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للفریق العامل الحكومي   14طلب توفیر معلومات حول المبادرات بشأن الدورة 
مفتوح العضویة المعني بمكافحة الفساد والمقدمة من جھاز الرقابة المالیة  

 واإلداریة للدولة بسلطنة عمان 
معلومات تتصل بتعزیز دور األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة في الوقایة من الفساد  

 ومكافحتھ 

 .وفقًا للمبادئ األساسیة لألنظمة القانونیة التدابیر المتخذة لتعزیز استقاللیة الجھاز األعلى للرقابة •
ً   ؛لجاللة السلطان یتمتع جھاز الرقابة المالیة واإلداریة للدولة بالتبعیة المباشرة لما قضت بھ  وفقا

للدولة66م (المادة رق النظام األساسي  نھ یتمتع بالشخصیة االعتباریة واالستقالل أكما  ،  ) من 
بموجب    المالي واإلداري الصادر 2المادة (وذلك  للدولة  المالیة واإلداریة  الرقابة  قانون  ) من 

میزانیة مستقلة تدرج رقما واحداً في المیزانیة ، وتكون لھ 111/2011بالمرسوم السلطاني رقم 
ً ، كما أن الجھاز  العامة للدولة ) من 3لما قضت بھ المادة رقم (  یتولى وحده تدقیق حساباتھ وفقا

 قانون الرقابة المالیة واإلداریة للدولة المشار إلیھ.

قًا لألسس والمعاییر التي التدابیر المتخذة لتنفیذ سیاسات التشغیل الفعال ألجھزة الرقابة العلیا وف •
والمحاسبةغتھا  صا المالیة  للرقابة  العلیا  لألجھزة  الدولیة  اإلدارة .  المنظمة  بضمان  یتعلق  فیما 

 ي مجاالت مثل المشتریات العامة. السلیمة لألموال العامة والممتلكات العامة، وف

الجودة -1 وضبط  ضمان  دائرة  الم  إنشاء  الرقابة  لجھاز  التنظیمي  الھیكل  الیة  ضمن 
 من معاییر األنتوساي)  140(تطبیقا للمعیار  :تعنى بما یليواإلداریة للدولة 

 الرقابة والتحقق من مدى تطبیقھا.  وضع معاییر •
 التحقق من تطبیق المعاییر الرقابیة في أعمال الجھاز. •
 لبیئة العمل.  اومالءمتھإعداد تقاریر بنتائج دراسة معاییر وأدلة الرقابة ومدى  •
 اقتراح ما من شأنھ تطویر معاییر الرقابة وأدلة العمل بالجھاز.  •
المشاركة في إطالع أعضاء الجھاز بالمستجدات التي تطرأ على معاییر الرقابة وأدلة   •

 . العمل بالجھاز

للمعاییر الرقابیة لألنتوساي (المنظمة الدولیة لألجھزة العلیا    وفقاإعداد أدلة العمل الرقابي   •
 فیما یلي:  للرقابة المالیة واإلداریة) المتمثلة

 الدلیل العام للرقابة 
 ) المطابقة وااللتزام) دلیل الرقابة المالیة 
 دلیل الرقابة على الوزارات والوحدات الحكومیة 
  والمؤسسات العامة والشركات دلیل الرقابة على الھیئات 
 دلیل رقابة األداء 



2 
 

 على تقنیة المعلوماتالرقابة   دلیل 
عدد من التدابیر واإلجراءات التي تضمن حسن إدارة المال العام   عمان  سلطنةتتخذ  و  -2

 وذلك وفق اآلتي:
 راءات اعتماد المیزانیة الوطنیة:إج

رقم   السلطاني  بالمرسوم  الصادر  للدولة  األساسي  النظام  الخاصة    6/2021كفل  لألحكام  بیان 
یبین ) والتي نصت على أنھ: "  67بالشؤون المالیة؛ وذلك في الفصل السابع منھ وبموجب المادة (

  عنھا:والجـھات المسؤولة  وضوعات اآلتیة،القانون األحكام الخاصة بالم
 ة أموال وأصول الدولة. استثمار وتنمیة وإدار -
 تحصیل الضرائب والرسوم وغیرھا من األموال العامة وإجراءات صرفھا. -
حفظ أمـالك الـدولـة وإدارتھا وشروط التصرف فیھا، والحدود التي یجوز فیھـا التـنـازل  -

 . منھا عن شيء
 المیـزانیـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.  -

 قلة والملحقة وحساباتھا الختامیة.  المیزانیات العامة المستـ  -
 .... " . الرقابة المالیة للدولة -

) من النظام األساسي للدولة المشار إلیھ أعاله قد قضت بأن یختص مجلس 72كما أن المادة رقم (
وقد بیّن بمناقشة خطط التنمیة والمیزانیة العامة للدولة.    -مجلس الدولة ومجلس الشورى  -عمان  

) بأن وزارة المالیة 27-20في المواد (  47/98المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  القانون  
إلیھا من الجھات المعنیة، ویعرض المشروع على  لما ورد  تقوم بإعداد مشروع المیزانیة وفقاً 
مجلس الوزراء الذي یتولى وفقاً للنظام األساسي للدولة إحالتھ إلى مجلس الشورى والذي بدوره 

إلى مجلس الدولة الذي یحیلھا إلى مجلس الوزراء ومن ثم یرفع المشروع للتصدیق علیھ   یحیلھا
بمرسوم سلطاني من جاللة السلطان. وتكفلت الالئحة التنفیذیة للقانون المالي الصادرة بالقرار رقم 

لك ببیان األحكام التفصیلیة إلجراءات إعداد المیزانیة واعتمادھا والتصدیق علیھا وذ  118/2008
 ) من ھذه الالئحة. 269ـ  243في المواد ( 

 :اإلبالغ عن اإلیرادات والنفقات في حینھا
) من الالئحة التنفیذیة للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري 313-307تناولت المواد من (

الحكومیة الجوانب القانونیة المتصلة بالتزام الجھات الحكومیة بتحصیل اإلیرادات    118/2008
الجھات   على  المفروضة  والقیود  والقرارات،  السلطانیة  المراسیم  في  المحددة  المواعید  خالل 
الحكومیة عند تحصیل اإلیرادات، والجھات الحكومیة المختصة بتحصیل اإلیرادات، والجوانب 

           ذات الصلة بتكلیف جھة غیر حكومیة بالتحصیل، وغیرھا من الجوانب ذات العالقة.
المالیة العامة، بما في ذل • نظام للمحاسبة ك  التدابیر المتخذة لتعزیز الشفافیة والمساءلة في إدارة 

 .ومعاییر المراجعة والرقابة ذات الصلة
 وذلك وفق اآلتي:  مبادئ الشفافیة والمساءلة في إدارة األموال العامةباتباع    عمان  سلطنة تقوم  
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 : للمحاسبة ومراجعة الحسابات، وما یتصل بذلك من رقابةیتضمن معاییر  اتخاذ نظام .1
) من قانون الرقابة المالیة واإلداریة للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10تضمنت المادة (

على عدد من الصالحیات التي یمكن لجھاز الرقابة المالیة واإلداریة للدولة القیام    111/2011
ممارستھ   سبیل  في  مراجعـةبھا  ومنھا:   للوحــدات  األصــول تقییــم تقــاریــر الختصاصاتھ 

 النھائي القرار اتخاذ  قبل بشأنھا المحررة واالتفاقیات  العقود ومشروعات  تخصیصھا المـراد
 المقیــدة المتحصـالت  وسجـالت  الصـرف وسنـدات  والمصــروفات  اإلیــرادات  بشأنھا، مراجعـة

 قبـل  من المفتوحة والحسابات  أنواعھا بجمیع األقراص على المسجلة أو اآللیة بالحسابات 
 مـن  والتثبـت  االئتمانیــــة والتسھیــالت  والقـروض الجھـاز لرقابــة الخاضعــة الجھــات 

 أنھا من والتحقق التسویة، حسابات  ومراجعة  بھا المعمول  المحاسبیـة والقیـود المالیـة التصـرفات 
 مشروع الجھاز، فحص لرقابة الخاضعة الجھات  استثمارات  الرسمیة، مراجعة بالمستندات  مؤیدة

 تقاریـره وإبـالغ ،الجھـاز لرقابـة الخاضعة للجھات  الختامیة والحسابات للدولة  الختامي الحساب 
التحقق التسویات  إلجـراء المالیة وزارة إلى  واإلداریة المالیة األنظمة كفاءة من التصویبیة، 

 .وتالفیھا عالجھا وسائل واقتراح فیھا والقصور النقص أوجھ عن الكشفو
المــادة الحسابات،  )  21( وقضت  مراجعة  تكون   المحاسبة من لكل الدولیة للمعاییر وفقابأن 

 المنظمـــة عــن  الصـــــادرة واإلرشـــادات  بھا المتعلقة المالیة األنظمة حدود وفـي والمراجعة
 الواجبة القوانین مع یتعارض ال فیما والمحاسبـة المالیــة للرقــابــــة العلیــا لألجھــزة الدولیــة 
   التطبیق.

(  كما المادة  في  31تضمنت  تعتبر مخالفات  التي  التصرفات  القانون على عدد من  ذات  ) من 
 واألنظمـة والــقرارات  واللوائــح القوانـین بأحكــام  التقیــد عـدم تطبیق أحكام ھذا القانون ومنھا: 

 أو  حق بغیر مبالغ صرف علیھ  یترتب  تصرف الدولة، كل  فـي  بھا  المعمول واإلداریـــة المالیــة 
 ضرر إلحــاق أو الجھـــاز لرقابـــة الخاضعـــة الجھــات  فــي المالیة الحقوق من حق ضیاع
 .ذلك  إلى یؤدي  أن شأنھ من أو اإلنمائیة المشروعات  إنجـــــاز فـــي تأخـر أو بھـــا

 نظماً فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلیة:   .2
على الجوانب    118/2008تضمنت الالئحة التنفیذیة للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري  

) 509()، حیث قضت المادة  517-509المتصلة بوحدات التدقیق الداخلي وذلك في المواد من (
یكـون  وحدة   إلیھ  الــمشار  المــالي  القــانون   ألحكــام  خاضعـة   حكومیـة  وحـدة  كـل  لـدى  بأن 

 أكثر   أو  فــــرعیـــة  وحــــدة  إنـــشاء  المختص، ویجــــوز  الوزیر  مباشرة  تتبع   الداخلي  قیقللتد
 المختص.   للوزیر  التابعة  الرئیسیة  الداخلي  التدقیق  وحدة  إلشراف  خاضعة  تكون  الداخلي  للتدقیق

) من القانون المالي بما یلي: التحقق من 9وتختص وحدات التدقیق الداخلي وفقا لنص المادة(
تطبیق القوانین واللوائح والقرارات والنظم واإلجراءات المالیة المقررة، ومنھا ما یتعلق بصفة 
التي تخص  أیضا بمراجعة سندات الصرف  العام، كما تختص  النظام  بالمحافظة على  خاصة 

المعنیة أو الوحدة الحكومیة قبل الصرف، للتحقق من أن االنفاق یتم وفقا للقوانین واللوائح    الوزارة
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اإلیرادات  تدقیق  باإلضافة  المحاسبیة،  القیود  ومراجعة  المقررة،  المالیة  واإلجراءات  والنظم 
ت الخاصة بالوزارة المعنیة أو الوحدة الحكومیة، ومراجعة أعمال المخازن والخزائن والسیارا

ووسائل النقل والسلف والحسابات والقوائم الختامیة الخاصة بالوزارة المعنیة أو الجھة الحكومیة،  
النظم  واقتراح  الحكومیة،  للوحدة  المستحقة  اإلیرادات  تحصیل  تكفل  التي  اإلجراءات  واتخاذ 

 الكفیلة بالرقابة المالیة لدى الوحدة الحكومیة. 
بإصدار عدد    من الالئحة التنفیذیة للقانون المالي  )516(  دةوتقوم ھذه الوحدات وفقا لنص المــا 

  من التقاریر وھي:
 ووسائل   وأسبابھا  الفحص   عنھا  أسفر  التي  المخالفات   تتضمن  الفحص  بنتائج   دوریة  تقاریر -1

 عالجھا.  وطرق تالفیھا
  الوزیر  یقرر  خاصة  أھمیة  لھا  أخرى  موضوعات   أو   مخالفات  أي   فحص  بنتیجة  تقاریر -2

 فحصھا.  یفوضھ من أو  المختص
  المالي  ومركزھا  الحكومیة   الوحدة  حسابات   فحص  نتیجة   تتضمن  سنویة  ربع   تقاریر -3

  إلیھا   المشار   والخاصة  الدوریة  التقاریر  في  وردت   التي  وللتوصیات   للمالحظات   وملخصا
 متابعتھا.  ونتیجة السابقین )2(و )1(  البندین في

  الوزیر   على  «السابقة  3«   «و   2«   «و  1«   البنود  في  إلیھا  المشار  التقاریر  وتعرض
  منھا. بنسخة للدولة المالیة واالداریة الرقابة وجھاز الوزارة من كال وتوافي، المختص

المقررة في ھذه   .3 لالشتراطات  االمتثال  االقتضاء في حال عدم  تدابیر تصحیحیة عند  اتخاذ 
 الفقرة: 

على أنھ    47/98) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  8نصت المادة (
یأتي:   الوزیر ما  الالزمة في حالة إبالغھ بوقوع أي   -7"....یباشر  الفوریة  اتخاذ اإلجراءات 

المالیة، مع  والنظم واإلجراءات  واللوائح  القوانین  أو مخالفات ألحكام  تجاوزات  أو  انحرافات 
جھ الرقابة إخطار  لقانون  طبقا  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  للدولة  واإلداریة  المالیة  الرقابة  از 

المساءلة  المعنیة إلجراءات  الجھات  باتخاذ  إخالل  ودون  إلیھ  المشار  للدولة  واإلداریة  المالیة 
 أدیبیة أو الجزائیة بحسب األحوال". الت

  :یأتي ما المالیـــة المخالفـات  من یعتبـر") على أنھ 41وقد نصت المادة (
 والنظم واللوائح القوانین بأحكام  الحكومیة الوحدة أو  المعنیة الوزارة تقید  عدم -1

 القانــون ھــذا أحكــام خاصــة وبصفــة ،بھــا المعمــول  المالیــة  واإلجــراءات 
 .لھ تنفیذا تصدر التي األخرى والقرارات  التنفیذیة والئحتــــھ

 دون المعتمدة بالمیزانیة المدرجة لالعتمادات  الحكومیة الوحدة أو المعنیة الوزارة تجاوز -2
 .القانون ألحكام  طبقا المالیة التراخیص أو الموافقة على الحصول

 المعتمدة المیزانیة فصول من فصل  أي العتمادات  بالتجاوز الصرف أو باالرتباط األمر -3
 اتباع  أو  المالیة والنظم القوانین أحكام  مراعاة  بدون الحكومیة الوحدة أو المعنیة للوزارة
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 األخرى والقرارات  التنفیذیة الئحتھ فـي أو  القانون ھذا فـي علیھا المنصوص اإلجراءات 
 .لھ تنفیذا تصدر التي

 یكون أو ،للدولة المالیة الحقوق من حق أي  ضیاع علیھ یترتب  الذي التقصیر أو اإلھمال -4
 .للضیاع  الحق ھذا تعریض شأنھ من

 الخــاص المیزانیـة لمشــروع الحكومـیة الوحــدة أو المعنیــة الــوزارة تقدیــم عـــدم -5
 الوزارة تطلبھا التي البیانات  تقدیم عن االمتناع وكذلك  ،المحدد المیعاد بعد تقدیمھ أو بھـــا

 .المحددة المواعید فـي العامة المیزانیة  مشروع إلعداد
 تقدیمھا أو بھا الخاصة الختامیة للحسابات  الحكومیة  الوحدة أو  المعنیة الوزارة تقدیم  عدم -6

 الحساب  إلعداد الوزارة تطلبھا التي البیانات  تقدیم عن االمتناع وكذلك  ،المحدد المیعاد بعد
 .المحددة المواعید خالل للدولة الختامي

 العامة  االعتباریة األشخاص من غیرھما أو العامة المؤسسات  أو الھیئات  تقدیم عدم -7
 من غیرھا أو المالیة اللوائح أو الشھریة الحسابات  أو  الختامیة الحسابات أو للمیزانیات 

 ".المحددة المواعید خالل الوزارة تطلبھا التي  البیانات 
) المادة  تختص  42ونصت  أن:  على   من یرتكبونھ عما  موظفیھا بمساءلة الوزارة) 

 الوحدة أو المعنیة الوزارة موظفـي بمساءلة باإلنفاق المفوض یختص كما ،فنیة أو مالیة مخالفات 
 والنظم للقوانین طبقا وذلك  فنیة أو مالیة مخالفات  من یرتكبونھ عما إلشرافھ الخاضعة الحكومیة
 الرقابة قانون بأحكام إخالل ودون بالنتیجة الوزارة تخطر أن وعلى ، الشأن ھذا فـي  المطبقة
 .إلیھ المشار للدولة المالیة

السلطاني   تضمن وقد   بالمرسوم  الصادر  للدولة  واإلداریة  المالیة  الرقابة  قانون 
 على عدد من المواد القانونیة ذات الصلة: 111/2011

 وقعـت  التي الجھة من  یطلب  أن إداریة أو مالیة مخالفة اكتشاف عند ): للجھـاز23( المــادة -
 اإلجراءات  واتخـاذ  عنھـا المســؤول الموظـف مع الـالزم التحقیــق إجـراء المخالفـة  بھا

 علیھا ویجـب  ،بذلك  إخطارھـا فـور المطـلوب  التحقیـق بإجـراء الجھـة وتلـتزم  التحفظیـة
 التخـاذ العام  االدعـاء إبالغ  جنائیـة جریمـة أو  شبھـة تشكـل المخالفـة  كـانت إذا  مـا  حالة فـي

 االدعاء وعلى  ،اإلبالغ تاریخ من أسبوعین خالل  بذلك الجھاز موافاة  مع  بشأنھــا  إجـراءاتھ
 بھا وقعـت  التي والجھــة الجھــاز إعــالن التحقیــق  بحفــظ قــرار إصـدار حالة فـي العام

 فـي المتبعة لإلجراءات  وفقا الحفظ قرار من التظلم المعنیة الجھة أو وللجھــــاز،  المخالفــة
  .الشأن ھذا
 .جنائیة جریمة أو  شبھة تشكل مخالفة بأي  العام االدعاء  إبالغ الرئیس على  األحوال جمیع وفـي

 أي اكتشاف تاریخ من أسبوع خالل إبالغھ ویقع لزاما على الجھات الخاضعة لرقابة الجھاز
 إلى  یؤدي  أن شأنھ  من أو للدولة مالیة خسارة علیھ یترتب  حادث  وقوع أو إداریة أو مالیة  مخالفة
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) من 24وفقا لنص المادة (  أخرى قانونیة إجراءات  من اتخاذه علیھا یجب  بما إخالل دون ذلك 
 قانون الجھاز سالف اإلشارة. 

 
التدابیر المتخذة للنھوض بفحص األطر واإلجراءات المالیة والمحاسبیة الساریة، بشكل دوري أو  •

 .االقتضاء، من أجل تحدید مدى فعالیتھا في مكافحة الفسادحسب 
) الوزیر مسؤوال 6المادة  "یكون  أن:  تنص على  والتي  سلفاً  إلیھ  المشار  المالي  القانون  من   (

مباشرة أمام جاللة السلطان عن جمیع الشؤون المالیة للدولة وسالمة تطبیق الوزارات والوحدات 
نظم المالیة والمیزانیات المعتمدة واتخاذ ما یراه كفیالً بتحقیق ذلك  الحكومیة المختلفة للقوانین وال
. اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد الدراسات والبحوث 11. ...  1كلھ، وعلى األخص ما یلي:  

 المتعلقة بالسیاسات المالیة للحكومة وتطویرھا وباإلجراءات الالزمة لتنفیذھا... ".
الرقابة المالیة واإلداریة للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  ) من قانون  4(  كما نصت المادة

الجھاز مھمة الرقابة المالیة واإلداریة على األموال المملوكة للدولة  " یتولى  أن: على  111/2011
أو الخاضعة إلدارتھا أو اإلشراف علیھا وكافة التصرفات المالیة واإلداریة فضال عن متابعة 

 الخاضعة لرقابتھ وفقا للقواعد المبینة في ھذا القانون والالئحة"أداء الجھات 

التحقق من كفاءة األنظمة المالیة واإلداریة ولھ في سبیل ممارسة اختصاصاتھ القیام باآلتي: "
)  8(  وذلك وفقا للبند   والكشف عن أوجھ النقص والقصور فیھا واقتراح وسائل عالجھا وتالفیھا"

 القانون. ) من ذات 10(  من المادة

التدابیر المتخذة لضمان استجابة الجھات الخاضعة للرقابة لنتائج تقاریر التدقیق وتنفیذ توصیات  •
أجھزة الرقابة العلیا واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المناسبة، بما في ذلك المالحقة الجنائیة، لضمان 

 .اإلدارة السلیمة للشؤون العامة والممتلكات العامة
على   111/2011قابة المالیة واإلداریة للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  تضمن قانون الر

المواد القانونیة التي تضمن استجابة الجھات الخاضعة لرقابة الجھاز وبما یكفل تنفیذ التوصیات،  
) الجھات الخاضعة بموافاة الجھاز 5حیث ألزم القانون كنوع من الرقابة الوقائیة في مادتھ رقم ( 

عات القوانین واللوائح والنظم والمتعلقة بالشؤون المالیة والمحاسبیة والضرائب والرسوم بمشرو
 إلبداء مالحظاتھ بشأنھا.

) من ذات القانون على أنھ "یبلغ الجھاز نتائج الفحص إلى الجھات الخاضعة 27وقد نصت المادة (
قد   ما  لمعالجة  یراه الزما  وبما  فحصھا،  تم  التي  تلك  أو  للقوانین  لرقابتھ  مخالفات  من  یظھر 

واللوائح واألنظمة المالیة واإلداریة. ویجب على الجھات الرد على مالحظات الجھاز ومكاتباتھ 
) 31خالل ثالثین یوما على األكثر من تاریخ إبالغ ھذه الجھات بذلك..."، كما عدت المادة (

المتعلقة بالرق التقاریر والمالحظات أو المكاتبات  التأخیر في الرد علیھا  عدم الرد على  ابة أو 
بدون مبرر من المخالفات المالیة واإلداریة والتي یعاقب علیھا بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشھر 
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) ألفي 2000) ألف لایر عماني وال تزید على (1000وال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن (
) من ذات القانون. ولتوفیر 32رقم (لایر عماني أو بإحدى ھاتین العقوبتین وفقا لما قضت المادة  

) من قانون الرقابة المالیة واإلداریة للدولة سالف الذكر 28ضمانة أكبر فقد قضت المادة رقم ( 
بأن یرفع رئیس الجھاز تقاریر إلى جاللة السلطان بالموضوعات واألمور ذات األھمیة الخاصة 

یذھا والصعوبات التي یواجھھا في أداء والتي لم تستجب الجھات الخاضعة لرقابة الجھاز إلى تنف
 مھامھ.

 
في   • الداخلیة  المراجعة  ووحدات  الحسابات  لمراجعة  العلیا  المؤسسات  إلشراك  الُمتخذة  التدابیر 

االستعراضات القُطریة في إطار الدورة الثانیة آللیة استعراض تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة 
باستعراض تنفیذ الفصل الثاني، بشأن التدابیر الوقائیة، بما في ذلك الفساد، وال سیما فیما یتعلق  

 . الزیارات القطریة، عند االقتضاء
 

یة األمم ھیئة مكافحة ومنع الفساد وتنفیذ اتفاق  بمھامجھاز الرقابة المالیة واإلداریة للدولة    لقیام  نظراً 
دورتي االستعراض كما من   االنتھاء  فقد قام الجھاز بھذا الدور من خالل المتحدة لمكافحة الفساد، 

راء حكومیین  ویقوم بمساعدة الجھاز فریق خبفي استعراض عدد من الدول،    عمان  سلطنة  شاركت 
حكومیة جھات  عدة  في:   من  للقضاء(تتمثل  األعلى  عمان  المجلس  شرطة  العام،  االدعاء   ،

 . والشؤون القانونیة)السلطانیة، وزارة الخارجیة، وزارة الداخلیة، وزارة العدل 
 
التدابیر المتخذة لتعزیز النزاھة واألمانة من خالل تطبیق مدونات قواعد السلوك في المؤسسات  •

ھذه مع مدونة  السلوك  قواعد  لمواءمة  تدابیر  الخصوص  الحسابات وعلى وجھ  لمراجعة  العلیا 
 . ة والمحاسبةاألخالق التي أصدرتھا المنظمة الدولیة للمؤسسات العلیا للرقابة المالی

) رقم  القرار  للدولة  واإلداریة  المالیة  الرقابة  جھاز  في  قواعد 15/2013صدر  إصدار  بشأن   (
في  المدنیین  للموظفین  الوظیفي  السلوك  قواعد  مدونة  كما صدرت  بالجھاز،  العمل  وأخالقیات 

تعزیز    )، حیث تكفل ھذه اللوائح7/2019وحدات الجھاز اإلداري للدولة الصادرة بالقرار رقم (
 النزاھة وضمان قیام منتسبي الجھاز بأدوارھم على الوجھ الذي رسمھ القانون. 

 

الثقة  • لزیادة  العلیا  ب  تدابیر  الرقابة  الفساوھیئات  أجھزة  الحكومیةد  مكافحة  والعامة   والمؤسسات 
 ككل.

أھم  نتائج فحص ب الذي لھ دور كبیر في توعیة المجتمع  و  ،ص المجتمعلخم  یقوم الجھاز بنشر
و أدائھا،  وتقییم  لرقابتھ،  الخاضعة  للجھات  اإللكتروني   الملخص  نشرتم  قد  الجھاز  الموقع  في 

لیكون متاحا للجمیع لالطالع علیھ،  ، وفي حسابات الجھاز في مواقع التواصل االجتماعيللجھاز
تصریحات صحفیة بنشر    الجھازیقوم  ع بدور الجھاز، كما  األمر الذي أدى إلى تعزیز ثقة المجتم

إنجازاتھ في تتعلق ب  في بعض المناسبات مثل الیوم الدولي لمكافحة الفساد،الصحف المحلیة  في  
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آلیة تقدیم الشكاوى والبالغات،   االلكتروني للجھاز  تعزیز النزاھة ومكافحة الفساد، ویبین الموقع
 اتھ بالمنظمات الدولیة األخرى.الق ولمحات عن الجھاز ومھامھ وع

تم اتخاذ إجراءات من قبل مجلس الوزراء الموقر تعزز الثقة بمؤسسات الدولة، فتم توحید وقد  
: بمسمى  كونة وحدات الجھاز اإلداري للدولة لتمسمى الدوائر المعنیة بالتواصل واإلعالم لدى كاف

الوحدة مباشرة في التقسیم اإلداري؛   "دائرة التواصل واإلعالم"، بحیث تتبع ھذه الدوائر رئیس
الجھة المعنیة   حلقة الوصل بین   ، كما تم توحید اختصاصاتھا لتكونلمنحھا استقاللیة في أداء عملھا

 ز دور كل جھة وطبیعة اختصاصاتھا.على إبراتلك الدوائر تعمل والمجتمع الخارجي، حیث 

واتساقاً مع ھذه التوجیھات فقد قام الجھاز بإنشاء دائرة التواصل واإلعالم بموجب القرار رقم      
تتولى ھذه  ولتحل محل دائرة التوعیة وتعزیز النزاھة، وتتبع رئیس الجھاز مباشرة؛    90/2020

الخطط إعداد وتنفیذ  بالجھاز منھا:  الثقة  التي تؤكد على تعزیز   الدائرة عدد من االختصاصات 
اإلعالمیة السنویة ألنشطة وبرامج الجھاز ومشاركتھا مع الجھات المعنیة، والتنسیق مع الجھات  

وإجراء والفعالیات التي یقیمھا الجھاز،    المعنیة من أجل التغطیة اإلعالمیة للمؤتمرات والندوات 
لتواصل المقابالت واألنشطة الصحفیة واإلعالمیة التي ترغب المؤسسات اإلعالمیة إجراءھا، وا

وتعزیز العالقة مع الّكتاب والصحفیین والمؤسسات اإلعالمیة حول المواضیع التي یطرحونھا من 
أجل توضیح الحقائق وتزویدھم بالمعلومات بما یخدم توجھ الجھاز وأھدافھ، وااللتزام بالتنسیق 

تو لضمان  المشتركة  والموضوعات  القضایا  في  المعنیة  المؤسسات  اإلعالمع  الرسائل  میة حید 
إبراز  الحكومیة   الشأن، والعمل على  بما یتوافق مع اإلجراءات الرسمیة والمعمول بھا في ھذا 

الدور اإلعالمي وضمان جاھزیتھ في إدارة األزمات التي یكون الجھاز طرفاً فیھا بالتنسیق مع 
 الوحدات األخرى بالجھاز. 

الذمة المالیة، التي تختص بتلقي إقرارات الذمة النزاھة وفضال عن أنھ یوجد في الجھاز دائرة       
ھذا  في  القانون  بأحكام  المخاطبین  والشركات  الحكومیة  بالوحدات  المسؤولین  للموظفین  المالیة 

ت القانونیة الشأن، وإعداد قواعد البیانات لھا، والمحافظة على سریتھا، وتحلیلھا بعد اتباع اإلجراءا
الالزمة في ھذا الشأن. ودائرة المخالفات المالیة واإلداریة التي تختص بمتابعة اتخاذ إجراءات  

إجراءاتھا لدى المالحقة الجزائیة، ورصد كافة القضایا المتعلقة بالفساد المالي واإلداري ومتابعة  
 ومنع الفساد. جھة التحقیق والمحاكم المختصة، ومتابعة صدور ما یحقق الردع العام 

دائرة في كل جھة معنیة بمسمى (دائرة خدمات المراجعین) وتتبع رئیس الوحدة  كما توجد       
مباشرة؛ حرصاً من الحكومة الرشیدة على رفع مستوى األداء الحكومي، وضمان تقدیم الخدمات  

 الحكومیة. للمواطنین بكل سھولة وفعالیة؛ مما یعزز ثقة المواطنین بأداء الوحدات  
العلیا،  • الرقابة  وأجھزة  الوطنیة  التشریعیة  الھیئات  بین  العالقات  وتعزیز  لبناء  المتخذة   التدابیر 

وتشجیع الھیئات التشریعیة الوطنیة على أن تكون على درایة بنتائج مؤسسات الرقابة العلیا بحیث 
 .یمكن أخذھا في االعتبار عند ممارسة الوظائف البرلمانیة
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) 66الرقابة والمجالس التشریعیة فقد قضت المادة (  جھازة وجود قنوات تواصل بین  نظراً ألھمی
السلطاني رقم   بالمرسوم  للدولة الصادر  النظام األساسي  الجھاز إرسال   6/2021من  بأن على 

نسخة من تقریره السنوي إلى مجلس الدولة ومجلس الشورى (السلطة التشریعیة في السلطنة)، 
) من قانون الرقابة المالیة واإلداریة للدولة قضت بأن لرئیس الجھاز أن  28(   فضال عن أن المادة

یطلع مجلسي الشورى والدولة بمضمون التقاریر ذات األھمیة الخاصة والتي لم تستجب الجھات  
في أداء مھامھ التي یرفعھا لجاللة السلطان، كما أن لتنفیذھا والصعوبات التي یواجھھا  الخاضعة  
� بنتائج أعمالھ ویرسل نسخة 29(المادة رقم   ) من ذات القانون قضت بأن یعد الجھاز تقریراً سنویا

والدولة.  الشورى  إلى مجلسي  الشورى  منھ  قبل مجلس  الجھاز من  تقریر  دراسة  وبحث ،  ویتم 
 اآللیات واإلجراءات التي تسھم في تحسین األداء في القطاعات المشمولة في التقریر. 

الرقابة المالیة واإلداریة للدولة استراتیجیة واضحة للتعامل مع األطراف ذات كما أن لدى جھاز  
ومجلس   الدولة  مجلس  بشقیھ  عمان  مجلس  مع  العالقة  األطراف  ھؤالء  بین  من  وكان  العالقة 
الشورى كمجالس تشریعیة وطنیة، وقد أسھمت ھذه االستراتیجیة في مد جسور التعاون مع أعضاء 

 ھذه المجالس.
 

بیر الُمتخذة لتعزیز التنسیق والتعاون الوطني واإلقلیمي والدولي بین الھیئات المعنیة بمنع التدا  •
 ھ.الفساد ومكافحت

مع الجھات المعنیة على تعزیز التنسیق والتعاون    الرقابة المالیة واإلداریة للدولة  جھازحرص  
 ي مجال مكافحة الفساد، وكان للجھاز تجارب جیدة في ھذا المجال كاآلتي: وإقلیمیاً ودولیاً فمحلیاً 
  المحلي المستوى  األموال    :على  غسل  لمكافحة  الوطنیة  اللجنة  في  عضواً  الجھاز  فإن 

وتمویل اإلرھاب واللجنة الفنیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، كما أن الجھاز 
ت الخاضعة لرقابتھ على مختلف المستویات، حیث  یقوم بعقد اجتماعات دوریة مع الجھا

یؤدي الجھاز دوره بالتكامل مع عدد من الجھات المختصة وھي: االدعاء العام ممثالً بإدارة 
العامة غسل األموال  لمكافحة  الوطنیة  واللجنة  المالیة،  للمعلومات  الوطني  والمركز   ،

وإدار  الجریمة  مكافحة  وإدارة  اإلرھاب،  وتمویل  الجرائم  األموال  بشرطة  ة  االقتصادیة 
السلطانیة في    .عمان  الحكومیین  الخبراء  فریق  في  الجھاز عضوا  أن  األمم كما  اتفاقیة 

 المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكوالت الملحقة بھا.  
 ة  ، وعلى اعتبار عضویة السلطنة في االتفاقیة العربیة لمكافحأما على المستوى اإلقلیمي

األداء   وتحسین  الكفاءة  لرفع  االسترشادیة  المبادئ  إعداد  في  الجھاز  ساھم  فقد  الفساد؛ 
باألجھزة المسؤولة عن حمایة النزاھة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخلیج  

  ومكافحة  النزاھة  حمایة  عن  المسؤولة  لألجھزة  الموحدة الوظیفي  السلوك   العربیة، ومدونة
على  الفساد   التشریعات  من  عدد  دراسة  في  الجھاز  شارك  كما  التعاون،  مجلس  بدول 

منھا: اإلقلیمي  االتفاقیة    المستوى  في  األطراف  الدول  لمؤتمر  الداخلي  النظام  مشروع 
البروتوكول الملحق باالتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد بشأن إنشاء ، والعربیة لمكافحة الفساد

 .ت الفسادمحكمة عربیة إلرجاع متحصال
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   فقد شارك الجھاز في عدد من اللجان المعنیة    :الخلیجيوعلى مستوى دول مجلس التعاون
في:   تتمثل  الفساد  ومكافحة  النزاھة  بدول بحمایة  الفساد  بمكافحة  المعنیة  الرؤساء  لجنة 

الوكالء المعنیین بمكافحة الفساد بدول مجلس  ، و لجنةمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  
التعاون لدول الخلیج العربیة، ولجنة الخبراء المعنیة بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون  

وقد ساھم الجھاز في مراجعة العدید من مشروعات القوانین واألدلة    العربیة،لدول الخلیج  
 فحة الفساد.على المستوى الخلیجي والمعنیة بتعزیز النزاھة ومكا

 الدولي المستوى  لمكافحة  وعلى  المتحدة  األمم  اتفاقیة  السلطنة في  إطار عضویة  ، وفي 
في مشاركة المجتمع الدولي في كل   عمان  سلطنةد؛ فإن الجھاز یسعى لتعزیز دور  الفسا

ما یتعلق بالدراسات والتقاریر والمؤشرات التي تعنى بمكافحة الفساد، كما یحرص الجھاز 
على المشاركة في المؤتمرات الدولیة المنعقدة بشأن اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

بذلك.  المرتبطة  والندوات  الورش  األ  وحضور  مع  یساھم  اكما  تبادل  جھزة  في  لنظیرة 
 المعلومات.  

 

 

العلیا  • الرقابة  وأجھزة  الفساد  مكافحة  أجھزة  بین  المعلومات  تبادل  لتحسین  المتخذة  اإلجراءات 
 .والجھات الحكومیة األخرى العاملة في مجال مكافحة الفساد.  بما في ذلك ألغراض استشاریة

األموال وتمویل اإلرھاب واللجنة الفنیة لمكافحة الجھاز عضواً في اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل  
غسل األموال وتمویل اإلرھاب، كما أن الجھاز یقوم بعقد اجتماعات دوریة مع الجھات الخاضعة 
لرقابتھ على مختلف المستویات، حیث یؤدي الجھاز دوره بالتكامل مع عدد من الجھات المختصة 

موال العامة وقضایا غسل األموال، والمركز الوطني وھي: االدعاء العام ممثالً بإدارة قضایا األ
مكافحة  وإدارة  اإلرھاب،  وتمویل  األموال  غسل  لمكافحة  الوطنیة  واللجنة  المالیة،  للمعلومات 
قضایا  بنظر  الخاصة  والدوائر  السلطانیة،  عمان  بشرطة  االقتصادیة  الجرائم  وإدارة  الجریمة 

كما قام الجھاز بإبرام مذكرة تعاون مع المركز الوطني   األموال العامة بجمیع محاكم سلطنة ُعمان.
للمعلومات المالیة لتعزیز تبادل المعلومات في مختلف القضایا المرتبطة بمكافحة الفساد وبغسل 
األموال، كما قام الجھاز بعقد اجتماعات مشتركة مع الجھات المعنیة مثل االدعاء العام وشرطة 

 عمان السلطانیة.
 

تخذة لتعزیز الشفافیة، بما في ذلك من خالل نشر نتائج كل من ھیئات مكافحة الفساد التدابیر المُ  •
 .  وأجھزة الرقابة العلیا

إلیھ سابقاً على أن: "یعد 29المادة (  تنص المالیة واإلداریة للدولة المشار  ) من قانون الرقابة 
ة السلطان كما یرسل نسخة الجھاز تقریراً سنویاً بنتائج أعمالھ ویرفعھ الرئیس مباشرة إلى جالل

 یة التالیة". منھ إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نھایة السنة المال 
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عن التقریر السنوي الذي یعده الجھاز، بحیث ویتم نشر تقریر المجتمع الذي یتضمن ملخص  
یتضمن أھم موضوعات خطة الفحص السنویة والنتائج المحققة منھا، وجھود الجھاز في الكشف  
عن المخالفات المالیة واإلداریة، فضال عن دوره في مجال التوعیة وتعزیز النزاھة وإشراك 

ال  البالغات عن اإلھمال ومخالفة  تلقي  والقرارات، ویكون المجتمع من خالل  واللوائح  قوانین 
المجتمع للجھاز  تقریر  الرسمي  الموقع  في  لالطالع  التواصل متاحا  مواقع  في  وحساباتھ   ،

 . االجتماعي
 
 
 
 
 
 

 

، بما في ذلك المحاكم ذات الصلة أو القضایا األخرى تنفیذ ھذه التدابیر  یرجى تقدیم أمثلة على  •
التدابیر، قد ترغب   تلك   وأمثلة على تنفیذ  2، الفقرة  9بالمادة  فیما یتعلق    واإلحصاءات المتاحة. 

الدول األطراف في النظر في تضمین ما یلي: التقاریر التي تعدھا مؤسسات الرقابة العلیا، والھیئات 
التقاریر الخارجیة عن عمل األجھزة العلیا ، والتشریعیة الوطنیة للھیئة أو الھیئات التي تمنع الفساد

   للرقابة.
الجھاز إرسال نسخة من تقریره السنوي   ) من النظام األساسي للدولة "وعلى66تنص المادة (

الدولة ومجلس الشورى الوزراء ومجلس  المادة (" وإلى كل من مجلس  ) من قانون  29تنص 
بنتائج أعمالھ الرقابة المالیة واإلداریة للدولة المشار إلیھ سابقاً على أن: "یعد الجھاز تقریراً سنویاً  

ویرفعھ الرئیس مباشرة إلى جاللة السلطان كما یرسل نسخة منھ إلى مجلس الوزراء ومجلسي 
 الشورى والدولة قبل نھایة السنة المالیة التالیة". 

 األمثلة 
 :2021ي تعامل معھا الجھاز في عام القضایا الت  إحصائیة

 31 تمت إحالتھا إلى االدعاء العام قضایا
في مرحلة التحري واالستدالالت وال تزال   قضایا

 17 قید اإلجراءات 

 53 تعود ألعوام سابقة قضایا
 101 اإلجمالي

معلومات تتعلق بالممارسات الجیدة والدروس المستفادة والتحدیات التي تشوب عملیة التقییم 
من   9/6  رقمالقرار  وفاعلیتھا (الدوري لكفاءة السیاسات والتدابیر المتخذة لمكافحة الفساد  
 مؤتمر الدول األطراف التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد) 
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المؤسسات المسؤولة عن تقییم الصكوك القانونیة والتدابیر اإلداریة ذات الصلة لتحدید  •
 مدى كفایتھا لمنع الفساد ومكافحتھ. 

لدى فحص الجھات الخاضعة لرقابتھ بالكشف عن   جھاز الرقابة المالیة واإلداریة للدولةیقوم  
أوجھ النقص والقصور في التشریعات المعمول بھا، ومن ثم مناقشة الجھة بالمالحظات، ومن 

كما    شؤون القانونیة بمقترح التعدیالت الستكمال إجراءات اإلصدار.وزارة العدل والثم موافاة  
ي مراجعة القرارات اإلداریة التنظیمیة والفردیة یقوم جھاز الرقابة المالیة واإلداریة باختصاصھ ف

 والتي تتعلق بمخالفات إداریة أو مالیة.
 

اإلجراءات المتبعة إلجراء تقییم دوري للصكوك القانونیة والتدابیر اإلداریة ذات الصلة  •
 لتحدید مدى كفایتھا لمنع الفساد ومكافحتھ. 

بیان أوجھ النقص والقصور في   -4یأتي: "..) على أن من أھداف الجھاز ما  8نصت المادة (
 . القوانین واللوائح واألنظمة المالیة واإلداریة المعمول بھا واقتراح وسائل عالجھا"

أن للجھاز في   علىالمشار إلیھ  الرقابة المالیة واإلداریة للدولة  من قانون  )  10( نصت المادةكما  
التحقق من كفاءة األنظمة المالیة واإلداریة والكشف      -8":سبیل ممارستھ اختصاصاتھ ما یأتي

 . عن أوجھ النقص والقصور فیھا واقتراح وسائل عالجھا"
القانونیة في الجھة   وفي ضوء ذلك فإن الجھاز یقوم بفحص مدى كفاءة التشریعات واألنظمة 

ص أو قصور في التشریعات یتم مناقشة الجھة محل الفحص، محل الفحص، وفي حال وجود نق 
القانونیة  والشؤون  العدل  وزارة  موافاة  ثم  ومن  الالزمة،  التعدیالت  لمقترحات  والتوصل 

 ومخاطبتھا بتعدیل التشریع.
قیام السلطنة بعملیة التقییم الذاتي وفقا لمتطلبات اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد تم   ولدى

مل دراسة بمدى موائمة التشریعات الداخلیة مع االتفاقیة، وتم بموجبھ تعدیل بعض التشریعات  ع
 واستحداث تشریعات جدیدة تتماشى مع متطلبات مكافحة الفساد ومن ھذه التشریعات ما یلي: 

 )30/2016الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  -
) الئحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة العقاریة والمطورین  113/2021( قرار رقم   -

 العقاریین في شأن مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.
) الئحة الرقابة عل المحامین ومكاتب المحاماة والشركات المدینة بشأن  25/2021قرار رقم (  -

 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. 
-  ) رقم  وشركات الئحة  )  198/2021قرار  ومكاتب  والمراجعین  المحاسبین  على  الرقابة 

المحاسبة والمراجعة والمؤسسات والمعادن الثمینة واألحجار ذات القیمة بشأن مكافحة غسل  
 األموال وتمویل اإلرھاب.
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كما أن السلطنة بصدد تعدیل قانون حمایة المال العام وتجنب تضارب المصالح، بحیث یتضمن 
 تتعلق بحمایة الشھود والمبلغین. أحكام جدیدة 

 
التدابیر التشریعیة األساسیة أو الثانویة أو القوانین اإلداریة التي تنص على وضع  •

 وتحدید الھیاكل والعملیات والمسؤولیات ضمن عملیة التقییم.
واإلداریة بإجراء تقییم للھیاكل التنظیمیة والصالحیات المالیة  یقوم الجھاز من خالل مھام الفحص  

كما یقوم بمراجعة اللوائح والتشریعات المرتبطة بالجوانب المالیة   في الجھات الخاضعة لرقابتھ.
 والمحاسبیة والضرائب والرسوم وقد بلغ عدد تلك اللوائح وفق الرسم البیاني الموضح:

 

 

 المتطلبات المرتبطة بمدى تكرار عملیة التقییم   •

) المادة  الال4نصت  من  التنفی )  لقانون  ئحة  للدولة  ذیة  واإلداریة  المالیة  یعتمد علىالرقابة   "  :
الرئیس خطة الفحص السنویة للجھاز قبل بدایة السنة المالیة، ویجوز تنفیذ أي مھام أو أعمال  

 أخرى خارج نطاق الخطة كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك.."

علیھ فإن خطة الفحص التي یقوم بھا الجھاز تكون بشكل سنوي یتم خاللھا تقییم الجھات المشمولة 
ویمكن أن یتم القیام بأعمال أو مھام خارج في خطة الفحص وتقییم أعمالھا وأنظمتھا وتشریعاتھا،  

 نطاق الخطة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 

38 39 38
31 27

21 22
16

20 28

1 3
4 6

7

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

قرارات لوائح قوانین
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یقوم بإرسال نسخة من تقریره السنوي إلى مجلس   وفیما یتعلق بمشاركة البرلمانات فإن الجھاز
 الوزراء، ومجلس الدولة، ومجلس الشورى وفقا لما نص علیھ النظام األساسي للدولة. 

ویتم مشاركة المجتمع لمخلص التقریر السنوي عن أھم نتائج الفحص التي قام بھا الجھاز خالل 
 السنة.

المتعلقة بمكاف  القوانین  الفساد والتدابیر اإلداریة فإن الجھاز یعكف  وفي سبیل تحقیق كفایة  حة 
على تعدیل قانون حمایة المال العام وتجنب تضارب المصالح واستحداث أحكام تتعلق بحمایة 

 المبلغین والشھود ومن في حكمھم. 

معلومات تتعلق بأوجھ الترابط بین األسالیب الوقائیة والمناھج المتبعة إلنفاذ القوانین (القرار  
 لمؤتمر الدول األطراف التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد)  9/6رقم 

من   • غیرھا  أو  العمل  ومجموعات  (كفرق  واآللیات  السیاسات  لوضع  المتخذة  التدابیر 
المجموعات التنسیقیة المخصصة) و/أو إجراءات التشغیل الموحدة التي قامت من خاللھا  

من اتفاقیة مكافحة الفساد) والجھات    6م  الجھات المكلفة بمكافحة الفساد (وفق المادة رق 
القانون)   إنفاذ  خالل  من  الفساد  مكافحة  في  المتخصصة  تلك  فیھا  (بما  للقانون  المنفذة 
بمشاركة المعلومات أو األدلة المرتبطة بمكافحة الفساد والكشف عن حاالت الفساد و/ أو  

 إجراء التحقیقات. 

وفرق   لجان  إنشاء  وتمویل تعنى  متخصصة  تم  األموال  الفساد وغسل  مكافحة  اتفاقیات  بتنفیذ 
 اإلرھاب وذلك وفق اآلتي:

ة للدولة وفق  في جھاز الرقابة المالیة واإلداری  لجنة تعزیز النزاھة ومكافحة الفساد -1
النزاھة  عنى بمتابعة االتت  7/2016القرار رقم   المتعلقة بتعزیز  ومكافحة  فاقیات 

 . لوما یرتبط بھا مھن أعما الفساد
 فریق الخبراء الحكومیین الستعراض تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد.  -2
 اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  -3
 اللجنة الفرعیة لتحقیقات غسل األموال -4

 باإلضافة إلى عضویة السلطنة في لجان دول مجلس التعاون وفق اآلتي:

 ة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةلجنة الرؤساء المعنیة بمكافح -1
 لجنة الوكالء المعنیین بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة -2
 لجنة الخبراء المعنیة بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة -3
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من خاللھا الجھات المكلفة السیاسات واآللیات و/أو إجراءات التشغیل الموحدة التي تقوم   •
من االتفاقیة) والجھات المكلفة بإجراء العملیات المرتبطة بإنفاذ    6بمكافحة الفساد (المادة  

القوانین، بمشاركة المعلومات أو األدلة داخلیا ضمن الجھة المحددة فیما یتعلق بمكافحة  
 الفساد و/ أو الكشف عن حاالت الفساد.

على: " للجھاز عند اكتشاف مخالفة لرقابة المالیة واإلداریة للدولة  ا) من قانون  23نصت المادة (
مالیة أو إداریة أن یطلب من الجھة التي وقعت بھا المخالفة إجراء التحقیق الالزم مع الموظف  
فور  المطلوب  التحقیق  بإجراء  الجھة  وتلتزم  التحفظیة  اإلجراءات  واتخاذ  عنھا،  المسؤول 

في حالة ما إذا كانت المخالفة تشكل شبھة أو جریمة جنائیة إبالغ  إخطارھا بذلك، ویجب علیھا  
إجراءات بشأنھا مع موافاة الجھاز بذلك خالل أسبوعین من تاریخ اإلبالغ، االدعاء العام التخاذ  

وعلى االدعاء العام في حالة إصدار قرار بحفظ التحقیق إعالن الجھاز والجھة التي وقعت بھا  
أو   وللجھاز  ھذا المخالفة،  في  المتبعة  لإلجراءات  وفقا  التحفظ  قرار  التظلم من  المعنیة  الجھة 

 الشأن".

كما قام جھاز الرقابة المالیة بتوقیع برنامج تعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالیة لتبادل 
الخبرات  تبادل  ذلك  في  بما  اإلرھاب  وتمویل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في  المعلومات 

 شاركة في البرامج التدریبیة وحلقات العمل والمؤتمرات المتخصصة.والمھارات والم

 


