
اجلريدة الر�سمية العدد )995(

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

قــــرار 

رقم  2012/47

باإ�صــدار الالئحــة املاليــة 

للهيئــة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة بتاريخ 30 مايو 2012م ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل بالالئحة املالية للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي املرفقة . 

املــادة الثانيــــة

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

�صدر فـي : 28 من حمـــــرم 1434هـ

املوافــــق : 12 من دي�صمرب  2012م

د . حمــــــد بـــن ها�صـــــم الذهــــــب 

القائم باأعمـال رئي�س جملـ�س اإدارة 

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
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الباب الأول

تعريفات واأحكام عامة 

املـــادة ) 1 ( 

يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�سح قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س 

معنى اآخر : 

الهيئة :     

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي . 

املجل�س :    

جمل�س اإدارة الهيئة . 

الرئي�س :    

رئي�س املجل�س . 

الرئي�س التنفـيذي :   

الرئي�س التنفـيذي للهيئة . 

املدير املايل :   

مدير دائرة ال�سوؤون املالية بالهيئة . 

املوظفون املاليون :   

املحا�سبــون واأمنــــاء اخلزائـــن وحاملــو ال�سلـــف بنوعيهـــا واملدققـــون الداخليـون واملراجـعــون 

وكتبة احل�سابات واأمناء املخازن واأمناء ال�سجل فـي الهيئة .

دائرة ال�شوؤون املالية :             

التق�سيم الإداري املخت�س بحفظ اأموال الهيئة وحت�سيلها ودفع اللتزامات املالية للهيئة ، 

وذلك طبقا للقوانني واللوائح والقرارات ال�سارية .

امليزانية :   

الربنامج املايل املعد فـي اإطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة . 

دائرة التدقيق الداخلي :              

التق�سيم الإداري املخت�س بالتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�سارية 

واقرتاح الإجراءات والتو�سيات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة .
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احل�شاب اخلتامي :   

املوارد وال�ستخدامات الفعلية عن ال�سنة املالية املنتهية موزعة ح�سب ت�سنيف امليزانية ، 

بالإ�سافة اإىل اأر�سدة احل�سابات اجلارية املدينة والدائنة واحل�سابات النظامية امل�ستخرجة 

من واقع ال�سجالت واملركز املايل عن ذات الفرتة . 

املفو�س بالإنفاق :    

الرئي�س اأو من يفو�سه .

التق�شيم الإداري املخت�س بال�شراء :  

اأو اأي تق�سيم اإداري اآخر خمت�س بال�سراء والتعاقد بالهيئة يبا�سر نف�س  دائرة امل�سرتيات 

الخت�سا�سات اأو جزءا منها .  

جلنة اجلرد :     

اللجنة امل�سكلة بقرار من الرئي�س جلرد اأموال الهيئة .

اللجنة املخت�شة :    

اللجنة الداخلية للمناق�سات املن�سو�س عليها فـي املادة )70( من هذه الالئحة .

املـــادة ) 2 (

تطبق القوانني واللوائح والنظم احلكومية فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س فـي هذه الالئحة .

الباب الثاين

 الخت�شا�شات املالية

الف�شل الأول

الخت�شا�شات املالية للرئي�س 

املـــادة ) 3 ( 

واللوائح  للقوانني  طبقا  ال�سرف  اأوامر  واإ�سدار  الهيئة  اأموال  عن  امل�سوؤول  هو  الرئي�س 

اأن  وله  للهيئة  ال�سنوية  بامليزانية  املدرجة  العتمادات  وفـي حدود  بها  املعمول  والقرارات 

يفو�س بع�س �سالحياته فـي هذا ال�ساأن .

املـــادة ) 4 ( 

حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بقرار من الرئي�س بعد موافقة كل من املجل�س 

ووزارة املالية .
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الف�شل الثاين

الخت�شا�شات املالية للرئي�س التنفـيذي

املـــادة ) 5 ( 

الرئي�س التنفـيذي م�سوؤول اأمام الرئي�س عن الإ�سراف على الأعمال املالية فـي الهيئة وعن 

اإىل  ال�ساأن  هذا  فـي  �سالحياته  بع�س  تفوي�س  حق  وله  بها  اخلا�سة  الإجراءات  �سالمة 

م�ساعديه اأو مديري الدوائر اأو روؤ�ساء الأق�سام  ويبا�سر على الأخ�س ال�سالحيات الآتية :

اأ -  الإ�سراف على اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة وتقدميه اإىل الرئي�س خالل 

�سهر �سبتمرب من ال�سنة ال�سابقة لل�سنة املالية مل�سروع امليزانية ويراعى اأن يرفق 

بامل�سروع بيانات عن الأ�س�س التي بنيت عليها تقديرات امليزانية .

ب - اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات 

ال�سادرة تنفـيذا لها ومن اتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة . 

على  للمحافظة  الالزمة  والإجراءات  الكافـية  الحتياطات  اتخاذ  من  التحقق   - ج 

اأموال الهيئة .

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

لذلك .

هـ - التحقق من قيد م�سروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك . 

على  عر�سها  قبل  بالهيئة  املخت�سني  من  اإليه  املقدمة  والبيانات  التقارير  درا�سة   - و 

الرئي�س .

ز - اعتماد �سندات ال�سرف بعد التاأكد من توافر ال�سروط القانونية واملالية واملحا�سبية 

الالزمة فـي حدود الن�ساب املقرر له قانونا .

الف�شل الثالث

اخت�شا�شات املدير املايل

املـــادة ) 6 (

املدير املايل هو الرئي�س املبا�سر للموظفـني بدائرة ال�سوؤون املالية وامل�سوؤول اأمام الرئي�س 

والإجراءات  بها  اخلا�سة  وال�سجالت  املالية  ومعامالتها  الهيئة  ح�سابات  عن  التنفـيذي 

املتبعة فـي املحافظة على اأموال الهيئة ، ويبا�سر على الأخ�س ما ياأتي :
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اأ  - اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .

ب - الإ�سراف على م�سك وتنظيم ال�سجالت املالية للهيئة .

ج - اعتماد �سندات ال�سرف بعد التاأكد من توافر ال�سروط القانونية واملالية واملحا�سبية ، 

وذلك فـي حدود ال�سالحيات املمنوحة له .  

د - اإعداد ك�سوف احل�سابات ال�سهرية واخلتامية وبيان املركز املايل للهيئة واأي بيانات 

مالية اأخرى تطلب منه .

هـ - حت�سيل وقيد الإيرادات وامل�سروفات فـي مواعيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك .

الدفرتية  واملجموعة  املحا�سبي  النظام  على  اإدخالها  املراد  التعديالت  اقرتاح   - و 

بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي .

الف�شل الرابع

اخت�شا�شات دائرة التدقيق الداخلي

املـــادة ) 7 (

اأحكام  تطبيق  من  بالتحقق  وتخت�س  مبا�سرة  الرئي�س  الداخلي  التدقيق  دائرة  تتبع   - اأ 

القوانني واللوائح والقرارات املالية املعمول بها واملبادئ والأ�سول املحا�سبية املتعارف 

عليها ، كما تخت�س باقرتاح الإجراءات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة .  

ب - تبا�سـر دائــرة التدقيــــق الداخلــي اخت�سا�ساتهـــا وفقـــا لربنامج تدقيق �سنـــوي يعتمده 

الرئي�س قبل بداية كل �سنة مالية . كما تتوىل اإعداد تقارير ربع �سنوية تعر�س على 

الرئي�س تت�سمن نتائج التدقيق والفح�س واملخالفات املالية واأ�سبابها واقرتاح و�سائل 

تالفـيها ، وتوافـي كال من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة 

منه .

ج - تخ�سع جميع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق وعلى موظفـي 

التدقيق  دائرة  اإىل  وال�سجالت  وامل�ستندات  القيود  تلك  تقدمي  املالية  ال�سوؤون  دائرة 

الداخلي ، كما يجب تزويد املدققني باأي معلومات اأو بيانات تف�سيلية يطلبونها . 
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البــاب الثالــث

النظــام املحا�شبــي

الف�شـل الأول

امليزانيــة

الفـــرع الأول 

 اأ�شـ�س اإعـداد م�شـروع امليزانيـة

اأول : الأ�شـ�س العامـة

املـــادة ) 8 (

يجب اأن يرفق مب�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة القوائم الآتية :

اأ - ميزانية جارية ت�سم عنا�سر ح�سابات الت�سغيل واملتاجرة والأرباح واخل�سائر .

ب - قائمة املوارد وال�ستخدامات .

ج - امليزانية العمومية املقدرة )املتوقعة( كما تظهر فـي تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .

د - ميزانية نقدية تو�سح املقبو�سات واملدفوعات النقدية املتوقعة خالل ال�سنة املالية ، 

مع بيان الفائ�س والعجز والطريقة املقرتحة لتمويل العجز .

املـــادة ) 9 (

على  امليزانية  م�سروع  اإعداد  على  بالإ�سراف  تخت�س  جلنة  الرئي�س  من  بقرار  ت�سكل   - اأ 

اأ�سا�س الدرا�سات والأبحاث العلمية والقت�سادية التي توؤدي اإىل حتقيق الأهداف .

ب - يقدم الرئي�س م�سروع امليزانية بعد ا�ستكمال مناق�سته مع اجلهات املخت�سة فـي الهيئة 

اإىل املجل�س لعتماده قبل نهاية �سهر اأكتوبر من ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لل�سنة املالية 

مل�سروع امليزانية ، ويقدم امل�سروع اإىل وزارة املالية قبل بدء ال�سنة املالية بثالثة اأ�سهر 

على الأقل .

املـــادة ) 10 (

اأن تكون تقديرات املوارد وال�ستخدامات �ساملة كافة  اإعداد م�سروع امليزانية  يراعى عند 

تق�سيمات الهيئة .

املـــادة ) 11 (

يتبع فـي اإعداد م�سروع امليزانية الأ�سا�س النقدي بحيث يعترب م�سروفا كل مبلغ يتم �سرفه 

خالل ال�سنة املالية ويعترب اإيرادا كل مبلغ يتم حت�سيله خاللها ، على اأن يت�سمن م�سروع 

امليزانية كافة املوارد وال�ستخدامات ول يجوز تخ�سي�س مورد معني ملواجهة اإنفاق حمدد 

اإل فـي الأحوال التي ي�سدر بها مر�سوم �سلطاين اأو التي تكون تنفـيذا لتفاقيات ملتزمة 

بها الهيئة .
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ثانيا : اأ�ش�س تقدير املوارد

املـــادة ) 12 (

1 - يراعى عند اإعداد تقديرات موارد امليزانية عن اأي �سنة مالية ما ياأتي :

 اأ - ال�سرت�ساد باملوارد املح�سلة خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .

املالية حمل التقدير  ال�سنة  اأو النخفا�س املتوقع فـي املوارد عن  ب - مراعاة الزيادة 

ينتظر  وما  اجلديدة  امل�سروعات  وت�سغيل  القائمة  الأن�سطة  فـي  التغريات  نتيجة 

حت�سيلـه من املـــوارد املتاأخــــر حت�سيلهـــا عن الأعـــوام ال�سابقــة والعائـــد من ر�ســـوم 

اخلدمات .

 ج - الإ�سارة اإىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�سة بكل اإيراد .

 د - تاأثــري القوانيــن واللوائــح والقــرارات ال�ساريـــة على امليزانيــة اجلــاري العمل بهــا 

وما يرتتب عليها فـي م�سروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .

هـ - عدم املغالة فـي التقدير والتزام الدقة مع مراعاة جميع العوامل التي توؤثر فـي 

اجتاه الإيراد كالعوامل القت�سادية والجتماعية وتقدير املوارد دون ا�ستقطاع  اأي 

نفقات منها . 

2 - تقدر ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بوا�سطة جلنة ي�سكلها الرئي�س لهذا الغر�س .

ثالثا : اأ�ش�س تقدير ال�شتخدامات

1 - امل�شروفات اجلارية

املـــادة ) 13 (

يراعى كاأ�سا�س عام  فـي تقدير امل�سروفات اجلارية عن اأي �سنة مالية ما ياأتي :

اأ - العمل على تر�سيد الإنفاق .

ب - ال�سرت�ساد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .

امليزانية  على  ال�سارية  والقرارات  واللوائح  القوانني  تاأثري  العتبار  فـي  الأخذ   - ج 

اجلاري العمل بها وما قد يرتتب عليها فـي م�سروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة 

من تعديالت .
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املـــادة ) 14 (

يراعى فـي تقدير بند الرواتب والأجور ما ياأتي :

املالية  امل�ستحقات  من  وغريها  والبدلت  والأجور  الرواتب  تقديرات  تكون  اأن   - اأ 

الأخرى جلميع موظفـي الهيئة وفقا لالأنظمة املعمول بها .

ب - اأن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع هيكلها الإداري املعتمد .

املرتتبة على �سدور مرا�سيم  والأجور  الرواتب  فـي  التعديالت احلتمية  ج - ح�ساب 

�سلطانية اأو نتيجة ملنح العالوات الدورية اأو ال�ستثنائية والرتقيات .

 د - بالن�سبة للزيادة غري احلتمية اإي�ساح املربرات الالزمة لها .

املـــادة ) 15 (

يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات ال�سلعية ما ياأتي :

 اأ - تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�سرة باأداء الهيئة ملهامها على اأ�سا�س 

امل�ستلزمات  ل�ستخدام  املو�سوعة  النمطية  واملعدلت  امل�ستهدف  الن�ساط  حجم 

ال�سلعية مع ال�سرت�ساد بال�ستهالك الفعلي خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني 

واملتوقع ا�ستهالكه خالل ال�سنة املالية اجلارية .

اأن تت�سمن تقديرات امل�ستلزمات ال�سلعية ما حتتاجه امل�سروعات اجلديدة التي  ب - 

تتم وتدخل فـي مرحلة الت�سغيل خالل �سنة التقدير .

ج - مراعاة الكميات املتوقع توافرها باملخازن فـي بدء ال�سنة املالية حمل التقدير .

