع في قانون حماية المال العام وتجنب
ت�ضارب الم�صالح –الم�شار �إليه-على �سرية الإقرارات
المقدمة بحيث حظر الإطالع عليها �إال بموافقة رئي�س
الجهاز ،ووفق ًا ل�ضرورات الفح�ص ،وذلك لغاية �ضمان
خ�صو�صية المعلومات المقدمة من قبل كافة الم�س�ؤولين
الحكوميين .وفي هذا الإطار فقد �أ�صدر معالي ال�شيخ
رئي�س جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قرارا
ب�إن�شاء دائرة �إقرارات الذمة المالية وتتبع رئي�س الجهاز
مبا�شرة وهي ُتعنى بدرا�سة وتنظيم وحفظ �إقرارات
الذمة المالية.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن الجهاز وفي �سبيل تفعيل حكم
المادة ( )12من قانون حماية المال العام وتجنب
ت�ضارب الم�صالح قد قام بطلب �إقرارات الذمة المالية
من العديد من الم�س�ؤولين الحكوميين وعلى اختالف
منا�صبهم وم�ستوياتهم الوظيفية ،وقد قام ه�ؤالء
الم�س�ؤولين بتقديم تلك الإقرارات �إلى رئي�س الجهاز.
�إنّ �إقرارات الذمة المالية على النحو الذي تم بيانه
�سلف ًا ،تعد ت�صريح ًا من قبل الم�س�ؤول الحكومي بذمته
المالية وفق ما ن�ص عليه قانون حماية المال العام
وتجنب ت�ضارب الم�صالح ،كما ُتعد الأداة القانونية التي
خولها الم�شرع للجهات المخت�صة للك�شف عن �أي �شبهات
�أو تجاوزات تم�س بالمال العام ،كما �أنها ت�شكل حماي ًة
للم�س�ؤول الحكومي من الت�شكيك في ذمته المالية.
�إنّ م�س�ؤولية الرقابة م�شترك ٌة بين جميع �أفراد الوطن،
ولذا ف�إنّ الإلمام بالأدوات القانونية التي �أق ّرها الم�شرع
لحماية الأموال العامة  ،ي�ش ّكل ركيز ًة �أ�سا�سي ًة في تدعيم
هذه ال�شراكة بين المواطن والم�س�ؤول الحكومي.

الق�صر ،وم�صدر هذه الملكية ،ولقد �سعى الجهاز �إلى
�إعداد ذلك النموذج وتم مراجعته من قبل وزارة ال�ش�ؤون
القانونية وعلى �أثر ذلك �صدر القرار رقم 2012/101
في �ش�أن �إقرار الذمة المالية للم�س�ؤول الحكومي وقد
ت�ضمن القرار نموذجا لإقرار الذمة المالية و�ضوابط
توثيق البيانات عليه.
وبنظرة �سريعة على نموذج �إقرار الذمة المالية نجد
�أنه يت�ضمن البيانات ال�شخ�صية للم�س�ؤول الحكومي هو
و�أزواجه و�أبنائه الق�صر (دون �سن � 18سنة) ،مع ذكر
للبيانات المالية الخا�صة بالم�س�ؤول الحكومي و�أزواجه
و�أبنائه الق�صر ك�أموالهم العقارية (الأرا�ضي والمباني
وغيرها) والمنقولة (كال�سيارات والمجوهرات وغيرها)
والأوراق المالية (كالأ�سهم وال�سندات) والأر�صدة
النقدية (�سواء في الم�صارف الوطنية �أو الأجنبية)
بالإ�ضافة �إلى بيان حقوق الم�س�ؤول الحكومي و�أزواجه المراجع الم�ساعد /
و�أوالده الق�صر قبل الغير (المدينين) �أو االلتزامات التي �شاذان بن بدر بن نا�صر العامري

دور اجلهاز يف مراجعة الت�شريعات
لقد َو ّ�سدَ الم�شرع �إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ُجمل ًة من المهام
والأهداف واالخت�صا�صات والتي باتت ت�شكل الإطار العام لعمل الجهاز عند ب�سط
رقابته على مختلف الجهات ال َم�شمولة برقابته.
وي�أتي دور الجهاز في مراجعة الت�شريعات من خالل ما قررته الن�صو�ص في قانون
الرقابة المالية والإدارية للدولة وال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم � 2011/111إذ
نجد �أن تلك المراجعة يمكن �أن نق�سمها �إلى ق�سمين اثنين وهما:
الق�سم الأول :وهو �إبداء الر�أي في م�شروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها
الجهات الخا�ضعة لرقابة الجهاز� ،إذ ن�صت المادة ( )5من قانون الرقابة المالية
والإدارية للدولة �أنه «يجب على الجهات الخا�ضعة لرقابة الجهاز موافاته بم�شروعات
القوانين واللوائح والنظم التي تعدها هذه الجهات والمتعلقة بال�ش�ؤون المالية
والمحا�سبية وال�ضرائب والر�سوم لإبداء مالحظاته ب�ش�أنها»
ويتبين من خالل هذا الن�ص �أن ال ُم�شرع قد �أوجب على الجهات الخا�ضعة لرقابة
الجهاز عند رغبتها في ا�ست�صدار قانون �أو الئحة �أو نظام متعلق بال�ش�ؤون المالية
والمحا�سبية وال�ضرائب والر�سوم �أن ي�ستطلع ر�أي جهاز الرقابة المالية والإدارية
للدولة وهذا �إجراء خا�ص قرره الم�شرع على خالف الإجراءات المقررة ال�ست�صدار
الت�شريعات ،ويعتبر هذا الإجراء �سابق على �صدور تلك الت�شريعات وي�أتي من �أجل
الت�أكيد على �أهمية �إبداء الجهات المخت�صة لر�أيها قبل �إ�صدار مثل تلك الت�شريعات،
ولهذا وتطبيقا لن�ص هذه المادة ف�إن الجهات الخا�ضعة لرقابة الجهاز تحيل مثل تلك
الت�شريعات �إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعد �أن يتم ا�ستطالع ر�أي وزارة
المالية ،وبعد �أن ُيبدي الجهاز ر�أيه ب�ش�أنها يتم �إحالتها من قبل الجهة �إلى وزارة
ال�ش�ؤون القانونية لمراجعتها النهائية تمهيدا ال�ست�صدارها ون�شرها في الجريدة
المراقب�/شبيب بن نا�صر بن خلفان البو�سعيدي
الر�سمية.
�إال �أن الت�سا�ؤل الذي كثيرا ما تطرحه بع�ض الجهات الخا�ضعة لرقابة الجهاز وهو ما مدير دائرة ال�ش�ؤون القانونية

طبيعة الت�شريعات التي يجب �أن تحال للجهاز لإبداء ر�أيه ب�ش�أنها؟ وهنا نود �أن نو�ضح
ب�أن الم�شرع قد َع ّد َد تلك الم�شروعات وق�صرها على الم�شروعات ال ُمتعلقة بال�ش�ؤون
المالية والمحا�سبية وال�ضرائب والر�سوم وهذا تعداد ُيفيد الح�صر فال ُيقا�س عليه �أو
يتو�سع في تف�سيره ،فعلى �سبيل المثال ف�إن مدلول «ال�ش�ؤون المالية» ين�سحب �إلى كل
ما هو من جن�س المو�ضوعات محل التنظيم بموجب �أحكام القانون المالي والئحته
التنفيذية كت�صنيف الميزانية و�إعداد م�شروعها واعتماده وتنفيذه وبيان المخالفات
المالية ومدد تقادم الحقوق وتح�صيل الإيرادات وتوريدها والتجاوز عما �صرف بدون
وجه حق ،وغيرها من المو�ضوعات التي ف�صلها القانون المالي والئحته التنفيذية.
الق�سم الثاني :ويتمثل في دور الجهاز من التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم
والقرارات فيما يتعلق باخت�صا�صه وكذلك بيان �أوجه النق�ص والق�صور في القوانين
واللوائح والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها واقتراح و�سائل عالجها .حيث ي�أتي
هذا الدور من منطلق الأهداف التي ر�سمها الم�شرع للجهاز وفق ما ن�صت عليه المادة
( )8من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ويعتبر هذا الدور الذي يقوم به الجهاز هو �أمر الحق على �صدور تلك الت�شريعات
والتي يمكن للجهاز �أن يب�سط رقابته ومراجعته عليها وذلك ليقف على م�ستوى تنفيذ
القوانين واللوائح ذات العالقة باخت�صا�صات الجهاز ،ف�ضال عن دور الجهاز في
بيان �أوجه النق�ص والق�صور التي يمكن �أن تظهر من خالل التطبيق العملي للوقائع
والأحداث ،والتي على �أثرها يقترح �إما بالتطبيق ال�صحيح لحكم القانون �أو ب�إجراء
التعديل الت�شريعي المالئم وبما يحقق الغر�ض من ب�سط رقابة الجهاز على مثل تلك
الت�شريعات.

دور ندوات حماية املال العام يف تعزيز النزاهة
�إنطالق ًا من الدور الذي يقوم به جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ب�ش�أن
�أهمية تعريف المواطنين وتوعيتهم بالمحافظة على المال العام و�صون منجزات
الوطن ومكت�سباته ،ت�أتي ندوات التوعية ك�إحدى و�سائل الإت�صال المبا�شر للجهات
الخا�ضعة لرقابة الجهاز للتعريف ب�آلية عملة.
حيث يتم من خالل تلك الندوات �إ�ستعرا�ض قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
وقانون حماية المال العام وتجنب ت�ضارب الم�صالح ويتم من خاللهم تو�ضيح
�آلية عمل الجهاز و�شرح مف�صل لإقرار الذمة المالية والإف�صاح ال�سنوي للم�س�ؤول
الحكومي ،كما يتم �إ�ستعرا�ض الطرق التي يمكن بها التوا�صل لتقديم �شكوى �أو
بالغ للمخت�صين بالجهاز �سواء بمقرة الرئي�سي بمنطقة الب�ستان �أو ب�أفرعه في
كل من ظفار و�صحار و�صور ونزوى والبريمي والر�ستاق.
ولم يقت�صر الجهاز تنفيذ ندواته للجهات الخا�ضعة لرقابة الجهاز بل �إمتد كذلك
لإ�ستهداف الطالب �سواء بالمدار�س �أو بالكليات والجامعات الحكومية منها
والخا�صة �إدراك ًا من الجهاز ب�أهمية بث التوعية الالزمة لهم ب�إعتبار �أنهم هم
م�س�ؤولي الم�ستقبل ،وقد جاء �أثر تنفيذ تلك الندوات جلي في تعزيز الم�س�ؤولية
للجميع ب�أهمية حماية المال العام ،ولتحقيق ذلك تم و�ضع خطة متكاملة ،حيث
�سيوا�صل الجهاز تنفيذ تلك الندوات حتى يتم تغطية جميع الجهات الخا�ضعة
لرقابة الجهاز بهدف التعريف بالقوانين المنظمة لعمله والمنهجية المتبعة لأداء

�إخت�صا�صاته بما يحقق �أهدافه في الم�ساهمة في الإرتقاء ب�أداء الجهات الخا�ضعة
لرقابته ،حيث تجاوز عدد الندوات المنفذة �أكثر من مائة ندوة توعوية.
الباحث الإداري �أول /محمد بن عبداهلل بن علي القا�سمي
دائرة التوا�صل المجتمعي

تقارير جهاز الرقابة
املالية والإدارية للدولة
يتج�سد دور جهاز الرقابة المالية واالدارية
للدولة في التقارير ال�صادرة عنه والتي ُتعبر
عن جهوده في حماية المال العام والحفاظ
على مقدرات الوطن ومكت�سباته تج�سيدا لما
�أناطه له قانون الرقابة المالية واالدارية للدولة
ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2011/111م
من اخت�صا�صات ،وذلك �إلى جانب ما ي�صدر
عنه من مكاتبات ومالحظات �سوا ًءا تلك التي
يتم توجيهها �إلى الوحدات الخا�ضعة لرقابته �أو
�إلى الجهات المعنية ذات العالقة ،ويتم �إعداد
هذه التقارير وفقا لأعلى المعايير المهنية التي
�أقرتها المنظمات الدولية المتخ�ص�صة في هذا
المجال مثل المنظمة الدولية للأجهزة العليا
للرقابة المالية والمحا�سبة (االنتو�ساي).
