
�صفحة �صهرية ت�صدرها                     بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

حر�ص الم�شرع العماني على تنظيم كافة التدابير المعززة 

لمبادئ النزاهة وال�شفافية بكافة ال�حدات والم�ؤ�ش�شات 

قان�ن  عليه  ن�ّص  ما  ال�شبل  تلك  بين  ومن  الحك�مية، 

ال�شادر  الم�شالح  ت�شارب  وتجنب  العام  المال  حماية 

واجباٍت  من   ،  2011/112 رقم  ال�شلطاني  بالمر�ش�م 

تهدف  الحك�مي  الم�ش�ؤول  عاتق  على  تقع  ومحظ�رات 

في المقام الأول اإلى الحفاظ على المال العام ومقدرات 

ال�طن ومكت�شباته.

ت�شارب  وتجنب  العام  المال  حماية  قان�ن  عّرف  حيث 

 ( باأّنه  الحك�مي  – الم�ش�ؤول  اإليه  – الُم�شار  الم�شالح 

كل �شخ�ص ي�شغل من�شبًا حك�ميًا ، اأو يت�لى عماًل ب�شفة 

دائمة اأو م�ؤقتة في اإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة 

بمقابل اأو بدون مقابل، ويعتبر في ُحكم الم�ش�ؤول الحك�مي 

ال�شركات،  في  الحك�مة  وممثل�  عمان  مجل�ص  اأع�شاء 

تلك  اأو  بالكامل  للحك�مة  الممل�كة  بال�شركات  والعامل�ن 

التي ت�شاهم فيها بن�شبة تزيد على 40% من راأ�شمالها(، 

العام  للمال  الم�شرع من نطاق حمايته  و�ّشع  وبذلك فقد 

العاملين  لكافة  الحك�مي  الم�ش�ؤول  مفه�م  �شمل  باأن 

ب�حدات الجهاز الإداري للدولة على اختالف م�شمياتهم 

ومراكزهم ال�ظيفية. ورتب على هذا التعريف التزامات 

عديدة تقع على عاتق الم�ش�ؤول الحك�مي والتي ياأتي من 

بينها تقديم اإقرار بذمته المالية. اإذ اأّن التزام الم�ش�ؤول 

اأهم  من  ُيعد  المالية  بذمته  اإقرار  بتقديم  الحك�مي 

تعامالت  نزاهة  ل�شمان  الم�شرع  انتهجها  التي  ال��شائل 

الإداري  الجهاز  وحدات  مع  الحك�ميين  الم�ش�ؤولين 

للدولة، خدمًة للهدف الأ�شمى المتمثل في ت�فير الحماية 

القان�نية لالأم�ال العامة.

العام  المال  قان�ن حماية  المادة )12( من  تناولت  وقد 

التزام  بتنظيم  اإليه،  الُم�شار  الم�شالح  ت�شارب  وتجنب 

الم�ش�ؤول الحك�مي بتقديم اإقرار بذمته المالية اإلى جهاز 

الرقابة المالية والإدارية للدولة وذلك وفقًا للنم�ذج الذي 

اأن يت�شمن بيانًا بجميع  يعده الجهاز لهذا الغر�ص، على 

الأم�ال المنُق�لة والَعقارية الممل�كة له ولأزواجه واأولده 

اإلى  الجهاز  �شعى  ولقد  الملكية،  هذه  وم�شدر  الق�شر، 

اإعداد ذلك النم�ذج وتم مراجعته من قبل وزارة ال�ش�ؤون 

 2012/101 رقم  القرار  �شدر  ذلك  اأثر  وعلى  القان�نية 

وقد  الحك�مي  للم�ش�ؤول  المالية  الذمة  اإقرار  �شاأن  في 

و�ش�ابط  المالية  الذمة  لإقرار  نم�ذجا  القرار   ت�شمن 

ت�ثيق البيانات عليه. 

