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

 عالقة اجلهاز 

باملنظمات الدولية 

للدولة  والإدارية  المالية  الرقابة  جهاز  َحّقَق 

ُح�ضورًا فعاًل في الَعديد من المحافل من خالل 

والدولية  الإقليمية  بالمنظمات  ع�ضويته 

والمحا�ضبة  المالية  بالرقابة  المعنية 

وتحديدًا منذ عام 1988م، عندما ان�ضمَّ الجهاز 

العليا  لالأجهزة  العربية  المنظمة  لع�ضوية 

ثم  والمحا�ضبة)الأربو�ضاي(،  المالية  للرقابة 

للرقابة  العليا  الدولية لالأجهزة  المنظمة  اإلى 

عام  في  )الإنتو�ضاي(  والمحا�ضبة  المالية 

العليا  لالأجهزة  الآ�ضيوية  والمنظمة  2000م،  

في  )الآ�ضو�ضاي(  والمحا�ضبة  المالية  للرقابة 

عام 2003م.

الجتماعات  في  الجهاز  م�ضاركة  �ضاهمت  وقد 

بالمنظمات  العمومية  للجمعيات  الدورية 

الأجهزة  مع  والمعارف  الخبرات  تبادل  في 

الرقابية الأخرى في تلك المنظمات من خالل 

العمل  وفرق  اللجان  من  عدد  في  الم�ضاركة 

التوقيع على مذكرات  و كذلك  المنبثقة عنها، 

تفاهم في المجالت التي تخدم العمل الرقابي 

مثل عقد برامج تدريبية متخ�ض�ضة وا�ضتقطاب 

بع�ض الكوادر الب�ضرية الموؤهلة لال�ضتفادة من 

في  الرقابيين  الأع�ضاء  ُتعين  التي  خبراتهم 

الممار�ضات  اأف�ضل  باإتباع  الفح�ض  مهام  انجاز 

الم�ضاركات  لهذه  كان  وقد  المتبعة.  الدولية 

الجهاز  انتخاب  تم  حيث  الإيجابي  الأثر 

والإدارية  المالية  الت�ضرفات  وتدقيق  لفح�ض 

للرقابة  العليا  لالأجهزة  الدولية  بالمنظمة 

لمدة  وذلك  )النتو�ضاي(  والمحا�ضبة  المالية 

2013م،  2011م  وحتى  ثالث �ضنوات من العام 

2013م  العام  لفترة  مماثلة من  التجديد  وتم 

�ضاهم ذلك في �ضقل خبرات  2015م، وقد  اإلى 

الجهاز في العمل الرقابي من خالل القيام بهذا 

الدور في هذه المنظمة الدولية العريقة، التي 

يفوق عدد اأع�ضائها المائة والت�ضعون ع�ضوًا. 

م�ضيرة  لقيام  الأولى  ال�ضنوات  منذ  انه  كما 

الخليج  لدول  التعاون  بين دول مجل�ض  التعاون 

الجهات  بداأت  1981م،  عام  في  العربية 

المحا�ضبة  و  المالية  الرقابة  عن  الم�ضئولة 

م�ضتوى  على  اجتماعاتها  عقد  المجل�ض  بدول 

المراقبة  دواوين  و  اأجهزة  ووكالء  روؤ�ضاء 

المتخ�ض�ضة،  الفنية  واللجان  والمحا�ضبة، 

على  اجتماعًا  ع�ضر  ثالثة  عقد  تم  حيث 

م�ضتوى روؤ�ضاء الأجهزة والدواوين و�ضبعة ع�ضر 

عقدت  فيما  الوكالء،  م�ضتوى  على  اجتماعًا 

وع�ضرين  ثالثة  والتطوير  التدريب  لجنة 

داعمة  الم�ضاركات  تلك  كانت  قد  و  اجتماعًا، 

لالأفكار ذات ال�ضلة بتطوير العمل الرقابي من 

تدريبية  برامج  اإقامة  على  الت�ضجيع  خالل 

مجالت  في  �ضنويًا  الدواوين  تنفذها  م�ضتركة 

ومكافحة  البيئة،  على  كالرقـابة  مختلفة، 

الف�ضاد، وغ�ضل الأموال،  والتجارة اللكترونية،  

والخ�ضخ�ضة،  الآلي،  الحا�ضب  وا�ضتخدام 

اأ�ضاليب  وك�ضف  العام،  والدين  الأداء،  ورقابة 

ما  كل  في  الجهود  وتكثيف  والحتيال،  الغ�ض 

بدواوين  العاملين  قدرات  وتنمية  �ضقل  يخ�ض 

المراقبة والمحا�ضبة بدول مجل�ض التعاون في 

مختلف المجالت اإ�ضافة اإلى البحث العلمي. 

الت�ضال  اإلى  الجهاز  ُيبادر   اآخر  جانب  ومن 

بالمنظمات الدولية ذات ال�ضلة بمجال تعزيز 

تم  اأن  بعد  وذلك  الف�ضاد  ومكافحة  النزاهة 

تكليفه من قبل مجل�ض الوزراء الموقر بالقيام 

تطبيقًا  ال�ضلطنة  في  الف�ضاد  مكافحة  بمهمة 

لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  لبنود 

بموجب  ال�ضلطنة  اإليها  ان�ضمت  التي  الف�ضاد 

تم  حيث   ،2013/64 رقم  ال�ضلطاني  المر�ضوم 

والتي  الدولية  ال�ضفافية  منظمة  مع  التوا�ضل 

بالإ�ضافة  الف�ضاد،  مدركات  موؤ�ضر  عنها  ي�ضدر 

بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  اإلى 

الدول  موؤتمر  اأمانة  بمهام  لقيامه  والجريمة 

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

على  الوقوف  اإلى  الجهاز  وي�ضعى  هذا  الف�ضاد. 

ذات  والدولية  الإقليمية  الم�ضتجدات  جميع 

النزاهة  وبحماية  الرقابي  بالعمل  ال�ضلة 

الجهود  من  ال�ضتفادة  بهدف  الف�ضاد  ومكافحة 

وبهدف  المجالين،  كال  في  المبذولة  الدولية 

للجهاز  يكفل  مما  فيهما،  والم�ضاركة  الإ�ضهام 

المهنية  والمهارات  الخبرات  وتطوير  ك�ضب 

خالل  من  الرقابي  بالعمل  والرتقاء  والعلمية 

التجارب الإقليمية والدولية الرائدة.

باحثة اإدارية اأولى /

 �ضيماء بنت زهران بن عبداهلل الهنائية

رئي�ضـة ق�ضم المنظمات الدولية 

لقد �َضعت الحكومة بتوجيهات من َلُدِن ح�ضرة 

�ضاحب الجاللة ال�ضلطان قابو�ض بن �ضعيد 

المعظم -حفظه اهلل ورعاه- اإلى الهتمام 

فهي  والت�ضالت،  المعلومات  تقنية  ببيئة 

كلمته  في  المفدى  البالد  قائد  ذكرها  كما 

عمان  لمجل�ض  ال�ضنوي  النعقاد  بمنا�ضبة 

الأ�ضا�ضي  »المحرك  باأنها  2008م  عام  في 

الثالثة”  الألفية  هذه  في  التنمية  لعجلة 

لإيجاد  ال�ضامية  التوجيهات  جاءت  ولذلك 

قدرات  لتنمية  وطنية  اإ�ضتراتيجية 

هذا  مع  التعامل  في  ومهاراتهم  المواطنين 

الموؤ�ض�ضات  ت�ضجيع  اإلى  بالإ�ضافة  المجال، 

تعزيز  في  الم�ضارعة  على  الحكومية 

التقنية  بوا�ضطة  خدماتها  وتي�ضير  اأدائها 

الرقمية والتطوير الم�ضتمر لهذه الخدمات 

والم�ضي قدمًا في مراحل م�ضروع الحكومة 

الإلكترونية.

الرقابة  الُمنطلق فقد �ضعى جهاز  ومن هذا 

الهتمام  اإلى  للدولة  والإدارية  المالية 

والبرمجيات  والنظم  المعلومات  بتقنية 

التي تنظم اأعماله وتزيد من �ضرعة عجلة 

الإنجاز لديه بدقة وكفاءة َعاليتين، وذلك 

تتمثل  الأبعاد  ُثالثية  منُظومة  خالل  من 

في الآتي:

تقنيًا  الموؤهل  الب�ضري  بالعن�ضر  الهتمام 

وفنيًا.

المعلومات  لتقنية  المادية  الأ�ض�ض  بناء 

والت�ضالت.

وقواعد  والبرمجيات  النظم  توفير 

ذات  بالجهات  ال�ضبكية  والروابط  البيانات 

العالقة كم�ضادر مختلفة للبيانات الرقمية 

والمعلومات.