املـــادة ) 16 (

يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ياأتي :

ويرفق  مبان  اأو  اأرا�س  من  الهيئة  ت�ستاأجره  ما  اأ�سا�س  على  الإيجار  بند  تقدير   - اأ 

بيان بهذه الأرا�سي واملباين مو�سحا به القيمة الإيجارية لكل منها وتاريخ بداية 

ونهاية عقد الإيجار .

يتوقع  والتي  القائمة  العقود  اأ�سا�س  على  اخلدمات  عقود  اعتماد  تقدير  يكون   - ب 

ا�ستمرارها ال�سنة املقبلة وكذلك العقود اجلديدة املتوقع اإبرامها فـي تلك ال�سنة 

املتعلقة  تلك  دون  فقط  اجلارية  بالأعمال  املتعلقة  العقود  على  التقدير  ويقت�سر 

بتنفـيذ جتهيز امل�سروعات .

ج  - اأن يكون التاأمني على اأموال الهيئة وفقا للقواعد التي ي�سدرها املجل�س .
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2 - امل�شروفات الراأ�شمالية

املـــادة ) 17 (

الالزمة  املبالغ  امل�سروعات  وجتهيز  بتنفـيذ  املرتبطة  غري  الراأ�سمالية  امل�سروفات  ت�سمل 

ل�سراء الأ�سول الثابتة ، ومنها الأثاث واملعدات للمكاتب واملنازل وال�سيارات وو�سائل النقل 

والآلت واملعدات وغريها . ويراعى عند تقدير العتمادات الالزمة لهذه امل�سروفات مدى 

التو�سع املنتظر فـي حجم ن�ساط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�سراء هذه الأ�سول خالل ال�سنة 

املالية مو�سع التقدير مع مراعاة العمر الإنتاجي لهذه الأ�سول ح�سب اأنواعها املختلفة .

املـــادة ) 18 (

يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�سروعات ما ياأتي :

 اأ - اللتزام باملبالغ املخ�س�سة للم�سروعات فـي خطة التنمية اخلم�سية املعتمدة .

ب - فـيما يتعلق بامل�سروعات اجلاري تنفـيذها يكــون التقديــر ح�سب العقــود املوقعــة 

وبرنامج التنفـيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير .

ج - تقدير تكاليف امل�سروعات اجلديدة فـي �سوء املراحل املتوقع تنفـيذها خالل �سنة 

التقدير .

الفرع الثاين

تنفـيذ امليزانية

املـــادة ) 19 (

اأ - تبداأ ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �سهر يناير من كل �سنة وتنتهي فـي اليوم 

احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من نف�س ال�سنة .

ب - فـي حالة عدم اإقرار ميزانية الهيئة قبل بداية ال�سنة املالية التي تعود اإليها امليزانية ، 

ي�ستمر الإنفاق باعتمادات �سهرية ي�سدر الرئي�س ب�ساأنها اأوامر �سرف بن�سبة )12/1( 

من ميزانية ال�سنة املالية ال�سابقة ملواجهة النفقات املتكررة على اأن ت�سدد املبالغ التي 

اأنفقت على هذا الوجه من امليزانية اجلديدة بعد اإقرارها .

والقرارات  واللوائح  القوانني  باأحكام  اللتزام  من  يعفـي  ل  امليزانية  على  الت�سديق   - ج 

تنفـيذ  يتطلبه  مبا  اأم  املالية  ال�سلطات  بتنظيم  متعلقا  ذلك  كان  �سواء  بها  املعمول 

امليزانية من اإجراءات .
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املـــادة ) 20 (

يجوز للرئي�س جتاوز اأي بند من بنود العتمادات املالية للهيئة اأو النقل من بند اإىل اآخر 

اأو من مادة اإىل اأخرى �سمن البند الواحد فـي الأحوال وبال�سروط الآتية :

 اأ - اأن يكون النقل فـيما بني بنود امل�سروفات اجلارية املعتمدة للهيئة وي�ستثنى من 

ذلك بند الرواتب والأجور وما فـي حكمها وخم�س�سات تنفـيذ وجتهيز امل�سروعات .

ب - اأن يكون النقل من املخ�س�سات الإمنائية املعتمدة مل�سروع اإمنائي اإىل م�سروع اآخر 

ب�سرط اأن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفـيذ هذا امل�سروع نتيجة ملناق�سة 

معتمدة من جمل�س املناق�سات اأو اللجنة املخت�سة  بح�سب الأحوال . 

حدود  فـي  اإمنائي  م�سروع  اأي  لإن�ساء  املعتمدة  املخ�س�سات  جتاوز  على  املوافقة   - ج 

)20%( من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي اخلطة اخلم�سية ب�سرط اأن يكون ذلك 

نتيجة ملناق�سة معتمدة من جمل�س املناق�سات اأو اللجنة املخت�سة ، على اأن يكون 

امل�سروع من �سمن امل�ساريع املتعلقة ب�سمان اجلودة فـي التعليم العايل والتي قد 

لفعالية  اختبارا  اأو  العايل  التعليم  لقطاع  تدريبا  اأو  ا�ست�سارية  خدمات  تتطلب 

الأنظمة اجلديدة املقرتحة . وتعر�س طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�سبة 

على املجل�س املخت�س . 

الف�شل الثاين

املوارد والرقابة على حت�شيلها

املـــادة ) 21 (

يكون حت�سيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا لالأحكام اخلا�سة 

بتح�سيل الإيرادات احلكومية والواردة فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املايل .

املـــادة ) 22 (

يتم التح�سيل نقدا اأو ب�سيكات م�سدقة وفقا لالأنظمة الإلكرتونية التي يتم العمل بها .

املـــادة ) 23 (

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

       اأ - اإ�سدار اإي�سالت اآلية بها اأرقام غري متكررة .
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ب - ت�صجيل املتح�صلت فـي ال�صجلت املخ�ص�صة لذلك وفقا للإجراءات املعمول بها .

ج - اإيداع املتح�صلت اليومية فـي ح�صاب الهيئة املفتوح لدى البنوك لهذا الغر�ض ، 

بعد موافقة وزارة املالية .

د - يتم توريد اإيرادات الهيئة اإىل اخلزينة العامة للدولة ويعاد اعتمادها للهيئة بعد 

موافقة وزارة املالية .

املـــادة ) 24 (

املعتمدة  امليزانية  فـي  املقدرة  املوارد  بني  �صنوية  ربع  مقارنة  املالية  ال�صوؤون  دائرة  جتري 

وبني ما مت حت�صيله منها فعل خلل الفرتة املذكورة . ويعد تقرير يو�صح اأ�صباب الزيادة 

اأو العجز مع بيان الإجراءات التي تتخذ فـي حالة وجود عجز فـي املوارد الفعلية . ويعر�ض 

على الرئي�ض التنفـيذي وتوافـى كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة 

بن�صخة منه . 

املـــادة ) 25 (

حتتفظ دائرة ال�صوؤون املالية ب�صجل حل�صر املبالغ التي مل حت�صل من املوارد خلل ال�صنة 

املالية املنتهية وتعد بيانا بهذه املبالغ خلل �صهر يناير من ال�صنة التالية وعليها متابعة 

حت�صيلها والتاأ�صري بال�صجل مبا يفـيد اإمتام التح�صيل فعل كما تعد تقريرا ربع �صنوي 

مبا مت حت�صيله من هذه املبالغ ويتم عر�صه على الرئي�ض التنفـيذي . وتوافى كل من وزارة 

املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�صخة منه . 

املـــادة ) 26 (

اأ�صباب تعذر حت�صيل املوارد واتخاذ الإجراءات اللزمة  تقوم دائرة ال�صوؤون املالية ببحث 

ب�صاأنها ، واإعداد تقرير بذلك وعر�صه على الرئي�ض التنفـيذي . 

املـــادة ) 27 (

تودع النفقات امل�صرتدة فـي ح�صاب الهيئة املفتوح لدى البنوك .
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املـــادة ) 28 (

تقيد النفقات امل�سرتدة بال�ستبعاد من البند الذي �سرفت منه اإذا كان ال�سرف وال�سرتداد 

قد مت خالل �سنة مالية واحدة وتقيد بالإ�سافة حل�ساب املوارد الأخرى اإذا كانت قد �سرفت 

خالل �سنة مالية �سابقة ومت ال�سرتداد فـي �سنة مالية تالية وفـي كلتا احلالتني ي�سار اإىل 

رقم وتاريخ �سند ال�سرف الذي مت ال�سرف مبوجبه .

املـــادة ) 29 (

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

برد قيمتها للهيئة . 

املـــادة ) 30 (

يجوز للرئي�س اإعفاء املدين املع�سر من اأداء املبالغ امل�ستحقة عليه للهيئة كلها اأو بع�سها بعد 

موافقة املجل�س وموافقة وزارة املالية .

الف�شل الثالث

النفقات والرقابة على �شرفها

املـــادة ) 31 (

يتولـــى الرئيـــ�س على النمـــوذج املعـــد لهذا الغــر�س اإخطــار اجلهــات املخت�ســة ذات ال�سلــة 

مبا ياأتي :

  اأ - اأ�سماء املفو�سني بالإنفاق وحدود ال�سالحية املخولة لكل منهم ومناذج توقيعاتهم .

ب - اأي تعديل فـي اأ�سخا�س املفو�سني بالإنفاق اأو حدود �سالحياتهم .

املـــادة ) 32 (

اأو تنفـيذ  اأداء اخلدمات  اأو تكاليف  يخت�س املفو�س بالإنفاق بالرتباط بقيمة امل�سرتيات 

الأعمال مع مراعاة ما ياأتي :

  اأ - اأن يتم الرتباط مبراعاة اأحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�سادرة من الهيئة 

والعقود املربمة فـي هذا ال�ساأن .
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ب - اأن يكون الرتباط فـي حدود املخ�س�سات املدرجة بامليزانية املعتمدة وفـي حدود 

التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفـيذ وجتهيز امل�سروعات .

ج - اأن تقيد جميع الرتباطات املالية ب�سجل الرتباطات الآيل .

املـــادة ) 33 (

اأ - تقدم الفواتري بقيمة امل�سرتيات اأو تكاليف اأداء اخلدمات اأو تنفـيذ الأعمال اأو اأي نفقات 

والأنظمة  القوانني  تطبيق  من  والتاأكد  ملراجعتها  املالية  ال�سوؤون  دائرة  اإىل  اأخرى 

ال�سارية واإعداد �سند ال�سرف الالزم وذلك خالل �سهر من تاريخ تقدميها م�ستوفاة . 

ب - تعد �سندات ال�سرف مبراعاة ما ياأتي :

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

والتي تو�سح تفا�سيل امل�سروفات ب�سورة ي�سهل تدقيقها وت�سمل امل�ستندات الآتية :

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

- فاتورة املورد .

- حم�ســر فحــــ�س الأ�سنـــــاف اأو ت�سلــــم الأعمــــال مت�سمنـــا ما يفـيـــد مطابقتهــــا 

للموا�سفات املطلوبة .

- �سند اإ�سافة الأ�سناف اإىل املخازن .

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

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

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

املـــادة ) 34 (

ال�سرف  �سندات  بجميع  اخلا�سة  البيانات  قيد  من  تتحقق  اأن  املالية  ال�سوؤون  دائرة  على 

ويراعى ب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

 اأ - ت�سنيف امل�سروفات طبقا لت�سنيف امليزانية . 

ب - قيد البيانات اخلا�سة بجميع �سندات ال�سرف اأول باأول . 

املـــادة ) 35 (

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

ويقر املدير املايل على الن�سخة باأن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �سرفها باأي �سند �سرف اآخر .
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املـــادة ) 36 (

يحظر جتزئة الرتباط اأو جتزئة �سرف قيمة الطلب الواحد بق�سد تفادي الأحكام املتعلقة 

باحلد الأعلى املقرر ل�سالحية املفو�س بالإنفاق .

املـــادة ) 37 (

يتعني عند اإعداد �سند ال�سرف من قبل دائرة ال�سوؤون املالية خ�سم ما قد يكون م�ستحقا 

بنود  على  خ�سما  للم�ستفـيد  امل�ستحق  املبلغ  اإجمايل  ويقيد  الهيئة  ل�سالح  امل�ستفـيد  على 

ال�ســرف ويقيـــد املبلــــغ امل�ستحــــق عليــــه اإما بال�ستبعــــاد من البنــــد ال�سابــــق ال�سرف منـــه 

اأو بالإ�سافة حل�ساب الإيراد املخ�س�س لذلك .

املـــادة ) 38 (

يكون �سرف قيمة ال�سندات باإحدى الطرق الآتية :

اأ - نقدا اأو ب�سيكات مقابل التوقيع على ال�سند بال�ستالم �سواء بالإم�ساء اأو بب�سمة 

اإبهام اليد مقرونا بال�سم الوا�سح وبعد التحقق من �سخ�سية امل�ستلم .

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

املـــادة ) 39 (

والفواتري  املدفوعة  امل�ستندات  جميع  مبا�سرة  ال�سرف  عند  املالية  ال�سوؤون  دائرة  تختم 

املوؤيدة لها بخامت خا�س يحمل كلمة )مدفوع( مقرونا بالتاريخ .

املـــادة ) 40 (

تفتح العتمادات امل�ستندية للهيئة من قبل دائرة ال�سوؤون املالية مبوجب �سندات ال�سرف 

غري القابلة للدفع التي ت�سدر بقيمة العتماد وم�ساريف التاأمني .  وتراعي دائرة ال�سوؤون 

اأر�سدة العتمادات امل�ستندية  املالية الأ�س�س التالية عند اخل�سم من امل�سروفات وت�سوية 

بالن�سبة للم�سروفات اجلارية والراأ�سمالية غري املرتبطة بامل�سروعات :

اأ-  عند فتح العتماد امل�ستندي تخ�سم قيمته بالكامل من بند امل�سروف املخ�س�س 

لذلك بامليزانية مقابل تعلية القيمة اإىل ح�ساب معلق دائن ب�سجل الأ�ستاذ العام .

ب - فـي حالة ا�ستالم اإ�سعار من البنك يفـيد خ�سم اأي مبالغ تخ�س العتماد امل�ستندي 

يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�سار اإليه . 
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العام  اإقفالها فـي نف�س  التي مت  امل�ستندية  الدائنة لالعتمادات  الأر�سدة  ج - ت�سوى 

با�ستبعادها من بند امل�سروف املخ�س�س لذلك .

د - العتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية يتم ت�سوية اأر�سدتها الدائنة 

بامليزانية ثم  املخ�س�س لذلك  امل�سروف  بند  با�ستبعادها من  �سنة  نهاية كل  فـي 

اإجراء قيود عك�سية لتلك القيود فـي بداية ال�سنة التالية ، وعند اإقفال العتمادات 

امل�ستندية ، ت�سوى اأر�سدتها الدائنة بال�ستبعاد من بند امل�سروف املخ�س�س لذلك 

بامليزانية .

املـــادة ) 41 (

ا�ستحقت عنه  الذي  ال�سهر  الأخرية من  اأيام  الع�سرة  للموظفـني خالل  الرواتب  ت�سرف 

ويجوز �سرفها مقدما عند قيام املوظف باإجازته العتيادية اأو عند تعوي�سه عن جزء منها 

  . والر�سمية  الوطنية  الأعياد  الرواتب مبنا�سبة  فـي حالة تقدمي مواعيد �سرف  اأو  نقدا 

ويتم ال�سرف للموظف �سخ�سيا اأو ملن ينوب عنه فـي ال�سرف مبقت�سى توكيل كتابي خا�س 

معتمد من رئي�سه املبا�سر ، كما يجوز حتويل الراتب اإىل ح�سابه فـي البنك مبا�سرة .

املـــادة ) 42 (

تراعي الهيئة عند حجز تذاكر ال�سفر جوا التعامل مع �سركات النقل الوطنية وال�ستفادة 

من التخفـي�سات املقررة فـي حالة حجز التذاكر لفرتات حمددة كلما اأمكن ذلك .

ويجوز للموظف طلب التعوي�س النقدي عن قيمة التذكرة وفقا للقواعد التي ي�سدر بها 

قرار من الرئي�س . 

املـــادة ) 43 (

اإذا  �سنتني  ملدة  تكون  اأن  ويجوز  واحدة  �سنة  ملدة  وال�سيانة  الت�سغيل  خدمات  عقود  تربم 

اقت�ست م�سلحة العمل ذلك وبعد موافقة الرئي�س . 

املـــادة ) 44 (

املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز  ال�سندات  اأن تتحقق قبل �سرف  املالية  ال�سوؤون  يجب على دائرة 

امل�سروعات مما ياأتي :

اأ  - توفــر املخ�س�ســـات وكفايـــة ر�سيـــد مبلــغ الرتباط املخ�س�س للعقد ل�سداد املبلغ 

املطلوب .
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ب - تقديـــم ال�ست�ســاري ل�سهـــادة اإجنــــاز الأعمــال عن امل�ســـروع ح�سب النمــوذج املعمــــول 

به مت�سمنا ما يفـيد قيامه مبراجعة دفعات املقاول واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .

ج - قيد رقم اللتزام )الرتباط( فـي اخلانة املخ�س�سة لذلك ب�سند ال�سرف .

املـــادة ) 45 (

  ، ترد الر�سوم اأو غريها من املبالغ التي �سبق اأن �سددت للتق�سيمات الإدارية بالهيئة كاإيرادات 

اإذا ثبت اأن الوفاء بها كان قد مت بغري وجه حق ، وذلك وفقا للقواعد املنظمة لذلك .

املـــادة ) 46 (

تتبع اإجراءات رد الر�سوم اأو غريها من املبالغ ال�سابق �سدادها بغري وجه حق طبقا لالآتي : 

 اأ - يقـدم طلب ال�ستــرداد موؤيـــدا بامل�ستندات للمديـــر املالــي الذي يجب عليه اإثبات 

تاريخ ا�ستالم الطلب . 

ب - يتوىل املدير املايل بعد التن�سيق مع التق�سيمات الإدارية املخت�سة بالهيئة درا�سة 

طلب ال�سرتداد املقدم من حيث توافر ال�سند القانوين للطلب . 

ج - حتال تو�سيات املدير املايل اإىل دائرة التدقيق الداخلي لدرا�سة الطلب والتاأكد 

من ا�ستيفاء ال�سروط القانونية لال�سرتداد .

د - يتم الرد مبوافقة الرئي�س اأو من يفو�سه . 

املـــادة ) 47 (

عند اإبرام العقود يجب مراعاة الآتي :  

اأ - اتباع الإجراءات القانونية املقررة وفقا لالئحة التنفـيذية للقانون املايل .

ب - األ جتـــاوز قيمــة العقـد اأو اللتــــزام العتمـــادات واملخ�س�ســـات املدرجـــة مبيزانيــــة 

الهيئة . 

ج - التاأكد من اأنها ل تت�سمن اإعفاء املتعاقد مع الهيئة من ال�سرائب اأو الر�سوم التي 

يلتزم باأدائها قانونا . 

املـــادة ) 48 (

اتخاذ  بعد  وذلك  الهيئة  با�سم  اإبرامها  يتم  التي  العقود  على  التنفـيذي  الرئي�س  يوقع 

الإجراءات القانونية . 
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الف�شل الرابع

التقارير الدورية واحل�شاب اخلتامي

املـــادة ) 49 (

تعـد دائـــرة ال�سـوؤون املاليــــة ب�سكــل ربــع �سنــوي ك�ســف ح�ســاب يو�ســح املركــز املالــي للهيئــة 

واملعامــالت التي متت نهايــــة كل ثالثــــة اأ�سهــــر للعر�س على الرئي�س التنفـيذي فـي موعد 

املالية  الرقابة  وجهاز  املالية  وزارة  وتوافى   ، اإعداده  فرتة  من  اأيام  ع�سرة  على  يزيد  ل 

والإدارية للدولة بن�سخة منه ، على اأن يت�سمن ما ياأتي :

 اأ - الإيرادات املح�سلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن نف�س املدة .

ب - امل�سروفــات اجلاريــة والراأ�سمالية مقارنة باملخ�س�سات املدرجة بامليزانية عن نف�س 

املدة .

ج - اأر�سدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية املوؤقتة .

د - اأر�سدة احل�سابات املعلقة املدينة والدائنة .

هـ - اأر�سدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى البنوك . 

املـــادة ) 50 (

جتري دائرة ال�سوؤون املالية مطابقة �سهرية بني ما هو وارد فـي �سجالت الهيئة لدى البنوك 

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

املـــادة ) 51 (

انتهاء  تاريخ  اأ�سهر من  للهيئة خالل ثالثة  املالية احل�ساب اخلتامي  ال�سوؤون  دائرة  تعد 

ال�سنة املالية وفقا لالأ�س�س الآتية :

اأ - اأن يت�سمن الإيرادات وامل�سروفات الفعلية موزعة على اأبواب امليزانية .

ب - اأن يت�سمن كل ما توجب القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات اإثباته .

ج - اأن يو�سح احل�ساب اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة .

د - اأن يعتمد من الرئي�س وتتم املوافقة عليه من املجل�س وتر�سل ن�سخة منه اإىل كل 

من وزارة املالية ، وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .  
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املـــادة ) 52 (

تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي فـي موعد ل يتجاوز 

قد  ما  ملعاجلة  الالزمة  التو�سيات  مت�سمنا  املالية  ال�سنة  انتهاء  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة 

يظهر من خمالفات مالية لأحكام القوانني واللوائح يعر�س على الرئي�س متهيدا لعر�س 

احل�ساب اخلتامي على املجل�س للموافقة عليه واإقراره . 

الف�شل اخلام�س

فتح احل�شابات لدى البنوك

املـــادة ) 53 (

يحدد الرئي�س بعد موافقة املجل�س البنوك املحلية التي تفتح فـيها ح�سابات الهيئة ، وذلك  

بعد موافقــــة وزارة املاليــــة والتي تـــــودع فـيها جميــــع الأمـــوال الـــواردة �سواء كانت نقديــــة 

اأو حوالت اأو خطابات مالية اأو م�ستندات مالية ويتم ال�سرف منها .

املـــادة ) 54 (

توقع ال�سيكات واأوامر ال�سرف من قبل اثنني من املخت�سني بالهيئة يحددهما الرئي�س .

املـــادة ) 55 (

ل يجوز ال�سحب على املك�سوف من ح�سابات الهيئة املفتوحة فـي امل�سارف .

الف�شل ال�شاد�س

ال�شلف والتاأمينات

الفرع الأول

اأحكام عامة لل�شلف امل�شتدمية واملوؤقتة

املـــادة ) 56 (

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

باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك وهي اإما م�ستدمية اأو موؤقتة . وتخ�س�س ال�سلف 

امل�ستدميـة ملواجهة امل�سروفــات النرثيــــة اأو غريها من امل�سروفـــات الأخرى قليلة القيمة 

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

التنفـيذي . وي�ستعــا�س امل�سروف من ال�سلفة كلما بلغ )25%( من قيمتهــا ول ت�ســـوى اإل 

فـي نهاية ال�سنة املالية اأو عند اإلغائها .
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مبجرد  منها  امل�سروف  ا�ستعا�سة  دون  وت�سوى  حمدد  لغر�س  املوؤقتة  ال�سلف  وتخ�س�س 

انتهاء هذا الغر�س اأو خالل اأربعة اأ�سهر على الأكرث من تاريخ منح ال�سلفة ، ويجوز متديد 

هذه املدة مبوافقة م�سبقة من املدير املايل . 

املـــادة ) 57 (

اأ - عند منح ال�سلفة اإىل اأي تق�سيم اإداري بالهيئة تقيد دائرة ال�سوؤون املالية قيمة ال�سلفة 

�سمن جمموعة ال�سلف امل�ستدمية اأو املوؤقتة بح�سابات الأ�ستاذ العام على اأن يخ�س�س 

ح�ساب م�ستقل با�سم التق�سيم الإداري الذي منح ال�سلفة .

ب - عند ت�سلم دائرة ال�سوؤون املالية لطلب ا�ستعا�سة ال�سلفة امل�ستدمية اأو تقرير ت�سوية 

من  ال�سلفة  من  الفعلي  امل�سروف  بقيمة  باخل�سم  تقوم  املوؤقتة  ال�سلفة  م�سروفات 

البنود املخ�س�سة مبيزانية الهيئة .

املـــادة ) 58 (

تعد دائرة ال�سوؤون املالية �سجال عاما لكل من ال�سلف امل�ستدمية واملوؤقتة املمنوحة جلميع 

اجلهات بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة وتقيد فـيهما جميع البيانات املتعلقة بتلك 

ال�سلف ، ومن واقع بيانات ال�سجلني تتوىل دائرة ال�سوؤون املالية اتخاذ الإجراءات الالزمة 

للتاأميـــن على مبالـــغ ال�سلف امل�ستدمية واملوؤقتة تاأمينا �سامال �سد الختال�س اأو ال�سرقة 

اأو غري ذلك من الأخطار .

الفرع الثاين

ال�شلف امل�شتدمية

املـــادة ) 59 (

متطلبات  ح�سب  امل�ستدمية  ال�سلف  قيمة  حتديد  درا�سة  بالهيئة  املعنية  اجلهات  جتري 

العمل بها بحيث ل تزيد على متو�سط امل�سروف منها خالل ثالثة اأ�سهر وتتقدم اإىل دائرة 

ال�سوؤون املالية بالطلب الالزم للح�سول على ال�سلفة طبقا لأحكام هذه الالئحة وترفق 

بالطلب �سند �سرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�س بها .

وتتوىل دائرة ال�سوؤون املالية درا�سة الطلب امل�سار اإليه وحتديد مبلغ ال�سلفة الذي تقرره 

واإخطار التق�سيم الإداري املعني به بعد اعتماده من الرئي�س التنفـيذي وفـي حالة تعديل 

مبلغ ال�سلفة املطلوبة يرد �سند ال�سرف اإىل التق�سيم الإداري املعني لتعديل قيمته وفقا 
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بعد  قيمته  ل�سرف  املالية  ال�سوؤون  دائرة  اإىل  ال�سند  واإر�سال  املخت�سة  ال�سلطة  اأقرته  ملا 

مراجعته مبعرفة دائرة التدقيق الداخلي وعند ت�سلم التق�سيم الإداري املعني ملبلغ ال�سلفة 

جاوز  اإذا  ال�سلفة  مبلغ  ويودع   . امل�ستدمية  ال�سلفة  م�سروفات  ك�سف  �سمن  بقيده  يقـــوم 

)5000 ر .ع( خم�سة اآلف ريال عماين فـي اأحد البنوك املحلية فـي ح�ساب خا�س يفتح لهذا 

الغر�س ، فاإذا كان املبلغ يقل عن ذلك يودع فـي خزانة الهيئة .

ويتم ال�سرف من ال�سلفة امل�ستدمية مبوجب �سند ال�سرف بعد اعتماده من املدير املايل 

بالهيئة وتختم هذه ال�سندات فور اإمتام ال�سرف بخامت خا�س يحمل كلمة )�سرف اأو دفع( 

مقرونا بالتاريخ وتعطى اأرقاما م�سل�سلة �سنوية . ويتوىل اأمني اخلزينة اأو املوظف املخت�س 

بال�سلفة ت�سجيل املبالغ امل�سروفة اأول باأول من واقع �سندات ال�سرف فـي ك�سف م�سروفات 

ال�سلفة امل�ستدمية .

املـــادة ) 60 (

يراعى عند ال�سرف من ال�سلفة امل�ستدمية ما ياأتي :

اأ - األ يجاوز املبلغ امل�سروف )500 ر.ع( خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة وفقا 

لل�سوابط التي ي�سدرها الرئي�س . 

ب - األ يتــم �سرف اأي �سلـــف �سخ�سيـــة ملوظفـــي الهيئــة اأو غريهــــم ، وذلك مع عــــدم 

الإخالل باأحكام املادة )61( .

ويجوز ا�ستثناء من القواعد املتقدمة �سرف بدلت ال�سفر والتدريب ملوظفـي الهيئة  مهما 

بلغت قيمتها .

املـــادة ) 61 (

ل يجوز �سرف �سلفة مقدمة حتت ح�ساب الراتب اأو الأجر اإل وفقا لل�سوابط والإجراءات 

الآتية :

 اأ - يكون منح ال�سلفة اإىل املوظف الذي يتم التعاقد معه اأو تعيينه ويتقا�سى ا�ستحقاقه 

ب�سفة اأجر اأو راتب �سهري .

ب - ل يجوز منح ال�سلفــة اإل عند البــدء فـي اإجـــراءات التعييــن اأو التعاقــد وبنــــاء على 

طلب يقدمه املوظف اإىل املدير املايل .
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ج - يكون �سرف ال�سلفة فـي حدود راتبني اأ�سا�سيني . 

اإليه مبا يفـيد  د - يتم ال�سرف اإىل املوظف مقابل توقيعه على طلب ال�سلفة امل�سار 

خالل  له  امل�ستحق  الأجر  اأو  الراتب  من  خ�سمها  وبقبوله  ال�سلفة  قيمة  ت�سلمه 

ثالثة اأ�سهر . 

املـــادة ) 62 (

دائرة  اإىل  يتقدم  اأن  امل�ستدمية  بال�سلفة  املخت�س  املوظف  اأو  اخلزينة  اأمني  على  يجب 

ال�سوؤون املالية بطلب ا�ستعا�سة املبالغ امل�سروفة من ال�سلفة امل�ستدمية كلما بلغ جمموع 

اأن يرفق بالطلب  . ويجب  املائة من قيمتها  ما �سرف منها )25%( خم�سة وع�سرين فـي 

امل�ستندات املوؤيدة لل�سرف اإىل دائرة ال�سوؤون املالية بالهيئة للمراجعة واإعداد �سند ال�سرف 

الالزم بقيمة املبلغ املطلوب لال�ستعا�سة بعد اعتماده من الرئي�س التنفـيذي اأو املدير املايل 

بح�سب احلال .

املـــادة ) 63 (

وذلك  عام  كل  من  دي�سمرب  من  والثالثني  احلادي  فـي  امل�ستدميــة  ال�سلفـة  ت�سويـة  تتـم 

بتقدمي امل�ستندات املوؤيدة للمبالغ امل�سروفة من ال�سلفة اإىل دائرة ال�سوؤون املالية م�سحوبة 

مبا ياأتي :

 اأ - �سهادة من البنك املودعة لديه ال�سلفة تو�سح ر�سيدها فـي التاريخ املذكور وك�سف 

الت�سوية بني ر�سيد هذه ال�سهادة والر�سيد الدفرتي ب�سجالت التق�سيم الإداري 

املعني بالهيئة .

ب - �سهادة معتمدة من الرئي�س التنفـيذي تو�سح ر�سيد املبالغ املتبقية من ال�سلفة 

فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب �سواء كانت بالبنك اأو باخلزينة .  

وفـي جميع الأحوال يجب اأن يخ�سم من مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية الذي يتقرر منحه لأي 

تق�سيم اإداري بالهيئة فـي ال�سنة املالية التالية ر�سيد املبالغ املتبقية لديها من ال�سلفة من 

واقع ال�سهادة املعتمدة من الرئي�س التنفـيذي .

الفرع الثالث

ال�شلف املوؤقتة

املـــادة ) 64 (

يقدم طلب احل�سول على ال�سلفة املوؤقتة اإىل دائرة ال�سوؤون املالية مت�سمنا حتديد مبلغ 

املوظف  با�سم  ال�سلفة  �سرف  �سند  به  مرفقا  اأجله  من  ت�سرف  الذي  والغر�س  ال�سلفة 

املخت�س بها .
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تقوم دائرة ال�سوؤون املالية بدرا�سة الطلب لتحديد مبلغ ال�سلفة املوؤقتة الذي يقرره الرئي�س 

التنفـيذي واإخطار التق�سيم الإداري املعني بذلك ، وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة املطلوبة 

ال�سلطة  اعتمدته  ملا  وفقا  قيمته  لتعديل  املعني  الإداري  التق�سيم  اإىل  ال�سرف  �سند  يرد 

املخت�سة واإر�ساله اإىل دائرة ال�سوؤون املالية .

وعلى املوظف املخت�س قيد مبلغ ال�سلفة والبيانات املتعلقة بها ب�سجل ال�سلف املوؤقتة وذلك 

عند ت�سلمها من دائرة ال�سوؤون املالية وعند ت�سويتها طبقا لأحكام هذه الالئحة . ول يجوز 

اأن تخ�س�س اأكرث من �سلفة واحدة لغر�س واحد .

املـــادة ) 65 (

يراعى عند ال�سرف من ال�سلفة املوؤقتة وت�سويتها ما ياأتي :

 اأ - ل يجوز ال�سرف من ال�سلفة املوؤقتة اإل للغر�س الذي خ�س�ست من اأجله .

ب - األ يتم �سرف اأي مبلغ لذوي ال�ساأن اإل اإذا كان م�ستحقا لهم طبقا لأحكام القوانني 

واملرا�سيم ال�سلطانية اأو اللوائح اأو القرارات اأو الأنظمة اأو العقود ال�سارية .

ويجب عند انتهاء الغر�س من ال�سلفة قيد املبالغ امل�سروفة فـي تقرير ت�سوية م�سروفات 

التقرير  فـي هذا  ويبني  لل�سرف  املوؤيدة  امل�ستندات  به جميع  يرفق  اأن  �سلفة موؤقتة على 

ر�سيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة اأو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال .

املـــادة ) 66 (

اجلرد  من  تبني  فاإذا   ، �سهريا  املوؤقتة  ال�سلفة  مبلغ  جرد  الداخلي  التدقيق  دائرة  تتوىل 

انتهاء الغر�س الذي خ�س�ست من اأجله ال�سلفة تتخذ الإجراءات الالزمة لت�سويتها فورا . 

واإذا تبني وجود عجز فـي الر�سيد ، فـيلتزم املوظف املخت�س بال�سلفة ب�سداده فورا وعلى 

التق�سيم الإداري املعني اأن يجري التحقيقات الالزمة ملعرفة اأ�سباب هذا العجز ، واإعداد 

تقرير بذلك لعر�سه على الرئي�س التنفـيذي لتخاذ ما يراه ب�ساأنه وفقا للقوانني واللوائح 

املعمول بها . 

الف�شل ال�شابع

اخلزينة

املـــادة ) 67 (

يكون خلزينة الهيئة اأمني ي�سدر بتعيينه قرار من الرئي�س التنفـيذي اأو من يفو�سه ويكون 

تابعا مبا�سرة للمدير املايل . 
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اأو اأكرث ي�سدر بتعيينهم وحتديد اخت�سا�ساتهم  اأن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد  ويجوز 

اأن يبا�سر امل�ساعد الخت�سا�سات املقررة  اأو من يفو�سه على  قرار من الرئي�س التنفـيذي 

لأمني اخلزينة فـي حالة غيابه .

املـــادة ) 68 (

تطبـق فـي �ســاأن اخلزينــة الن�ســو�س الـــواردة فـي الالئحـة التنفـيذية للقانون املايل فـيما 

مل يرد ب�ساأنه ن�س فـي هذه الالئحة .

الباب الرابع

امل�شرتيات واملناق�شات

الف�شل الأول

اأحكام عامة

املـــادة ) 69 (

يتوىل التق�سيم الإداري املخت�س بال�سراء بالهيئة  اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سراء جميع 

الحتياجات واملهمات الالزمة ويبا�سر على الأخ�س الخت�سا�سات الآتية :

  اأ - �سراء جميع الأ�سناف واملهمات الالزمة للهيئة ، ويكون ال�سراء عن طريق املناق�سة 

العامة اأو املحدودة اأو املمار�سة اأو بالإ�سناد املبا�سر طبقا لأحكام هذه الالئحة .

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

ج - ت�سلم طلبات ال�سراء اأو طلبات متوين املخازن من اجلهات املختلفة بالهيئة �ساملة 

للموا�سفات املطلوبة بدقة واتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفـيذها بعد قيدها فـي 

ال�سجل املعد لذلك .

الهيئة  الداخلية اخلا�سة بتوفـري احتياجات  املناق�سة  اأو  املمار�سة  اإعداد �سروط  د - 

التي تطرحها اللجنة الداخلية للمناق�سات اأو جلنة املمار�سة .

هـ - طلب الأ�سعار فـي حالة الإ�سناد املبا�سر من املوردين املعتمدين واإثبات البيانات 

الواردة بها فـي الك�سوف التي تعد لذلك متهيدا لعر�سها على املفو�س بال�سراء 

لختيار اأن�سب العرو�س املقدمة .
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اإىل  لذلك  املعد  النموذج  على  ال�سراء  اأوامر  لإ�سدار  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   - و 

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

ومتابعة تنفـيذها .

ز - حتديد ال�سوابط والنظم والإجراءات التي تنظم طلب �سراء الحتياجات واإجراءات 

تنفـيذها من قبل اجلهات املخت�سة بالهيئة .

ح - تر�سيد الإنفاق باختيار اأن�سب الأ�سعار واأجود النوعيات وحتديد الكميات املنا�سبة .

ط - اإجراء درا�سات ال�سوق وح�سر املوردين وال�سركات املحلية واخلارجية .

للتق�سيمات  امل�سرتيات  ميزانية  لإعداد  الالزمة  واملعلومات  البيانات  توفـري   - ي 

الإدارية للهيئة . 

املـــادة ) 70 (

التنفـيذي  الرئي�س  برئا�سة  وتكون  الرئي�س  من  بقرار  للمناق�سات  داخلية  جلنة  ت�سكل 

عن  ومندوب  بال�سراء  املخت�س  الإداري  التق�سيم  ورئي�س  املايل  املدير  من  كل  وع�سوية 

التق�سيم الإداري الطالب ومندوب فني متخ�س�س ومندوب عن دائرة ال�سوؤون القانونية 

وتخت�س بالآتي :

الإدارية  التق�سيمات  تقدمها  التي  واملوا�سفات  لل�سروط  وفقا  للمناق�سات  الدعوة   - اأ 

بالهيئة .

ب - تلقــي العطـــاءات من ال�سركــــات واملقاولني واملكاتب ال�ست�ساريــة وفتـــح مظاريفهـــا 

والإفادة  والتحليل  للدرا�سة  بال�سراء  املخت�س  الإداري  التق�سيم  اإىل  اإحالتها  ثم 

بالتن�سيق مع التق�سيم الإداري الطالب . 

ومراجعتها  بال�سراء  املخت�س  الإداري  التق�سيم  من  العطاءات  حتاليل  ا�ستالم   - ج 

واتخاذ قرارات الإ�سناد ب�ساأنها بعد التن�سيق مع التق�سيم الإداري الطالب . 

د - ت�سنيف ال�سركات واملقاولني واملكاتب ال�ست�سارية على �سوء البيانات املقدمة طبقا 

للنظام املعمول به فـي الدولة .

هـ - اإعادة تقييم اأي من ال�سركات واملقاولني واملكاتب ال�ست�سارية امل�سار اإليها واإنذارها 

اأو  املخالفات  عن  بالغات  من  بالهيئة  الإدارية  التق�سيمات  من  عنها  يرد  مبا 

هذه  عليها  تن�س  التي  العقوبات  وتطبيق  اإليها  املوكولة  الأعمال  فـي  التق�سري 

الالئحة .

وتتوىل اللجنة الداخلية للمناق�سات طرح مناق�سات الهيئة ، فـي حدود ال�سالحيات 

املقررة قانونا .
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املـــادة ) 71 (

يخ�س�ص في التق�سيم الإداري املخت�ص بال�سراء �سجل لقيد املوردين واملقاولني املتعاملني 

مع الهيئة لت�سجيل اأ�سمائهم وكافة بياناتهم وذلك للرجوع اإليه عند ت�سلم طلبات ال�سراء 

واأداء اخلدمة لختيار املوردين املنا�سبني ممن يتعاملون في الأ�سناف اأو اخلدمات املطلوبة 

وفي حالة عدم وجود املوردين املنا�سبني يتم اختيار موردين اآخرين على اأن تدرج اأ�سماوؤهم 

وبياناتهم في هذا ال�سجل .

املـــادة ) 72 (

يخ�س�ص في التق�سيم الإداري المخت�ص بال�سراء �سجل لقيد طلبات ال�سراء اأو اأداء الخدمات 

والتق�سيم  وتاريخه  الم�سل�سل  الطلب  رقم  وت�سمل  بها  المتعلقة  البيانات  كافة  وت�سجيل 

الإداري الطالب وبيان الم�ستريات اأو الخدمات المطلوبة وتاريخ اإر�سال الطلب .

املـــادة ) 73 (

يخ�س�ص في التق�سيم الإداري المخت�ص بال�سراء �سجل لقيد اأوامر ال�سراء وت�سجيل كافة 

الأ�سناف  وملخ�ص  المورد  وا�سم  ال�سراء  اأمر  وتاريخ  رقم  وت�سمل  بها  المتعلقة  البيانات 

المطلوبة وقيمتها ومدة �سريان اأمر ال�سراء ورقم القيد ب�سجل الرتباطات وتاريخ الإر�سال 

اإلى المورد ورقم وتاريخ اإذن ال�ستالم . 

املـــادة ) 74 (

تعد دائرة ال�سوؤون املالية �سجال ملراقبة الرتباطات تقيد به من واقع بيانات اأوامر ال�سراء 

اأ�سل  اأمر ال�سراء من  القيمة في خانة املبلغ وفي خانة البند املخت�ص ، ثم تخ�سم قيمة 

اعتمــاد البنــد املختـ�ص وي�سجـــل البــاقي في خانــة ر�سيــد امليزانيـة ويراعـــى التاأ�سيـــر علــــى 

اأوامر ال�سراء مبا يفيد كفاية العتمادات املخ�س�سة لذلك بامليزانية اأو عدم كفايتها قبل 

الت�سديق عليها .

 املـــادة ) 75 (

يحظــر ال�ســراء اأو طلــب اأداء اخلدمــات اأو التعــاقــد اإل بــعد التاأكــد من كفايــة العتمـــادات 

املخ�س�سة لذلك بامليزانية وقيد القيمة ب�سجل مراقبة الرتباطات .
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املـــادة ) 76 (

اإذا راأت اللجنة املخت�سة ا�ستبعاد عطاء اأو اأكرث فيجب اأن يكون راأيها م�سببا .

املـــادة ) 77 (

اقت�ست  اأو  نهائيا  عنها  ا�ستغني  اإذا  التنفيذي  الرئي�ص  من  م�سبب  بقرار  املناق�سة  تلغى 

امل�سلحة العامة ذلك ، كما يجوز اإلغاء املناق�سة بقرار م�سبب من الرئي�ص التنفيذي في اأي 

من احلالت الآتية :

اإذا تقدم عطاء وحيد اأو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة اإل عطاء واحد . اأ - 

اإذا اقرتنت العطاءات كلها اأو اأكرثها بتحفظات جوهرية . ب - 

تقدير  ح�سب  ال�سوقية  القيمة  على  تزيد  الأقل  العطاء  قيمة  كانت  اإذا  ج - 

التق�سيم الإداري املخت�ص بال�سراء اأو التق�سيم الإداري الطالب . 

اإذا طلب التق�سيم الإداري املعني ذلك ، ويكون الإلغاء عن طريق اللجنة املخت�سة ،  د - 

وفي جميـع الأحوال يتـم اإخطـار املتقدمــني بالعطــاءات باإلغــاء املناق�ســـة بو�سائل 

الت�سال املختلفة اأو عن طريق الن�سر .

املـــادة ) 78 (

 للجنة املخت�سة ا�ستبعاد اأي عطاء في الأحوال الآتية :

اإذا ات�سح اأن مقدم العطاء يفتقر ل�سرط من �سروط املناق�سات املعمول بها في  اأ - 

الهيئة .

اإذا كــان مقــدم العطــاء قد نفــذ م�سروعــا �سابـقا تنفيــذا معيبــا اأو خمالفـــــا  ب - 

اأي  اأو  املعنية  احلكومية  اجلهات  تقارير  على  بناء  واملوا�سفات  لل�سروط 

اإذا كان بينه وبني الهيئة نزاع معلق حول م�سروع  اأو  جهة فنية بالهيئة 

�سابق اأو وردت تقارير تفيد اإفال�سه اأو اإع�ساره .

اإذا كانت وثائق العطاء غري مكتملة اأو غري موؤرخة اأو غري خمتومة من  ج - 

مقدمها .

 2011/112 رقــم  ال�سلطانــي  املر�ســوم  العطــاء على خمالفــة لأحكــام  انطـوى  اإذا  د - 

باإ�سدار قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح .
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املـــادة ) 79 (

يجوز بقرار م�سبب من الرئي�ص التنفيذي �سطب ا�سم اأي مورد اأو مقاول من �سجل املوردين 

الأ�سباب  الهيئة وذلك لأحد  التعامل مع  املمنوعني من  ا�سمه في �سجل  واملقاولني وقيد 

الآتية :

ت�سمني عطائه الذي قدمه بيانات جوهرية غري �سحيحة تتعلق ب�سابقة اأعماله  اأ - 

اأو مركزه املايل اأو �سكل ال�سركة القانوين .

اإخاللــه ب�ســـروط التعاقــد ممــا يرتتـــب عليه خ�ســارة للهيئــة اأو حتملهـــا  ب - 

مب�سروفات دون وجه حق .

ارتكـاب اأي عمل من �ساأنه التاأثري على قرار ال�سلطة املخت�سة بالعتماد  ج - 

اأو بقبول الأ�سناف اأو الأعمال مبا يخالف القانون اأو العرف ال�سائد في 

الدولة .

اأي �سبب اآخر تراه اللجنة املخت�سة كافيا لطلب اتخاذ اإجراء ال�سطب والقيد في  د - 

�سجل املمنوعني من التعامل .

املـــادة ) 80 (

يعترب تقدمي العطاء اإقرارا من مقدمه باأنه اطلع على كافة �سروط املناق�سة وخمططات 

الأمور  وجميع  ومكانه  املوقع  بطبيعة  علم  واأنه   ، الكميات  وجداول  وموا�سفاته  امل�سروع 

التي تتعلق بتنفيذ العطاء واإمتامه وت�سليمه طبقا لأحكام التفاقية وال�سروط واملوا�سفات 

اللجنــة  اإىل  املناق�ســة  ا�ستي�سـاح يتعلـق بوثائق  اأو  ا�ستف�سـار  اأي  . ويتـعـني تقـديـم  الفنيــــة 

املخت�سة وذلك قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات بوقت كاف .

املـــادة ) 81 (

يجب الرجوع للجنة املخت�سة اإذا ظهر اأي تغيري في قيمة العطاء ، ويجوز للهيئة اإ�سدار 

اأو  الأ�سنـاف  كميـات  اأو  نـوع  اأو  قيمـة  اأو  مدة  في  النق�ســان  اأو  بالزيادة  تغيرييــة  اأوامـــر 

موا�سفات الأ�سناف اأو الأعمال اأو اخلدمات حمل العقد ، وذلك خالل فرتة �سريانه فيما 

ل يتجاوز جمموع قيمته مائة األف ريال عماين اأو )10%( من قيمة العطاء الأ�سلي الذي 
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متت موافقة اللجنة املخت�سة عليه اأيهما اأقل �سريطة اأن تكون اأ�سعار الأوامر التغيريية 

اللجنة . وفي حالة وجود بنود جديدة في الأوامر  التي وافقت عليها  هي نف�ص الأ�سعار 

التغيريية لي�ص لها اأ�سعار في العقد الأ�سلي يجوز للتق�سيم الإداري املعني مفاو�سة املقاول 

ب�ساأنها وعر�ص النتيجة على اللجنة املخت�سة .

املـــادة ) 82 (

تعترب جميع اأعمال اللجنة املخت�سة ومداولتها �سرية . 

املـــادة ) 83 (

يجوز لع�سو اللجنة املخت�سة ، في حالت ال�سرورة ، بعد موافقة رئي�ص اللجنة اأن ينيب 

عنه من يقوم بعمله قانونا في التق�سيم الإداري الذي ميثله حل�سور اإحدى اجلل�سات .

املـــادة ) 84 (

اإذا كان لع�سو من اأع�ساء اللجنة املخت�سة م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة في املناق�سة 

املطروحة ، فاإنه يتعني عليه اإخطار رئي�ص اللجنة بتلك امل�سلحة والتنحي عن النظر في 

املناق�سة .

املـــادة ) 85 (

ل يجوز ملوظفي الهيئة التقدم بعطاءات في املناق�سات التي تطرحها الهيئة . كما ل يجوز 

�سراء اأ�سناف منهم اأو تكليفهم بتنفيذ اأعمال ، وذلك مع عدم الإخالل باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2011/112 باإ�سدار قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح على اأن ي�ستثنى 

التكليف في  الفنية واأن يكون  اأعمالهم  اأو  من ذلك وفي حالة ال�سرورة �سراء موؤلفاتهم 

هذه احلالة من الرئي�ص فيما ل يتجاوز خم�سة اآلف ريال عماين ومن جمل�ص املناق�سات  

فيما يزيد على ذلك ، و األ ي�ساركوا في اأي اإجراء من اإجراءات التكليف .

املـــادة ) 86 (

طريق  عن  مقاولت  اإجراء  اأو  اأ�سناف  �سراء  املالية  ال�سنة  من  الأخري  ال�سهر  فـي  يحظر 

مناق�سة عامة اأو حمدودة اأو ممار�سة ما مل تقت�ص �سرورة العمل ذلك ومبوافقة الرئي�ص . 

-28-



اجلريدة الر�سمية العدد )995(

املـــادة ) 87 (

يكون طلب ال�سراء في حدود الحتياجات الفعلية ال�سرورية ل�سري العمل اأو الإنتاج على 

اأ�سا�ص درا�سات واقعية ومو�سوعية يعدها التق�سيم الإداري الطالب مع مراعاة م�ستويات 

التخـزين ومعـدلت ال�ستهــالك ومقـــررات ال�ســـرف ول يجـوز التعاقـد على اأ�سيـاء توجـد 

باملخازن اأو املختربات اأنواع مماثلة لها اأو بديلة عنها تفي بالغر�ص . ول يجوز طلب �سراء 

اأ�سناف ال�سلع اأو اخلدمات بق�سد ا�ستنفاد العتمادات املدرجة مبيزانية الهيئة . 

املـــادة ) 88 (

وذلك  متعددة  �سفقات  اإىل  �سراوؤها  املراد  املت�سابهة  امل�سرتيات  مفردات  جتزئة  يجوز  ل 

بغر�ص التحايل على ال�سالحيات املقررة في هذه الالئحة .

الف�صل الثاني

المناق�صة العامة

اأول:  الإجراءات ال�صابقة على تقديم العطاءات

املـــادة ) 89 (

الثالثة  بيانا بخطة م�سرتياتها خالل  اأن تر�سل  بالهيئة  الإدارية  التق�سيمات  يجب على 

الــذي يقـــوم  التق�سيــم الإداري املختــ�ص بال�ســـراء  اإىل  املاليــة  ال�سنـــة  الأ�سهــر الأولـــى من 

بتجميع الأ�سناف املطلوبة وتق�سيمها اإىل جمموعات متجان�سة للعمل على توفريها وفقا 

لالإجراءات املن�سو�ص عليها في هذه الالئحة .

املـــادة ) 90 (

يتوىل التق�سيم الإداري املخت�ص بال�سراء الإعالن عن املناق�سات التي يطرحها في الوقت 

املنا�سب دون تاأخري بحيث يكون هناك مت�سع من الوقت لإعادة املناق�سة اإذا اقت�سى الأمر .  

ويكون الإعالن بالن�سر مرتني في �سحيفتني خمتلفتني تكون اإحداهما باللغة الإجنليزية 

ف�سال عن الإعالن عن طريق �سبكة املعلومات الدولية .
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املـــادة ) 91 (

يعد التق�سيم الإداري املخت�ص بال�سراء بالتن�سيق مع التق�سيم الإداري الطالب قبل الإعالن 

والر�ســوم  والأعـمال  الأ�سنـاف  وقوائـم  العطـاءات  ب�سروط  كرا�سـة خا�سـة  املناق�سـات  عـن 

الفنيـة والهنـد�سيـة وملحقاتـها . ويتـم طبعهـا وتوزيعهـا علـى من يطلبهـا وفقـا للقواعــد 

وبالأثمان املن�سو�ص عليها في القرارات التي ت�سدر من جمل�ص املناق�سات بهذا ال�ساأن . 

واأن يتم ت�سليمها اإىل املورد اأو املقاول بعد �سداد قيمتها باإي�سالت حت�سيل نقدية اأو ب�سيكات 

م�سدقة با�سم الهيئة ، وت�سدد قيمة الكرا�سة عند تقدمي العطاء بالن�سبة ملن يح�سل عليها 

عن طريق �سبكة املعلومات الدولية . وفي حالة اإلغاء املناق�سة من قبل الهيئة قبل امليعاد 

املحدد لفتح املظاريف ، يرد اإىل امل�سرتي ثمن كرا�سة ال�سروط بناء على طلبه وذلك ب�سرط 

اإعادتها كاملة اإىل التق�سيم الإداري . 

املـــادة ) 92 (

حتدد مدة اأ�سبوعني على الأقل لتقدمي العطاءات في املناق�سات التي تطرحها الهيئة من 

زيادتها ح�سب  اأو  املدة  تق�سري هذه  املخت�سة  للجنة  ويجوز  املناق�سة  الإعالن عن  تاريخ 

ظروف املناق�سة . 

املـــادة ) 93 (

في مناق�سات الأ�سناف التي يطلب تقدمي عينات منها ، يجب الن�ص على وزن اأو مقا�ص اأو 

حجم العينات التي تقدم مع العطاء بحيث تكون وافية بالغر�ص من فح�سها اأو حتليلها ، 

واأن تو�سع عليها بطاقة مقدم العطاء بطريقة ي�سعب معها نزعها .

املـــادة ) 94 (

يجب قبل الن�سر عن املناق�سات اأن ير�سل للمعمل احلكومي املخت�ص ك�سف بالأ�سناف التي 

ي�ستلزم احلال فح�سها اأو حتليلها مبعرفة املعمل . وعلى اللجنة املخت�سة اأن تراعي ذلك 

عنــد حتــديــد ميعــاد فتـح املظاريـف ومــدة �سريــان العطــاءات بحيـث متتــد مدة ال�ســـريـــان 

اإىل ما بعد املدة التي حددها املعمل بوقت كاف ي�سمح لها بالبت في العطاءات .
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املـــادة ) 95 (

يجب اأن ت�سمن الهيئة اإعالناتها عن املناق�سات التي ت�ستلزم نقل الب�سائع داخل ال�سلطنة 

اأو خارجها �سرطا يوجب على مقدمي العطاءات التاأمني على الب�سائع لدى �سركات التاأمني 

العمانية ولدى وكاالت التاأمني امل�سجلة في ال�سلطنة اأو يح�سلوا منها قبل التاأمني لدى 

غريها على ما يفيد رف�سها القيام بذلك التاأمني .

املـــادة ) 96 (

تكــون مــدة �سريــان العطــاءات في المناق�ســات العامــة التــي ال تحتــاج عيناتهــا اإلى تحليــــل 

كيميائي )90( ت�سعين يومــا ويجوز اأن تزاد هذه المدة فــي المناق�سـات التـي تحتاج عيناتهـا 

اأما التوريدات ال�سنوية وبع�ض االأعمال   ، اإلى تحليل بما يتطلبه ذلك التحليل من وقت 

والمقاوالت العاجلة فيجوز اإنقا�ض المدة فيها ، على اأنه في جميع االأحوال يجب اأال تقل 

عن )60( �ستين يوما تحدد ح�سب طبيعة المناق�سة .

املـــادة ) 97 (

�سريان  انتهاء مدة  قبل  القبول  بالتر�سية في حالة  واالإخطار  المناق�سة  في  البت  يجب 

العطاءات ، فاإذا تعذر ذلك كان على التق�سيم االإداري المعني عن طريق اللجنة المخت�سة 

اأن يطلب في الوقت المنا�سب من مقدمي العطاءات مد �سريان عطاءاتهم المدة الالزمة .

ثانيا :  تقديم العطاءات

املـــادة ) 98 (

املعد  النموذج  اأ�سحابها على  املخت�سة خمتومة وموقعة من  اللجنة  اإىل  العطاءات  تقدم 

اإىل  االإ�سارة  داخل مظروف خمتوم دون  ، وتر�سل  لها  املرافق  الفئات  لذلك وعلى جدول 

داخل  يو�سع  اأو  امل�سجل  بالربيد  املخت�سة  اللجنة  رئي�ض  اإىل  العطاء  مقدم  على  يدل  ما 

اأي  العطاءات عن طريق  اأن يكون تقدمي  . ويجوز  العطاءات  ال�سندوق املخ�س�ض لو�سع 

و�سيلة من و�سائل االت�سال املعتمدة والتي يحددها املجل�ض .
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املـــادة ) 99 (

على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في اإعداده لقائمة الأ�سعار ) جدول الفئات ( :

تكتـب اأ�سعــار العطــاء باملــداد وبالعملـــة العمانيــة اأرقامـــا وحروفا ، ويكــون �سعـــر  اأ - 

الوحدة في كل �سنف بح�سب ما هو مدون بجدول الفئـات عدا اأو وزنا اأو مقا�سا اأو 

غري ذلك دون تغيري اأو تعديل في الوحدة . ويجوز في حالة ال�سرورة الق�سوى 

في حالة تقدمي العطاء من فرد اأو �سركة في اخلارج اأن تكتب الأ�سعار بالعملة 

اأن تكون قائمة  الأجنبية مع �سرورة ذكر ما ت�ساويه بالعملة العمانية . ويجب 

الأ�سعار موؤرخة وخمتومة وموقعة من مقدم العطاء .

ب - ل يجـــوز الك�ســــط اأو املحــو في جـــدول الفئـــات ، وكـــل ت�سحيـــح في الأ�سعـــار 

اأو غريها يجب اإعادة كتابته باملداد رقما وحروفا وتوقيعه .

ل يجـــوز ملقـــدم العطاء �سطب اأي بنـــد من بنـــوده اأو من املوا�سفـــات الفنيــة  ج - 

اأو تعديلها مهما كان نوع ذلك التعديل . وعليه اإذا رغب في و�سع ا�سرتاطات 

خا�سة اأو اإجراء تعديالت اأن يبعث بها في كتاب يرافق عطاءه ، على اأن 

ي�سري اإىل هذا الكتاب في العطاء نف�سه ول يعتد مبا عدا ذلك .

اإذا �سكت مقدم العطاء في مناق�سات توريد الأ�سناف عن حتديد �سعر �سنف من  د - 

الأ�سناف املطلوب توريدها بقائمة الأ�سعار املقدمة منه فيعترب ذلك امتناعا منه 

اأما في مقاولت الأعمال  عن الدخول في املناق�سة بالن�سبة اإىل هذا ال�سنف . 

للبند  ت�سع  اأن   - العطاء  ا�ستبعاد  باحلق في  الحتفاظ  - مع  املخت�سة  فللجنة 

العطاءات  البند في  اأعلى فئة لهذا  العطاء عن حتديد فئته  الذي �سكت مقدم 

اأر�سيت عليه املناق�سة  املقدمة وذلك للمقارنة بينه وبني �سائر العطاءات ، فاإذا 

فيعترب اأنه ارت�سى املحا�سبة على اأ�سا�ص اأقل فئة لهذا البند في العطاءات املقدمة .

يبــني في قائمـــة الأ�سعـــار ما اإذا كـــان ال�سنــف م�سنوعــا في �سلطنــة عمـــــان  هـ - 

بع�سها  اأو  كلها  البيانات  هذه  �سحة  عدم  على  ويرتتب   ، اخلارج  في  اأو 

رفـــ�ص ال�سنـف عالوة على �سطب ا�سـم مقــدم العطــاء من �سجــل املورديــن 

اأو املقاولني املتعاملني مع الهيئة .
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، ت�سمــل وتغطــي جميــع  الفئــات التي حددهــــا مقــــدم العطــــاء بجـــدول الفئــات  و - 

من  بند  كل  اإىل  بالن�سبة  يتكبدها  التي  نوعها  كان  اأيا  واللتزامات  امل�سروفات 

البنود ، وكذلك ت�سمل القيام باإمتام جميع الأعمال وت�سليمها واملحافظة عليها 

بالتطبيق  اخلتامي  احل�ساب  ويعمل   ، العقد  ل�سروط  طبقا  ال�سمان  مدة  اأثناء 

لهذه الفئات ب�سـرف النظـر عن تقلبات ال�سوق والر�سوم اجلمركية وغريها من 

الر�سوم الأخرى .

املـــادة )100(

كتاب  في  يبينـوا  اأن  العطاءات  مقدمي  تكليف  الأعمال  مقاولت  عن  الإعالن  في  يجوز 

لها  التابعة  والوحدات  للحكومة  بها  قاموا  التي  الأعمال  قيمة  العطاء  يرافق  م�ستقل 

وال�سركـات التي ت�ساهم فيها بن�سبة ل تقل عن )25%( من راأ�ص المال ونوع تلك الأعمال 

وتاريخ تنفيذها . فاإذا كان لم ي�سبق لهم القيام باأعمال من هذا القبيل ، جاز تكليفهم باأن 

يقدموا اإلى اللجنة المخت�سة ما يثبت قيامهم في عهـود قريبة باأعمال ت�سبه في نوعها 

اإتمامها مع  وتواريخ  وبيان موقعها ومجموع قيمتها  المناق�سة  المطروحة في  الأعمال 

عمل الت�سهيالت الالزمة لمعاينة تلك الأعمال . ويترتب على عدم �سحة هذه البيانات 

كلها اأو بع�سها اإلغاء التعاقد مع م�سادرة التاأمين المدفوع عالوة على �سطب ا�سم المقاول 

من �سجل المقاولين المتعاملين مع الهيئة . 

املـــادة )101(

يكــون العطــاء عن توريــد الأ�سنــاف ح�ســب العينــات النموذجيــة للهيئــة والموا�سفــــات اأو 

الر�سومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الطالع عليها ويعتبر تقديمه العطاء 

اإقرارا منه باطالعه عليها ويقوم بالتوريد بموجبها . فاإذا لم يكن للهيئة عينات نموذجية ، 

جــاز اإلزام �ساحـــب العطـــاء بتقديم عينـــات ، ويكون التوريد على ح�سب الموا�سفات الفنية 

واإن خالفـت العينات ما لم يتبين من ظروف العقد اأن العينات مق�سودة لذاتها .

املـــادة )102(

عن  النظر  بغ�ص  العطاء  مقدم  بمعرفة  ت�سديره  وقت  من  المفعول  نافذ  العطاء  يبقى 

ميعاد ا�ستالمه بمعرفة اللجنة المخت�سة حتى نهاية مدة �سريان العطاء ، ومع ذلك يعمل 

باأي خف�ص على الأ�سعار الواردة بالعطاء ي�سل قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف .
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املـــادة )103(

فيه  تبليغه  يكون  عنوان  له  يكون  واأن  ال�سلطنة  في  مقيما  العطاء  مقدم  يكون  اأن  يجب 

�سحيحا ، اأو اأن يكون له كفيل اأو وكيل في ال�سلطنة يبينه في عطائه ، فاإذا كان العطاء 

مقدما من وكيل �ساحب العطاء فعلى الوكيل اأن يقدم مع العطاء توكيال م�سدقا عليه من 

ال�سلطات المخت�سة في بلد �ساحب العطاء . ويجوز للمجل�ص ال�ستثناء من هذا ال�سرط 

في حال تنفيذ الهيئة للم�ساريع المتعلقة ب�سمان الجودة في التعليم العالي والتي تتطلب 

التعاقد مع جهات ا�ست�سارية عالمية ل يوجد لديها كفيل اأو وكيل في ال�سلطنة .

املـــادة )104(

كل عطاء مقدم من �سركة اأو من�ساأة يجب اأن يرافقه بيان باأ�سماء الأ�سخا�ص الم�سرح لهم 

بالتعاقد لح�ساب ال�سركة اأو المن�ساأة ، ومدى هذه ال�سالحية وحدودها ونماذج اإم�ساءاتهم 

المعتمدة قانونا ، اأو اأ�سماء الم�سوؤولين في التق�سيم الإداري لدى �ساحب العطاء الذين 

لهم فيها هذه الم�سلحة .

املـــادة )105(

يجب اأن ت�سل العطاءات في الميعاد المحدد بالإعالن ول يعتد بالعطاءات المقدمة بعد 

هذا الميعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخير .

املـــادة )106(

للتق�سيم الإداري المخت�ص بال�سراء الحق في مراجعة الأ�سعار المقدمة �سواء من حيث 

مفرداتها اأو مجموعها واإجراء الت�سحيحات المادية اإذا اقت�سى الأمر ذلك ، ويعول على 

ال�سعر المبين بالحروف ول يعتد بالعطاء المبني على خف�ص ن�سبة مئوية عن اأقل عطاء 

يقدم في المناق�سة .

ثالثا : التاأمينات 

املـــادة )107(

يجـب اأن يقـــدم مــع كــل عطــاء تاأمــني موؤقــت ل يقــل عــن )1%( من جممــوع قيمــة العطـاء 

ول يلتفت اإىل العطاءات غري امل�سحوبة بالتاأمني املوؤقت ويجوز اأن يكون التاأمني املوؤقت 

اأمر  باأن يدفع حتت  امل�سرف  اأو �سرط يقر فيه  اأي قيد  بنكي خال من  في �سورة �سمان 

الهيئة مبلغا يوازي التاأمني املذكور .
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المدة المحددة ل�سريان  اأال تقل مدة �سريانه عن  المدة فيجب  ال�سمان محدد  واإذا كان 

العطاء . 

املحددة  املدة  انتهاء  بعد  املقبولة وذلك  العطاءات غري  اأ�سحاب  اإىل  املوؤقت  التاأمني  ويرد 

ل�سريان العطاء اأو قبل ذلك اإذا مت اإر�ساء املناق�سة على اأحد املتقدمني .

املـــادة )108(

على �ساحب العطاء املقبول اأن يقدم �سمانا م�سرفيا ي�ساوي )5%( من قيمة ما ر�سا عليه 

التايل  اليوم  اأيام من  العقد وذلك في فرتة ال جتاوز ع�سرة  تاأمينا ل�سمان ح�سن تنفيذ 

الإخطاره بكتاب م�سجل يفيد قبول عطائه وع�سرين يوما بالن�سبة للعقود التي تربم خارج 

ال�سلطنة . وميكن خ�سم املبلغ من اأول دفعة في حال عدم تقدمي �سمان م�سرفي .  

املـــادة )109(

ي�سري على �سمان ح�سن التنفيذ ما ي�سري على التاأمني املوؤقت من اأحكام عدا ما يتعلق 

مبدة �سريانه فيكون �سريانه ملدة تبداأ من وقت اإ�سداره اإىل ما بعد انتهاء فرتة ال�سيانة 

اأو تاريخ �سهادة الت�سليم النهائي اأيهما اأبعد اإال اإذا اتفق على غري ذلك تبعا لطبيعة العمل 

املراد تنفيذه .

واإذا لم يقم �ساحب العطاء المقبول بتقديم �سمان ح�سن التنفيذ في المدة المحددة جاز 

للجنة المخت�سة بموجب اإخطار بكتاب م�سجل - ودون حاجة اإلى اأي اإجراءات - اأن تلغي 

العطاءات  مقدمي  اأحد  بوا�سطة  العملية  تنفذ  اأن  اأو  الموؤقت  التاأمين  وت�سادر  التر�سية 

التي تلي عطاءه وكل ذلك دون م�سا�ض بحق الهيئة في المطالبة بالتعوي�ض عن الخ�سائر 

واالأ�سرار التي ال يتي�سر لها ا�ستردادها من التاأمين الموؤقت .

املـــادة )110(

يجوز للمجل�ض في حاالت التعاقد مع ا�ست�ساريين فنيين اأفراد من خارج ال�سلطنة اال�ستثناء 

من التاأمين الموؤقت الم�سار اإليه في املـــادة )107( ، وال�سمان الم�سرفي المن�سو�ض عليه 

في املـــادة )108( . 
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رابعا:  فتح المظاريف

املـــادة )111(

اأي  باإخراج  ت�سمح  ل  بكيفية  فتحته  تعد  للعطاءات  �سندوق  الهيئة  لدى  يكون  اأن  يجب 

�سيء من حمتوياته ويكون له قفالن يحفظ اأحدهما لدى رئي�ص اللجنة املخت�سة اأو من 

ينوب عنه والثاين لدى مدير التق�سيم الإداري املخت�ص بال�سراء ويخ�س�ص هذا ال�سندوق 

حلفظ مظاريف العطاءات .

املـــادة )112(

اأو من يندبه بفتح �سندوق العطاءات في اليوم املعني لفتح  يقوم رئي�ص اللجنة املخت�سة 

فتح  املظاريف في حم�سر  عدد  ويثبت  الأختام  �سالمة  التحقق من  بعد  وذلك  املظاريف 

اإثبات عدد الأوراق املكون  اأرقاما م�سل�سلة ثم يف�سها بالتتابع مع  املظاريف وي�سع عليها 

منها العطاء ويقراأ ا�سم مقدم العطاء والأ�سعار وجملة العطاء لي�سمعها احلا�سرون ويوقع 

عليها رئي�ص اللجنة وتدرج هذه البيانات في ال�سجل املعد لذلك . وت�سلم ال�سمانات اإىل 

التايل على  اليوم  اأو في  اليوم ذاته  املالية الذي يوقع املح�سر في  ال�سوؤون  مندوب دائرة 

الأكرث مبا يفيد مراجعته للتاأمينات الواردة بها ، وباأنها قيدت بح�ساب الأمانات ، ويرفق 

باملح�سـر العطــاءات وجميــع الأوراق اخلا�سـة بهــا واملظـــاريــف حلفظهــا في مكــان اأمــني . 

وتتوىل اللجنة املخت�سة مراجعة العينات املقدمة من اأ�سحاب العطاءات على الك�سف الذي 

دونت به هذه العينات عند ورودها بعد التاأكد من �سالمة اأختامها واأغلفتها ويوقعه رئي�ص 

اللجنة املخت�سة كما يوقع على الك�سف الذي ترد بداخله مظاريف العطاءات بعد اإثباتها 

في ك�سف خا�ص وت�سلم العينات جميعها اإىل التق�سيم الإداري املخت�ص بال�سراء اأ�سوة باأوراق 

العطاء ذاتها .

املـــادة )113(

ل يلتفت اإىل اأي عطاء اأو تعديل في العطاء يرد بعد املوعد املعني لفتح املظاريف ولو كان 

التجاوز عن  . ومع ذلك يجوز  العطاءات  �سابق لفتح  تاريخ  العطاء في  �سادرا من مقدم 

التاأخري في احلالت التي ترد فيها العطاءات املر�سلة عن طريق الربيد قبل انتهاء اللجنة 

�ساحب  اإرادة  عن  خارجة  لأ�سباب  التاأخري  يكون  اأن  �سريطة  املظاريف  فتح  من  املخت�سة 
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العطاء واأن يكون العر�ص املتاأخر في �سالح الهيئة . اأما اإذا ورد العطاء بعد النتهاء من 

فتح املظاريف فال يجوز قبوله .

املـــادة )114(

العينـات املقدمــة مع العطــاءات التــي ل ميكــن بح�ســب طبيعتهــا التحقــق من مطابقتهــــا 

للموا�سفـــات والعينـــات النموذجيـــة باملعاينــة الب�سيطــة يجب اإر�سالهــا اإىل املعمـــل الفنـــي 

احلكومــي املختــ�ص لفح�ســها واختـــبارهــا ، ويرفـق معها ك�ســف تف�سيلي ببيان مفرداتهــــا 

والغر�ص من �سرائها ومقدار الكمية املطلوبة منها مع احلر�ص على عدم خلطها و�سمان 

عـدم ا�ستبـدال غريهـا بهـا ، مع ذكر التاريـخ املعـني للبـت في املناق�سـة حتى يقـوم املعــمل 

املخت�ص مبوافاة التق�سيم الإداري املعني بنتيجة الفح�ص قبل التاريخ املذكور بوقت كاف 

ي�سمح بفح�ص العطاءات على �سوء تقرير املعمل ورفع التو�سيات الالزمة للجنة املخت�سة 

للبت في املناق�سة في امليعاد املحدد .

املـــادة )115(

الإعالنات  لوحة  في  املظاريف  فتح  نتائج  عن  بالإعالن  املخت�ص  الإداري  التق�سيم  يقوم 

املخ�س�سة لذلك .

املـــادة )116(

تفريغها  قبل  العطاءات  مبراجعة  اأكرث  اأو  م�سوؤول  موظف  اإىل  املخت�سة  اللجنة  تعهد 

وتوقيعها مبا يفيد ذلك واإذا وجد اختالف بني �سعر الوحدة واإجمايل �سعر الوحدات يعول 

علـى �سعــر الوحـدة ويوؤخـذ بال�سـعر املبـني باحلــروف في حــال وجــود اختالفــات بينــــه وبني 

ال�سعر املبني بالأرقام . 

املـــادة )117(

على رئي�ص اللجنة املخت�سة اأن يكلف موظفا اأو اأكرث حتت اإ�سرافه بتفريغ العطاءات على 

مقدمي  وا�سرتاطات  مالحظات  جميع  وتدوين  �سور  ثالث  من  لذلك  املعدة  ال�ستمارة 

العطاءات التي تخالف �سروط املناق�سة .
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املـــادة )118(

ب�ساأن  العطاءات  مقدمي  من  تقـدم  التـي  ال�سكــاوى  في  الفـ�سل  املخت�سـة  اللجنــة  تتولـى 

الأخطاء املادية التي تت�سمنها العطاءات . 

املـــادة )119(

يجوز للجنــة املخت�ســة بعد فتح املظاريــف الدخــول في تفـــاو�ص مع �ساحــب اأقــل العطــاءات 

في �ساأن تعديل عطائه ، مبا يجعل عطائه متفقا مع �سروط املناق�سة قدر الإمكان ، ومبا 

يحقق م�سلحة الهيئة .

خام�صا:  اإجراءات البت في العطاءات

املـــادة )120(

اأن تفح�ص  ذاتها وعليها  للعطاءات  التفريغ  تتاأكد من مطابقة  اأن  املخت�سة  اللجنة  على 

العينات والفئات وتقارنها ببع�سها البع�ص . وبعد ورود نتيجة الفح�ص الكيميائي اأو الفني 

التق�سيمــات  العطـــاءات من  ، وا�ستــالم حتاليــل  التــي ت�ستلــزم ذلك  للعينــات في احلــالت 

العطاءات  باإر�ساء  املخت�سة  اللجنة  تقوم  ال�ستبعاد  حالت  في  والبت  املعنية  التنظيمية 

وتبيــن بالتف�سيل الكافي على ك�ســف تفريــغ العطـــاءات اأوجـــه النقـــ�ص واملخالفـــة لل�ســـروط 

اأو املوا�سفات في العطاءات التي راأت ا�ستبعادها وعليها تدوين مناق�ساتها في املح�سر .  

املـــادة )121(

يجوز عند البت في العطاءات اأن ت�سرت�سد اللجنة املخت�سة باآخر اأثمان �سبق التعامل بها 

حمليا اأو خارجيا . وفي هذه احلالة تبني الأثمان بك�سف التفريغ مع ذكر تاريخ التعامل ، 

كمـا يجــوز ال�سرت�ســاد اأي�سا باأ�سعــار ال�ســوق في هذا الوقت . ويجوز للجنة املخت�سة بعد 

اأخذ راأي التق�سيم الإداري املعني اإلغاء املناق�سة اأو اإعادة طرحها لرتفاع الأ�سعار وعليها اأن 

اأوراق املناق�سة امللغاة واأوراق املناق�سة  تبني في املح�سر ما اتخذته من اإجراء واأن ترفق 

اجلديدة .

املـــادة )122(

الأثمان  ت�ساوي  املعني في حالة  الإداري  التق�سيم  املخت�سة بعد التفاق مع  يجـوز للجنة 

�سالح  في  ذلك  كان  اإذا  مقدميها  بني  عنها  املعلن  املقادير  جتزئة  اأكرث  اأو  عطاءين  بني 
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العمل . ويجوز ذلك اأي�سا اإذا كان مقدم العطاء الأقل �سعرا ي�سرتط مددا بعيدة للتوريد 

ل تتنا�سب وحالـة العمل في التق�سيم الإداري املعني ، وفي جميع الأحوال تعطى الأف�سلية 

في العطاءات للمنتجات الوطنية على اأن تتوافر فيها ال�سروط واملوا�سفات ، وترفع اللجنة 

تو�سياتها قبل التعاقد اإىل الرئي�ص التنفيذي لعتمادها . 

املـــادة )123(

الرت�سية  بنتيجة  بالتنفيذ  املعني  الإداري  التق�سيم  اإخطار  املخت�سة  اللجنة  رئي�ص  يتوىل 

بنتيجة  الذين قبلت عطاءاتهم  واملوردين  املقاولني  باإخطار  اعتمادها لتقوم بدورها  بعد 

املناق�سة وذلك خالل اأ�سبوع واحد على الأكرث من تاريخ اعتماد املناق�سة ما مل يكن مقدم 

العطاء قد حدد في عطائه مدة اأطول فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف ويجب اأن 

يطلب في الإخطار ذاته تقدمي �سمان ح�سن التنفيذ املن�سو�ص عليه في املـــادة  )108(  من 

هذه الالئحة على اأن يت�سمـن الإخطار عدم التزام الهيئة بالعطاء قانونا اإل بعد توقيع 

العقد .

املـــادة )124(

اإذا تاأخر من ر�ست عليه املناق�سة في اإيداع التاأمني النهائي عن املدة املحددة له بالإخطار 

امل�سار اإليه في املـــادة )123( من هذه الالئحة جاز للتق�سيم الإداري املعني بالتنفيذ التجاوز 

عن ذلك التاأخري على اأن يقدم التاأمني قبل توقيع العقد ، واإل طبقت عليه اأحكام املـــادة 

)109( من هذه الالئحة .

املـــادة )125(

اإذا ح�سل تغيري في نوع الأ�سناف اأو الأعمال املتعاقد عليها اأو في موا�سفاتها وجب عر�ص 

املو�سوع على اللجنة املخت�سة وفقا لالأو�ساع املبينة في هذه الالئحة . 

املـــادة )126(

يراعى اأن يت�سمن اأمر ال�سراء اأن تكون الأ�سعار املتفق عليها �ساملة كافة تكاليف التوريد 

حتى مكان الت�سليم املتفق عليه وكذلك تكلفة التفريغ . وتكون الأ�سعار غري قابلة للتعديل 

اإل مبوافقة كتابية من التق�سيم الإداري املخت�ص بال�سراء .
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�صاد�صا :  اإجراءات تنفيذ العقد

املـــادة )127(

اتفق  اإذا  اإل  عطائه  بقبول  املتعاقد  لإخطار  التايل  اليوم  من  للتوريد  املحددة  املدة  تبداأ 

على خالف ذلك ، ويت�سمن الإخطار الأ�سناف والكميات والفئات ومواعيد بدء التوريد 

وانتهائه . كما تبداأ املدة املحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يحدده املهند�ص 

بعد ت�سليم املوقع للمقاول خاليا من املوانع .

املـــادة )128(

اإذا اأخل املتعاقد باأي �سرط من �سروط العقد كان للهيئة احلق في ف�سخ العقد اأو في تنفيذه 

على ح�سابه . ويتقرر الف�سخ اأو التنفيذ على ح�ساب املتعاقد بقرار من الرئي�ص التنفيذي 

يعلن اإىل املتعاقد بكتاب م�سجل على عنوانه املبني في العقد ، ويخ�سم من التاأمني املودع من 

املتعاقد اأو من م�ستحقاته لدى الهيئة  قيمة الزيادة في الأ�سعار والغرامات والتعوي�سات 

وذلك دون حاجة اإىل اتخاذ اأي اإجراءات اإدارية اأو ق�سائية اأخرى .

املـــادة )129( 

يحظر على املورد اأو املقاول التنازل عن العقد . كما ل يجوز للمورد اأو املقاول التنازل عن 

اأن يتنازل عنها لأحد  ، يجوز له  . وا�ستثناء من ذلك  اأو بع�سها  امل�ستحقة له كلها  املبالغ 

البنوك ، �سريطة ت�سديق البنك ، وفي كل الأحوال يظل املورد اأو املقاول م�سوؤول عن تنفيذ 

العقد ، ول يخل قبول تنازله عن املبلغ امل�ستحق له مبا يكون للهيئة قبله من حقوق .

املـــادة )130(

اإذا توفــــي املــــورد اأو املقاول جاز للهيئة ف�سخ العقــد مع رد التاأمني اإذا مل يكــن لهــا مطالبــات 

واإذا كان   . اأن يعينوا عنهم وكيال  ب�سرط  العقد  تنفيذ  بال�ستمرار في  للورثة  ال�سماح  اأو 

اإنهاء  اأحدهم فيكون للهيئة احلق في  اأو مقاول وتوفى  اأكرث من مورد  العقد مربما مع 

العقد مع رد التاأمني ، اأو مطالبة الباقني بال�ستمرار في تنفيذ العقد . ويكون الإنهاء في 

جميع احلالت بكتاب م�سجل دون حاجة اإىل اتخاذ اأي اإجراءات اإدارية اأو ق�سائية اأخرى .
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املـــادة )131(

املقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات هي تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعا لطبيعة 

العملية ، والغر�ص منها هو بيان مقدار العمل ب�سفة عامة ، والأثمان التي تدفع للمقاول 

تكون على اأ�سا�ص الكميات التي تنفذ فعال �سواء اأكانت تلك الكميات اأقل اأم اأكرث من الوارد 

باملقاي�سة اأو الر�سومات ، �سواء ن�ساأت الزيادة اأو العجز عن خطاأ في ح�ساب املقاي�سة البتدائية 

اأم عن تغيريات اأدخلت في العمل طبقا لأحكام العقد ومبراعاة األ يوؤثر ذلك على اأولوية 

املقاول في ترتيب عطائه . ويعترب املقاول م�سوؤول عن التحري بنف�سه عن �سحة املقادير 

والأوزان ، وتعترب كل فئة من الفئات املدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول اأثناء العقد 

وغري قابلة لإعادة النظر لأي �سبب ، ول يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة اأو تعوي�سات 

مهما كانت خ�سارته اأو تكبده م�سروفات اإ�سافية . ويقوم مهند�ص الهيئة بعملية القيا�ص 

، ويتـم  اأو مندوبه  اأو مهند�سه  املقاول  بال�سرتاك مع  العمل  اأثناء �سري  والوزن لالأعمال 

التوقيــع ب�سحــة املقا�ســات والأوزان من الثنني ، فاإذا تخلف املقاول اأو مندوبه بعد اإخطاره 

يلزم باملقا�سات والأوزان التي يجريها مهند�ص الهيئة .

املـــادة )132(

في حالة �سحب العمل كله اأو بع�سه من املقاول يحرر ك�سف بالأعمال التي متت وبالآلت 

والأدوات التي ا�ستح�سرت واملهمات التي مل ت�ستعمل التي يكون قد وردها املقاول مبكان 

العمل ، ويح�سل ذلك اجلرد خالل �سهر من تاريخ �سحب العمل مبعرفة مندوب الهيئة 

اأو مندوبه ويثبت هذا اجلرد  اإخطاره بكتاب م�سجل باحل�سور هو  املقاول بعد  وبح�سور 

مبوجب حم�سر يوقعه كل من مندوب الهيئة ، واملقاول اأو من ينوب عنه . فاإذا مل يح�سر 

اأو مل ير�سل مندوبا عنه فيجرى اجلرد في غيابه . وفي هذه احلالة يخطر املقاول مبح�سر 

اجلرد ، فاإذا مل يبد مالحظاته خالل اأ�سبوع من تاريخ و�سوله اإليه ، كان ذلك مبثابة اإقرار 

منه ب�سحة البيانات الواردة في حم�سر اجلرد ، ول تلزم الهيئة باأخذ �سيء من هذه املهمات 

اأمــا  اأن تكون �ساحلة لال�ستعمال .  اإل بالقدر الذي يلزم لإمتام الأعمال فقط ، �سريطة 

ما يزيد على ذلك فيكلف املقاول بنقله من حمل العمل خالل اأ�سبوع من تاريخ اإخطاره ، 

فـاإذا تاأخــر عن نقلــه عن امليعــاد املحــدد ، يتم حتميلــه غرامــة تخزيــــن مقدارهــــا )1%( مـن 

قيمة العملية عن كل اأ�سبوع تاأخري ملدة اأق�ساها اأربعة اأ�سابيع وبعد انتهاء هذه املدة يكون 

للهيئة احلق في اتخاذ اإجراءات بيعها وا�ستيفاء م�ستحقاتها مبا في ذلك م�ساريف البيع .
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املـــادة )133(

قبل انتهاء مدة ال�سمان بوقت منا�سب يخطر املقاول الهيئة كتابة للقيام بتحديد موعد 

للمعاينة . ومتى تبني اأن الأعمال قد نفذت مطابقة للموا�سفات بحالة جيدة فيتم ت�سليمها 

نهائيا مبوجب حم�سر يوقعه كل من مندوبي الهيئة واملقاول اأو مندوبه وتعطى للمقاول 

اأن املقاول مل يقم ببع�ص اللتزامات فيوؤجل الت�سليم  �سورة منه ، واإذا ظهر من املعاينة 

النهائي حلني قيامه با�ستكمال الأعمال ، هذا مع عدم الإخالل مب�سوؤوليته طبقا لأحكام 

العقد . وعند متام الت�سليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون م�ستحقا له من مبالغ ويرد 

اإليه التاأمني النهائي اأو ما تبقى منه .

املـــادة )134(

اأو مدة التمديد املمنوحة  اإذا تاأخر املقاول فى تنفيذ الأعمال خالل املدة املحددة بالعقد 

اأن يدفع للهيئة غرامة تاأخري حتددها الهيئة عن كل  لإكمال الأعمال ، فاإنه يجب عليه 

يوم اأو جزء منه  وحتى تاريخ اكتمال الأعمال وذلك بحد اأق�سى )10%( من قيمة العقد ، 

ويكون للهيئة احلق في خ�سم مبلغ غرامات التاأخري من م�ستحقاته لديها ، هذا مع عدم 

يكون  الأحوال  وفي جميع   . العقد  لأحكام  وفقا  الأعمال  باإمتام  املقاول  بالتزام  الإخالل 

من  ت�سيبها  التي  الفعلية  واخل�سائر  الأ�سرار  عن  بالتعوي�ص  املطالبة  فى  احلق  للهيئة 

جراء هذا التاأخري . 

املـــادة )135(

املوا�سفات  وح�سب  جيدة  نوعية  ذات  تكون  اأن  يجب  املقدمة  اخلدمة  اأو  املوردة  الب�ساعة 

املحددة باأمر ال�سراء اأو وفق النماذج املقدمة وح�سب املوا�سفات واملقايي�ص املن�سو�ص عليها 

في العقد . واإذا ظهرت عيوب في الب�ساعة بعد ال�ستالم تعني على املورد ا�ستبدالها دون 

مقابل خالل فرتة معقولة يحددها التق�سيم الإداري املخت�ص بال�سراء .

املـــادة )136(

كل املحتويات والر�سومات والت�سميمات واملوا�سفات املقدمة من الهيئة  للمورد تبقى ملكا 

للهيئة وترد اإليها اإذا طلبتها وتعترب �سرية ول يتم تزويد اأي طرف اآخر بها اإل مبوافقة 

كتابية من الرئي�ص التنفيذي . 
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املـــادة )137(

املواد املحددة بعمر معني لال�ستعمال اأو القابلة للتلف مثل الأدوية والعقاقري والكيماويات 

واملخ�سبات واملواد الغذائية يجب اأن يو�سع عليها عنا�سر تركيبها وتاريخ �سنعها وانتهاء 

�سالحيتها لال�ستعمال والبلد امل�سنع وبيانات طريقة حفظها ومناولتها .

املـــادة )138(

البيع ويحتفظ  املورد بخدمات ما بعد  الراأ�سمالية يلتزم  في حالة �سراء الآلت واملعدات 

مبخزون منا�سب من قطع الغيار ويلتزم بتزويد الهيئة ببيانات ت�سغيل هذه الآلت واملعدات .

املـــادة )139(

بخطــاب  بذلك  املــورد  الهيئة  ، تخطر  املوردة  الأ�سناف  اأكرث من  اأو  �سنف  رفـ�ص  تـم  اإذا 

مو�سحة فيه اأ�سباب الرف�ص وبوجوب �سحب الأ�سناف املرفو�سة وتوريد بدل منها ، فاإذا 

تاأخـر في �سحبهـا عن املـدة املحـددة في الإخطـار يجـوز حتميــل املورد مب�ساريــف تخزيـــن 

مقـدارها )1%( من قيمــة الأ�سناف املرفو�سة عن كل اأ�سبــوع تاأخيـــر ملـــدة اأق�ساهـــا اأربعــة 

وا�ستيفاء  بيعها  اإجراءات  اتخاذ  في  احلق  للهيئة  يكون  املدة  هذه  انتهاء  وبعد   . اأ�سابيع 

م�ستحقاتها مبا في ذلك م�ساريف البيع .

املـــادة )140(

اإذا تاأخر املورد في توريد كل كميات الأ�سناف املطلوبة اأو جزء منها في امليعاد املحدد باأمر 

ال�سراء / العقد يتم توقيع غرامة التاأخري املن�سو�ص عليها باأمر ال�سراء اأو عقد التوريد 

وبحد اأق�سى )10%( من قيمة اأمر ال�سراء / العقد اإذا كان التاأخري في توريد كل كميات 

الأ�سناف اأو من قيمة الكميات التي مل يتم توريدها فقط اإذا كان اجلزء املورد منها ميكن 

ا�ستخدامه . 

  الف�صل الثالث

المناق�صـة المحـدودة

املـــادة )141(

تتــطلب طبيعتهـا ق�سر  التي  املحــدودة في احلــالت  املناق�ســة  التعـاقد عن طـريق  يجـوز 

داخل  �سواء  ا�ست�ســاريني حمددين  اأو  اأو مقاولـني  مــوردين  املناق�ســة على  في  ال�ستـــراك 

ال�سلطنة اأو في اخلارج ممن تتوافر في �ساأنهم ال�سروط املطلوبة .  
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املـــادة )142(

تتم الدعوة للمناق�سة املحدودة اإىل اأكرب عدد ممكن بحيث ل يقل عن ثالث من ال�سركات 

في  اأ�سماوؤهم  وامل�سجلة  املناق�سة  مبو�سوع  اخلا�ص  الن�ساط  بنوع  امل�ستغلة  املوؤ�س�سات  اأو 

�سروط  ب�ساأنهم  وتتوافر  واملالية  الفنية  كفاءتهم  ثبتت  الذين  واملقاولني  املوردين  �سجل 

ح�سن ال�سمعة .  وجترى الدعوة لتقدمي العطاءات في املناق�سات املحدودة مبوجب خطاب 

املناق�سة  على  وت�سري   . الدولية  املعلومات  الهيئة ب�سبكة  موقع  طريق  عن  اأو  م�سجل 

املحدودة �سائر الأحكام املنظمة للمناق�سة العامة .  

الف�صل الرابع

ال�صراء بالإ�صناد المبا�صر 

املـــادة )143(

يجــوز التـعـاقـد ل�ســراء الحتياجات اأو اإ�سناد الأعمال بطريق الإ�سنـاد املبــا�سـر ، وذلك فيمــا 

ل تــزيــد قيمتــه علــى )10٫000 ر.ع( ع�ســرة اآلف ريــال عمـانــي علــى اأن يتـــم اختيــار املقـــاول 

تكون  اأن  �سرط  عليها  احل�سول  يتم  عرو�ص  ثالثة  اأف�سل  بني  من  املورد  اأو  ال�سانع  اأو 

الأ�سعار منا�سبة ، وذلك مع بيان الأ�سباب املوجبة لختياره ، ويتم ذلك مبوافقة الرئي�ص 

التنفيــذي . ويجوز في حالة ال�سرورة ، ومبوافقة الرئي�ص التعاقد بالإ�سناد املبا�سر فيما 

ل يجاوز )25٫000 ر.ع( خم�سة وع�سرين األف ريال عماين . 

الف�صل الخام�س

التعاقد بالممار�صة

املـــادة )144(

احلكومية  ال�سركات  طريق  عن  اخلارج  من  ت�ستورد  التي  واملهمات  الأ�سناف  عدا  فيما 

املتخ�س�سة في ا�ستريادها ، يجوز �سراء الأ�سناف اأو التفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق 

املمار�سة في اأي من الأحوال الآتية :

الأ�سياء املحتكر �سنعها اأو ا�ستريادها . اأ - 

الأ�سياء التي ل توجد اإل لدى �سخ�ص بذاته .  ب - 
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الأ�سياء التي ل ميكن حتديدها مبوا�سفات دقيقة .  ج - 

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

التوريدات ومقاولت الأعمال والنقل التي تقت�سي حالة ال�ستعجال عدم  هـ - 

انتظار اإجراءات املناق�سة .

باأن  عليها  احل�سول  من  الغر�ص  اأو  طبيعتها  تقت�سي  التي  والب�سائع  املهمـات  و - 

يكون �سراوؤها من اأماكن اإنتاجها . 

فــي  عطـــاءات  اأي  عنهـا  تقـدم  لـم  التـي  والنقــل  الأعمـال  ومقـاولت  التوريـدات  ز - 

املناق�ســـات اأو قدمـــت عنها عطاءات باأ�سعـــار غري مقبولـــة وكانت احلاجة اإليهــــا 

ل ت�سمح باإعادة طرحها في مناق�سة . 

املـــادة )145(

ممار�سة  جلنة  ال�سابقة  املـــادة  في  عليها  املن�سو�ص  الأحوال  جميع  في  املمار�سة  تتوىل 

بالهيئة ت�سكل بقرار من الرئي�ص وتكون برئا�سة الرئي�ص التنفيذي وع�سوية املدير املايل 

واثنني من املوظفني املخت�سني على الأقل ومندوب عن التق�سيم الإداري املخت�ص بال�سوؤون 

القانونية . 

املـــادة )146(

يكون ال�سراء بطريق املمار�سة في احلالت املحددة في املـــادة )144( من هذه الالئحة فيما 

ل تزيد قيمته على )100٫000ر.ع( مائة األف ريال عماين . 

املـــادة )147(

اأن حت�سل على  اإجراءات ويجب  املمار�سة حم�سرا تف�سيليا مبـا اتخذته من  حترر جلنة 

اأ�سعارهم  بها  مبينا   ، املمار�سة  بينهم  متت  الذين  واملوردين  التجار  من  موقعة  بيانات 

و�سروطهم ، وترفع اللجنة تو�سياتها قبل التعاقد اإىل الرئي�ص التنفيذي لعتمادها . 

املـــادة )148(

اإذا كانت الأ�سناف التي تقت�سي ال�سرورة �سراءها باملمار�سة  مما يحتاج  اإىل حتليل كيميائي 

اأو فح�ص فني ل يتي�سر اإجراوؤه وقت ال�سراء فرياعى اأن يوؤخذ اإقرار على البائع ين�ص فيه 
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على مطابقة الأ�سناف للموا�سفات الفنية التي مت على اأ�سا�سها ال�سراء وحتمله امل�سوؤولية 

عن عدم املطابقة عند التحليل اأو الفح�ص الفني . 

املـــادة )149(

تتبع لجنة الممار�سة ال�سروط العامـة للمناق�سات الواردة في هذه الالئحة. ويعفى المورد 

الهيئة نهائيا فور  المراد �سراوؤها وقبلتها  اإذا قام بتوريد الأ�سناف  الموؤقت  التاأمين  من 

اإتمام العقد . 

الباب الخام�س

المخازن وبيع المنقولت

املـــادة )150(

ال�سوؤون  لدائرة  تابعا  ويكون  الهيئة  خمازن  على  ي�سرف  للمخازن  ق�سم  الهيئة  في  ين�ساأ 

املالية . 

املـــادة )151(

ب�ساأنها  تو�سياته  ويرفع  فيها  للنظر  املايل  املدير  اإىل  باملخازن  اخلا�سة  التقارير  تعر�ص 

للرئي�ص التنفيذي .

املـــادة )152(

تطبق في �ساأن املخازن وبيع املنقولت بالهيئة الن�سو�ص الواردة في الالئحة التنفيذية 

للقانون املايل .

الباب ال�صاد�س

ال�صجالت والنماذج المالية

املـــادة )153(

تعد دائرة ال�سوؤون املالية بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي النماذج وال�سجالت املالية 

الالزمة  واملدد   ، فيها  للقيد  املنظمة  القواعد  حتدد  كما  الالئحة  هذه  لتنفيذ  الالزمة 

حلفظها واإدخال التعديالت الالزمة عليها اإذا لزم الأمر ، مع التقيد بالأحكام وال�سوابط 

املعمول بها في الدولة .

-46-



اجلريدة الر�سمية العدد )995(

املـــادة )154(

ت�سدر النماذج وال�سجالت املالية امل�سار اإليها في املـــادة ال�سابقة كما حتـدد الـمدد الالزمة 

حلفظها بقرار من الرئي�ص التنفيذي .

املـــادة )155(

املــقرر  املالــية  النمــاذج وال�سجــالت  املاليــني  اإىل املوظفــني  املاليــة  الــ�سوؤون  دائــرة  ت�سـرف 

حتديد  مع  ت�سلمها  يفيد  مبا  توقيعه  مقابل  موظف  كل  اخت�سا�ص  ح�سب  ا�ستخدامها 

اأعدادها .

املـــادة )156(

يتم اإتالف ال�سجالت والنماذج املالية املنتهي العمل بها بعد انتهاء املدة املقررة لالحتفاظ 

اأحكام  التنفيذي وذلك مع مراعاة  الرئي�ص  بت�سكيلها قرار من  بها مبعرفة جلنة ي�سدر 

القانون املايل ولئحته التنفيذية .
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