نجد  المالية  الذمة  اإقرار  نم�ذج  على  �شريعة  وبنظرة 

ه�  الحك�مي  للم�ش�ؤول  ال�شخ�شية  البيانات  يت�شمن  اأنه 

ذكر  مع  �شنة(،   18 �شن  )دون  الق�شر  واأبنائه  واأزواجه 

واأزواجه  الحك�مي  بالم�ش�ؤول  الخا�شة  المالية  للبيانات 

والمباني  )الأرا�شي  العقارية  كاأم�الهم  الق�شر  واأبنائه 

وغيرها( والمنق�لة )كال�شيارات والمج�هرات وغيرها( 

والأر�شدة  وال�شندات(  )كالأ�شهم  المالية  والأوراق 

الأجنبية(  اأو  ال�طنية  الم�شارف  في  )�ش�اء  النقدية 

واأزواجه  الحك�مي  الم�ش�ؤول  حق�ق  بيان  اإلى  بالإ�شافة 

واأولده الق�شر قبل الغير )المدينين( اأو اللتزامات التي 

عليهم والم�شتحقة للغير. 

وتجنب  العام  المال  حماية  قان�ن  في  الم�شرع  اأكد  وقد 

الإقرارات  �شرية  اإليه-على  –الم�شار  الم�شالح  ت�شارب 

رئي�ص  بم�افقة  اإل  عليها  الإطالع  حظر  بحيث  المقدمة 

�شمان  لغاية  وذلك  الفح�ص،  ل�شرورات  ووفقًا  الجهاز، 

خ�ش��شية المعل�مات المقدمة من قبل كافة الم�ش�ؤولين 

ال�شيخ  معالي  اأ�شدر  فقد  الإطار  هذا  وفي  الحك�ميين. 

قرارا  للدولة  والإدارية  المالية  الرقابة  جهاز  رئي�ص 

باإن�شاء دائرة اإقرارات الذمة المالية وتتبع رئي�ص الجهاز 

اإقرارات  وحفظ  وتنظيم  بدرا�شة  ُتعنى  وهي  مبا�شرة 

الذمة المالية. 

حكم  تفعيل  �شبيل  وفي  الجهاز  اأن  اإلى  الإ�شارة  وتجدر 

وتجنب  العام  المال  حماية  قان�ن  من   )12( المادة 

المالية  اإقرارات الذمة  ت�شارب الم�شالح قد قام بطلب 

اختالف  وعلى  الحك�ميين  الم�ش�ؤولين  من  العديد  من 

ه�ؤلء  قام  وقد  ال�ظيفية،  وم�شت�ياتهم  منا�شبهم 

الم�ش�ؤولين بتقديم تلك الإقرارات اإلى رئي�ص الجهاز.

بيانه  تم  الذي  النح�  على  المالية  الذمة  اإقرارات  اإّن 

بذمته  الحك�مي  الم�ش�ؤول  قبل  من  ت�شريحًا  تعد  �شلفًا، 

العام  المال  حماية  قان�ن  عليه  ن�ص  ما  وفق  المالية 

وتجنب ت�شارب الم�شالح، كما ُتعد الأداة القان�نية التي 

خ�لها الم�شرع للجهات المخت�شة للك�شف عن اأي �شبهات 

حمايًة  ت�شكل  اأنها  كما  العام،  بالمال  تم�ص  تجاوزات  اأو 

للم�ش�ؤول الحك�مي من الت�شكيك في ذمته المالية. 

ال�طن،  اأفراد  جميع  بين  م�شتركٌة  الرقابة  م�ش�ؤولية  اإّن 

اأقّرها الم�شرع  ولذا فاإّن الإلمام بالأدوات القان�نية التي 

لحماية الأم�ال العامة ، ي�شّكل ركيزًة اأ�شا�شيًة في تدعيم 

هذه ال�شراكة بين الم�اطن والم�ش�ؤول الحك�مي. 