نجد  الب�ضري:  بالعن�ضر  يتعلق  فيما  اأول: 

نة  ُمعمَّ اأن الجهاز لديه كوادر ب�ضرية فنية 

من  الكثير  بهم  ُيناط  حيث   %100 بن�ضبة 

تقنية  بيئة  اإدارة  خالل  من  الم�ضئوليات 

الخدمات  وتقديم  والت�ضالت  المعلومات 

والدعم الفني وتطوير النظم وتوفير الأمن 

الكوادر  هذه  تحظى  حيث  المعلوماتي، 

قدراتهم  تنمية  حيث  من  خا�ض  باهتمام 

المتخ�ض�ضة  التدريبية  بالبرامج  الفنية 

الم�ضتمرة  العمل  والدولية وور�ض  المحلية 

الم�ضاريع  وتنفيذ  بناء  في  والم�ضاركة 

التقنية بالجهاز.

ثانيا: فيما يتعلق بالأ�ض�ض المادية لتقنية 

مركز  بتوفير  الجهاز  قام  المعلومات: 

اإذ   )SAI_Data-Centre( للبيانات 

ذو  وهو  الدولية  المعايير  ح�ضب  اأُن�ضئ 

في  التو�ضع  قابلية  حيث  من  عالية  مرونة 

وعدد  الأداء  و�ضرعة  التخزينية  ال�ضعات 

 Virtual Environment( المزودات 

والطاقة  والتبريد  التكييف  واإعدادات   )

الحماية  واأجهزة  الحتياطية  الكهربائية 

داخلية  �ضبكة  جانب  اإلى   ،)Firewall(

حديثة مت�ضلة بال�ضبكة الحكومية من خالل 

الربط المعتمد من هيئة تقنية المعلومات 

المادي  العتاد  اإلى  بالإ�ضافة   )MPLS(

ت�ضهم  التي   )Hardware( والأدوات 

العملية  في  مبا�ضر  غير  اأو  مبا�ضرًا  اإ�ضهامًا 

بالع�ضو  المنوطة  والم�ضوؤوليات  الرقابية 

ال�ضتة  واأفرعه  الجهاز  مبنى  في  الرقابي 

الرقابي  الميدان  في  اآخر  موقع  اأي  في  اأو 

منها  لرقابته،  الخا�ضعة  بالجهات  الوا�ضع 

الآلي  الحا�ضب  اأجهزة  المثال  �ضبيل  على 

المكتبي والمحمول والطابعات والما�ضحات 

التي   )GPS( المالحة  واأجهزة  ال�ضوئية 

واأجهزة  الحيازات  تحديد  في  ت�ضاعد 

 Mobile Internet(المتنقل الإنترنت 

الفح�ض  لمجموعات   )Modems
وغيرها.

والبرمجيات  بالنظم  يتعلق  فيما  ثالثا: 

فقد   :)Software( البيانات  وقواعد 

نقلًة  الأخيرة  ال�ضنوات  في  الجهاز  �ضهد 

برامج  ا�ضتخدام  في  تتمثل  وا�ضعة  نوعيًة 

المجالت  في  المعلومات  تقنية  ونظم 

الإدارية  ال�ضوؤون  اإلى  اإ�ضافة  الرقابية 

يمثل  بما  الإلكترونية  والأر�ضفة  والمالية 

بيئة داعمة للعمل الرقابي.

من  عددًا  الرقابي  الع�ضو  ي�ضتخدم  اإذ 

مهام  اأداء  في  ُتعينه  التي  البرمجيات 

نظام  بينها  من  والتي  المختلفة،  الفح�ض 

العامة  للموازنة  المالية  البيانات  تحليل 

والذي   )OmanSaiMate( للدولة 

لموازنات  المالية  الموؤ�ضرات  بع�ض  يوفر 

المخاطر  وتحديد  الحكومية  الجهات 

تغذيته  يتم  حيث  لها  الن�ضبية  والأهمية 

الموحد  المالي  النظام  بيانات  قواعد  من 

لوزارة المالية )MOFS( ح�ضب التن�ضيق 

المعلومات  تقنية  دائرة  بين  الم�ضبق 

بالجهاز مع دائرة تقنية المعلومات بوزارة 

الرقابي  الع�ضو  ي�ضتخدم  كما  المالية، 

داخل الجهاز وخارجه و�ضائط جاهزة يتم 

والمقارنات  المالي  التحليل  في  ا�ضتخدامها 

مجال  وفي  البيانية،  الر�ضوم  وا�ضتخراج 

اأع�ضاء  ي�ضتخدم  الإلكتروني  الترا�ضل 

برامج  من  الن�ضخ  اأحدث  الجهاز  وموظفو 

الترا�ضل المو�ضى بها من الجهات المخت�ضة.

