�صفحة �شهرية ت�صدرها

بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

افتتاحية
انطالق ًا من الفكر ال�سامي لجاللة ال�سلطان المعظم
–حفظه اهلل -ب�ش�أن �أهمية تعريف المواطنين بالدور
الذي تقوم به الحكومة في �سبيل تنمية الوطن والمواطن
في مختلف المجاالت ،وفي �إطار الحر�ص الذي يوليه
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتحقيق مبد�أ
الرقابة م�س�ؤولية الجميع ،وتج�سيد ًا لعالقة الجهاز
بالمجتمع  ،ت�أتي هذه ال�صفحة ال�شهرية لتتناول
العديد من الجوانب ذات ال�صلة باخت�صا�صات الجهاز
و�أن�شطته ،جنب ًا �إلى جنب مع غر�س المفاهيم الرقابية
كحلقة في �إطار ال�سل�سلة الإعالمية للجهاز ،والتي
ت�شمل تنفيذ برنامج �إذاعي �أ�سبوعي بالتعاون مع الهيئة
العامة للإذاعة والتلفزيون ،ف�ضال عن ا�ست�ضافة
المخت�صين من الجهاز في البرنامج التلفزيوني «من
عمان» ،بالإ�ضافة �إلى االت�صال المبا�شر بالم�ؤ�س�سات
والأفراد من خالل تنفيذ ندوات توعوية للجهات

الخا�ضعة لرقابة الجهاز وللم�ؤ�س�سات التعليمية،
والم�شاركة في المهرجانات المحلية.
وي�أمل الجهاز من خالل هذا التنوع في �أ�ساليب
التوا�صل �إلى الو�صول �إلى كافة فئات المجتمع بهدف
التعريف بالقوانين المنظمة لعمله والمنهجية المتبعة
لأداء اخت�صا�صاته بما يحقق �أهدافه في الإ�سهام في
م�سيرة التنمية الم�ستدامة ورفاهية المجتمع.
�إذ ال يخفى على �أحد �أهمية دور جهاز الرقابة
المالية والإدارية للدولة في الإ�سهام في الحفاظ على
مقدرات الوطن ومنجزاته ،وذلك من خالل حماية
الأموال العامة والم�ساهمة في االرتقاء ب�أداء الجهات
الخا�ضعة لرقابته بتقييم �أدائها والتحقق من ا�ستخدام
الموارد بطريقة اقت�صادية وبكفاءة وفاعلية� ،إلى
جانب الك�شف عن �أ�سباب الق�صور في الأداء والإنتاج
وتحديد الم�س�ؤولية.

ويعمل الجهاز على توجيه موارده لأداء هذا الدور
بكل �أمانة و�إخال�ص وباعتماد �أف�ضل الأ�ساليب العلمية
والممار�سات المهنية العالمية م�ستنير ًا بما ورد في
�أحد الخطابات ال�سامية لجاللة ال�سلطان المعظم
ب�أن «الأجهزة الرقابية �ساهرة على �أداء مهامها
والقيام بم�س�ؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن و�صون
منجزاته» وتوجيهات جاللته – حفظه اهلل – ب�ش�أن
�سد الثغرات �أمام �أي طريق يمكن �أن يت�سرب منه
ف�ساد وعدم ال�سماح ب�أي �شكل من �أ�شكاله ،و�أن على
الحكومة اتخاذ كافة التدابير التي تحول دون حدوثه،
و�أن تقوم الجهات الرقابية بواجبها في هذا ال�ش�أن
بعزيمة ال تلين تحت مظلة القانون وبعيد ًا عن مجرد
الظن وال�شبهات.
نا�صر بن هالل بن نا�صر المعولي
رئي�س جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

الأثر الرقابي
يرتبط الأثر الرقابي الذي يحدثه الجهاز �إرتباط ًا مبا�شر ًا بالتو�صيات التي
�أبداها بتقاريره الرقابية لمعالجة المخالفات و�أوجه الق�صور التي تك�شفت
له خالل ما �أجراه من فحو�ص بالجهات الخا�ضعة لرقابته ،ومن ثم ف�إن
قيا�س هذا الأثر الرقابي يعتمد على النتائج التي �أ�سفرت عنها التو�صيات
الم�شار �إليها وينق�سم الأثر الرقابي �إلى �أثر مالي و�آخر غير مالي.
ويتمثل الأثرالمالي (المبا�شر �أو غير المبا�شر) في العوائد المالية المحققة
نتيجة عمل الجهاز الذي من �أوجهه ،الإ�ستردادات وتح�صيل حقوق الدولة مثل
المبالغ الم�صروفه بدون مبرر ،دون وجه حق ،بدون �سند ،بالزيادة وغيرها.
وي�شمل �أي�ض ًا تنمية الإيرادات و تنويع م�صادر الدخل �إ�ضاف ًة �إلى الوفورات
التي تتحقق من خالل الرقابة الوقائية قبل ال�صرف ،عالوة على خف�ض
الإنفاق �أو تكاليف بع�ض البرامج الحكومية وما ي�صاحبها من تح�سين العمليات
والإجراءات في الجهات الخا�ضعة الذي ينتج عنه توفير مالي مبا�شر للدولة

ومعالجة �أوجه النق�ص والق�صورفي بع�ض القوانين وما ينتج عنه من تح�صيل
منفعة مالية.
كما تت�ضمن تقارير الجهاز بع�ض المو�ضوعات ذات الأثر غير المالي ،التي
ولئن �أمكن تقدير �آثارها المالية �إال �أنها ال تتعلق بحقوق يو�صى بتح�صيلها �أو
ا�ستردادها ،ولكنها مع ذلك عالجت جوانب على درجة عالية من الأهمية مثل
�سالمة �إجراءات �إ�سناد الم�شروعات ،وتر�شيد الإنفاق ،و�ضعف الرقابة على
الم�صروفات ،وحقوق الحكومة طرف ال�شركات ،والمعالجات الالزمة لإظهار
الح�سابات الختامية معبرة عن الحقيقة ،كما �ساهمت في بيان �أوجه ال�ضعف
والق�صور في القوانين واللوائح والأنظمة ،و�أو�صت �إلى زيادة فعالية الأداء
للبرامج وتحقيق الأهداف ونتائج الخطط والبرامج وال�سيا�سات وزيادة فعالية
الأداء للبرامج والم�شروعات عالوة على الم�ساهمة في تح�سين العمليات
والإجراءات في الجهات الخا�ضعة

تطور امل�ؤ�س�سة الرقابية
فـي ال�سلطنة
حظي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالعناية ال�سامية الحكيمة
لجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد المعظم – حفظه اهلل ورعاه –�إذ
مرت الم�ؤ�س�سة الرقابية بالعديد من مراحل التطور منذ بداية النه�ضة
المباركة ،وقد جاءت عملية التطوير مواكبة مع التطور ال�شامل في
م�ؤ�س�سات الدولة.
وي�أتي ذلك في �إطار حر�ص جاللة ال�سلطان المعظم – حفظه اهلل ورعاه
– على الم�ضي قدم ًا لإر�ساء دعائم دولة الم�ؤ�س�سات والقانون  ،واالرتقاء
بال�سلطنة �سعي ًا للو�صول �إلى م�صاف الدول المتقدمة الع�صرية في �شتى
المجاالت والميادين.
وحر�صا على �ضرورة االرتقاء بم�ستوى �أداء منظومة الم�ؤ�س�سات المختلفة
والجهاز الإداري للدولة فكان البد من وجود رقابة فاعلة على �أعمال هذه
المنظومة للو�صول بها �إلى �أعلى مراتب الجودة في الأداء والكفاءة في
العمل ،ومن هذا المنطلق فقد �أوكل هذا الدور �إلى جهاز الرقابة المالية
والإدارية للدولة كم�ؤ�س�سة معنية بحماية المال العام للدولة  ،والتحقق
من ا�ستخدام الموارد بطريقة اقت�صادية وبكفاءة وفاعلية كدعامة
رئي�سية للتنمية الوطنية ال�شاملة.
وفي ا�ستعرا�ض لمراحل التطور التي مرت بها الم�ؤ�س�سة الرقابية تُعد
دائرة تدقيق الح�سابات بوزارة المالية اللبنة الأولى للعمل الرقابي في
الدولة ،لت�صبح بعد ذلك مديرية عامة �آخذة بذلك م�س�ؤولية ودور �أكبر،
وتم �إلحاقها بوزارة �ش�ؤون الديوان ال�سلطاني – �آنذاك -في عام 1983م،
ويعد نظام تدقيق ح�سابات الدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم
 85/36بمثابة �أول نظام لتدقيق الح�سابات.
ومنذ العام � 1989صدرت عدة مرا�سيم لتعزيز دور م�ؤ�س�سة الرقابة على
م�سيرة التنمية� ،إذ �أ�صبحت بم�سمى الأمانة العامة لتدقيق الح�سابات
في  ،1989ثم الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة في  ،1991وب�صدور
المر�سوم ال�سلطاني رقم  99/95عدل الم�سمى ليكون جهاز الرقابة
المالية للدولة كم�ؤ�س�سة م�ستقلة مالي ًا و�إداري ًا وتم تعيين �أول رئي�س
للجهاز بمرتبة وزير.
و�إيمان ًا من �صاحب الجاللة -حفظه اهلل ورعاه -ب�أهمية العمل الرقابي
و�ضرورة الم�ضي قدم ًا في تطويره بما يحقق تر�سيخ دولة الم�ؤ�س�سات،
فقد �صدر المر�سوم ال�سلطاني رقم  2011/27بتعديل الم�سمى �إلى جهاز
الرقابة المالية والإدارية للدولة ،ومن �أبرز ما ت�ضمنه هذا المر�سوم
�إ�ضافة اخت�صا�ص الرقابة الإدارية لي�صبح م�سمى الجهاز جهاز الرقابة
المالية والإدارية للدولة ،و�إ�ضافة مهمة الرقابة الإدارية لإخت�صا�صات
الجهاز  ،ونقل تبعيته مبا�شرة لجاللة ال�سلطان.
وتتويج ًا لمراحل تطوير الم�ؤ�س�سة الرقابية �صدر قانون الرقابة المالية
والإدارية للدولة بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  ،2011/111وقانون حماية
المال العام وتجنب ت�ضارب الم�صالح بالمر�سوم ال�سلطاني 2011/112
ليكونا بما ت�ضمناه من تحديد للأهداف وتو�سيع في الإخت�صا�صات
داعما كبيرا للجهاز على �أداء دوره المن�شود في خدمة �أهداف التنمية
الوطنية ال�شاملة.

�آليات تلقي وبحث ال�شكاوي
والبالغات
يعد بحث ودرا�سة ال�شكاوى والبالغات التي ترد للجهاز عن الإهمال �أو مخالفة
القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها من الإخت�صا�صات الأ�صيلة للجهاز بموجب
المادة العا�شرة /البند التا�سع من قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  ،2011/111ونظمت الالئحة التنفيذية لقانون
الجهاز في الف�صل الرابع قواعد و�إجراءات بحث ال�شكاوى والبالغات .
وت�سعى دائرة التوا�صل المجتمعي بالجهاز �إلى تفعيل دور الجهاز في بناء ج�سور
التوا�صل وتدعيم ال�صالت والروابط مع المجتمع ،وتعمل على ن�شر التوعية بدور
الجهاز و�أهدافه و�أن�شطته و تح�س�س اهتمامات المواطنين والمقيمين عن طريق
بحث ال�شكاوى والبالغات المقدمة منهم والرد على ت�سا�ؤالتهم وا�ستف�ساراتهم
ودرا�سة مقترحاتهم.
و�إيمانا من الجهاز ب�أهمية تطوير العمل الرقابي في مجال بحث البالغات
المقدمة من المواطنين والمهتمين لما يترتب عليه من �آثار تعود على المجتمع،
فقد حر�ص على بذل العناية المهنية الالزمة في عملية بحث ودرا�سة ال�شكاوي
والبالغات� ،إ�ضافة �إلى الت�أكيد على توفير كافة �ضمانات الحفاظ على �سرية
البيانات ،وتو�صية فريق فح�ص ال�شكوى ب�أهمية التوا�صل مع كافة �أطراف ال�شكوى
وخا�ص ًة �صاحب ال�شكوى �سواء باالت�صال �أو الإجتماع  ،للوقوف على كافة النقاط
العالقة بال�شكوى لإ�ستي�ضاحها.
ويتم تلقي ال�شكاوى والبالغات عن طريق الت�سليم المبا�شر بالح�ضور ال�شخ�صي
لمقدم ال�شكوى �أو البالغ بالمقر الرئي�سي للجهاز بم�سقط �أو افرع الجهاز في كال من
ظفار� ،صحار ،نزوى� ،صور ،البريمي ،الر�ستاق� ،أو البريد العادي �أو البريد الإلكتروني
� community@sai.gov.omأو عن طريق نافذة البالغات www.
� sai.gov.omأو تطبيق الهواتف الذكية � saiappأو الفاك�س �أو �أية و�سيلة
ممكنة .وتقوم الدائرة بفرز وقيد ال�شكاوى والبالغات في قاعدة بيانات خا�صة بها،
ويتم بحث ودرا�سة تلك ال�شكاوى والبالغات ابتداءا بدائرة التوا�صل المجتمعي -ولو
كانت مجهولة الم�صدر ب�شرط توفر الوثائق -بعدها تحال �إلى المديريات والدوائر
الرقابية المخت�صة بالجهاز ،والتي تقوم بدورها في فح�ص تلك ال�شكاوى والبالغات
و�إتخاذ الإجراءات المنا�سبة حيالها  .كما يتم ر�صد كل ما ين�شر في و�سائل االعالم
المختلفة و�شبكات التوا�صل االجتماعي من �شكاوى وتحقيقات تتناول نواحي االهمال
�أو التق�صير �أو �أ�ستغالل الوظيفة العامة �أو الم�سا�س بالمال العام .
ويقوم المخت�صون في الدائرة بالتوا�صل مع مقدمي ال�شكاوى والبالغات ب�صفة
دورية لإطالعهم على الم�ستجدات التي تنتهي �إليها الوحدات المعنية بفح�ص تلك
ال�شكاوى والبالغات.
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ر�ؤية جاللة
ال�سلطان يف حماية
النزاهة
�أر�سى الفكر ال�سامي لجاللة ال�سلطان المعظم
– حفظه اهلل  -المبادئ الأ�سا�سية التي ي�سير
على نهجها �أبناء �سلطنة عمان ،وحث جاللته
دائم ًا على ا�ستهداف م�صلحة الوطن والم�صلحة
العامة قبل كل �شيء ،كما حث على انتهاج
ال�شفافية وتعريف المواطنين بالدور الذي تقوم
به الحكومة في �سبيل تنمية الوطن والمواطن
في مختلف المجاالت حيث جاء في خطاب
جاللته بمنا�سبة افتتاح مجل�س عمان بتاريخ
1997/9/27م «�إن الم�شاركة في تر�سيخ وعي
المواطنين ب�أهداف التنمية ومهامها و�أولوياتها
والجهود التي تبذل لتنفيذها ،وتعميق الترابط
بين الحكومة والمواطنين ،واجب وطني
�أ�سا�سي ،ينبغي على كل فرد من �أبناء هذا
البلد الغالي القيام به .فالمواطنون من حقهم
�أن يعرفوا ما تبذله الحكومة من جهود في
�سبيل رفع م�ستوى المعي�شة ،وتطوير االقت�صاد،
وتنمية الثروات الوطنية ،ورعاية المجتمع،
و�ضمان �أمنه وا�ستقراره ،والمحافظة على قيمه
وتراثه ومنجزاته ».وقد �أكد جاللته قبل ذلك
على �أهمية النزاهة من قبل م�س�ؤولي الدولة
وموظفيها حيث �أ�شار في خطاب �ألقاه على كبار
رجال الدولة بتاريخ 1978/5/15م قال فيه:
«وهناك �أمر هام يجب على جميع الم�سئوولين
في حكومتنا �أن يجعلوه ن�صب �أعينهم� ،أال وهو
�أنهم جميعا خدم ل�شعب هذا الوطن العزيز،
وعليهم �أن ي�ؤدوا هذه الخدمة بكل �إخال�ص
و�أن يتجردوا من جميع الأنانيات و�أن تكون
م�صلحة الأمة قبل �أي م�صلحة �شخ�صية� ،إذ
�أننا لن نقبل العذر ممن يتهاون في �أداء واجبه
المطلوب منه في خدمة هذا الوطن ومواطنيه،
بل �سينال جزاء تهاونه بالطريقة التي نراها
منا�سبة» ومع ا�ستمرارية التقدم في بناء الدولة
وم�ؤ�س�ساتها ا�ستمر جاللته – �أدامه اهلل -في
�إر�ساء �أ�س�س ال�شفافية والنزاهة والت�أكيد على
نبذ الم�صالح ال�شخ�صية واالنحراف عن النهج
ال�سليم فقد جاء في خطاب جاللته – حفظه
اهلل  -بمنا�سبة افتتاح االنعقاد ال�سنوي لمجل�س
عمان بتاريخ /11نوفمبر2008/م « لما كان
الأداء الحكومي يعتمد في �إر�ساء وتر�سيخ قواعد
التنمية الم�ستدامة على القائمين به و الم�شرفين
عليه ،ف�إن في ذلك داللة وا�ضحة على مدى
الم�س�ؤولية الج�سيمة المنوطة بالموظفين الذين
يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات
الحكومية ،ف�إن هم �أدوا واجباتهم ب�أمانة
وبروح من الم�س�ؤولية ،بعيدا عن الم�صالح
ال�شخ�صية �سعدوا و�سعدت البالد � ..أما �إذا
انحرفوا عن النهج القويم ،واعتبروا الوظيفة
فر�صة لتحقيق المكا�سب الذاتية و�سلما للنفوذ
وال�سلطة ،وتقاع�سوا عن �أداء الخدمة كما يجب
وبكل �إخال�ص و�أمانة ،ف�إنهم يكونون بذلك قد
وقعوا في المحظور والبد عندئذ من محا�سبتهم
واتخاذ الإجراءات القانونية المنا�سبة لردعهم
وفقا لمبادئ العدل الذي �أر�سينا عليه دعائم
الحكم والتي تقت�ضي منا عدم ال�سماح لأي
كان بالتطاول على النظام و القانون� ،أو الت�أثير
ب�شكل غير م�شروع على منافع النا�س التي
كفلتها الدولة ،وم�صالح المجتمع التي �ضمنها
ال�شرع ،و�أيدتها الأنظمة والقوانين ،ومن ثم
ن�ؤكد على �أن تطبيق العدالة �أمر ال منا�ص منه
وال محيد عنه ،و�أن اجهزتنا الرقابية �ساهرة
على �أداء مهامها ،والقيام بم�س�ؤولياتها بما
يحفظ مقدرات الوطن وي�صون منجزاته».
كما �أكد جاللته – حفظه اهلل -على �سيادة
القانون وعلى االهتمام الحثيث با�ستكمال بناء
دولة الم�ؤ�س�سات ،م�شير ًا بكل و�ضوح �إلى عدم
ال�سماح ب�أي �شكل من �أ�شكال الف�ساد و�إلى
وجوب �سد كل الثغرات التي قد يت�سرب منها
وتعزيز المنظومة الرقابية ب�شان ذلك حيث
جاء في خطاب جاللته الذي �ألقاه بمنا�سبة
افتتاح الدورة الخام�سة لمجل�س عمان بتاريخ
�/13أكتوبر2011/م «�إن العمل الحكومي كما
هو معلوم تكليف وم�س�ؤولية ،فيجب �أدا�ؤه بعيد ًا
عن الم�صالح ال�شخ�صية ،وتنفيذه ب�أمانة تامة
خدمة للمجتمع ،كما يجب �سد كل الثغرات
�أمام �أي طريق يمكن �أن يت�سرب منها ف�ساد،
و�إننا ن�ؤكد من هذا المقام على عدم ال�سماح
ب�أي �شكل من �أ�شكاله ،وتكليف حكومتنا باتخاذ
كافة التدابير التي تحول دون حدوثه ،وعلى
الجهات الرقابية �أن تقوم بواجبها في هذا
ال�ش�أن بعزيمة ال تلين تحت مظلة القانون وبعيد ًا
عن مجرد الظن وال�شبهات فالعدالة البد و�أن
ت�أخذ مجراها ،و�أن تكون هي هدفنا ومبتغانا،
ونحن بعون اهلل ما�ضون في تطوير الم�ؤ�س�سات
الق�ضائية والرقابية ،بما يحقق تطلعاتنا لتر�سيخ
دولة الم�ؤ�س�سات».
ويت�ضح �أن ر�ؤية جاللة ال�سلطان المعظم –
حفظه اهلل – ات�سمت بالو�ضوح في مجال تعزيز
النزاهة ،وان التطور الذي �شهدته الت�شريعات
والم�ؤ�س�سات والممار�سات المتبعة في هذا
ال�ش�أن جاء تج�سيد ًا لهذه الر�ؤية الحكيمة بما
يخدم الوطن والمواطن.