المراجع الم�شاعد /

 �شاذان بن بدر بن نا�شر العامري

تقارير جهاز الرقابة 

املالية والإدارية للدولة

اإقرارات  الذمة املالية

والدارية  المالية  الرقابة  جهاز  دور  يتج�شد 

ُتعبر  والتي  عنه  ال�شادرة  التقارير  في  للدولة 

والحفاظ  العام  المال  حماية  في  جه�ده  عن 

لما  تج�شيدا  ومكت�شباته  ال�طن  مقدرات  على 

اأناطه له قان�ن الرقابة المالية والدارية للدولة 

ال�شادر بالمر�ش�م ال�شلطاني رقم 2011/111م 

ي�شدر  ما  جانب  اإلى  وذلك  اخت�شا�شات،  من 

التي  تلك  �ش�اًءا  ومالحظات  مكاتبات  من  عنه 

اأو  اإلى ال�حدات الخا�شعة لرقابته  يتم ت�جيهها 

اإعداد  ويتم  العالقة،  ذات  المعنية  الجهات  اإلى 

التي  المهنية  المعايير  لأعلى  وفقا  التقارير  هذه 

اأقرتها المنظمات الدولية المتخ�ش�شة في هذا 

العليا  لالأجهزة  الدولية  المنظمة  مثل  المجال 

للرقابة المالية والمحا�شبة )النت��شاي(.

الرقابة  جهاز  عن  ال�شادرة  التقارير  وتتعدد 

بنتائج  تقارير  اإلى  للدولة  والإدارية  المالية 

الأهمية  ذات  وتقارير  �شن�ية  وتقارير  الفح�ص 

الخا�شة، حيث اإن تقارير نتائج الفح�ص تت�شمن 

نتيجة  اكت�شافها  تم  التي  الجهاز  مالحظات 

المتعلقة  والإدارية  المالية  الأعمال  مراجعة 

بالجهة الخا�شعة لرقابته، والت��شيات المقترحة 

لت�شحيح الإجراءات وت�ش�يب ال��شع، �شعيًا منه 

اأو�شاعها  ت�فيق  على  الجهات  هذه  لم�شاعدة 

والأنظمة  الق�انين  اإلى  ي�شتند  م�ؤ�ش�شي  باأ�شل�ب 

الم�شتمر  التعاون  على  يرتكز  اإطاٍر  في  وذلك 

الجهاز  وبين  بينها  ال�شراكة  باأهمية  وال�شع�ر 

العامة،  الم�شلحة  وه�  الأ�شمى  للهدف  تحقيقًا 

نتائج  على  ي�شتمل  فاإنه  ال�شن�ي  التقرير  اأما 

رفعه  ويتم  المالية،  ال�شنة  خالل  الجهاز  اأعمال 

اإلى ح�شرة �شاحب الجاللة ال�شلطـان قاب��ص بن 

ـ  وُن�شخًا منه  ـ حفظه اهلل ورعاه  �شعيد المعظم 

والدولة  ال�ش�رى  ومجل�شي  ال�زراء  مجل�ص  اإلى 

قبل نهاية ال�شنة المالية التالية.

اأما التقارير ذات الطبيعة الخا�شة فهي التقارير 

�شاحب  ح�شرة  اإلى  الجهاز  رئي�ص  يرفعها  التي 

ـ  المعظم  �شعيد  بن  قاب��ص  ال�شلطـان  الجاللة 

ذات  والأم�ر  بالم��ش�عات  ـ  ورعاه  اهلل  حفظه 

الأهمية الخا�شة، والتي لم ت�شتجب اإلى تنفـيذها 

بيان  عن  ف�شاًل  لرقابته  الخا�شعة  الجهات 

اأداء مهامه، ومما  فـي  التي ي�اجهها  ال�شع�بات 

العناية  عن  َيُنمُّ  اإنما  الأمر  هذا  اأن  فيه  �شك  ل 

ال�شلطـان  جاللة  ح�شرة  ح�شرة  اأولها  التي 

الرقابية  بالأجهزة  ـ  ـ حفظه اهلل ورعاه  المعظم 

في الدولة ومتابعة �ش�ؤونها وحر�شًا من لدنه على 

تمكينها من القيام بمهامها الملقاة على عاتقها 

كما ينبغي، دون اأي ع�ائق اأو�شع�بات.

عن  ال�شادرة  التقارير  تبليغ  م�شت�يات  وتتدرج 

الجهاز بح�شب اأهميتها وج�شامة المخالفات التي 

تت�شمنها اإلى تقارير ت�شدر من رئي�ص الجهاز في 

الجاللة  اإلى ح�شرة �شاحب  ترفع  التي  الأح�ال 

ال�شلطـان قاب��ص بن �شعيد المعظم ـ حفظه اهلل 

ال�ش�رى  ومجل�شي  ال�زراء  مجل�ص  واإلى  ـ  ورعاه 

ال�زراء  والمعالي  ال�شم�  اأ�شحاب  واإلى  والدولة 

ومن في حكمهم ف�شاًل عن تلك التقارير التي يتم 

ال�شتجابة،  لعدم  نتيجة  المخاطبة  م�شت�ى  رفع 

اأما التقارير التي ت�شدر من نائب الرئي�ص فهي 

التي ترفع اإلى اأ�شحاب ال�شعادة ال�كالء ومن في 

حكمهم واأما التقارير ال�شادرة من المدير العام 

ومن في حكمه فهي التي ترفع اإلى مدراء العم�م 

ي�شملها  التي  الم�ا�شيع  ب�شاأن  حكمهم  في  ومن 

نطاق اخت�شا�شهم.

الجدير بالذكر اأن الجهاز ل ياأل� جهدًا في متابعة 

اإجراءات  من  عنها  يتمخ�ص  وما  التقارير  هذه 

اأن  حيث  به،  ال�اردة  للمالحظات  ومعالجات 

على  بالرد  ملزمة  لرقابته  الخا�شعة  الجهات 

30 ي�مًا من تاريخ  نتائج الفح�ص خالل  تقارير 

الرقابة  قان�ن  حددها  التي  المدة  وهي  التبليغ 

الإ�شارة، وعلى  ال�شالف  للدولة  المالية والإدارية 

هذه  ردود  على  المالئم  التعقيب  اإعداد  الجهاز 

الجهات وتقييم ما تم اتخاذه من اجراءات لمنع 

على  تنط�ي  قد  والتي  المالحظات  هذه  تكرار 

ه�  لما  وفقًا  والدارية  المالية  المخالفات  بع�ص 

المردود  يمثل  ما  وه�  التقارير،  هذه  في  وارد 

و  الفح�ص  مهام  ب�شاأن  الجهاز  لأعمال  الفعلي 

الرقابة على الأم�ال والممتلكات العامة للدولة.

المراجعة الم�شاعدة/

 مريم بنت عبداهلل الحاتمية

المهام  من  ُجملًة  للدولة  والإدارية  المالية  الرقابة  جهاز  اإلى  الم�شرع  َو�ّشَد  لقد 

ب�شط  عند  الجهاز  لعمل  العام  الإطار  ت�شكل  باتت  والتي  والخت�شا�شات  والأهداف 

رقابته على مختلف الجهات الَم�شم�لة برقابته.

قان�ن  في  الن�ش��ص  قررته  ما  الت�شريعات من خالل  مراجعة  في  الجهاز  دور  وياأتي 

اإذ   2011/111 رقم  ال�شلطاني  بالمر�ش�م  وال�شادر  للدولة  والإدارية  المالية  الرقابة 

نجد اأن تلك المراجعة يمكن اأن نق�شمها اإلى ق�شمين اثنين وهما:

تعدها  التي  والنظم  والل�ائح  الق�انين  الراأي في م�شروعات  اإبداء  وه�  الأول:  الق�شم 

المالية  الرقابة  قان�ن  من   )5( المادة  ن�شت  اإذ  الجهاز،  لرقابة  الخا�شعة  الجهات 