وتتعدد التقارير ال�صادرة عن جهاز الرقابة
المالية والإدارية للدولة �إلى تقارير بنتائج
الفح�ص وتقارير �سنوية وتقارير ذات الأهمية
الخا�صة ،حيث �إن تقارير نتائج الفح�ص تت�ضمن
مالحظات الجهاز التي تم اكت�شافها نتيجة
مراجعة الأعمال المالية والإدارية المتعلقة
بالجهة الخا�ضعة لرقابته ،والتو�صيات المقترحة
لت�صحيح الإجراءات وت�صويب الو�ضع� ،سعي ًا منه
لم�ساعدة هذه الجهات على توفيق �أو�ضاعها
ب�أ�سلوب م�ؤ�س�سي ي�ستند �إلى القوانين والأنظمة
وذلك في �إطا ٍر يرتكز على التعاون الم�ستمر
وال�شعور ب�أهمية ال�شراكة بينها وبين الجهاز
تحقيق ًا للهدف الأ�سمى وهو الم�صلحة العامة،
�أما التقرير ال�سنوي ف�إنه ي�شتمل على نتائج
�أعمال الجهاز خالل ال�سنة المالية ،ويتم رفعه
�إلى ح�ضرة �صاحب الجاللة ال�سلطـان قابو�س بن
�سعيد المعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ و ُن�سخ ًا منه
�إلى مجل�س الوزراء ومجل�سي ال�شورى والدولة
قبل نهاية ال�سنة المالية التالية.
�أما التقارير ذات الطبيعة الخا�صة فهي التقارير
التي يرفعها رئي�س الجهاز �إلى ح�ضرة �صاحب
الجاللة ال�سلطـان قابو�س بن �سعيد المعظم ـ
حفظه اهلل ورعاه ـ بالمو�ضوعات والأمور ذات
الأهمية الخا�صة ،والتي لم ت�ستجب �إلى تنفـيذها
الجهات الخا�ضعة لرقابته ف�ض ًال عن بيان
ال�صعوبات التي يواجهها فـي �أداء مهامه ،ومما
ال �شك فيه �أن هذا الأمر �إنما َي ُن ُّم عن العناية
التي �أوالها ح�ضرة ح�ضرة جاللة ال�سلطـان
المعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ بالأجهزة الرقابية
في الدولة ومتابعة �ش�ؤونها وحر�ص ًا من لدنه على
تمكينها من القيام بمهامها الملقاة على عاتقها
كما ينبغي ،دون �أي عوائق �أو�صعوبات.
وتتدرج م�ستويات تبليغ التقارير ال�صادرة عن
الجهاز بح�سب �أهميتها وج�سامة المخالفات التي
تت�ضمنها �إلى تقارير ت�صدر من رئي�س الجهاز في
الأحوال التي ترفع �إلى ح�ضرة �صاحب الجاللة
ال�سلطـان قابو�س بن �سعيد المعظم ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ و�إلى مجل�س الوزراء ومجل�سي ال�شورى
والدولة و�إلى �أ�صحاب ال�سمو والمعالي الوزراء
ومن في حكمهم ف�ض ًال عن تلك التقارير التي يتم
رفع م�ستوى المخاطبة نتيجة لعدم اال�ستجابة،
�أما التقارير التي ت�صدر من نائب الرئي�س فهي
التي ترفع �إلى �أ�صحاب ال�سعادة الوكالء ومن في
حكمهم و�أما التقارير ال�صادرة من المدير العام
ومن في حكمه فهي التي ترفع �إلى مدراء العموم
ومن في حكمهم ب�ش�أن الموا�ضيع التي ي�شملها
نطاق اخت�صا�صهم.
ً
الجدير بالذكر �أن الجهاز ال ي�ألو جهدا في متابعة
هذه التقارير وما يتمخ�ض عنها من �إجراءات
ومعالجات للمالحظات الواردة به ،حيث �أن
الجهات الخا�ضعة لرقابته ملزمة بالرد على
تقارير نتائج الفح�ص خالل  30يوم ًا من تاريخ
التبليغ وهي المدة التي حددها قانون الرقابة
المالية والإدارية للدولة ال�سالف الإ�شارة ،وعلى
الجهاز �إعداد التعقيب المالئم على ردود هذه
الجهات وتقييم ما تم اتخاذه من اجراءات لمنع
تكرار هذه المالحظات والتي قد تنطوي على
بع�ض المخالفات المالية واالدارية وفق ًا لما هو
وارد في هذه التقارير ،وهو ما يمثل المردود
الفعلي لأعمال الجهاز ب�ش�أن مهام الفح�ص و
الرقابة على الأموال والممتلكات العامة للدولة.
المراجعة الم�ساعدة/
مريم بنت عبداهلل الحاتمية

