مرســــوم ســــلطاني
رقـــم 222/1122
بإصدار قانون الرقابة المالية واإلدارية للدولة
نحن قابوس بن سعيد

سلطان عمان

بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني

رقم7/74

101/96

،

،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البالط السلطاني العمانيين الصادر
بالمرسوم السلطاني

رقم86/96

،

وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم

السلطاني رقم55/2000

،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المــادة األولـــــى
يعمل بأحكام قانون الرقابة المالية واإلدارية للدولة

المرفق.

المــادة الثانيــــة
يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة الالئحة التنفيذية للقانون المرفق  ،وإلى أن
تصدر هذه الالئحة يستمر العمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة الحالية ،
وذلك بما ال يتعارض مع أحكام هذا

القانون .

المــادة الثالثـــــة
يصــدر رئيـــس جهـــاز الرقابــة الماليــة واإلدارية للدولــة الئحــة بتنظيــم شـؤون األعضــاء
والموظفين ومعاملتهم المالية  ،وإلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل بجدول درجات
ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز المرفق بالمرسوم
 ،وأحكام الالئحة الحالية  ،وذلك بما ال يتعارض

السلطاني رقم 55/2000
مع أحكام القانون المرفق.

المشار إليه

المــادة الرابعـــة
تسري على أعضاء وموظفي الجهاز أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي
ديوان البالط السلطاني العمانيين المشار

إليه.

المــادة الخامسـة
يلغى المرسوم السلطاني

رقم55/2000

المشار إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا

أحكامهما .

المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع

المــادة السادسـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية  ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ

صـدر فـي  : 26من ذي القعدة سنة1432
المـوافــــق  : 24من أكتوبـــــــــر سنة2011

نشره.

هـ
م
قابوس بن سعيد
ســـلطان عـمـــان

قانون الرقابة المالية واإلدارية للدولة
الفصل األول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( ) 1
يقصد

-

-

فـي تطبيق أحكام هذا القانون

كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى

1الجهـــــــــــــــــــــــــــاز:2الرئيـــــــــــــــــــــــس :رئيسنائــب
3-نائبـــا الرئيــــــــس:

بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين

آخر :

جهاز الرقابة المالية واإلدارية

للدولة.

الجهاز.
الرئيـــس للرقابـــة الماليـة واإلداريــة علـــى الجهـــــاز

اإلداري للدولة  ،ونائب الرئيس للرقابة المالية واإلدارية على
الهيئات والمؤسسات العامة

 4الــالئحـــــــــــــــــــة:5 -األعضــــــــــــــــــــاء:

والشركات .

الالئحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية واإلدارية
الموظفون الرقابيون

بالجهاز.

للدولة.

  6المـــــوظفـــــــــــــــون: 7 -مراقبو الـحسابات :المراجعـون

الموظفون الفنيون واإلداريون

بالجهاز.

والمحاسبون الذيـن يزاولـون المهنة وفقــا لقانـون تنظيم

مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

بالسلطنة.

المــادة ( ) 2
يتمتع الجهاز بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري ويتبع جاللة السلطان

مباشرة.

المــادة)( 3
يكون للجهاز ميزانية مستقلة تدرج رقما واحدا فـي الميزانية العامة للدولة خصما على

التفصيلية .

مصروفات غير مبوبة ويعتمد الرئيس مشروع الميزانية
وللجهــاز إعـداد ميزانيتـه على أسـاس مبــدأ االستحقـاق  ،ويتولــى الجهـاز وحــده تدقيق

حساباته.
المــادة) ( 4
يتولى الجهاز مهمة الرقابة المالية واإلدارية على األموال المملوكة للدولة أو الخاضعة إلدارتها
أو اإلشراف عليها وكافة التصرفات المالية واإلدارية فضال عن متابعة أداء الجهات الخاضعة
لرقابته وفقا للقواعد المبينة فـي هذا

القانون والالئحة.
المــادة( 5

)

يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي
تعدها هذه الجهات والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم إلبداء مالحظاته

بشأنها.
المــادة( 6

)

يكون مقر الجهاز محافظة مسقط  ،ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع له فـي المحافظات
والمناطق

األخرى .
المــادة) ( 7

يكون ألعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون وفقا لما تحدده

الالئحة.
الفصل الثاني
أهداف الجهاز
المــادة
يهدف الجهاز إلى ما

)( 8

يأتي:

 - 1حماية األموال العامة للدولة واألموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من
الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز والتثبت من مدى مالءمة أنظمة الضبط والرقابــة
الداخليــة وسالمـــــة التصـرفــات الماليــة واإلداريــة واتبـــاعهــا للقوانين واللوائح
والقرارات

التنظيمية .

-2

التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق

-3

تجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية

واإلدارية .

-4

بيان أوجه النقص أو القصور فـي القوانين واللوائح واألنظمة المالية واإلدارية

المعمول بها واقتراح وسائل

باختصاصاته .

عالجها.
التصرفات المالية واإلدارية .
حسن سير العمل .

-5

االلتزام بمبدأ الشفافية فـي

-6

الرقابة الوقائية والتأكد من

-7

تقييــــم أداء الجهـــات الخــــاضعــة لرقابــة الجهــاز والتحقـق من استخــدام

المــــوارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة
-8

وفاعلية.

الكشف عن أسباب القصور فـي األداء واإلنتاج وتحديد

المسؤولية .

الفصل الثالث
اختصاصات الجهاز

المــادة( 9

)

يختص الجهاز بإجراء الرقابة المالية واإلدارية فـي كافة المجاالت
 - 1الرقابة المالية بشقيها المحاسبي

والقانوني.

ومنها :

 - 2الرقابة اإلدارية .
 - 3رقابة األداء .
 - 4الرقابة على القرارات الصادرة فـي شأن المخالفات المالية.
 - 5الرقابة على االستثمارات وكافة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة
 - 6أي أعمال أخرى يكلف بها الجهاز من جاللة السلطان.
للجهاز فـي سبيل ممارسة
-1

مراجعـة

المــادة( 10
اختصاصاته ما يأتي:

)

تقــاريــر تقييــم األصــول للوحــدات المـراد تخصيصها ومشروعات

العقود واالتفاقيات المحررة بشأنها قبل اتخاذ القرار النهائي
-2

الجهاز .

بشأنها .

مراجعـة اإليــرادات والمصــروفات وسنـدات الصـرف وسجـالت المتحصـالت

المقيــدة بالحسابات اآللية أو المسجلة على األقراص بجميع أنواعها والحسابات
المفتوحة من قبـل الجهــات الخاضعــة لرقابــة الجهـاز والقـروض والتسهيــالت
االئتمانيــــة والتثبـت مـن التصـرفات الماليـة والقيـود المحاسبيـة المعمول بها ومراجعة
حسابات التسوية  ،والتحقق من أنها مؤيدة بالمستندات
-3

مراجعـة القـرارات الخاصـة بشـؤون الموظفـين ومستحقـات مـا بعد الخدمة

للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية
-4

الرسمية .

واإلدارية .

مراجعة أعمال المخازن والخزائن والمعامل والمختبرات وما فـي

 - 5مراجعة استثمارات الجهات الخاضعة لرقابة

حكمها.

الجهاز .

 - 6مراجعة كافة التصرفات الواقعة على األراضي والعقارات

الحكومية.

 - 7فحص مشروع الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابـة
الجهـاز  ،وإبـالغ تقاريـره إلى وزارة المالية إلجـراء التسويات التصويبية قبـل
العـرض علـى مجلـس الشـؤون الماليـة وموارد الطـاقـة الذي يتوجـب إبالغـــه
بالتسويـات التصويبيـة التي لم يتـم االستجابة لها التخـاذ ما يراه مناسبـا بشأنها
تمهيدا لرفعه لجاللة
-8

السلطان .

التحقق من كفاءة األنظمة المالية واإلدارية والكشف عن أوجه النقص والقصور

فيها واقتراح وسائل عالجها
-9

بحـث

وتالفيها.

الشكـاوى التـي تـرد للجهـاز عن اإلهمــال أو مخالفــة القوانــين

واللوائـــــح والقرارات المعمول بها وفقا للضوابط التي تحددها
-10

مراجعــة مــدى التـزام الشركــات والجهــات المرخــص لها بإدارة وتشغيــل

معها.

المرافـــق العامة بالعقود أو االتفاقيات المبرمة
-11

الالئحة .

فحـص المخالفــات الماليـة واإلداريـة التي تقــع من العامليــن بالجهــات

الخاضــعة لرقابة

الجهاز .
الجهاز.

-12

متابعة تنفيذ أوامر وتوجيهات جاللة السلطان للجهات الخاضعة لرقابة

-13

مراجعة المستندات والسجالت والحسابات ومؤيداتها والحسابات اآللية وأقراص

الحفظ فـي الجهات التي توجد بها أو فـي مقر الجهاز  ،ويحق له طلب ومراجعة
أي سند أو سجل أو أي محضر من محاضر اللجان ومجالس اإلدارة أو أي وثائق
أو أوراق أخرى الزمة للقيام باختصاصاته على الوجه األكمل  ،دون إخطار مسبق
لهذه الجهات  ،وله إذا اقتضى األمر االحتفاظ بها لحين انتهاء أعمال المراجعة
والفحص ويحق له ربط األنظمة اإللكترونية المعمول بها فـي الجهات الخاضعة
لرقابته بالجهاز
-14

.

االستعانـة بالخبـراء والفنيـين مع تحـديـد وصـرف مقـابـل الخدمـة على النحـو

الذي تبينه

الالئحة.
المــادة( 11

)

يباشر الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها فـي هذا الفصل وفق الضوابط التي تحددها الالئحة

.
الفصل الرابع
تشكيل الجهاز

المــادة( 12

)

يشكل الجهاز من الرئيس ونائبين للرئيس وعدد كاف من األعضاء

والموظفين .

المــادة( ) 13
يعــين الرئيـس ونائبيـه بمرسـوم سلطانـي ويكـون تعيـين األعضـاء والموظفـين بقــرار مــــن

الرئيس.
الفصل الخامس
الواجبات والمحظورات

المــادة( 14

)

يتولى الرئيس اإلشراف على شؤون الجهاز ورسم سياسته ومتابعة

المــادة( 15

تنفيذها.

)

يؤدي نائبا الرئيس وأعضاء الجهاز قبل مباشرتهم وظائفهم أمام الرئيس اليمين

اآلتية :

" أقسم باللـه العظيم أن أكون أمينا على المال العام وأن أحترم القوانين والنظم واللوائح التي
تحافظ عليه وأن أؤدي عملي بالصدق والشرف واألمانة وأن أحافظ على كرامة الوظيفة

وأسرارها" .
المــادة( 16

)

يلتزم كل من نائبي الرئيس وأعضاء وموظفي الجهاز بتقديم إقرار ذمة مالية يتضمن بيانا
بجميع األموال المنقولة والعقارية المملوكة له وألزواجه وأوالده القصر ومصدر هذه الملكية ،
وذلك عند التعيين ألول مرة  ،وكل خمس سنوات  ،وعند ترك الخدمة  ،وتكون هذه اإلقرارات
سرية وال يجوز االطالع عليها إال بموافقة

الرئيس .

المــادة) ( 17
فـي غير حاالت التلبس بالجريمة ال يجوز إلقاء القبض على العضو أو حبسه احتياطيا إال
بإذن من

الرئيس.
المــادة) ( 18

ال يجـوز اتخــاذ إجـراءات التحقيــق أو رفــع الدعــوى العموميــة على العضــو إال بإذن من
الرئيس بناء على طلب من المدعي

العام .

المــادة( 19

)

يحظر على كل من الرئيس ونائبيه واألعضاء والموظفين ما

يأتي:

 - 1رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة عامة أو

شركة .

 - 2الجمع بين العمل بالجهاز وبين أي عمل آخر يتعارض مع مقتضيات
 - 3مزاولة األعمال التجارية أو

4

المهنية.

 قبــول أي هـديــة أو مكـافــأة أو عمــولــة مـن أي نـوع يكـون لها تأثـير علىقيــامـه بواجباته

5

الوظيفة .

الوظيفية.

 إفشـاء سريـة األمــور التي يطلــع عليهــا بحكــم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتهاأو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك  ،ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العالقة

الوظيفية.
الفصل السادس
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

المــادة( ) 20
تخضع الجهات التالية لرقابة

الجهاز:

 - 1وحــدات الجهـاز اإلداري للدولــة إال ما استثنــي منهــا بنـص خــاص فـي مرســـوم

إنشائها.
 - 2الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من األشخاص
 - 3صناديق االستثمار وصناديق التقاعد وأي صناديق

4

االعتبارية العامة.
حكومية أخرى .

 الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها  ،بنسبة تزيد على) (40%من رأسمالها  ،الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز منفردة أو مجتمعة وتلك
التي منحتهـا الحكومـة امتيـاز استغـالل مرفــق عــام أو مــورد مـن مــوارد الثــروة
الطبيعية  ،والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو
تشغيل أي من األموال العامة  ،وذلك دون اإلخالل بأي أحكام خاصة قد تنص
عليها القوانين والمراسيم السلطانية الصادرة بشأنها واالتفاقيات التي تبرم مع الحكومة

تنفيذا لها

.

وال تخل رقابة الجهاز بحق هذه الشركات فـي أن يكون لها مراقبو

حسابات تعينهم الجمعية العامة وفقا ألحكام قانون الشركات

5

التجارية.

 -األموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة

الجهاز.
 - 6الجهـات غيـر الخاضعــة لرقابــة الجهــاز  ،بنــاء علـى طلــب تلـــك الجهــات  ،إذا

.

رأى الجهاز أن المصلحة العامة تقتضي ذلك

تكون مراجعة حسابات الجهات

المــادة( 21
الموضحة بالبنود )(2

)
)(4)، (3

،

(5) ،من المــادة

)(20وفقا للمعايير الدولية لكل من المحاسبة والمراجعة وفـي حدود األنظمة المالية المتعلقة
بها واإلرشـــادات الصـــــادرة عــن المنظمـــة الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقــابــــة الماليــة
والمحاسبـة فيما ال يتعارض مع القوانين الواجبة

التطبيق .

وتلتـزم الجهــات المشــار إليهــا بموافــاة الجهـاز بميزانياتهــا وقوائمهــا الماليــة وحســابــــاتهـــا
الختــاميــة ومــا تجــريــه عليهــا من تســويات وتعديــالت إضافيـة وتقـــاريــر مجـــالــــس
اإلدارة ومراقبي الحسابات وخطابات اإلدارة خالل شهرين من تاريخ

المــادة( 22
يجـوز
بالبنــــود

)

للجهــاز بموافقــة الرئيــس إســناد مراجعــــة

(2

،

3

،

)4

من المــادة

)(20

اعتمادها.

حســـابــــات

الجهــــات

الموضــحـــة

وتحديد األعمال المراد فحصها إلى مراقبي

حسابات على أن تتحمل الجهة التي تمت مراجعة حساباتها أتعاب

المراجعة .

ويقدم هؤالء المراقبون تقاريرهم بنتائج الفحص إلى الجهاز إلبداء مالحظاته عليها وذلك قبل
إرسالها إلى

الجهات المختصة.
الفصل السابع
إجراءات وتقارير الجهاز

المــادة)( 23

للجهـاز عند اكتشاف مخالفة مالية أو إدارية أن يطلب من الجهة التي وقعـت بها المخالفـة
إجـراء التحقيــق الـالزم مع الموظـف المســؤول عنهـا واتخـاذ اإلجراءات التحفظيـة وتلـتزم
الجهـة بإجـراء التحقيـق المطـلوب فـور إخطارهـا بذلك  ،ويجـب عليها فـي حالة مـا إذا كـانت
المخالفـة تشكـل شبهـة أو جريمـة جنائيـة إبالغ االدعـاء العام التخـاذ إجـراءاته بشأنهــا مع
موافاة الجهاز بذلك خالل أسبوعين من تاريخ اإلبالغ  ،وعلى االدعاء العام فـي حالة إصـدار
قــرار بحفــظ التحقيــق إعــالن الجهــاز والجهــة التي وقعـت بها المخالفــة  ،وللجهــــاز أو
الجهة المعنية التظلم من قرار الحفظ وفقا لإلجراءات المتبعة فـي هذا الشأن

.

وفـي جميع األحوال على الرئيس إبالغ االدعاء العام بأي مخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية

.
المــادة)( 24
يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبالغه خالل أسبوع من تاريخ اكتشاف أي مخالفة
مالية أو إدارية أو وقوع حادث يترتب عليه خسارة مالية للدولة أو من شأنه أن يؤدي إلى
ذلك دون إخالل بما يجب عليها اتخاذه من إجراءات قانونية

أخرى.

المــادة)( 25
يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بأوراق التحقيق فـي شأن المخالفات المالية
واإلدارية سواء تم كشفها بمعرفة الجهاز أو بمعرفة تلك الجهات فضال عن موافاته بما تصدره
من قرارات بنتيجة ما أسفر عنه تحقيقها  ،وذلك خالل أسبوعين من تاريخ صدور هذه
القرارات  ،وللجهاز االعتراض على هذه القرارات

خالل ثالثين يوما على األكثــر من

تاريخ إبالغــه بهــا  ،وإعــادة األوراق والمستنــدات إلى الجهــات المشــار إليـهــا التخاذ ما
يلزم فـي

شأنها.
المــادة

)( 26

يجب على الجهات الخاضعة لهذا القانون عند طلب الرأي  ،إذا تعلق بأي حكم من أحكام هذا
القانون  ،أن يكون مشفوعا برأي الجهاز فـي شأن ما يطلب الرأي

فيه.

المــادة)( 27
يبلغ الجهاز نتائج الفحص إلى الجهات الخاضعة لرقابته أو تلك التي تم فحصها  ،وبما يراه

الزما لمعالجة ما قد يظهر من مخالفات للقوانين واللوائح واألنظمة المالية

واإلدارية .

ويجب على هذه الجهات الرد على مالحظات الجهاز ومكاتباته خالل ثالثين يوما على األكثر
من تاريخ إبالغ هذه الجهات بذلك

.

وللجهاز دعوة المختصين من الجهات الخاضعة لرقابته لالجتماع فـي مقر الجهاز لبحث
الموضوعات المترتبة على نتائج

الفحص.
المــادة

)( 28

يرفـع الرئيـس تقاريـر إلى جـاللة السلطـان بالموضـوعات واألمور ذات األهمية الخاصة ،
والتـي لم تستجــب الجهــات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز إلى تنفيذهـــا  ،والصعوبــات التـــي
يواجهها فـي أداء مهامه

.

كما يطلع الرئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة بمضمون تلك التقارير إذا رأى
وجها

لذلك .
المــادة) ( 29

يعد الجهاز تقريرا سنويا بنتائج أعماله ويرفعه الرئيس مباشرة إلى جاللة السلطان كما يرسل
نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة المالية

التالية .

الفصل الثامن
المخالفات والعقوبات

المــادة ( ) 30
تعتبر مكاتبات الجهاز من اإلجراءات القاطعة لتقادم الدعوى فـي المخالفات المالية

يعتبر من المخالفات المالية واإلدارية
-1

عـدم

التقيــد

المــادة) ( 31
ما يأتي :

بأحكــام

واإلداريـــة المعمول بها فـي
-2

واإلدارية.

القوانـين

واللوائــح

والــقرارات

واألنظمـة

الماليــة

الدولة .

كل تصرف يترتب عليه صرف مبالغ بغير حق أو ضياع حق من الحقوق

المالية فــي الجهــات الخاضعـــة لرقابـــة الجهـــاز أو إلحــاق ضرر بهـــا أو تأخـر

فـــي إنجـــــاز المشروعات اإلنمائية أو من شأنه أن يؤدي إلى
-3

ذلك.

عـدم موافــاة الجهــاز بالحســابــات الختـاميــة وتقاريـــر وحــدات التدقيــق

الداخلـي والميزانيات والقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات فـي المواعيد
-4

المقررة .

عدم إخطار الجهاز باألحكام والقرارات اإلدارية الصادرة بشأن المخالفات

المالية واإلدارية خالل المدة المحددة فـي القانون أو التقاعس عن اتخاذ الالزم حيالها

.
-5

التأخيـر دون مبـرر فـي إبــالغ الجهــاز خــالل الموعــد المحــدد فـي هــذا

القانــون والالئحة بالمخالفات المالية واإلدارية وبما تتخذه الجهات المختصة
-6

بشأنها .

عدم تمكين أعضاء الجهاز من مراجعة أي من الحسابات أو األوراق أو

المستندات أو الـوثائــق أو غيرهــا مما يحق لهم مراجعتهــا أو االطــالع عليها طبقا
للقــانون أو إخفاء المعلومات أو البيانات أو المستندات أو تقديمها غير صحيحة لهم

.
-7

عدم الرد على التقارير والمالحظات أو المكاتبات المتعلقة بالرقابة أو التأخير

فـي الرد عليها بغير

مبرر.
)( 32

المــادة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر  ،يعاقب كل من يخالف أحكام
البنديـن

(6

،

)7

من المــادة

)(31

من هــذا القانــون بالسجــن مدة ال تقــل عن ستـــة
) ٠١١١ألف لاير عماني وال تزيد على

أشهــــر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل

عن(

() ٠١١١ألفي لاير عماني أو بإحدى هاتين

العقوبتين.

