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 اإلجابة على استبيان بشأن المعلومات المتعلقة بدور األجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد 

 ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 9/2بتنفيذ المادة ) المعلومات المتصلة -أوالً:

 .بالنسبة لـ)أ(: إجراءات اعتماد الميزانية الوطنية

نية التي تنظم الجانب المتعلق باعتماد الميزانية العامة  ريعات الوطنية على النص    وق ال انوالتش      احتوت       

يبين ال انون األحكام الخاص  ة  : "   من أنلة  من النظام األس  اس  ي للدو (67م              اد   الومنها ما نص  ت علي  

  عنها:التالية والج هات المسؤولة    موضوعاتبال

... 

 المي زاني ة الع ام ة لل دول ة والحس اب الخت ام ي.   -

 الميزانيات العامة المست  لة والملح ة وحساباتها الختامية.   -

 ".الرقابة المالية للدولة -

( من النظام األس   اس   ي للدولة بصن يختق مجل  عمان  مجل  الدولة ومجل   72كما قض   ت الماد  رقم       

 الشورى( بمناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة.

( ت وم وزار  المالية بإعداد مش رو  الميزانية وف ا لما  27         20ف ا ألحكام ال انون المالي  المواد كما ان  و     

د إليه ا من الجه ات المعني ةي ويعرل المش     رو  على مجل  الوزرات ال بد يتولى ب دورل إح الت   إلى مجل   ور

البد يحيلها إلى مجل  الوزرات ومن ثم يرفع المشرو  للتصديق  والشورى والبد بدورل يحيلها إلى مجل  الدولة  

ل انون المالي األحكام التفص يلية ججراتات  وقد بينت الةئحة التنفيبية لبمرس وم س لطاني من جةلة الس لطاني   علي 

 (.269    243إعداد الميزانية واعتمادها والتصديق عليها وبلك في المواد  

 بالنسبة لـ)ب(: اإلبالغ عن اإليرادات والنفقات في حينها.

  118/2008لص   ادر  بال رار الوزارد الةئحة التنفيبية لل انون المالي ا( من  313-307تناولت المواد من         

لمواعيد المحدد  في  االجهات الحكومية بتحص    يي اجيرادات الحكومية خةي  الجوانب ال انونية المتص    لة بالتزام  

المراس   يم الس   لطانية وال راراتي وال يود المفروض   ة على الجهات الحكومية عند تحص   يي اجيراداتي والجهات  

يراداتي والجوانب بات الص لة بتكلي  جهة يير حكومية بالتحص ييي وييرها من الحكومية المختص ة بتحص يي اج

 الجوانب بات العةقة.

 يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات، وما يتصل بذلك من رقابة. اتخاذ نظاما بالنسبة لـ)ج(

الرقابة  ( من قانون 10العمانية حيث تض   منت الماد     ورد امتثاي حكم هبا البند في مواد متفرقة في التش   ريعات

على عدد من الص ةحيات التي يمكن لجهاز    111/2011المالية واجدارية للدولة الص ادر بالمرس وم الس لطاني رقم 

 ت يي      م ت       اري      ر مراجع   ة الرقابة المالية واجدارية للدولة ال يام بها في سبيي ممارست  الختصاصات  ومنها:
 النهائي ال رار اتخاب قبي بشصنها  المحرر  واالتفاقيات الع ود ومشروعات تخصيصها  الم  راد للوح    دات ص    وياأل

 بالحسابات الم ي    د  المتحص  ةت وسج  ةت الص  ر  وسن  دات والمص    روفات اجي    رادات مراجع  ةبشصنهاي  
 لرقاب      ة الخاضع      ة الجه      ات قب   ي من المفتوحة والحسابات أنواعها  بجميع األقراق على المسجلة أو اآللية

 بها  المعموي المحاسبي  ة وال ي  ود المالي  ة التص  رفات م  ن والتثب  ت االئتماني        ة والتسهي    ةت وال   رول الجه  از
 الخاض عة الجهات اس تثمارات مراجعة  يالرس مية بالمس تندات مؤيد  أنها  من والتح ق  التس ويةي حس ابات ومراجعة

 يالجه     از لرقاب     ة الخاضعة للجهات الختامية والحسابات للدولة الختامي الحساب مشرو  فحقالجهازي   لرقابة
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 واجدارية المالية األنظمة كفات  من التح ق ي  التصويبية التسويات جج     رات المالية وزار  إلى ت اري     رل وإب     ة 
 .وتةفيها  عةجها  وسائي واقتراح فيها  وال صور الن ق أوج  عن والكش 

حس ابات الهيئات والمؤس س ات العامة وص ناديق    مراجعة تكونمن بات ال انون بصن   (21  وقض ت الم            اد  

االس   تثمار وص   ناديق الت اعد والش   ركات المملوكة للحكومة بالكامي أو تلك التي تس   اهم فيها بنس   بة تزيد على 

واألمواي الخاص ة التي تديرها أو تش ر  عليها أد من الوحدات الخاض عة لرقابة الجهاز ي  %( من رأس مالها  40 

 واجرش               ادات بها  المتعل ة المالية األنظمة حدود وف     ي والمراجعة المحاسبة من لكي الدولية للمعايير وف ا 
 مع يتعارل ال فيما  والمحاسب  ة المالي    ة للرق    اب        ة العلي    ا  لألجه    ز  الدولي    ة المنظم      ة ع    ن الص          ادر 

 التطبيق. الواجبة ال وانين
 الخت    امي    ة وحس    اب        اته      ا  المالي    ة وقوائمه    ا  بميزانياته    ا  الجه  از بمواف    ا  ا إليه     المش    ار الجه    ات وتلت  زم
 الحسابات ومراقبي اجدار  مج      ال          وت       اري    ر إضافي  ة وتعدي    ةت تس    ويات من عليه    ا  تج    ري      وم    ا 

 .اعتمادها  تاريخ من شهرين خةي اجدار  وخطابات
من بات ال انون على عدد من التص   رفات التي تعتبر مخالفات في تطبيق أحكام   (31تض   منت الماد   كما        

 واللوائ        ال وان   ين بصحك      ام الت ي      د ع   دم  يصتي: ما  واجدارية المالية المخالفات من يعتبر :هبا ال انون ومنها 
 بغير مبالغ صر  علي  يترتب تصر  كيالدولةي   ف  ي بها  المعموي واجداري      ة المالي    ة واألنظم  ة وال     رارات

 أو به      ا  ضرر إلح    اق  أو الجه      از لرقاب      ة الخاضع      ة الجه    ات ف    ي المالية الح وق  من حق  ضيا  أو  حق 
 بالحس    اب    ات الجه    از مواف    ا    دمي عبلك إلى يؤدد أن شصن  من أو اجنمائية المشروعات إنج          از ف      ي تصخ  ر

 ف  ي الحسابات مراقبي وت ارير المالية وال وائم والميزانيات الداخل  ي التدقي    ق  وح    دات وت اري      ر الخت  امي    ة
 واجدارية المالية المخالفات بش  صن الص  ادر  اجدارية وال رارات باألحكام الجهاز إخطار عدمالم رر ي   المواعيد

 الجه    از إب    ة  ف  ي مب  رر دون التصخي  رحيالهاي   الةزم اتخاب عن الت اع  أو ال انون ف  ي المحدد  المد  خةي
 المختصة الجهات تتخبل وبما  واجدارية المالية بالمخالفات والةئحة ال ان    ون ه    با ف  ي المح    دد الموع    د خ    ةي
 بشصنها.

 وللمراقبة الداخليةبالنسبة لـ)د( نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر 

على الجوانب المتص  لة    118/2008الةئحة التنفيبية لل انون المالي الص  ادر  بال رار الوزارد    تتض  من          

 وح  د   ك  ي ل  دى  يك  ونبصن   (509 ي حيث قضت الماد  (517-509وبلك في المواد من    بوحدات التدقيق الداخلي

المختقي   الوزير مباشر  تتبع  الداخلي  للتدقيق  وحد   إلي   ال    مشار  الم    الي  ال     انون  ألحك    ام  خاضع  ة  حكومي  ة

  الداخلي   التدقيق  وحد  جشرا   خاضعة  تكون  الداخلي  للتدقيق  أكثر أو  ف        رعي      ة وح        د   إن      شات ويج        وز

 المختق. للوزير  التابعة  الرئيسية
 من  التح ق : ومنها  عامة الداخلي بصفة التدقيق  وحدات اختصاصاتعلى  (:511  الم          اد كما تضمنت         

  التح ق  خاصة  بصفة يراعى أن وعلى  الم رر ي  المالي      ة  واججراتات  والنظم  وال رارات واللوائ   ال وانين  تطبيق 

. كما تختق وحدات التدقيق الداخلي بعد  جوانب أخرىي  والنظم واللوائ   السلطانية والمراسيم ال وانين  تطبيق   من

  مراجع        ة ومنها:   والمصروفات اجيرادات بمراجعة المتعل ة الختصاصاتعلى ا  (:512   الم    اد حيث تضمنت 

 سندات  مراجع      ةالشصني   هبا في مبرمة تكون التي  واالتفاقيات  والع ود  يالحكومية  بالوح  د   الخاص      ة  اجيرادات

  وف ا يتم  الحكومية الوحد   إنفاق  أن  من  للتح ق  -  الصر  قب      ي -  الحكومي    ة  الوح    د  تخ    ق  التي  الص    ر 

 أن بشرط   الشصن هبا في  المبرمة  واالتفاقيات الع ودوالم رر     المالية  واججراتات والنظم  واللوائ                  ل وانينل
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المالية    التوقيع على المعامةتبش    صن   48/76 رقم  الس    لطاني  المرس    وم  ألحكام  وف ا  عليها   التوقيع تم قد  يكون

  االيرادات   تحص يي تكفي  التي  اججراتات  اتخابي  والمؤقتة  المس تديمة  الس ل  أعماي  مراجعةوي  الداخلية والخارجية

 اجدارد  للتنفيب  الم رر   االجراتات  اتبا   من  التصكد  - خاصة بصفة  -  يراعى  أن  وعلى الحكوميةي  للوحد  المستح ة

     المحدد . المواعيد وفي  كاملة  الحكومية  للوحد   المستح ة المبالغ سداد عن المدين  امتنا   حالة  في

  والمستندات والسجةت والحسابات الدفاتر بفحق المتعل ة االختصاصاتعلى  (513   الم        اد كما احتوت       
  ومراجعتها  بهاي يرتبط  وما   والمحاس بية  المالية  والمس تندات  والس جةت  والحس ابات  الدفاتر  فحق وبلك من خةي  

  الخاص        ة   الح      س    اب      ات  أع          م      اي  عام          ة  وبصف      ة  األح        وايي  بحسب -  شاملة أو جزئية  بصفة -

  مراجع  ة   يللدولة  العامة  للميزانية  والحسابات  التصني  دليي  خاصة  بصفة ي  راعى أن وعلى  الحكوميةي بالوح      د 

 أو  إيراداتها  أو  الحكومية  الوحد   بمص روفات  يتعلق  فيما  س وات  المالية  الش ؤون دائر   تجريها  التي  المحاس بية ال يود

 لدى   والمن ولة  الثابتة األمواي ل يد  المخصصة  السجةت  ومراجعة  فحقلهاي    المخص صة  والمن ولة  الثابتة األمواي

  انتهات   بعد -  الختامي  الحس    اب  وفحق  الحكوميةي  بالوحد   الخاص    ة  الختامية  ال وائم  مراجعةالحكوميةي   الوحد 

 كي  وإخطار  الشصني هبا في  واقتراحات  توصيات  من ترال بما   ت رير  وإعداد  المحدد ي الفتر   خ   ةي -  المالية  السنة

تختق وحدات التدقيق الداخلي بالمحافظة على الماي  من . كما   بنسخة  للدولة  المالية  الرقابة وجهاز  الوزار  م     ن

  وال رارات  واللوائ   ال وانين  تطبيق   من  التح ق وبلك من خةي   (514   الم        اد  العام وبلك وف ا لما نصت علي 

  المخص  ص  ة   والمن ولة  الثابتة األمواي  خاص  ة وبص  فة  العامي  الماي  على  بالمحافظة  المتعل ة  واججراتات  والنظم

الحكومية    الوحد   خزائ          ن  أعم    ايالحكومي      ة  و  الوح        د   مخ      ازن  أعم      اي  مراجعةو الحكوميةي   للوحد 

  وللخزائ          ن   للمخ          ازن  المفاجئ  الجرد  إجراتي  بالوحد  الحكومية  الخاصة  الن ي ووسائي  السيارات أعمايو

  وف ا وبلك  الحكومية  للوحد   المخصصة  المن ولة أو  الثابتة األمواي من وييرها  والمؤقتة  المستديم    ة وللسل         

  وإخطار   الجردي  بنتيجة ت رير وإعداد بهاي  المعموي  النظم  من وييرها   الةئحة  هبل  في عليها   المنص   وق  لألحكام

 منها. بكي  الخاصة  الجرد  محاضر من  بنسخة  للدولة  المالية  الرقابة  وجهاز الوزار  من كي

بعدد من االختصاصات في نطاق الرقابة المالية    (515   لم    اد لوفق  دوائر التدقيق الداخلي  تختق كبلك و            

 الوزار   من  كي  إخطار مع  الحكوميةي  بالوحد   مالية  مخالفات أد  اكتشا   حالة في  الةزمة  اججراتات  اتخ   اب :ومنها 

  الداخلي   الضبط   وإجراتات  المالية  بالرقابة  الكفيلة  النظم  اقت     راحالمخالفةي    اكتشا  فور  للدولة  المالية  الرقابة  وجهاز

  وبلك  التنظيميي  وهيكلها   الحكومية الوحد   وأعماي  اختص اص ات  طبيعة مع  يتفق  بما  تعديلها  أو  الحكوميةي الوحد  لدى

 للدولة. واالدارية  المالية  الرقابة  وجهاز الوزار  من كي مع التنسيق  بعد
  الت ارير وهي: ( بإصدار عدد من516   الم  اد وت وم هبل الوحدات وف ا لنق   

  وطرق  تةفيها  ووس  ائي  وأس  بابها   الفحق عنها  أس  فر  التي  المخالفات تتض  من  الفحق بنتائج دورية ت ارير -1  

 الت  ارير  ه بل  من  بنس     خ ة  الحكومي ة  ب الوح د   المعني ة  ال دوائر  وم ديرد  الع امين  الم ديرين  إخط ار  ويتم  عةجه ا.

 المست بي.  في  المخالفات  تةفي على والعمي  الةزم  ةي  التصح يح  ات أو  التع   دي ةت  جج   رات

 من أو  المختق الوزير ي رر  خاص    ة  أهمية لها   أخرى موض    وعات أو  مخالفات أد  فحق  بنتيجة ت ارير -2  

 فحصها.  يفوض 

  للمةحظات   وملخص  ا   المالي ومركزها   الحكومية  الوحد   حس  ابات  فحق نتيجة تتض  من س  نوية ربع  ت ارير  - 3  

  ونتيجة  الس   اب ين (2 و (1   البندين  في  إليها  المش   ار  والخاص   ة الدورية  الت ارير في وردت  التي  وللتوص   يات

 متابعتها.
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 يناير أش هر  خةي  المختق  الوزير على  »الس اب ة 3»  »و 2» »و 1» البنود في  إليها   المش ار  الت ارير وتعرل 

 عام. كي من وأكتوب ر ويولي و وإبريي

 منها.  بنسخة  للدولة واالدارية  المالية  الرقابة  وجهاز الوزار  من كة وتوافي
  المالية  الرقابة جهاز بت ارير تتعلق  اختصاصات (517   الم        اد ن لوحدات التدقيق الداخلي وف ا لنق  كما أ     

 .للدولة واالدارية

 اتخاذ تدابير تصحيحية عند االقتضاء في حال عدم االمتثال لالشتراطات المقررة في هذه الفقرة./بالنسبة لـ)هـ(

تض  منت التش  ريعات الس  ارية في الس  لطنة على اججراتات التي تتخب في حاي عدم االلتزام باالش  تراطات          

ادر بالمرس  وم الس  لطاني رقم ال انون المالي الص  ( من 8بات الص  لة والمش  ار إليها أعةلي حيث نص  ت الماد   

 .يباشر الوزير ما يصتي: .....على أن     47/98

اججراتات الفوري ة الةزم ة في ح ال ة إبةي   بوقو  أد انحراف ات أو تج اوزات أو مخ الف ات ألحك ام  اتخ اب    -7

ال وانين واللوائ  والنظم واججراتات الم الي ةي مع إخط ار جه از الرق اب ة الم الي ة واجداري ة لل دول ة التخ اب اججراتات  

إلي   ودون إخةي ب اتخ اب الجه ات المعني ة ججراتات    الةزم ة طب  ا ل  انون الرق اب ة الم الي ة واجداري ة لل دول ة المش     ار

 المساتلة التصديبية أو الجزائية بحسب األحواي.

بالنس    بة لوحدات التدقيق الداخليي حيث  ص    ةحيات الوزير من بات ال انون على   (9الماد   كما احتوت         

الداخلي في جميع الوزارات والوحدات    يتولى الوزير اص  دار اللوائ  وال رارات المنظمة جنش  ات وحدات التدقيق 

لمختق أو لرئي  الوحد  الحكومية. وقد الحكومية وتحديد اختص    اص    اتها بحيث تكون تابعة مباش    ر  للوزير ا

 من وييرل يالمختق الوزير يكون حيث  باجنفاق  المفوض   ين وواجبات مس   ؤوليات( على  10الماد   تض   منت  
 ال انون هبا أحكام تنفيب عن مسؤوال - الوظيف    ي للتسلسي وطب ا  اختصاص  حدود ف    ي كي - باجنفاق  المفوضين

 واألعماي الش  ؤون جميع عن خاص  ة بص  فة مس  ؤوال ويكون يل  تنفيبا تص  در التي وال رارات التنفيبية والئحت 
 المعموي واججراتات والنظم واللوائ  بال وانين االلتزامي  الحكومية الوحد  أو المعنية الوزار  تخق التي المالية

 والنظم واللوائ  لل وانين وف ا  وبلك فيها  التص ر  وحس ن العامة األمواي فظ ي حاجنفاق  أو التحص يي عند س وات بها 
 المطب ة واللوائ  ال وانين بمراعا  األمواي تلك حماية تكفي والض بط  للرقابة نظم وإعداد يبها  المعموي واججراتات

 أو المعنية الوزار  تخق التي الص ر  س ندات مراجعةي  وتدقي ها  اجيرادات وتحص يي تح يق ي  الش صن هبا ف      ي
 انحرافاتد أ وقو  فور الةزمة الفورية اججراتات اتخابي  الداخلي التدقيق  وحدات طريق  عن الحكومية الوحد 

 .فورا الوزار  إخطار مع يالمالية واججراتات والنظم واللوائ  ال وانين ألحكام مخالفات أو تجاوزات أو
  :يصتي ما  المالي   ة المخالف ات من يعتب رعلى أن   (41الماد   وقد نصت           

 المالي          ة واجج          راتات والنظم واللوائ  ال وانين بصحكام الحكومية الوحد  أو المعنية الوزار  ت يد عدم -1
 التي األخرى وال رارات التنفيبية والئحت          ال ان    ون ه    با أحك    ام خاص    ة وبصف    ة يبه    ا  المعم    وي

 .ل  تنفيبا تصدر
 على الحص   وي دون المعتمد  بالميزانية المدرجة لةعتمادات الحكومية الوحد  أو المعنية الوزار  تجاوز -2

 .ال انون ألحكام طب ا  المالية التراخيق أو المواف ة
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 أو المعنية للوزار  المعتمد  الميزانية فص وي من فص ي أد العتمادات بالتجاوز الص ر  أو باالرتباط  األمر -3
 هبا ف    ي عليها  المنصوق اججراتات اتبا  أو المالية والنظم ال وانين أحكام مراعا  بدون الحكومية الوحد 
 .ل  تنفيبا تصدر التي األخرى وال رارات التنفيبية الئحت  ف ي أو ال انون

 تعريل ش صن  من يكون أو يللدولة المالية الح وق  من حق  أد ض يا  علي  يترتب البد الت ص ير أو اجهماي -4
 .للضيا  الحق  هبا

 بعد ت ديم  أو به      ا  الخ    اق الميزاني  ة لمش    رو  الحكوم  ية الوح    د  أو المعني    ة ال    وزار  ت دي    م ع      دم -5
 ف    ي العامة الميزانية مشرو  جعداد الوزار  تطلبها  التي البيانات ت ديم عن االمتنا  وكبلك يالمحدد الميعاد

 .المحدد  المواعيد
 يالمحدد الميعاد بعد ت ديمها  أو بها  الخاص ة الختامية للحس ابات الحكومية الوحد  أو المعنية الوزار  ت ديم عدم -6

 المواعيد خةي للدولة الختامي الحس    اب جعداد الوزار  تطلبها  التي البيانات ت ديم عن االمتنا  وكبلك
 .المحدد 

 الحس ابات أو للميزانيات العامة االعتبارية األش خاق من ييرهما  أو العامة المؤس س ات أو الهيئات ت ديم عدم -7
 المواعيد خةي الوزار  تطلبها  التي البيانات من ييرها  أو المالية اللوائ  أو الش هرية الحس ابات أو الختامية
 .المحدد 
 أو مالية مخالفات من يرتكبون  عما  موظفيها  بمس اتلة الوزار تختق  :على أن (42الماد   ونص ت               

 عما  جشراف  الخاضعة الحكومية الوحد  أو المعنية الوزار  موظف     ي بمساتلة باجنفاق  المفول يختق كما  يفنية
 الوزار  تخطر أن وعلى يالش صن هبا ف      ي المطب ة والنظم لل وانين طب ا  وبلك فنية أو مالية مخالفات من يرتكبون 
 .إلي  المشار للدولة المالية الرقابة قانون بصحكام إخةي ودون بالنتيجة

على عدد من 111/2011قانون الرقابة المالية واجدارية للدولة الص ادر بالمرس وم الس لطاني   وقد احتوى           

   :ال انونية بات الصلةالمواد 

ــادة ــ  إج  رات المخالف  ة بها  وقع  ت التي الجهة من يطلب أن إدارية أو مالية مخالفة اكتشا  عند للجه  از  (:23) الم
 التح ي  ق  بإج  رات الجه  ة وتل  تزم  التحفظي  ة اججراتات واتخ  اب عنه  ا  المس    ؤوي الموظ    مع ال  ةزم التح ي    ق 
 جنائي  ة جريم  ة أو شبه  ة تشك  ي المخالف  ة ك  انت إبا م  ا  حالة ف  ي عليها  ويج  ب يببلك إخطاره  ا  ف  ور المط  لوب

 وعلى ياجبة  تاريخ من أسبوعين خةي ببلك الجهاز موافا  مع بشصنه    ا  إج  راتات  التخ  اب العام االدع  ات إبة 
ي  المخالف    ة  بها  وقع  ت التي والجه    ة الجه    از إع    ةن التح ي    ق  بحف    ظ  ق    رار إص  دار حالة ف  ي العام االدعات

  .الشصن هبا ف ي المتبعة لإلجراتات وف ا  الحفظ  قرار من التظلم المعنية الجهة أو وللجه    از
 .جنائية جريمة أو شبهة تشكي مخالفة بصد العام االدعات إبة  الرئي  على األحواي جميع وف ي

 مالية مخالفة أد اكتش ا  تاريخ من أس بو  خةي إبةي  الجهاز لرقابة الخاض عة الجهات على بيج  (:24المادة )
 يجب بما  إخةي دون بلك إلى يؤدد أن ش  صن  من أو للدولة مالية خس  ار  علي  يترتب حادث وقو  أو إدارية أو

 .أخرى قانونية إجراتات من اتخابل عليها 
 المالية المخالفات ش  صن ف       ي التح يق  بصوراق  موافات  الجهاز لرقابة الخاض  عة الجهات على يجب  (:25المادة )

 بنتيجة قرارات من تص درل بما  موافات  عن فض ة الجهات تلك بمعرفة أو الجهاز بمعرفة كش فها  تم س وات واجدارية
 هبل على االعترال وللجهاز يال رارات هبل ص   دور تاريخ من أس   بوعين خةي وبلك يتح ي ها  عن  أس   فر ما 
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 الجه    ات إلى والمستن    دات األوراق  وإع    اد  يبه    ا  إبةي      تاريخ من األكث    ر على يوما  ثةثين خةي ال رارات
 .شصنها  ف ي يلزم ما  التخاب إلي ه  ا  المش  ار

ــادة ــــ  الزما  يرال وبما  يفحصها  تم التي تلك أو لرقابت  الخاضعة الجهات إلى الفحق نتائج الجهاز غيبل  (:27) المــ
 واجدارية. المالية واألنظمة واللوائ  لل وانين مخالفات من يظهر قد ما  لمعالجة
 هبل إبة  تاريخ من األكثر على يوما  ثةثين خةي ومكاتبات  الجهاز مةحظات على الرد الجهات هبل على ويجب
  .ببلك الجهات
 المترتبة الموض وعات لبحث الجهاز م ر ف      ي لةجتما  لرقابت  الخاض عة الجهات من المختص ين دعو  وللجهاز

 .الفحق نتائج على

 معلومات أخرى بالجوانب المتصلة بتنفيذ بعض أحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد:  -ثانياً:

ــتقالل األجهزة العليا للرقابة- ــمان اســ يتمتع جهاز الرقابة المالية واجدارية للدولة بالتبعية    /التدابير المتخذة لضــ

ي كما ان  يتمتع بالش خص ية  ( من النظام األس اس ي للدولة66م  المباش ر  لجةلة الس لطان وف ا لما قض ت ب  الماد  رق

ية للدولة  ( من قانون الرقابة المالية واجدار2االعتبارية واالس    ت ةي المالي واجدارد وف ا لما قض    ت ب  الماد   

ي وتكون ل  ميزانية مس  ت لة تدرر رقما واحداف في الميزانية العامة  111/2011الص  ادر بالمرس  وم الس  لطاني رقم 

( من قانون الرقابة المالية واجدارية للدولة  3للدولة ويتولى وحدل تدقيق حس   ابات  وف ا لما قض   ت ب  الماد  رقم  

 المشار إلي .

ــمان قيا- وف ا لما س    بق بيان  من التبعية المباش    ر  التي  م األجهزة العليا للرقابة بأدوارها/التدابير المتخذة لضــ

تش ر  بها جهاز الرقابة المالية واجدارية للدولة لجةلة الس لطان واالس ت ةي المالي واجداردي ف د وفر المش ر  

ب ي ومنها ما نص   ت علي  الماد   العماني للجهاز المكنات والوس   ائي التي تعين  على االض   طة  بالمهام المنوطة  

( من قانون الرقابة المالية واجدارية س  ال  اجش  ار  من تمتع أعض  ات الجهاز بالض  بطية ال ض  ائية في تطبيق  8 

( من بات ال انون من ص   ةحيات المراجعة والفحق في س   بيي 10أحكام هبا ال انوني كبلك ما ورد في الماد   

( من بات ال انون من عدم جواز  17إلي ي فض  ة عن ما نص  ت علي  الماد     قيام الجهاز باالختص  اص  ات الموكلة

إل  ات ال بل على عض     و الجه از أو حبس       احتي اطي ا إال ب إبن من رئي  الجه ازي كم ا ال يجوز اتخ اب إجراتات  

هبا  ( من18التح يق أو رفع الدعوى العمومية على العض  و إال بإبن من رئي  الجهاز وف ا لما قض  ت ب  الماد   

 ال انون.

كم ا احتوى ك بل ك ق انون الرق اب ة الم الي ة واجداري ة لل دول ة على ع دد من الض     م ان ات التي تكف ي قي ام الجه از          

( من قانون الرقابة المالية واجدارية للدولة س ال   24بمكافحة الفس اد وتعزيز النزاهة ومنها ما نص ت علي  الماد   

اضعة لرقابة الجهاز بإبةي  خةي أسبو  من تاريخ اكتشا  أد مخالفة مالية  اجشار  من وجوب قيام الجهات الخ

أو إدارية أو وقو  حادث يترتب علي  خس ار  مالية للدولة أو من ش صن  أن يؤدد إلى بلكي ووجوب موافا  الجهاز  

معرفة الجهات وموافات   بصوراق التح يق في شصن المخالفات المالية واجدارية سوات تم اكتشافها بمعرفة الجهاز أو ب

بما تص درل من قرارات بنتيجة ما أس فر عن  تح ي ها وللجهاز االعترال على تلك ال رارات وف ا لما نص ت علي  

( من بات ال انون على أن  يجب على الجهات الخاض  عة  27( من بات ال انوني كما قض  ت الماد   25الماد  رقم  

 ي ثةثين يوما على األكثر من تاريخ إبة  هبل الجهات ببلك.الرد على مةحظات الجهاز ومكاتبات  خة
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( من قانون الرقابة المالية واجدارية للدولة س    ال  البكر قض    ت بصن يرفع 28فض    ة عن أن الماد  رقم         

رئي  الجهاز ت ارير إلى جةلة الس لطان بالموض وعات واألمور بات األهمية الخاص ة والتي لم تس تجب الجهات  

 خاضعة لرقابة الجهاز إلى تنفيبها والصعوبات التي يواجهها في أدات مهام .ال

ورد في قانون الخدمة  /التدابير المتخذة لضــمان اإلدارة الســليمة للممتلكات واألموال العامة وتعزيز الشــفافية-

ظائ  الحكومية  اججراتات التي يتم في  التعيين في الو  120/2004المدنية الص    ادر بالمرس    وم الس    لطاني رقم 

( بم ا يكف ي تعيين 17-12والش     روط الواج ب توافره ا في المتن افس     ين على ه بل الوظ ائ  وبل ك في المواد من  

الموظفين األكفات ال ادرين على إدار  المرفق الحكومي إدار  رش يد  وبما يمكنهم من ممارس ة اختص اص اتهم بكي 

ي ب الموظفين ب اس     تمرار به د  تطوير مه اراتهم وص       ي  اقت داري كم ا ان ال  انون نق في موادل على أهمي ة ت در

 مواهبهم وبما يعزز قدرتهم على اجدار  السليمة للمتلكات واألمواي العامة.

على عدد من 112/2011ومن جانب آخر ف د احتوى قانون حماية الماي العام وتجنب تض  ارب المص  ال             

( من ان "لألمواي  4مة من التعدد ومنها ما نص    ت علي  الماد   النص    وق ال انونية الكفيلة بحماية األمواي العا 

العامة حرمتها ويجب المحافظة عليهاي وال يجوز التص   ر  فيها بصد نو  من أنوا  التص   رفات إال وف ا ألحكام  

ي ع ال انوني وال يجوز الحجز عليها أو التعدد عليهاي كما ال يجوز تملكها أو كس ب أد حق عيني عليها بالت ادمي و

باطة كي تص   ر  يتم بالمخالفة لما ت دمي ويتم إزالة أد تعد على األمواي العامة بالطريق اجدارد". كما نص   ت  

( من بات ال انون من أن  "يجب على المس ؤوي الحكومي أن يحوي دون إس ات  اس تعماي الماي العامي وأن 5الماد   

 تتعلق بالماي العام".يبلغ الجهات المختصة فورا بما يثبت لدي  من مخالفات  

وقد س   اق هبا ال انون العديد من المحظورات وااللتزامات على المس   ؤوي الحكومي بما يكفي تنزي  بلك           

الموظ  من الوقو  في ش بهة إس ات  اس تعماي الوظيفة أو تبديد األمواي العامة وبما ينزل الوظيفة العامة وبلك في  

 (.13-6المواد من  

ا اجطار ف د أص   در جهاز الرقابة المالية واجدارية للدولة نموبجا جقرارات البمة المالية في ال رار  وفي هب       

   بشصن إقرار البمة المالية للمسؤوي الحكومي.  61/2016رقم 

احتوى قانون  التدابير المتخذة لضــمان اســتجابة الجهات الخاضــعة للرقابة لنتاحص الفحي وتنفيذ التوصــيات/-

على المواد ال انونية التي تض  من   111/2011المالية واجدارية للدولة الص  ادر بالمرس  وم الس  لطاني رقم الرقابة  

اس تجابة الجهات الخاض عة لرقابة الجهاز وبما يكفي تنفيب التوص ياتي حيث ألزم ال انون كنو  من الرقابة الوقائية  

ل وانين واللوائ  والنظم والمتعل ة بالش   ؤون ( الجهات الخاض   عة بموافا  الجهاز بمش   روعات ا5في مادت  رقم  

 المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم جبدات مةحظات  بشصنها.

( من بات ال انون على أن  "يبلغ الجهاز نتائج الفحق إلى الجهات الخاض عة لرقابت   27وقد نص ت الماد           

يظهر من مخ الف ات لل وانين واللوائ  واألنظم ة الم الي ة    أو تل ك التي تم فحص     ه اي وبم ا يرال الزم ا لمع الج ة م ا ق د

واجداري ة. ويج ب على الجه ات الرد على مةحظ ات الجه از ومك اتب ات   خةي ثةثين يوم ا على األكثر من ت اريخ  

( ع دم الرد على الت  ارير والمةحظ ات أو المك اتب ات المتعل  ة  31إبة  ه بل الجه ات ب بل ك..."ي كم ا ع دت الم اد   

قابة أو التصخير في الرد عليها بدون مبرر من المخالفات المالية واجدارية والتي يعاقب عليها بالس    جن مد  ال بالر

( ألفي  2000( أل  لاير عماني وال تزيد على  1000ت ي عن س تة أش هر وال تزيد على س نة وبغرامة ال ت ي عن  

 ( من بات ال انون.32رقم   لاير عماني أو بإحدى هاتين الع وبتين وف ا لما قضت الماد 
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( من قانون الرقابة المالية واجدارية للدولة س ال  البكر بصن 28ولتوفير ض مانة أكبر ف د قض ت الماد  رقم        

يرفع رئي  الجهاز ت ارير إلى جةلة الس  لطان بالموض  وعات واألمور بات األهمية الخاص  ة والتي لم تس  تجب 

 إلى تنفيبها والصعوبات التي يواجهها في أدات مهام .الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز  

نظرا لتكلي   /اإلجراءات المتخذة إلشــراك المؤســســات العليا لمراجعة الحســابات في االســتعراضــات القطرية-

جه از الرق اب ة الم الي ة واجداري ة لل دول ة من مجل  الوزرات الموقر بمهم ة هيئ ة مك افح ة ومنع الفس     اد وتنفي ب اتف اقي ة  

ي ف د قام الجهاز بهبا 2014يونيو 1( الص  ادر بتاريخ 15/2014األمم المتحد  لمكافحة الفس  اد وبلك بال رار رقم  

ش اركت الس لطنة في اس تعرال عدد من الدويي وي وم بمس اعد  الجهاز  الدور من خةي دورتي االس تعرال كما  

 فريق خبرات حكوميين من عد  جهات حكومية. 

ص  در في جهاز    التدابير المتخذة لتعزيز النزاهة من خالل تطبيق قواعد الســلوك في مؤســســات التدقيق العليا/-

إص     دار قواع د وأخةقي ات العم ي ب الجه ازي كم ا    ( بش     صن15/2013الرق اب ة الم الي ة واجداري ة لل دول ة ال رار رقم  

صدرت مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز اجدارد للدولة الصادر  بال رار رقم 

(ي حيث تكفي هبل اللوائ  تعزيز النزاهة وض مان قيام منتس بي الجهاز بصدوارهم على الوج  البد رس م  7/2019 

 ال انون.

ابير المتـخذة لتعزيز العالـقات بين هيـحات الرـقاـبة والهيـحات التشـــــريعـية الوطنـية، وضــــــمان اطال  الهيـحات  الـتد-

نظراف ألهمية وجود قنوات تواص    ي بين هيئات الرقابة والمجال     /التشــــريعية على نتاحص أعمال هيحات الرقابة

الجهاز إرساي نسخة من ت ريرل السنود إلى  ( من النظام األساسي للدولة بصن على 66التشريعية ف د قضت الماد   

( من قانون الرقابة  28مجل  الدولة ومجل  الش  ورى  الس  لطة التش  ريعية في الس  لطنة(ي فض  ة عن أن الماد    

المالية واجدارية للدولة قض   ت بصن لرئي  الجهاز أن يطلع مجلس   ي الش   ورى والدولة بمض   مون الت ارير بات 

ستجب الجهات الخاضعة لتنفيبها والصعوبات التي يواجهها في أدات مهام  التي يرفعها  األهمية الخاصة والتي لم ت

( من بات ال انون قض    ت بصن يعد الجهاز ت ريراف س    نويا  بنتائج أعمال   29لجةلة الس    لطاني كما أن الماد  رقم  

 ويرسي نسخة من  إلى مجلسي الشورى والدولة.

يؤدد مجل  عمان بجناحي  مجل  الدولة ومجل  الشورى          دوراف   /ساددور البرلمانات في منع ومكافحة الف-

مهما في تعزيز تنفيب اتفاقية األمم المتحد  لمكافحة الفس ادي حيث يتمتع مجل  عمان بمجموعة من الص ةحيات تم 

  وكبلك قانون مجل  عمان الص ادر بالمرس وم الس لطاني ي لخام  من النظام األس اس ي للدولة  الباب اتض مينها في  

والتي من خةلها يح ق  ليتمتع هبا المجل  في س    بيي تح يق أهداف  بمجموعة من الص    ةحياتي  ي  7/2021رقم 

المص  لحة العامة للدولةي ويعزز من مش  اركة المجتمع في ص  نع ال راري ويس  اهم في تح يق التنمية الش  املةي بما 

ر أو تعديي مش روعات ال وانيني ومناقش ة  إقرا:  من تلك الص ةحياتيس اهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفس ادي و

 .خطط التنمية والميزانية العامة للدولةي اقتراح مشروعات ال وانين
 

هو مجل  منتخب من قبي الش عبي يتمتع بالش خص ية االعتبارية واالس ت ةي  و مجل  الش ورىوفيما يتعلق ب        

ف لما بيَن  النظام األس اسي للدولة بما يخدم   في مجالي التش ريع والمتابعةيض طلع بص ةحيات  والمالي واجداردي  وف ا

تم اختيارهم  ييمثلون جميع واليات الس    لطنةي  منتخبين الص    ال  العام للوطن والمواطنيني ويتكون من أعض    ات  

  .يمثلون من جميع واليات السلطنةباالقترا  السرد المباشر ويتحدد عدد أعضائ  بحيث  

ويؤدد أعمال  وفق مجموعة من ال واعد واججراتات المنص وق عليها في     ص ةحياتمجل  الش ورى يمار   و

( من هبا 53( إلى  52وقد أوض حت المواد من  ي  7/2012رقم   قانون مجل  عمان الص ادر بالمرس وم الس لطاني
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على ال انون ال واعد واججراتات التي تمكن مجل  الش ورى من ممارس ة ص ةحيات  ودورل في التش ريع والمتابعة  

  النحو اآلتي:

 في مجال التشريع:

 إقرار أو تعديي مشروعات ال وانين المحالة من مجل  الوزرات إلى مجل  الشورى. -
وإحالتها إلى مجل  الدولة ومن ثم للحكومة لدراس تها ثم إعادتها إلى المجل  على اقتراح مش روعات قوانين  -

 هيئة مشروعات قوانين.
وفي س    بيي بلك قام المجل  بمراجعة وإقرار عدد من مش    روعات ال وانين المحالة إلي ي والتي تم تعديلها        

 ا:لتتةئم مع متطلبات اتفاقية األمم المتحد  لمكافحة الفساد منه

 .30/2016قانون مكافحة يسي األمواي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم   .1

 .7/2018قانون الجزات العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  .2

 .18/2019قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  .3

 وفي مجال المتابعة:

  في فص  ل  الس  اد  على س  بع وس  ائي وأدوات ( من قانون مجل  عمان س  ال  اجش  ار56نص  ت الماد         

يس    تعين بها المجل  في أدات وممارس    ة ص    ةحيات  في مجاي المتابعةي حيث نص    ت على أن :"يجوز لمجل   

الشورى ممارسة اختصاص  في المتابعة باستعماي األدوات اآلتية: البيان العاجيي وطلب اجحاطةي وإبدات الريبةي  

ناقش ة البيانات الوزاريةي واالس تجوابي وتبين الةئحة الداخلية للمجل  االجراتات  والس ؤايي وطلب المناقش ةي وم

والمواعيد الواجب مراعاتها من قبي الرئي  وأعض   ات المجل  في اس   تعماي تلك األدوات وبلك بما ال يتعارل  

 مع أحكام هبا ال انون".

تفاقية األمم المتحد  لمكافحة الفس   اد من خةي  وبنات علي  ي وم مجل  الش   ورى بدور بارز في تعزيز تنفيب ا      

تفعيي األدوات الممنوحة ل  وتفعيل  لدورل في المتابعةي والتي يتم من خةلها المناقش ة واالس تيض اح من مس ؤولي 

الوحدات الحكومية حوي أدات أعماي الجهات التي يرأس   وهاي فض   ة عن بحث ومناقش   ة البيانات والت ارير التي  

ات إلى المجل ي وكبلك يبحث مجل  الش   ورى في جلس   ات  أهم ال ض   ايا المحلية بات التصثير على ي دمها الوزر

المواطنيني وفي جميع الحاالت الس  اب ة فإن المجل  يس  اهم بش  كي مباش  ر في متابعة تنفيب م تض  يات االتفاقية ال 

 عمومية والممتلكات العمومية. سيما تلك الرامية إلى تعزيز النزاهة والمساتلة واجدار  السليمة للشؤون ال

االس ت ةي المالي واجدارد وم رل مدينة مس  ط و االعتباريةش خص ية  بال  فإن  يتمتعمجل  الدولة وفيما يتعلق ب  

يعينون    يعض    ات ال يتجاوز عددهم بالرئي  عدد أعض    ات مجل  الش    ورىعدد من األوهو يتكون من رئي  و

ي وهو يش ارك مجل   وهو أحد مكوني مجل  عمان البد يتكون من مجلس ي الدولة والش ورى  س لطانييبمرس وم  

اقتراح مش  روعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة  ي ومش  روعات ال وانين التي تعدها الحكومةالش  ورى في دراس  ة 

 .لدراستها ثم إعادتها إلى المجل 
 

 

 
 

 

 

 


