
اجلريدة الر�سمية العدد )1096(

الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

قــــرار

رقم 2015/1

باإ�ســدار الالئحــة املاليــة للهيئــة العامـة ل�سـوق املــال

ا�ستنادا اإىل قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ، 

واإىل الالئحة املالية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2000/1 ، 

واإىل الئحة امل�سرتيات واملخازن ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2000/2 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ 15 يوليو 2013م ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة املالية للهيئة العامة ل�سوق املال املرفقة .

املــادة الثانيــــة

تلغـى الالئحـة املالية والئحة امل�سرتيـــات واملخازن امل�سار اإليهما ، كما يلغى كل ما يخــالف 

الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�سدر فـي : 16 من جمادى الثانية 1436هـ

املوافــــق :   6  من ابريــــــــــــــــــــل 2015م

يحيـى بن �سعيــــد بن عبداللــه اجلابري

رئيـ�س جمل�س اإدارة الهيئـة العامـة ل�سـوق املال
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الالئحــة املاليــة للهيئــة العامـة ل�سـوق املــال

البـــاب الأول

تعريفـــات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�س 

عليــه فـــي قانـــون �سوق راأ�س املال امل�سار اإليه ، كما يكون للكلمات والعبارات التاليــــة املعنــــى 

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

املجلــــ�س : 

جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئيــــ�س : 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئيـ�س التنفيــذي : 

 الرئي�س التنفيذي للهيئة .

نائــب الرئيـ�س :

نائب الرئي�س التنفيذي للهيئة .

املديـــر العـــام :

 مدير عام ال�سوؤون االإدارية واملالية بالهيئة .

ال�سنــــة املاليـة : 

ال�سنة املالية للهيئة التي تبداأ فـي اليوم االأول من �سهر يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 

من �سهر دي�سمرب من كل عام .

امليزانيــة التقديريـة : 

الربنامج املايل املعد فـي اإطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة ، وت�سمل تقديرات 

االإيــرادات املتوقــــع حتقيقهـــا ، وتقديرات امل�سروفات اجلارية وامل�سروفـــات الــراأ�س مالية ، 

وقائمة املركز املايل ، وقائمة التدفقات النقدية .
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البيانــات املاليـــة :

بيان املركز املايل ، وبيان الدخل ال�سامل ، وبيان التغريات فـي حقوق امللكية ، وبيان التدفقات 

النقدية وال�سيا�سات املحا�سبية املهمة ، واالإي�ساحات والتف�سريات االأخرى امل�ساحبة .

اللجنـــــة : 

جلنة امل�سرتيات بالهيئة . 

املفـو�س بال�ســرف : 

الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�سه ، وكل موظف يفو�س باالإنفاق من �سلطة خولها القانون 

االأمر بال�سرف . 

امل�سرتيــــــات :

املواد وال�سلع واخلدمات التي يتم �سراوؤها اأو تدبريها الإجناز االأعمال واملهام املوكلة للدوائر 

املعنية بالهيئة . 

املــادة ) 2 ( 

يكــون موظفــو دائرتي ال�سوؤون االإدارية واملاليـــة والرقابــة الداخليـــة م�سوؤولني عن القيـــام 

ت�سدر  التي  والتعليمات   ، الالئحـــة  هـــذه  مبوجــــب  اإليهم  املوكلة  واالخت�سا�سات  باملهام 

مبوجبها ، وعن اأي اأخطاء تلحق ال�سرر باأموال الهيئة �سواء اأكانت هذه االأخطاء ناجمة 

عن تنظيم املعامالت املالية واملحا�سبية اأم تدقيقها اأم املوافقـة عليها .

املــادة ) 3 ( 

علـى املوظــف املخت�س فــور اكت�ســـاف اأي فقــد اأو ت�سويه اأو تلف فـي امل�ستنـــدات اأو ال�سجـــالت 

اإبالغ املدير العام ودائرة الرقابة الداخلية ، على اأن يتم اإعداد حم�سر ويرفع اإىل الرئي�س 

التنفيذي مو�سحا به نوع وطبيعة هذه امل�ستندات اأو ال�سجالت مع ذكر االأ�سباب التي اأدت 

اإىل فقدها اأو ت�سويهها اأو تلفها واالإجراءات املتخذة ب�ساأنها . 

-3-



اجلريدة الر�سمية العدد )1096(

املــادة ) 4 ( 

حتفظ الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية واأنظمة احلا�سب االآيل على اختالف اأنواعها وجميع 

امل�ستندات االأخرى املتعلقة بها ملدة )10( ع�سر �سنوات ، وال يجوز اإتالفها اأو اإتالف اأي جزء 

منها اإال بقرار من الرئي�س التنفيذي ، على اأن يتم االإتالف بوا�سطة جلنة خا�سة ت�سكل 

بقرار من الرئي�س التنفيذي بالتن�سيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات .

املــادة ) 5 ( 

يعتبــر موظفــو الهيــئة م�سوؤولــني عن اأ�ســـول الهيئة التي بعهدتهــم من حيــث اال�ستعمـــال 

الدقيـــق واملتقـــن لها ، وعليهم اإبالغ دائرتـــي ال�سوؤون االإدارية واملالية والرقابة الداخليــــة 

عن كل تلف اأو �سرر اأو فقد يقع على االأ�سول التي فـي حوزتهم .

املــادة ) 6 ( 

ال يجوز �سطب اأي جزء من االأموال امل�ستحقة للهيئة اإال بقرار من املجل�س ، وبعد ا�ستنفاد 

االإجراءات القانونية املتعلقة بتح�سيلها ، وللمجلــ�س اأن ي�سع �سوابط لتنظيـــم احلــاالت 

اجلائز فيها ال�سطب .

املــادة ) 7 ( 

ت�ســـري اأحكام القوانني واللوائح والنظم املعمـــــول بها فـي وحدات اجلهاز االإداري للدولة 

فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س فـي هذه الالئحة . 

الباب الثاين

الخت�سا�ســـات وال�سالحيـــات

الف�ســـــل الأول

الخت�سا�ســــات 

املــادة ) 8 ( 

الرئي�س التنفيذي هو امل�سوؤول عن اأموال الهيئة و�سرفها طبقا للقوانني واللوائح والقرارات 

املعمول بها ، وفـي حدود االعتمادات املدرجة بامليزانية التقديريــة ، وله اأن يفــو�س بعــ�س 

�سالحياته اإىل اأي من اجلائز تفوي�سهم قانونا .
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املــادة ) 9 ( 

املدير العام م�سوؤول اأمام الرئي�س التنفيذي عن االإ�سراف على االأعمال املالية فـي الهيئة ، 

وعن �سالمة االإجراءات اخلا�سة بها ، ويبا�سر على االأخ�س االخت�سا�سات االآتية : 

املاليــــــة  واالأنظمـــــة  وامل�ستنـــدات  وال�سجــــالت  الداخليــــة  العـــــمل  اإجراءات  و�ســـع  اأ - 

واملحا�سبية ، والنمـــاذج الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة ، مبـــا فـي ذلك قائمـــة رمــــوز 

ح�سابـــات النظام املحا�سبي وت�سنيفاتها ، واالأنظمة االإلكرتونية الالزمة .

التحقق من وجود اأنظمة رقابة داخلية فعالة مبا فـي ذلك الف�سل بني الوظائف ،  ب - 

وامل�سوؤوليات املختلفة التي يرتتب عليها خماطر فـي اجلمع بينها ، وب�سكل خا�س 

عدم اجلمع بني وظائف االإعداد واملراجعة واالعتماد والت�سجيل ، وذلك بالتن�سيق 

مع دائرة الرقابة الداخلية .

االإ�ســراف على اإعـــداد م�ســروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ، وتقدميـــه اإىل الرئيــ�س   ج - 

التنفيذي قبل انتهاء ال�سنة املالية بـ )30( ثالثني يوما على االأقل .

اتخاذ االإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات  د - 

ال�سادرة تنفيذا لها . 

التحقـــــق مـــن اتخـــاذ االحتياطـــــات الكافيـــة واالإجــــراءات الالزمـــــة للمحافظـــــــة  هـ - 

على اأموال الهيئة .

التحقق من حت�سيل اإيرادات الهيئة فـي مواعيدها وقيدها فـي ال�سجالت املعدة  و - 

لذلك .

التحقق من قيد م�سروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك ، واأن يتم ال�سرف  ز - 

فـي حدود املخ�س�سات املالية املعتمدة . 

اعتماد التعديالت الالزمة على �سجالت املوجودات الثابتة والناجتة عن عملية  ح - 

اجلرد الفعلي .

التحقــق من اإجـراء التاأمــني ال�سامل فـي بدايـــة كــل �سنة ميالديــة علــى مــا يلـــزم  ط - 

التاأمني عليه من ممتلكات الهيئة .
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درا�ســـة التقاريـــر والبيانـــات املقدمــة اإليـــه من املخت�ســني بالهيئـــة قبــل عر�سهــا  ي - 

على الرئي�س التنفيذي .

ك - اعتمـــــــاد �سنــــدات ال�ســرف بعد التاأكـــد من توافـــــر ال�ســـروط القانونيـــــة واملاليـــة 

واملحا�سبية الالزمة ، وذلك فـي حدود ال�سالحيات املمنوحة له فـي هذه الالئحة .

اقتــراح الر�ســوم واملبالــغ التي تتقا�ساهــا الهيئة مقابــل اخلدمــات التــي تقدمهــا ،  ل - 

ورفعها اإىل الرئي�س التنفيذي الأخذ موافقة املجل�س عليها . 

املــادة ) 10 ( 

تخت�س دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية باإدارة ممتلكات الهيئة ، وتكون م�سوؤولة عن املرافق 

العامة واخلدمات والتموين ، عالوة على احلفاظ على �سالمة االأ�سول واإدارة م�ساحات 

املكاتب وامل�ساريع الهند�سية التي تقوم بها الهيئة كما تعمل على االحتفاظ بنظم موحدة 

ال�سلطنة  فـي  بها  املعمول  املحا�سبة  املحا�سبة احلكومية ومعايري  ملعايري  وفقا  للمحا�سبة 

الإدارة االأن�سطـــة بطريقــة حتقــــق القيمة امل�سافـــة فيمــا يتعلـــق باالإي�ســــاالت وامل�سروفـــات 

وامليزانية والتقارير املالية واحلفظ والتحكم فـي اأموال الهيئة ، واالإ�سراف على ح�سابات 

الهيئــــة ومعامالتهــا املاليـــة وال�سجــــــالت اخلا�سة بها واالإجراءات املتبعـــــة فـي املحافظـــــة 

على اأموال الهيئة ، وتبا�سر على االأخ�س ما ياأتي :

اأوال : امليزانيـــة ال�سنويــــة :

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة . اأ - 

االإ�ســـراف على م�ســك وتنظيـــم ال�سجالت املالية ، واإجراء القيـــود املحا�سبيـــة  ب - 

للهيئة وحفظ وتنظيم جميع امل�ستندات املتعلقة بعمليات الهيئة .

اعتمــاد �سندات ال�ســـرف بعـــد التاأكد من توافر ال�ســـروط القانونيـــة واملاليـــة  ج - 

واملحا�سبية ، وذلك فـي حدود ال�سالحيات املمنوحة لها فـي هذه الالئحة . 

اإعداد التقارير والك�سوفات والبيانات املالية للهيئة التي تقت�سيها هذه الالئحة  د - 

اأو تطلب منها .
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حت�ســيل وقيــــد االإيرادات وامل�سروفــــات فـي مواعيدها فـي ال�سجــــالت املعـــدة  هـ - 

لذلك ، واتخاذ اإجراءات الت�سحيح عند وقوع اأي خطاأ فـي القيود املحا�سبية .

اقرتاح التعديالت املراد اإدخالها على النظام املحا�سبي وال�سجالت وامل�ستندات  و - 

واالأنظمة املالية واملحا�سبية والنماذج الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة بالتن�سيق 

مع دائرة الرقابة الداخلية . 

ثانيا : امل�سرتيـــــــــــات : 

توفيــــــر امل�سرتيــــــات الالزمـــــة للهيئـــــة ، وذلك وفــــــق طـــــرق ال�ســــــراء املحـــــددة  اأ - 

فـــي هـــذه الالئحـــة .

القيد فـي �سجل املوردين واملقاولني املتعاملني مع الهيئة . ب - 

ت�سلم طلبات ال�سراء من اجلهات املختلفة بالهيئة �ساملة للموا�سفات املطلوبة  ج - 

بدقة ، واتخاذ االإجراءات الالزمة لتنفيذها .

اإعداد �سروط املناق�سة اأو املمار�سة التي تطرحها الهيئة لتوفيـــر احتياجاتها . د - 

اتخــاذ االإجــراءات الالزمــة الإ�سدار اأوامـــر ال�ســـراء على النموذج املعــد لذلك  هـ - 

اإىل املورد اأو ال�سانع الذي تقرر اختياره وقبول عر�سه وقيدها ب�سجل اأوامر 

ال�سراء ومتابعة تنفيذها .

االحتياجات  �سراء  طلب  تنظم  التي  واالإجراءات  والنظم  ال�سوابط  اقرتاح  و - 

واإجراءات تنفيذها من قبل اجلهات املخت�سة بالهيئة .

العمل على �سيانة اأ�سول الهيئة ، وعقد االتفاقيات الالزمة لتلك ال�سيانة .  ز - 

توفيــر البيانـــات واملعلومـــات الالزمـــة الإعــــداد ميزانية الهيئـــــة فيمـــــا يتعلــــق  ح - 

بامل�سرتيات التي تتطلبها اجلهات املختلفة بالهيئة .

املــادة ) 11 ( 

تخت�س دائرة الرقابة الداخلية بالتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات 

املاليــة املعمول بها واملبادئ واالأ�سول املحا�سبية املتعارف عليهــــا ، وتبا�ســــر علــــى االأخــــ�س 

االخت�سا�سات االآتية :
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اقرتاح الإجراءات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة .  اأ - 

و�شع برنامج تدقيق �شنوي ملمار�شة اخت�شا�شاتها تعتمده جلنة التدقيق امل�شكلة  ب - 

من املجل�س قبل بداية كل �شنة مالية . 

اإعداد تقارير ربع �شنوية تعر�س على الرئي�س تت�شمن نتائج التدقيق والفح�س  ج - 

واملخالفات املالية واأ�شبابها واقرتاح و�شائل تالفيها .

اإجراء اجلرد املفاجئ للمخازن وال�شناديق وال�شلف وغريها من الأموال اململوكة  د - 

للهيئــــة ، واإعـــــداد تقرير بنتيجــة اجلـــرد ورفعه اإىل الرئي�س التنفيـــــذي واإخطــــار 

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�شخة منه .

املــادة ) 12 ( 

تخ�شـع جميع القيـود وامل�شتنـــدات وال�شجالت املالية فـي الهيئة للتدقيــق وعلى موظفـي 

دائرة ال�شوؤون الإدارية واملالية تقدمي تلك القيود وامل�شتندات وال�شجالت اإىل دائرة الرقابة 

الداخلية ، كما يجب تزويد املدققني باأي معلومات اأو بيانات تف�شيلية يطلبونها .

املــادة ) 13 ( 

ل يجوز لدائــرة الرقابة الداخليــة اإحالـــة اأي �شنـــد �شـــرف لالعتماد اإذا تبني اأنه ينطـــوي 

على خمالفة لأحكام القوانني واللوائح والنظم املالية املعمول بها اأو للعقود والرتباطات 

ال�شارية .

الف�صــل الثانـــي

ال�صالحيـــــــات 

املــادة ) 14 ( 

مع مراعـــــاة الإجـــــراءات املن�شـــــو�س عليهـــــا فـي هذه الالئحـــة ، تكـــون �شالحيـــات املوافقـــة 

على امل�شروفات على النحو الآتي :
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حــدود �سالحيــة مبلـغ ال�سـرفاملفو�ســــــــونم

مدير دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية 1
حتى )4.000( 

اأربعة اآالف ريال عماين

املديــــــــــر العـــــــــــــام 2
حتى )8.000( 

ثمانية اآالف ريال عماين

نائب الرئي�س التنفيذي3
حتى )15.000( 

خم�سة ع�سر األف ريال عماين

4
الرئيـــــــ�س التنفيـــــــذي بتو�سيـــــــــة 

مــــن املديــــر العـــــام 

حتى )20.000(

 ع�سرين األف ريال عماين

5
الرئيـــ�س التنفيـــذي بتو�سيـــــة 

مـن جلنـة امل�سرتيــات 

حتى )35.000( 

خم�سة وثالثني األف ريال عماين

6
الرئي�س بتو�سية من الرئي�س التنفيذي 

وبناء على حم�سر جلنة امل�سرتيات

اأكرث مـــن )35.000( 

خم�سـة وثالثني األف ريال عماين

املــادة ) 15 ( 

تكون �سالحيات التوقيع على ال�سيكات والتحويالت البنكية على النحو االآتي :

حــدود �سالحيــة التوقيــعاملفو�ســــــــونم

1
مدير دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية 

مع موظف خمول بالدائرة ذاتها

حتى )8.000( 

ثمانية اآالف ريال عماين

2
املدير العام مع مدير دائرة ال�سوؤون 

االإدارية واملالية 

حتى )15.000( 

خم�سة ع�سر األف ريال عماين 

3
نائب الرئي�س التنفيذي مع املدير العام 

اأو مدير دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية

حتى )20.000( 

ع�سرين األف ريال عماين

4
الرئي�س التنفيذي مع املدير العام

 اأو مدير دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية

اأكرث من )20.000( 

ع�سرين األف ريال عماين 
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البــاب الثالــــث

النظـــام املحا�سبــي

الف�ســـل الأول

امليزانيـــة التقديريـــة

املــادة ) 16 ( 

تعـــد دائـــــرة ال�ســــوؤون االإداريــــة واملالية م�سروع امليزانية التقديريــــة للهيئــــة بالت�ســــــاور  اأ - 

مع دائرة الرقابة الداخلية ، ويتم تقديـــر م�سروفات الهيئــــة عن ال�سنة املالية املقبلـــة 

احتياجات م�ستقبليــة  واأي  الوظائف  املختلفة من  الهيئة  دوائر  احتياجات  فـــي �سوء 

اأخرى ، ويتم تقدير اإيرادات الهيئة على ح�سب معدالت منو الن�ساط املتوقعة للعام املقبــل ، 

وفـي �سوء حجم الن�ساط فـي ال�سنوات ال�سابقــة التي يراها ويعتمدها املجلــ�س ، وذلك 

فـي موعد اأق�ساه 30 نوفمرب من كل عام ، بحيث تظهر امليزانية التقديرية امل�ساريف 

واالإيـــرادات الفعليـــــة للهيئـــة لغايـــة 31 اأكتوبر من كـــل عــــام م�سافــــا اإليها امل�ساريــــف 

واالإيــــرادات املقـــدرة ل�سهــــري نوفمبــــر ودي�سمرب من العام ذاتــــه فـــي خانـــــة امل�ساريـــــف 

واالإيـــرادات املقـــدرة لل�سـنـــة املاليـــة القادمـــة فـي خانة اأخرى ، بعد اإدخـــــال التعديــــالت 

املطلوبة عليها .

 ، الهيئــة  واإيـــرادات  امل�ساريف اجلارية  التقديرية  امليزانية  االأول من  الباب  يت�سمـــن  ب - 

ويت�سمــن الباب الثاين امل�سروفـــات الراأ�س ماليـــة ومــ�سادر متويلهـــا ومقــدار الفائـــ�س 

اأو العجز فـي ميزانية الهيئة التقديرية .

يرفع املدير العام م�سروع امليزانية التقديرية اإىل نائب الرئي�س التنفيذي والذي يرفعه  ج - 

متهيدا   ، الرئي�س  على  فورا  وعر�سه  بدرا�سته  ليقوم  التنفيذي  الرئي�س  اإىل  بدوره 

لعر�سه على املجل�س العتماد امليزانية وامل�سادقة عليها فـي موعد غايته اخلام�س ع�سر 

من �سهر دي�سمرب من كل عام .

تعتبــــر امليزانيــــة نافــذة املفعـــول بت�سديق املجل�س عليها ، ويعتبـــر قــــراره - فـي حتديـــــد  د - 

اأو تعديل طبيعة امل�ساريف ومبالغ اأبوابها فـي امليزانية التقديرية لل�سنة املعنية - نهائيا . 
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املــادة ) 17 ( 

يجــوز للمجلــ�س النقـــل من خم�س�سات باب من اأبـــواب امليزانيــة التقديرية اإىل باب اآخر 

بتو�سية من الرئي�س التنفيذي ، كما يجوز للرئي�س التنفيذي النقل من بند اإىل بند اآخر 

�سمن الباب الواحد .

املــادة ) 18 ( 

اإذا تاأخر اعتماد امليزانية التقديرية الأي �سبب من االأ�سباب فيجوز لنائب الرئي�س التنفيذي 

مبوافقــة الرئــي�س التنفيــذي ال�سرف منها على ح�ساب مبالغ اأبــواب امل�سروفـــات اجلاريــة 

لل�سنــة ال�سابقة فقــــط دون الــراأ�س ماليــة ، وذلك فـي حـــدود )12/1( مــــن كـــل مبلــــغ وارد 

فيها اإىل اأن يتم اعتمادها .

املــادة ) 19 ( 

تقــــوم الهيئــــة مبوافـــاة جهـــاز الرقابة املالية واالإداريـــة للدولـــة بامليزانيــة العامـــة للهيئـــة 

خالل �سهرين من تاريخ اعتمادها .

املــادة ) 20 ( 

ال يجوز اأن تتجاوز امل�سروفات الفعلية الأي بند من بنود امليزانية التقديرية املخ�س�سات 

املعتمدة لذلك البند اإال مبوافقة كتابية من الرئي�س التنفيذي ، على اأال يزيد مبلغ الزيادة 

على )10%( ع�سرة باملائة من املبلغ االأ�سلي املحدد فـي امليزانية التقديرية ، �سريطة وجود 

وفر لذات املبلغ فـي بند اأو بنود اأخرى .

الف�ســـل الثانــي

الإيــــرادات

املــادة ) 21 ( 

تكون موارد الهيئة وفق حكم املــادة ) 56( من قانون �سوق راأ�س املال امل�سار اإليه .

املــادة ) 22 ( 

تخت�س دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية باحت�ساب االإيرادات قبل وقت كاف من ا�ستحقاقها 

ومراجعتها واإر�سال املطالبات املتعلقة بها ومتابعة حت�سيلها وقيدها بال�سجالت .
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املــادة ) 23 ( 

اأو من خـــالل التحويـــالت  اأو مبوجب �سيكات با�سم الهيئة  يتم حت�سيــل االإيــرادات نقــدا 

لدى  املعتمدة  االإلكرتونية  االأنظمة  طريق  عن  اأو  الهيئة  ح�ساب  اإىل  املبا�سرة  امل�سرفية 

البنوك وال يجوز قبول �سيكات موؤجلــــة اال�ستحقـــاق ، ويجب اأن تكون ال�سيكـــات املحـــررة 

با�سم الهيئة م�سطرة ، واإال وجب على املوظف املخت�س الذي يت�سلمها اأن يقوم بت�سطريها 

ت�سطريين متوازيني .

املــادة ) 24 ( 

على دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية عند حت�سيل اأي مبالغ ل�سالح الهيئة اتباع ما ياأتي :

اإ�سدار اإي�ساالت اأو �سندات قب�س بها اأرقام م�سل�سلة ، وغري متكررة . اأ - 

ت�سجيل املتح�سالت فـي ال�سجالت املخ�س�سة لذلك وفقا لالإجراءات املعمول بها . ب - 

اإيـــداع املتح�ســـالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى البنوك لهــذا الغـــر�س  ج - 

فـي موعد اأق�ساه نهاية عمل اليوم التايل لت�سلم املتح�سالت .

املــادة ) 25 ( 

باملبالــغ  التنفيذي  الرئي�س  اإىل  اإعداد تقريــر يرفع  االإدارية واملاليـــة  ال�ســوؤون  دائــرة  على 

امل�ستحقــــة للهيئة ، والتي م�سى على ا�ستحقاقها مدة �سنة اأو اأكرث ، ومل يتم حت�سيلهـــا ، 

على اأن يت�سمـــن التقرير اأ�سباب تعذر حت�سيــــل املبالــــغ واالإجــــراءات التــــي تـــــم اتخاذهـــا 

لتح�سيلها واالإجراءات القانونية املقرتحة .

الف�ســـل الثالث

امل�سروفــــــات

املــادة ) 26 ( 

تق�سم امل�سروفات بح�سب طبيعتها اإىل ق�سمني :

وت�سمـــل امل�سروفـــات العامـــة التــــي تتميـــز بطابـــــع الدوريــة  اأ - امل�سروفـــات اجلاريـــــة : 

اأو التكرار ، وعلى االأخ�س ما ياأتي :
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اأو قــرارات املجلـــ�س  امل�شروفــات النا�شئة وفقــا للقوانني واللوائح والتعليمات   - 1

 ، للموافقة على �شرفها  اإىل تقدمي طلب  ، وال حتتاج  التنفيذي  الرئيـ�س  اأو 

اإ�شدار �شند ال�شرف التثبت من وجود ال�شند القانوين الذي  وي�شرتط قبل 

ي�شمح ب�شرف هذه امل�شروفات ، ومنها : 

اأ - مكافاآت اأع�شاء املجل�س ، واأمني ال�شر .

رواتب واأجور وعالوات املوظفني ومكافاآتهم ال�شنوية املقررة . ب - 

ا�شتحقاقـــات املوظفــني مقابـــل اإيفادهم فــــي دورات تدريبيــــة ومهمــــات  ج - 

ر�شمية وبعثات درا�شية .

اأتعاب وتعوي�شات امل�شت�شارين واخلرباء الفنيني املعينني بعقود . د - 

مكافاآت وتعوي�شات اخلرباء واأع�شاء اللجان . هـ - 

مكافاآت املدقق اخلارجي حل�شابات الهيئة .  و - 

تعوي�شـــات االإجــازات االعتياديــــة امل�شتحقة للموظفـــني فـي حالــــة انتهاء  ز - 

خدمات املوظف .

مكافاأة نهاية اخلدمة . ح - 

اخلدمات واملواد ذات االأ�شعار املحددة التي تقدمها موؤ�ش�شـات عامـــة اأو خا�شة .   - 2

وتعتبــــر موؤكــدة مبوجـــب االإي�شاالت والفواتري والوثائق الر�شميــــة ال�شـــادرة 

عن تلك املوؤ�ش�شات . 

امل�شروفات الناجتــة عن العقود املربمة وفقا الأحكام هذه الالئحة .   - 3

ا�شتهالك املوجودات الثابتة للهيئة وفقا ملا يحدده املدير العام .   - 4

م�شروفــــات حتـــتاج اإىل تقديـــــم طلـــــب من الدوائـــر واالأق�شــــــام فـي الهيئـــــة ،   - 5

ويتم املوافقة عليها وفق ال�شالحيات املحددة فـي هذه الالئحة .

وت�شمـــل امل�شروفــــات العامـــة الالزمـــة ل�شـــراء االأ�شــــول  ب - امل�شروفات الراأ�س مالية : 

الثابتة ، على اأن ت�شتنفد خالل اأكثــر من �شنة ماليــة ، 

ومنها تكاليف اأثاث ومعدات املكاتب واملنازل وال�شيارات 

واالآالت واملعدات ومظـــالت مواقف ال�شيــــارات واأنظمـــة 

احلا�شب االآيل .
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املــادة ) 27 ( 

يجــب التحقـــق من كفايــة الر�سيـــد املتبقــــي قبل االرتــباط بقيمة امل�سرتيـــات اأو تكاليــــف 

اأداء اخلدمات اأو تنفيذ االأعمال ، من خالل البنود املخ�س�سة لها فـي امليزانية ال�سنوية .

املــادة ) 28 ( 

تقدم الفواتري بقيمة امل�سرتيـــات اأو تكاليف اأداء اخلدمات اأو تنفيذ االأعمال اأو اأي نفقـــات 

اأخرى اإىل دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية ملراجعتها ، والتاأكد من تطبيق القوانني واالأنظمة 

ال�سارية ، واإعداد �سند ال�سرف الالزم ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميها 

م�ستوفاة .

املــادة ) 29 ( 

تعد �سندات ال�سرف وفقا ملا ياأتي :

يقدم ال�سند اإىل دائرة الرقابة الداخلية مرفقا به جميع امل�ستندات املوؤيدة لل�سرف   - 1

وت�سمل :

اأ  - العقد اأو الن�سخة االأ�سلية من اأمر ال�سراء .

فاتورة املورد . ب - 

حمــ�سر فــح�س االأ�سنــــاف ، اأو ت�سلم االأعمـــــال مت�سمنـــا ما يفيــــد مطابقتهــــا  ج - 

للموا�سفات املطلوبة .

�سند اإ�سافة االأ�سناف اإىل املخازن )اإن وجد( . د - 

اأي م�ستندات اأخرى تكون موؤيدة لل�سرف . هـ - 

اأن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�س باالإنفاق ، وخمتوما بخامت الهيئة .  - 2

توقيع املفو�س باالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�سرف خطيا .   - 3

املــادة ) 30 ( 

يحت�سب اال�ستهــالك ، وي�سجل على اأ�سا�س �سنوي ، ويبداأ من ال�سهــر الــذي يتم ا�ستخــدام 

االأ�سل فيه اإىل ال�سهر الذي ي�سبق ال�سهر الذي يتم فيه �سطب االأ�سل بالكامل ، اإال اإذا مت 

ا�ستبعاد االأ�سل قبل ذلك . 
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املــادة ) 31 ( 

ب�سند  املوؤيدة لل�سرف ترفق ن�سخة منها  امل�ستندات  اأ�سول  اأي من  اأو تلف  فـي حالة فقد 

ال�سرف ، ويقر املدير املخت�س بال�سوؤون االإدارية واملالية على الن�سخة باأن القيمة املطلوبة 

مل ي�سبق �سرفها باأي �سند �سرف اآخر .

املــادة ) 32 ( 

يكون �سرف قيمة �سندات ال�سرف باإحدى الطرق االآتية :

بب�سمة  اأو  باالإم�ساء  �سواء  بالت�سلم  ال�سند  على  التوقيع  ب�سيكات مقابل  اأو  نقدا  اأ - 

اإبهام اليد مقرونا باال�سم الوا�سح ، وبعد التحقق من �سخ�سية املت�سلم .

حتويل املبلغ اإىل ح�ساب امل�ستفيد فـي البنك املحدد من قبله .  ب - 

وتختم عند ال�سرف مبا�سرة جميع امل�ستندات املدفوعة والفواتري املوؤيدة لها بخامت 

خا�س يحمل كلمة )مدفوع( ، مقرونا بالتاريخ .

املــادة ) 33 ( 

ت�ستـــــرد امل�سروفــــات التــــي دفعــــت باخلطاأ ، ويتم خ�سمهـــا من بند ح�ساب امل�ســروف نف�ســه 

اإذا كانـــت تعـــود اإىل ال�سنــــة املاليـــة احلاليـــة اأو ت�ســـاف اإىل ح�ســــاب االإيرادات وامل�سـروفـــات 

اإذا كانت تخ�س �سنوات مالية �سابقة .

املــادة ) 34 ( 

يلتزم كل من ت�سبب - بخطئه العمدي اأو اإهماله اجل�سيم - فـي �سرف اأي مبالغ بدون وجه 

حق برد قيمتها للهيئة .

املــادة ) 35 ( 

يتم تكوين خم�س�س الديون امل�سكوك فـي حت�سيلها مبقدار ن�سبة مئوية من ر�سيد املدينني 

فـي تاريخ اإعداد القوائم املالية فـي نهاية كل عام ، على النحو االآتي :

ن�سبة تكوين املخ�س�سفرتة التاأخر فـي حت�سيل الديون

50%من �سنة - اإىل �سنتني

100%اأكرث من �سنتني
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الف�ســل الرابـــع

ا�ستثمــار اأمــوال الهيئــة

املــادة ) 36 ( 

يتم ا�ستثمار اأموال الهيئة فـي االأوجه االآتية :

ال�سندات احلكومية و�سندات الهيئات العامة واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات .  - 1

ودائع لدى البنوك واالأدوات املالية االأخرى التي تعر�سها البنوك .  - 2

اأي اأوجه ا�ستثمار اأخرى يقررها املجل�س فـي هذا ال�ساأن .  - 3

على اأن يتم اإن�ساء ح�ساب خا�س ال�ستثمارات اأموال الهيئة .

املــادة ) 37 ( 

تخت�س دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية بدرا�سة البدائل املتاحة لال�ستثمار وتقدمي التو�سيات 

املنا�سبة ب�ساأنها ، ويجب احل�سول على موافقة املجل�س ب�ساأن اأوجه اال�ستثمار .

الف�ســـل اخلامـــ�س

 اإدارة النقـد ومــا فـي حكمـه واحل�سابـات البنكيـة

املــادة ) 38 ( 

يحدد الرئي�س التنفيذي البنوك املحلية التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة ، والتي تودع فيها 

جميع االأموال الواردة �سواء كانت نقدية اأو حواالت اأو خطابات مالية اأو م�ستندات مالية ، 

ويتم ال�سرف منها .

املــادة ) 39 ( 

جتري دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية مطابقة �سهرية بني ما هو وارد فـي �سجالت الهيئة 

لدى البنوك ، وبني ما هو وارد فـي ك�سوف ح�سابات البنوك واإعداد قوائم الت�سوية الالزمة 

لذلك .

املــادة ) 40 ( 

يجب اأن يكون اإ�سدار ال�سيكات والتحويالت البنكية على احل�سابات املفتوحة با�سم الهيئة 

بتوقيعني على االأقل معتمدين من الرئي�س التنفيذي ، وال يجوز جمع التوقيعني لدى 

�سخ�س واحد .
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املــادة ) 41 ( 

يجب خماطبة البنك فـي حالة تلف اأو فقدان ال�سيكات امل�سدرة من الهيئة لوقف �سرف 

ال�سيك مل�ستحقيه ، على اأن يتم اإ�سدار �سيك بديل وفقا الإجراءات دفع ال�سيكات العادية .

املــادة ) 42 ( 

يجــــــب متابعــــة ال�سيكـــات التــــي لـــــم يتــــم �ســــرف قيمتــــها وم�ســــى على اإ�سدارهــــــا اأكثـــــر 

مـن )6( �ستة اأ�سهــر من خالل االحتفـاظ بتفا�سيلها فـي �سجل قبل اإدراجها �سمن احلـــ�ساب 

الذي مت �سرفها منه بعد ذلك .

املــادة ) 43 ( 

يتعني على املحا�سب املخت�س فـي حالة اإلغاء ال�سيكات االحتفاظ باأ�سل ال�سيك و�سورته ، 

والتاأ�سري عليهما بكلمة "ملغى" .

املــادة ) 44 ( 

تقيد ال�سيكات املرجتعــة من البنوك لعدم �سرفهــا فـي ح�ساب معلق حتــت ا�ســم )�سيكــات 

مرجتعة( ، وعلى دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية اتخاذ االإجراءات الفورية الكفيلة بتح�سيلها 

بالتن�سيق مع دائرة ال�سوؤون القانونية .

املــادة ) 45 ( 

يتم جرد اخلزينة ب�سكل مفاجئ من قبل دائرة الرقابة الداخلية ، وفـي حال وجود عجز 

يتحمل اأمني ال�سندوق قيمة العجز ، اأما فـي حالة الزيادة فاإنها ترد اإىل اخلزينة مع بيان 

االأ�سباب التي اأدت اإىل الزيادة ، وي�سادق مدير دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية على حم�سر 

اجلرد .

املــادة ) 46 ( 

يلتزم اأمني ال�سندوق فـي نهاية كل يوم عمل بجرد اخلزينة ، واإجراء املطابقة بني الر�سيد 

من واقع اجلرد الفعلي والر�سيد الدفرتي ، والتوقيع مبا يفيد اإمتام املطابقة .

املــادة ) 47 ( 

تتولــى الهيئــة اتخاذ االإجراءات الالزمة للتاأمــني على حمتويـــات اخلزائــن �ســد اأخطــار 

ال�سرقة اأو االختال�س اأو احلريق ، اأو غري ذلك من االأخطار .
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الف�ســل ال�ســــاد�س

 ال�سلــــف

املــادة ) 48 ( 

يق�سد بال�سلف املبالغ التي تخ�س�س ملواجهة بع�س اأنواع النفقات التي يتعذر فيها ال�سرف 

باتباع االإجراءات العادية املقررة لذلك ، وهي اإما م�ستدمية واإما موؤقتة . وتخ�س�س ال�سلف 

امل�ستدميـــة ملواجهـــة امل�سروفــــات النرثية اأو غيـــرها من امل�سروفات االأخرى قليلـــة القيمـــة 

اأو امل�سروفات التي يتقرر �سرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�سة معينة بعد موافقة الرئي�س 

التنفيذي .

امل�سروف منها مبجرد  ا�ستعا�سة  ، وت�سوى دون  املوؤقتة لغر�س حمدد  ال�سلف  وتخ�س�س 

انتهـــــاء هــــذا الغــــر�س اأو خــــالل )4( اأربعة اأ�سهـــر على االأكثــر من تاريـــخ منـــح ال�سلفـــــة ، 

ويجوز متديد هذه املدة مبوافقة م�سبقة من مدير دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية . 

املــادة ) 49 ( 

يعهــــد بال�سلفــــة امل�ستدميــــة اإىل املوظــــف الــــذي يحــــدده مديــر دائـــرة ال�ســـوؤون االإداريـــة 

واملالية ، كمــا يقــوم بتكليف موظف بديل فـي حالة قيام هذا املوظف باإجـــازة تزيد مدتهــا 

علــى )3( ثالثـــة اأيـــام ، علــــى اأن ي�سلـــــم جميـــع مــــا فـي عهدتـــه من ر�سيـــد وم�ستنــــدات ، 

وذلك مبوجـــب حم�ســـر ت�سليم وت�سلم ، وعند عودة املوظـــف من اإجازته ي�سلم اإليه ر�سيــد 

ال�سلفة وجميع امل�ستندات مبوجب حم�سر ت�سليم وت�سلم .

املــادة ) 50 ( 

اأو انتهاء مدة خدمته يتم جرد مبلغ ال�سلفة  اأو ندبه  عند نقل املوظف املخت�س بال�سلفة 

وت�سليم ر�سيدها وامل�ستندات املوؤيـــدة لل�سرف اإىل املوظف البديل الذي يكلفه مدير دائـــرة 

ال�سوؤون االإدارية واملالية ليحل حمله ، وذلك مبوجب حم�سر ت�سليم وت�سلم .

املــادة ) 51 ( 

فـي حالة وفاة املوظف املخت�س بال�سلفة ، تقوم دائرة الرقابة الداخلية بجرد ال�سلفة وترفع 

تو�سيتهـــــا اإىل مديـــر دائــــرة ال�ســــوؤون االإداريـــة واملاليــــة ، وفـي حالــــة وجــــود عجــــز يخ�ســــم 

من م�ستحقات املتوفى ، كما ترد الزيادة اإىل ال�سلفة .
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املــادة ) 52 ( 

يــــودع لـــدى دائرة ال�ســــوؤون االإداريـــة واملاليـــة �سلفــة دائمــة با�ســم �سلفــــة امل�سروفــــات  اأ - 

النرثيــة ، يحدد مقدارهـــا املدير العام ، وذلـــك ملقابلــة امل�سروفات النرثيـــة امل�ستعجلــة 

التي تتعلــــق بالعمـــل �سريطـــة اأال تزيــــد قـــيمـــة الدفعـــات النقديـــة النرثيـــة الواحــــدة 

على )10%( ع�سرة باملائة من اإجمايل قيمة ال�سلفة . 

يتم تنظيم ك�سوف و�سندات �سرف فرعية خا�سة ب�سلفة امل�ساريف النرثية وفق النماذج  ب - 

املقررة .

عند طلب ا�ستعا�سة ال�سلفـــة يعد ك�سف تف�سيلي بامل�ساريـــف ، كما يحرر �سنــد �ســـرف  ج - 

مببلغ يعادل جمموع ما مت �سرفه .

يتم ا�ستعا�سة املبالغ التي مت �سرفها من ال�سلفة كلمــا بلغ جممـوع ما �ســرف منهـــا  د - 

)75%( خم�ســــة و�سبعني باملائة من قيمتهــــا ، وميكن تعويــ�س اخلزينــة قبــل الو�سول 

اإىل هـــذا ال�سقـــف بعد احل�سول على اعتماد مدير دائرة ال�ســـوؤون االإداريـــة واملاليـــة ، 

ويجــــب ت�سويـــــة ر�سيد ال�سلــف املمنوحة قبل نهاية ال�سنــة املالية للهيئــــة بيــوم واحــــد 

على االأقل بعد تقدمي م�ستندات ال�سلفة لت�سويتها .

الف�ســل ال�سابــع

اإعــداد البيانــات املاليــة والتقاريــر

املــادة ) 53 ( 

على دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية اإعداد البيانات املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية 

املتعارف عليها ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .

ويحدد املدير العام ال�سيا�سات املحا�سبية الالزمة الإعداد البيانات املالية وفقا لهذه املعايري 

مبــا فـي ذلك طــرق اإهــــالك املوجـــودات والتقديرات املتعلقة مبــدى العمــر االإنتاجــي لها ، 

وتقدير املخ�س�سات بالتن�سيق مع دائرة الرقابة الداخلية ، على اأن تعتمد هذه ال�سيا�سات 

من املجل�س كجزء من البيانات املالية .
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املــادة ) 54 ( 

يتوىل تدقيق البيانـــات املاليـــة للهيئــة مراقــب ح�سابات خارجي مرخ�س ، يعينه املجلـــ�س ، 

ويحدد اأجره بناء على تو�سية من الرئي�س التنفيذي . 

املــادة ) 55 ( 

على دائـرة ال�سوؤون االإدارية واملالية اإعــداد بيانات مالية ربع �سنوية خالل �سهر من نهايــة 

ربــــع ال�سنــة ، يتم رفع ن�سخة منها اإىل الرئي�س التنفيذي .

املــادة ) 56 ( 

 ، �سنوية  بيانات مالية  اإعداد   ، املالية  ال�سنة  انتهاء  واملالية عند  االإدارية  ال�سوؤون  دائرة  على 

مالحظاته  والإبداء  ملراجعته  للهيئة  اخلارجي  احل�سابات  مراقب  على  التقرير  ويعر�س 

حول ما ورد به ، وذلك متهيدا لعر�سه على املجل�س للم�سادقة عليه . على اأن يتم موافاة 

جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولـــة بالبيانات املالية ال�سنوية للهيئــة ، وتقاريـــر مــراقب 

احل�سابات اخلارجي خالل )2( �سهرين من تاريخ امل�سادقة عليها .

املــادة ) 57 ( 

يجب على مدير دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية التحقق من كافة ال�سجالت املالية ، والتاأكد 

من �سحتهــا ، وحتديثها ب�سكل منتظم ، مع االحتفــاظ بكافة امل�ستندات الداعمة ، ومتابعة 

ومراجعة االإجراءات املطبقة لتنفيذ االأعمال ، والتاأكد من تطبيق كافة ال�سوابط الرقابية 

ال�سارية الأعمال الدائرة .

املــادة ) 58 ( 

تطبق ب�ساأن ال�سناديق التي تن�ساأ بقرار من الرئي�س ، والتي تقع حتت اإدارة الهيئة ، �سوابط 

واملالية  االإدارية  ال�سوؤون  دائرة  وتتوىل   ، ب�ساأن كل �سندوق  ت�سدر  التي  العمل  واإجراءات 

م�سك ال�سجالت اخلا�سة بهذه ال�سناديق وقيد العمليات املتعلقة بها . 
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البــاب الرابــــع

امل�سرتيـــــات 

الف�ســل الأول

اأحكــــام عامـــة

املــادة ) 59 ( 

تكون امل�سرتيات ح�سب االحتياجات ال�سرورية ل�سري العمل بالهيئة ، وفـي حدود االعتمادات 

املاليــــة املخ�س�ســــة لذلك ، وال يجـــوز �ســراء االأ�سناف اإال بعد الرجـــوع اإىل املخــازن للتاأكــد 

من عدم وجودها اأو عدم كفايتها . 

املــادة ) 60 ( 

مع عدم االإخالل باأحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2011/112 ، يحظر على موظفـي الهيئة وامل�سوؤولني فيها التقدم بعطاءات 

اأو عرو�س فـي املناق�سات اأو املمار�سات التي تطرحها الهيئة .

املــادة ) 61 ( 

ال تعتبـــر الهيئـــة ملزمـــة بقبول اأقــل العطـــاءات اأو العرو�س فـي املناق�ســـات اأو املمار�ســـات 

التي تطرحها ، حتى لو كانت مقبولة فنيا .

املــادة ) 62 ( 

تعد دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية ال�سجالت االآتية :

�سجال لقيد املوردين واملقاولني وبيوت اخلربة واخلرباء من االأ�سخا�س الطبيعيني  اأ - 

بتعبئة  قيامهم  بعد  وذلك   ، وخارجها  ال�سلطنة  داخل  من  الهيئة  مع  املتعاملني 

اأ�سمائهم وكافة بياناتهم ، وذلك للرجوع  اال�ستمارة املعدة لذلك . ويتم ت�سجيل 

ممن  املنا�سبني  املوردين  الختيار  اخلدمة  واأداء  ال�سراء  طلبات  ت�سلم  عند  اإليه 

املوردين  وجود  عدم  حالة  وفـي   ، املطلوبة  اخلدمات  اأو  االأ�سناف  فـي  يتعاملون 

اأ�سماوؤهم وبياناتهم فـي هذا  اأن تدرج  اآخرين على  املنا�سبني يتم اختيار موردين 

ال�سجل تباعا .
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�سجـــــال لقيـــد طلـــبات ال�سراء اأو اأداء اخلدمـــات وت�سجيل كافة البيانــــات املتعلقـــة  ب - 

بهـــا وت�سمـــل رقــــم الطلــــب امل�سل�ســــل وتاريخه والدائرة الطالبة وبيــــان امل�سرتيـــات 

اأو اخلدمات املطلوبة وتاريخ اإر�سال الطلب .

�سجال لقيد اأوامر ال�سراء وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة بها ، وت�سمل رقم وتاريخ  ج - 

اأمر  �سريان  املطلوبة وقيمتها ومدة  االأ�سناف  املورد وملخ�س  وا�سم  ال�سراء  اأمر 

ال�سراء ورقم القيد ب�سجل االرتباطات وتاريخ االإر�سال اإىل املورد ورقم وتاريخ اإذن 

الت�سلم .

الف�ســل الثانـــي

جلنـــة امل�سرتيـــات 

املــادة ) 63 ( 

تن�ســــاأ اللجنـــــة بقــــرار من الرئـــي�س التنفيــــذي ، وتتكـــون مـــــن خم�ســــة اأع�ســــاء على االأقــل 

من بني موظفـي الهيئـــة ي�سمى من بينهم رئيــ�س ونائــب للرئـــي�س ، ويكون مديــر دائـــرة 

ال�سوؤون االإدارية واملالية ع�سوا واأمينا ل�سر اللجنة . 

املــادة ) 64 ( 

متار�س اللجنة املهام وال�سالحيات املحددة وفق اأحكام هذه الالئحة ، ومنها :

املخت�سة  الدوائر  تقدمها  التي  واملوا�سفات  لل�سروط  وفقا  للمناق�سات  الدعوة  اأ - 

بالهيئة .

تلقـــي العطــــاءات من ال�سركـــات واملقاولني واملكاتـــب اال�ست�ساريــة وفتح مظاريفها ،  ب - 

ثـــم اإحالتهــــا اإىل دائــــرة ال�ســــوؤون االإداريــــة واملاليـــة للدرا�ســــة والتحليـــل واالإفــــادة 

بالتن�سيــق مع الدائــرة الطالبــة .

واتخاذ  ومراجعتها  واملالية  االإدارية  ال�سوؤون  دائرة  من  العطاءات  حتاليل  ت�سلم  ج - 

قرارات االإ�سناد ب�ساأنها بعد التن�سيق مع الدائرة الطالبة . 

اأي مهام اأخرى يقررها الرئي�س التنفيذي فـي نطاق اخت�سا�سها .  د - 

اأن يكون له �سوت معدود فـي اتخاذ  ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا دون 

القرار . 
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املــادة ) 65 ( 

تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقت�ست احلاجة اإىل ذلك ، وي�سرتط ل�سحة انعقاد اجتماع 

اللجنة ح�سور اأغلبية االأع�ساء على اأن يكون من بينهم رئي�س اللجنة اأو نائبه .

 وت�سدر قراراتها باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين ، وفـي حالة ت�ساوي االأ�سوات يرجح اجلانب 

الرئي�س  اعتمادها من  اإال بعد  اللجنة  ، وال يتم تنفيذ قرارات  اللجنــة  الذي منـــه رئي�س 

التنفيذي .

املــادة ) 66 ( 

يجــب على اللجنــة البت فـي املوا�سيع التي حتال اإليهــــا خـــالل )15( خم�ســـة ع�ســـر يومـــا 

من تاريخ االإحالة ، اأو فـي خالل املدة املحددة فـي االإعالن اخلا�س باملناق�سة .

املــادة ) 67 ( 

اإذا كــــان الأحـــد اأع�ساء اللجنة م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فـي املناق�ســات املطروحــة 

فاإنه يتعني عليه اإخطار رئي�س اللجنة بذلك ، والتنحي عن نظرها .

الف�ســل الثالـــث

الإجــراءات التمهيديــة لل�ســراء

املــادة ) 68 ( 

تكون امل�سرتيات بناء على طلب كتابي يقدم اإىل مدير دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية مبينا 

فيــــه املوا�سفــــات الفنية للمواد واخلدمات واالأعمال املطلوب تنفيذهـــا واالأ�سبــاب الداعيـــة 

اإىل طلبها ، وذلك قبل فرتة زمنية كافية الإمتام عملية ال�سراء .

املــادة ) 69 ( 

ال يجــــوز جتزئـــــة مفـــردات امل�سرتيــــات املت�سابهـــة املـــراد �ســــراوؤها اإلـى �سفقــــات متعــددة ، 

وذلك بغر�س التحايل على ال�سالحيات املقررة فـي هذه الالئحة .

املــادة ) 70 ( 

تقوم دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية باإجراءات ال�سراء بعد احل�سول على املوافقة على طلب 

ال�سراء ، وذلك وفق ال�سالحيات املن�سو�س عليها فـي املــادة ) 14( من هذه الالئحة . 
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املــادة ) 71 ( 

يتم تنفيذ امل�سرتيات طبقا الأحكام هذه الالئحة باإحدى الطرق االآتية :

اأ - املناق�سة العامة .

ب - املناق�سة املحدودة .

ج - املمار�سة .

د - االأمر املبا�سر .

امل�سرتيات على )35.000( خم�سة  زادت قيمة  اإذا  ال�سراء عن طريق مناق�سة  ويكون 

وثالثني األف ريال عماين .

املــادة ) 72 ( 

تقوم دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية بطلب العطاءات فـي حاالت املناق�سة العامة واملناق�سة 

املحدودة وطلب عرو�س االأ�سعار فـي حاالت ال�سراء باملمار�سة اأو االأمر املبا�سر ، على اأن يبني 

فـي الطلب الكمية واملوا�سفات الفنية للمواد واخلدمات واالأعمال املطلوبة . 

املــادة ) 73 ( 

يكون طلب عرو�س االأ�سعار ل�سراء املواد واخلدمات املطلوبة وفقا لالآتي :

عر�س واحد للمواد واخلدمات التي يكون لها وكيل معتمد وحيد فـي ال�سلطنة . اأ - 

عــــــــر�س واحـــــد للمــــواد واخلدمــــــات التــــي مــــن املحتمـــــــــل اأال تتجـــــاوز قيمتهـــــا  ب - 

)500( خم�سمائة ريال عماين .

عر�ســـــني علـــــى االأقـــل للمواد واخلدمـــات التــي مـــن املحتمـــل اأن تتجــــاوز قيمتهـــا  ج - 

)500( خم�سمائة ريال عماين ، وال تزيد على )2.000( األفي ريال عماين .

ثالثة عرو�س على االأقل للمواد واخلدمات التي من املحتمل اأن تتجاوز قيمتها  د - 

)2.000( األفــــي ريــــال عمانــــي ، وال تزيــــد علــــى )35.000( خم�ســــة وثالثـــني األــــف 

ريال عماين . 

ويجــــب علــــى دائـــرة ال�ســــوؤون االإداريــــة واملاليـــة احل�ســـول علــى موافقـــة املديـــر العـــام 

اأو الرئي�س التنفيذي ، وذلك ح�سب ال�سالحيات املالية املنوطة لكل منهما ، اإذا تعذر 

احل�سول على العدد الالزم من عرو�س االأ�سعار . 
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املــادة ) 74 ( 

يتوىل ت�سلم وحتليل عرو�س االأ�سعار :

اأ - دائــــرة ال�ســـوؤون االإداريــــة واملاليـــة فيمـــا ال يجـــــاوز قيمتــــه )10.000( ع�ســـرة اآالف 

ريال عماين .

ب - اللجنـــة فيمــــا يجــــاوز قيمتـــه )10.000( ع�ســـرة اآالف ريــال عمانــي ، على اأن تقـــدم 

فـي اأظرف مغلقة .

املــادة ) 75 ( 

تكون �سالحية اعتماد عرو�س االأ�سعار املقدمة وفق ال�سالحيات املحددة فـي املــادة ) 14( 

من هذه الالئحة . 

الف�ســل الرابـــع

املناق�ســـة العامــــة

املــادة ) 76 ( 

تعد دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية بالتن�سيق مع الدائرة الطالبة قبل االإعالن عن املناق�سات 

طبعها  ويتم   . وملحقاتها  واالأعمال  االأ�سناف  وقوائم  العطاءات  ب�سروط  خا�سة  كرا�سة 

وتوزيعها على من يطلبها بعد �سداد قيمتها ، على اأن حتدد طريقة ال�سداد فـي االإعالن .

ويكون ثمن الن�سخة الواحدة من الكرا�سة امل�سار اإليها )0.05%( من القيمة املقدرة لالأعمال 

بحــــد اأدنـــــى )25( خم�ســـــة وع�سريـــــــن ريــــاال عمانيــــــا ، وبحـــــد اأق�ســـــى )500( خم�سمائــــــة 

لفتـــح  املحدد  امليعــاد  قبـــل  الهيئة  قبل  من  املناق�ســــة  اإلغــــاء  حالــــة  وفـي   ، عمانـــــي  ريـــال 

املظاريف ، يرد اإىل امل�سرتي ثمن كرا�سة ال�سروط بناء على طلبه .

املــادة ) 77 ( 

تقـــوم دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية باالإعالن عن املناق�ســـات التي تطرحهـــا فـي الوقــــت 

اإذا اقت�ســـى  املناقــ�سة  املنا�ســـب دون تاأخيـــــر بحيث يكون هناك مت�ســــع من الوقت الإعادة 

 ، بالن�سر مرتني فـي �سحيفتني خمتلفتني ملدة يومني متتاليني  ، ويكون االإعالن  االأمر 

 ، الدولية  املعلومات  �سبكة  االإعالن عن طريق  العربية ف�سال عن  باللغة  اإحداهما  تكون 

ويجب اأن يبني فـي االإعالن ما ياأتي : 
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اجلهة التي تقدم اإليها العطاءات ، والعنوان الذي تر�سل اإليه والو�سيلة التي تر�سل  اأ - 

بها ، واآخر موعد لتقدميها .

بيان الأ�سناف املواد اأو العمل املطلوب تنفيذه . ب - 

مقدار التاأمني االبتدائي والنهائي . ج - 

ثمن الن�سخة من كرا�سة �سروط املناق�سة . د - 

فرتة �سريان العطاء . هـ - 

اأي بيانات اأخرى تراها الهيئة �سرورية فـي ذلك . و - 

ويجب اأن ي�ستمل االإعالن على عبارة : " اإن الهيئة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء �سعرا 

اأو اأي عطاء اآخر " .

املــادة ) 78 ( 

حتدد مدة )14( اأربعة ع�سر يوما على االأقل لتقدمي العطاءات فـي املناق�سات التي تطرحها 

الهيئة من تاريخ االإعالن عن املناق�سة ، ويجوز للجنة تق�سري هذه املدة اأو زيادتها ح�سب 

ظروف املناق�سة .

املــادة ) 79 ( 

تكــــون مــــدة �سالحيــــة �سريــــان العطــــاءات فـي املناق�ســــات العامــــة )90( ت�سعـــــني يومــــــا ، 

ويجوز زيادة هذه املدة اأو اإنقا�سها ح�سب طبيعة املناق�سة . 

املــادة ) 80 ( 

تقدم العطــاءات اإىل اللجنـــة خمتومـــة وموقعـــة من اأ�سحابهـــا على النموذج املعد لذلك ، 

وتر�ســل داخـــل مظـــروف خمتـــوم ، دون االإ�ســــارة اإىل ما يدل على مقدم العطـــاء اإىل رئي�س 

 اللجنـــــة بالربيـــــــد امل�سجـــل ، اأو يو�ســــع داخــــل ال�سنـــدوق املخ�ســــ�س لو�ســــــــع العطـــــــاءات . 

 ويجوز اأن يكـــون تقديـــم العطاءات عن طريق اأي و�سيلة من و�سائل االتــ�سال املعتمـــدة ، 

التي يحددها الرئي�س التنفيذي . 

وعلى مقدم العطاء مراعاة االلتزام بكافة ال�سروط واالعتبارات املحددة لتقدمي العطاء 

بكرا�سة ال�سروط ، ومنها ما ياأتي :
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اأن تقدم �سمن مغلف مغلق باإحكام ، مو�سحا عليه ا�سم ورقم املناق�سة ، وتعنون  اأ - 

اإىل رئي�س اللجنة .

اأن تكون مطبوعة بخط وا�سح وخالية من املحو اأو التعديل اأو االإ�سافة . ب - 

كتابة االأ�سعار باالأرقام واحلروف . ج - 

اأن يكون العطاء مو�سحا عليه ا�سم وعنوان �ساحبه ، وخمتوما بخامته ، وموقعا  د - 

منه مع اإرفاق منوذج التوقيع ال�سادر من وزارة التجارة وال�سناعة .

اإرفاق �سهادة ت�سجيل ال�سركة ، على اأن تكون �سارية املفعول . هـ - 

ت�سليــــم العطـــــاءات خــــالل املــــدة الزمنيــــة الـــواردة فـي اإعـــالن املناق�ســة ، وال يقبل  و - 

اأي عطاء بعد تلك الفرتة .

التنفيذ  التوجه نحو  النوايــا فـي  املقررة �سمانا حل�سن  املالية  ال�سمانات  تقدمي  ز - 

فـي حالة ر�سو العطاء على اأحد مقدمي العطاءات .

تقدمي بيان يو�سح قائمة االأعمال التي قام بها �سابقا فـي حال توفرها . ح - 

تقدمي �سهادة �سمان لالأعمال املنجزة . ط - 

املــادة ) 81 ( 

يجب اأن ت�سل العطاءات فـي امليعاد املحدد فـي االإعالن ، وال يعتد بالعطاءات املقدمة بعد 

اأيا كانت اأ�سباب التاأخري ، كما ال يعتد باأي تعديل فـي العطاء يرد بعد املوعد  هذا امليعاد 

املعني لفتح املظاريف ، ولو كان �سادرا من مقدم العطاء فـي تاريخ �سابق لفتح العطاءات . 

املــادة ) 82 ( 

املظاريف  لفتح  املعني  اليوم  فـي  املقدمة  العطاءات  مظاريف  بفتح  اللجنة  رئي�س  يقوم 

بح�سور اأع�ساء اللجنة ، ويقوم اأمني ال�سر بتفريغ العطاءات فـي حم�سر فتح املظاريف ، 

وعليه التاأكد من توفر ال�سروط املطلوبة فـي العطاءات . ويجب اأن يذكر فـي املح�سر عدد 

اأع�ساء  املح�سر من قبل  يوقع  اأن  ، على  القيمة  واإجمايل  العطاء  وا�سم مقدم  العطاءات 

اللجنة .

يجوز للجنة ا�ستبعاد اأي عطاء فـي حالة خمالفته لل�سروط املن�سو�س عليها فـي الكرا�سة .
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املــادة ) 83 ( 

تقوم دائرة ال�صوؤون الإدارية واملالية بفرز عينات كل �صنف ، وفح�صها للتاأكد من جودتها 

ومطابقتهــــا للموا�صفــــات ، وذلك على نفقــــة مقـــدم العطاء ، ويجب اأن تــــرد هــــذه العينـــات 

اإىل اأ�صحاب العطاءات غري املقبولة ، اأو فـي حالة اإلغاء املناق�صة .

املــادة ) 84 ( 

يجب على اللجنة البت فـي العطاءات واإخطار مقدم العطاء بقبوله قبل انتهاء مدة �صريان 

العطاءات ، فاإذا تعذر ذلك وجب على اللجنة تكليف مقدم العطاء مبد مدة �صريان عطائه 

ملدة منا�صبة .

املــادة ) 85 ( 

يجـــوز للجنـــــة مفاو�صة مقدم العطاء الأقل املقرتن بتحفظ اأو حتفظــــات للنـــزول عــن كـــــل 

اأو بع�صها مبا يجعل عطاءه متفقا مع �صروط املناق�صة ، ومبا يحقق م�صلحة  حتفظاته 

الهيئة .

املــادة ) 86 ( 

للجنة جتزئة امل�صرتيات املعلن عنها اإذا ت�صاوت الأ�صعار بني عطاءين اأو اأكرث ، اإذا كان ذلك 

فـي �صالح الهيئة .

املــادة ) 87 ( 

اأن تر�صي  ، ويجوز للجنة  املطابق للموا�صفات والأقل �صعرا  العطاء  التو�صية بقبول  تتم 

املناق�صـــة على �صاحـــب العر�ض الأن�صب ، اإذا تبــني لها اأن العر�ض الأقل �صعرا ل يتنا�صـــب 

وم�صلحة الهيئة ، �صواء من حيث جودة الأ�صناف اأو عدم القدرة املالية والتجارية اأو الفنية 

ل�صاحب العر�ض .

املــادة ) 88 ( 

ترفـــع اللجنــــة تو�صياتهــا موقعـــــة من جميع اأع�صائها اإىل الرئي�ض التنفيـــذي والذي يقــوم 

بدوره برفعها لالعتماد من الرئي�ض .
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املــادة ) 89 ( 

يجــوز اإلغــاء املناقـ�صــة بعــد الإعـالن عنها ، وقبل البــت فيهــا بتو�صيــة من اللجنــة ، وبقــرار 

من الرئيــ�س التنفيــذي ، وذلـك فـي احلـالت الآتيـة :

اأ - اإذا اقت�صت م�صلحة الهيئة ذلك .

ب - اإذا ا�صتغني عن املناق�صة نهائيا .

ج - اإذا تقدم عطاء وحيد اأو مل يبق بعد العطاءات امل�صتبعدة اإل عطاء واحد .

د - اإذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�صوقية .

هـ - اإذا اقرتنت العطاءات كلها اأو اأكرثها بتحفظات جوهرية .

املــادة ) 90 ( 

يجوز مبوافقة الرئي�س التنفيذي قبول العطاء الوحيد اإذا كان مطابقا لل�صروط ، وكانت 

حاجة العمل ل ت�صمح باإعادة طرح املناق�صة من جديد .

املــادة ) 91 ( 

تخطر اللجنة دائرة ال�صوؤون الإداريـة واملالية بنتيجـة املناق�صـة خـالل )2( يومني من اعتماد 

اأن  ، علــى  العقود للتوقيع  اإخطــار من قبــل عطاوؤه لإعداد  النتيجــة لتخــاذ الالزم نحــو 

يت�صمــن الإخطــــــار طلــب توفيــر �صمـــــان ح�صـــــن تنفيــــــذ خــــــالل املــــدة املن�صــو�س عليهـــــا 

فـي املــادة )102( من هذه الالئحة .

الف�صــل اخلامــ�س

املناق�صــة املحــدودة 

املــادة ) 92 ( 

تتطلــب طبيعتهــا  التــي  احلـــالت  فـــي  املحـــدودة  املناق�صــــة  عــــن طريـــق  التعاقـــــد  يجـــــوز 

ق�صر ال�صرتاك فـي املناق�صة على موردين اأو مقاولني اأو ا�صت�صاريني حمددين �صواء داخل 

ال�صلطنة اأو فـي اخلارج ممن تتوافر فـي �صاأنهم ال�صروط املطلوبة . 

-29-



اجلريدة الر�سمية العدد )1096(

املــادة ) 93 ( 

تتــم الدعــوة اإىل املناق�صــة املحــدودة لل�صركــات اأو املوؤ�ص�صــات امل�صتغلــة بنوع الن�صاط اخلا�س 

مبو�صوع املناق�صة وامل�صجلة اأ�صماوؤهم فـي �صجل املوردين واملقاولني الذين ثبتت كفاءتهم 

ال�صركات  عدد  يقل  األ  ب�صرط   ، ال�صمعة  ح�صن  �صروط  ب�صاأنهم  وتتوافر  واملالية  الفنية 

واملوؤ�ص�صــات عــن )3( ثــالث . وجتــرى الدعــوة اإىل تقديــم العطاءات فـي املناق�صات املحدودة 

مبوجب خطاب م�صجل ، وت�صري على املناق�صة املحدودة �صائر الأحكام املنظمة للمناق�صة 

العامة . 

املــادة ) 94 ( 

يجوز للجنة التو�صية بتحويل املناق�صة املحدودة اإىل ممار�صة اإذا راأت اأن ذلك يحقق م�صلحة 

الهيئة فـي احل�صول على �صروط اأف�صل لل�صراء اأو مواعيد اأن�صب للتوريد .

الف�صــل ال�صــاد�س

املمار�صـــة

املــادة ) 95 ( 

يجوز �صراء الأ�صناف اأو التفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق املمار�صة فـي الأحوال الآتية :

الأ�صياء املحتكر �صنعها اأو ا�صتريادها . اأ - 

الأ�صياء التي ل توجد اإل لدى �صخ�س بذاته .  ب - 

الأ�صياء التي ل ميكن حتديدها مبوا�صفات دقيقة .   ج - 

الأعمال الفنية املرغوب اإجراوؤها مبعرفة فنيني اأو اأخ�صائيني معينني . د - 

التوريدات ومقاولت الأعمال والنقل التي تقت�صي حالة ال�صتعجال عدم انتظار  هـ - 

اإجراءات املناق�صة .

املهمات والب�صائع التي تقت�صي طبيعتها اأو الغر�س من احل�صول عليها باأن يكون  و - 

�صراوؤها من اأماكن اإنتاجها . 
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التوريدات ومقاولت الأعمال والنقل التي مل تقدم عنها اأي عطـاءات فـي املناق�صات  ز - 

اأو قدمت عنها عطاءات باأ�صعار غري مقبولة وكانت احلاجة اإليها ل ت�صمح باإعادة 

طرحها فـي مناق�صة . 

املــادة ) 96 ( 

الإعــالن  فـــي  الواجــب ذكرهــا  البيانــات  العطــاءات مت�صمنــة  اإلــى تقديــم  الدعـــوة  توجــه 

عن املناق�صات العامة ، ويجب اأن توجه الدعوة اإىل اأكرب عدد من امل�صتغلني بنوع الن�صاط 

مو�صوع املمار�صة .

املــادة ) 97 ( 

باملــادة  املو�صحة  لل�صالحيات  وفقا  املمار�صة  طريق  عن  بال�صراء  التو�صيات  اعتماد  يكون 

)14( من هذه الالئحة . 

املــادة )98 ( 

تطبق اللجنة ال�صروط العامـة للمناق�صات الواردة فـي هذه الالئحة على اإجراءات املمار�صة ، 

اإذا قام بتوريد الأ�صناف املراد �صراوؤها ، وقبلتها الهيئة  ويعفى املورد من التاأمني املوؤقت 

نهائيا فور اإمتام العقد .

الف�صــل ال�صابــع

الأمــر املبا�صــر

 املــادة ) 99 ( 

يجوز التعاقد ل�صراء الحتياجات اأو اإ�صناد الأعمال بطريق ال�صراء بالأمر املبا�صر ، وذلك 

املقاول  اختيار  يتم  اأن  على  ريال عماين  اآلف  ثمانية  قيمته على )8٫000(  تزيد  فيما ل 

تكون  اأن  �صريطة  يتم احل�صول عليها  التي  العرو�س  اأف�صل  املورد من بني  اأو  ال�صانع  اأو 

املدير  ذلك مبوافقة  ويتم   ، املوجبة لختياره  الأ�صباب  بيان  وذلك مع   ، منا�صبة  الأ�صعار 

العام . ويجوز فـي حالة ال�صرورة ، ومبوافقة الرئي�س التنفيذي التعاقد بالإ�صناد املبا�صر 

فيما ل يجاوز )35٫000( خم�صة وثالثني األف ريال عماين .
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الف�صــل الثامــن   

 ال�صمانـــات

املــادة ) 100 ( 

يجب اأن يقدم مع كل عطاء تاأمني موؤقت ل يقل عن )2%( اثنني باملائة من جمموع قيمة 

العطــاء ، ويجـــوز اأن يكـــون هــذا التاأمني نقدا اأو فـي �صورة �صمان بنكي خال من اأي قيد 

اأو �صرط ، اأو �صيكا م�صرفيا م�صدقا ، ويجب األ تقل مدة �صريان التاأمني عن مدة �صريان 

العطاء .

املــادة ) 101 ( 

املدة املحددة  انتهاء  ، وذلك بعد  املقبولة  اأ�صحاب العطاءات غري  اإىل  املوؤقت  التاأمني  يرد 

ل�صريان العطاء ، اأو اإذا مت اإر�صاء املناق�صة على اأحد املتقدمني ، اأيهما اأ�صبق . 

ويرد التاأمني املوؤقت اإىل �صاحب العطاء املقبول بعد ت�صلم تاأمني �صمان ح�صن التنفيذ .

املــادة ) 102 ( 

اأ - على �صاحب العطاء املقبول اأن يقدم �صمانا م�صرفيا م�صدقا )10%( ع�صرة باملائة 

من قيمة ما ر�صا عليه ، تاأمينا ل�صمان ح�صن التنفيذ ، وذلك فـي فرتة ل تتجاوز 

)10( ع�صـــــرة اأيــــــام عمل من اليـــوم التالــي لإخطـــــاره مبـــــا يفيـــــد قبـــــول عطائـــــه 

و)20( ع�صرين يوم عمل بالن�صبة للعقود التي تربم خارج ال�صلطنة .

ب - مدة �صريان تاأمني �صمان ح�صن التنفيذ تبداأ من وقت اإ�صداره اإىل ما بعد انتهاء 

فرتة ال�صمان اأو تاريخ �صهادة الت�صليم النهائي ، اأيهما اأبعد اإل اإذا اتفق على غري 

ذلك .

املــادة ) 103 ( 

يجوز الإعفاء من تقدمي �صمان ح�صن التنفيذ اإذا قام �صاحب العطاء املقبول بتوريد جميع 

الأ�صناف التي ر�صا عليه توريدها ، وقبلتها الهيئة خالل املدة املحددة لتقدمي �صمان ح�صن 

التنفيذ ، اأما اإذا كان التوريد املقبول عبارة عن جزء من الأ�صناف املتعاقد عليهــا ، وكان 
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ثمنــه يكفـي لتغطيـــة ن�صبـــة)10% ( ع�صــرة باملائـــة مقابـــل �صمــان ح�صــن التنفيــذ ، فيخ�صم 

من ثمن اجلزء املورد ما يعادل قيمة هذه الن�صبة ، ويحتفظ به لدى اجلهة املعنية مبثابة 

�صمان ح�صن التنفيذ حتى متام تنفيذ العقد .

املــادة ) 104 ( 

اإذا مل يقم �صاحب العطاء املقبــول بتقدمي تاأمني �صمان ح�صن التنفيذ فـي املـــدة املحــددة 

جـــاز للهيـــئة مبوجب اإخطار كتابـــي م�صجـــل ، ودون حاجة اإىل اأي اإجـــراءات اأخــرى اإلغـــاء 

الرت�صية ، وم�صادرة التاأمني املوؤقت ، وتكليف اأحد مقدمي العطاءات التي تلي عطاءه بتنفيذ 

التي مل  ، ومطالبته باخل�صائر والأ�صرار  ال�صابق  اإىل �صاحب العطاء  ، والرجوع  العملية 

يتي�صر لها ا�صرتدادها من التاأمني املوؤقت باأي طريقة تراها منا�صبة .

الف�صل التا�صع   

 تنفيــذ العقــود

املــادة ) 105 ( 

تبداأ املدة املحددة للتوريد من اليوم التايل لإخطار املورد اأو املقاول بقبول عطائه اأو بعد 

ت�صلم املورد لأمر ال�صراء اإل اإذا اتفق على خالف ذلك ، ويجب اأن يت�صمن الإخطار الأ�صناف 

والكميات والفئات ومواعيد بدء التوريد وانتهائه بالإ�صافة اإىل طلب تقدمي �صمان ح�صن 

تنفيذ الأعمال ، كما تبداأ املدة املحددة لتنفيذ عقود الأعمال ح�صب �صروط العقد .

املــادة ) 106 ( 

يجوز للهيئة تعديل كميات اأو حجم عقودها بالزيادة اأو النق�س فـي حدود )25%( خم�صة 

وع�صرين باملائة بال�صروط والأ�صعار ذاتها املتفق عليها �صابقا .

املــادة ) 107 ( 

يجــوز جتديــد العقــود الدوريــة التــي تربمهــا الهيئــة ب�صكــل تلقائــي ملرتيــن دون احلاجة 

اإىل طلب عرو�س اأ�صعار جديدة ما مل تتغري بنود العقد ، وبالأخ�س تلك املتعلقة باملوا�صفات 

والكميات واملدد والقيم ، �صريطة احل�صول على عر�صني ا�صرت�صاديني على الأقل .
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املــادة ) 108 ( 

مالية  غرامة  الغري  مع  الهيئة  تربمها  التي  ال�صــراء  واأوامــر  العقــود  تت�صمــن  اأن  يجــب 

عن الأيام التي يتاأخر فيها املورد اأو املقاول فـي الت�صليم اأو التنفيذ خالل الفرتة املحددة 

بالعقد اأو مدة التمديد املمنوحة لإكمال الأعمال ، وحتدد الهيئة غرامة التاأخري عن كل 

يوم اأو عن جزء منه ، وحتى تاريخ اكتمال الأعمال ، وذلك بحد اأق�صى )10%( ع�صرة باملائة 

التاأخري من م�صتحقاته  فـي خ�صم مبلغ غرامات  للهيئة احلق  ، ويكون  العقد  من قيمة 

لديها ، هذا مع عدم الإخالل بالتزام املتعاقد مع الهيئة بتنفيذ التزاماته املن�صو�س عليها 

بالعقــد اأو اأمر ال�صراء . وفـي جميع الأحوال يكــون للهيئة احلـق فـي املطالبـة بالتعويــ�س 

عن الأ�صرار واخل�صائر الفعلية التي ت�صيبها من جراء هذا التاأخري .

املــادة ) 109 ( 

اإذا اأخــــل املتعاقـــد بـــاأي �صـــــرط من �صروط العقــــد اأو ا�صتعمــل اأ�صاليـــب الغــــ�س اأو التالعــــب 

فـــي تنفيــــذ العقــــد ، فاإنــــه يحــــق للهيئـــــة ف�صـــــخ العقــــد ، اأو تنفيـــذه علــى ح�صاب املتعاقــد ، 

مـع م�صــادرة التاأمــني ، ومطالبتــه بالتعويــ�س . 

املــادة ) 110 ( 

يجـــــب علــى الرئيـــــ�س التنفيــــذي - بنــــــاء علـــــى تو�صيــــــــة اللجنـــــــة - اتخـــــاذ اإجــــــراء اأو اأكثـــــــر 

مــن الإجــراءات الآتية اإذا تبني اأن مقـــدم العطــاء املقبول قد اأخل بالتزاماتـــه فـي تنفيــــذ 

العقــد كليــا اأو جزئيــا مثــل التاأخيــر فـي توريـــد املـــواد اأو التاأخيــر عـــن الت�صليم فـي الوقــت 

املحــدد اأو ا�صتخدام الغ�س فـي توريد املواد اأو اأداء اخلدمات :

اأ - حت�صيل قيمة ال�صمان املايل ، وقيده فـي ح�صابات الهيئة .

بفارق  عليه  والرجوع   ، ال�صائد  ال�صوق  ب�صعر  التجارية  الأ�صواق  املواد من  �صراء   - ب 

الزيادة فـي ال�صعر .

ج - اإحالة العطاء اإىل اأحد مقدمي العطاءات التي تلي عطاءه .

اإلـــى املتناقــ�س املخــل بالتزاماتــه بفرق الزيادة  اإعـــادة طـــرح املناق�صـــة والرجـــوع  د - 

فـي ال�صعر ، ومطالبته بالتعوي�س عـن التاأخري وال�صرر ، وباخل�صائر التي حلقت 

بالهيئة .
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هـ - حرمـــان املتناقـــ�س من الدخـــول فـي مناق�صـــات الهيئـــة فـي امل�صتقبـــل ، وللمـــدة 

التي تـــراها الهيئـــة منا�صبـــة .

املــادة ) 111 ( 

مــع عـــدم الإخـــالل بن�س املــادة )70( من هــذه الالئحــة ، توقع العقود التي تربمها الهيئة 

من قبل الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه . 

الف�صــل العا�صــر

 توريـد امل�صرتيـات وت�صلمهـا وت�صجيلهـا

املــادة ) 112 ( 

تلتــزم دائــرة ال�صــوؤون الإداريــة واملاليــة مبتابعــة توريــد وت�صلم امل�صرتيات التي مت التعاقد 

على توريدها خالل الفرتة املحددة فـي العقد اأو اأمر ال�صراء .

املــادة ) 113 ( 

اأنواعها واأو�صافها وكمياتها  اإذن ت�صلم م�صرتيات يبني فيه  يتم ت�صلم امل�صرتيات مبوجب 

واأي بيانات اأخرى ، ويرفق به اإ�صعار ت�صلم من املورد ) اإن وجد( ، ويوقع من قبل املوظف 

املخت�س .

توريد  اإذن  ، وذلك مبوجب  املخزن  اأمني  اإىل  بكميات كبرية  تورد  التي  امل�صرتيات  وت�صلم 

يبني فيه اأنواعها واأو�صافها وكمياتها ، واأي بيانات اأخرى ، ويرفق به اإ�صعار ت�صلم من املورد 

)اإن وجد( ، ويوقع عليه اأمني املخزن . 

املــادة ) 114 ( 

يجــــب فحـــ�س امل�صرتيـــات حـــال ورودهــا للتاأكــد مــن عددهــا وكميتهــا ومــدى مطابقتهــا 

للموا�صفات وال�صروط املطلوبة ، وذلك من قبل الدائرة املعنية .

املــادة ) 115 ( 

للدائرة املعنية رف�س اأي م�صرتيات غري مطابقة للموا�صفات اأو ل�صروط العقد ، مع فر�س 

الغرامات واجلزاءات املقررة فـي هذا ال�صاأن .
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البــاب اخلامــ�س

اإدارة املخــازن واملوجــودات

الف�صــل الأول

اإدارة املخــازن 

املــادة ) 116 ( 

يكـــون للهيئـــــة خمــــزن اأو اأكثــــر يتـــم فيــه تخزيــــن املــــواد ، وذلـــك بعــد معاينتهــا والتاأكــــد 

من �صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات الواردة فـي اأوامر ال�صراء .

املــادة ) 117 ( 

يكــون اأميــن املخــزن م�صــوؤول عــن جميـع املــواد والأ�صنــاف املوجــودة فــي املخــزن ، ويختــ�س 

بالإ�صافة اإىل الواجبات الأخرى املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة بالواجبات الآتية :

اأ - الإ�صراف على تزويد املخزن باملواد الالزمة ، وب�صفة دائمة .

ب - الحتفاظ ببطاقة �صنف لكل مادة وفقا للنموذج املخ�ص�س لقيد عمليات الإ�صافة 

وال�صرف والر�صيد لهذه املادة اأول باأول .

ج - حفــظ املــواد فـــي الأماكـــن املخ�ص�صــة لهـــا ، وبطريقــة ل تعر�صهــا للتلف اأو الفقد 

اأو الهالك .

اتبــاع الإجــراءات املن�صو�س عليها فـي هذه  املــواد للجهــات الطالبــة بعــد  د - �صــرف 

الالئحة .

هـ - الحتفاظ ببطاقة العهد ال�صخ�صية للمواد التي ت�صــــرف للموظفني لأعمالهم 

الر�سمية .

مادة  اأي  هالك  اأو  تلف  اأو  فقد  عن  واملالية  الإدارية  ال�صوؤون  دائرة  مدير  اإبالغ   - و 

واتخاذ الإجراءات الالزمة لتحديد اأ�صبـاب الفقد اأو التلف اأو الهالك .

للهيئة  ال�صنوية  امليزانية  م�صروع  فـي  اإدراجها  املطلوب  العتمادات  قيمة  تقدير   - ز 

لتزويد املخزن بالكميات التي يحتاجها خالل ال�صنة املالية .

املــادة ) 118 ( 

تق�صم املواد اإىل ما ياأتي :
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وت�شمـــــــل املـــــــــواد التـــــي ال تفنــــــــى مبجــــــــــرد  اأ - االأ�شنــــــــــــــــــــــــــــــاف امل�شتدميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  

اال�شتعمال ، وتقيد عند �شرفها من املخازن 

عهدة طرف من ت�شلمها .

ا�شتعمالها  مبجرد  تفنى  التي  املواد  وت�شمل  ب - االأ�شنــــــــاف املعـــــــــــــدة لال�شتهـــــــــالك : 

دون اأن تخلف بقايا من ذات نوعها .

اعتبارها  يتقرر  التي  املواد  اأ�شناف  وت�شمل  ج - االأ�شناف غري ال�شاحلة لال�شتعمال : 

تالفة ، وال ميكن اإ�شالحها ، ويتم الت�شرف 

فيها بالبيع اأو االإتالف .

املــادة ) 119 ( 

ال يجــوز الت�شريــح بقبــول مــواد ال تخــ�ص الهيئــة حلفظهــا باملخازن كالودائع واالأمانات 

ال�شخ�شية اأو اأي مواد اأخرى ، ويتحمل اأمني املخزن االأ�شرار املادية التي قد تنتج عن ذلك ، 

ويراعى التحقيق فـي اأ�شباب وجودها ، ويرفع االأمر اإىل الرئي�ص التنفيذي التخاذ القرار 

الالزم فـي هذا ال�شاأن .

املــادة ) 120 ( 

ال يجوز فتح اأي خمزن بدون ح�شور اأمني املخزن ، ومع ذلك يجوز عند االقت�شاء اإجراء 

الفتح مبعرفة وحتت م�شوؤولية جلنة ي�شكلها مدير دائرة ال�شوؤون االإدارية واملالية ، ويحرر 

حم�شر بذلك ، ويعر�ص على الرئي�ص التنفيذي لالعتماد .

املــادة ) 121 ( 

يحل  اإىل من  فـي عهدته  ما  ت�شليم   - اإجازة  منحه  حالة  فـي   - املخزن  اأمني  على  يتعني 

حملـــه مبوجب حم�شر ت�شلــيم وت�شلم ، يحرر من )3( ثالث ن�شخ ، يوقع عليهـا ، وتعتمد 

من مدير دائرة ال�شوؤون االإدارية واملالية ليحتفظ كل منهم بن�شخة . 

فاإذا مل يتم الت�شليم على الوجه املبني فـي الفقرة ال�شابقة الأي �شبب من االأ�شباب يعني 

حمل  يحل  ملن  وت�شليمها   ، املخزن  موجودات  جرد  على  ت�شرف  جلنة  التنفيذي  الرئي�ص 

اأميـن املخزن ، على اأن يعتمد الرئي�ص التنفيذي نتائج عمل اللجنة .
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املــادة ) 122 ( 

انتهاء خدماته الإجراءات الالزمة جلرد حمتويات  اأو  اأمني املخزن  تتخذ فـي حالة نقل 

 ، الذي يتم تعيينه  املخزن اجلديد  اأمني  اإىل  املخزن  ت�صليمها مع �صجالت  ، ويتم  املخزن 

وذلك مبوجب حم�صر يوقع منـه ومن مدير دائرة  الرقابة الداخليـة ومدير دائرة ال�صوؤون 

الإجـراءات  يتخذ حيالها  نتيجة اجلرد  فـي  اكت�صاف وجود عجز  وعند   ، واملالية  الإدارية 

املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة .

وفــــي حالـــة وفــــاة اأميــن املخــزن ، يتــم ت�صكيــل جلنــة بقرار من الرئي�س التنفيذي جلرد 

حمتويات املخزن ، وفـي جميع احلالت تخ�صم قيمة العجز من ا�صتحقاقاته .

املــادة ) 123 ( 

يلتــزم اأميـــن املخـــزن باتخـــاذ الإجـــراءات الالزمـــة لتزويـــد املخــزن بالأ�صنــاف التــي يبلــغ 

ر�صيدها حدا م�صاويا حلد اإعادة الطلب منها . 

املــادة ) 124 ( 

اأنواعها  فيه  يبني  توريد  اإذن  مبوجب  مبدئية  ب�صفة  املواد  بت�صلم  املخزن  اأمني  يخت�س 

واأو�صافها وكمياتها واأي مالحظات اأخرى ، وتعترب هذه املواد عهدة فـي حيازته ، ول يجوز 

ال�صرف منها اأو الت�صرف فيها قبل فح�صها ومعاينتها من قبل الدائرة املعنية .

املــادة ) 125 ( 

يحدد موعد فح�س ومعاينة املواد خالل )3( ثالثة اأيام عمل على الأكرث من تاريخ ت�صلمها 

من املخزن ، وذلك بالتفاق مع الدائرة الطالبة .

املــادة ) 126 ( 

يتــوىل اأميــن املخــزن فــرز املـــواد التي تقـــرر قبولهــا عــن تلــك التي تقرر رف�صها ، ويبا�صر 

اإجراءات ت�صلم املواد املقبولة طبقا لالإجراءات املقررة لذلك .
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اإر�صـــــال  وبالن�صبـــــة للمـــواد املرفو�صــــة يتولـــى مديـــــر دائــــرة ال�صــــوؤون الإداريــــــة واملاليــــة 

اإخطـــار للمورد يت�صمن ما ياأتي :

اأ - اأ�صباب الرف�س .

ب - تكليف املورد بنقل املواد املرفو�صة خالل املهلة التي حتدد ، ويكون م�صوؤول عن كل  

فقد اأو تلف اأو هالك قد يحدث فيها بعد انق�صاء هذه املهلة .

ج - تكليف املورد بتوريد مواد بديلة عو�صا عن تلك التي تقرر رف�صها وبالأ�صعار نف�صها . 

املــادة ) 127 ( 

اإذن  املخزن مبوجب  اأو م�صاعدات �صمن موجودات  اأو معونات  الواردة كهدايا  املواد  تقيد 

توريد بعد حتديد القيمة املقدرة لها يوقع بوا�صطة مدير دائرة ال�صوؤون الإدارية واملالية ، 

علــى اأن يراعــى فـي ذلــك القوانيــن واللوائـح والقــرارات املنظمــة لقبــول مثــل هــذه الهدايــا 

اأو املعونات اأو امل�صاعدات .

املــادة ) 128 ( 

يراعى عند حفظ املواد املخزنة و�صرفها الآتي : 

اأ - اأن يتم حفظ املواد املخزنة ، كل منها على حدة فـي الأماكن املخ�ص�صة لها بطريقة 

تالئم العمل ، وبطريقة ل تعر�صها للتلف اأو الهالك اأو الفقد ، ويجب اأن ترقم 

كل خانــة اأو مكــان للحفــظ ، وتو�صــع علـيــه بطاقــة حتمـــل ا�صـــم املــادة ورقمهـــا ، 

مع مراعاة التفرقة بني املواد اجلديدة واملواد امل�صتعملة . 

ب - اأن يقوم اأمني املخزن من وقت لآخر بالتفتي�س على املواد املقرر لها مدة �صالحية 

معينـــة اأو املواد القابلـــة للتلـــف بطبيعتهـــا ، وعر�س نتيجـــة التفتيــ�س علـى مديـــره 

املبا�صر لتخاذ الالزم ، ويراعى عند حفظ هذه املواد ترتيبها بح�صب تاريخ انتهاء 

مدة ال�صالحية .

ج - يكــــون اأميـــن املخزن م�صوؤول عن كل تلف اأو فقد اأو هالك فـي املواد التي ت�صلمها 

قاهرة  ظروف  عن  ن�صاأ  قد  ذلك  اأن  اأثبت  اإذا  اإل   ، باملخازن  حلفظها  عهدته  فـي 

خارجة عن اإرادته مل يكن فـي و�صعه توقعها اأو دفعها .
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اأو التــي قاربـــت مـــدة �صالحيتهـــا  اأول  د - اأن يتـــم ال�صـــرف من الكمـيـــة التــي وردت 

على النتهاء ، بحيث يتبع مبداأ ما يرد اأول ي�صرف اأول ، ليكون املتبقي للحفظ 

لدى املخازن من الكمية التي وردت فـي اأقرب تاريخ .

املواد  نوع  من  للتحقق  التامة  الدقة  مبراعاة  ال�صرف  عند  املخزن  اأمني  يلتزم   - هـ 

امل�صروفة وعددها ومقا�صها ووزنها وكيلهـا وموا�صفاتها .

املــادة ) 129 ( 

تقـــوم اجلهـــة طالبــة ال�صــرف با�صتيفـــاء البيانـــات الـواردة بطلـب �صـرف املواد علـى النموذج 

املعد لذلك .

ويتوىل اأمني املخزن �صرف وقيد املواد املطلوبة فـي ال�صجل املعد لهذا الغر�س ، وذلك فور 

ت�صلمه للطلب .

املــادة ) 130 ( 

ل يجوز لأمني املخزن �صرف اأي مادة اإل بعد ا�صتيفاء البيانات الواردة فـي طلب ال�صرف 

اأو بطاقة العهدة بح�صب الأحوال اأو قيد البيانات الواردة فيها ببطاقة ال�صنف و�صجل قيد 

طلبات ال�صرف وفق النموذج املعد لذلك .

املــادة ) 131 ( 

يجب اأن يتم اجلرد ال�صنوي جلميع املواد باملخازن قبل نهاية ال�صنة املالية ، وت�صكل لهذا 

الغر�س جلنة بقرار من الرئي�س التنفيذي على األ يكون من بني اأع�صائها اأمني املخزن ، 

ويت�صمن هذا القرار التاريخ املحدد لبدء وانتهاء عمل اللجنة . 

وعلـــــى اأميـــن املخــــزن اإعـــداد ك�صـــــف يبيـــن فيــــه املــــواد املوجـــودة فـــي املخـــزن واأر�صدتهـــا ، 

ويعتمد من مديره املبا�صر .

املــادة ) 132 ( 

تتوىل جلنة اجلرد جرد الأ�صناف املوجودة فـي املخزن ح�صب الوحدة املثبتة فـي ال�صجالت 

وتثبــت الأر�صـــدة املوجـــودة من مواقــع اجلــرد فـي هــذه القوائـــم ، وتوقـــع قوائـــم اجلرد 

من اأع�صـــاء اللجـنــة ، وتر�صـــل اإىل املديــر امل�صــوؤول عـــن املخزن لإثبات الأر�صدة والقيمة 
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من واقع ال�صجالت ، وتر�صل القوائم املذكورة بعد ذلك اإىل الرئي�س التنفيذي لعتمادها 

فـي حالة عدم وجود فرق .

، ب�صرط  اأثناء اجلرد  فـي  الأ�صناف  ت�صلم  اأو  العاجلة �صرف  ال�صرورة  ويجوز فـي حالت 

موافقة جلنة اجلرد ، على اأن تودع �صندات الإ�صافة اأو طلبات ال�صرف فـي ملفات موؤقته 

حلني انتهاء عملية اجلرد .

املــادة ) 133 ( 

فـي حالـــة وجــود عجــز بيـــن الأر�صــــدة من واقـــع اجلـرد الفعلــي ، وبني الأر�صدة الواردة 

باإثبــات هــذا العجــز فـي قائمــة اجلــرد قبــل عر�صهـــا  فـي ال�صجـــالت تقـــوم جلنـــة اجلـرد 

على الرئي�س التنفيذي .

تاريخ  الأكرث من  على  اأ�صبوع  العجز خالل  هذا  اأ�صباب  اإي�صاح  املخزن  اأمني  ويطلب من 

ت�صلمه اإياه .

ويجوز للجنة ت�صوية العجز فـي اأ�صناف بع�س املواد من الزيادة التي قد توجد فـي اأ�صناف 

اأخرى م�صابهة لها فـي النوع ومتجان�صة معها فـي الوحدة ، اإذا كان العجز ناجتا عن خطاأ 

فـي قيد الكميات املت�صلمة اأو امل�صروفة فـي بطاقات ال�صنف . 

ويعـــد مديــر دائرة ال�صوؤون الإدارية واملالية �صند اإ�صافة لت�صوية العجز النا�صئ عن الزيادة 

اأي  على  التنفيذي  الرئي�س  ويوقع   ، النق�س  عن  النا�صئ  الفرق  لت�صوية  �صرف  طلـــب  اأو 

منهما .

املــادة ) 134 ( 

اتخاذ   ، العجز  املخزن عن  اأمني  فـي حالة ثبوت م�صوؤولية  التنفيذي  الرئي�س  يجب على 

الإجراءات الالزمة خل�صم قيمة هذا العجز من راتبه اأو بدلته اأو م�صتحقاته من الهيئة 

فـي حدود الربع ، وفـي حالة تعذر حتديد امل�صوؤول عن العجز اأو عدم وجود من ي�صاءل عنه 

اأ�صــال تتخـــذ الإجـــراءات لتحميل قيمة العجز على الهيئة بعد العر�س على املجلـــ�س .

باملخالفــات  للدولــة  والإداريـــة  املاليـــة  الرقابـــة  اإبـــالغ جهـــاز  يـتـــم  الأحـــوال  وفـــي جميـــع 

املالية اأو الإدارية اأو اأي حادث يرتتب عليه خ�صارة مالية مبا فــي ذلــك العجــز فـــي الأر�صــدة 

اأو الأ�صناف وذلك خالل )7( �صبعة اأيام من تاريخ اكت�صاف املخالفة .
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الف�صـل الثانـي

اإدارة املوجـــودات

املــادة ) 135 ( 

واأرقام م�صل�صلة   ، بالهيئة  خـــا�س  بو�صم  والأدوات  واملعدات  والأجهزة  الأثاث  يجب متييز 

لكل �صنف ، وقيدها فـي ال�صجالت املخ�ص�صة .

املــادة ) 136 ( 

تقوم دائرة ال�صوؤون الإدارية واملالية بت�صجيل وترقيم امل�صرتيات التي تعترب كاأ�صول ح�صب 

النظام املتبع لديها ، على اأن ت�صجل جميع البيانات املتعلقة ب�صرائها ، وخا�صة ما ياأتي :

اأ - رقم اأمر ال�صراء ال�صادر من الهيئة .

ب - رقم الفاتورة ال�صادرة من املورد .

ج - نوع الأ�صل امل�صرتى .

د - الكمية والقيمة .

هـ - ن�صبة الإهالك املرتبطة به .

و - ال�صمانات املرتبطة به .

ز - اأي بيانات اأخرى .

املــادة ) 137 ( 

تعترب امل�صرتيات كاأ�صل ثابت اإذا كانت من الأ�صناف الآتية : 

اأ - الأرا�صي .

ب - املباين .

ج - ال�صيارات .

د - الأثاث .

الآلت   - والفاك�صات  الهواتف   - الآيل  )اأجهزة احلا�صب  واأجهزة مكتبية  هـ - معدات 

الطابعة - اآلت الت�صوير - املا�صحات ال�صوئية - قطاعات الأوراق - املكيفات( .

و - اأي معدات اأخرى تزيد قيمتها على )100( مائة ريال عماين .
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املــادة ) 138 ( 

ي�صكــل الرئيــ�س التنفيــذي جلنــة جلــرد موجــودات الهيـئــة مــن الأثاث والأجهــزة واملعــدات 

والأدوات املختلفة ، وذلك مرة واحدة على الأقل �صنويا .

وتقوم اللجنة باجلرد وفقا لالإجراءات الآتية : 

اأ - مطابقة الأر�صدة الفعلية مع الأر�صدة املوجودة فـي ال�صجالت .

ب - التاأكد من اأن كل موجودات الهيئة �صاحلة لال�صتعمال .

ج - اإعداد قوائم اجلرد وتوقع من اأع�صائها ، وتر�صل اإىل مدير دائرة ال�صوؤون الإدارية 

واملالية لبيان اأ�صباب الفروقات .

د - رفع القوائم م�صفوعة بالتو�صيات اإىل الرئي�س التنفيذي لالعتماد .

املــادة ) 139 ( 

يتـــم بيـــع موجـــودات الهيـئـــة بقـــرار مـــن املجلـــ�س ، بنـــاء علـــى تو�صيـــة الرئيـــ�س التنفيـــذي 

فـي اإحدى احلالت الآتية :

اأ - اإذا اأ�صبحت املوجودات غري �صاحلة لال�صتعمال .

ب - اإذا كانت �صاحلة لال�صتعمال ، وفائ�صة عن احلاجة .

ج - اإذا كانـــت �صالــحـــة لال�صتعمـــال ، وا�صتمــر تخزينهـــا مـــدة طويلـــة ، ويخ�صــى عليها 

من التلف .

د - اإذا كانت �صاحلة لال�صتعمال ، ورئي ا�صتبدالها باأ�صول اأحدث منها .

املــادة ) 140 ( 

ت�صنف املوجودات املطلوب بيعها فـي جمموعات متجان�صة مع اإي�صاح كميتها وتاريخ وقيمة 

�صرائها وقيمتها الدفرتية وقت طلب البيع وقيمتها التقديرية ، وو�صف حلالتها .
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املــادة ) 141 ( 

يتم بيع املوجودات بالإعالن عن ذلك باإحدى الطرق الآتية :

1 - الإعالن داخليا .

2 - املزايدة العلنية .

3 - بطريقة املظاريف املغلقة .

ويحدد طريقة البيع الرئي�س التنفيذي ، اأو من يفو�صه .

املــادة ) 142 ( 

يجب اأن يت�صمن الإعالن عن البيع البيانات واملوا�صفات الأ�صا�صية للموجودات املعرو�صة 

وكيفية املعاينة ومكانها وميعاد ومكان تقدمي العرو�س واملبلغ الواجب �صداده لدخول املزاد 

، والن�صب الواجب �صدادها من ثمن البيع ، وذلك مبجرد ر�صو املزاد وم�صاريف  اإن وجد 

الدللة ، واأي ا�صرتاطات اأخرى .

املــادة ) 143 ( 

تتوىل دائرة ال�صوؤون الإدارية واملالية م�صوؤولية الإجراءات اخلا�صة بتنفيذ بيع موجودات 

الهيئة ح�صب الطريقة املحددة للبيع ، ولها فـي ذلك ال�صتعانة مبن تراه منا�صبا فـي اإقرار 

عملية البيع ، وخا�صة من حيث منا�صبة ال�صعر التقديري .

وعلى دائرة ال�صوؤون الإدارية واملالية اإعداد حم�صر باملزايدة يحتوي على تفا�صيل اأ�صعار 

بيع املوجودات ، ويوقع من القائمني على املزاد ، ويرفع لالعتماد من قبل املدير العام .

املــادة ) 144 ( 

تقوم اللجنة بفتح املظاريف املغلقة ومراجعة العرو�س املقدمة ، وتر�صى املزايدة على اأعلى 

عر�س م�صتوف ال�صروط .
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املزايدة وفقا  تر�صو عليه  اللجنة حتديد من  تتوىل  اأكرث  اأو  فـي عر�صني  الت�صاوي  وعند 

لالأ�ص�س التي تقررها ، وفـي كل الأحوال تعد اللجنة حم�صرا يوقع من اأع�صائها ، ويعتمد 

من قبل الرئي�س التنفيذي . 

املــادة ) 145 ( 

يجوز للجنة تاأجيل البيع باملزاد العلني اأو باملظاريف املغلقة اإىل جل�صة اأخرى اإذا قل عدد 

املتزايديـــن عـــن )3( ثالثة ، اأو اإذا مل ت�صل الأثمان املعرو�صة اإىل )50%( خم�صني باملائة 

من القيمة التقديرية . وفـي جميع الأحوال تكون اجلل�صة الثانية نهائية بعد اإعادة النظر 

فـي القيمة التقديرية .

املــادة ) 146 ( 

بيعها  نفقات  تتجاوز  التي  اأو   ، لال�صتعمال  ال�صاحلة  املوجودات غري  و�صطب  اإتالف  يتم 

للقيمة املحتمل احل�صول عليها نتيجة البيع . وتعد دائرة ال�صوؤون الإدارية واملالية قائمة 

بتلك املوجودات تبني فيها نوعها وتاريخ �صرائها وقيمتها ال�صرائية والدفرتية ، وو�صفا 

حلالتها للح�صول على موافقة اللجنة .

املــادة ) 147 ( 

يجوز للرئي�س التنفيذي اإلغاء البيع بعد الإعالن عنه ، وقبل املوعد املحدد له ، اإذا ا�صتغني 

عن البيع نهائيا ، اأو اإذا اقت�صت م�صلحة الهيئة ذلك ، وفـي جميع الأحوال يجب اأن ي�صدر 

قرار الإلغاء م�صببا ، وترد فورا اأي تاأمينات موؤقتة مت حت�صيلها اإىل م�صتحقيها .
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