والإدارية للدولة اأنه »يجب على الجهات الخا�شعة لرقابة الجهاز م�افاته بم�شروعات 

المالية  بال�ش�ؤون  والمتعلقة  الجهات  هذه  تعدها  التي  والنظم  والل�ائح  الق�انين 

والمحا�شبية وال�شرائب والر�ش�م لإبداء مالحظاته ب�شاأنها« 

لرقابة  الخا�شعة  الجهات  على  اأوجب  قد  الُم�شرع  اأن  الن�ص  هذا  خالل  من  ويتبين 

المالية  بال�ش�ؤون  متعلق  نظام  اأو  لئحة  اأو  قان�ن  ا�شت�شدار  في  رغبتها  عند  الجهاز 

والإدارية  المالية  الرقابة  جهاز  راأي  ي�شتطلع  اأن  والر�ش�م  وال�شرائب  والمحا�شبية 

المقررة ل�شت�شدار  الم�شرع على خالف الإجراءات  اإجراء خا�ص قرره  للدولة وهذا 

اأجل  من  وياأتي  الت�شريعات  تلك  �شدور  على  �شابق  الإجراء  هذا  ويعتبر  الت�شريعات، 

التاأكيد على اأهمية اإبداء الجهات المخت�شة لراأيها قبل اإ�شدار مثل تلك الت�شريعات، 

ولهذا وتطبيقا لن�ص هذه المادة فاإن الجهات الخا�شعة لرقابة الجهاز تحيل مثل تلك 

الت�شريعات اإلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعد اأن يتم ا�شتطالع راأي وزارة 

وزارة  اإلى  الجهة  قبل  من  اإحالتها  يتم  ب�شاأنها  راأيه  الجهاز  ُيبدي  اأن  وبعد  المالية، 

الجريدة  في  ون�شرها  ل�شت�شدارها  تمهيدا  النهائية  لمراجعتها  القان�نية  ال�ش�ؤون 

الر�شمية.

اإل اأن الت�شاوؤل الذي كثيرا ما تطرحه بع�ص الجهات الخا�شعة لرقابة الجهاز وه� ما 

طبيعة الت�شريعات التي يجب اأن تحال للجهاز لإبداء راأيه ب�شاأنها؟ وهنا ن�د اأن ن��شح 

بال�ش�ؤون  الُمتعلقة  الم�شروعات  الم�شروعات وق�شرها على  َعّدَد تلك  الم�شرع قد  باأن 

المالية والمحا�شبية وال�شرائب والر�ش�م وهذا تعداد ُيفيد الح�شر فال ُيقا�ص عليه اأو 

اإلى كل  المالية« ين�شحب  يت��شع في تف�شيره، فعلى �شبيل المثال فاإن مدل�ل »ال�ش�ؤون 

ولئحته  المالي  القان�ن  اأحكام  بم�جب  التنظيم  الم��ش�عات محل  ما ه� من جن�ص 

المخالفات  وبيان  وتنفيذه  واعتماده  واإعداد م�شروعها  الميزانية  التنفيذية كت�شنيف 

المالية ومدد تقادم الحق�ق وتح�شيل الإيرادات وت�ريدها والتجاوز عما �شرف بدون 

وجه حق، وغيرها من الم��ش�عات التي ف�شلها القان�ن المالي ولئحته التنفيذية.

الق�شم الثاني: ويتمثل في دور الجهاز من التحقق من تنفيذ الق�انين والل�ائح والنظم 

والقرارات فيما يتعلق باخت�شا�شه وكذلك بيان اأوجه النق�ص والق�ش�ر في الق�انين 

والل�ائح والأنظمة المالية والإدارية المعم�ل بها واقتراح و�شائل عالجها. حيث ياأتي 

هذا الدور من منطلق الأهداف التي ر�شمها الم�شرع للجهاز وفق ما ن�شت عليه المادة 

)8( من قان�ن الرقابة المالية والإدارية للدولة.

الت�شريعات  تلك  �شدور  على  لحق  اأمر  ه�  الجهاز  به  يق�م  الذي  الدور  هذا  ويعتبر 

والتي يمكن للجهاز اأن يب�شط رقابته ومراجعته عليها وذلك ليقف على م�شت�ى تنفيذ 

في  الجهاز  دور  عن  ف�شال  الجهاز،  باخت�شا�شات  العالقة  ذات  والل�ائح  الق�انين 

لل�قائع  اأن تظهر من خالل التطبيق العملي  التي يمكن  اأوجه النق�ص والق�ش�ر  بيان 

باإجراء  اأو  اإما بالتطبيق ال�شحيح لحكم القان�ن  اأثرها يقترح  والأحداث، والتي على 

التعديل الت�شريعي المالئم وبما يحقق الغر�ص من ب�شط رقابة الجهاز على مثل تلك 

الت�شريعات. 

المراقب/�شبيب بن نا�شر بن خلفان الب��شعيدي

مدير دائرة ال�ش�ؤون القان�نية

ب�شاأن  للدولة  والإدارية  المالية  الرقابة  جهاز  به  يق�م  الذي  الدور  من  اإنطالقًا 

اأهمية تعريف الم�اطنين وت�عيتهم بالمحافظة على المال العام و�ش�ن منجزات 

ال�طن ومكت�شباته، تاأتي ندوات الت�عية كاإحدى و�شائل الإت�شال المبا�شر للجهات 

الخا�شعة لرقابة الجهاز للتعريف باآلية عملة.

حيث يتم من خالل تلك الندوات اإ�شتعرا�ص قان�ن الرقابة المالية والإدارية للدولة 

ت��شيح  خاللهم  من  ويتم  الم�شالح  ت�شارب  وتجنب  العام  المال  حماية  وقان�ن 

اآلية عمل الجهاز  و�شرح مف�شل لإقرار الذمة المالية والإف�شاح ال�شن�ي للم�ش�ؤول 

اأو  �شك�ى  لتقديم  الت�ا�شل  بها  يمكن  التي  الطرق  اإ�شتعرا�ص  يتم  كما  الحك�مي، 

باأفرعه في  اأو  الب�شتان  بمنطقة  الرئي�شي  بمقرة  �ش�اء  بالجهاز  للمخت�شين  بالغ 

كل من ظفار و�شحار و�ش�ر ونزوى والبريمي والر�شتاق.

ولم يقت�شر الجهاز  تنفيذ ندواته للجهات الخا�شعة لرقابة الجهاز بل اإمتد كذلك 

منها  الحك�مية  والجامعات  بالكليات  اأو  بالمدار�ص  �ش�اء  الطالب  لإ�شتهداف 

هم  اأنهم  باإعتبار  لهم  الالزمة  الت�عية  بث  باأهمية  الجهاز  من  اإدراكًا  والخا�شة 

الم�ش�ؤولية  تعزيز  الندوات جلي في  تلك  تنفيذ  اأثر  وقد جاء  الم�شتقبل،  م�ش�ؤولي 

للجميع باأهمية حماية المال العام، ولتحقيق ذلك تم و�شع خطة متكاملة، حيث 

الخا�شعة  الجهات  جميع  تغطية  يتم  حتى  الندوات  تلك  تنفيذ  الجهاز  �شي�ا�شل 

لرقابة الجهاز بهدف التعريف بالق�انين المنظمة لعمله والمنهجية المتبعة لأداء 

اإخت�شا�شاته بما يحقق اأهدافه في الم�شاهمة في الإرتقاء باأداء الجهات الخا�شعة 

لرقابته، حيث تجاوز عدد الندوات المنفذة اأكثر من مائة ندوة ت�ع�ية.

الباحث الإداري اأول/ محمد بن عبداهلل بن علي القا�شمي

دائرة الت�ا�شل المجتمعي

دور اجلهاز يف مراجعة الت�شريعات

دور ندوات حماية املال العام يف تعزيز النزاهة


