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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2011/111   

باإ�سدار قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون اجلزاء العماين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7 ،

وعلى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/86 ، 

وعلى قانون الرقابة املالية للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/55 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة املرفق .

 املــادة الثانيــــة 

 ، التنفيذية للقانون املرفق  املالية والإدارية للدولة الالئحة  ي�سدر رئي�س جهاز الرقابة 

الرقابة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  العمل  ي�ستمر  الالئحة  هذه  ت�سدر  اأن  واإىل 

املالية للدولة احلالية ، وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون .

املــادة الثالثـــــة 

الأع�ســاء  �سـوؤون  بتنظيــم  للدولــة لئحــة  املاليــة والإدارية  الرقابــة  رئيـــ�س جهـــاز  ي�ســدر 

واملوظفني ومعاملتهم املالية ، واإىل اأن ت�سدر هذه الالئحة ي�ستمر العمل بجدول درجات 

اإليه ،  امل�سار   2000/55 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املرفق  اجلهاز  وموظفي  اأع�ساء  ورواتب 

واأحكام الالئحة احلالية ، وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام القانون املرفق .
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املــادة الرابعـــة 

ت�سري على اأع�ساء وموظفي اجلهاز اأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 

ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني امل�سار اإليه .

املــادة اخلام�سـة 

يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/55 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم 

والقانون املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

 املــادة ال�ساد�سـة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 26 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 24 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة

الف�سل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املــادة ) 1 (

يق�سد -  فـي تطبيق اأحكام هذا القانون - بالكلمات والعبارات التالية املعنى املو�سح قرين 

كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة . 1- اجلهـــــــــــــــــــــــــــاز :	

رئي�س اجلهاز . 2- الرئيـــــــــــــــــــــــ�س : 

اجلهـــــاز  علـــى  والإداريــة  املاليـة  للرقابـــة  نائــب الرئيـــ�س  3- نائبـــا الرئيــــــــ�س : 

الإداري للدولة ، ونائب الرئي�س للرقابة املالية والإدارية 

على الهيئات واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات .

الالئحة التنفيذية لقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة . 4 - الــالئحـــــــــــــــــــة : 

املوظفون الرقابيون باجلهاز . 5 - الأع�ســــــــــــــــــــاء : 

املوظفون الفنيون والإداريون باجلهاز . 6 - املـــــوظفـــــــــــــــون : 

املراجعـون واملحا�سبون الذيـن يزاولـون املهنة وفقــا لقانـون  7 - مراقبو الـح�سابات : 

تنظيم مزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة بال�سلطنة .

املــادة ) 2 (

يتمتع اجلهاز بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املايل والإداري ويتبع جاللة ال�سلطان 

مبا�سرة .

املــادة ) 3 (

يكون للجهاز ميزانية م�ستقلة تدرج رقما واحدا فـي امليزانية العامة للدولة خ�سما على 

م�سروفات غري مبوبة ويعتمد الرئي�س م�سروع امليزانية التف�سيلية .

، ويتولــى اجلهـاز وحــده تدقيق  اأ�سـا�س مبــداأ ال�ستحقـاق  اإعـداد ميزانيتـه على  وللجهــاز 

ح�ساباته .
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املــادة ) 4 (

اخلا�سعة  اأو  للدولة  اململوكة  الأموال  على  والإدارية  املالية  الرقابة  يتوىل اجلهاز مهمة 

لإدارتها اأو الإ�سراف عليها وكافة الت�سرفات املالية والإدارية ف�سال عن متابعة اأداء اجلهات 

اخلا�سعة لرقابته وفقا للقواعد املبينة فـي هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 5 ( 

يجب على اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز موافاته مب�سروعات القوانني واللوائح والنظم 

التي تعدها هذه اجلهات واملتعلقة بال�سوؤون املالية واملحا�سبية وال�سرائب والر�سوم لإبداء 

مالحظاته ب�ساأنها .

املــادة ) 6 ( 

يكون مقر اجلهاز حمافظة م�سقط ، ويجوز بقرار من الرئي�س اإن�ساء فروع له فـي املحافظات 

واملناطق الأخرى .

املــادة ) 7 (

ملا  القانون وفقا  اأحكام هذا  الق�سائية فـي تطبيق  ال�سبطية  يكون لأع�ساء اجلهاز �سفة 

حتدده الالئحة .

الف�سل الثاين

اأهداف اجلهاز

املــادة ) 8 ( 

يهدف اجلهاز اإىل ما ياأتي :

1 - حماية الأموال العامة للدولة والأموال اخلا�سة التي تديرها اأو ت�سرف عليها اأي 

من الوحدات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز والتثبت من مدى مالءمة اأنظمة ال�سبط 

والرقابــة الداخليــة و�سالمـــــة الت�سـرفــات املاليــة والإداريــة واتبـــاعهــا للقوانني 

واللوائح والقرارات التنظيمية .

التحقق من تنفيذ القوانني واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باخت�سا�ساته .  - 2

جتنب وقوع ت�سارب امل�سالح واملخالفات املالية والإدارية .  - 3
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بيان اأوجه النق�س اأو الق�سور فـي القوانني واللوائح والأنظمة املالية والإدارية   - 4

املعمول بها واقرتاح و�سائل عالجها .

اللتزام مببداأ ال�سفافية فـي الت�سرفات املالية والإدارية .   - 5

الرقابة الوقائية والتاأكد من ح�سن �سري العمل .  - 6

تقييــــم اأداء اجلهـــات اخلــــا�سعــة لرقابــة اجلهــاز والتحقـق من ا�ستخــدام املــــوارد   - 7

بطريقة اقت�سادية وبكفاءة وفاعلية .

الك�سف عن اأ�سباب الق�سور فـي الأداء والإنتاج وحتديد امل�سوؤولية .  - 8

الف�سل الثالث

اخت�سا�سات اجلهاز

املــادة ) 9 ( 

يخت�س اجلهاز باإجراء الرقابة املالية والإدارية فـي كافة املجالت ومنها :

1 - الرقابة املالية ب�سقيها املحا�سبي والقانوين .

2 - الرقابة الإدارية .

3 - رقابة الأداء . 

4 - الرقابة على القرارات ال�سادرة فـي �ساأن املخالفات املالية .

5 - الرقابة على ال�ستثمارات وكافة ح�سابات اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز .

6 - اأي اأعمال اأخرى يكلف بها اجلهاز من جاللة ال�سلطان .

املــادة ) 10 ( 

للجهاز فـي �سبيل ممار�سة اخت�سا�ساته ما ياأتي :

مراجعـة  تقــاريــر تقييــم الأ�ســول للوحــدات املـراد تخ�سي�سها وم�سروعات العقود   - 1

والتفاقيات املحررة ب�ساأنها قبل اتخاذ القرار النهائي ب�ساأنها .

مراجعـة الإيــرادات وامل�ســروفات و�سنـدات ال�سـرف و�سجـالت املتح�سـالت املقيــدة   - 2

باحل�سابات الآلية اأو امل�سجلة على الأقرا�س بجميع اأنواعها واحل�سابات املفتوحة 

من قبـل اجلهــات اخلا�سعــة لرقابــة اجلهـاز والقـرو�س والت�سهيــالت الئتمانيــــة 

والتثبـت مـن الت�سـرفات املاليـة والقيـود املحا�سبيـة املعمول بها ومراجعة ح�سابات 

الت�سوية ، والتحقق من اأنها موؤيدة بامل�ستندات الر�سمية .
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مراجعـة القـرارات اخلا�سـة ب�سـوؤون املوظفـني وم�ستحقـات مـا بعد اخلدمة للتاأكد   - 3

من مطابقتها للقوانني واللوائح والنظم املالية والإدارية .

مراجعة اأعمال املخازن واخلزائن واملعامل واملختربات وما فـي حكمها .  - 4

5 - مراجعة ا�ستثمارات اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز .

6 - مراجعة كافة الت�سرفات الواقعة على الأرا�سي والعقارات احلكومية .

7 - فح�س م�سروع احل�ساب اخلتامي للدولة واحل�سابات اخلتامية للجهات اخلا�سعة 

لرقابـة اجلهـاز ، واإبـالغ تقاريـره اإىل وزارة املالية لإجـراء الت�سويات الت�سويبية 

قبـل العـر�س علـى جملـ�س ال�سـوؤون املاليـة وموارد الطـاقـة الذي يتوجـب اإبالغـــه 

بالت�سويـات الت�سويبيـة التي مل يتـم ال�ستجابة لها لتخـاذ ما يراه منا�سبـا ب�ساأنها 

متهيدا لرفعه جلاللة ال�سلطان .

التحقق من كفاءة الأنظمة املالية والإدارية والك�سف عن اأوجه النق�س والق�سور   - 8

فيها واقرتاح و�سائل عالجها وتالفيها .

بحـث ال�سكـاوى التـي تـرد للجهـاز عن الإهمــال اأو خمالفــة القوانــني واللوائـــــح   - 9

والقرارات املعمول بها وفقا لل�سوابط التي حتددها الالئحة .

10- مراجعــة مــدى التـزام ال�سركــات واجلهــات املرخــ�س لها باإدارة وت�سغيــل املرافـــق 

العامة بالعقود اأو التفاقيات املربمة معها .

فحـ�س املخالفــات املاليـة والإداريـة التي تقــع من العامليــن باجلهــات اخلا�ســعة   -11

لرقابة اجلهاز .

متابعة تنفيذ اأوامر وتوجيهات جاللة ال�سلطان للجهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز .  -12

13- مراجعة امل�ستندات وال�سجالت واحل�سابات وموؤيداتها واحل�سابات الآلية واأقرا�س 

احلفظ فـي اجلهات التي توجد بها اأو فـي مقر اجلهاز ، ويحق له طلب ومراجعة 

اأي �سند اأو �سجل اأو اأي حم�سر من حما�سر اللجان وجمال�س الإدارة اأو اأي وثائق 

اأو اأوراق اأخرى لزمة للقيام باخت�سا�ساته على الوجه الأكمل ، دون اإخطار م�سبق 

لهذه اجلهات ، وله اإذا اقت�سى الأمر الحتفاظ بها حلني انتهاء اأعمال املراجعة 

والفح�س ويحق له ربط الأنظمة الإلكرتونية املعمول بها فـي اجلهات اخلا�سعة 

لرقابته باجلهاز . 

ال�ستعانـة باخلبـراء والفنيـني مع حتـديـد و�سـرف مقـابـل اخلدمـة على النحـو   -14

الذي تبينه الالئحة .
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املــادة ) 11 ( 

يبا�سر اجلهاز اخت�سا�ساته املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل وفق ال�سوابط التي حتددها 

الالئحة .

الف�سل الرابع

ت�سكيل اجلهاز

املــادة ) 12 ( 

ي�سكل اجلهاز من الرئي�س ونائبني للرئي�س وعدد كاف من الأع�ساء واملوظفني .

املــادة ) 13 ( 

يعــني الرئيـ�س ونائبيـه مبر�سـوم �سلطانـي ويكـون تعيـني الأع�سـاء واملوظفـني بقــرار مــــن 

الرئي�س .

الف�سل اخلام�س

الواجبات واملحظورات

املــادة ) 14 ( 

يتوىل الرئي�س الإ�سراف على �سوؤون اجلهاز ور�سم �سيا�سته ومتابعة تنفيذها .

املــادة ) 15 ( 

يوؤدي نائبا الرئي�س واأع�ساء اجلهاز قبل مبا�سرتهم وظائفهم اأمام الرئي�س اليمني الآتية :

" اأق�سم باللـه العظيم اأن اأكون اأمينا على املال العام واأن اأحرتم القوانني والنظم واللوائح 
التي حتافظ عليه واأن اأوؤدي عملي بال�سدق وال�سرف والأمانة واأن اأحافظ على كرامة 

الوظيفة واأ�سرارها " .

املــادة ) 16 ( 

يلتزم كل من نائبي الرئي�س واأع�ساء وموظفي اجلهاز بتقدمي اإقرار ذمة مالية يت�سمن 

بيانا بجميع الأموال املنقولة والعقارية اململوكة له ولأزواجه واأولده الق�سر وم�سدر هذه 

امللكية ، وذلك عند التعيني لأول مرة ، وكل خم�س �سنوات ، وعند ترك اخلدمة ، وتكون هذه 

الإقرارات �سرية ول يجوز الطالع عليها اإل مبوافقة الرئي�س .
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املــادة ) 17 (

فـي غري حالت التلب�س باجلرمية ل يجوز اإلقاء القب�س على الع�سو اأو حب�سه احتياطيا 

اإل باإذن من الرئي�س .

املــادة ) 18 (

ل يجـوز اتخــاذ اإجـراءات التحقيــق اأو رفــع الدعــوى العموميــة على الع�ســو اإل باإذن من 

الرئي�س بناء على طلب من املدعي العام .

املــادة ) 19 ( 

يحظر على كل من الرئي�س ونائبيه والأع�ساء واملوظفني ما ياأتي :

1 - رئا�سة اأو ع�سوية جمل�س اإدارة اأي هيئة اأو موؤ�س�سة عامة اأو �سركة .

2 - اجلمع بني العمل باجلهاز وبني اأي عمل اآخر يتعار�س مع مقت�سيات الوظيفة .

3 - مزاولة الأعمال التجارية اأو املهنية .

4 - قبــول اأي هـديــة اأو مكـافــاأة اأو عمــولــة مـن اأي نـوع يكـون لها تاأثـري على قيــامـه 

بواجباته الوظيفية .

5 - اإف�سـاء �سريـة الأمــور التي يطلــع عليهــا بحكــم وظيفته اإذا كانت �سرية بطبيعتها 

اأو مبقت�سى تعليمات ت�سدر بذلك ، وي�ستمر هذا احلظر قائما بعد انتهاء العالقة 

الوظيفية .

الف�سل ال�ساد�س

اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز

املــادة ) 20 ( 

تخ�سع اجلهات التالية لرقابة اجلهاز :

1 - وحــدات اجلهـاز الإداري للدولــة اإل ما ا�ستثنــي منهــا بنـ�س خــا�س فـي مر�ســـوم 

اإن�سائها .

2 - الهيئات واملوؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة .

3 - �سناديق ال�ستثمار و�سناديق التقاعد واأي �سناديق حكومية اأخرى .
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4 - ال�سركات اململوكة للحكومة بالكامل اأو تلك التي ت�ساهم فيها ، بن�سبة تزيد على  

)40%( من راأ�سمالها ، اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز منفردة اأو جمتمعة وتلك 

التي منحتهـا احلكومـة امتيـاز ا�ستغـالل مرفــق عــام اأو مــورد مـن مــوارد الثــروة 

الطبيعية ، وال�سركات واملوؤ�س�سات التي يتم التعاقد معها اأو الرتخي�س لها باإدارة 

اأو ت�سغيل اأي من الأموال العامة ، وذلك دون الإخالل باأي اأحكام خا�سة قد تن�س 

عليها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ال�سادرة ب�ساأنها والتفاقيات التي تربم مع 

احلكومة تنفيذا لها . ول تخل رقابة اجلهاز بحق هذه ال�سركات فـي اأن يكون لها 

مراقبو ح�سابات تعينهم اجلمعية العامة وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية .

5 - الأموال اخلا�سة التي تديرها اأو ت�سرف عليها اأي من الوحدات اخلا�سعة لرقابة 

اجلهاز .

6 - اجلهـات غيـر اخلا�سعــة لرقابــة اجلهــاز ، بنــاء علـى طلــب تلـــك اجلهــات ، اإذا راأى 

اجلهاز اأن امل�سلحة العامة تقت�سي ذلك .    

املــادة ) 21 ( 

املــادة )20(  ، )5( من   )4( ،  )3( ، بالبنود )2(  املو�سحة  تكون مراجعة ح�سابات اجلهات 

وفقا للمعايري الدولية لكل من املحا�سبة واملراجعة وفـي حدود الأنظمة املالية املتعلقة بها 

والإر�ســـادات ال�ســـــادرة عــن املنظمـــة الدوليــة لالأجهــزة العليــا للرقــابــــة املاليــة واملحا�سبـة 

فيما ل يتعار�س مع القوانني الواجبة التطبيق .

وتلتـزم اجلهــات امل�ســار اإليهــا مبوافــاة اجلهـاز مبيزانياتهــا وقوائمهــا املاليــة وح�ســابــــاتهـــا 

اخلتــاميــة ومــا جتــريــه عليهــا من ت�ســويات وتعديــالت اإ�سافيـة وتقـــاريــر جمـــالــــ�س الإدارة 

ومراقبي احل�سابات وخطابات الإدارة خالل �سهرين من تاريخ اعتمادها .

املــادة ) 22 ( 

يجـوز للجهــاز مبوافقــة الرئيــ�س اإ�ســناد مراجعــــة ح�ســـابــــات اجلهــــات املو�ســحـــة بالبنــــود 

)2 ، 3 ، 4( من املــادة )20( وحتديد الأعمال املراد فح�سها اإىل مراقبي ح�سابات على اأن 

تتحمل اجلهة التي متت مراجعة ح�ساباتها اأتعاب املراجعة .

عليها  مالحظاته  لإبداء  اجلهاز  اإىل  الفح�س  بنتائج  تقاريرهم  املراقبون  هوؤلء  ويقدم 

وذلك قبل اإر�سالها اإىل اجلهات املخت�سة .
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الف�سل ال�سابع

اإجراءات وتقارير اجلهاز

املــادة ) 23(

للجهـاز عند اكت�ساف خمالفة مالية اأو اإدارية اأن يطلب من اجلهة التي وقعـت بها املخالفـة 

اإجـراء التحقيــق الـالزم مع املوظـف امل�ســوؤول عنهـا واتخـاذ الإجراءات التحفظيـة وتلـتزم 

اجلهـة باإجـراء التحقيـق املطـلوب فـور اإخطارهـا بذلك ، ويجـب عليها فـي حالة مـا اإذا كـانت 

املخالفـة ت�سكـل �سبهـة اأو جرميـة جنائيـة اإبالغ الدعـاء العام لتخـاذ اإجـراءاته ب�ساأنهــا مع 

حالة  فـي  العام  الدعاء  وعلى   ، الإبالغ  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل  بذلك  اجلهاز  موافاة 

اإ�سـدار قــرار بحفــظ التحقيــق اإعــالن اجلهــاز واجلهــة التي وقعـت بها املخالفــة ، وللجهــــاز 

اأو اجلهة املعنية التظلم من قرار احلفظ وفقا لالإجراءات املتبعة فـي هذا ال�ساأن . 

وفـي جميع الأحوال على الرئي�س اإبالغ الدعاء العام باأي خمالفة ت�سكل �سبهة اأو جرمية 

جنائية .

املــادة ) 24 (

اأي  اكت�ساف  تاريخ  اأ�سبوع من  اإبالغه خالل  يجب على اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز 

خمالفة مالية اأو اإدارية اأو وقوع حادث يرتتب عليه خ�سارة مالية للدولة اأو من �ساأنه اأن 

يوؤدي اإىل ذلك دون اإخالل مبا يجب عليها اتخاذه من اإجراءات قانونية اأخرى .

املــادة ) 25 (

يجب على اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز موافاته باأوراق التحقيق فـي �ساأن املخالفات 

املالية والإدارية �سواء مت ك�سفها مبعرفة اجلهاز اأو مبعرفة تلك اجلهات ف�سال عن موافاته 

مبا ت�سدره من قرارات بنتيجة ما اأ�سفر عنه حتقيقها ، وذلك خالل اأ�سبوعني من تاريخ 

�سدور هذه القرارات ، وللجهاز العرتا�س على هذه القرارات  خالل ثالثني يوما على 

الأكثــر من تاريخ اإبالغــه بهــا ، واإعــادة الأوراق وامل�ستنــدات اإىل اجلهــات امل�ســار اإليـهــا لتخاذ 

ما يلزم فـي �ساأنها .
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املــادة ) 26 ( 

يجب على اجلهات اخلا�سعة لهذا القانون عند طلب الراأي ، اإذا تعلق باأي حكم من اأحكام 

هذا القانون ، اأن يكون م�سفوعا براأي اجلهاز فـي �ساأن ما يطلب الراأي فيه .

املــادة ) 27 (

يبلغ اجلهاز نتائج الفح�س اإىل اجلهات اخلا�سعة لرقابته اأو تلك التي مت فح�سها ، ومبا 

يراه لزما ملعاجلة ما قد يظهر من خمالفات للقوانني واللوائح والأنظمة املالية والإدارية .

ويجب على هذه اجلهات الرد على مالحظات اجلهاز ومكاتباته خالل ثالثني يوما على 

الأكرث من تاريخ اإبالغ هذه اجلهات بذلك . 

وللجهاز دعوة املخت�سني من اجلهات اخلا�سعة لرقابته لالجتماع فـي مقر اجلهاز لبحث 

املو�سوعات املرتتبة على نتائج الفح�س .

املــادة ) 28 ( 

يرفـع الرئيـ�س تقاريـر اإىل جـاللة ال�سلطـان باملو�سـوعات والأمور ذات الأهمية اخلا�سة ، 

والتـي مل ت�ستجــب اجلهــات اخلا�سعــة لرقابــة اجلهــاز اإىل تنفيذهـــا ، وال�سعوبــات التـــي 

يواجهها فـي اأداء مهامه . 

كما يطلع الرئي�س جمل�س الوزراء وجمل�سي ال�سورى والدولة مب�سمون تلك التقارير اإذا 

راأى وجها لذلك .

املــادة ) 29 (

يعد اجلهاز تقريرا �سنويا بنتائج اأعماله ويرفعه الرئي�س مبا�سرة اإىل جاللة ال�سلطان كما 

ير�سل ن�سخة منه اإىل جمل�س الوزراء وجمل�سي ال�سورى والدولة قبل نهاية ال�سنة املالية 

التالية .

الف�سل الثامن

املخالفات والعقوبات

املــادة ) 30 (

تعترب مكاتبات اجلهاز من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى فـي املخالفات املالية والإدارية .
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املــادة ) 31 (

يعترب من املخالفات املالية والإدارية ما ياأتي :

عـدم التقيــد باأحكــام القوانـني واللوائــح والــقرارات والأنظمـة املاليــة والإداريـــة   - 1

املعمول بها فـي الدولة .

كل ت�سرف يرتتب عليه �سرف مبالغ بغري حق اأو �سياع حق من احلقوق املالية   - 2

فــي اجلهــات اخلا�سعـــة لرقابـــة اجلهـــاز اأو اإحلــاق �سرر بهـــا اأو تاأخـر فـــي اإجنـــــاز 

امل�سروعات الإمنائية اأو من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل ذلك .

عـدم موافــاة اجلهــاز باحل�ســابــات اخلتـاميــة وتقاريـــر وحــدات التدقيــق الداخلـي   - 3

وامليزانيات والقوائم املالية وتقارير مراقبي احل�سابات فـي املواعيد املقررة .

عدم اإخطار اجلهاز بالأحكام والقرارات الإدارية ال�سادرة ب�ساأن املخالفات املالية   - 4

والإدارية خالل املدة املحددة فـي القانون اأو التقاع�س عن اتخاذ الالزم حيالها .

القانــون  هــذا  فـي  املحــدد  املوعــد  خــالل  اإبــالغ اجلهــاز  فـي  مبـرر  دون  التاأخيـر   - 5

والالئحة باملخالفات املالية والإدارية ومبا تتخذه اجلهات املخت�سة ب�ساأنها .

عدم متكني اأع�ساء اجلهاز من مراجعة اأي من احل�سابات اأو الأوراق اأو امل�ستندات   - 6

اأو الـوثائــق اأو غريهــا مما يحق لهم مراجعتهــا اأو الطــالع عليها طبقا للقــانون 

اأو اإخفاء املعلومات اأو البيانات اأو امل�ستندات اأو تقدميها غري �سحيحة لهم .

عدم الرد على التقارير واملالحظات اأو املكاتبات املتعلقة بالرقابة اأو التاأخري فـي   - 7

الرد عليها بغري مربر .

املــادة ) 32 ( 

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد يعاقب عليها قانون اآخر ، يعاقب كل من يخالف اأحكام 

البنديـن )6 ، 7( من املــادة )31( من هــذا القانــون بال�سجــن مدة ل تقــل عن �ستـــة اأ�سهــــر 

األف ريال عماين ول تزيد على )2000(  ول تزيد على �سنة وبغرامة ل تقل عن )1000( 

األفي ريال عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني .


