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ال�شــــفافــــية الإداريــــــــة
�سلطان بن �سعيد ال�شحي
دائرة التن�سيق والمتابعة

دور اإلدارة بالشفافية في مكافحة الفساد:

االلتزام مببد�أ ال�شفافية يف الت�صرفات املالية والإدارية
املادة( )٨من قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة

ال�شفافية الإدارية تعتبر من المفاهيم الإدارية الحديثة والمتطورة
التي يتوجب على الإدارات الواعية �ضرورة الأخذ بها ،لما لها من �أهمية
في �إحداث التنمية الإدارية الناجحة �إ�ضافة �إلى م�ساهماتها في تنمية
التنظيمات الإدارية والو�صول �إلى بناء تنظيمي �سليم قادر على مواجهة
التحديات الجديدة والتغيرات المحيطة ،وقد دعا الكثير من رواد الفكر
الإداري �إلى �ضرورة بذل الجهود لمعالجة الم�شاكل الإدارية والتعرف على
المعوقات التي تواجه التنمية الإدارية كالف�ساد الإداري ،والغمو�ض في
�أ�ساليب العمل و�إجراءاته ،فكانت محاوالت تطبيق ال�شفافية في العمليات
الإدارية من الأمور الهامة الواجب مراعاتها في الممار�سات الإدارية
و�أجهزة الإدارة العامة.

�شفافية وتكامل
جهاز الرقابه يؤكد على
انتهاج الشفافية بتعريف
المواطنين بالدور الذي
تقوم به الحكومة في
سبيل تنمية الوطن
والمواطن

�إن توفر ال�شفافية الإدارية يعتبر من �أهم متطلبات مكافحة الف�ساد الإداري،
وهو �إحدى �أهم اال�ستراتيجيات الهامة التي تتبعها الدول لمكافحة الف�ساد
ب�أ�شكاله المختلفة ،فزيادة درجة ال�شفافية ت�ساهم �إلى حد بعيد في زيادة
درجة الثقة التي يمنحها المواطنون للأفراد العاملين في القطاع الحكومي
والقطاع الخا�ص.

شروط الشفافية:

تعتبر ظاهرة الف�ساد والف�ساد الإداري والمالي ب�صورة خا�صة ظاهرة
عالمية �شديدة االنت�شار ،ذات جذور عميقة ت�أخذ �أبعاداً وا�سعة ،تتداخل
فيها عوامل مختلفة ي�صعب التمييز بينها ،وتختلف درجة �شموليتها من
مجتمع �إلى �آخر� ،إذ حظيت ظاهرة الف�ساد في الآونة الأخيرة باهتمام
الباحثين في مختلف االخت�صا�صات كاالقت�صاد والقانون وعلم ال�سيا�سة
واالجتماع ،كذلك تم تعريفه وفق ًا لبع�ض المنظمات العالمية حتى �أ�ضحت
ظاهرة ال يكاد يخلو مجتمع �أو نظام �سيا�سي منها ،والف�ساد :هو �إ�ساءة
ا�ستعمال ال�سلطة العامة �أو الوظيفة العامة للك�سب الخا�ص ،بمعنى �أي�ضاً
ا�ستغالل المركز بما يخالف القواعد المو�ضوعية.
وحتى ت�ساهم الإدارة بال�شفافية بدور فعال في مكافحة الف�ساد الإداري
خا�صة وال�سيا�سي ،البد من توافر مجموعة من العنا�صر تعتبر �أ�سا�سية حتى
تنجح ال�شفافية في تحقيق �أهدافها وتتمثل فيما يلي:

من بين ال�شروط التي يجب توافرها في �أي معلومة �أو �إجراء يت�صف
بال�شفافية:
 يجب �أن تكون ال�شفافية في الوقت المنا�سب ،حيث �إن ال�شفافية المت�أخرةتكون عادة ال قيمة لها ويعلن عنها �أحيان ال�ستيفاء ال�شكل فقط ،وكمثال
على ذلك ميزانيات ال�شركات التي تن�شر بعد �أ�شهر �أو �سنوات من �إقفالها.
 �أن تتاح ال�شفافية لكافة الجهات في ذات الوقت. �أن ت�شرح نف�سها لنف�سها دون غمو�ض ،فقد تقوم بع�ض ال�شركات بن�شرقوائمها المالية بال�صحف ا�ستيفاء لل�شكل القانوني بدون مرافقها �أو بدون
تقرير مراقب الح�سابات.
كما �أنه ال يجب �أن تخل ال�شفافية بالمبادئ العامة للحفاظ على بع�ضالمعلومات ذات ال�صلة ب�سرية العمل.
 �أن يعقب ال�شفافية م�ساءلة ،فال�شفافية في حد ذاتها لي�ست غاية بلو�سيلة لإظهار الأخطاء واالقت�صا�ص من مرتكبيها وذلك بالطبع في �إطار
الو�سائل القانونية المنظمة لذلك.
 يجب �أن تكون المعلومات وثيقة ال�صلة؛ لأنها ت�ؤثر على القراراتاالقت�صادية للم�ستخدمين عن طريق م�ساعدتهم على تقييم الأحداث
الما�ضية والحا�ضرة والم�ستقبلية �أو ت�أكيد �أو ت�صحيح التقييمات الما�ضية
وتتحدد وثاقة �صلة المعلومات من خالل طبيعتها وجودتها من ناحية
الأهمية الن�سبية.

 �ضرورة تحقيق م�ستوى متقدم من التطوير الإداري. �ضرورة �إحداث التن�سيق بين الأجهزة المعنية بالقوى التطوير الإداريوكذلك �أجهزة الخدمة المدنية.
 تطوير �شبكة من المعلومات مع �ضرورة التحكم في تقنياتها. تقيم الأداء الم�ؤ�س�سي والفردي للتنظيمات الإدارية ،مع ا�ستخدام مبد�أالكفاءة في الترقيات.
ومن هنا �أدركت �أغلب المجتمعات �أن ظاهرة الف�ساد من �أبرز الم�شكالت التي
تواجه خطط التنمية ،خا�صة في المجتمعات والدول النامية .واتفقت
تقارير الخبراء والمخت�صين على �ضرورة مكافحته ،و�أف�ضل �آلية لمحاربته
هي الإدارة بال�شفافية.
العالقة بين الشفافية اإلدارية والتنمية الشاملة:

�إن وجود التنمية الإدارية يعتبر من المقومات الأ�سا�سية لنجاح
ال�شفافية الإدارية ،لذلك ال بد من تحديد العالقة بينهما باعتبار التنمية
الإدارية هي الجهود التي يجب بذلها با�ستمرار لتطوير الجهاز الإداري
للدولة �سعياً وراء رفع م�ستوى القدرة الإدارية ،عن طريق و�ضع الهياكل
التنظيمية المالئمة لحاجات التنمية ،وتب�سيط تنظيم العمل و�إجراءاته،
ومحاولة تنمية ال�سلوك االيجابي للموظفين تجاه �أجهزتهم والمتعاونين
معها ،وتح�سين بيئة العمل التي ت�ؤثر في الجهاز الإداري  ،وتت�أثر به وذللك
لتحقيق �أهداف خطط التنمية االقت�صادية بكفاية عالية وب�أقل التكاليف.

