
اجلريدة الر�سمية العدد )990(

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
قـــــرار 

رقم 2012/100
فـي �ساأن الإف�ساح ال�سنوي للم�سوؤول احلكومي

ا�ستنادا اإىل قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2011/112 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى   
يعمل فـي �ساأن الإف�ساح ال�سنوي للم�سوؤول احلكومي بالنموذج وال�سوابط املرفقني .

املــادة الثانيــــة   
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر فـي : 29 من ذي احلجة 1433 هـ
املوافــــق : 14 من نوفمبـــــــــر 2012 م

نا�ســـر بن هــــالل بن نا�ســـــر املعولــــــي
رئي�س جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
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منوذج الإف�ساح ال�سنوي للم�سوؤول احلكومي

اأول : البيانات ال�سخ�سية  للم�سوؤول احلكومي
...................الــجهـــة التـي يعمــــل بـهـــا :..............................الإ�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :
ـ...................تاريــــــــــــــــــخ امليــــــــــــــــــــــــــــــــالد :..............................املديريــة / الدائـرة :
...................رقـــم البطاقة ال�سخ�سية :..............................الرقــــــــــــم الوظيفـي :
...................تاريــــــــــــــــــخ التعييـــــــــــــــــــــــــن :..............................امل�سمـــــى الوظيفــــي :
ـ..............................حمــــــــــل الإقــــــــــــامة :
)  (  متزوج  )  (غري متزوجاحلالة الجتماعية :
)  (  ذكــــر     )  (  اأنثـــــــــــىاجلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س :

ثانيا : بيانات الرتخي�ص
ـ...............تـــــــــــــاريـــــــــــــــــخ الـــــــرتخيـــــ�س :.....................اجلهة م�سدرة الرتخيــ�س :
................طبيعة العمل املرخــــــــ�س بـه :.....................اجلهة املرخ�س للعمل بهــا :

ثالثا : التعامالت املالية

ا�سم اجلهة التي مت 
التعامل معها 

طبيعة 
التعامل

املبلغ عند 
التعامل

م�سدر املبلغ 
عند التعامل

املبلغ حتى فرتة التعامل
تاريخ الإف�ساح اإىلمن

* التعامالت املالية �سواء كانت داخل ال�سلطنة اأو خارجها .
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امل�سوؤولية  واأحتمل كامل  الإقرار �سحيحة وكاملة،  بهذا  الواردة  املعلومات  باأن  اأقر 
القانونية اإذا تبني اأنني قدمت معلومات غري �سحيحة اأو ناق�سة .

   /      /    20مالتاريخ :       ...................التــوقــيع :..........................ا�ســـــم املقــــــــر :
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�سوابط  تقدمي منوذج الإف�ساح ال�سنوي للم�سوؤول احلكومي

يجب على امل�سوؤول احلكومي عند تقدمي منوذج الإف�ساح ال�سنوي الإلتزام بالآتي :

اأ  -  اإظهار جميع التعامالت املالية مع الوحدات احلكومية واملن�ساآت التي متلك احلكومة 

اأكرث من 40% من راأ�سمالها .

ب - اأن تكون املعلومات والبيانات التي يتم الإدلء بها �سحيحة ووا�سحة .

ج - عدم الكتابة خارج الإطار املعد للنموذج ، وت�سطب الفراغات بذات القلم .

د  -  التوقيع على كل �سفحة من �سفحات النموذج .

هـ - فـي حال عدم كفاية اأي �سفحة من �سفحات النموذج ، يجب ت�سوير ال�سفحة املطلوبة 

وتعبئتها واإرفاقها بالنموذج .

و -  اإر�سال النموذج فـي ظرف مغلق اإىل رئي�س جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .


