
اجلريدة الر�سمية العدد )1068(

هيئــة الوثائــق واملحفوظـات الوطنيـة

قــــــرار

 رقــم 2014/1

باإ�صدار الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

ا�ستنادا اإىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم2007/60 ، 

واإلـى القـانــــون املالــــي ال�ســادر باملـر�ســــــوم ال�سلطانـــــي رقم 98/47 ، 

واإىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقــرار الوزاري رقم 2008/118 ، 

واإىل موافقـة وزارة املالية بكتابها رقم : م.ت.د/500/9/1 بتاريخ 14يناير 2013م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

 يلغى كـــل ما يخالـــف هذه الالئحـــة ، اأو يتعار�ض مع اأحكــامها .

املــادة الثالثــــة 

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

 

�صـدر فـي : 29 من �صــــــــوال �صنة 1435هـ

املوافـــــق : 26 من اأغ�صط�س �صنة 2014م 

هيثـــم بــــن طــــارق اآل �صـعيـــــد

 الوزيـــــــــــــر امل�ســـــــــــــــرف علـــــــى هيئــــــة 

الوثائــــــق واملحفوظــــــــات الوطنيــــــــة
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البــــاب الأول 

التعريفــات والأحكـــام العامــة 

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين املحددة 

لها فـي املــادة )1( من قانون الوثائق واملحفوظات امل�شار اإليه ، ويكون للكلمات والعبارات 

الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �شياق الن�ص خالف ذلك :

مدير عام ال�شوؤون الإدارية واملالية .  املديــــــــر العـــــــام : 

مدير دائرة ال�شوؤون املالية . املديــــــــر املالــــــي : 

رئيــ�ص الهيئــة ، وكل موظــف يفــو�ص بالإنفـاق من �شلطــة يخولهــا  املفـو�ض بالإنفـاق : 

القانون �شالحية الأمر بال�شرف والإذن بالتح�شيل .

املوظفون املاليون : املحا�شبـون واأمناء اخلزائن واملدققــون الداخلــيون واأمنــاء املخــازن 

وال�شجل .

الربنامج املايل املعد فـي اإطار اخلطة العامة للهيئة عن �شنة مالية  امليزانية ال�سنوية : 

مقبلة .

ال�شتخدامــــات الفعلــية والإيـــــرادات الفعليــــة عـــن ال�شنــــة املاليـــــة  احل�ساب اخلتامـي : 

املنتهية ، بالإ�شافة اإىل اأر�شدة احل�شابات اجلارية املدينة والدائنة 

واحل�شابــــات النظاميــــة امل�شتخرجــــة مــن واقـــع الدفاتـــر احل�شابيـــة 

لكل من امليزانية اجلارية وامليزانية الراأ�ص مالية عن ذات الفرتة .  

املــادة ) 2 ( 

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على كافة املعامالت املالية للهيئة وكل ما من �شاأنه املحافظة 

على حقوقهــــا وممتلكاتها كما تنظم قواعد ال�شرف والتح�شيل و�شلطات العتماد ، وت�شري 

فيمــا لــم يــرد ب�شاأنــه ن�ص خا�ص اأحكــــام القوانــيــن والنظــــم املعمــول بها فـي وحــدات اجلهاز 

الإداري للدولة .
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البــاب الثانـــي

ال�صالحيـات والخت�صا�صـات املاليـة 

الف�صــل الأول

ال�صالحيـات املاليـة للمجلـ�س

املــادة ) 3 (

يتوىل املجل�ض ال�سالحيات والخت�سا�سات املالية الآتية : 

اعتماد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ، ورفعه اإىل اجلهات املخت�سة ، واعتماد  اأ - 

احل�سابات اخلتامية مليزانية الهيئة والتقرير ال�سنوي عن ن�ساطها .

حتديد قيمة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ساها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها  ب - 

بعــد التــفاق مع وزارة املاليــة ، وي�ســدر بــها قرار من الوزيــر بعــد موافقـــة املجلـــ�ض 

ووزارة املالية .

الف�صــــل الثانــــي

ال�صالحيـات املاليـة لرئيــ�س الهيئـة

املــادة ) 4 (

لرئي�ض الهيئة ال�سالحيات املقررة لرئي�ض الوحــدة وفقا للنظم الإدارية واملالية املعمول 

بهـا فـي اجلهــاز الإداري للدولة ، ويكــون م�ســوؤول عن كافة الأعمــال املالية وعن �سالمـــة 

الإجــــراءات اخلا�سة بها باتبـاع النظم املاليـة واملحا�سبية املقررة مبوجـب هذه الالئحـــة ، 

، ويبا�سر  التفويـــ�ض لهـــم قانونا  اأي من اجلائــز  اإىل  وله حق تفوي�ض بع�ض �سالحياته 

ب�سفة خا�سة ال�سالحيات الآتية :

الإ�سراف على اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة . اأ - 

الإ�سراف على اإعداد التقرير ال�سنوي عن ن�ساط الهيئة ، وموافاة كل من وزارة املالية  ب - 

وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
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الإ�ضراف على اإعداد احل�ضابات اخلتامية ال�ضنوية للهيئة ، وعر�ضها على املجل�س  ج - 

خالل )3( ثالثة اأ�ضهر من تاريخ انتهاء ال�ضنة املالية . 

اقتــــراح الر�ضــــوم واملبالغ التــي تتقا�ضاها الهيئة مقابـــل اخلدمـــات التـــي تقدمهــــا  د - 

بعد التفاق مع وزارة املالية ، ورفعها اإىل املجل�س للموافقة عليها .

التحقـــق مـــــن اتخــــاذ الحتياطــــات الكافيــــة والإجـــــراءات الالزمــــــة للمحافظــــــة  هـ - 

على اأ�ضول الهيئة .

اعتمــــاد �ضنــــدات ال�ضـــرف - فـي حـــدود الن�ضاب املقـــرر لــه قانونــــا - بعـــد التحقــــق  و - 

من توافر ال�ضروط القانونية واملالية واملحا�ضبية الالزمة .

التوقيع على اللتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�ضاب املقرر له قانونا .  ز - 

الف�صــــل الثالـــــث

ال�صالحيـات املاليـة للمديـر العــام 

املــادة ) 5 (

املدير العام م�ضوؤول اأمام رئي�س الهيئة عن تنفيذ اأحكام هذه الالئحة وعن متابعة الأعمال 

املالية فـي الهيئة وعـــن �ضالمة الإجراءات اخلا�ضة بها ، ويبا�ضر على الأخ�س ال�ضالحيات 

الآتية :

اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق اأحكام قانون الوثائق واملحفوظات  اأ - 

امل�ضار اإليه واللوائح والأنظمة والتعليمات ال�ضادرة تنفيــذا له ، ومن اتباع النظم 

املالية واملحا�ضبية املقررة فـي هذه الالئحة .

التحقــــق مـــــن اتخــــاذ الحتياطــــات الكافيـــــة والإجــراءات الالزمـــــة للمحافظــــة  ب - 

على اأموال الهيئة ، ومتابعة تنفيذها من قبل املوظفني . 

ج - التحقق مـــن اأن الإيرادات يتم حت�ضيلها فـي مواعيدها ومن قيدها فـي ال�ضجالت 

املعـــــــدة لذلك ومتابعــــة اتخــــاذ كافــــة ال�ضبــــل والإجـــراءات الالزمــــة لتح�ضيلهـــــا 

فـي مواعيدها قبل انتهاء ال�ضنة املالية .

د - التحقـــق من قيـــد م�ضروفــــات الهيئـــــة فــــي ال�ضجــــالت املعـــــدة لـــــذلك ، والتحقــــــق 

من اأن ال�ضرف يتم فـي حدود املخ�ض�ضات املالية املعتمدة فـي امليزانية . 
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هـ - اعتماد �سندات ال�سرف بعد التاأكد من توافر ال�سروط القانونية واملالية واملحا�سبية 

فـي حدود ال�سالحيات املالية املمنوحة له . 

و - التوقيع على اللتزامات املالية والعقود بعد التحقق من توافر ال�سروط القانونية 

واملالية واملحا�سبية الالزمة ، وفـي حدود ال�سالحيات املالية املمنوحة له . 

ز - متابعة ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية واملوؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك وفقا لالأنظمة 

املتبعة واملعمول بها مبوجب هذه الالئحة . 

ح - الإ�ســـــراف علـــــى اإعــــداد التقاريــــــر الدوريــــة والربـــع �سنويــــة وال�سنويـــة ، وعر�سهـــا 

على رئي�ض الهيئة .

ط - الإ�ســراف علــى اإعــداد امليزانية ال�سنويــة وبــيان املركـــز املالــــي للهيئــــة ، وعر�ســـها 

على رئي�ض الهيئة .

ك - متابعـــة اإعداد احل�سابــات اخلتاميـــة ال�سنوية للهيئة وعر�سها على رئي�ض الهيئـــة 

خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .

ل - اقرتاح التعديالت املراد اإدخالها على النظم املالية واملجموعة الدفرتية واملحا�سبية 

بالتن�سيق مع املدير املايل وق�سم التدقيق الداخلي .

م - تنفيذ اأي اأعمال اأخرى يطلبها رئي�ض الهيئة .

الف�صــــل الرابــــع

ال�صالحيــات املاليـة للمديــر املالـي

 املــادة ) 6 ( 

املديــر املالـــي مــ�سوؤول عن كافـــة الأعمــال املالية واملحا�سبية التــي تتعلــق بح�سابـــات الهيئــة 

ومعامالتهــا املالية وقيدهــا فـي ال�سجـــالت اخلا�سة بها ، وتنفــــيذ كافــة الإجـــراءات املتبعـــــة 

فـي املحافظة على اأموال الهيئة ، ويبا�سر على الأخ�ض ال�سالحيات الآتية : 

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة . اأ - 
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حت�سيـــل الإيــرادات فـي مواعيدهــا وقيدهــــا فـي ال�سجالت املعدة لذلـك ، واتخــاذ  ب - 

كافــة ال�سبل والإجراءات الالزمــة لتح�سيلــها فـي مواعيدهــا قبل انتهــاء ال�سـنة 

املالية .

قيد م�سروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك ، والتحقق من اأن ال�سرف يتم  ج - 

، واأنـــه قــد مت توجيههــــا  فــــي حـــدود املخ�س�ســـات املاليــــة املعتمـــدة فـي امليزانيـــة 

اإىل الغر�ض الذي خ�س�ست من اأجله . 

مراجعـــة �سنـــدات ال�سرف بعـــد التاأكد مـــن توافـــر ال�ســروط القانونيــة واملاليـــة  د - 

واملحا�سبية املوؤيدة لل�سرف .

اعتماد �سندات ال�سرف فـي حدود ال�سالحيات املالية املمنوحة له - بعد اعتمادها  هـ - 

مــن قبـــل ق�ســـم التدقيـــق الداخلــي - وا�ستكمال اإجراءات حتويــل املبالــغ امل�ستحقـــة 

مبوجبها اإىل م�ستحقيها . 

و - التوقيع على اللتزامات املالية والعقود بعد التحقق من توافر ال�سروط القانونية 

واملالية واملحا�سبية الالزمة فـي حدود ال�سالحيات املالية املقررة . 

ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية واملوؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك وفقا لالأ�س�ض املتبعة  ز - 

املعمول بها .

اإعـــداد ك�ســوف احل�سابـــات ال�سهرية والربـــع �سنويـــــة ، واإعــداد احل�سابـــات اخلتاميـــة  ح - 

ال�سنوية للهيئة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .

اتخاذ اإجراءات التاأمني على اخلزائن وحمتوياتها وممتلكات الهيئة تاأمينا �سامال  ط - 

�سد جميع الأخطار .

ك - متابعة تنفيذ اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها .

الف�صـــــل اخلامــــ�س

اخت�صا�صـات ق�صـم التدقـيق الداخلـي

املــادة ) 7 (

يبا�سر ق�سم التدقيق الداخلي الخت�سا�سات الآتية : 
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التحقق من تطبيق اأحكام قانون الوثائق واملحفوظات امل�سار اإليه . اأ - 

التحقق من مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والتاأكد من مدى مالءمة وكفاية  ب - 

اأنظمة الرقابة الداخلية بالهيئة ومراقبة تطبيقها .

اقتـراح النظم الكفيلة بالرقابة املالية واإجراءات ال�سبط الداخلي لـدى الهيئة ،  ج - 

التنظيمي  الهيئة وهيكلها  واأعمال  اخت�سا�سات  يتفق مع طبيعة  تعديلها مبا  اأو 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

والأ�سول  واملبادئ  املالية  والقرارات  واللوائح  القوانني  اأحكام  التاأكد من تطبيق  د - 

املحا�سبية املعمول بها .

مراجـعــة اإيــرادات الهيئــة طبقا للقوانني والأنظمـــة املعمــول بهــا ، وكذلك العقـــود  هـ - 

والتفاقيات املربمة .

مراجعة �سندات ال�سرف التي تخ�ض الهيئة - قبل ال�سرف - للتحقق من اأن ال�سرف  و - 

يتم وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها ، وكذلك العقود والتفاقيات املربمة .

مراجعة اأعمال ال�سلف امل�ستدمية واملوؤقتــة واأعمـــال املخـازن واخلزائـن ومراجعــة  ز - 

حركة �سيارات الهيئة ، والتاأكد من حت�سيل الإيرادات امل�ستحقة للهيئة فـي مواعيد 

ا�ستحقاقها .

فحــ�ض الدفاتر واحل�سابــات وال�سجــالت وامل�ستندات املالية واملحا�سبيــة وما يرتبط  ح - 

بها ومراجعتها ب�سفة جزئية اأو �ساملة .

مراجعة القيود املحا�سبية التي جتريهــا دائــرة ال�ســـوؤون املالية �سواء فيما يتعلق  ط - 

مب�سروفات الهيئة اأو اإيراداتها اأو الأموال الثابتة واملنقولة املخ�س�سة لها وفح�ض 

ومراجعة ال�سجالت املخ�س�سة لقيدها . 

مراجعة القوائــم اخلتامية اخلا�سة بالهيئة ، وفحــ�ض احل�ســاب اخلتامي - بعد  ي - 

انتهاء ال�سنة املالية - خـالل الفرتة املحددة ، واإعداد تقرير مبا يراه من تو�سيات 

واقرتاحـــات فـي هـــذا ال�ســـاأن ورفعه اإىل رئيـــ�ض الهيئـــة ، مـع اإخطـــار كــــل من وزارة 

املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
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وغريها  واملوؤقتة  امل�ستدمية  ولل�سلف  وللخزائن  للمخازن  املفاجئ  اجلرد  ك - اإجراء 

والنظم  للـوائح  وفقا  وذلك   ، للهيئة  املخ�س�سة  املنقولة  اأو  الثابتة  الأموال  من 

والإجـــراءات املعمـــول بها ، واإعداد تقرير بنتيجة اجلرد ورفعه اإىل رئيــ�ض الهيئـــة 

مع اإخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .

اتخــاذ الإجــراءات الالزمــــة فـــي حالــــة اكت�ســـاف اأي خمالفــــــات ماليــــة بالهيــئة ،  ل - 

مع اإخطار رئي�ض الهيئـــة وموافاة كــــل من وزارة املاليـــة وجهـــاز الرقابـــة املاليــة 

والإدارية للدولة فور اكت�ساف املخالفة .

اإعداد التقارير الآتية : م - 

الفح�ض  اأ�سـفر عنها  التي  املخالفات  الفح�ض تت�سمن  بنتائج  تقارير دورية   - 1

واأ�سبابها وطرق عالجها وو�سائل تالفيها ، ويتم اإخطار املدير العام واملدراء 

، والعمل  اأو الت�سحيحات الالزمة  التعديالت  بالهيئة بن�سخة منها لإجراء 

على تالفيها م�ستقبال .

2 - تقارير بنتيجة فح�ض اأي خمالفات اأو مو�سوعات اأخرى ذات اأهمية خا�سة 

يقرر رئي�ض الهيئة اأو من يفو�سه فح�سها .

3 - تقــارير ربــع �سنوية تت�سمن نتيجة فح�ض ح�سابـــات الهيئة ومركزها املالــي 

وملخ�سا للمالحظات وللتو�سيات التي وردت فـي التقارير الدورية واخلا�سة 

امل�سار اإليها فـي الفقرتني اأعاله ونتيجة متابعتها .

وتعــر�ض التقاريـــر علــى رئي�ض الهيئة خالل اأ�سهــر : ينايــر وابريــل ويوليـــو 

واأكتوبر من كل عام . 

تلقي تقارير جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة املت�سمنة نتائج تدقيق ح�سابات  ن - 

الهيئة وفح�ض اأعمالها املالية واإحالتها اإىل املديريات والدوائر املخت�سة بالهيئة ، 

وتلقي ردود املديريات والدوائر والأق�سام لإعداد تقرير بها لعر�سها على رئي�ض 

الهيئـــــة وموافـــاة كـــل من جهــاز الرقابــة املاليـة والإداريــة للدولــــة ووزارة املاليــــة 

بن�سخة منه .
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- 9 -

اقرتاح الو�ضائـــل الالزمة لتالفـي املخالــفات املاليــة التي تت�ضمنها تقارير جهاز  �ص - 

الرقابــة املاليــــة والإداريــــة للدولـــة واإخطــار املديريــات والدوائـر والأقــ�ضام املعنيـــة 

بالهيئة بالتو�ضيات ال�ضادرة بهذا ال�ضاأن .

اأي اخت�ضا�ضات اأخرى تكون مقررة مبقت�ضى القوانني املالية وغريها من اللوائح  ع - 

والقرارات ال�ضادرة تنفيذا لها ، ومبا يتفق وطبيعة عمل الهيئة .

البــاب الثالـــــث

النظـم املاليـة واملحا�سبيــة 

املــادة ) 8 (

تبداأ ال�ضنة املالية للهيئة فـي الأول من يناير من كل �ضنة ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 

من دي�ضمرب من ال�ضنة ذاتها .

املــادة ) 9 (

 يتم الت�ضجيل املحا�ضبي وفقا ملا ياأتي :

قيد الإيرادات والنفقات وفقا للمبداأ النقدي . اأ - 

يتــم ت�ضجيــل القيـــود املحا�ضبية من واقــع م�ضتنــدات معتمـدة من قبــل املفو�ضـــني  ب - 

بالإنفاق .

تتــم الإجــــراءات املحا�ضبيـــة لعمليـــات الهيئــة با�ضتخــــدام احلا�ضــب الآلــي علـــى اأن  ج - 

يتــم التقيد بال�ضجالت والنماذج املالية املرفقة بالالئحة التنفيذية للقانون املايل 

امل�ضار اإليها .

املــادة ) 10 (

ت�ضجل الأ�ضول الثابتة ب�ضجل الأ�ضول الثابتة بتكلفتها التاريخية مت�ضمنة كافة التكاليف 

الالزمة املتكبدة جلعل الأ�ضل �ضاحلا للت�ضغيل . 

وتهدف الإجراءات املتبعة فـي عملية ت�ضجيل واإهالك ، وا�ضتبعاد الأ�ضول الثابتة اإىل اإثبات 

جميع عمليات ال�ضراء وال�ضتبعاد ، والإتالف لتلك الأ�ضول الثابتة ، وتتم تلك الإجراءات 

بوا�ضطة املوظفني الذين لهم �ضالحيات مالية معتمدة ، مع مراعاة اأن عمليات ال�ضراء تتم 

�ضمن بنود امليزانية املعتمدة .
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املــادة ) 11 (

يتم تقييم املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإىل الريال العماين وفقا لأ�سعار ال�سرف 

فـي تاريخ اإجراء املعامالت املالية . 

املــادة ) 12 (

يتوىل رئي�ض الهيئة حتديد اأ�سماء املفو�سني بالإنفــاق وحدود ال�سالحية املاليــة املخولة 

لكل منهـم ، على اأن يتم موافاة وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ب�سورة 

بالإنفاق  املفو�سني  اأ�سماء  ال�ساأن وبطاقة توقيع تو�سح  بهذا  ال�سادر  القرار  معتمدة من 

والوظيفة التي ي�سغلها كل منهم وحدود �سالحياته .

املــادة ) 13 (

مـــع عـــدم الإخالل باأي قوانني اأو نظــم اأو لوائح معمول بها يتعني موافقة رئيــ�ض الهيئـــة 

فـي احلالت الآتية : 

اإبرام العقود التي ترتب التزامات على الهيئة لأكرث من �سنة مالية . اأ - 

الت�سالح اأو التنازل اأو ف�سخ العقود .  ب - 

بيع اأي اأ�سل من الأ�سول الثابتة . ج - 

البـــاب الرابـــع

احل�صابـات والقوائـم اخلتاميـة والتقاريـر الدوريـة 

املــادة ) 14 (

تخ�سع احل�سابات اخلتامية لالإجراءات الآتية :

ي�سدر رئي�ض الهيئة التعليمات الواجب اتباعها لإقفال احل�سابات قبل نهاية ال�سنة  اأ - 

املالية للهيئة .

يقوم املدير املايل مبراجعة القوائم املالية اخلتامية موؤيدة مبرفقاتها التف�سيلية  ب - 

ومناق�ستهـــا مــــع الدوائر املخت�ســـة ، خالل �سهر من انتهاء ال�ســنة املالـية للهيئــــة 

قبل عر�سها على رئي�ض الهيئة .
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يتوىل �ملدير �ملايل �إعد�د �لتقرير �ملايل �ل�شنوي مو�شحا به نتائج �أعمال و�أن�شطة  ج - 

�لهيئة ويرفـق به �لقو�ئم �خلتامية لعر�شه على رئي�س �لهيئة �لذي يقــوم بعر�شه 

علــى جملـ�س �لإد�رة خـالل )2( �شهرين من �نتهاء �ل�شنة �ملالية للهيئة على �أن يتم 

مو�فاة وز�رة �ملالية وجهاز �لرقابة �ملالية و�لإد�رية للدولة بالتقرير �ملايل �ل�شنوي 

خالل مدة �أق�شاها )4( �أربعة �أ�شهر من تاريخ �نتهاء �ل�شنة �ملالية .

املــادة ) 15 (

 يتوىل �ملدير �ملايل �لآتي :

مر�جعــة و�عتمــاد �لتقاريــر �ملالية �ل�شهريـــة و�لربع �شنويـة ، و�لتاأكــد مــن �شحــة  �أ - 

�لبيانـــات �ملـدرجــــة فيهــــا ، وعر�شها على �جلهــــات �لإد�ريـــــة �ملخت�شــــة فـي �ملو�عيـد 

�ملحددة لذلك .

حتليل �لبيانات �لو�ردة فـي �لتقارير �ملالية و�حل�شابات �خلتامية با�شتخد�م �أ�شاليب  ب - 

�لتحليل �ملايل �ملتعارف عليها ، ورفع تقرير بنتائج هذ� �لتحليل �إىل رئي�س �لهيئة .

�إعد�د �لقو�ئم �ملالية �لربع �شنوية مرفقا بها كافة �ملعلومات و�لبيانات ، وعر�شها  ج - 

على رئي�س �لهيئة . 

املــادة ) 16 (

تنظم ح�شابات �لهيئة وفقا ملا تق�شي به قو�عد ونظم و�أحكام �ملعايري �ملحا�شبية �حلكومية 

�ملتعارف عليها ، ومت�شك �لهيئة جمموعة �لدفاتر و�ل�شجالت و�ملطبوعات �لالزمة لتطبيق 

�لنظام �ملحا�شبي .

املــادة ) 17 (

يتم �لقيــد بالدفاتر �أو باحلا�شب �لآلــي من و�قــع �مل�شتند�ت �ملعتمدة من �جلهة �ملخت�شة 

بد�ئرة �ل�شوؤون �ملالية ، مع �شرورة حفظ �مل�شتند�ت �ملوؤيدة للقيود .

املــادة ) 18 (

تعد د�ئــرة �ل�شــوؤون �ملالــية فـي نهاية كل �شهر �لقو�ئــم �ملالــية ، وك�شوفا تف�شيليــة بحركـــة 

و�أر�شدة �حل�شابات و�لدفاتر �لتحليلية .
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املــادة ) 19 (

تعد د�ئرة �ل�شوؤون �ملالية �حل�شابات و�لقو�ئم �ملالية �ل�شنوية خالل )2( �شهرين من تاريخ 

�نتهاء كل �شنة مالية ، ومبا ل يتعار�س مع �لقو�نني �ل�شارية على �أن ير�عى ما ياأتي : 

�إجــر�ء كافــة �لت�شويات �ملحا�شبيــة قبل �إعد�د �لقو�ئم �ملالية بحيــث حتمـل �ل�شنــة  �أ - 

�ملالية مبا يخ�شها من نفقات و �إير�د�ت طبقا للمبادئ �ملحا�شبية �ملتعارف عليها ، 

وبحيث تعرب �لقو�ئم بو�شوح عن �ملركز �ملايل �حلقيقي للهيئة فـي تاريخ �نتهاء 

�ل�شنة �ملالية . 

ت�شمني ح�شابات �لهيئة كل ما تن�س �لقو�نني على وجوب �إثباته فيها .  ب - 

تكويـــن �لحتياطيـــات �لالزمـــة طبقـــا لنظام �لهيئة وما يقـرره جملــ�س �لإد�رة ،  ج - 

وفق �شالحياته .

ت�شمني �حل�شابات و�لقو�ئم �ملالية للهيئة �لأرقام �ملقارنة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية . د - 

البـــاب اخلامـــ�س

امليزانيــــــــة 

املــادة ) 20 (

�مليز�نية هي �لربنامج �ملايل �ل�شنوي للهيئة لتحقيق �لأهد�ف �لتي يقررها جمل�س �لإد�رة ، 

وتت�شمن جميع �ل�شتخد�مات و�ملو�رد لأوجه �أن�شطة �لهيئة ، وت�شتخدم كاأد�ة لقيا�س �لأد�ء 

�أدو�ت �لرقابة و�ل�شبط �لد�خلي ، وذلك عن طريق �ملقارنات  ، وكاأد�ة من  �لكلي بالهيئة 

�مل�شتمرة بني �لأرقام �ملقدرة و�لأرقام �لفعلية .

املــادة ) 21 (

يتوىل رئي�س �لهيئة و�شع �لقو�عد و�لأ�ش�س �لتي تتبع فـي �إعد�د م�شروع �مليز�نية �ل�شنوية 

�إعد�د �مليز�نية  �إ�شد�ر قر�ر بت�شكيل جلنة لالإ�شر�ف على  للهيئة ، ويجوز لرئي�س �لهيئة 

على �أن يكون �ملدير �لعام رئي�شا لها .
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املــادة ) 22 (

تعد �مليز�نية على �أ�شا�س �لتق�شيم �لإد�ري و�لت�شنيف �لنوعي لأوجه ن�شاط �لهيئة ، ويجوز 

�أن تـــدرج فـي �مليز�نيـــة بع�س �لعتمــاد�ت ب�شورة �إجمالية دون �لتقيد بالتق�شيـــم �ملذكــــور 

على �أن يبني �شبب ذلك ، ويتم تقدير �مليز�نية من �إير�د�ت وم�شروفات بالريال �لعماين .

املــادة ) 23 (

يتبع فـي �إعد�د م�شروع �مليز�نية �لأ�شا�س �لنقدي بحيث تعترب نفقة كل مبلغ يتم �إنفاقه 

خالل �ل�شنة �ملالية ويعترب �إير�د� كل مبلغ يتم حت�شيله خاللها ، على �أن يت�شمن م�شروع 

�مليز�نية كافة �لإير�د�ت و�لنفقات ، ول يجوز تخ�شي�س مورد معني ملو�جهة �إنفاق حمدد ، 

�أو �لتي تكون تنفيذ� لتفاقيات ملزمة  �إل فـي �حلالت �لتي ي�شدر بها مر�شوم �شلطاين 

للهيئة .

املــادة ) 24 (

�ملختلفـــة  �لدو�ئـــر  بامليز�نـــية من  �لبيانات �خلا�شة  �ملالية بتجميع  �ل�شـــوؤون  د�ئــرة  تقــوم 

ومر�جعتها وو�شعها فـي �شورة جمملة ، وعر�شها على جلنة �إعد�د �مليز�نية فـي �شهر يوليو 

من كل عام .

املــادة ) 25 (

تتولــى جلنــة �إعــد�د �مليز�نيــة تعديل �لتقديــر�ت �ملقدمة من �لدو�ئـــر �ملختلفــة ، ثـــم تــعد 

م�شروعا متكامال للميز�نية ، وذلك قبل نهاية �لن�شف �لأول من �شهر يوليو من كل عام ، 

وتقوم برفعه �إىل رئي�س �لهيئة لعتماده من �ملجل�س ، ولعر�شه على وز�رة �ملالية قبل بدء 

�ل�شنة �ملالية بـ )3( ثالثة �أ�شهر على �لأقل .

املــادة ) 26 (

بعد �عتماد �مليز�نية من قبل وز�رة �ملالية تقوم د�ئرة �ل�شوؤون �ملالية بال�شرف فـي حدودها 

�أو باحل�شول على �لتجاوز �ملطلوب من �ل�شلطات �ملخت�شة وفق ما تقرره �شلطة �لعتماد .

املــادة ) 27 (

يجــوز لرئيــ�س �لهيئة فـــي حالــة تاأخر �لت�شديق على �مليز�نية �عتمــاد �لإنفــاق فــي �ل�شنــة 

�ملالية �جلديدة على غر�ر �عتماد�ت �ل�شرف فـي �ل�شنة �ملالية �ل�شابقة .
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املــادة ) 28 (

تعد د�ئرة �ل�شوؤون �ملالية تقرير� دوريا مو�شحا به �ملو�رد و�ل�شتخد�مات �لفعلية مقارنا 

بتقدير�ت �مليز�نية و�لنحر�فات ومربر�تها وطرق عالجها �أو �لتغلب عليها ومدى مطابقة 

�لتنفيذ �لفعلي مع �لرب�مج �لتي بنيت على �أ�شا�شها تقدير�ت �مليز�نية . 

البـــاب ال�ســــاد�س

الإيــــــرادات 

املــادة ) 29 (

يفتـح ح�شـاب �أو �أكرث للهيئة لدى �أحد �لبنــوك �لعاملــة فـي �ل�شلطنــة بعد مو�فقــة وز�رة 

�ملالية ، وتورد كافة �إير�د�ت �لهيئة فـي �حل�شاب �ملخت�س ، وتتابعه د�ئرة �ل�شوؤون �ملالية .

املــادة ) 30 (

يجــب توريـــد �ملتح�شـــالت �لنقدية �أو �لو�ردة ب�شيكات �أو بغريهـــا �إىل �لبنــك فـي �لـيوم ذ�تــه 

�أو فـي موعــــــد غايتـــه �ل�شاعــة �لثانيـــة ع�شـــرة ظهـــر� مــــن يـــوم �لعمـــل �لتالـــي للتح�شيـــل ، 

وعلى �ملدير �ملايل و�شع �لنظام �لذي يكفل �لتحقق من تنفيذ ذلك . 

ويجــــوز فـي �حلـــالت �ل�شتثنائيـــة �أو حـــ�شب ظــروف �لعمــــل تاأخيـــر توريـــد �ملتح�شـــالت 

حتى نهاية �ليوم �لتايل للمتح�شالت ب�شرط �أل يتعدى جملتها �ملبلغ �ملوؤمن به على �أمني 

�خلزينة .

املــادة ) 31 (

علـى د�ئـرة �ل�شوؤون �ملالية متابعــة حت�شيــل �إير�د�ت �لهيئة فـي تاريخ ��شتحقاقهــا و�إعـــد�د 

تقارير ترفع �إىل رئي�س �لهيئة عن �أي �إير�د�ت ��شتحقت وتعذر حت�شيلها لتخاذ �لإجر�ء�ت 

�ملنا�شبة ب�شاأنها .

املــادة ) 32 (

ل يجـوز �لتنــازل عن �أي �إيـر�د�ت للهيئــة يتعــذر حت�شيلهــا �إل بعد ��شتنفاد كافـــة �لو�شائــل 

�لالزمة لتح�شيلها ، ويجوز بقر�ر من رئي�س �لهيئة �إعد�م �لديون �مل�شتحقة للهيئة بعد 

��شتنفاد كافة �لو�شائل �لر�شمية �ملمكنة للتح�شيل ، ومنها �تخاذ �إجر�ء�ت �لتنفيذ �لإد�ري ، 

وبعد مو�فقة وز�رة �ملالية .
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املــادة ) 33 (

يتم حت�شيل �لأمو�ل �مل�شتحقة للهيئة لدى �لغري �إما نقد� �أو ب�شيكات �أو با�شتخد�م و�شائل 

�لتح�شيـــل �لإلكرتونيـــة وفقا للقو�عد �لتي ت�شدرها وز�رة �ملالية مع مر�عاة �أحكام �ملو�د 

)4 ، 5 ، 50 ، 51 ( مــــن قانــــون �ملعامــــــــالت �لإلكرتونيــــة �ل�شــــادر باملر�شــــــوم �ل�شلطانــــــي 

 ، بالتح�شيل  يكلف  �أو من  �ل�شندوق  �أمني  بو��شطة  �لهيئة  ، وحت�شل حقوق   2008/69 رقم 

ويحرر بها �إي�شال ت�شلم ، مع مر�عاة �أن حترر كافة �ل�شيكات �لو�ردة با�شم �لهيئة فقط .

املــادة ) 34 (

يتعـــني على �ملديـــر �ملايل متابعـــة �إيـــر�د�ت �لهيئة �ملح�شلــة باإي�شالت �أو ب�شيكـــات و�لتاأكــــد 

�لهيئة  حقوق  حلفظ  �لالزمة  بالإجر�ء�ت  و�لقيام  �ملحددة  مو�عيدها  فـي  حت�شيلها  من 

فـي حالة رف�س �ل�شيكات من قبل �لبنوك ورفع تقرير �إىل رئي�س �لهيئة بال�شيكات �لتي مت 

رف�شها و�لإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها حلفظ حقوق �لهيئة .

املــادة ) 35 (

تعتبــر �لإي�شــالت من �لدفاتر �ملالية ذ�ت �لقيمــة وتكون عهدة لــدى �ملحا�شـــب �ملختـــ�س 

بالهيئة �أو من ينوب عنه فـي حالة قيامه باإجازة �أو تغيبه عن �لعمل �أو نقله �أو ندبه ، ويلتزم 

باملحافظـــة عليهــــا ، ويكون م�شوؤول فـي حالة فقدها �أو تلفها �أو هالكهــا - كليـا �أو جزئيـــا - 

ما مل يثبـت �أن �لفقــد �أو �لتلف �أو �لهالك كان نا�شئا عن ظروف قاهرة مل يكن فـي �لإمكان 

توقعها �أو دفعها .

البـــاب ال�سابـــع

النفقـات والرقابـة علـى �صرفهـا 

املــادة ) 36 (

تقوم د�ئرة �ل�شوؤون �ملالية بالرتباط بقيمــة �مل�شرتيات �أو تكاليف �أد�ء �خلدمــات �أو تنفيــذ 

�لأعــمال مبر�عـــاة �أحكـــام �لقو�نني و�ملر��شيــم �ل�شلطانيــة وب�شفــة خا�شــة قانـــون توقيـــع 

�ملعامالت �ملالية �خلارجية و�لد�خليــة �ل�شادر باملر�شـــوم �ل�شلطاين رقـم 76/48 ، وكذلك 

-15-



اجلريدة الر�سمية العدد )1068(

�لقـــر�ر�ت �ل�شادرة من �لهيئة وغريها من �لقو�عد و�لأنظمـــــة �لو�جبــة �لتطبيـــق ، وعلى 

�أن يكون �لرتباط فـي حدود �ملخ�ش�شات �ملدرجة بامليز�نية �ل�شنوية �ملعتمدة ، وتقيد جميع 

�لرتباطات )�للتز�مات( �ملالية ب�شجل �لرتباطات .

املــادة ) 37 (

تقدم �ملطالبات بقيمة �مل�شرتيات من �ملو�د و�ملعد�ت و�لأجهزة و تكاليف �أد�ء �خلدمات   - 1

وتنفيــــذ �لأعمــــال و�مل�شرتيات لد�ئـــرة �ل�شــوؤون �ملاليـــة ملر�جعتهـــا و�لتاأكــــد مــن �للتـــز�م 

بتطبيق �لقو�نني و�لأنظمة �ملالية �ملعمول بها .

يتم �إعد�د �شند �ل�شرف خالل �شهر من تاريخ تقدمي مطالبة �ل�شركة �أو فاتورة �ملورد   - 2

م�شتوفـــاة ، �أو فـي �لتو�ريـــخ �ملحــددة فـي �لتفاقيــات �أو �أو�مــر �لتوريد �أو �أو�مــر �ل�شــر�ء 

�ل�شادرة �إىل �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات و�ملوردين .

املــادة ) 38 (

تعد �شند�ت �ل�شرف مبر�عاة �لآتي : 

1 - يوقع �ل�شند من قبل �ل�شخ�س �لذي �أعده ، و�ل�شخ�س �لذي ر�جعه على �أن يعتمد 

من قبل �ملفو�س بالإنفاق فـي حدود �ل�شالحيات �ملخولة له . 

2 - يرفق مع �ل�شند كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لل�شرف و�لتي تو�شح تفا�شيل �مل�شروفات 

ب�شورة ي�شهل تدقيقها ، وت�شمل �مل�شتند�ت �لآتية : 

�لعقــد �ملبــرم مع �ملـــورد �أو �ل�شركــة : يتم �لحتفاظ بن�شخ من �لعقود لــدى  �أ - 

كل من د�ئرة �ل�شوؤون �ملالية ود�ئرة �لتدقيق �لد�خلي ملر�جعة م�شتخل�شات 

�ملقاولـني) �ل�شركـــات و�ملوؤ�ش�شــات ( �أو �ملورديــن بنــاء علـــى جـــد�ول �لكميــــات 

�ملرفقة معها �أو تفا�شيل �لأعمال .

�أمــــر �ل�شـــر�ء �أو �لتوريـــد : يتم �لحتفـــاظ بالن�شخــــة �لثانية من �أمر �ل�شــر�ء  ب - 

�أو �أمر �لتوريد ملر�جعة تفا�شيل �ملو�د و�ملعد�ت و�لأجهزة �ملوردة .

فاتورة �ملــورد مو�شحا بها كافة تفا�شيل �ملو�د و�ملعد�ت و�لأجهزة �ملوردة .  ج - 

�شهادة تفا�شيل �لأعمال �ملنجزة ح�شب �لنموذج �ملعد لذلك وتفا�شيل جدول  د - 

�لكميات �خلا�شة بها �إن وجدت . 
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حم�شر فح�س �لأ�شناف مت�شمنا ما يفيد مطابقتها للمو��شفات �ملطلوبة  هـ - 

معتمد� من قبل �للجنة �مل�شكلة لفح�س �ملو�د �أو �ملعد�ت �أو �لأجهزة . 

�شند ت�شلم و�إ�شافة �لأ�شناف باملخازن مو�شحا به تاريخ �لت�شليم �لفعلي . و - 

�أي م�شتند�ت �أخرى تكون موؤيدة لل�شرف . ز - 

املــادة ) 39 (

حتال �شند�ت �ل�شرف ومرفقاتها بعد �لنتهاء من مر�جعتها من قبل �ملحا�شب �ملخت�س 

بد�ئــرة �ل�شــوؤون �ملاليــة �إىل ق�شــــم �لتدقيـــــق �لد�خلـي ملر�جعتهــا من �لناحيـــة �ملحا�شبيـــة 

و�لقانونية قبل �تخاذ �إجر�ء�ت �ل�شرف . 

املــادة ) 40 (

فـي حالة فقد �أو تلف �أي من �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لل�شرف ترفق �شورة �أو ن�شخة منه ب�شند 

�ل�شــرف ، ويتم �لتاأ�شيـــر على �ل�شنــــد ومرفقاتـــه من قبل مدير د�ئرة �ل�شــــوؤون �ملاليـــة باأن 

�لقيمة �ملطلوبة مل ي�شبق �شرفها باأي �شند �شرف �آخر ، ويعتمد من قبل �ملفو�س بالإنفاق . 

املــادة ) 41 (

يتعني عند �إعد�د �شند �ل�شرف من قبل د�ئرة �ل�شوؤون �ملالية بالهيئة خ�شم مــا قــد يكــون 

م�شتحقا على �مل�شتفيد ل�شالح �لهيئة .

املــادة ) 42 (

يكون �شرف قيمة �ل�شند�ت باإحدى �لطرق �لآتية : 

�إما نقد� �أو ب�شيكات مقابل �لتوقيع على �ل�شند بالت�شلم مقرونا بال�شم �لو��شح ،  �أ - 

وبعد �لتحقق من �شخ�شية �ملت�شلم . 

حتويل �ملبالغ �إلـــى ح�شابات �مل�شتفيدين فـي �لبنــوك �ملحــددة من قبلهــم و�ملدونـــة  ب - 

لدى د�ئرة �ل�شوؤون �ملالية ب�شجل �ملوردين و�ملقاولني و�ل�شركات �ملعتمدة . 
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املــادة ) 43 (

تختم د�ئــرة �ل�شوؤون �ملالية عنــد �ل�شــرف مبا�شرة جميع �مل�شتنـــد�ت �ملدفوعـــة و�لفو�تيـــر 

�ملوؤيدة لها بخامت خا�س يحمل كلمة ) دفع ( ، مقرونا بتاريخ �ل�شرف . 

املــادة ) 44 (

تفتــح �لعتمــاد�ت �مل�شتندية للهيئة من قبـــل د�ئرة �ل�شوؤون �ملالية مبر�عاة �لأ�ش�س �لآتية :

�إليهـــا  �لتاأمـــني ، م�شافـــا  يفتــح �لعتمــاد �مل�شتنــدي بقيمة �لب�شاعة وم�شاريـــف  �أ - 

�أخرى  و�أي م�شاريـــف   ، �لبنكية  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  و�ل�شحن  �لنقل  م�شروفات 

بح�شب �شروط �لتعاقد ، وذلك بعد توقيع �لتفاقية .

يتــم �لرتباط علــى بنـــد �مليز�نية �ملخت�س بالقيمة �لإجمالية �ملفتوح بها �لعتماد  ب - 

بالبنك ، ويفتح ح�شاب لكل �عتماد م�شتندي يو�شح به �لبيانات �لآتية :

1 - رقم �لعتماد �مل�شتندي وتاريخ فتحه .