لقد �أثبتت ال�سلطنة تكامل وتكاف�ؤ م�ؤ�س�ساتها جنب�أ �إلى جنب في تر�سيخ
دعائم المنجزات التي و�صلت �إليها من توجهات الفكر ال�سامي لجاللة
ال�سلطان المعظم _ حفظة اهلل ورعاه _ لإر�ساء المبادئ الأ�سا�سية
التي ي�سير على نهجها ابناء هذا الوطن العزيز لم�صلحة الجميع  ،من
هنا ت�أتي الفائده الأ�سا�سية التي ي�سعى من �أجلها جهاز الرقابة المالية
والإدارية في حماية المال العام والمحافظة عليه و�إ�ستغالله ب�صورة
منا�سبه وفق الأجراء والأنظمة والقوانين المتما�شيه مع �إجراءات العمل
والحث على الإلتزام بمبد�أ ال�شفافيه في الت�صرفات المالية والإدارية التي
ت�ضمن الو�صول �إلى رقابه وقائيه والت�أكد من ح�سن �سير العمل من خالل
متابعة وتقيم �أداء الجهات الخا�ضعه لرقابة الجهاز والتحقيق من ا�ستخدام
الموارد بطريقة وكفاءة وفاعلية  ،والك�شف عن �أ�سباب الق�صور في الأداء
والإنتاج وتحديد الم�س�ؤوليه.
من هذا المنطلق ي�ؤكد جهاز الرقابه المالية والإدارية للدولة على انتهاج
ال�شفافية بتعريف المواطنين بالدور الذي تقوم به الحكومة في �سبيل
تنمية الوطن والمواطن بمختلف المجاالت  ،حيث �أكد جاللة ال�سلطان
من خالل خطاباته ال�سامية على �أهمية النزاهه من قبل م�س�ؤولي الدولة،
فقد جاء خطاب موالنا جاللة ال�سلطان المعظم _ حفظه اهلل ورعاه_
بمنا�سبه افتتاح الإنعقاد ال�سنوي بمجل�س ُعمان 2008م “ لما كان الأداء
الحكومي يعتمد في �إر�ساء وتر�سيخ قواعد التنمية الم�ستدامة على القائمين
به والم�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�سلماً
للنفوذ وال�سلطة وتقاع�سوا عن �أداء الخدمة كما يجب وبكل اخال�ص
و�أمانة ف�إنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور وال بد عندئذ من
محا�سبتهم واتخاذ االجراءات 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 والقانون �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 ف�إننا ن�ؤكد على ان تطبيق العدالة �أمر ال منا�ص
منه وال محيد عنه و�أن �أجهزتنا الرقابية �ساهرة على �أداء مهامها والقيام
بم�س�ؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن وي�صون منجزاته “ .
ومع تقدم المنجزات وا�ستمراريه الإنتاج والتقدم في بناء الدوله
وم�ؤ�س�ساتها ا�ستمر جاللة _ �أدامه اهلل _ في �إر�ساء �أ�س�س ال�شفافيه
والنزاهه والت�أكيد على نبذ الم�صالح ،كما �أن التطور الذي �شهدته ال�سلطنة
نابع من تكاف�ؤ م�ؤ�س�سات الوطن مع بع�ضها البع�ض لم�صلحه الجميع �سوا كان
مواطن ًا �أو مقيما ً على هذه الأر�ض المباركه بحكمه قائدها المفدى _
حفظه اهلل ورعاه _ وجعله ذخر ًا ل�شعبه ووطنه.
خالد بن علي الرا�شدي
مدير دائرة التوعية وتعزيز النزاهة
@khalid2alrashdi

�صون الأموال واملمتلكات العامة ..م�س�ؤولية اجلميع
�إن ال�شعوب والأمم والدول لتعتز وتفتخر
بمنجزاتها ومكت�سباتها في مختلف
جوانب الحياة ،بل وت�سعى جاهدة �إلى
تربية وتوجيه �أبنائها للحفاظ عليها
ورعايتها وتنميتها وتطويرها حتى
ي�ستمر عطاءها وت�ستفيد منها الأجيال
بعد الأجيال ،فالم�ست�شفيات والمدار�س ،
والجامعات والحدائق والمالعب والم�صانع والم�ؤ�س�سات
والوزارات وحقول ا�ستخراج النفط والمعادن والثروات
والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ممتلكات ومكت�سبات
عامة لي�ست ملك لأحد ،بل هي ملك لجميع �أفراد المجتمع،
فكان الحفاظ عليها م�س�ؤولية الجميع ،وهي من المال العام
الذي ينبغي الحفاظ عليه ،و يعتبر االعتداء عليه ب�أي
و�سيلة �أو طريقة نوع من �أنواع الف�ساد و�صوره.

الأ�شجار وغيرها.
هذا من جانب الأفراد في المجتمع �أما العاملين والموظفين
ومن يدير تلك الم�ؤ�س�سات والممتلكات العامة ف�إن �صور
االعتداء على هذه الممتلكات العامة واال�ستفادة منها دون
وجه حق من بع�ض القائمين عليها لتظهر في عدة جوانب
من ذلك  :ا�ستغالل المنا�صب الوظيفية لتحقيق الم�صالح
ال�شخ�صية ،وقبول الر�شوة و الهدية ب�صفة مبا�شرة �أو
غير مبا�شرة لت�سهيل ال�صفقات والمعامالت فت�ضيع وتهدر
�أموال وحقوق وربما تعر�ض المجتمع للخطر واالختال�س
والتق�صير في الأداء والتنفيذ والمتابعة والإ�شراف على
الم�شاريع الإ�ستراتيجية منها والخدمية والم�سندة �إلى عدد
من ال�شركات عن مدى التزامها ب�شروط التعاقد ،وغيرها من
الم�س�ؤوليات الوظيفية والواجبات المنوط بها الموظف العام
لتحقيق الأداء ب�صورة فاعلة ومهنية عادلة وكفاءة متميزة،
والإهمال في هذه الم�ؤ�س�سات والممتلكات العامة �صورة بارزة
من �صور االعتداء عليها ف�أدواتها و�أجهزتها و�أثاثها ووثائقها
و�أموالها وم�صالح النا�س فيها قد تتعر�ض للإهمال والالمباالة
فت�ضيع حقوق وتهدر �أموال وتتعطل الم�صالح.
ومن هنا كان لزاماً علينا المحافظة عليها والتعاطي معها
كالتعاطي مع ممتلكاتنا الخا�صة تماماً -لأنها الأخرى تعتبر
�أي�ضا من ممتلكاتنا العامة.

فالمال العام حرمته كبيرة ،وحمايته عظيمة ،وهو �أ�شد في
حرمته من المال الخا�ص لكثرة الحقوق المتعلقة به ،وتعدد
الذمم المالكة له ،و�إن من ينظر �إلى كثير من الممتلكات
العامة يجد الإهمال والت�سيب واالعتداء وا�ضح ًا على
معالمها ،قد يقوم بع�ض �أفراد المجتمع باال�ستحواذ على
الأرا�ضي الحكومية دون �سند من القانون �أو التزوير في
محررات ر�سمية لغر�ض الح�صول على خدمة قد ال ي�ستحقها،
وتخريب المباني والحدائق و�أثاث المدار�س ب�صورة متعمدة ،والمحافظة على الممتلكات العامة لي�س �شعاراً نرفعه �أو كالم ًا
ويتخذ التخريب �صور ًا متعددة ,منها :ت�شويه منظرها نردده  ،فالم�س�ألة �أكبر من ال�شعارات والعبارات فهي �إح�سا�س
بالكتابة عليها� ,أو ك�سر النوافذ الزجاجية منها� ,أو �إتالف بالم�س�ؤولية نـابع من القلب وال�شعور بقيمة الممتلكات العامة

استغالل المناصب الوظيفية لتحقيق
المصالح الشخصية  ،وقبول الرشوة و
الهدية بصفة مباشرة أو غير مباشرة
لتسهيل الصفقات والمعامالت
والمحافظة عليها �سمـة من �سمات المجــتمعات المتحـ�ضرة,
ولهذا فنحن بحاجة �إلى برامج تثقيفية وتوعوية ت�ساهم
في زيادة وعي المجتمع وتعرفه ب�أهمية الممتلكات العامة
وماذا تعني له ولغيره؛ وهذا ما ينتهجه جهاز الرقابة المالية
والإدارية للدولة من خالل و�ضعه لبرامج وخطط التوعية
لت�شمل كافة الجهات والم�ؤ�س�سات الحكومية الم�شمولة برقابة
الجهاز ,وكذلك مختلف �شرائح �أفراد المجتمع بعدة �صور
منها :و�سائل التوا�صل االجتماعي االلكترونية والمقروءة
منها والم�سموعة واللقاءات المبا�شرة بالمخت�صين بو�سائل
الإعالم المحلية لإبراز قانون الرقابة المالية والإدارية
للدولة وقانون حماية المال العامة وتجنب ت�ضارب الم�صالح
ال�صادرين بالمر�سومين ال�سلطانيين رقم 2011/112-111
والإ�شارة �إلى �أهمية تقديم الإف�صاح الحكومي و�إقرارات
الذمة المالية للم�سئول الحكومي من �إجراءات عملية وعلمية
وتطبيقية ,وكذلك مرتكزات العمل الرقابي وفق �أ�س�س
ومنهجية معتمدة وا�ضحة الأركان؛ ف�ض ًال عن الم�شاركة الفعالة
للجهاز بمختلف الأن�شطة والفعاليات المقامة في ال�سلطنة
للو�صول �إلى �أعلى م�ستويات التوعية منوه ًا �إلى و�سائل وطرق

التوا�صل المختلفة من قبل �أفراد المجتمع �إلى الجهاز.
ويجب �أن يكون لدى الم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة برامج
و�آليات ت�ستطيع من خاللها المحافظة على ممتلكاتها من العبث
والإهمال و�أن تغر�س لموظفيها احترام الممتلكات العامة
�أينما وجدت ,و�أن ُتعلم الملتحقين من موظفيها حديثي التعيين
كيفية التعامل مع الأجهزة والآليات ،وفح�صها قبل ا�ستخدامها
واتخاذ الأو�ضاع المنا�سبة التي يحافظ من خاللها على نف�سه
وعلى ممتلكات الم�ؤ�س�سة على �أال تلقى عليه هذه الطرق ب�صورة
مبا�شرة �أو في �صورة تحذيرات بل عليها �أن تغر�س فيه كعادات
ي�ؤديها دون حاجة �إلى بذل جهد �أو انتباه و�إ�شعاره �أن ممتلكات
الم�ؤ�س�سة ملك له يجب المحافظة عليها و�صيانتها م�شيرا �إلى
�أن ال�سالمة وال�صيانة داخل الم�ؤ�س�سة وما يمثالنه من �أهمية
ق�صوى ت�ساعدان الم�ؤ�س�سة على اال�ستمرار في الإنتاج والحد
من الخ�سائر والمحافظة على كيانها وثرواتها.
كما �أن الجهاز ي�ؤكد ب�أهمية دور الم�سئولين والعاملين
والمواطنين والمقيمين في المحافظة على الممتلكات العامة
والأموال العامة من �سوء اال�ستغالل ،ولن�ؤدي الأمانة كما يجب
ولنحذر من الت�سابق والتهافت على حرمة المال العام و�أن
المحافظة على هذه الممتلكات وهذه المنجزات والمكت�سبات
هي م�س�ؤولية الجميع.
المراجع :بدر بن نا�صر ال�شماخي
رئي�س ق�سم المتابعة (مكتب الرئي�س)
تصميم:
أصيلة الوائلية

ميكنكم تقدمي الشكاوى والبالغات بإحدى الطرق اآلتية:
نافذة البالغات عبر املوقع اإللكتروني للجهاز:
www.sai.gov.om

البريد اإللكتروني:
community@sai.gov.om

تطبيقات الهواتف الذكية:
SAIAPP

التقدمي مباشرة ملقر اجلهاز مبسقط أو أحد أفرعه اآلتية:
صاللة ،صحار ،نزوى ،صور ،البرميي ،الرستاق ،إبراء

الهاتف اجملاني80000008 :
الفاكس22070660 :

صندوق البريد727 :
الرمز البريدي100 :مسقط

