
اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

�صنـدوق تقاعـد موظفـي اخلدمـة املدنيـة

قـــــرار

رقـــم 2015/132

باإ�صـدار الالئحـة املاليـة ل�صنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمـة املدنيـة

ا�شتنــــادا اإلــى قانــــون معا�شـــــات ومكافـــــاآت ما بعــــد اخلدمــــة ملوظفـي احلكومـــــة العمانيـــــني 

ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 86/26 , 

واإىل القانون املايل ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 98/47 , 

واإىل قانون املناق�شات ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2008/36 ,

واإىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2011/111 , 

واإىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 , 

واإىل موافقة وزارة املالية مبوجب اخلطاب رقم )مالية - ت )12238(/م . ت . د/2014/4/7( 

بتاريخ 23 اأكتوبر 2014م ،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة ال�شندوق فـي اجتماعه املنعقد بتاريخ 11 يونيو 2015م ،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة املالية ل�شندوق تقاعد موظفـي اخلدمة املدنية املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�صدر فـي : 15 من رم�صـــــــــان 1436هـ

املوافــــق :  2  من يـوليــــــــــــو 2015م 
خالد بن هالل بن �صعود البو�صعيدي

وزيــــــــــر ديــــــــــوان البـــــــــــــالط ال�شلطـــانــــي

رئيــــــــــــ�س جمـــلــــــــــــــــ�س اإدارة �شـــنـــــــــــــــــدوق

تقــــاعــــــــد مــــوظفـــــــي الــخدمـــــــــة املدنيــــة
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الفهــــــر�س

الف�صــــــل الأول

 تعريفـــــــات و�أحكــــــــــام عامـــــــــــــة

الف�صــــــل الثاين

 �ســـــــر�ء و��ستئجـــــــــار �لعقـــــــــــار�ت 

الف�صــــــل الثالث

 �ســــر�ء �ملنقـــولت وتنفيـــذ �لأعمـــال وتقديـــم �خلدمــــات

الف�صــــــل الرابع

��ستئجار و��ستعارة �ملنقولت من �لغري وتاأجري و�إعارة وبيع �ملنقولت �ململوكة لل�سندوق

الف�صــــــل اخلام�س

 �ملحافظـــــــة علـــى �أمـــــــــو�ل �ل�سنــــــــــــدوق

الف�صــــــل ال�صاد�س

 �ملخـــــــــــــــــــــــــــــــــازن 

الف�صــــــل ال�صابع

 �ملـو�زنـــــــــــــــــــــــــــــــــة

الف�صــــــل الثامن

 �لإيـــــــــــــــــــــــــر�د�ت 

الف�صــــــل التا�صع

 �مل�سروفـــــــــــــــــــات 

الف�صــــــل العا�صر

 �ل�سلــــــــــف �لنرثيــــــــــــة 

الف�صــــــل احلادي ع�صر

 �خلـــزينـــــــــــــــــــــــــــة

الف�صــــــل الثاين ع�صر

 �ملكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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الالئحـة املاليـة ل�صنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمــة املدنيــة

الف�صــــــل الأول

تعريفـــــات واأحكـــام عامــــة

املــادة ) 1 ( 

فـــــي تطبيق اأحكـــــام هذه الالئحـــة يكـــون للكلمــــات والعبــــارات الآتيـــة املعنــــى املبـــني قريــــن 

كل منها ، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك :

باملر�شوم  املن�شاأ  املدنية  اخلدمة  موظفـي  تقاعد  �شندوق  1 - ال�صــنـــــــــــــــــدوق : 

ال�شلطاين رقم 86/26 امل�شار اإليه .

2 - املجـلـــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة ال�شندوق .

3 - املـديـــــر العــــــــام : مدير عام ال�شندوق .

4 - املـــوظـف املخت�س : كل موظف م�شوؤول ح�شب مهام واخت�شا�شات وظيفته .

5 - الــــدلـيــــــــــــــــــــل : كل دليل خا�س بالإجراءات ذات ال�شلة بعمل ال�شندوق .

املــادة ) 2 ( 

ت�شري  كما   ، لل�شندوق  والإدارية  املالية  الأعمال  على جميع  الالئحة  اأحكام هذه  ت�شري 

اأحكـــــام القانون املايل ولئحتـــــه التنفيذية فيما مل يرد به ن�س خـــــا�س فـي هـــذه الالئحــــة 

اأو فـي قرارات املجل�س ، ومبا ل يتعار�س مع ال�شتقالل املايل لل�شندوق .

املــادة ) 3 ( 

ت�شكل جلنة املناق�شات الداخلية بال�شندوق برئا�شة املدير العام ، بقرار من رئي�س املجل�س , 

وت�شكـــل جلـــنة املناق�شـــات الفرعيـــة بال�شنـــدوق برئا�شـــة نائـــب املديـــــر الـعــام للعمليــــات ، 

بقــرار من املديـــر العــــام . 

املــادة ) 4 ( 

للمجل�س �شطب قيمة اخل�شائر التي تلحق باأموال ال�شندوق فـي حالة عدم وجود م�شوؤول 

عن تلك اخل�شائر ، اأو تعذر معرفته رغم اإجراء التحقيق الالزم .
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ال�شندوق  جانب  على  ال�شندوق  ب�شيارات  تلحق  التي  اخل�شائر  قيمة  حتميل  وللمجل�س 

واإعفاء املت�شبب - كليا اأو جزئيا - من هذه القيمة بناء على اقرتاح املدير العام ، وفيما ل 

يجاوز مبلغ )5000( خم�شة اآلف ريال عماين فـي املرة الواحدة ، ومبا ل يزيد جمموعه 

على مبلغ )50000( خم�شني األف ريال عماين فـي ال�شنة الواحدة .

املــادة ) 5 ( 

وجميع  ال�شمان  وخطابات  التحويل  وخطابات  واحلوالت  ال�شيكات  على  التوقيع  يكون 

، ويتم  ، وفقا لكتيب التواقيع املعتمد من املجل�س  امل�شتندات واملعامالت املالية بتوقيعني 

اإلغاء اعتماد  التعامل مع �شاحب التوقيع املعتمد عند  اإخطار اجلهة ذات العالقة بوقف 

توقيعه ، ويكون الإخطار عن طريق املدير العام .

التواقيع  بكتيب  املحددة  وال�شالحيات  للحدود  وفقا  واللتزامات  العقود  توقيع  ويكون 

امل�شار اإليه . 

املــادة ) 6 ( 

تبداأ ال�شنة املالية لل�شندوق من اأول يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�شمرب 

من كل عام .

املــادة ) 7 ( 

يعد ال�شندوق ح�شابات منتظمة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ، وعلى دائرة ال�شوؤون 

املالية اأن تقوم باإعداد القوائم املالية اخلتامية ال�شنوية التي تو�شح املركز املايل لل�شندوق , 

ونتيجة اأعماله ، ورفعها اإىل املدير العام قبل نهاية �شهر مار�س من ال�شنة املالية التالية ، 

لتخاذ ما يلزم من اإجراء .

وترفع القوائم املالية املدققة اإىل املجل�س لالعتماد قبل نهاية �شهر يونيو من ال�شنة املالية 

التالية ، ويتم التوقيع عليها من رئي�س املجل�س ، واملدير العام ، بعد اعتمادها من املجل�س , 

وتر�شـــــل ن�شخة من التقارير املعتمدة ، وتقاريــــر مراقبــــي احل�شابات ، وخطــــــاب الإدارة ، 

اإىل جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ، خالل )60( �شتني يوما من تاريخ العتماد .

املــادة ) 8 ( 

يكون لل�شندوق مراقب ح�شابات خارجي من بني مكاتب املحا�شبة واملراجعة املرخ�س لها 

العمل بال�شلطنة ، يتم تعيينه ، وحتديد اأتعابه �شنويا من قبل املجل�س .
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املــادة ) 9 ( 

يعتمد املدير العام ، الدليل ، وال�شجالت ، وغريها من النماذج الالزمة للعمل بال�شندوق . 

املــادة ) 10 ( 

يكون القيد فـي ال�شجالت ، وغريها من امل�شتندات الأخرى مبراعاة الآتي :

اإعــــداد امل�شتند واعتماده وفقــــا ملا هو مبــــني فـي الدليل ، خــــالل الوقـــت املحــــدد ،  - 1

واأن يرفق مع امل�شتند جميع ما يثبت �شحة ما جاء به من بيانات .

القيد بانتظام اأول باأول . - 2

عدم الك�شط ، اأو ال�شطب فـي ال�شجالت ، واأي م�شتندات اأخرى ، ويكون الت�شحيح  - 3

- اإذا اقت�شت ال�شرورة - باإجراء اأي تعديل فـي البيانات مقرتنا بتوقيع املوظف 

املخت�س ، ومعتمدا من الرئي�س املبا�شر له .

توجيه القيود املحا�شبية اإىل احل�شابات املخت�شة ، واإجراء املطابقات بني احل�شابات  - 4

الإجمالية ، وبني احل�شابات الفرعية املكونة لها ب�شفة دورية ، ومنتظمة .

املــادة ) 11 ( 

على املوظف املخت�س فور اكت�شاف اأي فقد اأو ت�شويه اأو تلف فـي ال�شجالت اأو اأي م�شتند اآخر 

يكون فـي عهدته - �شواء فـي اأثناء ال�شتخدام اأو احلفظ - اإبالغ رئي�شه املبا�شر بالواقعة ، 

وعلى الرئي�س املبا�شر رفع الأمر اإىل املدير العام لإجراء التحقيق ، والوقوف على اأ�شباب 

الفقد ، اأو الت�شويه ، اأو التلف ، وحتديد امل�شوؤولية اأو احلفظ اإذا تعذر الو�شول اإىل امل�شوؤول .

 واإذا تبني من خالل التحقيق وجود �شبهة جنائية تعني اإبالغ الدعاء العام لتخاذ اإجراءاته 

ب�شاأنها .

الف�صـــل الثانــــــي

�صـــراء وا�صتئجـــار العقـــارات

املــادة ) 12 ( 

يكــــون التعاقد على �شــــراء اأو ا�شتئجار العقارات الالزمة لال�شتخــــدام الإداري لل�شنـــدوق 

عن طريق املناق�شة ، وذلك وفقا ملا ياأتي :
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اإذا كانـــت قيمـــــة املناق�شـــة تزيـــد على ) 3000000( ثالثـــة ماليـــني ريـــال عمانـــي ،  - 1

فيتولـــــى جملــــ�س املناق�شات اتخاذ الإجراءات الالزمـــة لطرح املناقـــ�شة ، والبــــت 

فيها وفقا لقانون املناق�شات امل�شار اإليه .

اإذا كانت قيمة املناق�شة تبلغ )3000000( ثالثة ماليني ريال عماين فاأقل ، فتتوىل  - 2

جلنة املناق�شات الداخلية بال�شندوق اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�شة ، 

والبت فيها ، وفقا لقانون املناق�شات امل�شار اإليه .

األف ريال عماين فاأقل ، فتتوىل  - 3 اإذا كانت قيمة املناق�شة تبلغ )50000( خم�شني 

جلنة املناق�شات الفرعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�شة ، والبت فيها ، 

وفقا لقانون املناق�شات امل�شار اإليه . 

املــادة ) 13 ( 

اأو ا�شتئجار العقارات الالزمة لال�شتخدام الإداري لل�شنـــــدوق عــــن طريــــق  يجــوز �شـــراء 

املمار�شة فـي احلالت وطبقا لل�شروط الواردة فـي قانون املناق�شات ، وفقا ملا ياأتي :

اإذا كانت قيمة العقار تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين ، فتتوىل املمار�شة  - 1

املــادة )51(  املناق�شــــات وفقــــا للفقرة الأوىل مــــن  التي ي�شكلها جملـــ�س  اللجنــــة 

من قانون املناق�شات امل�شار اإليه .

اإذا كانت قيمة العقار تبلغ )100000( مائة األف ريال عماين فاأقل ، فتتوىل املمار�شة  - 2

اللجنة التي ت�شكل بقرار من املدير العام لكل حالة على حدة .

املــادة ) 14 ( 

الإداري  لال�شتخدام  الالزمة  العقارات  وا�شتئجار  ل�شراء  املبا�شر  بالإ�شناد  التعاقد  يجوز 

لل�شندوق من الوحدات احلكومية اأو الهيئات اأو املوؤ�ش�شات العامة اأو ال�شركات احلكومية ، 

بعد اأخذ موافقة املدير العام .

اأو ا�شتئجار العقارات الالزمة لال�شتخدام  كما يجوز التعاقد بالإ�شناد املبا�شر على �شراء 

الإداري لل�شندوق من الأفراد اأو ال�شركات ، وذلك فيما ل تزيد قيمته فـي املرة الواحدة 

على )10000( ع�شرة اآلف ريال عماين ، وفيما ل يزيد على )25000( خم�شة وع�شرين األف 

ريال عماين فـي حالة ال�شرورة ، وذلك بعد اأخذ موافقة املدير العام ، على اأن تكون الأ�شعار 

منا�شبة ، مع بيان الأ�شباب املوجبة لذلك .
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املــادة ) 15 ( 

ت�شكل بقرار من املدير العام جلنة فنية ملعاينة العقار عند �شراء اأو ا�شتئجار العقارات الالزمة 

لال�شتخدام الإداري لل�شندوق ، ويحدد القرار ال�شادر بت�شكيل اللجنة اخت�شا�شاتها .

وعلــــى اللجنة اإعــداد حم�شــــر باملعاينة موقعــا عليه من جميع الأع�شاء ، ومالك العقار ، 

اأو مــــن ينوب عنه مبقت�شى وكالة ر�شمية ، وعر�س املح�شر على املدير العـــام لالعتمــاد .

املــادة ) 16 ( 

تتولــــى ت�شلم العقــــار عند ال�شراء اأو ال�شتئجار جلنة ت�شم اأع�شــــاء فنيـــني ت�شكــــل بقــــرار 

من املدير العام ، وتعد هذه اللجنة حم�شرا بت�شلم العقار يت�شمن من البيانات والإجراءات 

ما ياأتي :

و�شــفا دقيقا و�شامال جلميع اأجــــزاء العقــــار ، وحمتوياته ، وم�شتمالتـــه وملحقاتـــه  - 1

التـــي يتم ت�شلمهـــا وفقا ملـــــا جــــاء فـي �شهادة البيانات الــ�شادرة من اأمانة ال�شجل 

العقاري اأو اأحد فروعها . 

اإثبــــات حالة العقار وحمتوياته وم�شتمالته وملحقاتــــه وقت ت�شلمهـــا مــــن واقـــع  - 2

املعاينــة ، وحتديـــد مــا يكون قد اأ�شابـــه من تلـــف خالل الفرتة ما بني معاينتـــه 

وت�شلمه .

اإثبــات مــدى مطابقة العقار وحمتوياتــــه وم�شتمالتــــه وملحقاتـــــه لال�شتــــراطات  - 3

املتفق عليها .

تدويــــن املالحظــــات اأو التحفظــــات التي قد تراهــــا اللجنـــة والتو�شـــــية بالإجـــراء  - 4

اأو القرار الالزم فـي هذا ال�شاأن .

ويوقــع املح�شر من اأع�شـــــاء اللجنة ، ومالك العقار ، اأو من ينوب عنه مبقت�شـــى وكالــــة 

ر�شمية ، ويعر�س املح�شر على املدير العام لالعتماد ، واتخــــاذ الإجـــراء اأو القــرار الــــالزم 

بالن�شبة للمالحظات اأو التحفظات التي تبديها اللجنة .
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املــادة ) 17 ( 

يكون ا�شتئجار ال�شندوق للعقارات طبقا لالأحكام الواردة فـي املر�شوم ال�شلطاين رقم 89/6 

وال�شناعية  التجارية  واملحال  امل�شاكن  وم�شتاأجري  مالك  بني  العالقة  تنظيم  �شاأن  فـي 

وت�شجيل عقود الإيجار اخلا�شة بها ، على اأن يت�شمن عقد الإيجار الآتي :

1 -  ، اأجلــــه  من  املوؤجر  للغر�س  �شاحلـــــا  العقار  بت�شليم  املوؤجر  التزام  على  النــــ�س 

ولل�شنــــدوق فـي حالة اإخالل املوؤجر بهذا اللتزام ف�شخ عقد الإيجار واإلزام املوؤجر 

برد الأجرة املدفوعة قبل ت�شلم العقار اأو اأي مبالغ اأخرى على �شبيل التعوي�س عن 

اأي �شرر حلق ال�شندوق ب�شبب هذا الف�شخ .

الن�س فـي العقد على التزام املوؤجر باإجراء الرتميمات واأعمال ال�شيانة ال�شرورية  - 2

لبقاء العقار وحمتوياته وم�شتمالته وملحقاته �شاحلا للغر�س املوؤجر من اأجله ، 

واإذا مل يقــم املوؤجر بــــذلك خالل مـــدة يحددهــــا ال�شنـــــدوق من خــــالل اإخطـــــاره 

للموؤجر كتابة باإجــــراء هذه الرتميمات واأعمال ال�شيانة ، يقوم ال�شندوق بذلك 

على ح�شاب املوؤجر ، وخ�شم تكاليفها من الأجرة .

املــادة ) 18 ( 

يتم التعاقد والتوقيع على العقد نيابة عن ال�شندوق وبا�شمه فـي حالة �شراء اأو ا�شتئجار 

املــادة )101( من هذه  ملــــا ورد فـي  العقارات الالزمة لال�شتخدام الإداري لل�شندوق وفقا 

الالئحة ، ويتم ا�شتكمال الإجراءات الالزمة تبعا لذلك من توثيق وت�شجيل وغريها با�شم 

ال�شندوق واأخذ ال�شمانات الالزمة ، ول يجوز �شداد قيمة العقار اإل بعد ت�شلمه ، وت�شجيل 

عقد البيع . 

الف�صــل الثالــــث 

�صراء املنقولت وتنفيذ الأعمال وتقدمي اخلدمات

املــادة ) 19 ( 

يكون �شراء املنقـــولت ، اأو تنفيذ الأعمال ، اأو تقدمي اخلدمــــات عن طريق املناق�شـــة ، وفقــــا 

ملا ياأتي :
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اإذا كانت قيمــــة املناق�شـــة تزيــد علـــى ) 3000000( ثالثة ماليـــني ريـــال عمانـــي ،  - 1

فيتوىل جمل�س املناق�شات اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�شة والبت فيها ، 

وفقا لقانون املناق�شات امل�شار اإليه .

اإذا كانت قيمة املناق�شة تبلغ )3000000( ثالثة ماليني ريال عماين فاأقل ، فتتوىل  - 2

املناق�شة  الالزمة لطرح  الإجراءات  اتخاذ  بال�شندوق  الداخلية  املناق�شات  جلنة 

والبت فيها ، وفقا لقانون املناق�شات امل�شار اإليه .

األف ريال عماين فاأقل ، فتتوىل  - 3 اإذا كانت قيمة املناق�شة تبلغ )50000( خم�شني 

جلنة فرعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�شة والبت فيها ، وفقا لقانون 

املناق�شات امل�شار اإليه .

املــادة ) 20 ( 

يجوز �شراء املنقولت ، اأو تنفيذ الأعمال ، اأو تقدمي اخلدمات الالزمة لل�شندوق بطريق 

املمار�شة ، وفقا ملا ياأتي : 

املمار�شة  - 1 ، فتتوىل  ريال عماين  األف  تزيد على )100000( مائة  القيمة  كانت  اإذا 

اللجنــــة التي ي�شكلهـــا جملــ�س املناق�شـــات وفقا للفقـــرة الأولــــى مــــن املــادة )51( 

من قانون املناق�شات امل�شار اإليه .

املمار�شة  - 2 ، فتتوىل  فاأقل  األف ريال عماين  القيمة تبلغ )100000( مائة  اإذا كانت 

اللجنة التي ت�شكل بقرار من املدير العام لكل حالة على حدة .

املــادة ) 21 ( 

يجوز لل�شندوق التعاقد بالإ�شناد املبا�شر مع الوحدات احلكومية اأو الهيئات اأو املوؤ�ش�شات 

العامة اأو ال�شركات احلكومية ، لتنفيذ اأعمال ، اأو �شراء منقولت ، اأو احل�شول على خدمات 

فنية اأو ا�شت�شارية ، اأو توريد اأ�شناف اأو مهمات ، بعد اأخذ موافقة املدير العام .

 ، اأو املكتب ال�شت�شاري  اأو املقاول  كما يجوز لل�شندوق التعاقد بالإ�شناد املبا�شر مع املورد 

لتنفيذ اأعمال ، اأو �شراء منقولت ، اأو احل�شول على خدمات فنية اأو ا�شت�شارية ، اأو توريد 

اأ�شناف اأو مهمات ، وذلك فيما ل تزيد قيمته فـي املرة الواحدة على )10000( ع�شرة اآلف 
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ريال عماين ، وفيما ل تزيد قيمته فـي املرة الواحدة على )25000( خم�شة وع�شرين األف 

تكون  اأن  على   ، العام  املدير  موافقة  اأخذ  بعد  وذلك   ، ال�شرورة  حالة  فـي   ، عماين  ريال 

الأ�شعار منا�شبة ، مع بيان الأ�شباب املوجبة لذلك .

املــادة ) 22 ( 

ل يجوز ال�شراء فـي ال�شهر الأخري من ال�شنة املالية اإل بناء على مقت�شيات م�شلحة العمل 

ال�شرورية .

املــادة ) 23 ( 

على الدائـــرة اأو الق�شـــم املخت�س بال�شـــراء فحـــ�س ومعاينة املنقـــولت امل�شرتاة ، والتاأكـــد 

من مطابقتهـــا للموا�شـــفات املــحددة بالعقـــد اأو اأمر ال�شـــراء ، و�شالحيتها لال�شتخـــدام ، 

وذلك قبل الت�شلم .

اأع�شاء لديهم خربة  اأن ت�شم  ، على  للت�شلم  ت�شكيل جلنة  الإدارية  ال�شوؤون  ملدير  ويجوز 

واإملـــــام باملوا�شفات املطلوبة فـي املنقولت امل�شتــــراة ، وتتوىل هذه اللجنـــة ت�شلم املنقـــــولت 

بعد التاأكد من مطابقتها للموا�شفات املطلوبة ، ويكون الت�شلم بناء على حم�شر يت�شمن 

مـــا تــم مــن اإجراءات ، وما انتهت اإليــــه نتيجة املعاينة اأو الفحـــ�س ، ويوقـــع هـــذا املح�شـــر 

من جميع الأع�شاء ، ويرفع اإىل مدير ال�شوؤون الإدارية لالعتماد .

املــادة ) 24 ( 

ل يجـــوز ت�شلــــم املنقولت امل�شرتاة اأو قبول الأعمال املنفذة اأو اخلدمات املقدمـــة اإذا تبـــني 

من نتيجة املعاينة والفح�س عدم مطابقتها للموا�شفات املحددة فـي اأمر ال�شراء اأو العقد ، 

اأو عدم �شالحيتهــا لال�شتخـــدام فـي �شوء احلالة التي تكــــون عليها وقت الت�شلم والغـــر�س 

من ال�شراء ومدة ال�شالحية . 

املنقولت على ح�شابه  بنقل  وتكليفه   ، كتابة  البائع  باإخطار  املنقولت  ت�شلم  ويتم رف�س   

خالل مدة حمددة بالإخطار ، ويكون البائع م�شوؤول عن كل فقد اأو تلف اأو هالك يحدث 

املوا�شفات  اإلزامه بتوريد منقولت جديدة بذات  ، مع  املدة  انق�شاء هذه  للمنقولت بعد 
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وال�شروط املحددة بالتفاق عند التعاقد ، اأو اإ�شدار اأمر ال�شراء ، دون زيادة فـي الأ�شعار ، 

والتوريد بال�شعر املخف�س اإذا طراأ على هذه الأ�شعار تخفي�س عند التوريد .

وحتدد مدة معينة لإعادة توريد املنقولت اأو تنفيذ الأعمال اأو تقدمي اخلدمات ، وفـي حالة 

الإخـالل بهــــذا اللتــــزام من قبل املتعاقــــــد يكون ال�شراء اأو التنفيـــذ اأو تقديــــم اخلدمـــــــــة 

نتيجـــــة هذا  اأي �شرر يحدث  وتعوي�س   ، الأ�شعار  فـي  باأي فروق  اإلزامه  على ح�شابه مع 

التاأخري ، مع فر�س غرامـــــة تاأخري بواقع )1%( واحد فـي املائة من قيمة العقـــد اأو اأمـــر 

ال�شراء عـــن كل اأ�شبـــوع تاأخري عن الفتـــرة املحددة للتنفيذ ، ما لــــم يقدم عذرا مقبــــول ، 

ول يجوز - فـي جميع الأحوال - اأن يزيد احلد الأق�شى لقيمة الغرامات املالية املفرو�شة 

طوال مدة توريد املنقولت ، اأو تنفيذ الأعمال ، اأو تقدمي اخلدمات على )10%( ع�شرة فـي 

اأمر ال�شراء ، ويكون لل�شندوق احلق فـي خ�شم قيمة الغرامات  اأو  املائة من قيمة العقد 

املالية مبا�شرة من م�شتحقات املتعاقد لديه ، دون حاجـة اإىل تنبيـه اأو اإنـذار .

املــادة ) 25 ( 

يجـــــب ت�شمـــني العقد اأو اأمر ال�شراء التــــزام البائع ب�شمان اأي عيب فـي املنقـــولت املبيعــــة 

بعد ت�شلـــم هذه املنقــــولت فـي حالة اأن يكـــون من �شاأن هذا العيب النتقــــا�س من قيـمة 

املنقـــول اأو التاأثيـــر فـي �شالحيتــــه لال�شتخدام فـي الغر�س املخ�ش�س من اأجله ، ويحــــدد 

لاللتزام بهذا ال�شمان مــدة معينة يظل فيها اللتزام قائما ، واإن مل يكن البائـــع على علــــم 

بوجـــود العيب .

املــادة ) 26 ( 

اأمـــر  اإ�شـــدار  ال�شــــراء  باأمـــر  املحـــددة  املـــدة  اأو  العـــقد  �شريان  فرتة  اأثنــــاء  فـي  يجــــوز 

تغييــــري اأو اأكرث بالزيادة اأو النق�شان �شواء بالن�شبة ملدة التوريد اأو قيمة اأو نوع اأو كميات 

اأو موا�شفات الأ�شناف املطلوبة من منقولت اأو اأعمال اأو خدمات ، وذلك طبقا لالإجراءات 

والقواعد املن�شو�س عليها فـي قانون املناق�شات امل�شار اإليه .

املــادة ) 27 ( 

تقوم الدائرة اأو الق�شـــم املخت�س بقيد البيانات اخلا�شة باملنقولت امل�شرتاة وفقا للنظــــام 

الذي يحدده الدليل .
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الف�صــل الرابـــع 

ا�صتئجــار وا�صتعــارة املنقــولت مــن الغيـــر 

وتاأجيــر واإعــارة وبيـــع املنقــولت اململوكــة لل�صــندوق 

املــادة ) 28 ( 

الغري  من  منقولت  ا�شتئجار  العامة  امل�شلحة  ملقت�شيات  طبقا  حمددة  لأغرا�س  يجوز 

مبقت�شى عقد يت�شمن اأو�شاف وبيانات هذه املنقولت ، وعلى الأخ�س ما ياأتي :

و�شـــف املنقــــولت امل�شتاأجرة وبيان حالتهــــا ، واإثبات ما قد يوجد بهـــا مـــن عيـــوب  - 1

ظاهرة .

الأجرة املحددة ، وطريقة ال�شداد . - 2

مدة الإيجار . - 3

حتديـــد حقـــوق والتزامات كل من املوؤجر وامل�شتاأجر ، وفقـــا لالأو�شــاع وال�شــروط  - 4

التي تكفل حتقيق م�شلحة ال�شندوق .

اأن تقت�شر م�شوؤولية ال�شندوق عند ت�شليم املنقول امل�شتاأجر اإىل املوؤجر فـي نهاية  - 5

مــــدة العقـــد علـــى اإ�شــالح التلف النا�شئ من �شوء ال�شتعمــال ، فـي حالــــة اإثباتـــه 

من املوؤجر .

املــادة ) 29 ( 

بناء  حمددة  لأغرا�س  احلكومية  للوحدات  اململوكة  املنقولت  ا�شتعارة  لل�شندوق  يجوز 

على مقت�شيات امل�شلحة العامة ، وفقا لل�شروط التي يتم التفاق عليها بني ال�شندوق ، 

والوحدة احلكومية امل�شتعار منها .

وتكون ال�شتعارة بناء على اإثبات هذه ال�شروط فـي حم�شر يوقع من ممثل عن الوحدة 

امل�شتعار منها ، وممثل عن ال�شندوق يتم اختياره ، بعد موافقة مدير دائرة ال�شوؤون الإدارية .

ويجوز اإعارة املنقولت اململوكة لل�شندوق ملكية خا�شة اإىل الوحدات احلكومية على النحو 

املقرر ل�شتعارة املنقولت من هذه الوحدات ، وذلك بعد موافقة املدير العام .
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(1106) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 ( 30 ) IOÉ``�ŸG

 OÉæ°SE�’G hCG , »æ ©dG OGõ�ŸG jôW øY á°UÉN á«µ e ¥hóæ°ü d ác�ƒ ª�ŸG ä�’�ƒ æ�ŸG ÒLCÉJ ¿�ƒµj

. ájQGOE�’G ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóe á aG�ƒe ó©H , ô°TÉÑ�ŸG

 ÖÑ°ùd �ƒ æ�ŸG Óg hCG , J hCG , ó a ádÉM »`a - ¥hóæ°ü d �…OD�ƒj ¿CÉH ôLCÉà°ù�ŸG õà jh

 Égójó�– ºàjh , Ó¡dG hCG , àdG hCG , ó ØdG ïjQÉJ »`a �ƒ æ�ŸG áª«b - ôLCÉà°ù�ŸG ¤EG �™Lôj

 ¢�†j�ƒ©àdG Ö W »`a ¥hóæ°üdG ëH ÓNE�’G ¿hO , áëFÓdG òg øe (33) IOÉ``�ŸG IÉYGôÃ

. QGô°VC�’G øe dP ÒZ øY

 ( 31 ) IOÉ``�ŸG

 ä�’�ƒ æ�ŸG »`a �™«ÑdÉH ±ô°üàdG - IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf á aG�ƒe ó©H - R�ƒéj

 IóFGõdG hCG , É¡dÉª©à°SG £H hCG , àdG øe É¡« Y °ûîj »àdG hCG , Éª©à°SÓd á É°üdG ÒZ

. äÉØ î�ŸG hCG , áLÉ G Y

 ó````jQ�ƒàdG ïjQÉJ øe - bC�’G Y - »°�† æj ¿CG , IOÉ``�ŸG ò¡d É ```ah ä�’�ƒ``` æ�ŸG �™«Ñd �•Î°ûjh

: á«JB�’G Oó�ŸG

 - CG. äGó©�ŸGh Iõ¡LC�’Gh ä�’B�’Gh çÉKCÓd áÑ°ùædÉH äG�ƒæ°S ¢ùªN

 - Ü. iôNC�’G ædG FÉ°Shh äGQÉ«°ù d áÑ°ùædÉH äG�ƒæ°S â°S

 - ê òg øe (Ü)h (CG) øjóæÑdG »`a ÉgôcP Oôj  »àdG �ƒ°UCÓd áÑ°ùædÉH äG�ƒæ°S �™Ñ°S

. IOÉ``�ŸG

 òg øe (33) IOÉ``�ŸG »`a É¡«dEG QÉ°û�ŸG áæé dG QGôb Y AÉæHh , Oó�ŸG òg øe AÉæãà°SGh

: Úà«JB�’G ÚàdÉ G ióMEG »`a �™«ÑdG äGAGôLEG PÉîJG R�ƒéj , áëFÓdG

 - CG. áLÉ G Y IóFGR ä�’�ƒ æ�ŸG ¿CG âÑK GPEG 

 - Ü. Éª©à°SÓd ä�’�ƒ æ�ŸG á«MÓ°U óY 

 ( 32 ) IOÉ``�ŸG

 �™«ÑdG R�ƒéjh , »æ ©dG OGõ�ŸG jôW øY á°UÉN á«µ e ¥hóæ°ü d ác�ƒ ª�ŸG ä�’�ƒ æ�ŸG �™«H ¿�ƒµj

 (5000) ÑÃ Qó J IóMG�ƒdG Iô�ŸG »`a �™«Ñ d á°Vhô©�ŸG ä�’�ƒ æ�ŸG âfÉc GPEG , ô°TÉÑ�ŸG OÉæ°SE�’ÉH

. IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf á aG�ƒe ó©H dPh , bCÉa ÊÉªY ÉjQ ±�’BG á°ùªN

  .indd   13 / /    :  
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املــادة ) 33 ( 

يتولــــى بيع املنقوالت اململوكة لل�شندوق ملكية خا�شـــة جلنة ت�شكـــل لهذا الغـــر�ض بقـــرار 

من نائــــب املديــــر العـــام للخدمــــات امل�شانــــدة , ويحـــدد القــــرار ال�شــــادر بت�شكيــــل اللجنــــة 

للمنقوالت  االأ�شا�شي  الثمن  تقدير  االخت�شا�شات  يكون من هذه  اأن  , على  اخت�شا�شاتها 

املعرو�شة للبيع , وت�شنيفهــــا فـي جمموعات متجان�شة مع حتديــــد موا�شفـــات تف�شيليــــة 

 , ال�شوق  واأحوال   , ال�شابق  البيع  باأثمان  اال�شرت�شاد  , ومبراعاة  على حدة  لكل جمموعة 

وحالة املنقــــوالت املعرو�شة للبيــــع , والقيمة ال�شوقية للمنقوالت امل�شابهة لها , وعمرهــــــا 

اال�شتهالكـــي , وغيـــر ذلك من العنا�شـــر اأو العوامــــل التي تدخــــل فـي تقديــــر اأثمـــان هــــذه 

املنقوالت , ومبا يكفل حتقيق م�شلحة ال�شندوق .

اال�شتعانة باخلرباء  امل�شاندة -  العام للخدمات  املدير  نائب  ويجوز للجنة - بعد موافقة 

واملخت�شني اإذا تطلب االأمر ذلك . 

, بحيث   ويجب مراعاة ال�شرية التامة فيما يخ�ض الثمن االأ�شا�شي الذي تقدره اللجنة 

تو�شع امل�شتندات اأو التقارير اأو غريها من االأوراق املت�شمنة هذا التقرير داخل مظروف 

مغلـــق ي�شلـــم عنــــد بدء املزاد اأو فتح املظاريف اإىل رئي�ض اللجنة املخت�شة بالبيع , وي�شلــــم 

فـي حالة البيع بطريقة االإ�شناد املبا�شر اإىل نائب املدير العام للخدمات امل�شاندة . 

املــادة ) 34 ( 

فـي حالة البيع باملزاد العلني يتم االإعالن قبل )15( خم�شة ع�شر يوما من التاريخ املحدد 

الإجراء املزاد , بالن�شر باللغتـــني العربية واالإجنليزية فـي �شحيفة يومية وا�شعة االنت�شار , 

وعلى موقع ال�شندوق فـي �شبكة املعلومات .

وفـي حالة البيع بطريق االإ�شناد املبا�شر يكون االإعالن وفقا ملـــا يقرره مدير دائرة ال�شوؤون 

االإدارية .

وفـي جميع االأحوال يجب اأن يت�شمن االإعالن البيانات واملوا�شفات االأ�شا�شية للمنقوالت 

املعرو�شة للبيع , وامليعاد الواجب تقدمي الطلبات خالله .

املــادة ) 35 ( 

يكون البيع عن طريق املزاد العلني باال�شتعانة باالأ�شخا�ض املرخ�ض لهم قانونا من اجلهات 

املخت�شة مبزاولة مهنة الداللة , مقابل العمولة التي يتم االتفاق عليها مع جلنة البيع 

باملزاد العلني , على اأال يتجاوز مقدارها )2%( اثنان فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

 ويجوز فـي احلاالت التي يقدرها املدير العام اال�شتعانة باأحد موظفـي ال�شندوق للقيام 

بالداللة , على اأن ت�شرف له مكافاأة يحددها املدير العام , على اأال يتجاوز مقدارها )%2( 

اثنان فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .

املــادة ) 36 ( 

على جلنة البيع اأن حترر حم�شرا مبا مت من اإجراءات فـي اأثناء جل�شة املزاد العلني , يتم 

توقيعه من جميع االأع�شاء , ويكون اإر�شاء املزاد , اأو البيع من قبل اللجنة على مقدم اأعلى 

�شعر م�شتوف لل�شروط .

املــادة ) 37 ( 

فـي حالة البيع باملزاد العلني يلتزم املتزايد بدفع تاأمني موؤقت يقدره مدير دائرة ال�شوؤون 

االإداريـــة , وذلك تبعا لقيمــــة املنقــــوالت املعرو�شـــة , ويدفـــع هـــذا التاأمني نقــــدا , اأو ب�شيـــــك 

معتمد , اأو مقابل تقدمي خطاب �شمان م�شرفـي , وي�شلم التاأمني اإىل رئي�ض جلنة البيع 

باملزاد العلني قبل الدخول فـي املزاد , مقابل اإي�شال للمتزايد .

 ويلتزم الرا�شي عليه املزاد بدفع باقي قيمة املنقوالت املبيعة نقدا فـي تاريخ ومكان انعقاد 

جل�شة املزاد العلني , مقابل ت�شليمه اإي�شاال بالقيمة املدفوعة منه بالكامل من رئي�ض جلنة 

البيع .

 ويجوز منح الرا�شي عليه املزاد مهلة اإ�شافية ال تتجاوز )7( �شبعة اأيام ل�شداد باقي قيمة 

املنقوالت املبيعة , ب�شرط اأن يقوم فـي تاريخ ومكان انعقاد جل�شة املزاد العلني بدفع مبلغ 

مقداره )40%( اأربعون فـي املائة من قيمة املنقوالت امل�شار اإليها مقابل اإي�شال يفيد ت�شلم 

هذا املبلغ منــه , ولل�شندوق م�شادرة املبلـــغ املدفوع بالكامل اإذا تخلف الرا�شي عليه املـــزاد 

عن �شداد باقي املبلغ من قيمة املنقوالت املبيعة بعد انق�شاء هذه املهلة .

 ويجب على رئي�ض جلنة البيع اأن ي�شلم املوظف املخت�ض باأعمال اخلزينة فـي ال�شندوق 

التاأمينـــات واملبالغ املدفوعـــة من املتقدمــــني للمزاد العلني , وعن قيمة املنقوالت املبيعـــة 

من الرا�شي عليه املزاد مقابل اإي�شال بالت�شليم .
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املــادة ) 38 ( 

يرد الت�أمني امل�ؤقت اإىل املتزايد الذي مل ير�س عليه املزاد مق�بل �سحب اإي�س�ل ت�سلم الت�أمني 

بعد الت�قيع من املتزايد مب� يفيد ت�سلمه الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه .

املــادة ) 39 ( 

يجب اأن يت�سمن الإعالن عن البيع ال�سروط الآتية :

التـــزام الرا�ســـي عليـــه املزاد مب�س�ريف الدللة التي حتدده� جلنـــة البيــع ب�ملـــزاد    1

العلني , وذلك م� مل يكن الق�ئم ب�أعم�ل الدللة من م�ظفـي ال�سندوق .

التــــزام الرا�ســــي عليــــه املـــزاد اأو امل�ستـــري ب�ل�سريبــــة اجلمركيــــة على املنقـــ�لت    2

التي ا�سرتاه� فـي احل�لت ال�اجب فيه� �سداد هذه ال�سريبة على هذه املنق�لت .

اأن الكمي�ت املعلن عنه� ق�بلة للزي�دة , اأو العجز , طبقــ� ملــ� �سي�سفــر عنــه الت�سليــم    3

الفعلي .

عــــدم التـــزام ال�سنـــدوق ب�سمـــ�ن اأي عيــــــب فـي املنقــــ�لت املبيعـــة , واأن ت�سليمهـــ�    4

اإىل امل�سرتي يعترب مربئ� لذمة ال�سندوق من ت�ريخ الت�سلم .

التــزام الرا�ســي عليـــه املـــزاد اأو امل�سرتي بنقل املنق�لت التي دفع قيمته� ب�لك�مـــل    5

فـي م�عد اأق�س�ه )7( �سبعة اأي�م من ت�ريخ ر�س� املزاد اأو البيع .

ولل�سندوق بعد انق�س�ء املدة املحددة لت�سليم ب�قي مبلغ البيع , اأو نقل املنق�لت - �س�اء 

فـي ح�لة البيع ب�ملزاد العلني اأو ب�لإ�سن�د املب��سر - اإع�دة بيع املنق�لت على ح�س�ب امل�سرتي , 

وحتميله ك�فة م�س�ريف اإع�دة البيع , ول يرد اإىل امل�سرتي اإل الثمن الذي ح�سل منه بعد 

خ�سم هذه امل�سروف�ت فـي ح�لة اإع�دة البيع بثمن يزيد على الثمن الذي ر�س� املزاد اأو البيع 

اأو هالك فـي املنق�لت التي مل يتم  اأو تلف  , ويك�ن امل�سرتي م�س�ؤول عن كل فقد  عليه 

نقله� حتى ت�ريخ اإع�دة البيع , كم� ت�سري هذه الق�اعد فـي ح�لة اإع�دة البيع .

املــادة ) 40 ( 

يج�ز للجنـــة البيع ب�ملــــزاد العلني ت�أجيـــل البيع اإىل جل�سة ت�لية , اإذا قــــل عدد املتزايديـــن 

املقــدر للمنقــ�لت  الأ�س��ســي  الثمــن  اإىل  املعرو�ســـة  الأثم�ن  اأو مل ت�سل   , عن )3( ثالثة 

املعرو�سة للبيع , وي�سري هذا احلكم فـي ح�لة البيع ب�لإ�سن�د املب��سر .
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 á``°Vhô©�ŸG ä�’�ƒ``` æª d »°SÉ°SC�’G ø```ªãdG »`a ô¶ædG IOÉYEG �™«Ñ d ¿ÓYE�’G IOÉYEG ```Ñb R�ƒ``éjh

. »°SÉ°SC�’G øªãdG øe áFÉ�ŸG »`a Ú°ùªN (%50)¤EG á°Vhô©�ŸG ¿ÉªKC�’G °üJ  GPEG

 ( 41 ) IOÉ``�ŸG

 �™```«ÑdG  IOÉYEG  hCG  ä�’�ƒ```` æ�ŸG  �™«H  øe á °üëà�ŸG  dÉÑ�ŸG  ´GójEGh  ójQ�ƒJ  á°ü``àî�ŸG  IôFGódG  Y

 ïjQÉJ øe ÌcC�’G Y ªY ÉjCG  áKÓK (3) ÓN dPh , IQOÉ°ü�ŸG äÉæ«eCÉàdG á «°üM hCG

. ¥hóæ°ü d ¢ü°üî�ŸG ÜÉ°ù G »`a , IQOÉ°ü�ŸG hCG , «°üëàdG

 ( 42 ) IOÉ``�ŸG

 ádÉM »`a , ô°TÉÑ�ŸG OÉæ°SE�’G É�“EG hCG OGõ�ŸG AÉ°SQEG Ñbh ¿ÓYE�’G ó©H �™«ÑdG AÉ¨dEG É©dG ôjóª d

 ¿ÓYEÓd Úeó à�ŸG QÉ£NEGh , ÜÉÑ°SCGh ±hôX øe Qó j É`�Ÿ É ah É«FÉ¡f �™«ÑdG øY AÉæ¨à°S�’G

. ÉÑÑ°ùe QGô dG Gòg ¿�ƒµj ¿CG Y , É«FÉ¡f �™«ÑdG AÉ¨dEÉH ô°TÉÑ�ŸG OÉæ°SE�’G äÉÑ £H hCG

 ( 43 ) IOÉ``�ŸG

 , á©«Ñ�ŸG ä�’�ƒ æ�ŸG ¬ª °ùàH �…Î°û�ŸG QGôbEG øª°�†àj ó Y ä�’�ƒ æ�ŸG �™«H óæY Qôëj ¿CG Öéj

 ßØëjh , iôNC�’G äGóæà°ù�ŸG »bÉH �™e e »`a ó ©dG Gòg ´O�ƒjh , �™«ÑdG �•hô°ûH ¬eGõàdGh

 ä�’�ƒ æ�ŸÉH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ó«b ºàjh , ¥hóæ°üdÉH ¢üàî�ŸG º°ù dG hCG IôFGódG iód �ŸG Gòg

. «dódG Oóëj �…òdG É¶æ d É ah á©«Ñ�ŸG

 ( 44 ) IOÉ``�ŸG

 ¥hó``````æ°üdG »`````a Ióª```à©�ŸG êPÉ````ªædG ´É````ÑJÉHh , äÓ````é°ùdG »`a ä�’�ƒ``` æ�ŸG äÉ```ÑKEGh ó```«b º````àj

. ``````°üØdG Gòg »`a IOQG�ƒdG ±ô°üàdG ä�’ÉM �™«ªL »`a ¢Vô¨dG Gò¡d

¢ù````eÉÿG ````°üØdG

 ¥hó```æ°üdG G�ƒ```eCG `` Y á```¶aÉë�ŸG

 ( 45 ) IOÉ``�ŸG

 G�ƒeCG  Y  á¶aÉëª d  áeRÓdG  äGAGôLE�’G  PÉîJG  ¢ü``àî�ŸG  º``°ù dG  hCG  IôFGódG  Y  Öéj

. ¥hóæ°üdG

  .indd   17 / /    :  
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 , `` J hCG , ó a �…CÉH `` YC�’G ¢ù``«FôdG hCG ô````°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG QÉ```£NEG ¢üàî�ŸG ```X�ƒ�ŸG ````d�ƒàjh

 ``` àdG hCG ó`` ØdG ÖÑ°S áaô©�Ÿ AGô```LEG øe õ j É```e PÉ```îJ�’ , ¥hóæ°üdG G�ƒ```eCG »`a Ó```g hCG

 , O�ƒ```Lh óY á``dÉM »`ah , ôFÉ°ùÿG áª« H hD�ƒ°ù�ŸG áÑdÉ£eh á«dhD�ƒ°ù�ŸG ó```jó�–h Ó¡dG hCG

. áëFÓdG òg ÉµMC�’ É ah , ôFÉ°ùÿG áª«b Ö£°T ºàj , hD�ƒ°ù�ŸG ójó�– Qò©J hCG

 ( 46 ) IOÉ``�ŸG

. ¢ù é�ŸG Qô j Ée Ö°ùM á ªàë�ŸG á«dÉ�ŸG ôWÉî�ŸG Y ÚeCÉàdG R�ƒéj

 ( 47 ) IOÉ``�ŸG

 ¿�ƒfÉb ÉµMC�’ É ah , äGQÉ«°ùdG Y ÚeCÉàdG äGAGôLEÉH É« dG á°üàî�ŸG IôFGódG Y Öéj

 Gò````«ØæJ IQOÉ```°üdG äGQGô``` dGh , 94/34 º```bQ ÊÉ£ °ùdG �ƒ°Sô�ŸÉH QOÉ°üdG äÉ````Ñcô�ŸG ø```«eCÉJ

 ¥hóæ°üdG äGQÉ«°S ¢�†©Ñd ÚeCÉàdG øª°�†àj ¿CG R�ƒéjh , ÓeÉ°T ÚeCÉàdG ¿�ƒµj ¿CGh , ¬eÉµMC�’

. áæ£ °ùdG OhóM êQÉN á«£¨J

 É¡JÓªà°ûeh , É¡JÉj�ƒàh , á°UÉN á«µ e ¥hóæ°ü d ác�ƒ ª�ŸG ÊÉÑ�ŸG Y ÚeCÉàdG Öéjh

 . «dódG ÉgOóëj »àdG äGAGôLEÓd É ah , É¡JÉ ë eh

 ( 48 ) IOÉ``�ŸG

 áWÉ°S�ƒdG äÉcô°ûH áfÉ©à°S�’G á°üàî�ŸG IôFGó d R�ƒéj , áëFÓdG òg ÉµMCÉH ÓNE�’G ¿hO

. ÚeCÉàdG äGAGôLEG PÉîJG »`a

 ÓN ¬jód øeD�ƒ�ŸG ÆÓHEGh , ÚeCÉàdG á «Kh »`a IOQG�ƒdG �•hô°ûdG IÉYGôe IôFGódG òg Yh

 . ¬Y�ƒbh ádÉM »`a çOÉ ÉH á «K�ƒdG »`a IOóë�ŸG Ió�ŸG

 ( 49 ) IOÉ``�ŸG

 Ö«°üj  Ée  ¢�†j�ƒ©Jh  ìÓ°UEG  «dÉµàH  áÑdÉ£�ŸG  äGAGôLEG  PÉîJG  á°üàî�ŸG  IôFGódG  ¤�ƒàJ

: á«JB�’G ´É°VhC�’Gh óYG�ƒ d É ah , çOG�ƒ G ÖÑ°ùH QGô°VCG øe ¥hóæ°ü d ác�ƒ ª�ŸG äGQÉ«°ùdG

1 -  ªëàJ h ,  É¡ FÉ°S øe »°üî°T CÉ£N ÖÑ°ùH IQÉ«°ù d �™bh çOÉ G  ¿CG  âÑK GPEG

 á «Kh  »`a  IOQG�ƒdG  �•hô°û d  É ah  ,  «dÉµàdG  òg  áª«b  É¡jód  øeD�ƒ�ŸG  ácô°ûdG
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 IÉYGôÃ dPh  ,  RÓdG  ¢�†j�ƒ©àdG  hCG  ìÓ°UE�’G  «dÉµàH  ¬àÑdÉ£e ºàj  ,  ÚeCÉàdG

 õ```é Gh  RÉ```æàdG  ä�’ÉM ó```jó�– ¿CÉ```°ûH  94/115 ºbQ  ÊÉ£ °ùdG  �ƒ°Sô�ŸG  ÉµMCG

. ÚØX�ƒ�ŸG äÉbÉ ëà°SG Y

2 -  ø```µj   ,  ```FÉ°ùdG IOGQEG  ø```Y á```LQÉN ±hôX ÖÑ°ùH �™bh ób çOÉ G ¿CG  âÑK GPEG

 ìÓ°UEÓd  áeRÓdG  «dÉµàdG  ¥hóæ°üdG  ```ªëàj  ,  É```¡©b�ƒJ  hCG  ,  É¡©aO  ¬©°Sh  »`a

 ªëàJ   Ée , á```ëFÓdG òg ÉµMC�’ É ah ôFÉ°ùÿG Ö£°T ºàjh , ¢�†j�ƒ©àdG hCG

. ôFÉ°ùÿG òg áª«b É¡jód øeD�ƒ�ŸG ácô°ûdG

3 -  ¬à«dhD�ƒ°ùe áWô°ûdG äÉ « �– øe âÑKh , Ò¨dG �ƒg çOÉ G »`a ÖÑ°ùà�ŸG ¿Éc GPEG

 IQÉ«````°ùdG ÜÉ°UCG É``````e ¢�†j�ƒ©J hCG ìÓ`````°UE�’G ````«dÉµàH ¬```` «ª�– ºàj , çOÉë```dG ø````Y

 »`fÉ£ °ùdG �ƒ```°Sô�ŸÉH QOÉ°üdG äÉÑcô�ŸG ÚeCÉJ ¿�ƒfÉb ÉµMCG IÉYGôe �™e , Qô````°V øe

. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a «Ñ£àdG áÑLG�ƒdG , ¬d IòØæ�ŸG óYG�ƒ dGh äGQGô dGh 94/34 ºbQ

. ¥hóæ°üdG ÜÉ°ùM ¤EG á °üë�ŸG ¢�†j�ƒ©àdG dÉÑe ójQ�ƒJ ºàj á HÉ°ùdG ä�’É G �™«ªL »`ah 

 ( 50 ) IOÉ``�ŸG

 áæ°ùdG ájÉ¡f »`a ä�’�ƒ æ�ŸG Oô÷ áæ÷ IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf øe QGô H µ°ûJ

 . Oô÷G Gòg AGôLEG »°�†à J »àdG ±hô¶dG hCG , ä�’É G »`a hCG , á«dÉ�ŸG

 , IOÉ```jõdG øY áÄ°TÉædG ¥hôØdGh IO�ƒL�ƒ�ŸG Ió°UQC�’G äÉ```ÑKEGh Oô```L , Oô```÷G á```æ÷ ```d�ƒàJh

 êP�ƒªæ d É ah , ¢üàî�ŸG X�ƒ�ŸG Égó©j »àdG Oô÷G ºFG�ƒb �™bGh øe , Éª¡HÉÑ°SCGh , õé©dG hCG

 �™```aôJh , áæé dG AÉ°�†YCG øe Oô÷G á````é«àfh , ºFG�ƒ dG ò```g �™```b�ƒJh , ¢Vô```¨dG Gò```¡d ó```©�ŸG

 . OÉªàYÓd IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf ¤EG

 ºFG�ƒb  »`a  IOQG�ƒdG  Ió°UQC�’Gh  ,  IO�ƒL�ƒ�ŸG  Ió°UQC�’G  ÚH ¥hôa O�ƒLh øY Oô÷G ôØ°SCG  GPEGh

 , É```¡æY hD�ƒ°ù�ŸG ójó�–h ¥hôØdG òg ÜÉÑ°SCG  Y ±�ƒb�ƒ d ``« ëàdG AGôLEG º```àj , Oô÷G

. á«dhD�ƒ°ù�ŸG òg ójóëàd É©ÑJ AGôLEG øe õ j Ée PÉîJGh

 òîàJ , IôgÉb ±hôX øY ÉÄ°TÉf õé©dG ¿Éc hCG , hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ójó�– Qò©J ádÉM »`ah

. áëFÓdG òg ÉµMC�’ É ah , õé©dG áª«b Ö£°ûd áeRÓdG äGAGôLE�’G

 dò````d Ió```©�ŸG êPÉ```ªædGh , äÓ```é°ùdG »`a IOQG�ƒdG Ió```°UQC�’G ```jó©J ¢üàî�ŸG ``X�ƒ�ŸG Yh

. õé©dG hCG IOÉjõdG øY Å°TÉædG ¥ôØdG OÉ©Ñà°SG hCG áaÉ°VEÉH
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¢SOÉ``````°ùdG ```°üØdG

¿RÉ```````î�ŸG

 ( 51 ) IOÉ``�ŸG

 �’hD�ƒ```°ùe ¿�ƒ```µjh , É©dG ôjó�ŸG øe QGô```` H ¬```JÉ°UÉ°üàNG OóëàJ , ````X�ƒe ¿õ µd ¿�ƒ```µj

. á`àbD�ƒ�ŸG FÉX�ƒdG » ZÉ°T øe ¿�ƒµj ¿CG R�ƒéj �’h , ¿õî�ŸÉH IO�ƒL�ƒ�ŸG OG�ƒ�ŸG �™«ªL øY

 ( 52 ) IOÉ``�ŸG

 Ió�Ÿ ´�ƒf �…CG øe IRÉLEÉH ¬eÉ«b hCG , ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG IQÉYEG hCG f hCG Üóf ádÉM »`a

 òg RhÉ�Œ Ió�Ÿ ÖjQóà d hCG , á«ª°SQ áª¡e »`a OÉØjEG hCG , Ée�ƒj ô°ûY á°ùªN (15) RhÉéàJ

 AÉ¡àfG óæY hCG , ª©dG øe ÆôØàdG �™e á«°SGQO áëæe hCG , áã©H »`a á°SGQó d OÉØjEG hCG , Ió�ŸG

 ºàjh , É©dG ôjó�ŸG QGôb Oóëj �…òdG ¬  ëj øe ¤EG ¬Jó¡©H Ée º« °ùJ Öéj , ¬àeóN

 �™b�ƒj º °ùJh º« °ùJ ô°�†  Y AÉæHh , X�ƒª d ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG ±Gô°TEG  â�– º« °ùàdG

. ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQh , ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG øe

 òg øe ¤hC�’G Iô ØdG »`a IOQG�ƒdG ä�’É G »`a ¬«dEG QÉ°û�ŸG ¬L�ƒdG Y º« °ùàdG ºàj  GPEGh

 , Ée�ƒj ô°ûY á°ùªN (15) RhÉ�Œ Ió�Ÿ ª©dG øY ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG �™£ fG hCG , IOÉ``�ŸG

 äGO�ƒ`````L�ƒe OôL ```d�ƒàJ áæ÷ ¿õ```î�ŸG ø```Y hD�ƒ````°ù�ŸG ájQGOE�’G ¿hD�ƒ```°ûdG IôFGO ô````jóe ````µ°ûj

 �™```b�ƒj ô````°�† Y AÉæH º« °ùàdG ºàjh , É©dG ôjó�ŸG QGô```b Oó``ëj ø�Ÿ É``¡ª« °ùJh , ¿õ```î�ŸG

 ô```°�†ë�ŸG óªà©jh , ¿õ`````î�ŸG øY hD�ƒ```°ùª d ô```°TÉÑ�ŸG ¢ù```«FôdGh , á```æé dG AÉ```°�†YCG �™```«ªL ø```e

. ájQGOE�’G ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe

 áª¡e »`a OÉØjE�’G hCG , ´�ƒf �…CG øe IRÉLEÉH ¬eÉ«b ádÉM »`a ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Yh

 á aG�ƒÃ Ú©j øe ¤EG º °ùj ¿CG , Ée�ƒj ô°ûY á°ùªN (15) øe bCG Ió�Ÿ ÖjQóàdG hCG , á«ª°SQ

. ¬JO�ƒY Ú  ájOÉ©dG ±ô°üdG äÉÑ W á¡LG�ƒ�Ÿ »`ØµJ äÉ«ªc ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ

 ¬```«dEG QÉ°û�ŸG �ƒ```ëædG Y ¬  ëj øe Ú``©j h , ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Ö«¨J GPEGh

 ó©Hh  ,  ô°TÉÑ�ŸG  ¬°ù«FQ  ÉgQó j  »àdG  IQhô°�†dG  ä�’ÉM  »`a  R�ƒé«a  ,  á HÉ°ùdG  ÉµMC�’G  »`a

 á«aÉ°VE�’G  äÉÑ £dG  ±ô°U  á¡LG�ƒ�Ÿ  ¿RÉî�ŸG  íàa  ,  ájQGOE�’G  ¿hD�ƒ°ûdG  IôFGO  ôjóe  á aG�ƒe
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 ,  OG�ƒe ±ô°U ÜÉÑ°SCGh  äGAGôLEG  øe �” Ée ¬«a ¿hój ôjô J OGóYEG  ºàj ¿CG  Y ,  á LÉ©dG

 , ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG øe ôjô àdG Gòg �™b�ƒjh , OG�ƒ�ŸG òg ±ô°U ó©Hh Ñb ¿õî�ŸG äGO�ƒL�ƒeh

. ájQGOE�’G ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe óªà©jh

 ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóe áaô©Ã ¿õî�ŸG íàa ºàj ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG IO�ƒY ádÉM »`ah 

 ¬ ````ª©H Éb �…òdG ````X�ƒ�ŸG ió````d á« Ñà�ŸG OG�ƒ````�ŸGh , ¿õ````î�ŸG äÉj�ƒà ¬````ª« °ùJh , á````jQGOE�’G

 ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóeh , ¿ÉæK�’G ¬©b�ƒj º °ùJh º« °ùJ ô°�† ÖL�ƒÃ dPh , ¬Ñ«¨J AÉæKCG »`a

. ájQGOE�’G

 ( 53 ) IOÉ``�ŸG

 (19) øe OG�ƒ````�ŸÉH IQô �ŸG AGô````°ûdG ¥ô````Wh ó````YG�ƒb ¿RÉîª d áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ```�ŸG AGô```°T »`a �™ÑàJ

. áëFÓdG òg øe (27) ¤EG

 øjóªà©�ŸG øjOQ�ƒ�ŸG øe ÚæKG (2) øe QÉ©°SC�’G Ö W äÉjÎ°û�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ¤�ƒàjh 

 »ØdCG (2000) ¤EG ÊÉªY ÉjQ áFÉª°ùªN (500) øe ìhGÎJ áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG áª«b âfÉc GPEG

 ÉjQ »ØdCG (2000) RhÉ�Œ áª« dG âfÉc GPEG øjOQ�ƒ�ŸG A�’D�ƒg øe áKÓK (3) øeh , ÊÉªY ÉjQ

 , ¢Vô¨dG Gò¡d ó©�ŸG êP�ƒªæ d É ah , ÊÉªY ÉjQ ±�’BG Iô``°ûY (10000) øY Jh , ÊÉªY

 IÉ```````a�ƒà°ùe êPÉ````````ªædG OhQh Q�ƒ````````a QÉ©`````°SC�’Gh á````eó �ŸG ¢Vhô``````©dG ø````ª°�†àj ```````°ûc OGó``````YEGh

. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a Gôj Ée ôjô àd É©dG ôjó�ŸG Y dP ¢VôYh , øjOQ�ƒ�ŸG øe

 êP�ƒªæ d É ah ¬àª« H �•ÉÑJQ�’Gh AGô°ûdG ôeCG OGóYEG äÉjÎ°û�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Yh 

 á```` aG�ƒ�ŸG Q�ƒa ¢üàî�ŸG X�ƒ�ŸG øe AGô°ûdG ô````eCG  OÉªàYGh �™```«b�ƒJh , ¢Vô````¨dG Gò````¡d ó`````©�ŸG

. «dódG »`a IOóë�ŸG äGAGôLE�’G ´ÉÑJG IÉYGôe �™e , AGô°ûdG Y

 ( 54 ) IOÉ``�ŸG

: á«JB�’G äGAGôLE�’Gh óYG�ƒ dG ¿RÉîª d áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG ßØMh ±ô°Uh AGô°T »`a �™ÑàJ

1 -  ¿hõ````î�ŸG äÉ````j�ƒà°ùe ó````jó�–h , OG�ƒ`````�ŸG à øe ¥hóæ°üdG äÉ````LÉ«àMG á````°SGQO

. ( °übC�’G ó G - AGô°ûdG IOÉYEG óM - fOC�’G ó G) IOÉe c øe

2 -  ôaG�ƒJ ÖLG�ƒdG ó«°UôdG ãÁ , æ°U hCG , IOÉe �…CG ¿hõî�Ÿ fOCG óëH ®ÉØàM�’G

. ª©dG áLÉM äÉ«°�†à e Y AÉæH ójó�– ºàjh , É¡æe

  .indd   21 / /    :  

-21-



(1106) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

3 -  ¿hõ``î�ŸG ó``jhõJh æ°üdG hCG IOÉ``�ŸG Ö W IOÉYEGh AGô°ûdG äGAGô```LEG PÉîJG »`a Aó```ÑdG

 hD�ƒ````°ù�ŸG ````X�ƒ�ŸG Ö W Y AÉ````æHh , ¿õî�ŸÉH ª©dG á````LÉM äÉ```«°�†à �Ÿ É ah , ¬æe

. ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ á aG�ƒe ó©Hh , ¿õî�ŸG øY

4 -  Ö £dG OGOõj »àdG OG�ƒ�ŸG ±Éæ°UCG øe á«aÉ°VE�’G äÉ«ªµdÉH Éjô¡°T ¿RÉî�ŸG ójhõJ ºàjh

. á«dÉ�ŸG áæ°ùdG øe áæ«©e á«ª°S�ƒe IÎa ÓN É¡« Y

5 -  ¬æe ±hô°ü�ŸG æ°üdG hCG  IOÉ``�ŸG  ó«°UQ á©LGôe ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Y

 õ``` j É``e PÉ```îJGh , ¢Vô¨dG Gò¡d ó```©�ŸG êP�ƒ````ªæ d É``` `ah , ```ªY �ƒ```j c á```jÉ¡f »`a

. AGô°û d AGôLEG øe

 ( 55 ) IOÉ``�ŸG

 ,  ô°TÉÑ�ŸG  ¬°ù«FQ á aG�ƒe ó©H ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG  X�ƒ�ŸG ¤EG  áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG º« °ùJ ¿�ƒµj

 IQ�ƒ````°üH ®É```ØàM�’G �™e , OQ�ƒ```�ŸG øe QOÉ°üdG º````« °ùàdG ¿PEG Y �™«b�ƒàdG X�ƒ�ŸG Gòg ````` Yh

. á«dÉ�ŸG ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ¤EG áî°ùf É°SQEGh , ¬æe

 ,  ¿õ````î�ŸG  øY hD�ƒ°ù�ŸG  ````X�ƒ�ŸG  ¤EG  á````«FóÑe áØ°üH OG�ƒ````�ŸG  òg º«``` °ùJ  ¿�ƒµj ¿CG  R�ƒ```éjh

 É¡°üëa ºàj ¿CG ¤EG , É¡«a ±ô°üàdG hCG , É¡æe ±ô°üdG RG�ƒL ¿hO ¬JRÉ«M »`a ÑJ ¿CG Y

. É«FÉ¡f É¡d�ƒÑbh É¡àæjÉ©eh

 ( 56 ) IOÉ``�ŸG

 ¿õîª d áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG ¢üëØd áæ÷ «µ°ûJ ájQGOE�’G ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe QGô H R�ƒéj

 É```¡à«MÓ°U ø```e ó```cCÉàdGh , É¡°üëah OG�ƒ````�ŸG á``æjÉ©�Ÿ á```eRÓdG äGAGô``LE�’G �™``«ªéH É``« dGh

 OGó````YEG áæ```é dG ò````g ``` Yh , AGô```°ûdG ôeCG hCG , ó`` ©dG »`a IOó``ë�ŸG äÉ```Ø°UG�ƒª d É````¡à HÉ£eh

 ¬```« Y �™````«b�ƒàdGh , ¢üëØdG áé«àf ¬«dEG â```¡àfG Éeh , äGAGôLEG øe º```J Ée ø```ª°�†àj ô°�†

. ¬æY Ü�ƒæj øe hCG , OQ�ƒ�ŸGh , É¡FÉ°�†YCG �™«ªL øe

 ( 57 ) IOÉ``�ŸG

 Qô J »àdG J øY É¡Ñ«æ�Œh É¡d�ƒÑb Qô J »àdG OG�ƒ�ŸG Rôa ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Y

 º °ùàdG äGAGôLEG É¡d�ƒÑb Qô J »àdG OG�ƒª d áÑ°ùædÉH ô°TÉÑjh , OG�ƒ�ŸG ò¡d º °ùàdG Ñb É¡°�†aQ

: »JCÉj É�Ÿ É ah , »FÉ¡ædG
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1 -  OQGh �ƒ```g Ée Y É¡à HÉ£eh , É¡d�ƒÑb Qô J »àdG OG�ƒ�ŸG «c hCG ¢SÉ«b hCG ¿Rh hCG óY

 ócCÉàdGh , AGô°ûdG IQ�ƒJÉa hCG OQ�ƒ�ŸG øe QOÉ°üdG º« °ùàdG ¿PEGh AGô°ûdG ôeCG hCG ó ©dG »`a

. É¡JÉ«MÓ°U Ióeh , áH�ƒ £�ŸG äÉØ°UG�ƒª d É¡à HÉ£e øe

2 -  ¬« Y �™````«b�ƒàdGh , äGAGô````LEG øe º````J É````eh , OG�ƒª d »FÉ¡ædG º °ùàdG ó```«Øj Ée äÉÑKEG

 ïjQÉJ  »`a  ,  ¬Hhóæe  hCG  OQ�ƒ�ŸGh  ô°TÉÑ�ŸG  ¬°ù«FQh  ¿õî�ŸG  øY  hD�ƒ°ù�ŸG  X�ƒ�ŸG  øe

. OG�ƒ�ŸG ò¡d º °ùàdG

3 - . ¥hóæ°ü d �™Ñà�ŸG É¶æ d É ah , dòd É©ÑJ ó«°UôdG jó©Jh , IGÎ°û�ŸG OG�ƒ�ŸG «é°ùJ

 ( 58 ) IOÉ``�ŸG

 º````àj »```àdG OG�ƒ````ª d ¿õ`````î�ŸG øY hD�ƒ````°ù�ŸG ````X�ƒ�ŸG hCG ¢üëØdG á````æ÷ �ƒÑb ó````Y ádÉM »````a

: á«JB�’G äGAGôLE�’ÉH É« dG äÉjÎ°û�ŸÉH á°üàî�ŸG á¡÷G ¤�ƒàJ , ÉgójQ�ƒJ

1 - . ¬HÉÑ°SCGh , OG�ƒ�ŸG òg º °ùJ ¢�†aôH OQ�ƒ�ŸG QÉ£NEG

2 -  , ``ªY É``jCG á``°ùªN (5) RhÉéàJ �’ Ióe ÓN á°V�ƒaô�ŸG OG�ƒ```�ŸG æH OQ�ƒ�ŸG ```« µJ

 , Ió�ŸG òg AÉ°�† fG ó©H çóëj ób Óg hCG , J hCG , ó a c øY �’hD�ƒ°ùe ¿Éc �’EGh

 ÜÉ````°ùM `` Y É``¡ f á°V�ƒaô�ŸG OG�ƒ�ŸG ``` æd IOó```ë�ŸG Ió```�ŸG AÉ```°�† fG ó```©H ¥hó```æ°ü dh

. dP Y áÑJÎ�ŸG jQÉ°ü�ŸG áaÉc ¬ «ª�–h , OQ�ƒ�ŸG

3 -  IOÉjR �…CG ¿hOh , É¡°�†aQ Qô J »àdG OG�ƒ�ŸG øe �’óH IójóL OG�ƒe ójQ�ƒàH OQ�ƒ�ŸG « µJ

 Oôj ¢�†ØN �…CÉH ójQ�ƒàdG óæY ª©j ¿CG Yh , É¡« Y ¥ÉØJ�’G HÉ°ùdG QÉ©°SC�’G »`a

. QÉ©°SC�’G òg Y

4 -  É¡ª °ùJh É¡°üëa óæY YGôj ¿CG Yh , OQ�ƒ�ŸG Ñb øe Iójó÷G OG�ƒ�ŸG ójQ�ƒJ á©HÉàe

. áëFÓdG òg É¡« Y â°üf »àdG äGAGôLE�’G ´ÉÑJG

 ( 59 ) IOÉ``�ŸG

 É`````¡°Vô©J �’h , ÉgOhQh ïjQÉJ Ö°ùMh , É¡à©«ÑW ºFÓJ á jô£H ¿õ````î�ŸÉH OG�ƒ�ŸG ßØM ºàj

. Ó¡dG hCG àdG hCG ó Ø d

 ábÉ£H ¬« Y �™°�†jh , ßØë d ¿Éµe hCG áfÉN c ºbôj ¿CG ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Yh

 �ƒ``` j ¿CGh , á`` ª©à°ù�ŸG ÒZh , á`` ª©à°ù�ŸG OG�ƒ```�ŸG ÚH ``````°üØdGh , É¡ªbQh , IOÉ``�ŸG º`````°SG ª�–
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 à d á HÉ` dG OG�ƒ``�ŸG hCG , áæ«©e á«MÓ°U Ióe É¡d Qô �ŸG OG�ƒ�ŸG Y ¢û«àØàdÉH ôNB�’ âbh øe

 ¢û````«àØàdG áé«àf ¢VôYh , É¡dÉª©à°SG óY ÖÑ°ùH hCG  á````j�ƒL eG�ƒY Ö```Ñ°ùH hCG  É````¡à©«Ñ£H

 Óg hCG ``` J hCG ó a c øY �’hD�ƒ°ùe ¿�ƒµjh , AGôLEG øe õ j Ée PÉîJ�’ ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ Y

 ó ØdG Gòg øY ¬à«dhD�ƒ°ùe óY « ëàdG øe âÑãj  Ée , ¬Jó¡Y »`a É¡ª °ùJ »àdG OG�ƒ�ŸG »`a

. Ó¡dG hCG àdG hCG

 ( 60 ) IOÉ``�ŸG

 , ¥hó````æ°üdG ¢üîJ �’ ¿RÉ````î�ŸG »`a OG�ƒe ß````ØM hCG º```` °ùJ hCG �ƒ```Ñ H í````jô°üàdG R�ƒ````éj �’

 , dP ø``Y è``àæJ »àdG QGô``°VC�’G ø```Y �’hD�ƒ````°ùe ¿�ƒµj Gõ```àd�’G Gò```g ````dÉîj ````X�ƒe ````ch

. ÉjQGOEG ¬àdAÉ°ùe ºàjh

 ( 61 ) IOÉ``�ŸG

 ±ô°üdG CGóÑj ¿CÉH - ¿RÉî�ŸG øe áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG ±ô°U óæY - ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG õà j

 OG�ƒ�ŸG ±ô°U »`a �™Ñàjh , AÉ¡àf�’G Y É¡à«MÓ°U Ióe âHQÉb hCG , �’hCG äOQh »àdG á«ªµdG øe

: á«JB�’G äGAGôLE�’G

1 -  ¿�ƒ```µjh , ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG ```X�ƒª d ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG ¤EG ±ô```°üdG Ö`` W ó j

 Góªà©eh , ¢Vô``¨dG Gò¡d ó©�ŸG êP�ƒªædG »`a IOQG�ƒ````dG äÉfÉ«ÑdG É«a�ƒà°ùe Ö``` £dG Gòg

. ±ô°üdG ÖdÉW ¬d �™HÉàdG »ª«¶æàdG º«°ù àdG »`a ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG øe

2 -  , áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG ±ô°U Y á aG�ƒ�ŸG ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒª d ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«Fô d

 , ±ô°ü d ```X�ƒ�ŸG ¤EG Ö £dG É`````°SQEG º```àj á``` aG�ƒ�ŸG ádÉM »`ah , Ö``` £dG ¢�†``aQ hCG

 ±ô```°üdG ó````Y hCG ¢�†aôdG ÜÉ```Ñ°SCG ¿É`````«H �™e , á```H�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG ¢�†``©H ±ô°U R�ƒéjh

. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a R�’ AGôLEG øe PÉîJG Öéj Éeh , áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG µd

3 -  äÉÑ W é°S »`a ó«b - Ö £dG ¬ª °ùJ Q�ƒa - ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ¤�ƒàj

 Ö £dG IOÉYEG hCG ±ô°üdÉH É« dGh , ¢Vô¨dG Gò¡d ó©�ŸG êP�ƒªæ d É ah , OG�ƒe ±ô°U

 Gò````g ``` Yh ,  Ö``` £dG ¢�†aQ ádÉM »`a ±ô°üdG ÖdÉ£d »ª«¶æàdG  º```«°ù àdG  ¤EG

 ôa�ƒJ óY øjhóJh , OG�ƒ�ŸG ±ô°U Ö W »`a áahô°ü�ŸG á«ªµdG äÉfÉ«H øjhóJ X�ƒ�ŸG

. ±ô°üdG óY ádÉM »`a É¡d KÉª�ŸG jóÑdG hCG áH�ƒ £�ŸG IOÉ``�ŸG
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4 -  ó«Øj ÉÃ ¬©«b�ƒJ ó©H ±ô°üdG ÖdÉW ¤EG áahô°ü�ŸG OG�ƒ�ŸG º °ùJ ±ô°üdG ádÉM »`a

 ó````©�ŸG �ŸG »`a º```` °ùàdG óæà°ùeh ±ô°üdG Ö £H ß````Øàëjh , OG�ƒ```�ŸG ò```g ¬```ª °ùJ

. ¢Vô¨dG Gò¡d

5 -  , ¿hõ`````î�ŸG á````ÑbGô�Ÿ ó````©�ŸG ````é°ùdG »`a ±ô```°üdG Ö``` £H á°UÉÿG äÉ`````fÉ«ÑdG äÉ````ÑKEG

. ¥hóæ°üdG »`a �™Ñà�ŸG É¶æ d É ah

 É¡aô°U Ö W ¢�†aQ Ñ°S »àdG OG�ƒ�ŸG ±ô°U Ö W IOÉYEG ádÉM »`a á HÉ°ùdG äGAGôLE�’G �™ÑàJh

 X�ƒª d á«°üî°T hCG á«Yôa Ió¡©c áahô°ü�ŸG ±Éæ°UC�’G ó«b ºàjh , É¡æe ¢�†©H ±ô°U hCG

. ¥hóæ°üdG »`a �™Ñà�ŸG É¶æ d É ah , ±Éæ°UC�’G òg ¬d áahô°ü�ŸG

 ( 62 ) IOÉ``�ŸG

: á«JB�’G äGAGôLE�’Gh óYG�ƒ dG , ±ô°üdG ó©H ¿RÉî�ŸG ¤EG OG�ƒ�ŸG IOÉYEG óæY , �™ÑàJ

1 -  ¿RÉî�ŸG  ¤EG  OG�ƒ�ŸG  IOÉYE�’  ÉÑ W  ô°TÉÑ�ŸG  ¬°ù«FQ  ¤EG  Ió¡©dG  ÖMÉ°U  X�ƒ�ŸG  ó j

 ,  É¡JOÉYEG  ÜÉÑ°SCGh  É¡JÉØ°UG�ƒeh ÉgOóYh É¡JOÉYEG  Ü�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG  ¿É«H  ¬«a Éë°V�ƒe

 øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒª d ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG ¤EG Ö £dG Gòg ádÉMEG ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ Yh

 Ü�ƒ £�ŸG OG�ƒª d »FóÑ�ŸG º °ùàdG �ƒëf áeRÓdG äGAGôLE�’G PÉîJGh ¬à°SGQód ¿õî�ŸG

. «dódG Oóëj �…òdG ¥hóæ°üdG »`a �™Ñà�ŸG É¶æ d É ah , É¡JOÉYEG

2 -  º °ùàdG ïjQÉJ øe ÌcC�’G Y ªY ÉjCG á©Ñ°S (7) ÓN IOÉ©�ŸG OG�ƒ�ŸG ¢üëa ºàj

 ióeh É¡àdÉM øeh , É¡aô°U HÉ°ùdG OG�ƒ�ŸG æ°U øe âfÉc GPEG É�‡ ócCÉà d »FóÑ�ŸG

 dP  ÜÉÑ°SCGh  Óg  hCG  J  hCG  ó a  øe  É¡HÉ°UCG  Éeh  ,  Éª©à°SÓd  É¡à«MÓ°U

 áæ÷ hCG  ,  ¿õî�ŸG  øY hD�ƒ°ù�ŸG  X�ƒ�ŸG  ¢üëØdG  ¤�ƒàjh ,  -  óLh ¿EG  -  ÖÑ°ùà�ŸGh

 Gòg Yh ,  IófÉ°ù�ŸG  äÉeóî d É©dG  ôjó�ŸG  ÖFÉf  øe QGô H  ¢Vô¨dG  Gò¡d  µ°ûJ

 QGô dGh ,  ¢üëØdG áé«àf A�ƒ°V »`a IOÉ©�ŸG  OG�ƒ�ŸG  á«FÉ¡f áØ°üH º °ùàj ¿CG  X�ƒ�ŸG

. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a òîà�ŸG

3 -  dò````d É©ÑJ ó«°UôdG á```«ªc jó©Jh , IOÉ©�ŸG OG�ƒ�ŸG á«ªc ó« H »FÉ¡ædG º````` °ùàdG ºàj

 ¥hó``æ°üdG »`a ¬H �ƒª©�ŸG É¶æ d É ah , á« °UC�’G É¡àdÉëH áª °ùà�ŸG OG�ƒ�ŸG âfÉc GPEG

 ±É`````æ°UC�’G ø````e äô````ÑàYG á````µdÉg hCG á```ØdÉJ äó```«YCG GPEG ÉeCG , ````«dódG Oóëj �…ò```dG

. É¶ædG Gò¡d É ah ó« Jh , Éª©à°SÓd á É°üdG ÒZ
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 ( 63 ) IOÉ``�ŸG

 , IOÉ`©�ŸG OG�ƒ�ŸG »`a Ó``g hCG `J hCG õéY O�ƒLh ä�ƒÑKh , ¿RÉî�ŸG ¤EG OG�ƒ```�ŸG IOÉYEG á````dÉM »`a

: á«JB�’G äGAGôLE�’G ´ÉÑJEG ºàj

1 - . Ó¡dG hCG àdG hCG õé©dG »`a ÖÑ°ùà�ŸG hCG hD�ƒ°ù�ŸG ójóëàd RÓdG « ëàdG AGôLEG

2 -  ôFÉ°ùÿG áª« H ¬à«dhD�ƒ°ùe âÑãJ �…òdG X�ƒ�ŸG áÑdÉ£�Ÿ á`eRÓdG äGAGô```LE�’G PÉîJG

 äGAGôLE�’G òg øeh , Ó¡dG hCG àdG hCG õé©dG ádÉM »`a IOÉ©�ŸG OG�ƒª d áÄ°TÉædG

 ÊÉ£ °ùdG �ƒ°Sô�ŸG ÉµMCG  IÉYGôÃ , äÉ ëà°ù�ŸG øe ÒZ hCG  ÖJGôdG øe º°üÿG

. ÚØX�ƒ�ŸG äÉbÉ ëà°SG Y õé Gh RÉæàdG ä�’ÉM ójóëàH 94/115 ºbQ

3 -  IQÉ````©e OG�ƒ````�ŸG òg âfÉc GPEG , IOÉ©�ŸG OG�ƒ````ª d É````æ«eCÉJ áeó �ŸG äÉfÉª°�†dG IQOÉ````°üe

 ``` àdG hCG õé©dG øY IôLCÉà°ù�ŸG hCG Iô````«©à°ù�ŸG á¡÷G á«dhD�ƒ°ùe âàÑKh , Iô```LD�ƒe hCG

 ¿Éc GPEG Qô°�†dG øY ¢�†j�ƒ©àdGh ôFÉ°ùÿG áª« H áÑdÉ£�ŸÉH ÓNE�’G ¿hO , Ó¡dG hCG

. dP øY Å°TÉædG Qô°�†dGh , ôFÉ°ùÿG òg áª«b OÉ©j �’ äÉfÉª°�†dGh ÚeCÉàdG Ñe

4 - . áëFÓdG òg ÉµMC�’ É ÑW ôFÉ°ùÿG áª«b Ö£°ûd áeRÓdG äGAGôLE�’G òîàJ

 ( 64 ) IOÉ``�ŸG

 Ió©�ŸG  hCG  áÁóà°ù�ŸG  ±Éæ°UC�’G  øe  âfÉc  AG�ƒ°S  -  ¿RÉî�ŸG  »`a  IO�ƒ```L�ƒ�ŸG  OG�ƒ````�ŸG  �™``«H  R�ƒ``éj

: á«JB�’G äGAGôLEÓd É ahh , ä�’É G »`a , É¡àª«b Ö£°T hCG , - Ó¡à°SÓd

: á«JB�’G ä�’É G »`a �™«ÑdG ¿�ƒµj : �’hCG

1 - . É¡dÉª©à°S�’ IQô �ŸG Ió�ŸG RhÉéàJ »àdGh , Éª©à°SÓd á É°üdG ÒZ OG�ƒ�ŸG

2 -  É```¡æjõîJ ô```ªà°SGh , Gô```«ãc É``````¡dÉª©à°SG ``` Y Ö``` £dG ¿�ƒ`````µj �’ »àdG OG�ƒ````�ŸG

. àdG øe É¡« Y °ûîjh , á j�ƒW Ió`````�Ÿ

3 -  á``LÉ G óL�ƒJ �’h , áLÉ G Y Ió````FGR hCG , á ª©à°ùe ó©J  »```àdG OG�ƒ�ŸG

. Öjô dG âb�ƒdG »`a É``¡«dEG

4 - . äÉØ î�ŸGh , ÆQG�ƒØdG

 ÖÑ°ùH - É«FõL hCG É« c - Ó```¡dG hCG , ó ØdG hCG , àdG ádÉM »`a OG�ƒ�ŸG Ö£°ûJ  :É«fÉK

. G�ƒMC�’G Ö°ùM ¬àÑbGôe hCG Ió¡©dG ÖMÉ°U IOGQEG øY áLQÉN eG�ƒY
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: Ö£°ûdG hCG �™«ÑdG äGAGôLEG : ÉãdÉK

1 -  êP�ƒªæ d É ah , OG�ƒ�ŸG Ö£°T hCG �™«H Ö W ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ó©j

 , É``¡àª«bh , OG�ƒ�ŸG QÉ©°SCÉH á```°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG É«a�ƒà°ùe , ¢Vô¨dG Gò``¡d ó``©�ŸG

. Ö£°ûdG hCG �™«ÑdG ÜÉÑ°SCGh

2 -  ëà d ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒª d ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG Y Ö £dG ¢Vô©j

. ÉgOÉªàYGh , äÉfÉ«ÑdG áë°U øe

3 -  «µ°ûJ ¤�ƒàj �…òdG IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf ¤EG Ö £dG Éëj

 ¢ù«FôdG á°SÉFôH Ö £dG Gòg »`a IOQG�ƒdG OG�ƒ�ŸG áª«b Ö£°T hCG �™«Ñd áæ÷

 , AÉ```°�†YC�’G øe á````KÓK (3) Oó````Yh , ¿õ```î�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG ```X�ƒª d ô``°TÉÑ�ŸG

 õ ```j Ée PÉ```îJ�’ áæé dG òg ¤EG Ö £dG á````dÉMEGh , »æa �ƒ````°�†Y º`````¡æ«H øe

. AGôLEG øe

4 - : á«JB�’G äGAGôLE�’G PÉîJG áæé dG Y

 - CG óæÑdG »`a IOQG�ƒdG ä�’Éë d É ÑW Ö£°ûdG hCG �™«ÑdG ÜÉÑ°SCG ôaG�ƒJ øe ócCÉàdG

 º```J É```e äÉÑKEGh , É```¡°üëah OG�ƒ�ŸG á````æjÉ©e ````jôW øY IOÉ``�ŸG ò```g øe �’hCG

 , ¢Vô¨dG Gò¡d ó©j ô°�† »`a ¬àé«àfh ¢üëØdG hCG áæjÉ©ª d äGAGôLEG øe

 . áæé dG AÉ°�†YCG �™«ªL øe �™b�ƒjh

 - Ü äGóæà°ù�ŸGh , ¿CÉ°ûdG Gòg »`a âjôLCG ób ¿�ƒµJ »àdG äÉ « ëàdG Y ´ÓW�’G

 á`````é«àædG äÉ```````ÑKEGh , OG�ƒ````�ŸG ò````g á```«MÓ°U ó````Y hCG á«````MÓ°üH á`````` ©à�ŸG

 äÉ```ÑKEGh , É¡aÓJEG Qô àj »àdG OG�ƒ````�ŸG ±Ó```JEG Y ±Gô```°TE�’Gh , ô°�†ë�ŸG »`a

. äGAGôLEG øe �” Ée

 - ê , �™```«ÑdG Ö`` W »`a âÑdG áé«àæH É¡JÉ«°U�ƒJ ø```ª°�†àj Gôjô J áæé dG ó```©J

 ô°�†  ¬H É aôe ,  dP ÜÉÑ°SCGh ,  ¢�†aôdG hCG  �ƒÑ dÉH AG�ƒ°S Ö£°ûdG  hCG

 É````©dG ô````jó�ŸG Ö````FÉf ¤EG ¬```« Y �™``«b�ƒàdG ó```©H Éëjh , ¢ü````ëØdG hCG á````æjÉ©�ŸG

. OÉªàYÓd IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d

 - O âÑdG áæé dG ôjô J ¬ª °ùJ óæY IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf ¤�ƒàj

 QÉ£NEGh , áæé dG äÉ«°U�ƒJ A�ƒ°V »`a , Ö£°ûdG hCG �™«ÑdG Ö W »`a »FÉ¡ædG
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 É ah  AGôLEG  øe  õ j  Ée  PÉîJ�’  QGô H  ¿õî�ŸG  hD�ƒ°ù�Ÿ  ô°TÉÑ�ŸG  ¢ù«FôdG

 äGAGôLE�’Gh �•hô°ûdGh óYG�ƒ d É ah Ö£°ûdG hCG �™«ÑdG ºàjh , QGô dG Gò¡d

 ¡àfG GPEG ¥hóæ°üdG »`a �™Ñà�ŸG É¶ædGh áëFÓdG òg »`a É¡« Y ¢U�ƒ°üæ�ŸG

 . dP ¤EG »FÉ¡ædG áæé dG ôjô J

 Gò¡```d ó```©�ŸG ```�ŸÉH Ö```£°ûdG hCG �™```«ÑdÉH á°UÉÿG äGóæà°ù�ŸG �™«ªL ß``Ø�–  - `g

 äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf ¤EG äGóæà°ù�ŸG òg øe áî°ùf °SôJh , ¢Vô¨dG

. º © d IófÉ°ù�ŸG

 ( 65 ) IOÉ``�ŸG

: á«JB�’G äGAGôLE�’Gh óYG�ƒ d É ah , Éj�ƒæ°S ¿RÉî�ŸG äGO�ƒL�ƒe OôL ¿�ƒµj

1 - . ¿RÉî�ŸG äGO�ƒL�ƒe �™«ªL ª°ûjh , á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ájÉ¡f Ñb Oô÷G ºàj

2 -  ¿�ƒ```µj �’h , Ió```fÉ°ù�ŸG äÉ```eóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf øe QGô H Oô```é d áæ÷ µ°ûJ

 øª```°�†àjh , ô°TÉÑ�ŸG ¬```°ù«FQ hCG , ¿õ```î�ŸG øY hD�ƒ```°ù�ŸG ```X�ƒ�ŸG É```¡FÉ°�†YCG Ú`H øe

 ôjó�ŸG ÖFÉf ±Gô°TEG â�– Oô÷G ºàjh , áæé dG ªY AóÑd Oóë�ŸG ïjQÉàdG QGô dG Gòg

. IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG

3 -  , Oô÷G ºFG�ƒb OGóYEG Oô÷G áæ÷ ªY AóH Ñb ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ¤�ƒàj

 É````gOÉªàYG ó©H ºFG�ƒ dG òg º````« °ùàH �ƒ jh , ¢Vô```¨dG Gò```¡d ó````©�ŸG êP�ƒ````ªæ d É```` ah

. Oô÷G áæ÷ ¤EG

4 -  ¬H �ƒ```ª©�ŸG É¶æ d É``` ah , OG�ƒ�ŸG ±Éæ°UCG OôL ºFG�ƒ dG º °ùJ ó©H Oô÷G áæ÷ ¤�ƒàJ

 , ºFG�ƒ dG òg »`a Oô÷G �™bGh øe Ó©a IO�ƒL�ƒ�ŸG Ió°UQC�’G äÉÑKEGh , ¥hóæ°üdG »`a

. áæé dG AÉ°�†YCG øe ºFG�ƒ dG �™«b�ƒJh

5 -  hD�ƒ```°ù�ŸG ```X�ƒ�ŸG ¤EG Oô÷G áæ÷ øe É````¡« Y �™«b�ƒàdG ó©H Oô÷G º```FG�ƒb ```°SôJ

 ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ Yh , » ©ØdG Oô÷G �™bGh øe ô©°ùdGh Ió°UQC�’G äÉÑKE�’ ¿õî�ŸG øY

 ºFG�ƒ dG òg »`a IOQG�ƒdG OG�ƒ�ŸG ¿CÉH ¬æe QGôbE�’G ó«Øj ÉÃ ºFG�ƒ dG òg Y �™«b�ƒàdG

 ¿É«H �™e Oô÷G É�“EG ó«Øj ÉÃ �™«b�ƒàdG áæé dG ¢ù«FQ Yh , É« ©a ÉgOôL �” ób

. ¬îjQÉJ äÉÑKEGh

6 -  IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf ¤EG É¡« Y �™«b�ƒàdG ó©H Oô÷G ºFG�ƒb °SôJ

. ÉgOÉªàY�’
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7 -  äÉÑKEG  ºàj  » ©ØdG  Oô÷G  �™bGh  øe  Ió°UQC�’G  ÚH  IOÉjR  hCG  õéY  O�ƒLh  ádÉM  »`a

 É ah IOÉjõdG hCG õé©dG ¥hôah Ió°UQC�’G äÉfÉ«H AÉØ«à°SGh Oô÷G áªFÉb »`a ¥ôØdG

 ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ¤EG êP�ƒªædG Gòg É°SQEGh , ¢Vô¨dG Gò¡d óªà©�ŸG êP�ƒªæ d

 ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ ¤EG ¬JOÉYEGh , dòd Ió©�ŸG áfÉÿG »`a ¥hôØdG òg ÜÉÑ°SCG ìÉ°�†jE�’

 , á«dhD�ƒ°ù�ŸG ójó�–h ¥ôØdG áj�ƒ°ùJ �ƒëf ´ÉÑJ�’G ÖLG�ƒdG AGôLE�’G »`a �…CGôdG AGóHE�’

 . áé«àædÉH IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf áWÉMEGh

8 -  êP�ƒªæ d É ah ±ô°U Ö Wh , IOÉjõdG øY Å°TÉædG ¥ôØdG áj�ƒ°ùàd áaÉ°VEG óæ°S ó©j

. õé©dG øY Å°TÉædG ¥ôØdG áj�ƒ°ùàd óªà©�ŸG

 ( 66 ) IOÉ``�ŸG

 õ````é©dG  á```j�ƒ°ùJ - ¿õ``î�ŸG  øY hD�ƒ```°ù�ŸG  X�ƒª d ô````°TÉÑ�ŸG  ¢ù«FôdG  á aG�ƒe ó©H - R�ƒ````éj

 , ´�ƒædG »`a É¡d á¡HÉ°ûe iôNCG ±Éæ°UCG »`a óL�ƒJ »àdG IOÉjõdG øe OG�ƒ�ŸG ¢�†©H ±Éæ°UCG »`a

 CÉ````£N øY É````�ŒÉf OG�ƒ````�ŸG òg »`a IOÉjõdG hCG õé©dG ¿É```c GPEG , Ió``M�ƒdG »`a É```¡©e á```°ùfÉéàeh

. É¡æe áahô°ü�ŸG hCG áª °ùà�ŸG äÉ«ªµdG ó«b »`a

 ( 67 ) IOÉ``�ŸG

 Gò¡d ó©�ŸG êP�ƒªædG »`a âÑãj , á«©«ÑW eG�ƒY øY É�ŒÉf ¿õî�ŸG äGO�ƒL�ƒe »`a õé©dG ¿Éc GPEG

 OQG�ƒdG  äÉ«ªch ïjQÉJh ,  IOÉe µd HÉ°ùdG  Oô÷G ó«°UQh ,  �‹É G  Oô÷G ó«°UQ ¢Vô¨dG

 áj�ƒÄ�ŸG Ö°ùædÉH áfQÉ e , » ©ØdG õé© d áj�ƒÄ�ŸG Ö°ùædGh , OôL c ÚH Ió�ŸG ÓN ±hô°ü�ŸGh

. IOÉe c á©«ÑWh , øjõîàdG Ióeh , áfhõî�ŸG äÉ«ªµdG Ö°ùM É¡H ì�ƒª°ù�ŸG

 áahô°ü�ŸG äÉ«ªµdG êP�ƒªædG Gòg »`a âÑã«a , äÉ«aô°üdG áFõ�Œ øY ÉÄ°TÉf õé©dG ¿Éc GPEG ÉeCG

 , äÉ«aô°üdG OóY ¿É«H �™e , IOÉe c ÉeCG HÉ°ùdG Oô÷Gh , �‹É G Oô÷G ÚH Ió�ŸG ÓN

 áÑ°ùædÉH áfQÉ e , Ió�ŸG òg ÓN áahô°ü�ŸG á«ªµ d áÑ°ùædÉH » ©ØdG õé© d áj�ƒÄ�ŸG áÑ°ùædGh

. IOÉe c á©«ÑW Ö°ùM É¡H ìô°ü�ŸG õé© d áj�ƒÄ�ŸG

 ( 68 ) IOÉ``�ŸG

 dP ª©dG áë °üeh IQhô°�†dG â°�†àbG GPEG Oô÷G AÉæKCG »`a ±Éæ°UC�’G º °ùJ hCG ±ô°U R�ƒéj

 äÉØ e »`a ±ô°üdG äÉÑ W hCG áaÉ°VE�’G äGóæ°S ´O�ƒJ ¿CG Y , Oô÷G áæ÷ á aG�ƒe �•ô°ûH

. ¢Vô¨dG Gò¡d ó©�ŸG é°ùdG »`a dP ó©H É¡ «é°ùJ ºàjh , Oô÷G á« ªY AÉ¡àfG Ú  áàbD�ƒe
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 ( 69 ) IOÉ``�ŸG

 á«dhD�ƒ°ù�ŸG ójóëàd « ëàdG ºàj , ¿RÉî�ŸG äGO�ƒL�ƒ�Ÿ �…�ƒæ°ùdG Oô÷G ó©H õéY O�ƒLh ÚÑJ GPEG

 õ```é©dG á````ª«b º°üîJ ÖÑ°ùà�ŸG hCG hD�ƒ````°ù�ŸG ójó�– ádÉM »`ah , õé©dG Gò```g »`a Ö````Ñ°ùà�ŸG hCG

 ójó�–  ¿CÉ°ûH  94/115  ºbQ  ÊÉ£ °ùdG  �ƒ°Sô�ŸG  ÉµMCG  IÉYGôÃ  ,  ¬JÉ ëà°ùe  hCG  ¬ÑJGQ  øe

 , Ö°SÉæ�ŸG »ÑjOCÉàdG AGõ÷G �™«b�ƒJ �™e , Ú```ØX�ƒ�ŸG äÉbÉ ëà°SG Y õé Gh RÉæàdG ä�’ÉM

. á«FÉæL á¡Ñ°T O�ƒLh « ëàdG øe âÑK GPEG , AGôLEG øe õ j Ée PÉîJGh

 É`` ÑW õé©dG áª«b Ö£°T ºàj , ÖÑ°ùà�ŸG ójó�– Qò©J hCG , hD�ƒ```°ùe O�ƒLh óY ádÉM »`ah

. áëFÓdG òg ÉµMC�’

 ( 70 ) IOÉ``�ŸG

 ÚØX�ƒª d áª °ù�ŸG OG�ƒª d á« «°üØàdG äÉfÉ«ÑdG ¬«a âÑãj á«°üî°ûdG ó¡© d é°S É°ùeEG ºàj

 ôNBG ¤EG X�ƒe øe Ió¡©dG f R�ƒéj �’h , É¡ª °ùJ �…òdG X�ƒ�ŸG äÉfÉ«Hh , á«°üî°T ó¡©c

 dò````H Ò````°TCÉàdG ºàjh , ¢Vô¨dG Gò¡d ÉgOGó```YEG º```àj , º °ùJh º« °ùJ IQÉ```ªà°SG Ö```L�ƒÃ �’EG

. Ió¡©dG é°S »`a

 ( 71 ) IOÉ``�ŸG

 á```æ°ùdG á````jÉ¡f »`a Ió````¡© d áÁóà°ù�ŸG OG�ƒ````�ŸG øe ÚØX�ƒª d á«°üî°ûdG Ió¡©dG OôL º```àj

 ÖMÉ°U X�ƒ�ŸG �™«b�ƒàH Oô÷G ¿�ƒµjh , Oô÷G AGôLEG »Yóà°ùJ »àdG ä�’É G »`a hCG , á«dÉ�ŸG

 á```dÉM »```ah Ó©a ¬Jó¡Y »`a ¬«dEG áª °ù�ŸG OG�ƒ�ŸG O�ƒLh ó«Øj QGôbEG Y á«°üî°ûdG Ió¡©dG

 ó«Øj ÉÃ äGQGôbE�’G ò``g Y ¿õ```î�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ô```°TD�ƒjh , É````ª©à°SÓd á`` É°U

. Ió¡©dG é°S »`a OQGh �ƒg É``�Ÿ á HÉ£e É¡H áàÑã�ŸG OG�ƒ�ŸG ¿CG

. áëFÓdG òg øe (67) IOÉ``�ŸG »`a IOQG�ƒdG ÉµMC�’G Ñ£J Ió¡©dG »`a õéY O�ƒLh ÚÑJ GPEGh

 ( 72 ) IOÉ``�ŸG

 ó```«YG�ƒe »`a É```« d AGô````LEG øe õ j Ée PÉîJG Ió```fÉ°ù�ŸG äÉ````eóî d É```©dG ô```jó�ŸG Ö```FÉf Y

. ¿RÉî�ŸG äGO�ƒL�ƒe OôéH ÅLÉØe µ°ûHh áæ°ùdG øe áª¶àæe ÒZ

 º````°üNh ¬æ```Y hD�ƒ```°ù�ŸG ójó�–h - IOÉjõdG hCG õé©dÉH - ¥ô```ØdG áj�ƒ°ùJh Oô````÷G óæY �™```ÑàJh

. áëFÓdG òg »`a IOQG�ƒdG óYG�ƒ dGh äGAGôLE�’G ¬àª«b Ö£°T hCG
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 �™````HÉ°ùdG ```°üØdG

á`````fRG�ƒ`�ŸG

 ( 73 ) IOÉ``�ŸG

 äGAGô````LE�’Gh óYG�ƒ d É ah Éj�ƒæ°S É````gOÉªàYGh , ¥hóæ°üdG á```fRG�ƒe «æ°üJh OGóYEG ¿�ƒ````µj

. «dódGh áëFÓdG òg ÉµMCG ÉgQô J »àdG

 ( 74 ) IOÉ``�ŸG

 ÜÉ```H c º```°ù jh , äÉahô°üª d ¿ÉK ÜÉ````Hh , äGOGôjEÓd hCG ÜÉH ¤EG áj�ƒæ°ùdG áfRG�ƒ�ŸG º°ù J

 , óæÑdG hCG , °üØdG hCG , ÜÉÑdG ¬« Y ªà°ûj Ée ójó�– »`a �™Ñàjh , OG�ƒeh , O�ƒæHh , �ƒ°üa ¤EG

 Ióªà©�ŸG dÉÑª d É ÑW äÉYhô°û�ŸG áfRG�ƒe æ°üJh , ¿CÉ°ûdG Gòg »`a ó©�ŸG êP�ƒªædG IOÉ``�ŸG hCG

. ¢ù é�ŸG øe QGô H ´hô°ûª d

 ( 75 ) IOÉ``�ŸG

 äBÉ```aÉµeh äÉ```°TÉ©e ¿�ƒ```fÉb øe (10) IOÉ````�ŸG øe (2) h (1) ø```jóæÑdG ¢üæH Ó``NE�’G óY �™e

 OGóYEG ¿�ƒµj , áëFÓdG òg ÉµMCGh , ¬«dEG QÉ°û�ŸG Ú«fÉª©dG áe�ƒµ G »`ØX�ƒ�Ÿ áeóÿG ó©H Ée

 IOÉjR hCG  IójóL O�ƒæH çGóëà°SÉH É¡ jó©J hCG  É¡Ñj�ƒÑJ IOÉYEG  hCG  ÉgOÉªàYGh áj�ƒæ°ùdG áfRG�ƒ�ŸG

 OhóM »`ah , äGAGôLEÓd É ah , Égò«ØæJ á©HÉàeh á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ájGóH Ñb óæÑdG ¢�†ØN hCG

. «dódG »`a IOQG�ƒdG äÉ«dhD�ƒ°ù�ŸG

 ( 76 ) IOÉ``�ŸG

 , ±hô°üe øe É¡°üîj ÉÃ ª�– á«dÉe áæ°S c ¿CG ¢SÉ°SCG Y áj�ƒæ°ùdG áfRG�ƒ�ŸG OGóYEG ¿�ƒµj

. «°üëàdG hCG , ±ô°üdG É¡«a ºàj »àdG á«dÉ�ŸG áæ°ùdG øY ô¶ædG ±ô°üH , OGôjEG hCG

 á```°ü°üî�ŸG ````dÉÑ�ŸGh , á```Ø àî�ŸG ±ô```°üdG ¬```LhCG ¿É```«H �™e , á`````fRG�ƒ�ŸG QGôbEG ¢ù```` é�ŸG ````d�ƒàjh

. É¡æe µd

 ( 77 ) IOÉ``�ŸG

 ÖL�ƒJ º«°SGô�ŸG hCG ÚfG�ƒ dG âfÉc GPEG É«ªàM áj�ƒæ°ùdG áfRG�ƒ�ŸG Y äÓjó©àdG AGôLEG ¿�ƒµj

 á£°ûfCG  »`a  �™°S�ƒàdG  hCG  ájOÉ°üàb�’G  ±hô¶dG  øe  óéà°SG  ób  hCG  ,  äÓjó©àdG  òg  AGôLEG

 ±ô```°üdG ¬``LhC�’ Ióªà©�ŸG ``dÉÑ�ŸG ¢�†`````ØN hCG IOÉjR Ö````L�ƒà°ùj É```e ¬```JÉ°UÉ°üàNGh ¥hóæ°üdG

. á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN áØ àî�ŸG
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 ( 78 ) IOÉ``�ŸG

: á«JB�’G ¢ù°SC�’G IÉYGôÃ áj�ƒæ°ùdG áfRG�ƒ�ŸG OGóYEG óæY äÉahô°ü�ŸGh äGOGôjE�’G ôjó J ¿�ƒµj

 - CG: »JCÉj Ée IÉYGôÃ äGOGôjE�’G ôjó J ¿�ƒµj

1 -  É```¡bÉ ëà°SG �™b�ƒà�ŸGh á`````«°�† æ�ŸG á```«dÉ�ŸG áæ``°ùdG Ó```N â``` ëà°SG »``àdG äGOGô``jE�’G

. áfRG�ƒ�ŸG É¡æY ó©�ŸG á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN

2 -  äGQGô````b hCG º``«°SGôe hCG Ú```fG�ƒb »`a äÓjó©J hCG á```jOÉ°üàbG hCG á```«dÉe ```eG�ƒY �…CG

. äGOGôjE�’G ôjó J »`a ÒKCÉàdG É¡fCÉ°T øe ¿�ƒµj

 - Ü: »JCÉj Ée IÉYGôÃ äÉahô°ü�ŸG ôjó J ¿�ƒµj

1 -  �™b�ƒà�ŸG  äÉahô°ü�ŸGh  ,  á«°�† æ�ŸG  á«dÉ�ŸG  áæ°ùdG  ÓN  â ëà°SG  »àdG  äÉahô°ü�ŸG

 äÉ°UÉ°üàNG ò«ØæJ A�ƒ°V »`a áfRG�ƒ�ŸG É¡æY ó©�ŸG á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN É¡bÉ ëà°SG

. ¥ÉØfE�’G ¢�†ØN hCG IOÉjR »Yóà°ùJ iôNCG ±hôXh ÜÉÑ°SCG øe ÉgÒZh ¥hóæ°üdG

2 - . ¥ÉØfEÓd á« ©ØdG äÉLÉ«àM�’G A�ƒ°V »`a ¥ÉØfE�’G ó«°TôJ äÉÑ £àe

3 -  iôNCG  äÉ````bÉ ëà°SG ø```e É```gÒZh ä�’ó````ÑdGh Ö```JGhôdG äGOÉ```ªàYG ô``jó J ¿�ƒµj

 �™````b�ƒà�ŸG ```FÉX�ƒdGh á`````d�ƒ¨°û�ŸG ```FÉX�ƒdG Oó````©d É``` ah áªFGódG ```FÉX�ƒdG »`` ZÉ°ûd

 É¡æY ó©j »àdG á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN »`a ædG hCG á«bÎdG hCG Ú«©àdG jô£H É¡ ¨°T

 , áæ°ùdG òg ÓN IôZÉ°T FÉXh ¤EG �ƒëàJ »àdG FÉX�ƒdGh áfRG�ƒ�ŸG ´hô°ûe

 äGhÓ©dGh  ájQhódG  äGhÓ©dG  ¥É ëà°SGh  ,  ä�’óÑdGh  á«°SÉ°SC�’G  ÖJGhôdG  IOÉjRh

 , iô`NCG áØ«Xh AÉÑYCÉH « µàdG HÉ eh , á«©«é°ûàdG äBÉaÉµ�ŸG íæeh , á«©«é°ûàdG

 É¡ jó©Jh , ÉgDhÉ¨dEG �™b�ƒà�ŸGh , â«¨dCG »àdG äÉLQódGh FÉX�ƒdGh , »`aÉ°VE�’G ôLC�’Gh

 á«dÉ�ŸG äÉ°ü°üî�ŸG »`a ¢�†ØN hCG IOÉjR øe dP ¬eõ à°ùj Éeh , ¢�†ØÿG hCG �™aôdÉH

 . äÉLQódG ò¡H á£ÑJô�ŸG

4 -  äÉ```«°�†à �Ÿ É```` ÑW É```gDhÉ¨dEGh ÉgDhÉ°ûfEG ºàj »àdG á```àbD�ƒ�ŸG ```FÉX�ƒdG äGOÉ``ªàYG Qó` J

 áæ°ùdG ÓN áàbD�ƒe áØ°üH É¡ ¨°T Ü�ƒ £�ŸG FÉX�ƒdG Oó©d É ah , ª©dG ±hôXh

 áØ«X�ƒdG ÉªYCG øe AÉ¡àfÓd IOóë�ŸG á«æeõdG IÎØdGh áfRG�ƒ�ŸG É¡æY ó©�ŸG á«dÉ``�ŸG

 ÖJGQ øe IÎØdG òg ÓN »`a ÉgÒa�ƒJ RÓdG á«dÉ�ŸG äÉ°ü°üî�ŸGh , É¡FÉ¨dEGh

 . iôNCG äGRÉ«àeGh ä�’óHh »°SÉ°SCG
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5 -  IO�ƒ```L�ƒ�ŸG á```àHÉãdG �ƒ```°UC�’G IÉ````YGôÃ á```«dÉe ¢SCGô```dG äÉahô°ü�ŸG äGOÉ```ªàYG Qó J

 ´hô°ûe É¡æY ó©j »àdG á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN É¡æe IójóL �ƒ°UCG ¤EG äÉLÉ«àM�’Gh

. ¿RÉî�ŸG ¤EG É¡d�ƒ°Uh ïjQÉJ ¤EG AGô°ûdG «dÉµJh , �ƒ°UC�’G òg QÉ©°SCGh , áfRG�ƒ�ŸG

6 -  áeÈ�ŸG O�ƒ ©dGh äÉLÉ«àMÓd É ah áfÉ«°üdG äGOÉªàYÉH á°UÉÿG äÉahô°ü�ŸG Qó J

 �™````Ñàjh , áfRG�ƒ�ŸG É¡æY ó©�ŸG á```«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN É```gDhÉ¡fEG hCG Égójó�Œ �™b�ƒà�ŸG hCG

. äÉeóÿG O�ƒ Y �™«ªL äGOÉªàYG ôjó J »`a dP

7 -  , QÉéÄà°S�’G ¤EG ¥hó````æ°üdG äÉLÉ«àM�’ É```` ah äGQÉ```` ©dG Iô````LCG äGOÉ```ªàYG Qó``` J

 Égójó�Œh ¥hó````æ°üdG É¡H õà j áfÉ«°Uh IôLCG øe É¡Ø«dÉµJh , á````eÈ�ŸG O�ƒ``` ©dGh

 ¢�†````````ØN hCG IOÉ`````````jR øe É`````¡« Y Ö````JÎj Éeh , á``````«dÉ�ŸG á```````æ°ùdG Ó``````N ÉgDhÉ``````¡fEG hCG

. «dÉµàdG òg »`a

 ( 79 ) IOÉ``�ŸG

 , O�ƒ ©dG »`a IOQG�ƒ``````dG ò```«ØæàdG ````MGôeh è````eGÈd É``` ah äÉ```Yhô°û�ŸG äGOÉ`ªàYG ô`jó J ¿�ƒµj

. äGOÉªàY�’G òg ôjó J »`a ÒKCÉàdG É¡fCÉ°T øe ¿�ƒµj iôNCG eG�ƒY �…CGh

 ( 80 ) IOÉ``�ŸG

 ¿�ƒµj  á«dÉ�ŸG  áæ°ùdG  ájGóH  Ñb  áj�ƒæ°ùdG  áfRG�ƒ�ŸG  ´hô°ûe  QGôbEG  óY  hCG  ÒNCÉàdG  ádÉM  »`a

 á```« ©ØdG äÉ```LÉ«àMÓd É```` ahh , ´hô````°û�ŸG Gòg »`a áLQó�ŸG äGOÉ````ªàY�’G Ohó````M »`a ¥É```ØfE�’G

. ¥ÉØfEÓd

 ( 81 ) IOÉ``�ŸG

 ÉgRhÉ�Œ R�ƒ````éj �’ , i�ƒ`````°üb GOhóM áfRG�ƒ�ŸÉH äÉahô°üª d á```°ü°üî�ŸG äGOÉ`````ªàY�’G Èà©J

. ¢ù é�ŸG á aG�ƒe ó©Hh , ª©dG áë °üe äÉ«°�†à e Y AÉæH �’EG

 ( 82 ) IOÉ``�ŸG

 OG�ƒe hCG O�ƒ```æH hCG �ƒ````°üa ÚH äÉ`````ahô°ü�ŸG äGOÉªàYG ```` f ¢ù é�ŸG á aG�ƒe òNCG ó©H R�ƒéj

 . dP áeÉ©dG áë °ü�ŸG â°�†àbG GPEG , áfRG�ƒª d ÊÉãdG ÜÉÑdG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

الف�صــل الثامــن 

الإيــــرادات

املــادة ) 83 ( 

حت�صل �الأمو�ل �مل�صتحقــة لل�صنـــدوق نقد� ، �أو مبوجب حو�الت بنكية ، �أو �صيكات م�صرفـية ، 

وير�عى عند �ل�صد�د مبوجب �ل�صيكات �مل�صرفـية ما ياأتي : 

�أن يكون �ل�صيك م�صحوبا على �أحد �مل�صارف �ملرخ�ص لها طبقا الأحكام �لقانون   - 1

�مل�صرفـي �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطاين رقم 2000/114 .

، وب�صفة خا�صة توقيع �ل�صاحب  �أن يتو�فر فـي �ل�صيك �ل�صروط �ملحددة قانونا   - 2

�ملدين . 

3 - عدم قبول �صيكات موؤجلة �ال�صتحقاق �صد�د� الإير�د�ت م�صتحقة �الأد�ء ، با�صتثناء 

�حلاالت �لتي يجوز فـيها �لتق�صيط ، �أو �لتي يقدرها �ملدير �لعام .

4 - عــدم قبــول �لوفــاء بال�صيــك �لــذي �نتقلــت ملكية �حلق �لثابت فـيه �إىل �ل�صاحب 

�ملدين باالإير�د بطريق �لتظهري .

5 - �أن يقـــدم �ل�صيـــك �إىل �مل�صــرف �مل�صحــوب عليــه للوفــــاء خالل �ملــدة �ملحددة قانونا 

من �لتاريخ �لثابت الإ�صد�ره ، وال ترب�أ ذمة �ملدين باالإير�د ، وال ينق�صي �لتز�مه 

بالوفاء به �إىل �ل�صندوق �إال بقيام �مل�صرف �مل�صحوب عليه �ل�صيك ب�صرف قيمته .

6 - �أن تكون �ل�صيكات �ملحررة با�صم �ل�صندوق م�صطرة .

7 - لل�صندوق �أن يطلب من �ل�صاحب �ملدين باالإير�د تقدمي �صامن �حتياطي ، وفقا 

للمادة )543( من قانون �لتجارة �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطاين رقم 90/55 .

املــادة ) 84 ( 

يجـــب علـــى �ملوظـــف �ملختـــ�ص فـي �ل�صنـــدوق �تخــاذ �الإجـــر�ء�ت �لالزمــــة لتح�صيـــل �ملبلـــغ 

�مل�صتحق بالرجوع على �ل�صاحب �ملدين باالإير�د �أو �تباع �الإجر�ء�ت �ملقررة للتنفـيذ �الإد�ري 

�إذ� تطلب �الأمر ، وذلك فـي حالة عدم �صرف قيمة �ل�صيك ، دون �الإخالل باإحالة �ل�صيك 

�إثبات �مل�صرف �مل�صحوب  ، بعد  �إجر�ء�ت رفع �لدعوى �لعمومية  �إىل �الدعاء �لعام التخاذ 

عليــه �ل�صيـــك �المتناع عن �لوفاء بقيمته فـي �مليعاد �ملحدد به ، ورف�ص قبوله لل�صرف . 
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ويتــــم قيد �ل�صيكـــــات �لتي مل يتم حت�صيلها وفقــا للنظـــام و�الإجــر�ء�ت �لــــو�ردة بالدليـــل ، 

وال ت�صتبعد قيمتها من ح�صاب �الإير�د�ت . 

املــادة ) 85 ( 

و�لتوقيع   ، �إي�صال  باإ�صد�ر  �أي مبلغ م�صتحق لل�صندوق  �ملخت�ص بتح�صيل  �ملوظف  يلتزم 

عليــه بــما يفـيــد ت�صلـــم �ملبلغ �لو�جـــب حت�صيله ، وتاريخ �لت�صلم ، وفقا للنموذج �ملعد لهذ� 

�لغر�ص ، ويكون �الإي�صال من �أ�صل ، وعدة ن�صخ ، وباأرقام م�صل�صلة .

 وي�صلم �الإي�صال �إىل د�فع �الإير�د ، وحتفظ ن�صخة منه لدى �ملوظف �ملخت�ص .

 ويجـــب فــــي حالـــة �إلغـــاء �الإي�صـــال الأي �صبـــب مــــن �الأ�صبـــاب �الحتفـــاظ باأ�صـــل �الإي�صـــال 

ون�صخته ، و�لتاأ�صري عليهما من �ملوظف �ملخت�ص بكلمة )ملغى( .

املــادة ) 86 ( 

يجب �إيد�ع �حل�صيلة �ليومية لالإير�د�ت فـي �حل�صاب �ملخت�ص �ملفتوح با�صم �ل�صندوق لدى 

�لبنك ، ويتم �لتوريد يوميا على �لنموذج �ملعد لهذ� �لغر�ص ، وفـي موعد غايته �ل�صاعة 

�لثانية ع�صرة ظهر� من �ليوم �لذي مت فـيه �لتح�صيل .

 وفـي حالة تعذر �لتــوريد فـي هذ� �ملـــوعد يوؤجل �إىل �أول يوم عمل مبا�صرة ، بعد �أخذ مو�فقة 

مدير د�ئرة �ل�صوؤون �ملالية .

املــادة ) 87 ( 

يكــون قيـــد و�إثبـــات جميـــع �الإيـــر�د�ت ح�صب نوع كل �إير�د ، وطبقا لالإجر�ء�ت ، و�لدورة 

�مل�صتندية �ملحددة بالدليل .

املــادة ) 88 ( 

تعامــل �ملبالــغ �لتــي ت�صتــــرد ، �إذ� تبيــــن �أن �صرفهـــا كـــان قــد تـــم بغيـــر حــق ، طبقــا للقو�عـــد 

و�الإجر�ء�ت �لو�ردة بالدليل .

املــادة ) 89 ( 

�ملو�زنة  فـي  �ملقررة  �الإير�د�ت  �صنوية بني  ربع  �إجر�ء مقارنة  �ملخت�صة  �لد�ئرة  يجب على 

�لتقديرية ، و�الإير�د�ت �ملحققة ، وعر�ص �لنتائج على �ملر�قب �ملايل ، ليقوم باإعد�د تقرير 

مف�صل يو�صح فـيه تلك �لفروقات �جلوهرية و�أ�صبابها ، مع بيان �الإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها 

ملعاجلة هذه �الأ�صباب �إذ� تطلب �الأمر ، ورفع �لتقرير �إىل �ملدير �لعام لعر�صه على �ملجل�ص 

فـي �أول �جتماع تال ، لتقرير ما ير�ه منا�صبا .
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 ويجــب فـــي كـــل الأحـــوال ، وبــدون تاأخـري عــن املواعيــد املقررة ، اتخاذ الإجراءات الالزمة 

لتح�صيل الإيرادات املتاأخرة ال�صداد فـي مواعيد حت�صيلها ، وقطع التقادم ، ويكون املوظف 

املخت�ص بتح�صيل الإيراد م�صوؤول عن اأي اإهمال اأو تق�صري فـي اتخاذ هذه الإجراءات .

املــادة ) 90 ( 

فـي حالة وفاة اأو ت�صفـية اأو اإ�صهار اإفال�ص املدين بالإيراد يتم توجيه اإخطار مبقدار املبلغ 

امل�صتحق على املدين ونوعه و�صند ال�صتحقاق - قانون ، اأو لئحة ، اأو قرار وزاري ، اأو عقد ، 

اأو حكم ق�صائي ، اأو غريه - اإىل املوظف املخت�ص فـي املحكمة املخت�صة بتوزيع تركة املدين 

بالإيـــراد اأو امل�صفـــي اأو مديـــر التفلي�صــــة ، بح�صـــب الأحــــوال ، دون الإخالل باتخـــاذ وتوقيع 

اإجراءات احلجز التحفظي املقررة قانونا ، و�صمان الوفاء باملبالغ امل�صتحقة لل�صندوق .

 ويجــب فــــي حالـــة عـــدم ال�صـــداد اتبـــاع الإجـــراءات املقــررة للتنفـيذ الإداري ، وتعترب املبالغ 

امل�صتحقة لل�صندوق من الأموال العامة واحلقوق املمتازة التي ت�صتوفى من جميع الأموال 

اململوكة للمدينني بها حتت اأي يد كانت ، وبالأولوية على ما عداها من ديون اأخرى ، وفقا 

ملا هو مقرر قانونا فـي هذا ال�صاأن .

املــادة ) 91 ( 

املدين  الكفـيل مت�صامنا مع  ، ويعترب  بالإيراد  املدين  يكفل  كفـيل �صخ�صي  يجوز تقدمي 

فـي ال�صداد ، وملزما بالوفاء باملبالغ امل�صمونة بكفالته فـي حالة عدم �صدادها من املدين ، 

وتتخذ فـي مواجهته اإجراءات التنفـيذ الإداري للوفاء بهذه املبالغ ، بالإ�صافة اإىل الفائدة 

امل�صتحقة خالل فرتة املطالبة حتى تاريخ الوفاء بها من املدين اأو الكفـيل .

 ول يرتتب على قبول الكفـيل ال�صخ�صي ل�صمان املدين بالإيراد الإخالل مبا يجب تقدميه 

من خطابات �صمان م�صرفـي ، اأو تاأمينات ل�صمان ح�صن التنفـيذ ، وفقا ملـا تقرره القوانني ، 

اأو هـذه الالئحة ، اأو العقود ، اأو غريها .

املــادة ) 92 ( 

يجـــوز للمديـــر العـــام املوافقـــة علـــى اأن يكون الوفاء مببالغ الإيرادات امل�صتحقة لل�صندوق 

على اأق�صاط ، وذلك بناء على طلب من املدين ، ومبراعاة الآتي :

1 - اأن يثبـــت طالـــب التق�صيـــط من واقــع امل�صتندات عــدم مقدرته على �صداد املبالغ 

امل�صتحقة عليه دفعة واحدة .
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2 - اأن يقـــدم املديـــن ال�صمانـــات والتاأمينـــات التي يحددها ال�صندوق ل�صمان الوفاء 

بقيمـــة جميـــع املبالـــغ امل�صتحقـــة كاإيـــراد ، ويظـــل هـــذا ال�صمـــان �صاريا طوال مـــدة 

التق�صيط ، وحتى اإمتام ال�صداد بالكامل .

3 - يحدد القرار ال�صادر باملوافقة على طلب التق�صيط طريقة تق�صيط املبالغ امل�صتحقة 

ح�صب ظروف كل حالة على حدة ، ويجوز اإلغاء قرار التق�صيط فـي حالة تخلف 

املديـــن عـــن امليعـــاد املقـــرر للوفــــاء بالق�صــــط الواجــــب ال�صداد بدون عذر مقبول ، 

اأو زوال اأ�صباب التق�صيط .

واإذا   ، املواعيد املحددة  4 - على املوظف املخت�ص متابعة �صداد املدين لالأق�صاط فـي 

تخلف عن ال�صداد فـي هذه املواعيد يوجه اإليه اإنذار بال�صداد خالل )10( ع�صرة 

اأيام على الأكرث ، وفـي حالة عدم ال�صداد خالل املدة املحددة بالإنذار ، وعدم تقدمه 

بعذر يقبله املدير العام ، تتخذ فـي مواجهته الإجراءات املقررة للتنفـيذ الإداري ، 

مع مطالبته بالوفاء بجميع املبالغ امل�صتحقة ، واإلغاء قرار التق�صيط .

املــادة ) 93 ( 

اإ�صهار  حالت  فـي  وذلك   ، لل�صندوق  فعال  ا�صتحقت  التي  املبالغ  اإ�صقاط  للمجل�ص  يجوز 

اإفال�ص املدين ، اأو احلكم باإع�صاره ، اأو وفاته من غري تركة ، اأو مع وجود تركة م�صتغرقة 

بالديون ، وغري مقدمة على دين للحكومة ، اأو عدم وجود اأموال للمدين ميكن التنفـيذ 

عليها ، اأو اإذا ثبت اأن املبالغ قد �صرفت كم�صتحقات تقاعدية - بدون وجه حق - بغري خطاأ 

املدين .

اأي من هذه احلالت  تثبــت حتقق  التي  الر�صمية  امل�صتنـــدات  تقديــــم  لالإ�صقــــاط   ويجـــب 

اأو اأ�صبابـــه ، ويتـــم اإلغاء قرار الإ�صقاط ، واعتباره كاأن مل يكن اإذا تبني اأنه قام على �صبب 

غري �صحيح ، وتتخذ فورا الإجراءات الالزمة لتح�صيل املبالغ امل�صتحقة باتباع الإجراءات 

املقررة للتنفـيذ الإداري ، دون الإخالل بقواعد التقادم .

املــادة ) 94 ( 

للمجل�ص التجاوز عن ا�صرتداد ما �صرف بدون وجه حق اإىل موظفـي ال�صندوق من رواتب ، 

اأو بـــدلت ، اأو مكافــــاآت ، اأو مـــا فــــي حكمهـــا ، فــــي احلــــالت التــــي يقــــدرها ، بناء على طلب 

من املوظف ، وبعد تو�صية املدير العام ، وذلك دون الإخالل بقواعد التقادم ، اأو الرجوع 

على املوظف الذي تثبت م�صوؤوليته بقيمة املبالغ التي يتم التجاوز عن ا�صرتدادها .
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الف�ســل التا�ســع 

امل�سروفـــــات 

املــادة ) 95 ( 

يختـــ�ص املفـــو�ص بالإنفـــاق فــــي حــــدود ال�صالحيــــات وامل�صوؤوليــــات املقــــررة لـــــه باملوافقــــة 

على الرتباط ، اأو اللتزام بقيمة مدفوعات امل�صتحقات التقاعدية ، اأو امل�صرتيات ، اأو تكاليف 

تنفـيذ الأعمال ، اأو اأداء اخلدمات ، وغريها من املدفوعات الأخرى ، وذلك باتباع القواعد 

والقرارات  والنظم  واللوائح  القوانني  اأحكام  ومبراعاة   ، الدليل  فـي  الواردة  والإجراءات 

 ، لل�صندوق  ال�صنوية  باملوازنة  املدرجة  ، طبقا لالعتمادات  املربمة  والعقود   ، بها  املعمول 

وموازنة امل�صاريع .

املــادة ) 96 ( 

يكون اإعداد �صندات ال�صرف من واقع امل�صتندات املوؤيدة لل�صرف بعد التاأكد من مراجعتها 

مــن املوظــــف املختــــــ�ص ، ووفقــــا لل�صالحيــــــات واتبــــاع الإجـــــراءات الـــــواردة فـي الدليـــــل ، 

مبا ل يتــعار�ص ، اأو يخالف اأحكام هذه الالئحة .

وهذه امل�صتندات ما ياأتي : 

اأ - العقد ، اأو اأمر ال�صراء ، اأو طلب احل�صول على اخلدمة .

ب - حم�صر فح�ص الأ�صناف ، اأو ت�صلم الأعمال .

ج - فاتورة املورد .

د - اأي م�صتندات اأخرى تكون موؤيدة لل�صرف .

 ويرفق مع �صند ال�صرف اأ�صل امل�صتند املوؤيد لل�صرف ، وفـي حالة تعر�صه للفقد اأو التلف 

ترفق ن�صخة منه موؤ�صر عليها من املوظف املخت�ص ومدير دائرة ال�صوؤون املالية باأن القيمة 

املطلوبة بامل�صتند مل ي�صبق �صرفها باأي �صند اآخر .

املــادة ) 97 ( 

يتوىل املوظف املخت�ص اإعداد �صند ال�صرف وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ص ، خالل )1( 

�صهر على الأكرث من تاريخ تقدمي امل�صتند املوؤيد ل�صرف املبالغ املطلوبة ال�صداد ، متى كانت 

ال�صرف  �صند  اإعداد  املخت�ص عند  املوظف  ، وعلى  ال�صرف  املبالغ م�صتوفاة ل�صروط  هذه 

خ�صم اأي مبالغ تكون م�صتحقة على امل�صتفـيد ل�صالح ال�صندوق .
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املــادة ) 98 ( 

يكون اعتماد �صندات ال�صرف وفقا للحدود املالية الآتية :

- من مدير دائرة ال�صوؤون املالية بالن�صبة لل�صندات التي تقل قيمتها عن )50000( 

خم�صني األف ريال عماين .

اأو نائب املدير العام للخدمات امل�صاندة بالن�صبة لل�صندات التي   ، - من املدير العام 

تبلغ قيمتها )50000( خم�صني األف ريال عماين فاأكرث .

 ويتم �صرف قيمة �صند ال�صرف اإىل �صاحب احلق فـيه باإحدى الطرق الآتية : 

اأ - نقدا اأو اإ�صدار �صيكات م�صرفـية ، مقابل اإي�صال بالت�صليم ، اأو التوقيع على ال�صند 

بالت�صلـــم مقرونـــا بال�صـــم الوا�صـــح ل�صاحـــب احلـــق فـي ال�صــرف اأو وكيلــه اإذا كــان 

املت�صلـــم موكـــال عنــه ، وذلك بعد التحقق من �صخ�صية املت�صلم ، و�صند الوكالة . 

اإلـــى احل�صابـــات اخلا�صة باأ�صحاب ال�صاأن لدى امل�صارف املحددة  ب - حتويـــل املبالـــغ 

من قبلهم .

كلمة  بختم  به  املرفقة  امل�صتندات  وجميع  ال�صرف  �صند  من  الثانية  الن�صخة  ختم   ويجب 

)دفع( ، مقرونا بتاريخ ال�صرف فور التحقق من واقعة �صرف قيمة ال�صند ، وعلى الدائرة 

املخت�صة حفظ �صندات ال�صرف مع هذه امل�صتندات بعد ختمها بهذه الكلمة .

املــادة ) 99 ( 

يكون �صرف رواتب موظفـي ال�صندوق ومعا�صات املتقاعدين خالل الأيام الع�صرة الأخرية 

من ال�صهر الذي ا�صتحقت فـيه ، وللمدير العام اأن يجيز ال�صرف فـي امليعاد الذي يحدده 

مبنا�صبة عطالت الأعياد واملنا�صبات الر�صمية ، ومبنا�صبة �صهر رم�صان ، دون تقيد بامليعاد 

امل�صار اإليه ، ويجوز �صرف الراتب الكامل مقدما اإىل املوظف عن فرتة الإجازة العتيادية ، 

اأو عند تعوي�صه نقدا عن هذه الإجازة .

 وتـــوؤول اإلـــى ال�صنـــدوق الرواتـــب وما فـي حكمها ، التي �صقـــط حـــق املوظــف فـي اقت�صائها 

بالتقادم .
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املــادة ) 100( 

فـي حالة توفـري ال�صكن للموظف يلتزم باإ�صالح اأي تلف اأو هالك ي�صيب امل�صكن اإذا ثبت 

من التحقيق م�صوؤوليته عن هذا التلف اأو الهالك اأو �صوء ال�صتعمال ، ويتم خ�صم املبالغ 

امل�صتحقـــة عليــــه نتيجـــة ذلـــك مـــن راتبـــه اأو مكافـــاأة نهايــة اخلدمة مبراعاة اأحكام املر�صوم 

ال�صلطاين رقم 94/115 ب�صاأن حتديد حالت التنازل واحلجز على ا�صتحقاقات املوظفـني ، 

واإجراءات التنفـيذ الإداري .

املــادة ) 101( 

يجب على الدائرة املخت�صة اإجراء مقارنة ربع �صنوية بني امل�صروفات املقررة فـي املوازنة 

التقديرية ، وامل�صروفات املحققة ، وعر�ص النتائج على املراقب املايل ، ليقوم باإعداد تقرير 

مف�صــــل يو�صــح فـيـــه الفروقـــات اجلوهريـــة واأ�صبابـهــا مع بيــان الإجراءات الواجب اتباعها 

ملعاجلة هذه الأ�صباب ، اإذا تطلب الأمر ، ورفع التقرير اإىل املدير العام لعر�صه على املجل�ص 

فـي اأول اجتماع تال ، لتقرير ما يراه منا�صبا .

الف�ســل العا�ســر 

ال�سلـــف النرثيـــــة 

املــادة ) 102( 

تخ�صــــ�ص ال�صلـــف النرثيـــة ملواجهــــة �صــــرف بعـــ�ص النفقـــــات ذات القيمـــــة الب�صيطـــــة التـــي 

ل تتجاوز )100( مائة ريال عماين فـي املرة الواحدة ، ويجوز فـي احلالت التي ت�صتدعي 

ال�صرف ب�صبب الظروف ال�صطرارية جتاوز هذا املبلغ ، وذلك مبراعاة الإجراءات الواردة 

فـي الدليل ، وال�صوابط الآتية :

اأ - اإن�صاء وحتديد مبلغ ال�صلفة ، مبوافقة مدير دائرة ال�صوؤون املالية ، ب�صرط األ يزيد 

مبلغ ال�صلفة على )2000( األفـي ريال عماين .

ب - ا�صتعا�صـــة امل�صروفـــات مــن مبلغ ال�صلفة ، بعد موافقة مدير دائرة ال�صوؤون املالية 

اإذا بلغت قيمة هذه امل�صروفات )50%( خم�صني فـي املائة من مبلغ ال�صلفة املعتمدة .
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ج - عدم  جواز �صرف اأي مبلغ لأي موظف فـي ال�صندوق اأو غريه ب�صفة �صلفة �صخ�صية 

اأو غري م�صتحقة ، طبقا لأحكام القوانني اأو اللوائح اأو العقود املعمول بها .

د - ال�صرف من مبلغ ال�صلفة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ص ، وتتبع عند اإن�صائها 

اأو ال�صرف منها اأو ال�صتعا�صة الإجراءات الواردة فـي الدليل ، ويتم ختم �صندات 

ال�صرف بختم خا�ص يحمل كلمة )�صرف( ، مقرونـــا بالتاريـــخ ، وتعطــــى اأرقامـــا 

م�صل�صلة �صنوية .

املــادة ) 103( 

 ، اأحد املوظفـني فـي ال�صندوق من �صاغلي الوظائف الدائمة  اإىل  يعهد بال�صلفة النرثية 

ويوقع املوظف عند ت�صلمها اإقرارا يفـيد اأنها فـي عهدته ، ومبينا فـيه تاريخ ت�صلمه مبلغ 

ال�صلفة ومقداره ، ويلتزم بال�صرف طبقا للقواعد والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة 

والدليل .

 وفـي حالة قيام املوظف املتعهد مببلغ ال�صلفة باإجازة تزيــــد مدتهــــا علـــى )3( ثالثـــة اأيـــام 

يلتزم بت�صليم ما فـي عهدته من ر�صيد ال�صلفة وامل�صتندات املوؤيدة ملبلغ ال�صلفة وال�صرف 

منــه اإلـــى موظـــف اآخـــر مــن �صاغلــي الوظائــف الدائمــة يحــدده املدير العام ، ويتم الت�صليم 

والت�صلم مبوجب حم�صر يوقع عليه الثنان ، وعند عودة املوظف �صاحب العهدة الأ�صلي 

ملبلغ ال�صلفة من الإجازة ي�صلم اإليه ر�صيد ال�صلفة وامل�صتندات امل�صار اإليها مبوجب حم�صر 

ت�صليم وت�صلم يوقع عليه كل منهما .

 وفــي حالــة نقــل هــذا املوظــف املتعهـــد مببلـــغ ال�صلفــة اأو ندبه اأو اإعارته اأو انتهاء خدمته 

لأي �صبب يتم جرد مبلغ ال�صلفة من مدير الدائرة التابع له املوظف ، وت�صليم ر�صيدها 

وامل�صتندات املوؤيدة لل�صرف اإىل موظف من �صاغلي الوظائف الدائمة يحدده املدير العام ، 

وذلك مبـوجب حم�صـر ت�صليم وت�صلم يـوقع عليه كل من املــوظف املتعهد مببلغ ال�صلفة ، 

واملوظف الذي يتم حتديده ليتوىل هذه امل�صوؤولية .

 واإذا كان انتهاء اخلدمة ب�صبب الوفاة اأو النقطاع عن العمل يتم الت�صليم والت�صلم طبقا 

ملح�صر اجلرد ، واإقرار املوظف بالت�صلم بالتوقيع على هذا املح�صر .

 وفــــي حالـــة وجـــود زيـــادة اأو عجـــز فـي ر�صيـــد ال�صلفـــة تتبــــع الإجـــراءات املن�صـــو�ص عليهـــا 

فـي املادة  )104( من هذه الالئحة .
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املــادة ) 104( 

يتوىل مدير الدائرة التابع لها املوظف الذي بعهدته ال�صلفة النرثية جرد ر�صيدها مرة 

واحدة على الأقل فـي نهاية كل �صهر للتحقق من اأن ر�صيدها الفعلي يتطابق مع الر�صيد 

الدفرتي ، ويتم اجلرد وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .

 واإذا اأ�صفر اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�صيد يعترب املبلغ الزائد من جملة الإيرادات ، ويتم 

اأ�صفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�صيد  اإذا  اأما   ، توريده اإىل ح�صاب ال�صندوق املخت�ض 

 ، اإذا ثبت من التحقيق م�صوؤوليته عن العجز  فـيلتزم املوظف املتعهد مببلغ ال�صلفة ب�صداده 

وجدت  اإذا   ، اجلزائية  امل�صاءلة  اإجراءات  اتخاذ  اأو   ، املنا�صب  اجلزاء  بتوقيع  الإخالل  دون 

�صبهة جنائية .

املــادة ) 105( 

ال�صنة  نهاية  فـي  النرثية  ال�صلفة  بعهدته  الذي  املوظف  لها  التابع  الدائرة  مدير  يتوىل 

املالية من كل عام ت�صوية مبلغها ، باإعداد ك�صف م�صروفات ال�صلفة وفقا للنموذج املعد لهذا 

الغـــر�ض ، واإجـــراء القيــــود املحا�صبيـــة الالزمـــة ، وتوريد الر�صيد الباقي من مبلغ ال�صلفة 

- اإن وجد - اإىل ح�صاب ال�صندوق املخت�ض .

الف�شــل احلــادي ع�شــر

اخلـــزينـــة

املــادة ) 106( 

يكون خلزينة املقر الرئي�صي لل�صندوق اأو الدوائر التابعة له فـي املحافظات موظف خمت�ض ، 

ي�صدر بتعيينه وحتديد م�صوؤوليته عن اخلزينة وحمتوياتها وما يت�صل بها من اأعمال قرار 

من املدير العام ، على اأن يكون هذا املوظف من �صاغلي الوظائف الدائمة ، ويكون م�صوؤول 

اأو الإ�صراف على هذه  اأعمال اخلزينة وجميع حمتوياتها ، واأي تق�صري فـي احلفاظ  عن 

املحتويات .

املــادة ) 107( 

يكون املوظف ، الذي ي�صند اإليه اأعمال اخلزينة م�صوؤول عن حمتوياتها ، وعليه اأن ي�صلم 

جميع ما بعهدته من حمتويات اخلزينة وال�صجالت وامل�صتندات التي يتم القيد مبوجبها 

اإىل اأحد املوظفـني من �صاغلي الوظائف الدائمة الذي يحدده املدير العام ، وذلك عند قيام 
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هذا املوظف بالإجازة ، اأو ندبه كل الوقت فـي داخل اأو خارج ال�صندوق ، اأو نقله ، اأو اإعارته ، 

اأو اإيفاده فـي بعثة ، اأو منحة درا�صية داخل ، اأو خارج ال�صلطنة ، اأو انتهاء خدمته ب�صبب غري 

النقطاع عن العمل اأو الوفاة .

 ويتم الت�صليم والت�صلم مبوجب حم�صر يوقع من هذا املوظف ، ومن يحل حمله ومدير 

دائــرة ال�صــوؤون املاليــة اأو مديــر دائــرة ال�صنـــدوق فـــي املحافظــة ح�صــب الأحــوال بعـــد جـــرد 

حمتويات اخلزينة .

 وفـــي حالة انتهاء خدمة املوظف الذي ي�صند اإليه اأعمال اخلزينة وامل�صوؤولية عن حمتوياتها 

ب�صبب النقطاع عن العمل اأو الوفاة ، ت�صكل جلنة بقـــرار مــن املديــر العــام ، علـــى اأن يكـــون 

من بني اأع�صائها مدير دائرة ال�صوؤون املالية ، وموظف من  دائرة  التدقيق الداخلي ، وذلك 

جلــرد حمتويـــات اخلزينـــة ، واإعــداد حم�صــر باجلرد ، يتم فـيه اإثبات هذه املحتويات وفقا 

، وت�صلم املحتويات  اأع�صاء هذه اللجنة  لنتيجة اجلرد مع التوقيع على هذا املح�صر من 

و�صجالت اخلزينة وامل�صتندات التي يتم القيد مبوجبهـــا اإلـــى مـــن يعيـــن اأو ينتـــدب لهـــذه 

الوظيفة بناء على قرار من املدير العام .

املــادة ) 108( 

يجب فـي جميع حالت الت�صليم والت�صلــم وفقــا للمادة )107( مـــن هـــذه الالئحـــة حتديـــد 

امل�صوؤولية فـي حالة ما اإذا اأ�صفر اجلرد عن وجود عجز اأو زيادة فـي هذه املحتويات طبقا 

لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 109( 

ت�صليم  ، ويكون  املخت�ض  املوظف  ي�صمح بدخوله لغري  يخ�ص�ض للخزينة مكان حمدد ل 

اأي عيوب  اإىل هذا املوظف بعد الفح�ض والتاأكد من �صالحيتها و�صالمتها من  اخلزينة 

من قبل جلنة ت�صكل لهذا الغر�ض ، واإثبات ذلك فـي حم�صر يوقع عليه من جميع اأع�صاء 

اللجنة .

 ويتم و�صع املفاتيح الحتياطية فـي داخل مظروف يتم - بعد غلقه - ختمه بال�صمع الأحمر ، 

ويحفظ لدى مدير الدائرة املعنية .

القيد  التي يتم  وامل�صتندات  الأحوال تعترب اخلزينة وحمتوياتها وال�صجالت   وفـي جميع 

مبوجبها واملفاتيح اخلا�صة بها عهدة طرف من ت�صلمها ، ويتحمل امل�صوؤولية عنها ، طبقا 

لأحكام هذه الالئحة والقوانني واللوائح املعمول بها فـي ال�صندوق .
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املــادة ) 110( 

ل يجـــوز الحتفـــاظ فــــي اخلزينـــة بـــاأي نقــــــود اأو �صيكــــــات اأو حمتويــــــات اأخـــــــرى ل تخـــــ�ض 

ال�صنــدوق ، ويراعى عند الحتفاظ فـي اخلزينة مببلغ ال�صلفة النرثية جتنيبه عن �صائر 

املحتويات الأخرى للخزينة .

 ول تعمـــل اخلزينــــة اإل فــــي اأوقـــات العمـــل الر�صميـــة ، ويجـــوز فـي حالــة ال�صـــرورة ، وبناء 

علـى موافقــة املديــر العام اأو اأحد نوابه اأن تعمل اخلزينة خالل اأيام الإجازات الأ�صبوعية ، 

اأو الر�صمية ، اأو فـي غري الأوقات املحددة للعمل الر�صمي .

املــادة ) 111( 

فــــي حالـــة فقـــد اأو تلـــف مفتــــاح اخلزينـــة ، يجـــب على املوظف امل�صوؤول عن املفتاح املفقود 

اأو التالف اإخطار نائب املدير العام للخدمات امل�صاندة كتابة بواقعة الفقد اأو التلف للمفتاح ، 

وعليـــه فـــور اإخطـــاره ت�صكيـــل جلنـــة لفـــ�ض وفتــــح اخلزينـــة ، ويكـــون من اأع�صائها موظف 

من دائرة التدقيق الداخلي بال�صندوق ، وتقوم هذه اللجنة بجرد حمتويـــات اخلزينــة ، 

واإعداد حم�صر بنتيجة اجلرد ، وا�صتبدال املفتاح املفقود اأو التالف .

 وفـي حالة عدم وجود مفتاح احتياطي للمفتاح املفقود اأو التالف ، يتم فتح اخلزينة مبعرفة 

اأحد الفنيني املتخ�ص�صني ، وذلك حتت اإ�صراف اللجنة امل�صار اإليها ، ودون اإخالل باإجراء 

التحقـــيق الــــالزم ، وحتديــــد امل�صوؤوليـــة عــــن واقعــــة الفقــــد اأو التلـــف ، وعـــن وجـــود العجز 

اأو الزيادة فـي حمتويات اخلزينة ، طبقا للقواعد الواردة فـي اأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 112( 

يجب على املوظف املخت�ض باأعمال اخلزينة اللتزام بالآتي :

1 - التحقق من �صحة ر�صيد اخلزينة وحمتوياتها فـي اليوم ال�صابق على بدء مبا�صرة 

عمله اليومي ، وقبل التعامل مع الأفراد ، واإثبات ذلك فـي الك�صوف اأو ال�صجالت 

املعدة لهذا الغر�ض ، والتوقيع عليه .

2 - ت�صلــم الإيــرادات اخلا�صــة بال�صنــدوق ، وتوريدها ، وفقا لأحكام هذه الالئحة ، 

والنموذج املعد لهذا الغر�ض .
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3 - قيــد ال�صيكـــات الـــواردة اإىل اخلزينــة ، وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ، واإثبات 

البيانــات املتعلقـــة برقــم ال�صيــك وتاريخـــه ، وا�صـــم امل�صرف امل�صحوب عليه ، وا�صم 

ال�صاحـــب ، ومبلـــغ ال�صيـــك فــــي ال�صجـــل املعـــد لهـــذا الغـــر�ض ، وذلــك بعـــد التاأكـــد 

من وجود توقيع ال�صاحب على ال�صيك ، وقبل توريد ال�صيكات للم�صارف للتح�صيل ، 

ويكون م�صوؤول عن اأي نق�ض اأو خطاأ فـي اإثبات البيانات امل�صار اإليها .

4 - اإ�صدار اإي�صال باملبلغ املح�صل ، وفقا لأحكام هذه الالئحة ، واإر�صال ن�صخة منه مع 

اإذن التوريد اإىل الدائرة امل�صدرة لهذا الإذن .

5 - الحتفـــاظ بدفتـــر الإيـــ�صالت ، دون الإخــــالل باأحكـــام هـــذه الالئحــة عنــد اإلغاء 

اأو فقد اأي اإي�صال غري م�صتعمل منه .

املتح�صالت  بهذه  املخت�ض  املوظف  اإىل   - ب�صيكات  اأو  نقدا   - املتح�صالت  ت�صليم   -  6

اإي�صال  اأن يوقع هذا املوظف على  لإيداعها فـي ح�صاب ال�صندوق املخت�ض ، على 

خمتوما  امل�صرف  من  الإيداع  �صند  ورود  حتى   ، لديه  عهدة  املتح�صالت  بت�صلمه 

وموقعا من قبل املخت�صني فـيه ، ويتحمل �صاحب هذه العهدة امل�صوؤولية فـي حالة 

تاأخري الإيداع للمتح�صالت امل�صلمة له عن املواعيد املحددة اأو عند فقد اأو وجود 

عجز فـي هذه املتح�صالت ، بعد التحقيق معه ، وثبوت هذه امل�صوؤولية .

املــادة ) 113( 

اإعداده  يتم  الذي  النقدية  للمحتويات  ب�صجل  باأعمال اخلزينة  املخت�ض  املوظف  يحتفظ 

وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ، ويقيد فـي هذا ال�صجل جميع املبالغ التي مت ت�صلمها ، 

اإيداعها لدى امل�صرف طبقا للمادة )112( من هذه الالئحة ، ويتم هذا  واملبالغ التي مت 

القيد اأول باأول ، ومبراعاة ما ياأتي :

 ، املقبو�صات  بجانب  يوميا  قيمتها  ي�صجل   ، حت�صيلها  مت  التي  للمبالغ  بالن�صبة   - اأ 

املبالغ  هذه  ح�صلت  التي  الإي�صالت  من  اإي�صال  واآخر  اأول  رقم  قرينها  ويثبت 

مبقت�صاها .

ب - بالن�صبة للمبالغ التي مت اإيداعها فـي امل�صرف با�صم ال�صندوق ، يتم قيدها بتاريخ 

الإيداع فـي امل�صرف .
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ج - ي�صتخرج الر�صيد يوميا ، اأو عقب كل اإيداع ، واإثبات هذا الر�صيد فـي اخلانة املعدة 

لذلك بال�صجل امل�صار اإليه ، والتوقيع عليه من املوظف املخت�ض باأعمال اخلزينة  

فـي تاريخ اإثبات هذا الر�صيد .

املــادة ) 114( 

يحتفظ املوظف املخت�ض باأعمال اخلزينـــة ب�صجـــل للمحتويـــات غيــــر النقديـــة يتـــم اإعـــداده 

وفقـــا للنمـــوذج املعد لهذا الغر�ض ، وتدرج فـيه الطوابع املالية اأو دفاتر �صروط املناق�صات ، 

اأو غريها من الدفاتر والأوراق املالية ذات القيمة ، ويتم القيد فـيه اأول باأول .

املــادة ) 115( 

انتهاء كل يوم عمل - حتديد ر�صيد  باأعمال اخلزينة - عند  يجب على املوظف املخت�ض 

حمتويات اخلزينة النقدية وغري النقدية مــن واقــع ال�صجلــني امل�صـــار اإليهمـــا فـي املادتيـــن 

)113( و )114( مـــن هــــذه الالئحـــة ، وجرد هذه املحتويات واإجراء املطابقة بني الر�صيد 

مـــن واقـــع اجلـــرد الفعلـــي ، والر�صــــيد الدفرتي من واقع ال�صجلني املذكورين ، والتوقيع 

عليهما مبا يفـيد هذه املطابقة .

املــادة ) 116( 

يجــب جــرد جميــع حمتويــات اخلزينة مرة واحدة على الأقل كل )1( �صهر من الرئي�ض 

املبا�صر للموظف املخت�ض عن اأعمال اخلزينة ، وباتباع ما ياأتي :

اأن يثبت فـي هذا  ، على  الغر�ض  املعد لهذا  للنموذج  اإعداد حم�صر للجرد وفقا   -  1

امل�صروفات  ك�صف  واقع  والأر�صدة من  ملحتويات اخلزينة  الفعلي  املح�صر اجلرد 

للمبالغ النقدية امل�صلمة للموظف املخت�ض باأعمال اخلزينة ، و�صجلي املحتويات 

النقدية وغري النقدية .

2 - بيان ال�صيكات املوجودة فـي اخلزينة فـي تاريخ اجلرد ، واإثبات ذلك فـي حم�صر 

اجلرد .

3 - التوقيع على حم�صر اجلرد من املوظف املخت�ض باأعمال اخلزينة ، ومن رئي�صه 

املبا�صـــر فــــي تاريـــخ اجلـــرد ، ويثــــبت فــــي حم�صـــر اجلــرد ما يفـيد ت�صلمه ملحتويات 

اخلزينة من واقع ما هو ثابت فـي هذا املح�صر .

4 - عــــر�ض املح�صــــر علـــى نائــــب املديـــر العــــام للخدمــــات امل�صانـــدة ، واتخــاذ ما يلزم 

من اإجراء فـي �صوء نتيجة اجلرد .
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املــادة ) 117( 

اإذا اأ�صفر اجلرد عن وجود فروق - بالزيـــادة اأو العجــــز - يتـــم اإجراء التحقيق الالزم ملعرفة 

اأ�صبـــاب هـــذه الزيــادة اأو العجــز ، وحتديـــد امل�صوؤوليـــة وفقــا للقواعــد الواردة فـي اأحكام هذه 

الالئحة ، مع مراعاة ما ياأتي :

اأ - بالن�صبة للمحتويات النقدية تورد الزيـــادة اإلـــى ح�صـــاب ال�صنـــدوق املختـــ�ض وفقـــا 

للقواعد والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة بالن�صبة لتوريد الإيرادات .

ب - بالن�صبة للمحتويات غري النقدية تقيد قيمة الزيادة تبعا لنوعها ، وت�صاف هذه 

القيمة اإىل الر�صيد .

ج - يلتـــزم املوظـــف املختـــ�ض باأعمــال اخلزينة ب�صداد قيمة العجز فورا ، ما مل يثبت 

مـــن التحقيقــــات عـــدم م�صوؤوليتـــه عـــن هـــذا العجـــز ، ويكون ال�صداد بخ�صم قيمة 

العجـــز مـــن راتبـــه وغيــــره مـــن ا�صتحقـاقـاتــــه املـاليــــة مبـراعاة املر�صوم ال�صلطاين 

 ، املوظفـني  ا�صتحقاقات  التنازل واحلجز على  ب�صاأن حتديد حالت  رقم 94/115 

واإجراءات التنفـيذ الإداري . 

د - ل يكـــون هـــذا املوظـــف م�صـــوؤول عن العجـــز اإذا ثبــت من التحقيق اأنه كان نتيجة 

ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة .

هـ - ت�صتبـــعد قيمـــة العجز فـي املحتويات النقدية من جانب املقبو�صات ، وت�صجل هذه 

املحتويات ، ويخف�ض الر�صيد تبعا لذلك .

الف�شــل الثانــي ع�شــر 

املكتبــــــة 

املــادة ) 118( 

يكون لل�صندوق مكتبة رئي�صية تتبع دائرة الإعـــالم والتوعيـــة ، وحتتـــوي علــــى املوؤلفـــات 

املتخ�ص�صة التي ت�صمل ب�صفة اأ�صا�صية الكتب واملراجع واملجلدات والت�صريعات واملو�صوعات 

والدوريات واملجالت والتعاميم وقوامي�ض اللغة وغريها من م�صادر املعرفة الأخرى التي 

تفـيد املتخ�ص�صني فـي جمالت اأن�صطة ال�صندوق املختلفة .

 ويجـــوز بنــــاء علــــى موافقــــة املديــــر العــــام اإن�صــــاء مكتبــــات فرعيــــة لــــدى دوائـــر ال�صنـــدوق 

فـي حمافظات ال�صلطنة ، تتبع الرئي�ض الأعلى للفرع مبا�صرة .
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املــادة ) 119( 

يتوىل املوظف املخت�ض اأمانة املكتبة ، ويكون م�صوؤول ب�صفة اأ�صا�صية عن تنظيمها واإدارتها 

مبا يحقق الغر�ض منها ، وعلى الأخ�ض ما ياأتي :

اأ - حتديد الكتب وغريها من املوؤلفات الالزمة للمكتبة ، واأخذ موافقة املدير العام 

قبل ال�صراء ، اأو تزويد املكتبة بها .

ب - اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على جميع حمتويات املكتبة .

ج - اللتــــزام بتنفــيــــذ القواعــــد ونظــــم و�صــــروط و�صمانــــات ال�صتعــــارة داخـــــل املكتبــــة 

اأو خارجها التي ي�صدر بها قرار من املدير العام .

د - اإعداد التقرير ال�صنوي عن ن�صاط املكتبة ، وعر�صه على نائب املدير العام للعمليات 

لالعتماد .

هـ - الحتفـــاظ بالبطاقـــات وال�صجالت املعدة لأغرا�ض العمل فـي املكتبة ، والإ�صراف 

على القيد فـيها بانتظام اأول باأول .

املــادة ) 120( 

تكـــون جميـــع حمتويـــات املكتبـــة مـــن كـــتب وغريهـــا مــن املوؤلفات اأو املنقولت عهدة طرف 

املوظف املخت�ض باملكتبة ، ويكون م�صوؤول عن جميع هذه املحتويات ، وعليه الإبالغ فورا 

عن فقد اأو تلف اأو هالك اأي من هذه املحتويات لتخاذ ما يلزم من اإجراء لتحديد اأ�صباب 

الفقد اأو التلف اأو الهالك .

املــادة ) 121( 

علــــى املوظــــف املختــــ�ض باملكتبــــة ، عنــــد قيامه باإجازة تزيد مدتها على )5( خم�صة اأيام ، 

اأن ي�صلم جميع ما بعهدته اإىل املوظف الذي يحل حمله مبقت�صى قرار ي�صدر من املدير 

العام ، ويتم الت�صليم مبوجب حم�صر ت�صليم وت�صلم يوقع عليه املوظف املخت�ض باملكتبة .

 واإذا تغيــــب املوظـــف املختـــ�ض باملكتـــبة عــــن العمـــل بــــدون اإجــــازة ، وجتـــاوزت مـــدة الغيــاب 

)5( خم�صــة اأيـــام ، يحدد املدير العام من يحل حمله ، ويتم ت�صليم جميع حمتويات املكتبة 

اإليـــه ، واإعـــداد حم�صـــر ت�صليـــم وت�صلم يوقع عليه من املوظف الـــذي حـــل حمـــل املوظـــف 

املختـــ�ض باملكتبة .
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 وفـي حالة عودة املوظف املخت�ض باملكتبة ملبا�صرة عمله قبل اأن ي�صدر قرار باإنهاء خدمته 

لالنقطاع عن العمل طبقا للقواعد والإجراءات الواردة فـي لئحة املوارد الب�صرية ملوظفـي 

ال�صندوق ، ت�صلم اإليه جميع حمتويات املكتبة مبوجب حم�صر ت�صليم وت�صلم يوقع منه ، 

ومن املوظف الذي حل حمله ، ويرفع اإىل نائب املدير العام للعمليات لالعتماد .

 واإذا مت انتداب املوظف املخت�ض باملكتبة كل وقت الدوام الر�صمي داخل اأو خارج ال�صندوق 

اأو نقلـــه اأو اإعارتـــه اأو اإنهـــاء خدمتـــه ، اأو اإيفـــاده فـي بعثة اأو منحة درا�صية داخل ، اأو خارج 

ال�صلطنــــة ، يتــــم �صغــــل وظيفتـــه بطريـــق التعييــن اأو النتداب اأو النقل اأو الرتقية ، على اأن 

ت�صلم جميع حمتويات املكتبة اإىل املوظف الذي يحل حمله ، ويتم الت�صليم مبوجب حم�صر 

ت�صليم وت�صلم يوقع عليه من هذا املوظف .

املــادة ) 122( 

يجـــب جـــرد جميع حمتويات املكتبة فـي حالت الت�صليم والت�صلم الواردة فـي املادة )121( 

مــن هذه الالئحة ، ويتم اجلرد عن طريق جلنة ت�صكل لهذا الغر�ض بقرار من نائب املدير 

العـــام للعمليـــات ، واإعـــداد حم�صــر باجلرد يوقع عليه من املوظف املخت�ض باملكتبة اأو مدير 

الدائرة التابـــع لـــه ، ومـــن  اأع�صـــاء هــــذه اللجنة ، ويعتمد من نائب املدير العام للعمليات ،  

ويثبت فـي املح�صر احلالة وجميع الإجراءات التي اتخذت عند اجلرد .

املــادة ) 123( 

اإذا اأ�صفر اجلرد عن وجود زيادة اأو عجز فـي حمتويات املكتبة تتبع الإجراءات الآتية :

اأ - ت�صوية فروق اجلرد - الزيادة اأو العجز - وفقا ملا ياأتي :

1 - اإثبات الفرق بني الأر�صدة من واقع اجلرد الفعلي ، والأر�صدة املقيدة فـي قوائم 

اجلرد ، وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .

2 - ي�صتوفــي املوظـــف املختـــ�ض باملكتبـــة بيانـــات الأر�صـــدة ، والفــروق بك�صف العجز 

والزيـــادة فــــي حمتويــــات املكتبـــة ، وفقــــا للنمـــوذج املعــــد لهــــذا الغـــر�ض ، وير�صـــل 

اإىل مدير دائرة الإعالم والتوعية للتوقيع عليه ، الذي يتوىل عر�صه على نائب 

املدير العام للعمليات لالعتماد .
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3 - يحتفـــظ املوظـــف املختـــ�ض باملكتبـــة بن�صخـــة معتمدة من قوائم جرد حمتويات 

املكتبة ، وك�صوف الزيادة اأو العجز فـي هذه املحتويات بعد اعتمادها .

4 - يـــعد املوظـــف املختـــ�ض باملكتبــــة مذكــــرة الت�صويــــة للفــــرق النا�صـــئ عـــن الزيـــادة 

اأو العجز ح�صب النظم املعمول بها فـي هذا ال�صاأن .

ب - اإجراء التحقيق لتحديد امل�صوؤولية : 

اإرادة  نتيجة ظروف خارجة عن  يكن  املكتبة مل  فـي حمتويات  العجز  اأن  ثبت   اإذا 

املوظف املخت�ض باملكتبة فتتخذ الإجراءات الالزمة خل�صم قيمة العجز مبراعاة  

اأحكــــام املر�صــــوم ال�صلطانــــي رقــــم 94/115 ب�صــــاأن حتديـــد حالت التنازل واحلجز 

على ا�صتحقاقات املوظفـني .

، تتخذ  اأو عدم وجود من ي�صاأل عنه   وفـي حالة تعذر حتديد امل�صوؤول عن العجز 

الإجراءات الالزمة ل�صطب قيمة هذا العجز طبقا لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 124( 

يجب اإجراء جرد جزئي ومفاجئ لبع�ض حمتويات املكتبة ، ويكون هذا اجلرد مرة واحدة 

خالل ال�صنة ، وب�صفة غري منتظمة ، كما يجب اإجراء جرد �صنوي قبل نهاية ال�صنة جلميع 

حمتويات املكتبة .

 ويكـــون اجلــــرد اجلزئــــي اأو اجلــــرد ال�صنــــوي عــــن طريــــق جلنـــة ت�صكــــل لهذا الغر�ض بقرار 

من نائب املدير العام للعمليات ، ويجب على هذه اللجنة القيام بالآتي :

1 - مقارنة الر�صيد الفعلي من واقع اجلرد مع ما هو مقيد بال�صجالت والبطاقات 

والطالع قبل اجلرد على الر�صيد الدفرتي جلميع حمتويات املكتبة .

2 - التحقق من عدد كل �صنف ومطابقته مع �صجالت املكتبة .

اإعــــــداد حم�صــــــر باجلــــرد ، يثبــــــت فـــــيه نتائــــج اجلرد ، وما اتخذ من اإجراءات   - 3

فـي اأثناء اجلرد واأي زيادة اأو عجز فـي جميع حمتويات املكتبة من كتب اأو غريها 

من موؤلفات اأخرى ، مع بيان الأ�صناف غري امل�صتعملة ، واأ�صباب ذلك ، والأ�صناف 

الزائـــدة عــــن احلاجـــة ، واقتـــراح كيفـيـــة التــ�صرف ، اأو الإجــراء املنا�صب فـي هذا 

ال�صاأن .
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4 - بيـــان مـــدى اتبــــاع الأ�صــــ�ض ال�صليمـــة فــــي حفــــظ اأو ا�صتعــــارة الكتــــب ، اأو غريهــــا 

من موؤلفات اأخرى فـي املكتبة .

5 - التوقيـــع علـــى حم�صر اجلرد والك�صـــوف املرفقـــة مــع املح�صـــر مـــن جميـــع اأعـــ�صاء 

اللجنة ، واملوظف املخت�ض باملكتبة ، ويرفع املح�صر اإىل نائب املدير العام للعمليات 

لالعتماد . 

املــادة ) 125( 

اإذا اأ�صفر اجلرد اجلزئي اأو ال�صنوي جلميع حمتويات املكتبة عن وجود زيادة اأو عجز تطبق 

املادة )123( من هذه الالئحة .

املــادة ) 126( 

يتـــم حتديــــد الكتــــب وغريهــــا مــــن املوؤلفـــات الالزمة للمكتبة مبراعاة الطلبات التي ترد 

مـــن التق�صيمـــات التنظيميـــة املختلفـــة لل�صنـــدوق ، واقرتاحـــات املوظـــف املخت�ض باملكتبة ، 

وراأيه فـي هذا ال�صاأن ، وتتبع الإجراءات ذاتها بالن�صبة لال�صرتاك فـي الدوريات واملجالت 

العلمية املتخ�ص�صة .

املــادة ) 127( 

يكون قيد الكتب واملوؤلفات والدوريات وغريها عند ال�صراء فـي بطاقات و�صجالت املكتبة ، 

وفقا لأحكام هذه الالئحة ، وفـي حالة الكتب ، اأو املوؤلفات املهداة من اأو اإىل ال�صندوق يتم 

القبول اأو الإهداء بناء على موافقة املدير العام .

 وتعد قوائم تت�صمن اأ�صماء الكتب وغريها من املوؤلفات ، والقيمة املقدرة لكل منها ،  وتوقع 

هذه القوائم من املوظف املخت�ض باملكتبة ، وترفع اإىل املدير العام لالعتماد .
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