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القيمة الم�ضافة لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
للــدولــة  والإداريــة  املــالــيـة  الرقابة  جهاز  لعب  اليوم  وحتى   1970 عام  قبل  تا�س�سيه  منذ 
الدولة. موؤ�س�سات  باقي  مع  جنب  اإىل  جنبًا  عمان  يف  التنمية  م�سرية  يف  وفــاعـاًل  مهمــًا  دورًا 

 العدد )١١(

تـــويــتـر الجــهــاز

جهاز الرقابة     ُعمان

ت�صميم واإخراج: اأ�صيلة الوائلية                    

�ساهم اجلهاز يف درا�سة 
م�ساريع القوانني والأنظمة 
قبل �سدورها وقدم الكثري 

من الدرا�سات جلهات 
الخت�سا�ص لرفع كفاءة 

الأداء 

حممد بن �سعيد النبهائي
مدير دائرة التخطيط 

 �سعيد بن اأحمد بن مالك املعويل
مدير عام املديرية العامة للرقابة

 على الهيئات واملوؤ�س�سات العامة 

الرقاب��ة  ف��ي  ب��دوره  والجه��از 

اأح��د  يعتب��ر  والإداري��ة  المالي��ة 

عنا�صر الإدارة التي ل غنى عنها 

ف��ي ت�صحيح النحرافات وتقويم 

المالي��ة  المعام��ات  ف��ي  الأداء 

والإداري��ة ، م��ن خ��ال م��ا ان��اط 

اخت�صا�ص��ات  م����ن  الق��ان����ون  ب��ه 

و�صاحي��ات ته��دف ال��ى حماي��ة 

م��ن  والتحق��ق  العام��ة  الأم��وال 

تنفيذ القوانين واللوائح والنظم 

والق��رارات وتجنب وقوع ت�صارب 

المالي��ة  والمخالف��ات  الم�صال��ح 

النق���ص  اأوج��ه  وبي��ان  والإداري��ة 

والق�صور في الت�صريعات وتقييم 

اأداء الجه��ات الخا�صعة والك�ص��ف 

الأداء  ف��ي  الق�ص��ور  اأ�ص��باب  ع��ن 

الم�ص��وؤولية  وتحدي��د  والإنت��اج 

ومتابعة تنفيذ الأوامر ال�صامية.

م��������ن������ح   ذل��������ك  ول��ت����ح������������ق���ي�����ق 

الم�ص���رع الج�����هاز ال�ص�اح�����ي����ات 

والخ���ت���ص���ا�ص�����ات ال�ت���ي ت���وؤهلة 

القيام بالدور المنوط به.

وخال م�صيرة النه�صة المباركة 

بكف��اءة  اأهداف��ه  الجه��از  حق��ق 

وفاعلي��ة في العمل على ت�صحيح 

اإج��راءات ال��دورة الم�ص��تندية في 

والإداري��ة  المالي��ة  المعام��ات 

بالجه��از الإداري للدولة بما فيه 

الهيئات وال���م���وؤ�ص����ص����ات الع���ام���ة

 وال�ص��ركات التي تملك الحكومة 

اأكث��ر م��ن 40% راأ�ص��مالها  اأو تلك 

اإدارة  اأو  ام��تي����از  منح��ت  الت��ي 

مرفق عام. 

م��ن  كثي��ر  بتعدي��ل  اأو�ص��ى  كم��ا 

بذل��ك  المت�صل��ة  الت�ص��ريعات 

م�ص��اريع  درا�ص��ة  ف��ي  و�ص��اهم 

ق�����بل  والأن��ظ��م������ة  الق����وان���ي����ن 

م��ن  الك��ث����ير  وق����دم  �ص�����دورها 

الخت�صا���ص  الدرا�ص��ات لجه��ات 

بتحدي��ث  الأداء  كف��اءة  لرف��ع 

القواني��ن ال�ص��ارية و�ص��د ثغ��رات 

القواني��ن وبح��ث ال�ص��كاوى التي 

ت�صله من مختلف الم�صادر.

كم��ا �ص��اهم الجه��از ف��ي تدري��ب 

وتاأهي��ل و�صق��ل مهارات موظفي 

م��ن  للدول��ة  الإداري  الجه��از 

خ��ال ف��رق الفح���ص المنت�ص��رة 

في مختل��ف الوحدات الخا�صعة 

او من خال التدريب النظري او 

من خال تقديم ال�ص��ت���ص���ارات.

ول��ب�����صط رق���اب����ة الج���ه���از عل��ى 

تعدي��ل  ت��م  الخا�صع��ة  الجه��ات 

ومن��ح  الرقاب��ة  قان��ون  وتعزي��ز 

ال�ص�ب�ط�ي���ة  �ص����ف�����ة  اع���ص���ائ�������ه 

الق���ص���ائي�ة وال�ح���ص��ان��ة.

�ص��تة ف��روع جدي��دة   وت������م فت��ح 

 ، ال��ب�ص����ري  ال���������ك�������ادر  وزي��ادة 

وت�ك�ث�ي���ف التاأهي�������ل وال�����ت�دري��ب 

الج�����هاز  وموظ��ف����ي  لع�ص��اء 

وتوق���ي�������ع اتفاقي��ات التعاون مع 

والمنظم��ات  النظي��رة  الأجه��زة 

وتحدي��ث  واعتم��اد   ، الدولي��ة 

اآلي��ة  وتغيي��ر  الفح���ص  اأدل��ة 

ومنهجي��ة الفح�ص وا�ص��ت�خ����دام 

الحديث��ة  والأدوات  الت�ق�ن���يات 

وتعزيز جوانب التوعية والإعام 

ال��ت���ي  الأم����ور  م��ن  وغ���يره����ا 

اأداء الجه��از نقل��ة نوعي��ة  ن��ق���لت 

�ص��اهمت في تقديم قيمة م�صافة 

ف��ي  اثاره��ا  انعك�ص��ت  لعمل��ه 

تح�صين الأداء بكثير من الجهات 

الخا�صعة وعززت مبداأ ال�صفافية 

ودعم��ت جان��ب الم�ص��ائلة  ورف��ع 

الموؤ�ص�ص��ي  التنظي��م  م�ص��ت����وى 

لتلك الجهات.

الجه��از  موؤ�ص�ص��ات  م��ن  وكغي��ره 

الإداري للدولة فاإن الجهاز يعمل 

ج��ه���������ات  ب�����اق������ي  م������ع  ب�صم������ت 

الخت�صا���ص لنف��اذ القان��ون ف��ي 

المخالف��ات التي ت�ص��كل �ص��بهة او 

جريمة جنائية.

وكجانب ا�صتثماري التي يحققها 

العام��ة مقارن��ة  للخزان��ة  �ص��نويا 

بالموازن��ة المر�ص��ودة ل��ه ف�صا 

الت��ي  الوقائي��ة  الجوان��ب  ع��ن 

تمث��ل خط��ا دفاعي��ا مهم��ا لمن��ع 

هدر الأموال العامة.

ع��ام  ف��ي  الجه��از  قي��ام  ومن��ذ 

2014 بمهم��ة متابع��ة ات���ف��اق��ي����ة 

لمكافح��ة  الم��تح���������دة  الأم�������م 

باتخ��اذ  الجه��از  ق��ام   ، الف�ص��اد 

ل��مت���ا���بعة  ح��ث���ي��ث������ة  خ����ط�����وات 

الت��ف���اق�����ية  م��ت�ط���لب���ات  تنفي��ذ 

ال��ت����ص���ري���ع�����ية  الأ�ص�������ص  وو�ص��ع 

والل�����ي����ات ال����ازم���������ة لل��ق���ي����ام 

خ��ال  م��ن  المطل��وب  بال��دور 

الوح��دات  م��ع  الم�ص��كل  الفري��ق 

الحكومي��ة ذات ال�صل��ة والفري��ق 

ب����ه�������دف   ، الداخل��ي بالج����ه��������از 

وتح�ص��ين  المتطلب��ات  تع�����زي�����ز 

موؤ�ص��رات  ف��ي  ال�ص��لطنة  مراك��ز 

مدركات الف�ص��اد والم�ص��اهمة في 

رف��ع مرك��ز ال�ص��لطنة في موؤ�ص��ر 

التناف�صية العالمية.

اأن التو�ســع الذي �ســهده جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة خالل الأعوام اخلم�ــص 
املا�سية منذ �سدور قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة مبوجب املر�ســوم ال�ســلطاين 
رقــم 2011/111 والــذي و�ســع يف اخت�سا�ســات اجلهــاز واجلهــات امل�ســمولة برقابتــه 
والأمــر الذي حتم على اجلهاز التو�ســع  باإن�ســاء عــدد من املديريــات والدوائر مبختلف 

حمافظــات ال�ســلطنة �ســاهمت يف زيــادة الوعي لدى املواطنــني بالدور املنــاط للجهاز يف 
احلــد مــن التجاوزات والعمل يــدًا بيد حلماية املــال العام، كما كان للوحــدات الرقابية 
التــي مت اإن�ســائها خــالل الأعــوام 2012و2013و2014 و2015م دور  هــــام  فـــي  مــد 
التغطيــة اىل عــدد كبــري مــن الأفــرع واخلا�سعــة لرقابــة اجلهــاز وتقيمهــا عــن كثف.

اأثــر الـتـخـطـيـط ال�ضـلـيـم فـي تـغـطـيـة الـجـهـات الخا�ضعة لـجــهـاز الـرقـابـة

يخ�صع لرقابة الجهاز حتى نهاية دي�صمبر من عام 2016م عدد )540(جهة

�صكلت الجهات الرئي�صية ما ن�صبته )45%( بعدد يبلغ )245( جهة

 �صكلت الجهات الفرعية ما ن�صبته )55%( بعدد يبلغ )295( جهة

دي�صمبر 2016

الجهاز الإداري )100%(، حيث ت���م تنفيذ مهام فح�ص في عدد )45(جهة من اأ�صل عدد )45(

ن���صب�ة التغطية للجهات ال��رئ�ي�صي�ة الخا�صعة ل�رقابة الجه��از حتى

الهيئات والموؤ�ص�صات العامة وال�صركات )69%(، ت���م تنفيذ مهام فح�ص في عدد )130(جهة من اأ�صل عدد )188( 

اأفرع الجهاز )50%(، حيث ت���م تنفيذ مهام فح�ص في عدد )6(جهات من اأ�صل عدد )12(جهة خا�صعة

الجهاز الإداري )79%(، حيث ت���م تنفيذ مهام فح�ص في عدد )11(جهة من اأ�صل عدد )14(جهة

اأفرع الجهاز )69%(، حيث ت���م تنفيذ مهام فح�ص في عدد )179(جهات من اأ�صل عدد )281(جهة

ن�صبة التغطية للجهات الفرعية الخا�صعة لرقابة الجهاز حتى نهاية دي�صمبر 2016م

 تنفيذ ما يزيد على 1089 مهمة فح�ص �صدر عنها عدد 1278 تقريراً

عدد مهام الفح�ص المنفذة من عام 2011 حتى عام 2016م

من المتوقع باأن تزيد لت�صل عدد 1368 تقريراً

عدد الق�صايا المحالة لاإدعاء العام خال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016

عدد الق�صايا 223 ق�صية، حيث �صدرت اأحكام ق�صائية في 101 ق�صية

ل تزال 36 ق�صية اأمام المحاكم و 30 مخالفة قيد التن�صيق و البحث مع الدعاء العام

ت�ستهدف خطة الفح�ص 
ال�سنوية لعام 2017م 

عدد )42(جهة من 
الجهات التي لم ي�سبق 

تنفيذ مهام بها 

ال�����ج�����ه����ات  ال��ب���ي��ان�����ات  ت��ع����ت����ب���ر 

ال���خ�ا�ص���ع������ة لرقابة الجهاز واحده 

ُيعتم��د  الت��ي  البيان��ات   اأه��م  م��ن 

عليه��ا عن��د اإع��داد خط��ط الفح���ص 

ال�ص��نوية للجهاز، وقد جاءت المادة 

)20( م��ن قان��ون الرقاب��ة المالي��ة 

والإداري��ة للدول��ة مح��ددا للجه��ات 

التي تخ�صع لرقابة الجهاز. 

الف���ح��������ص  خ����ط�������ة  فا�صتهدف������ت 

)42( ع��دد  م   2017 لع��ام  ال�ص��نوية 

جه��ة م��ن الجه��ات الت��ي ل��م ي�ص��بق 

عل��ى  وت�صمن��ت  به��ا  مه��ام  تنفي��ذ 

العدي��د من الموا�صي��ع منها تقييم 

اأداء ال�صتثمارات الحكومية بقطاع 

ودرا�ص��ة  التح��وي����لية  ال����صناع�����ات 

اإج��راءات اإعادة هيكل��ة قطاع البنية 

الأ�صا�ص��ية ف��ي ع��دد م��ن ال�ص��ركات 

تقيي��م  اإل��ى  بالإ�صاف��ة  الحكومي��ة. 

والمراك��ز  المديري��ات  بع���ص  اأداء 

الم�����راجعين  خ����دم������ات  ودوائ�������ر 

وال����هي�����ئات  ال�ص���ن�����اديق  وب���ع�����ص 

ه����يكلة  اإع��������ادة  اج��راءات  ودرا�ص������ة 

بع���ص ال�ص��ركات وبع���ص القطاعات 

والخدم��ات  الموان��ئ  قط��اع  مث��ل 

اللوج�صتية وال�صتثمارات في بع�ص 

ك����فاءة  ال�صنادي��ق وفح�����ص م����دى 

الر�ص��وم.  تح�صي��ل  اآلي��ات  فعالي��ة 

عاوة على تقييم اداء عمل الجهاز 

خ��ال خم���ص �ص��نوات الما�صية من 

خ��ال تقيي��م مو�صوع��ات الرقاب��ة 

القطاعية للجهات الخا�صعة.