2 - �لقيمة �ملفتوح بها �لعتماد ، وقيمته �لإجمالية . 

3 - نــــــوع �لب�شاعة .

 4 - مكان �لت�شليم .

5 - رقم بولي�شة �لتاأمني ، ومبلغ �لتاأمني .

6 - ��شم �ملورد ، ودولتـــــه .

7 - تاريخ ورود �لب�شاعة .

فـي حالة ت�شلم �إ�شعار من �لبنك يفيد خ�شم �أي مبالغ تخــ�س �لعتمـاد يتم قيدها  ج - 

فـي �جلانب �ملدين من ح�شاب �لعتماد ، وكذلك �لأمر بالن�شبة مل�شاريف �لتاأمني 

و�لأر�شيــات وغر�مــات �لتاأخــري و�لنقـــل ملخازن �لهيئـــة وغريهـــا مـــن �مل�شروفـــات 

�لأخرى ، وجعل ح�شاب �لبنك د�ئنا بتلك �ملبالغ . 

بعد ت�شلم م�شتند�ت �شحن �لب�شاعة و�إمتام نقلها ملخازن �لهيئة و�إنهاء �إجر�ء�ت  د - 

فح�شها وت�شلمها و�إ�شافتها للمخازن يتم �إقفال ح�شاب �لعتماد فـي ح�شاب مو�د 
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�لتوريد  حالة  وفـي   ، و�حدة  دفعة  �لتوريد  مت  �إذ�  ما  حالة  فـي  وذلك   ، باملخازن 

�لو�ردة فـي ح�شاب مو�د باملخازن  �ملتعلقة بال�شحنة  �لتكاليف  �إقفال  �جلزئي يتم 

و�تباع �لإجر�ء نف�شه مع جميع �ل�شحنات �إىل �أن يكتمل �لتوريد ، ويقفل �لعتماد . 

املــادة ) 45 (

ت�شرف �لرو�تب للموظفني خالل �لأيام �لأربعة �لأخرية من �ل�شهر �لذي ��شتحقت عنه ، 

ويجوز �شرفها مقدما عند قيام �ملوظف باإجازته �لعتيادية �أو عند تعوي�شه عن جزء منها ، 

ويتم �شرف �لرو�تب للموظفني بالتحويل �إىل ح�شاباتهم �لبنكية . 

املــادة ) 46 (

على �لهيئة عند ��شتخر�ج تذ�كر �ل�شفر بالطائر�ت �لتعامل مع �شركة �لنقل �لوطنية كلما 

كان ذلك ممكنا و�ل�شتفادة من �لتخفي�شات �لتي متنح فـي حالة ��شتخر�ج �لتذ�كر لفرت�ت 

حمددة . 

املــادة ) 47 (

يجـوز للهيئة �أن تربم عقود خدمات �لت�شغيل و�ل�شيانــة و�لتوريــد و�خلدمــات ملــدة جتـــاوز 

�ل�شنة �ملالية �إذ� كانت قيمة �لعقد فـي حدود �لعتماد �ملدرج لهذ� �لغر�س بامليز�نية ، ويجوز 

�لتعاقد ملدة تزيد على )2( �شنتني ب�شرط �حل�شول على مو�فقة وز�رة �ملالية . 

املــادة ) 48 (

تتاألف نفقات �لهيئة من �لآتي :

�أ - تكاليف �مل�شرتيات �لد�خلية و�خلارجية .

ب - تكاليف �قتناء �لأ�شول �لثابتة .

ج - �مل�شروفات �ملرتتبة لقاء �خلدمات �ملقدمة من �لغري .

د - �مل�شاريف �لإد�رية و�لعمومية .

هـ - �مل�شاريف �ملختلفة .
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املـــادة ) 49 (

ي�شرتط ل�شحة املدفوعات توافر ال�شروط الآتية : 

  اأ - اأن تتم مبوافقة رئي�س الهيئة مبذكرة م�شبقا . 

ب - اأن تكون امل�شرتيات اأو الأعمال اأو اخلدمات املنفذة كليا اأو جزئيا ل�شالح ن�شاط 

الهيئة . 

ج - توفـــر م�شتنـــد يثبـــت مطالبـــة الغيـــر بقيمـــة توريـــد امل�شرتيـــات اأو اأداء الأعمـــال 

اأو اخلدمات . 

 د - توفر م�شتند يثبت ت�شلم الهيئة فعليا للبنود امل�شرتاة اأو اخلدمات املقدمة . 

املـــادة ) 50 (

تعترب املدفوعات الآتية معقودة حكما ، ول حتتاج ملوافقة م�شبقة من رئي�س الهيئة : 

مثل  الهيئة  رئي�س  من  توقيعها  مبجرد  املربمة  العقود  عن  النا�شئة  املدفوعات   - اأ 

عقود العمل والإيجارات . 

ب - املدفوعات العائدة للخدمات املقدمة من اجلهات احلكومية ذات الأ�شعار املحددة 

مثل م�شروفات الهاتف والكهرباء واملاء . 

املـــادة ) 51 (

با�شم  ال�شيك م�شحوبا  يكون  اأن  ، ويجب  بيا�س  اأو على  �شيكات حلاملها  ل يجوز حترير 

التوقيع  ويراعى   ، فقط  الأول  للم�شتفيد  اإل   ، ي�شرف  ول   ، اعتباري  اأو  طبيعي  �شخ�س 

على م�شتند ال�شرف من قبل املخول بالت�شلم بناء على تفوي�س م�شبق ويتم اإ�شدار �شند 

قب�س يفيد ت�شلمه ال�شيك مع اأهمية الحتفاظ بكعوب ال�شيكات فـي مكان اأمني حتت رقابة 

املدير املايل . 

املـــادة ) 52 (

يجب اأن يحمل ال�شيك امل�شدر عن الهيئة توقيع املفو�شني بالتوقيع واملودع منوذج توقيعهم 

لدى البنوك . 
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املـــادة ) 53 (

يتعيـــــن موافــــاة كافـــــة البنــــوك التي تتعامـــل معهـــا الهيئـــة بنمـــاذج توقيـــع رئيـــ�س الهيئــــة 

اأو من ينوب عنه فـي حالة غيابه اأو من يفو�ضهم . 

املـــادة ) 54 (

يكون ت�ضل�ضل امل�ضتويات الإدارية بالهيئة التي لها �ضلطة اعتماد ال�ضرف على النحو الآتي : 

اأ - رئي�س الهيئة .

ب - املدير العام .

ج - املدير املايل .

املـــادة ) 55 (

يتعني اتخاذ الإجراءات الرقابية عند طبع �ضندات القب�س وال�ضرف للنقد و�ضندات الت�ضلم 

التنفيذية  الالئحة  فـي  الواردة  للنماذج  مطابقة  تكون  بحيث   ، ال�ضيكات  ودفاتر  والدفع 

للقانون املايل امل�ضار اإليها مع �ضرورة الحتفاظ بهذه ال�ضندات فـي مكان اأمني حتت رقابة 

املدير املايل ، ويتعني اأن تكون هذه امل�ضتندات مرقمة بالت�ضل�ضل ، واأن يراعى هذا الت�ضل�ضل 

عند ا�ضتخدامها مع الحتفاظ بالن�ضخ امللغاة . 

املـــادة ) 56 (

ل يجوز الحتفاظ لدى اأمني خزينة الهيئة مببلغ يزيد على املبلغ الالزم لحتياجات الهيئة ، 

والذي ي�ضدر بتحديده قرار من رئي�س الهيئة بناء على اقرتاح املدير املايل ، كما يحظر 

عليه الحتفاظ باأموال غري اأموال الهيئة ، وكل ما يوجد فـي اخلزينة يعترب من اأموال 

الهيئة ، واإل تعر�س للم�ضاءلة القانونية . 

املـــادة ) 57 (

يتعني اإجراء جرد مفاجئ خلزينة الهيئة على فرتات دورية خالل العام ، وعمل حما�ضر 

اجلرد الالزمة ، ويكون املوظف امل�ضوؤول عن ت�ضلم النقد - اأمني اخلزينة اأو املكلف بالقب�س - 

مدينــــا بالعجـــز الذي قد يظهر نتيجة اجلـــرد ، اأما الزيـــادة فتقيـــد فـي ح�ضـــاب م�ضتقــــل 
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حتى يبـــرر اأمــني اخلزينـــة �ضبب وجودهــا ، واإل حولــت اإىل الإيرادات املتنوعــة علــى اأن هــذا 

، مع  كالنق�س فيها  فـي اخلزينة  الزيادة  التحقيق معه عمال مببداأ  اإجراء  يعفيه من  ل 

اإخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�ضخة من التحقيق . 

املـــادة ) 58 (

يعترب رئي�س الهيئة اأو من يفو�ضه معتمد النفقة واآمر ال�ضرف اأو اآمر الدفع ، ويعتبــــر  اأ - 

حفظ  عن  للم�ضوؤوليــــــن  يجيـــز  نهائيـــا  توقيعـــا  ال�ضـــــرف  م�ضتنـــــدات  على  توقيعـــــه 

الأموال �ضرف مبالغ نقدا اأو حترير ال�ضيكات اأو اعتماد الإ�ضعارات البنكية اأو �ضراء 

الحتياجات . 

لــم ي�ضتلــزم بال�ضــرورة  ال�ضــرف لأي ت�ضــرف ين�ضـــــاأ عنــه نفقــة مــا  اأمـــر  اإن اعتمــاد  ب - 

تنفيذها ب�ضكل �ضليم بوا�ضطة امل�ضتندات النظامية املعمول بها لدى الهيئة ، وطبقـــــا 

لالإجـــــراءات املحا�ضبيـــــة فـي هـذا ال�ضـــاأن ، ويعتبـــر املديـــر املالـــي م�ضــــوؤول عن �ضحة 

تنفيذ هذه الإجراءات . 

يعتبـــر �ضنـــــد ال�ضــــرف امل�ضتند النظامـــي الــــذي يجيز لأمني اخلزينــــة دفــــع النقـــــود ،  ج - 

كما اأن اأمر دفع ال�ضيكات هو امل�ضتند النظامي الذي يجيز �ضحب النقود من البنك . 

املـــادة ) 59 (

التوقيع على ال�ضيكات ال�ضادرة من الهيئة ل�ضالح الغري تكون كالآتي : 

 اأ - يلزم اأن يكون هناك توقيعان على ال�ضيك ح�ضب ال�ضالحيات املالية . 

ب - اإخطار البنك باأ�ضماء من لهم حق التوقيع ، وكذلك اأي تعديل فور حدوثه . 

املـــادة ) 60 ( 

اأمــــر دفــــع على خزينـــة الهيئــة فــــي حـــــدود  يجــــوز الت�ضريـــح بال�ضــــرف نقــــدا مبوجــــب 

مبلغ ) 200 ( مائتي ريال عماين فـي املرة الواحدة ، وباعتماد املخول بال�ضرف . 

املـــادة ) 61 (

يكون تاأجري العقارات و�ضراء الأ�ضول الثابتة وكافة امل�ضروفات طبقا لالعتمادات املدرجة 

بامليزانية . 
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البــاب الثامــــن

ال�سلــف امل�ستدميــة وامل�ؤقتــة

املـــادة ) 62 (

يق�ضـــد بال�ضلــــف املبالـــغ التي تخ�ضـــ�س ملواجهة �ضرف بع�س اأنواع النفقــات التي يتعــذر 

فيها ال�ضرف باتباع الإجراءات املقررة لذلك ، وهي تنق�ضم اإىل الآتي : 

اأ - ال�ضلف امل�ضتدمية : 

تخ�ض�س ملواجهة امل�ضروفات النرثية اأو غريها من امل�ضروفات الأخرى التي   - 1

ل تتجاوز مبلغ )200( مائتي ريال عماين ، اأو امل�ضروفات التي يتقرر �ضرفها 

من ال�ضلفة فـي حالت خا�ضة معينة بعد موافقة رئي�س الهيئة اأو من يفو�ضه . 

ت�ضغيل تقل عن )15(  املوؤقتــني عن مدة  العمال  اأجــــور  ال�ضلفة  ي�ضرف من   - 2

خم�ضة ع�ضر يوما ، ويجوز ا�ضتثناء �ضرف بدلت ال�ضفر مقدما ملوظفـي الهيئة 

مهما بلغت قيمتها ، كما يجوز ا�ضتثنـــاء �ضـــرف �ضلفـــة مقدمـــة - حتــت ح�ضاب 

الراتب اأو الأجــر - للموظـــف اأو ال�ضت�ضـــاري اأو اخلبيـــر غيــــر العمانـــي الـــذي 

يتم التعاقـــد معـــه وفقـــا لعقد عمـــل خــا�س على اأن تكـــون فـي حدود ن�ضف 

الراتب اأو الأجر الأ�ضا�ضي ال�ضهري امل�ضتحق ، ويتم ا�ضتقطاعها من اأول راتب 

اأو اأجر ي�ضرف للموظف اأو ال�ضت�ضاري اأو اخلبري ، ول يجوز �ضرف اأي �ضلفة 

�ضخ�ضية . 

اأربعني فـي املائة من قيمة  3 - ي�ضتعا�س امل�ضروف من ال�ضلفة كلما بلغ )%40( 

ال�ضلفة اأو اأكرث ول ت�ضوى اإل فـي نهاية ال�ضنة املالية اأو عند اإلغائها ، ويقوم 

بردها للموظف املخت�س بال�ضلفة امل�ضتدمية . 

4 - عند ت�ضلم دائرة ال�ضوؤون املالية طلب ا�ضتعا�ضة ال�ضلفة امل�ضتدمية اأو تقرير 

ت�ضويــــة م�ضروفـــات ال�ضلفـــة املوؤقتة تقوم باخل�ضم بقيمة امل�ضــروف الفعلي 

من ال�ضلفة على بنود احل�ضابات املخت�ضة مبيزانية الهيئة . 

ال�ضنة  انتهاء  قبل  امل�ضتدمية  ال�ضلفة  بت�ضوية  املالية  ال�ضوؤون  دائرة  تقوم   -  5

املالية فـي 31 دي�ضمرب من كل عام ، وذلك بتقدمي امل�ضتندات املوؤيدة للمبالغ 

امل�ضروفة من ال�ضلفة اإىل ق�ضم التدقيق الداخلي ملراجعتها . 
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يراعـى عند �ضـرف ال�ضلفـة امل�ضتدمية األ يتم �ضرف اأي مبالغ لــذوي ال�ضــاأن ،   - 6

اأو �ضــرف اأي �ضلفة �ضخ�ضية . 

ب - ال�ضلف املوؤقتة : 

1 - تخ�ض�س لغر�س حمدد وت�ضوى دون ا�ضتعا�ضة امل�ضروف منها مبجرد انتهاء 

هذا الغر�س اأو خالل )3( ثالثة اأ�ضهر على الأكرث من تاريخ منحها ، ويجوز 

متديد هذه املدة . 

2 - ل يجــوز ال�ضرف من ال�ضلفــة املوؤقتة اإل للغر�س الذي خ�ض�ضت من اأجله ، 

ول يجوز اأن تخ�ض�س اأكرث من �ضلفة لغر�س واحــد ، ويجـــب عنـــــد انتهـــاء 

الغر�س من ال�ضلفة قيد املبالغ امل�ضروفة فـي تقرير ت�ضوية م�ضروفات �ضلفة 

موؤقتة ، على اأن يرفــق به جميــع امل�ضتنــدات املوؤيدة لل�ضرف ، ويبني فـي هذا 

التقرير ر�ضيد املبلغ املتبقي من ال�ضلفة ، اأو املبلغ املطلوب ا�ضرتداده بح�ضب 

الأحوال . 

املـــادة ) 63 (

منها  امل�ضروف  متو�ضط  على  تزيد  ل  بحيث  ال�ضلف  قيمة  لتحديد  درا�ضة  الهيئة  جتري 

خالل )3( ثالثة اأ�ضهر عند منح ال�ضلفة امل�ضتدمية اأو املوؤقتة اإىل اأي جهة بالهيئة ، وتقوم 

، ويخ�ض�س ح�ضاب  لذلك  املخ�ض�ضة  باحل�ضابات  ال�ضلفة  قيمة  قيد  املالية  ال�ضوؤون  دائرة 

م�ضتقل با�ضم اجلهة التي منحت ال�ضلفة . 

املـــادة ) 64 (

تعد دائرة ال�ضوؤون املالية بالتن�ضيق مع وزارة املالية �ضجال عاما لكل من ال�ضلف امل�ضتدمية 

فيهما  وتقيد  الالئحة  هذه  لأحكام  بالتطبيق  بالهيئة  اجلهات  جلميع  املمنوحة  واملوؤقتة 

جميــع البيانـــات املتعلقـــة بتلك ال�ضلـــف ، وتتوىل دائـــرة ال�ضــــوؤون املالية اتخاذ الإجراءات 

الالزمــة للتاأميــن على مبالــغ ال�ضلــف امل�ضتدميـــة واملوؤقتــــة تاأمينـــا �ضامــــال �ضد الختــــال�س 

اأو ال�ضرقة اأو غري ذلك من الأخطار بالتن�ضيق مع وزارة املالية . 
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املـــادة ) 65 (

اأ - يجوز �ضرف �ضلفة م�ضتدمية ملواجهة امل�ضروفات التي تتطلبها طبيعة العمل ، ويحدد 

رئي�س الهيئة املوظفني الذين ت�ضرف لهم ال�ضلفة واملخولني بال�ضرف منها . 

 ، الهيئة  رئي�س  الهيئة مبوافقة  باأعمال  �ضلفة موؤقتة لأغرا�س حمددة  يجوز �ضرف  ب - 

ويجب ت�ضوية هذه العهدة مبجرد انتهاء الغر�س الذي �ضرفت من اأجلها . 

ت�ضرف ال�ضلف امل�ضتدمية واملوؤقتة مبوجب قرار من رئي�س الهيئة يحدد فيه الأمور  ج - 

الآتية : 

1 - ا�ضم امل�ضتفيد من ال�ضلفة . 

2 - مبلغ ال�ضلفة . 

3 - الغر�س من ال�ضلفة . 

4 - تاريخ انتهاء ال�ضلفة . 

5 - اأ�ضلوب ا�ضتعا�ضتها ، وا�ضرتدادها . 

وت�ضرتد ال�ضلفة من املوظف وفقا ملا جاء بالقرار ال�ضادر من اآمر ال�ضرف ، وتعالج ماليا 

وحما�ضبيا وفق نوع ال�ضلفة . 

د - ت�ضجل العهدة بالدفاتر عند �ضرفها ، اأو ت�ضويتها . 

هـ - ت�ضفـــى ال�ضلــــف امل�ضتدميـــة وال�ضلـــف املوؤقتـــة ، وي�ضرتد الر�ضيــــد النقـــدي منـــها 

فـي نهاية العام املايل . 

املـــادة ) 66 (

ل يجــــوز ملـــن بعهدتــــه نقدا اأن يعطـــى عهـــدة لأي �ضبـــب كـــان اإل بقــــرار من رئيـــ�س الهيئــــة ، 

اإعداد �ضندات �ضرف بذلك على ح�ضاب املوظف ، واأي عهدة  اأن يتم  اأو من يفو�ضه ، على 

معطاة باأوراق غري ر�ضمية دون حترير �ضندات بها يعترب مانح العهدة م�ضوؤول عنها ، وي�ضاأل 

عن ذلك م�ضاءلة قانونية . 
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املـــادة ) 67 (

اأن  وعليه   ، مواعيدها  فـي  وا�ضرتدادها  وال�ضلف  العهد  ت�ضديد  متابعة  املايل  املدير  على 

يخطر رئي�س الهيئة اأو من ينوب عنه خطيا عن كل تاأخري فـي ت�ضديدها ، وت�ضرتد العهد 

وال�ضلف من املوظفني فـي حالت تاأخرهم عن ال�ضداد ، وخ�ضمها من م�ضتحقاتهم . 

املـــادة ) 68 (

املدفوعات  ملواجهة  امل�ضتدمية  ال�ضلفة  من  النرثية  للم�ضروفات  مبلغ  تخ�ضي�س  يجوز 

النقديــــة العاجلــــة اأو امل�ضروفــــات النقديـــة ال�ضغيــــرة ، ويحـــدد املديـــر املالـــي قيمـــة مبلغ 

امل�ضروفات النرثية وفقا لحتياجات العمل ، وكذلك البنود املختلفة الواجب ال�ضرف منها ، 

واحلد الأق�ضى لكل �ضرفية . 

املـــادة ) 69 (

يجب اأن توؤيد املدفوعات النقدية التي تتم من ال�ضلفة امل�ضتدمية مبقت�ضى م�ضتندات متت 

مراجعتها ، واعتمادها من املفو�س بالإنفاق . 

املـــادة ) 70 (

يكلف رئي�س الهيئة ق�ضم التدقيق الداخلي لإجراء جرد ر�ضيد ال�ضلفة مرة على الأقل كل 

اأن ر�ضيدها الفعلي يتطابق مع الر�ضيد  ، وفـي مواعيد غري منتظمة للتحقق من  �ضهر 

الدفرتي ، واإذا اأ�ضفر اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�ضيد ، يعترب املبلغ الزائد من الإيرادات 

املتنوعة للهيئة ، ويورد اإىل وزارة املالية ، اأما اإذا اأ�ضفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�ضيد ، 

فيلتزم املوظف املخت�س بال�ضلفة ب�ضداده ، وجتري الهيئة التحقيقات الالزمة ملعرفة اأ�ضباب 

العجز اأو الزيادة . 

للدولة  والإدارية  املالية  الرقابة  املالية وجهاز  وزارة  الأحوال تخطر كل من  وفـي جميع 

بنتائج هذه التحقيقات . 

املـــادة ) 71 (

حدود  وفـي  اأجلها  من  �ضرفت  الذي  الغر�س  انتهاء  مبجرد  املوؤقتة  ال�ضلف  ت�ضوية  يجب 

املـــدة املقـــررة لهذه ال�ضلفـــة ، مع وجـــوب رد ال�ضلفــة املوؤقتة فـي نهاية ال�ضهر اإذا مل ت�ضرف 

فـي الأغرا�س املخ�ض�ضة لها . 
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البــاب التا�سـع

الف�سـل الأول 

اخلزائــن

املـــادة ) 72 (

يتم اإن�ضاء خزينة رئي�ضية بالهيئة تتوىل ت�ضلم الأوراق النقدية وال�ضيكات التي تورد اإليها 

من م�ضادر التوريد املختلفة ، ويكون للخزينة اأمني ي�ضدر بتعيينه قرار من رئي�س الهيئة 

اأو من يفو�ضه ، ويكون تابعا للمدير املايل . 

املـــادة ) 73 (

يحظر على اأمني اخلزينة ال�ضرف من الإيرادات اأو املتح�ضالت . 

املـــادة ) 74 (

على اأمني اخلزينة اإعداد ما ياأتي : 

 اأ - ك�ضوف باحلركة اليومية للخزينة مو�ضحا بها الر�ضيد النقدي والعهد النقدية 

 ، والتوريد  وال�ضرف  الت�ضلم  اأوراق  مع  املالية  ال�ضوؤون  دائرة  من  يوميا  تراجع 

ويتم عمل مطابقة يوميا بني الر�ضيد الدفرتي والر�ضيد الفعلي . 

ال�ضتحقاق  تواريخ  ح�ضب  مرتبة  باخلزينة  املحفوظة  ال�ضيكات  بجميع  ك�ضوف   - ب 

ملتابعة حت�ضيلها اأو توريدها للبنك فـي مواعيدها . 

املـــادة ) 75 (

بخزينة  الغري  قيمة تخ�س  ذات  م�ضتندات  اأو  مبالغ  اأي  اإيداع  اأمني اخلزينة  على  يحظر 

الهيئة . 

املـــادة ) 76 (

اأمني اخلزينة م�ضوؤول م�ضوؤولية كاملة عما فـي عهدته من نقود اأو �ضيكات اأو اأي حمرر ذي 

قيمة ، وجميع حمتويات اخلزينة تكون فـي عهدته �ضخ�ضيا ، كما يكون م�ضوؤول بالت�ضامن 

عن كل عهدة فرعية ت�ضلــم من عهدتـــه اإىل م�ضاعـــده وعليه تنفيـــذ التعليمــات اخلا�ضـــة 
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باخلزينـــة والتي ت�ضــدر فـي هذا ال�ضـــاأن ، وفـي حالـــة تغييـــر اأمني اخلزينـــة - اأو وفاتـــه - 

يتم نقل عهدة اخلزينة اإىل من يحل حمله بعد اإجراء جرد فعلي مبعرفة ق�ضم التدقيق 

الداخلي . 

املـــادة ) 77 (

يكلـــف رئيـــ�س الهيئـــة اأو من يفو�ضــــه اأحد موظفــــي ق�ضـــم التدقيـــق الداخلـــي جلـــرد جميـــع 

حمتويات اخلزينة مرة واحدة على الأقل كل �ضهر ، وفـي مواعيد غري منتظمة . 

اأحد موظفـي  اأو من يفو�ضه جلنة تكون من ع�ضوية  كما ت�ضكل بقرار من رئي�س الهيئة 

ق�ضم التدقيق الداخلي ودائرة ال�ضوؤون املالية جلرد حمتويات اخلزينة فـي اآخر يوم عمل 

من ال�ضنة املالية اأيا ما كان تاريخ اجلرد ال�ضابق . 

وفـي حالة ظهور فرق بالعجز اأو الزيادة يرفع الأمر من قبل رئي�س اللجنة اإىل املدير املايل 

لتخــــاذ الإجــــراءات الالزمـــــة لتحديــــد امل�ضوؤوليـــــة ، مــــع اإخطـــار كــــل مـــن وزارة املاليــــة 

وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بذلك . 

الف�سـل الثانـي

ح�سابـات الهيئـة

املـــادة ) 78 (

بعد  الهيئة  ح�ضابات  فيها  تفتح  التي  ال�ضلطنة  فـي  العاملة  البنوك  الهيئة  رئي�س  يحدد 

موافقـة وزارة املاليــة ، وتــودع فيهــا جميـــع الأمـــوال الواردة �ضواء اأكانـــت نقديـــة اأم �ضيكــات 

اأم حوالت اأم خطابات مالية . 

املـــادة ) 79 (

يراعى عند فتح احل�ضابات لدى البنوك األ تزيد ن�ضبة املبالغ املودعة من الهيئة لدى اأي 

بنك على )10%( ع�ضرة باملائة من جملة الودائع التي تظهر فـي مركزه املايل فـي نهاية 

ال�ضنة املالية ال�ضابقة على الإيداع ، وعلى الهيئة اإخطار وزارة املالية باحل�ضابات املفتوحة 

با�ضمها لدى البنوك املختلفة وباأنواعها والغر�س من كل منها و�ضعر الفائدة املتفق عليه . 
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املـــادة ) 80 (

احل�ضابات  على  الإيداع  اأو  التحويل  اأو  ال�ضرف  اأوامر  اأو  ال�ضيكات  اإ�ضدار  يكون  اأن  يجب 

املفتوحة با�ضم الهيئة بتوقيعني على الأقل من �ضخ�ضني من املخولني بالإنفاق معتمدين 

من رئي�س الهيئة ، ويجوز لرئي�س الهيئة عند ال�ضرورة ، فـي حالة غياب اأحدهما ، تخويل 

�ضخ�س اآخر . 

املـــادة ) 81 (

لدى  البنوك  �ضجالت  فـي  وارد  هو  ما  بني  �ضهرية  مطابقة  املالية  ال�ضوؤون  دائرة  جتري 

الهيئة ، وبني ما هو وارد فـي ك�ضوف ح�ضابات البنوك واإعداد الت�ضوية الالزمة لذلــــــــك ، 

واإر�ضال ن�ضخة من ك�ضوف احل�ضابات والت�ضوية اإىل وزارة املالية فـي موعد اأق�ضاه منت�ضف 

ال�ضهر التايل . 

الف�سـل الثالـث

التاأمينـات

املـــادة ) 82 (

التاأمينات للغري ت�ضمل املبالغ النقدية وما فـي حكمها والكفالت وال�ضتقطاعات املقدمة 

من الغري كتاأمني عن عقود اأو ارتباطات يلتزم بتنفيذها جتاه الهيئة . 

وت�ضوى التاأمينات املقدمة اأو املودعة من الغري وفق الأحكام التعاقدية اخلا�ضة بها ، كما 

تـــرد اإىل اأ�ضحابهـــا اإذا زال ال�ضبـــب الذي قدمـــت من اأجلـــه ، وبعد موافقــــة رئيـ�س الهيئة ، 

اأو من يفو�ضه . 

املـــادة ) 83 (

حتفــظ وثائــق التاأمينـــات املقدمــة للهيئــة فـي ملــف خـا�س ، ويراعـى فح�ضهــا دوريا بغية 

املايل م�ضوؤول عن �ضحة  املدير  ، ويكون  اأجلها  انتهاء  اأو  ا�ضتمرار �ضالحيتها  التاأكد من 

القيود املحا�ضبية اخلا�ضة بها . 
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الف�صـل الرابـع

املخـازن 

املـــادة ) 84 (

يتم ت�صلم وتخزين و�صــرف الب�صاعــة والرقابــة عليهــا وفقـــا للإجـــراءات املن�صـــو�ص عليهـــا 

فـي اللئحة التنفيذية للقانون املايل امل�صار اإليها . 

املـــادة ) 85 (

ت�صلـم جميــع الأ�صنــاف التي ترد للهيئــة اإىل املوظــف املختــ�ص باملخــازن ، وتكون بعهدته ، 

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اخلا�صة بالفح�ص والت�صلم . 

املـــادة ) 86 (

تتـــــم الرقابـــة على املخـــزن عن طريـــــق اجلــرد والتفتيــ�ص الــدوري والفجائـــي بالإ�صافــة 

اإىل الرقابة بوا�صطة القيد املنتظم فـي ال�صجلت ، ويكون ق�صم التدقيق الداخلي م�صوؤول 

عن ذلك . 

املـــادة ) 87 (

بالإ�صافة اإىل اجلرد الدوري واملفاجئ ، يجري جرد كافة موجودات املخزن مرة كل عام 

على الأقـــــل ، ويتـــم ذلـــك قبـــل نهايـــة ال�صنـــة املاليـــة بوا�صطـــة جلنة ي�صدر قرار ت�صكيلها 

من رئي�ص الهيئة . 

املـــادة ) 88 (

يكون املوظف املخت�ص م�صوؤول عن اأي عجز فـي املخزن ، عدا العجز النا�صئ لعوامل طبيعية 

اأو نتيجـــة جتزئـــة امل�صروفـــات ، وفـي هذه احلالـــة ي�صـــوى العجز بقرار من رئي�ص الهيئة ، 

اأو من يفو�صه عنه . 
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الف�سـل اخلامـ�س

امل�سرتيـات

املـــادة ) 89 (

اأ - يكــون �ضراء احتياجـــات الهيئـــة من ال�ضـــوق املحلي اأو عن طريق ال�ضترياد من اخلارج ، 

على اأن تكون للمنتجات املحلية اأولوية ال�ضراء وفق القواعد املقررة قانونا . 

اعتمادات  اأو  �ضــراء  اأوامــر  مبوجـــب  الهيئـــة  احتياجـــات  �ضـــراء  على  التعاقـــد  يتــم   - ب 

م�ضتندية ) اأو ما فـي حكمها ( بعد اعتمادها من املفو�س بالإنفاق . 

املـــادة ) 90 (

لرئي�س الهيئة اأن يقوم بتفوي�س من يراه ب�ضالحية اعتماد ال�ضراء ، مع مراعاة اللتزام 

بال�ضالحيات املمنوحة له فـي قرار التفوي�س . 

املـــادة ) 91 (

اعتماد ال�ضراء ي�ضتلزم تنفيذه بوا�ضطة امل�ضتندات املقررة لدى الهيئة ، وطبقا لالإجراءات 

تنفيذ هذه  م�ضوؤول عن �ضحة  املايل  املدير  ويعترب   ، الالئحة  فـي هذه  عليها  املن�ضو�س 

الإجراءات . 

املـــادة ) 92 (

فـي حالــة التعاقــد عن طريــق الإ�ضنــاد املبا�ضـــر ، يراعــى بالن�ضبـــة لطلبـــات ال�ضـــراء اأو اأداء 

اخلدمات اأو تنفيذ الأعمال التي ترتاوح قيمتها بني)500 - 2000( خم�ضمائة واألفـي ريال 

عماين ، احل�ضول على عر�ضني من اثنني من املوردين اأو املكاتب ال�ضت�ضارية اأو املقاولني ، 

املعتمدين ، ومن ثالثة من هوؤلء اإذا كانت القيمة جتاوز)2000( األفـي ريال عماين وتقل 

عن)10000( ع�ضرة اآلف ريال عماين ، على اأن يتم اختيار اأف�ضلها مع بيان الأ�ضباب املوجبة 

لذلك . 
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املـــادة ) 93 (

يكون التعاقد فـي حدود الحتياجات الفعلية ال�ضرورية ل�ضري العمل ، وفـي حدود امليزانية 

املاليـــة  ال�ضـــوؤون  اأ�ضــــا�س درا�ضـــــات واقعية يعدها ق�ضـــم امل�ضرتيــــات بدائـــرة  املعتمــــدة على 

مع مراعاة م�ضتويـــات التخزيـــن ومعـــدلت ال�ضتهـــالك ، ول يجـــوز التعاقــد على اأ�ضيــاء 

يوجــد منها فـي املخازن اأنواع مماثلة اأو بديلة عنها تفـي بالغر�س ، ويكون حتديد �ضيا�ضة 

�ضراء احتياجات الهيئة الفعلية - املحلية اأو امل�ضتوردة - اأو طلب اأداء اخلدمات اأو التعاقد 

بقرار من رئي�س الهيئة بعد التاأكد من كفاية العتمادات املخ�ض�ضة لذلك مبيزانية الهيئة . 

املـــادة ) 94 (

قبل طرح �ضراء احتياجات الهيئة ، يتعني على ق�ضم امل�ضرتيات بدائرة ال�ضوؤون املالية و�ضع 

�ضيا�ضات منا�ضبة لل�ضراء لتوفري احتياجات الهيئة من امل�ضتلزمات باأف�ضل ال�ضروط والأ�ضعار ، 

ومقارنة  فنيا  درا�ضتها  ي�ضهل  حتى  متجان�ضة  جمموعات  اإىل  الأ�ضياء  تلك  تق�ضيم  ويتم 

اأ�ضعارها ماليا ، وت�ضاعد جلنة البت فـي عملها ، ويكون الطرح على اأ�ضا�س موا�ضفات فنية 

دقيقة ومف�ضلة يتم و�ضعها مبعرفة جلنة فنية ذات خربة بالأ�ضناف والأعمال املطلوبة ، 

ويجوز عند ال�ضرورة ال�ضتعانة باملكاتب ال�ضت�ضارية فـي ال�ضلطنة اأو فـي اخلارج فـي اإعداد 

هذه املوا�ضفات . 

وفـي احلـــالت التي يتم الطـــرح فيها على اأ�ضـــا�س عينــات مبوا�ضفـــات معينــة ، يتــم النــ�س 

علـــى وزنهـــا ومقا�ضهــا اأو حجمها وبيان نوع العبوات و�ضعتها وموا�ضفاتـــها فــــي الأ�ضنــــاف 

التي يتم توريدها داخل عبوات . 

املـــادة ) 95 (

مو�ضوع  للعملية  التقديرية  القيمة  و�ضع  املالية  ال�ضوؤون  بدائرة  امل�ضرتيات  ق�ضم  يتوىل 

التعاقــد بحيــث تكون مماثلــة لأ�ضعــار ال�ضـــوق عند الطـــرح ، وعليـــه فـي �ضبيـــل ذلك القيـــام 

بالدرا�ضـــات والبحـــوث بهـــدف التنبـــوؤ وجمـــع املعلومـــات عن الأ�ضـــواق وم�ضتلزمـــات العمـــل 

املتوفرة فيها التي حتتاجها الهيئة وم�ضتوى اأ�ضعارها وكمياتها املعرو�ضة فـي هذه الأ�ضواق 

وم�ضتوى جودتها واملوا�ضفات املتوفرة فيها وامل�ضتلزمات البديلة التي ميكن اأن حتل حملها 
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بهــدف تقليـــل املخاطــر التي قد تتعــر�ض لها الهيئة فـي �سبيل احتياجاتها من امل�ستلزمات ، 

ويرفع   ، التعاقد  تنفيذ  وطبيعة  لظروف  وفقا  امل�ؤثرة  بالع�امل  االعتبار  فـي  االأخذ  مع 

الق�سم تقريرا بنتيجة اأعماله لالعتماد من رئي�ض الهيئة . 

املـــادة ) 96 (

يخ�ســـ�ض �سجـــل لقيـــد االأ�سمـــاء والبيانـــات الكافيـــة للم�رديـــن واملقاوليـــن وبيــ�ت اخلبـــرة 

واال�ست�ساريني والفنيني املتعاملني مع الهيئة ، للرج�ع اإليه عند ت�سليم طلبات ال�سراء واأداء 

اخلدمة الختيار امل�ردين اأو املقاولني املنا�سبني ممن يتعامل�ن فـي االأ�سناف اأو اخلدمات 

املطل�بة ، وفـي حالة عدم وج�د امل�ردين اأو املقاولني املنا�سبني يتم اختيار م�ردين اأو مقاولني 

اآخرين على اأن تدرج اأ�سماوؤهم وبياناتهم فـي هذا ال�سجل ، كما يخ�س�ض �سجل اآخر لقيد 

امل�ردين اأو املقاولني املحظ�ر التعامل معهم مع بيان اأ�سباب هذا احلظر . 

املـــادة ) 97 (

مت�سك دائرة ال�س�ؤون املالية ال�سجالت االآتية : 

اأ - �سجـــل لقيد طلبــات ال�سراء اأو اأداء اخلدمات وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة بها 

وت�سمـــــل ) رقــم الطلـــب امل�سل�ســـل وتاريخـــه - اجلهـــة الطالبـــة - بيـــان امل�سرتيـــات 

اأو اخلدمات املطل�بة - تاريخ اإر�سال الطلب للم�افقة ( . 

ب - �سجل لقيد اأوامر ال�سراء وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة بها وت�سمل ) رقم وتاريخ 

اأمر ال�سراء - ا�سم امل�رد - ملخ�ض االأ�سناف املطل�بة - قيمة االأ�سناف املطل�بة - 

مـــدة �سريــــان اأمــر ال�ســـراء - رقــم القيـــد ب�سجـــل االرتباطـــات - تاريــخ االإر�ســـال 

اإىل امل�رد - ورقم وتاريخ اإذن الت�سلم ( . 

ج - �سجل ملراقبة االرتباطات ، تقيد به من واقع بيانات اأوامر ال�سراء القيمة فـي خانة 

املبلغ ، وفـي خانة البند املخت�ض ، ثم تخ�سم قيمة اأمر ال�سراء من اأ�سل اعتماد 

البند املخت�ض ، وي�سجل الباقي فـي خانة ر�سيد امليزانية ، ويراعى التاأ�سري على 

عدم  اأو  بامليزانية  لذلك  املخ�س�سة  االعتمادات  كفاية  يفيد  مبا  ال�سراء  اأوامر 

كفايتها قبل الت�سديق عليها . 
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املـــادة ) 98 (

جميع  ل�شراء  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  املالية  ال�ش�ؤون  بدائرة  امل�شرتيات  ق�شم  يت�ىل 

الحتياجـــات واملهمـــات الالزمـــة للهيئـــة وتنفيـــذ الأعمال وفقـــا لالأحكـــام املن�شـــ��ص عليهـــا 

فـي هذه الالئحة ، وله على الأخ�ص مبا�شرة الخت�شا�شات الآتية : 

 اأ - القيد فـي �شجل قيد امل�ردين واملقاولني املتعاملني مع الهيئة . 

ب - اختيار م�شادر ال�شراء املنا�شبة والتفاو�ص معها للح�ش�ل على اأف�شل امل�شتلزمات 

باأف�شل الأ�شعار املتاحة بال�ش�ق املحلي واخلارجي . 

ج - ت�شلـــم طلبــــات ال�شــراء اأو طلبـــات مت�ين املخازن من الدوائر املختلفـــة بالهيئة 

على النم�ذج املعد لهذا الغر�ص لتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذها بعد قيدها 

فـي ال�شجل املعد لذلك ، على اأن يق�م ق�شم امل�شرتيات مبراجعة طلبات ال�شراء 

لل�شيا�شة  ال�شراء  طلب  مطابقة  من  للتاأكد  املختلفة  الدوائر  قبل  من  املقدمة 

ال�شرائية املتبعة بالهيئة . 

 د - اإعـــداد �شـــروط املناق�شـــة اأو املمار�شـــة التي تطرحهـــا جلنـــة املناق�شـــات اأو جلــان 

وا�شتكمال  الالئحة  هذه  فـي  عليها  املن�ش��ص  لالأحكام  وفقا  بالهيئة  املمار�شة 

الإجراءات الالزمة . 

هـ - طلـــب الأ�شعـــــار من امل�رديـــن واملقاوليـــن املعتمديـــــن بالن�شبـــــة للمــــ�اد والأعمـــــال 

فـي حالــــة التعاقــــد بطريــــق الإ�شنــــاد املبا�شــــر ، واإثبــــات البيانــــات الــــ�اردة بهــــا 

فـي الك�ش�ف التي تعد لذلك ، وعر�شها على رئي�ص الهيئة . 

 و - اتخــــاذ الإجــــراءات الالزمــــة لإ�شــــدار اأوامــر ال�شــراء على النمــــ�ذج املعــــد لذلــــك 

، وقب�ل عر�شه وقيدها  اختياره  تقرر  الذي  املقاول  اأو  امل�شانع  اأو  امل�ردين  اإىل 

ب�شجل اأوامر ال�شراء ومتابعة تنفيذها . 

املـــادة ) 99 (

مع عدم الإخالل باأحكام م�اد امل�شرتيات املن�ش��ص عليها فـي هذه الالئحة ، للهيئة حق 

ال�ثائـــق وحتديـــد  هــذه  تقييـــــم  ويتــــم   ، العـــام  ال�شالـــح  تهـــم  وثائــــــق خا�شـــة  اأي  �شـــــراء 

ثمنها عن طريق جلنة ت�شكل لهذا الغر�ص ، ويتم هذا ال�شراء دون التقيد بالنظم املتعلقة 

بامل�شرتيات احلك�مية . 
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