الدوائر  مع  بالتعاون  الدائرة  توفر  كما 

لأدوار  خا�ضة  بيانات  قواعد  الأخرى 

مخ�ض�ضة  احتياجات  ومعالجة  محددة 

بيانات  وقاعدة  التدريب،  بيانات  كقاعدة 

وقاعدة  والإدارية،  المالية  المخالفات 

وت�ضجيل  لر�ضد  البالغات  نافذة  بيانات 

ال�ضكاوى والبالغات والتي ت�ضهم في الك�ضف 

في  والإدارية  المالية  التجاوزات  عن 

الجهاز  لرقابة  الخا�ضعة  الجهات  مختلف 

من  مايرد  خالل  من  تغذيتها  يتم  والتي 

�ضكاوى وبالغات المواطنين وذلك بالدخول 

الر�ضمي  بالموقع  المتاحة  النافذة  اإلى 

.)www.sai.gov.om( للجهاز

والإدارية  المالية  الرقابة  يولي جهاز  كما 

للدولة اهتمامًا كبيرًا بخطة عمان الرقمية 

الإلكترونية  للحكومة  التحول  وخطة 

القرارات  اإ�ضدار  تم  اإذ  م   2011 عام  منذ 

دور تقنية املعلومات فـي دعم العمل الرقابي

خطة  تنفيذ  وفرق  التحول  مراقبة  لجنة  وت�ضكيل  الُمنِظمة 

التحول التي اأُِعيد ت�ضكيلها موؤخرًا في مايو 2015 م بما يتنا�ضب 

مع م�ضتجدات المرحلة.

وتما�ضيًا مع خطة التحول الم�ضار اإليها فقد قام  الجهاز في يوليو 

2011م بتد�ضين نافذة تلقي بالغات و �ضكاوى المواطنين، وقد 

الأول عن فئة منع ومكافحة  المركز  النافذة على  ح�ضلت هذه 

ح�ضلت  ،كما  2013م  لعام  المتحدة  الأمم  جائزة  في  الف�ضاد 

للعام  حكومي  م�ضروع  كاأف�ضل  القت�ضادية  الروؤية  جائزة  على 

بما  للم�ضتخدمين  الت�ضهيل  �ضبيل  وفي  الجهاز  اأن  كما  2014م 

عمومًا  النا�ض  لحتياجات  ومواكبًة  التقني  التطور  مع  يتما�ضى 

واآندرويد  اآبل  الذكية لأنظمة  الهواتف  قام بو�ضع تطبيق عبر 

تد�ضين  تم  حيث   )SAIAPP for Android &IOS(

المواطنين  قبل  من  تجاوبًا  ولقى   2014 عام  في  التطبيق 

وانعك�ض ذلك ب�ضكل كبير في عدد ال�ضكاوى التي وردت للجهاز.

 Audit( الرقابية  البيانات  قواعد  اإدارة  م�ضروع  ياأتي  ثم 

حاليًا  تنفيذه  يجري  الذي   )Management System
اأن  له  يتوقع  و  الكبيرة  الأهمية  ذات  التقنية  الم�ضاريع  كاأحد 

2016م، ليجمع  يدخل حيز التطبيق الفعلي مطلع العام القادم 

للفح�ض  التخطيط  من  بداية  برمتها   الرقابية  العملية  زمام 

الممار�ضة  تدعم  التي  المحدثة  المعلومات  بم�ضادر  ومرورًا 

اليومية للع�ضو الرقابي وتحديد كمية اأدائه ، وانتهاًء بالتقارير 

الرقابية الموجهة اإلى الجهات الخا�ضعة لرقابة الجهاز.

المادية  جوانبها  بكافة  والت�ضالت  المعلومات  تقنية   اإن 

والبرمجية والمهارات الب�ضرية يتم ت�ضخيرها لخدمة منت�ضبي 

الجهاز ب�ضفة عامة واإلى ميدان العمل الرقابي والع�ضو الرقابي 

بكفاءة  الرقابية  اأعماله  لممار�ضة  يوؤهله  بما  خا�ضة  ب�ضفة 

واقتدار.

خبير فني اأول/ را�ضد بن �ضيف بن حميد الزيدي

                                     مدير دائرة تقنية المعلومات                                  

تو�ضعت اخت�ضا�ضات الجهاز ليتولى اإجراء الرقابة المالية والإدارية، بالإ�ضافة 

اأهدافه،  اإلى تحقيق  اإلى رقابة الأداء وغيرها من مجالت الرقابة بما يوؤدي 

والتي ياأتي في مقدمتها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخا�ضة التي 

وتجنب  الجهاز،  لرقابة  الخا�ضعة  الوحدات  من  اأيًّ  عليها  ت�ضرف  اأو  تديرها 

الوقائية  والرقابة  والإدارية،  المالية  والمخالفات  الم�ضالح  ت�ضارب  وقوع 

والتاأكد من ح�ضن �ضير العمل، اإلى جانب تقييم اأداء الجهات الخا�ضعة لرقابة 

وفاعلية،  وبكفاءة  اقت�ضادية  بطريقة  الموارد  ا�ضتخدام  من  والتحقق  الجهاز 

وتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الوحدات الحكومية.

الفح�ض  خطة  اإعداد  عند  للدولة  والإدارية  المالية  الرقابة  جهاز  ويعتمد 

والإدارية  المالية  الرقابة  قانون  اأهمها  من  رئي�ضية  مرتكزات  على  ال�ضنوية 

للدولة ولئحته التنفيذية، بالإ�ضافة اإلى  دليل القواعد والإجراءات لإعداد 

للجهات  الن�ضبية  الأهمية  درا�ضة  و  ومتابعتها،  وتنفيذها  الفح�ض  مهام  خطط 

الخا�ضعة للرقابة في �ضوء حجم وطبيعة ومخاطر ن�ضاطها. 

التي  الخدمات  تعتبر  للدولة  العامة  والتوجهات  ال�ضيا�ضات  مواكبة  اإطار  وفي 

اإعداد  عند  مراعاتها  تم  التي  المحاور  اأهم  احد  الحكومية  الجهات  تقدمها 

63 مهمة فح�ض للخدمات  2015م، حيث ت�ضمنت الخطة  خطة الفح�ض للعام 

المقدمة للمواطنين من قبل 83 جهة من الجهات الخا�ضعة لرقابة الجهاز بما 

والتي  الخطة  في  الم�ضتهدفة  الفح�ض  مهام  اإجمالي  من   %30 ن�ضبته  ما  ي�ضكل 

تبلغ )19(  مهمة فح�ض ا�ضتهدفت من الوحدات الرئي�ضية في الجهاز الإداري 

للدولة، و37 مهمة فح�ض للخدمات المقدمة من اأفرع هذه الوحدات في مختلف 

التي  للخدمات  فح�ض  مهام   7 اإلى  بالإ�ضافة  ال�ضلطنة،  ووليات  محافظات 

تقدمها الهيئات والموؤ�ض�ضات العامة.

تنفيذ  حاليا  ويجري  للخطة،   الم�ضتهدفة  المهام  من   47 عدد  تنفيذ  تم  وقد 

العام  بنهاية  الم�ضتهدفة  الفح�ض  مهام  جميع  اإنجاز  يتم  بحيث  المهام  باقي 

الجاري،  ومن ابرز الخدمات التي تم فح�ضها: الخدمات التي تقدمها المديرية 

العامة للمدار�ض الخا�ضة، و الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجامعات 

والكليات الخا�ضة، و اأعمال دائرة العالج بالخارج، بالإ�ضافة اإلى فح�ض وتقييم 

بالم�ضت�ضفيات  الطوارئ  وحدات  اأداء  وتقييم  الجتماعي،  ال�ضمان  اأعمال 

والخدمات الم�ضاندة لها، وفح�ض وتقييم اإجراءات منح الم�ضاعدات ال�ضكنية، 

وفح�ض  للت�ضغيل،  العامة  المديرية  تقدمها  التي  الخدمات  تقييم  على  عالوة 

المتاأثرة  النقدية الم�ضروفة لبع�ض المواطنين  التعوي�ضات  اإجراءات  وتقييم 

اأرا�ضيهم بم�ضاريع الطرق واإجراءات منح الم�ضاعدات ال�ضكنية، وتقييم خدمات 

الم�ضتركين في قطاع توزيع الكهرباء وغيرها من المهام الأخرى.

اإداري ) ب( زكريا بن �ضعيد بن خمي�ض الخمي�ضي

مكتب التخطيط            

ملحة عن مهام فح�ص اخلدمات 

التي تقدمها  اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز


