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الهيئـة العامـة للطيـران املدنـي

قـــرار

رقـــم 2016/54

باإ�صـدار الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للطيـران املدنـي

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/43 باإ�صدار نظام الهيئة العامة للطريان املدين ، 

واإىل موافقـــة جملـــ�س اإدارة الهيئـــة العامــــة للطيــــران املدنــــي فـي اجتماعــــه رقـــــم 2015/4 

بتاريخ 15 من دي�صمرب 2015م ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة املالية للهيئة العامة للطريان املدين املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره . 

�صـدر فـي : 26 من جمادى الثانية 1437هـ

املـوافـــــق : 4 من ابريــــــــــــــــــــــــل 2016م

                                                                 د . اأحمــــد بن حممــــد بن �صـالــم الفطيـ�صي

                                                                  وزير النقل واالت�صاالت

                                                                رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين
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الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للطيـران املدنـي

البـاب الأول

تعاريـــف 

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيـــق اأحكـــام هذه الالئحـــة ، يكــــون للكلمـــــات والعبـــــارات االآتيــة املعنــى املبيـن قريــن 

كل منها ، ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر : 

- الهيئــة : 

     الهيئة العامة للطريان املدين . 

 - املجلــ�س : 

     جمل�س اإدارة الهيئة . 

 - الرئيـ�س التنفيـذي : 

     الرئي�س التنفيذي للهيئة . 

 - املديــر العــام : 

     املدير العام خلدمات االإ�صناد بالهيئة . 

 - املديــر املالــي : 

فـي  الهيئة  مبكتب  االإ�صناد  خدمات  دائرة  مدير  اأو  بالهيئة  املالية  الدائرة  مدير 

حمافظة ظفار بح�صب احلال . 

 - املوظفـون املاليـون : 

ال�صلف  وحاملو  اخلزائن  واأمناء  واملراجعون  الداخليون  واملدققون  املحا�صبون 

بنوعيها وكتبة ال�صوؤون املالية واأمناء املخازن واأمناء ال�صجل فـي الهيئة . 

 - املفـو�س بالإنفـاق : 

     الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه . 

 - اجلهـة املخت�صـة بال�صـوؤون املاليـة : 

الدائرة املالية بالهيئة ، ودائرة خدمات االإ�صناد مبكتب الهيئة فـي حمافظة ظفار . 
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 - التق�صيـم الإداري املختـ�س بالتدقيـق الداخلـي : 

والقــرارات  واللوائــح  القوانني  اأحكام  تطبيق  من  بالتحقــق  املختــ�س  التق�صيــم 

ال�صاريــة ، واقرتاح االإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة . 

 - امليزانيـــة : 

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

 - احل�صـاب اخلتامـي : 

ت�صنيف  ح�صب  موزعة  املنتهية  املالية  ال�صنة  عن  الفعلية  واال�صتخدامات  املوارد 

امليزانية ، باالإ�صافة اإىل املركز املايل للهيئة فـي نهاية ال�صنة املالية . 

 - التق�صيـم الإداري املختـ�س بال�صـراء : 

فـي  الهيئــة  مبكتــب  االإ�صنــاد  خدمــات  ودائــرة  بالهيئــة  الفنيــة  اخلدمــات  دائــرة 

حمافظــة ظفار ، اأو اأي تق�صيم اإداري اآخر خمت�س بال�صراء والتعاقد بالهيئة ، يبا�صر 

االخت�صا�صات نف�صها اأو جزءا منها . 

 - اأمــر ال�صــراء : 

 - مورد  اأي  لتكليف  بال�صراء  املخت�س  االإداري  التق�صيم  ي�صتخدمه  الذي  النموذج 

�صواء كــان جهــة حكوميــة اأو موؤ�ص�صــة اأو �صركة اأو فردا - بتوريد �صلع اأو اأداء خدمــات 

للهيئــة ، وقد يكون يدويا اأو عن طريق ال�صبكة املعلوماتية العاملية ، وتعترب ال�صروط 

امللحقة به جزءا ال يتجزاأ من �صروط التعاقد . 

البـاب الثانـي

ال�صالحيـات والخت�صا�صـات املاليـة

الف�صـل الأول

ال�صالحيـات والخت�صا�صـات املاليـة للمجلـ�س

املـــادة ) 2 (

يتوىل املجل�س ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية االآتية : 

    اأ - اعتماد الالئحة املالية للهيئة ونظمها املالية واملحا�صبية ، بعد موافقة وزارة املالية . 

ب - اعتماد م�صروع امليزانية ال�صنوية للهيئة ، وح�صابها اخلتامي قبل رفعه اإىل وزارة 

املالية . 
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ج - حتديد قيمة الر�صوم واملبالغ التي تتقا�صاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ، 

      وي�صدر بها قرار من رئي�س املجل�س ، بعد موافقة وزارة املالية . 

 د - اإقرار خطط وبرامج وم�صروعات الهيئة . 

هـ - اعتمــــاد تقاريــــر التدقيــــق املالـــي واالإداري عــن اأعمــــال الهيئـــــة ، وفــــــق القواعــــد 

املعمول بها فـي ال�صلطنة . 

الف�صل الثاين

ال�صالحيات والخت�صا�صات املالية للرئي�س التنفيذي

املـــادة ) 3 (

الرئي�س التنفيذي هو امل�صوؤول عن اأموال الهيئة ، وعن االإ�صراف على االأعمال املالية فـي 

الهيئة ، وعن �صالمة االإجراءات اخلا�صة بها ، وعن اإ�صدار �صندات ال�صرف طبقا للقوانني 

واللوائح والقرارات املعمول بها ، وفـي حدود االعتمادات املدرجة بامليزانية ال�صنوية للهيئة ، 

وله اأن يفو�س بع�س �صالحياته فـي هذا ال�صاأن . 

املـــادة ) 4 (

يتوىل الرئي�س التنفيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة ، وفقا للقوانني والنظم 

االإداريـــة واملاليـــة املعمـــول بهــا فـي اجلهــات احلكوميــة ، ويبا�صــر على االأخــ�س ال�صالحيــات 

االآتية : 

 اأ - االإ�صراف على اإعداد م�صروع امليزانية ال�صنوية للهيئة . 

ب - االإ�صراف على اإعداد م�صروع احل�صاب اخلتامي للهيئة . 

ج - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا . 

د - اعتمــاد �صنـــدات ال�صــرف بعــــد التاأكــــد من توافــــر ال�صــــروط القانونيـــة واملاليـــة 

واملحا�صبية الالزمة . 

هـ - اقرتاح خطط وبرامج وم�صروعات الهيئة ، ودرا�صة التقارير الدورية عن اأعمال 

الهيئة ، قبل عر�صها على املجل�س . 

  و - اقرتاح قيمة الر�صوم واملبالغ التي تتقا�صاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ، 

       ورفعها اإىل املجل�س . 
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الف�صل الثالث

ال�صالحيات والخت�صا�صات املالية للمدير العام

املـــادة ) 5 (

املديــــــر العـــام هــو امل�صـــوؤول اأمـــام الرئيـــــ�س التنفيـــــذي عن تنفيــــذ اأحكــــام هـــذه الالئحـــة ، 

وعن متابعــة االأعمـال املالية فـي الهيئــة ، وعـــن �صالمــة االإجـــراءات اخلا�صــــة بها ، ويبا�صــر 

- على االأخ�س - ال�صالحيات االآتية : 

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

ال�صادرة تنفيذا لها ، واتباع النظم املالية واملحا�صبية املقررة فـي هذه الالئحة . 

ب - التحقـــــق من اتخــــــاذ االحتياطـــــات الكافيــــة ، واالإجــــراءات الالزمـــــة للمحافظـــــة 

على اأموال الهيئة . 

ج - التحقق من حت�صيل اإيرادات الهيئة فـي مواعيدها ، وقيدها فـي ال�صجالت املعدة 

لذلك . 

 د - التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�صجالت املعدة لذلك . 

هـ - التحقق من اأن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية . 

و - درا�صة التقارير والبيانات املقدمة اإليه من املخت�صني بالهيئة ، قبل عر�صها على 

الرئي�س التنفيذي . 

ز - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة 

له . 

ح - اعتمــــاد �صنــــدات ال�صــــرف بعد التاأكـــد من توافـــر ال�صـــروط القانونيـــة واملاليـــة 

واملحا�صبية فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له . 

 ط - متابعة ت�صوية ال�صلف امل�صتدمية واملوؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك . 

ي - االإ�صراف على اإعداد التقارير الدورية عن اأعمال الهيئة ، وعر�صها على الرئي�س 

التنفيذي . 

ك - متابعة تنفيذ اإعداد امليزانية ال�صنوية واحل�صاب اخلتامي ، وعر�صها على الرئي�س 

التنفيذي . 
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 ل - اقرتاح التعديالت املراد اإدخالها على اللوائح والنظم املالية واملحا�صبية ، بالتن�صيق 

       مع املدير املايل والتق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي . 

 م - اأي مهام اأخرى يكلف بها من الرئي�س التنفيذي . 

الف�صل الرابع

ال�صالحيات والخت�صا�صات املالية للمدير املايل 

املـــادة ) 6 (

املالية واملحا�صبية التي تتعلق بح�صابات الهيئة  امل�صوؤول عن كافة االأعمال  املدير املايل هو 

ومعامالتها املالية وقيدها فـي ال�صجالت اخلا�صة بها ، وتنفيذ كافة االإجراءات املتبعة فـي 

املحافظة على اأموال الهيئة ، ويبا�صر على االأخ�س ما ياأتي : 

  اأ - االإ�صراف على م�صك وتنظيم ال�صجالت املالية للهيئة . 

 ب - حت�صيـــل االإيرادات فـي مواعيدها ، وقيدها فـي ال�صجالت املعدة لذلك ، واتخاذ 

كافــة ال�صبــل واالإجــراءات الالزمــة لتح�صيلهــا فـي مواعيدهــا قبل انتهــاء ال�صنــة 

املالية . 

ج - قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�صجالت املعدة لذلك . 

اأن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية ،  د - التحقق من 

واأنه قد مت توجيهها اإىل الغر�س الذي خ�ص�صت من اأجله . 

هـ - مراجعة �صندات ال�صرف ، للتاأكد من توافر ال�صروط القانونية واملالية واملحا�صبية 

املوؤيدة لل�صرف . 

و - اعتماد �صندات ال�صرف فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له ، بعد اعتمادها 

من قبل التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي . 

   ز - ا�صتكمال اإجراءات حتويل املبالغ امل�صتحقة مبوجب �صندات ال�صرف اإىل م�صتحقيها . 

   ح - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود ، بعد التحقق من توافر ال�صروط القانونية 

       واملالية واملحا�صبية الالزمة فـي حدود ال�صالحيات املالية املقررة له . 

ط - ت�صويــة ال�صلف امل�صتدمية واملوؤقتة فـي التواريــخ املحــددة لذلك ، وفقا الأحكــام هذه 

الالئحة . 
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ي - اإعداد م�صروع امليزانية ال�صنوية للهيئة . 

ك - اإعداد احل�صاب اخلتامي للهيئة . 

ل - اتخاذ اإجراءات التاأمني على اخلزائن وحمتوياتها وممتلكات الهيئة �صد جميع 

الكوارث واالأخطار . 

 م - اأي مهام اأخرى يكلف بها . 

الف�صل اخلام�س

التق�صيم الإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي

املـــادة ) 7 (

يخت�س التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي ب�صفة اأ�صا�صية بالتحقق من تطبيق 

اأحكام القوانني واللوائح والقرارات املالية املعمول بها واملبادئ واالأ�صول املحا�صبية املتعارف 

عليها ، كما يخت�س باقرتاح االإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة . 

املـــادة ) 8 (

يبا�صــر التق�صيــم االإداري املختــ�س بالتدقيــق الداخلــي اخت�صا�صاتــه املقــررة له ، مبقت�صى 

القوانيــن وغريهــا من اللوائــح والقــرارات ال�صــادرة فـي هذا ال�صـــاأن ، وفقا لربنامــج تدقيــق 

�صنوي يعتمده الرئي�س التنفيذي قبل بداية كل �صنة مالية . 

وتخ�صع كافة القيود املحا�صبية �صواء فيما يتعلق مب�صروفات الهيئة اأو اإيراداتها اأو االأموال 

الثابتة واملنقولة املخ�ص�صة لها ، وامل�صتندات وال�صجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق الداخلي . 

وال يجــوز للتق�صيــم االإداري املختــ�س بالتدقيــق الداخلي اإجازة اأي �صند �صــرف لالعتمــاد ، 

اإذا تبيــن اأنه ينطـــوي على خمالفـــة الأحكام القوانيــن واللوائــح والنظــم املاليـة املعمول بهــا 

اأو للعقود واالرتباطات ال�صارية . 

املـــادة ) 9 (

يتولــى التق�صيـــــم االإداري املختــــــ�س بالتدقيــــــق الداخلـــي اإعـــداد تقاريــــر دوريـــــة تعـــــر�س 

على الرئيــ�س التنفيــذي ، تت�صمــن نتائــج التدقيــق والفحــ�س واملخالفــات املاليــة واأ�صبابهــا 

واقرتاح و�صائل تالفيها ، ويتم اإخطار املدير العام واملديرين املعنيني بالهيئة بن�صخة منها ، 
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لإجراء التعديــالت اأو الت�سحيحــات الالزمة ، والعمل على تالفيها م�ستقبال ، كما يتوىل 

درا�سة املالحظات الواردة فـي تقارير جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ، بالتن�سيق مع 

التق�سيمات الإدارية املخت�سة بالهيئة . 

املـــادة ) 10 (

يجب على موظفـي اجلهة املخت�سة بال�سوؤون املالية تقدمي القيود وامل�ستندات وال�سجالت 

املاليـــــة اإىل التق�سيــم الإداري املختــــ�ص بالتدقيــــق الداخلــي لتدقيقهــا ، كمـــا يجـــب تزويـــــد 

املدققني باأي معلومات اأو بيانات تف�سيلية عند طلبها . 

الباب الثالث

النظام املايل واملحا�سبي بالهيئة

الف�سل الأول

امليزانية

الفرع الأول

م�سروع امليزانية

اأول : اأ�س�س اإعداد م�سروع امليزانية : 

املـــادة ) 11 (

تقوم الهيئة باإعداد م�سروع ميزانيتها فـي اإطار النظم التي ت�سدر من وزارة املالية ، وحتت 

اإ�سراف الرئي�ص التنفيذي . 

املـــادة ) 12 (

ت�سكـــل بقـــرار من الرئيـــ�ص التنفيــــذي جلنــــة ، برئا�ســـة املديــــر العـــام ، تختـــ�ص بالإ�ســــراف 

على اإعــداد م�ســروع امليزانيــة ، وبعد مناق�ســــة م�ســروع امليزانيــة مع التق�سيمــات الإداريـــة 

املجل�ص لعتماده  امليزانية على  التنفيذي م�سروع  الرئي�ص  يعر�ص   ، الهيئة  فـي  املخت�سة 

قبل نهاية �سهر �سبتمرب من ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لل�سنة املالية مل�سروع امليزانية . 
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املـــادة ) 13 (

يراعــى عنـــد اإعـــداد م�صـــروع امليزانيـــة اأن ت�صمـــل تقديـــرات املــوارد واال�صتخدامـــات كافـــة 

التق�صيمات االإدارية للهيئة . 

املـــادة ) 14 (

يتبع فـي اإعداد م�صـروع امليزانية اأ�صا�س اال�صتحقاق ، بحيث حتمل كل �صنة مالية مبا يخ�صها 

من م�صـروف اأو اإيراد ب�صـرف النظر عن ال�صنة املالية التي يتم فيها االإنفاق اأو التح�صيل . 

املـــادة ) 15 (

يجب اأن يت�صمن م�صروع امليزانية كافة املوارد واال�صتخدامات ، وال يجوز تخ�صي�س مورد 

معني ملواجهة اإنفاق حمدد اإال فـي االأحوال التي ي�صدر بها مر�صوم �صلطاين ، اأو التي تكون 

تنفيذا التفاقيات التزمت الهيئة بها . 

املـــادة ) 16 (

ت�صنــف امليزانيــة اإىل اأبــواب وف�صــول وبنــود ومواد ، وفقا للت�صنيــف الذي يعتمده املجلــ�س ، 

وفـي جميع االأحوال ، يراعى فـي الت�صنيف ما ياأتي : 

1 - املوارد املالية للهيئة ، وت�صمل ما ياأتي : 

 اأ - االعتمادات التي تخ�ص�س للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة . 

ب - ح�صيلة الر�صوم واملبالغ التي تتقا�صاها الهيئة ، مقابل ما توؤديه من خدمات . 

ج - عوائد اأموال الهيئة . 

د - املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها ، وفقا للقوانني والنظم املعمول بها 

فـي ال�صلطنة . 

هـ - اأي موارد اأخرى يحددها املجل�س ، ويوافق عليها جمل�س الوزراء . 

2 - اال�صتخدامات ، وت�صمل ما ياأتي : 

  اأ - امل�صروفات اجلارية . 

 ب - امل�صروفات الراأ�س مالية ، وت�صمل : امل�صروفات غيـر املرتبطة بامل�صروعات ، 

وتكاليف تنفيذ وجتهيز امل�صروعات . 

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

املـــادة ) 17 (

يراعى فـي اإعــداد تقديــرات امليزانيــة النتائج الفعلية ، لتنفيــذ امليزانيــات ال�سابقــة ونتائج 

املتابعـــة املاليـــة فـي ال�سنــة ال�سابقــة ، واملقاييــ�س والأمنـــاط الكميـــة واملاليـــة ، والدرا�ســـات 

والأبحاث العلمية والقت�سادية التي ت�ؤدي اإىل حتقيق الأهداف ، وامل�سروعات التي تتقرر 

فـي اخلطة ال�سن�ية والق�انني والل�ائح والقرارات ال�سارية . 

ثانيا : اأ�س�س تقدير امل�ارد : 

املـــادة ) 18 (

يراعى عند اإعداد تقديرات م�ارد امليزانية ما ياأتي : 

 اأ - ال�سرت�ساد بامل�ارد التي مت حت�سيلها خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني . 

ب - الزيادة اأو النخفا�س املت�قع فـي امل�ارد عن ال�سنة املالية حمل التقدير نتيجة 

التغريات فـي الأن�سطة القائمة وت�سغيل امل�سروعات اجلديدة واملت�قع حت�سيله 

من امل�ارد املتاأخر حت�سيلها عن الأع�ام ال�سابقة ، والعائد من الر�س�م واملبالغ 

التي تتقا�ساها الهيئة ، مقابل ما ت�ؤديه من خدمات . 

ج - الإ�سارة اإىل الق�انني والل�ائح والقرارات اخلا�سة بكل اإيراد . 

 د - تاأثيـر الق�انني والل�ائح والقرارات ال�سارية على امليزانية اجلاري العمل بها ، وما 

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

هـ - التـزام الدقة والبعد عن املغالة فـي التقدير . 

القت�ساديــة  كالع�امـل   ، الإيـراد  اجتـاه  فـي  ت�ؤثـر  التي  الع�امل  - مراعــاة جميـع  و 

والجتماعية . 

 ز - يجب تقدير امل�ارد كاملة دون ا�ستقطاع اأي نفقات منها . 

ثالثا : اأ�س�س تقدير اال�ستخدامات : 

1 - امل�صروفات اجلارية : 

املـــادة ) 19 (

يراعى فـي تقدير امل�سروفات اجلارية ما ياأتي : 

  اأ - العمل على تر�سيد الإنفاق . 
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ب - اال�صرت�صاد بالنفقات الفعلية خالل ال�صنتني املاليتني ال�صابقتني . 

ج - تاأثيــر القوانني واللوائح والقرارات ال�صارية على امليزانيــة اجلــاري العمــل بها ، 

وما قد يرتتب عليها فـي م�صروع ميزانية ال�صنة املالية اجلديدة من تعديالت . 

املـــادة ) 20 (

 يراعى فـي تقدير بند الرواتب واالأجور ما ياأتي : 

   اأ - اأن ت�صمل التقديرات كافة الرواتب واالأجور والبدالت وامل�صتحقات املالية االأخرى 

جلميع املوظفني والعاملني بالهيئة ، وفقا لالأنظمة املعمول بها . 

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

ج - ح�صاب التعديالت الوجوبية فـي الرواتب واالأجور املرتتبة على �صدور مرا�صيم 

�صلطانية ، اأو نتيجة ملنح العالوات الدورية اأو اال�صتثنائية اأو املكافاآت اأو التـرقيات . 

 د - اإي�صاح املبـررات الالزمة بالن�صبة للزيادة غيـر الوجوبية فـي الرواتب واالأجور . 

املـــادة ) 21 (

يراعى عند تقدير بند امل�صتلزمات ال�صلعية ما ياأتي : 

 اأ - تقدير امل�صتلزمات ال�صلعية التي ترتبط مبا�صرة باأداء الهيئة ملهامها على اأ�صا�س 

حجم الن�صاط امل�صتهدف واملعدالت النمطية املو�صوعة مع اال�صرت�صاد مبعدالت 

اال�صتهالك خالل ال�صنتني املاليتني ال�صابقتني ، واملتوقع ا�صتهالكه خالل ال�صنة 

املالية اجلارية . 

امل�صروعات اجلديدة للهيئة  ال�صلعية ما حتتاجه  امل�صتلزمات  اأن يت�صمن تقدير  ب - 

والتي تتم ، وتدخل فـي مرحلة الت�صغيل خالل �صنة التقدير . 

ج - ح�صاب الكميات املتوقع توافرها باملخازن عند بدء ال�صنة املالية حمل التقدير . 

املـــادة ) 22 (

يراعى عند تقدير بند امل�صتلزمات اخلدمية ما ياأتي : 

 اأ - يقدر بند االإيجار وفقا ملا ت�صتاأجره الهيئة من اأرا�س اأو مبان ، ويرفق بيان بهذه 

االأرا�صي واملباين مو�صحا به القيمة االإيجارية لكل منها ، وتاريخ بداية ونهاية 

عقد االإيجار . 
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ب - يكون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على اأ�سا�س العقود القائمة واملتوقع ا�ستمرارها 

ال�سنة املقبلة ، وكذلك العقود اجلديدة املتوقع اإبرامها فـي تلك ال�سنة ، ويقت�سر 

بتنفيذ  املتعلقة  تلك  بالأعمال اجلارية فقط دون  املتعلقة  العقود  التقدير على 

جتهيز امل�سروعات . 

 ج - اأن يكـــون التاأميــن على اأمـــوال الهيئـــة ، وفقــا للقواعـــد املعمـــول بها فـي اجلهـــات 

احلكومية . 

2- �مل�صروفات �لر�أ�س مالية : 

�ملـــادة ) 23 (

ت�سمل امل�سروفات الراأ�س مالية غري املرتبطة بتنفيذ وجتهيز امل�سروعات املبالغ الالزمة 

ل�سـراء الأ�سـول الثابتـة ، كالأثـاث واملعـدات للمكاتـب وامل�ساكــن وال�سيــارات وو�سائــل النقــل 

والآلت واملعدات وغريها . 

ويراعـى عند تقديـــر العتمـــادات الالزمة لتلـك امل�سروفـــات ح�ســـاب مدى التو�ســـع املنتظـــر 

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

التقدير ، مع الأخذ فـي احل�سبان العمر الإنتاجي لهذه الأ�سول ح�سب اأنواعها املختلفة . 

�ملـــادة ) 24 (

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

 اأ - تقدير امل�سروعات اجلاري تنفيذها ، وفقا للعقود املوقعة وبرنامج التنفيذ خالل 

ال�سنة املالية حمل التقدير . 

ب - تقدير تكاليف امل�سروعات اجلديدة فـي �سوء املراحل املتوقع تنفيذها خالل �سنة 

التقدير . 

�لفرع �لثاين 

تنفيذ �مليز�نية

�ملـــادة ) 25 (

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

)31( احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة ذاتها . 
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املـــادة ) 26 (

باعتمادات  االإنفاق  ي�صتمر   ، املالية  ال�صنة  بداية  الهيئة قبل  اإقرار ميزانية  فـي حال عدم 

�صهرية ي�صدر الرئي�س التنفيذي ب�صاأنها �صندات �صرف بن�صبة )12/1( من ميزانية ال�صنة 

املالية ال�صابقة ملواجهة النفقات املتكررة ، على اأن ت�صدد املبالغ التي اأنفقت على هذا الوجه 

من امليزانية اجلديدة بعد اإقرارها . 

املـــادة ) 27 (

ال يعفـي اعتماد امليزانية من وجوب االلتزام باأحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول 

امليزانية من  تنفيذ  يتطلبه  اأم مبا  املالية  ال�صلطات  بتنظيم  متعلقا  ذلك  كان  �صواء   ، بها 

اإجراءات . 

املـــادة ) 28 (

يجوز للرئي�س التنفيذي جتاوز بنود االعتمادات املالية للهيئة اأو النقل من بند اإىل اآخر ، 

اأو من مادة اإىل اأخرى �صمن البند الواحد فـي االأحوال ، وبال�صروط االآتية : 

  اأ - اأن يكون النقل بني بنود امل�صروفات اجلارية املعتمدة للهيئة . 

 ب - اأن يكون النقل من املخ�ص�صات االإمنائية املعتمدة مل�صروع اإمنائي اإىل م�صروع اآخر ، 

       ب�صرط اأن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفيذ هذا امل�صروع . 

ج - جتاوز املخ�ص�صات املعتمدة الإن�صاء اأي م�صــروع اإمنائي فـي حدود )10%( ع�صــرة 

باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي خطة التنمية بعد موافقة وزارة املالية ، 

       وتعر�س طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�صبة على املجل�س . 

ويجوز للرئي�س التنفيذي طلب اعتمادات اإ�صافية من وزارة املالية فـي غري االأحوال الواردة 

فـي هذه املادة . 

الف�صل الثاين

املوارد والرقابة على حت�صيلها

املـــادة ) 29 (

يكون حت�صيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي الهيئة . 
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املـــادة ) 30 (

 يتم حت�صيل املوارد نقدا اأو ب�صيكات م�صتحقة الدفع اأو باأي اآلية اأخرى ، ووفقا لالأنظمة 

االإلكرتونية املعمول بها فـي الهيئة . 

ويجوز قبول خطابات ال�صمان التي ت�صدرها امل�صارف املعتمدة بال�صلطنة ل�صمان �صداد 

املوارد امل�صتحقة . 

املـــادة ) 31 (

يجب على اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية عند حت�صيل اأي مبالغ ل�صالح الهيئة ، اتباع ما 

ياأتي : 

  اأ - اإ�صدار اإي�صال ر�صمي على النموذج املعتمد عن كل مبلغ يتم حت�صيله ، ويجب اأن 

يكون االإي�صال خمتوما بخامت الهيئة . 

ب - ا�صتيفــــاء االإي�صـــال لكافة البيانـــات املطلوبـــة ، وقيد املبالغ التي يتم حت�صيلهـــا 

باالأرقام واحلروف ، وفـي حال وجود اختالف بينهما ، يعتد باملبلغ املقيد باحلروف . 

ج - ت�صجيل املتح�صالت فـي ال�صجالت املخ�ص�صـة لذلك ، وفقا لالإجــراءات املعمــول 

بها فـي الهيئة . 

 د - اإيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�صاب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف لهذا الغر�س . 

املـــادة ) 32 (

ال�صيكات املرجتعة من امل�صارف لعدم �صرفها الأي �صبب من االأ�صباب ال ت�صتبعد قيمتها من 

 بر�صم 
“

�صيكات مرجتعة
“

احل�صابات التي قيدت فيها ، بل تقيد فـي ح�صاب معلق حتت ا�صم 

التح�صيــل . وعلى اجلهــة املخت�صــة بال�صــوؤون املالية اتخاذ االإجــراءات الالزمــة لتح�صيــل 

مبالغ ال�صيكات املرجتعة فورا . 

املـــادة ) 33 (

يجــب عند اإلغــاء اإي�صــال الأي �صبــب ، التاأ�صري على جميع الن�صــخ بكلمــة )ملغى( ، وحفــظ 

جميع الن�صخ امللغاة فـي دفرت االإي�صاالت املعد لهذا الغر�س . 
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املـــادة ) 34 (

دفاتر االإي�صاالت الر�صمية هي دفاتر مالية ذات قيمة ، وتكون عهدة لدى املحا�صب املخت�س 

باجلهــة املخت�صــة بال�صــوؤون املاليــة ، ويجب - فـي حالة تغييــر املحا�صــب - اإعــداد حم�صــر 

لت�صليم العهدة ملن يخلفه ، ويعتمد املح�صر من قبل املدير املايل . 

املـــادة ) 35 (

جتري اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية مقارنة ن�صف �صنوية بني املوارد املقدرة فـي امليزانية 

املعتمدة ، وبني ما مت حت�صيله منها فعال خالل الفرتة امل�صار اإليها ، وتعد تقريرا يو�صح 

اأ�صباب الزيادة اأو العجز ، مع بيان االإجراءات التي تتخذ فـي حالة وجود عجز فـي املوارد 

الفعلية . 

املـــادة ) 36 (

حتتفظ اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية ب�صجل حل�صر املبالغ التي مل يتم حت�صيلها من 

ال�صنة  املبالغ خالل �صهر يناير من  ، وتعد بيانا بهذه  املنتهية  املالية  ال�صنة  املوارد خالل 

التالية ، ويجب عليها متابعة حت�صيلها والتاأ�صري بال�صجل املخ�ص�س لذلك مبا يفيد اإمتام 

ويتم   ، املبالغ  هذه  من  حت�صيله  مت  مبا  �صنوي  ن�صف  تقريرا  تعد  كما   ، فعال  التح�صيل 

عر�صه على الرئي�س التنفيذي . 

املـــادة ) 37 (

تقوم اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية بدرا�صة اأ�صباب تعذر حت�صيل املوارد ، واتخاذ االإجراءات 

الالزمة ب�صاأنها ، واإعداد تقرير بذلك ، وعر�صه على الرئي�س التنفيذي . 

املـــادة ) 38 (

تودع النفقات امل�صرتدة فـي ح�صاب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف . 

املـــادة ) 39 (

تقيد النفقات امل�صرتدة على النحو االآتي : 

 اأ - باال�صتبعاد من البند الذي �صرفت منه ، اإذا مت ال�صرف واال�صرتداد خالل �صنة 

مالية واحدة . 
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ب - باالإ�صافة حل�صاب املوارد االأخرى اإذا كانت قد �صرفت خالل �صنة مالية �صابقة ، 

ومت اال�صرتداد فـي �صنة مالية تالية . 

وفـي احلالتني ، يجب ذكر رقم وتاريخ �صند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه . 

املـــادة ) 40 (

يلتزم كل من ت�صبب بخطئه العمدي اأو اإهماله اجل�صيم فـي �صرف اأي مبالغ بدون وجه حق 

برد قيمتها اإىل الهيئة . 

الف�صل الثالث

النفقات والرقابة على �صرفها

املـــادة ) 41 (

يتوىل الرئي�س التنفيذي اإخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة ، مبا 

ياأتي : 

 اأ - اأ�صماء املفو�صني باالإنفاق ، والوظيفة التي ي�صغلها كل منهم ، وحدود ال�صالحية 

املخولة لكل منهم ، ومناذج توقيعاتهم . 

ب - اأي تعديل فـي اأ�صخا�س املفو�صني باالإنفاق اأو حدود �صالحياتهم . 

املـــادة ) 42 (

يتوىل املفـــو�س باالإنفاق االرتباط بقيمـــة امل�صرتيـــات اأو تكاليــف اأداء اخلدمــات اأو تنفيـــذ 

االأعمال ، مع مراعاة ما ياأتي : 

فـي  بها  املعمول  والقرارات  واللوائح  القوانني  اأحكام  االرتباط مبراعاة  يتم  اأن   - اأ   

الهيئة والعقود املربمة فـي هذا ال�صاأن ، وغريها من القواعد واالأنظمة الواجبة 

التطبيق . 

ب - اأن يكون االرتباط باالإنفاق فـي حدود املخ�ص�صات املدرجة بامليزانية ، وفـي حدود 

التكلفة املعتمدة بالن�صبة لتنفيذ وجتهيز امل�صروعات . 

 ج - اأن تقيد جميع االرتباطات )االلتزامات( املالية ب�صجل االرتباطات . 
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املـــادة ) 43 (

 تقدم الفواتري بقيمة امل�صرتيات اأو تكاليف اأداء اخلدمات اأو تنفيذ االأعمال اأو اأي نفقات 

اأخـــرى اإىل اجلهـــة املخت�صـــة بال�صـــوؤون املاليـــة ملراجعتها والتحقـــق من تطبيـــق القوانيـــن 

واالأنظمة املعمول بها ، واإعداد �صند ال�صرف الالزم ، وذلك خالل )14( اأربعة ع�صر يوما 

من تاريخ تقدميها م�صتوفاة . 

املـــادة ) 44 (

تعد �صندات ال�صرف مبراعاة ما ياأتي : 

 اأ - تقدمي ال�صند اإىل التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي مرفقا به جميع 

امل�صتنـــدات املوؤيـــدة لل�صـــرف ، التي تو�صـــح تفا�صيــل امل�صروفـــات ب�صـــورة ي�صهـــل 

تدقيقها ، وت�صمل امل�صتندات االآتية : 

1 - العقد اأو الن�صخة االأ�صلية من اأمر ال�صراء . 

2 - فاتورة املورد . 

3 - حم�صــر فحـــ�س االأ�صنـــاف اأو ت�صلم االأعمـــال ، مت�صمنـــا ما يفيـــد مطابقتهـــا 

للموا�صفات املطلوبة . 

4 - �صند اإ�صافة االأ�صناف اإىل املخازن . 

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

ب - اأن يكون ال�صند موقعا من قبل املفو�س باالإنفاق وخمتوما بخامت الهيئة . 

ج - اأن يكون توقيع املفو�س باالإنفاق على كافة ن�صخ �صندات ال�صرف خطيا . 

املـــادة ) 45 (

ي�صدر الرئي�س التنفيذي التعليمات اخلا�صة باإجراءات ال�صرف وتدقيق املعامالت وتق�صيم 

النفقات وحتديد طبيعتها ، ويتم ال�صرف مبوجب امل�صتندات املالية بعد تدقيقها واإجازتها 

من املفو�س باالإنفاق . 

املـــادة ) 46 (

البيانات اخلا�صة بجميع  اأن تتحقق من قيد  املالية  بال�صوؤون  يجب على اجلهة املخت�صة 

�صندات ال�صرف ، ويراعى ب�صفة خا�صة ما ياأتي : 
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  اأ - ت�صنيف امل�صروفات طبقا لت�صنيف امليزانية . 

ب - قيد البيانات اخلا�صة بجميع �صندات ال�صرف اأوال باأول . 

املـــادة ) 47 (

فـي حال فقد اأو تلف اأي من امل�صتندات املوؤيدة لل�صرف ، ترفق ن�صخة منها ب�صند ال�صرف 

ب�صرط اأن يقر املدير املايل على الن�صخة باأن القيمة املطلوبة مل ي�صبق �صرفها باأي �صند 

�صرف اآخر . 

املـــادة ) 48 (

االأحكام  تفادي  بق�صد   ، الواحد  الطلب  قيمة  �صرف  جتزئة  اأو  االرتباط  جتزئة  يحظر 

املتعلقة باحلد االأعلى املقرر ل�صالحية املفو�س باالإنفاق . 

املـــادة ) 49 (

يتعني عند اإعداد �صند ال�صرف من قبل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية خ�صم ما قد يكون 

للم�صتفيد خ�صما  امل�صتحق  املبلغ  اإجمايل  ويقيد   ، الهيئة  ل�صالح  امل�صتفيد  على  م�صتحقا 

على بنود ال�صرف ، ويقيد املبلغ امل�صتحق عليه اإما باال�صتبعاد من البند ال�صابق ال�صرف 

منه ، واإما باالإ�صافة حل�صاب االإيراد املخ�ص�س لذلك . 

املـــادة ) 50 (

يكون �صرف قيمة ال�صندات باإحدى الطرق االآتية : 

 اأ - نقدا اأو ب�صيكات مقابل التوقيع على ال�صند بالت�صلم �صواء باالإم�صاء اأو بب�صمة 

اإبهام اليد مقرونا باال�صم الوا�صح ، وبعد التحقق من �صخ�صية املت�صلم . 

ب - حتويل املبلغ اإىل ح�صاب امل�صتفيد فـي امل�صرف املحدد من قبله . 

املـــادة ) 51 (

تختــم اجلهــة املخت�صــة بال�صــوؤون املالية عند ال�صــرف مبا�صــرة جميع امل�صتنــدات املدفوعــة 

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

املـــادة ) 52 (

تفتح االعتمادات امل�صتندية للهيئة من قبل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية مبوجب �صندات 

�صرف غري قابلة للدفع ت�صدر بقيمة االعتماد ، وم�صاريف التاأمني . 
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وتراعي اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية االأ�ص�س االآتية عند اخل�صم على بند امل�صروفات 

والراأ�س مالية غري  للم�صروفات اجلارية  بالن�صبة  امل�صتندية  اأر�صدة االعتمادات  وت�صوية 

املرتبطة بامل�صروعات : 

 اأ - عند فتح االعتماد امل�صتندي ، تخ�صم قيمته بالكامل من بند امل�صروف املخ�ص�س 

لذلك بامليزانية مقابل تعلية القيمة اإىل ح�صاب معلق دائن ب�صجل االإ�صناد العام . 

ب - فـي حال ت�صلم اإ�صعار من امل�صرف يفيد خ�صم اأي مبالغ تخ�س االعتماد امل�صتندي ، 

       يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�صاب املعلق امل�صار اإليه . 

اإقفالها فـي العام  ج - تتم ت�صوية االأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�صتندية التي يتم 

نف�صه با�صتبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�س لذلك . 

 د - االعتمادات امل�صتندية التي متتد الأكرث من �صنة مالية تتم ت�صوية اأر�صدتها الدائنة 

فـي نهاية كل عام با�صتبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�س لذلك بامليزانية ، ثم 

اإجراء قيود عك�صية لتلك القيود فـي بداية العام التايل ، وعند اإقفال االعتمادات 

املخ�ص�س  امل�صروف  بند  من  باال�صتبعاد  الدائنة  اأر�صدتها  ت�صوى   ، امل�صتندية 

لذلك بامليزانية . 

املـــادة ) 53 (

ت�صـرف الرواتب للموظفني خالل االأيام الع�صـرة االأخرية من ال�صهر الذي ا�صتحقت عنه ، 

فاإذا وقعت هذه االأيام خالل اإجازة ر�صمية ، يتم ال�صرف فـي اآخر يوم عمل �صابق على االإجازة . 

ويجوز �صرف الرواتب مقدما ، عند قيام املوظف باإجازته االعتيادية اأو فـي حالة تقدمي 

مواعيد �صرف الرواتب مبنا�صبة االأعياد الوطنية والر�صمية . 

ويتم �صرف رواتب املوظفني بتحويلها اإىل ح�صاباتهم امل�صرفية . 

املـــادة ) 54 (

على الهيئة عند ا�صتخراج تذاكر ال�صفر بالطائرات ، التعامل مع �صركات النقل الوطنية 

التذاكر  ا�صتخراج  حالة  فـي  متنح  التي  التخفي�صات  من  واال�صتفادة   ، ذلك  اأمكن  كلما 

لفرتات حمددة . 
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املـــادة ) 55 (

يراعى عند ا�صتئجار م�صاكن للموظفني ما ياأتي : 

 اأ - االلتزام باملبالغ املحددة فـي القرارات ال�صادرة من وزارة املالية فـي هذا ال�صاأن . 

ب - اأن يكون عقد االإيجار مطابقا للنموذج ال�صادر من البلدية املخت�صة . 

ج - يجوز �صرف االأجرة مقدما عن املدة التي يتفق عليها على اأال تتجاوز �صنة واحدة 

على االأكرث ، بعد التاأكد من ت�صجيل عقود االإيجار لدى البلدية املخت�صة ، و�صداد 

الر�صوم املقررة . 

املـــادة ) 56 (

اأن تربم عقود الت�صغيل وال�صيانة والتوريد واخلدمات ، ملدة تتجاوز ال�صنة  يجوز للهيئة 

املالية اإذا كانت قيمة العقد فـي حدود االعتماد املدرج لهذا الغر�س بامليزانية . 

املـــادة ) 57 (

مع مراعاة اأحكام العقود املربمة ، يجوز للهيئة ت�صكني املوظف عند بدء تعيينه اأو التعاقد 

معه باأحد الفنادق ملدة ال تتجاوز )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ و�صوله اإىل ال�صلطنة ، 

ويجـــوز مدهــا مبــا ال يزيــد على )30( ثالثيــن يومــا مبوافقــة الرئيــ�س التنفيــذي ، تتحمــل 

خاللها الهيئة تكاليف االإقامة فـي الفندق بالكامل ، باالإ�صافة اإىل )50%( خم�صني باملائة 

من نفقات املاأكل وامل�صروبات اخلفيفة وتنظيف املالب�س ، وفـي حالة زيادة املدة على ذلك 

يتحمل املوظف هذه التكاليف والنفقات كاملة . 

املـــادة ) 58 (

يجب على اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية اأن تتحقق قبل �صرف �صندات ال�صرف املتعلقة 

بتنفيذ وجتهيز امل�صروعات مما ياأتي : 

املبلغ  ل�صداد  للعقد  املخ�ص�س  االرتباط  املخ�ص�صــات وكفايــة ر�صيد مبلغ  توفــر   - اأ 

املطلوب . 

ب - اإر�صال العقود اإىل وزارة املالية للم�صادقة عليها ، اإذا زادت قيمتها على )100.000( 

مائة األف ريال عماين . 
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ج - تقدمي �ضهادة اأعمال من اال�ضت�ضاري ح�ضب النموذج املعد لذلك مت�ضمنا ما يفيد 

قيامه مبراجعة دفعات املقاول ، واعتماد ا�ضتحقاقها للدفع . 

 د - قيد رقم االلتزام )االرتباط( فـي اخلانة املخ�ض�ضة لذلك ب�ضند ال�ضرف . 

املـــادة ) 59 (

ترد الر�ضوم وغريها من املبالغ التي �ضبق حت�ضيلها ل�ضالح الهيئة كاإيرادات ، اإذا ثبت اأن 

الوفاء بها مت بغري وجه حق ، وذلك وفقا للقواعد االآتية : 

 اأ - يقدم طلب اال�ضرتداد خالل مدة التقادم املقررة قانونا ، موؤيدا بامل�ضتندات للمدير 

املايل الذي يجب عليه اإثبات تاريخ ت�ضلم الطلب . 

ب - يتوىل املديــر املايل بالتن�ضيق مع التق�ضيمات االإداريـة املخت�ضــة بالهيئــة درا�ضــة 

طلب اال�ضرتداد املقدم من حيث توفر ال�ضند القانوين له . 

ج - حتـــال تو�ضيات املدير املايل اإىل التق�ضيم االإداري املختـــ�ص بالتدقيـــق الداخلي 

لدرا�ضة الطلب ، والتاأكد من ا�ضتيفاء ال�ضروط القانونية لال�ضرتداد ، ثم يعر�ص 

االأمر على الرئي�ص التنفيذي لالعتماد . 

يتم رد املبلغ بعد موافقة الرئي�ص التنفيذي ، اأو من يفو�ضه اإذا كانت قيمة الر�ضوم   د - 

 ، األـــف ريـــال عمانــي  املبالــغ املطلوب ردهــا ال تزيد على )1000(  اأو غريهــا من 

ومبوافقة وزارة املالية ، اإذا كانت تزيد على )1000( األف ريال عماين . 

املـــادة ) 60 (

يراعى عند اإبرام العقود االآتي : 

 اأ - اتباع االإجراءات القانونية املقررة . 

ب - اأال تتجاوز قيمة العقـــد اأو االلتـــزام ، االعتمـــادات واملخ�ض�ضـــات املدرجـــة مبيزانيـــة 

الهيئة . 

ويجب عند مراجعة العقــود امل�ضار اإليها التحقــق من اأنها ال تت�ضمــن اإعفــاء املتعاقــد مع 

الهيئة من ال�ضرائب اأو الر�ضوم امللزم باأدائها قانونا . 

-21-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

املـــادة ) 61 (

يتوىل الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه التوقيع على العقود التي يتم اإبرامها با�صم الهيئة ، 

وذلك بعد اتخاذ االإجراءات القانونية املقررة . 

الف�صل الرابع

التقارير الدورية واحل�صاب اخلتامي

املـــادة ) 62 (

تعد اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية فـي نهاية كل �صهر ك�صف ح�صاب يو�صح املركز املايل 

للهيئة ، واملعامالت التي متت حتى نهاية ال�صهر ، ويت�صمن ما ياأتي : 

 اأ - االإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�صها . 

 ب - امل�صروفــــات اجلاريـــة والـــراأ�س ماليـــة مقارنـــة باملخ�ص�صـــــات املدرجـــــة بامليزانيــــة 

عن ذات املدة . 

ج - اأر�صدة ح�صابات ال�صلف امل�صتدمية وال�صلف املوؤقتة . 

 د - اأر�صدة احل�صابات املعلقة املدينة والدائنة . 

هـ - اأر�صدة احل�صابات اجلارية والودائع لدى امل�صارف . 

ويعر�س ك�صف ح�صاب املركز املايل على الرئيـــــ�س التنفيــــذي فـي موعد ال يتجـــاوز اليوم 

العا�صر من ال�صهر التايل لل�صهر الذي يعد ك�صف احل�صاب عنه . 

املـــادة ) 63 (

جتري اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية مطابقة �صهرية بني الوارد فـي �صجالت الهيئة لدى 

امل�صارف والوارد فـي ك�صوف ح�صابات امل�صارف ، وتعد قوائم الت�صوية الالزمة لذلك . 

املـــادة ) 64 (

تعد اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية احل�صــــاب اخلتامي للهيئـــة خالل �صهريـــن من تاريخ 

انتهاء ال�صنة املالية ، مع مراعاة االآتي : 

 اأ - اأن يت�صمن االإيرادات وامل�صروفات الفعلية للهيئة موزعة على اأبواب امليزانية . 

والقرارات  واللوائح  واالأنظمة  القوانني  توجب  ما  كل  الهيئة  ت�صمني ح�صابات   - ب 

اإثباته فيها . 
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 ج - اأن يو�صح احل�صاب اخلتامي االأرقام الفعلية عن ال�صنة املالية ال�صابقة . 

ويعر�س احل�صاب اخلتامي على املدير العام ، متهيدا لعر�صه على الرئي�س التنفيذي . 

املـــادة ) 65 (

يعد التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�صاب اخلتامي ، 

القوانني  الأحكام  مالية  يظهر من خمالفات  قد  ما  ملعاجلة  الالزمة  التو�صيات  مت�صمنا 

واللوائــح ، ويعــر�س التقرير على الرئيــ�س التنفيــذي ، متهيــدا لعــر�س احل�صــاب اخلتامــي 

على املجل�س للموافقة عليه ، واعتماده قبل رفعه اإىل وزارة املالية . 

املـــادة ) 66 (

تر�صــل الهيئــة ن�صخــة من احل�صــاب اخلتامــي بعــد املوافقـــة عليــه من قبل املجلـــ�س اإىل كل 

من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة خالل مدة اأق�صاها )4( اأربعة اأ�صهر 

من تاريخ انتهاء ال�صنة املالية . 

الف�صل اخلام�س

فتح ح�صابات الهيئة لدى امل�صارف

املـــادة ) 67 (

يحدد الرئي�س التنفيذي ، بعد التن�صيق مع وزارة املالية ، امل�صارف العاملة فـي ال�صلطنة 

التي تفتح فيها ح�صابات الهيئة ، وتودع فيها جميع االأموال الواردة للهيئة ، ويتم ال�صرف 

منها . 

املـــادة ) 68 (

يراعى عند فتح احل�صابات لدى امل�صارف اأال تزيد ن�صبة املبالغ املودعة من الهيئة لدى اأي 

م�صرف على )10%( ع�صرة باملائة من جملة الودائع التي تظهر فـي مركزه املايل فـي نهاية 

ال�صنة املالية ال�صابقة على االإيداع ، وعلى الهيئة اإخطار وزارة املالية باحل�صابات املفتوحة 

با�صمها لدى امل�صارف املختلفة ، وباأنواعها ، والغر�س من كل منها ، و�صعر الفائدة املتفق 

عليه . 
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املـــادة ) 69 (

اأو االإيداع على احل�صابات  اأو التحويل  اأو �صندات ال�صرف  اإ�صدار ال�صيكات  اأن يكون  يجب 

املفتوحة با�صم الهيئة بتوقيعني على االأقل ، اأحدهما املدير املايل ، واالآخر اأمني اخلزينة 

اأو املوظف املخت�س بال�صوؤون املالية ، ويجوز للرئي�س التنفيذي عند ال�صرورة ، فـي حالة 

غياب اأحد هوؤالء ، تفوي�س �صخ�س اآخر بالتوقيع . 

املـــادة ) 70 (

ال يجوز ال�صحب على املك�صوف من امل�صارف التي تتعامل معها الهيئة . 

الف�صل ال�صاد�س

ال�صلف

الفرع الأول

 اأحكام عامة لل�صلف امل�صتدمية واملوؤقتة

املـــادة ) 71 (

التي يتعذر فيها  النفقات  اأنواع  التي تخ�ص�س ملواجهة بع�س  املبالغ  بال�صلف تلك  يق�صد 

ال�صرف باتباع االإجراءات العادية املقررة لذلك ، وهي اإما م�صتدمية ، واإما موؤقتة . 

وتخ�ص�س ال�صلف امل�صتدمية ملواجهة امل�صروفات النرثية اأو غريها من امل�صروفات االأخرى 

ال�صلفة فـي حاالت خا�صة معينة  التي يتقرر �صرفها من  امل�صروفات  اأو  القيمة  حمدودة 

بعد موافقة الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه ، وي�صتعا�س امل�صروف من ال�صلفة كلما بلغ 

)25%( خم�صــة وع�صريــن باملائة من قيمة ال�صلفــة اأو اأكثـر ، وال ت�صوى اإال فـي نهاية ال�صنــة 

املاليــة اأو عند اإلغائها . 

امل�صروف منها مبجرد  ا�صتعا�صة  ، وت�صوى دون  املوؤقتة لغر�س حمدد  ال�صلف  وتخ�ص�س 

انتهاء هذا الغر�س اأو خالل )3( ثالثة اأ�صهر على االأكرث من تاريخ منح ال�صلفة ، ويجوز 

متديد هذه املدة مبوافقة م�صبقة من املدير املايل . 

املـــادة ) 72 (

 عند منح ال�صلفة اإىل اأي جهة فـي الهيئة تقيد قيمتها �صمن جمموعة ال�صلف امل�صتدمية 

اأو املوؤقتة باحل�صابات املخ�ص�صة لذلك . 
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وعند ت�صلم اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية لطلب ا�صتعا�صة ال�صلفة امل�صتدمية اأو تقرير 

ال�صلفة من  الفعلي من  امل�صروف  ، تقوم بخ�صم قيمة  املوؤقتة  ال�صلفة  ت�صوية م�صروفات 

البند املخ�ص�س مبيزانية الهيئة . 

املـــادة ) 73 (

تعـــد اجلهـــة املخت�صـــة بال�صــوؤون املاليــة �صجـــال عامـــا لل�صلـــف امل�صتدميــة ، واآخر للموؤقتــة 

املمنوحـــة جلميع اجلهات بالهيئة بالتطبيق الأحكام هذه الالئحـــة ، وتقيـــد فيهما جميـــع 

البيانات املتعلقة بتلك ال�صلف ، ومن واقع بيانات هذين ال�صجلني تتوىل اجلهة املخت�صة 

بال�صوؤون املالية اتخاذ االإجراءات الالزمة للتاأمني على مبالغ ال�صلف تاأمينا �صامال �صد 

االختال�س اأو ال�صرقة اأو غري ذلك من االأخطار . 

الفرع الثاين

ال�صلف امل�صتدمية

املـــادة ) 74 (

ال�صلفـــة امل�صتدميـــة ح�صب متطلبات  جتري اجلهات املعنية بالهيئة درا�صة لتحديد قيمة 

العمل بها ، بحيث ال تزيد على متو�صط امل�صروف منها خالل )3( ثالثة اأ�صهر ، وتتقدم 

ال�صلفة طبقا الأحكام  املالية بالطلب الالزم للح�صول على  اإىل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون 

هذه الالئحة ، وترفق بالطلب �صند �صرف ال�صلفة با�صم املوظف املخت�س بها . 

وتتوىل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية درا�صة الطلب امل�صار اإليه ، وحتديد مبلغ ال�صلفة 

الذي تقرره ، واإخطار اجلهة املعنية فـي الهيئة به ، وفـي حالة تعديل مبلغ ال�صلفة املطلوبة 

املخت�صة  ال�صلطـــة  اأقرته  ملا  وفقا   ، قيمته  لتعديل  املعنيـــة  اجلهـــة  اإىل  ال�صرف  �صند  يرد 

بال�صوؤون املالية ، ثم ير�صل ال�صند اإىل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية ، ل�صرف قيمته بعد 

مراجعته مبعرفة التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي ، وعند ت�صلم اجلهة املعنية 

ملبلغ ال�صلفة تقوم بقيده �صمن ك�صف م�صـــــــروفات ال�صلفة امل�صتدمية ، ويودع مبلغ ال�صلفة 

اإذا جاوز )5000( خم�صة اآالف ريال عماين فـي اأحد امل�صارف املحلية فـي ح�صاب خا�س يفتح 

لهذا الغر�س ، فاإذا كان املبلغ يقل عن ذلك ، يودع فـي خزينة الهيئة . 
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املـــادة ) 75 (

يتم ال�صرف من ال�صلفة امل�صتدمية مبوجب �صندات ال�صرف التي يتم اعتمادها من اجلهة 

اإمتام ال�صرف بخامت خا�س يحمل  ال�صندات فور  ، وتختم هذه  املالية  بال�صوؤون  املخت�صة 

كلمة )�صرف ، اأو دفع( ، مقرونا بالتاريخ ، وتعطى اأرقاما م�صل�صلة �صنوية ، ويتوىل اأمني 

اخلزينة اأو املوظف املخت�س بال�صلفة ت�صجيل املبالغ امل�صروفة اأوال باأول من واقع �صندات 

ال�صرف فـي ك�صف م�صروفات ال�صلفة امل�صتدمية . 

املـــادة ) 76 (

يراعى عند ال�صرف من ال�صلفة امل�صتدمية ما ياأتي : 

  اأ - اأال يجاوز املبلغ امل�صـروف )200( مائتي ريال عماين فـي املرة الواحدة . 

ب - اأال ت�صرف اأي رواتب اأو عالوات اأو بدالت اأو اأي تكاليف اأخرى متعلقة بها من 

اأجور العمال املوؤقتني امل�صروفة عن مدة ت�صغيل تقل  ال�صلفة ، وذلك فيما عدا 

عن )15( خم�صة ع�صر يوما . 

 ج - اأال يتم �صرف اأي مبلغ لذوي ال�صاأن اإال اإذا كان م�صتحقا له ، طبقا الأحكام القوانني 

واملرا�صيم ال�صلطانية اأو اللوائح اأو القرارات اأو االأنظمة اأو العقود ال�صارية . 

 د - اأال يتم �صرف اأي �صلف �صخ�صية ملوظفـي الهيئة اأو غريهم . 

ويجوز ا�صتثناء من القواعد املتقدمة ، �صرف بدالت ال�صفر والتدريب من ال�صلف امل�صتدمية 

ملوظفـي الهيئة مهما بلغت قيمتها . 

املـــادة ) 77 (

ال يجوز �صرف �صلفة مقدمة حتت ح�صاب الراتب اأو االأجر ، اإال وفقا لل�صوابط واالإجراءات 

االآتية : 

 اأ - ال يجــــوز منح ال�صلفـــة اإال عنــد البــدء فـي اإجـــراءات التعييـــن اأو التعاقــــد ، وبنــــاء 

       على طلب يقدمه املوظف اإىل املدير املايل . 

ب - يكون �صرف ال�صلفة فـي حدود ن�صف الراتب اأو االأجر االأ�صا�صي ال�صهري امل�صتحق 

للموظف . 
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ج - يكون منح ال�صلفة اإىل املوظف غري العماين الذي يتم التعاقد معه ح�صب اأجره 

اأو راتبه ال�صهري . 

اإليه مبا يفيد  د - يتم ال�صرف اإىل املوظف مقابل توقيعه على طلب ال�صلفة امل�صار 

ت�صلمه قيمة ال�صلفة ، وبقبوله خ�صمها من الراتب اأو االأجر امل�صتحق له خالل 

مدة ال تتجاوز )3( ثالثة اأ�صهر . 

املـــادة ) 78 (

اإىل اجلهة  يتقدم  اأن   ، امل�صتدمية  بال�صلفة  املخت�س  املوظف  اأو  اأمني اخلزينة   يجب على 

املخت�صة بال�صوؤون املالية بطلب ا�صتعا�صة املبالغ امل�صروفة من ال�صلفة امل�صتدمية كلما بلغ 

جمموع ما �صرف منها )25%( خم�صة وع�صرين باملائة من قيمتها . 

ويجب اأن يرفق بالطلب امل�صتندات املوؤيدة لل�صرف ، ملراجعتها واإعداد �صند ال�صرف الالزم 

املايل  املدير  اأو  التنفيذي  الرئي�س  من  اعتماده  بعد   ، لال�صتعا�صة  املطلوب  املبلغ  بقيمة 

بح�صب االأحوال . 

املـــادة ) 79 (

تتم ت�صوية ال�صلفـــة امل�صتدميـــة فـي )31( دي�صمرب من كل عام ، وذلك بتقديـــم امل�صتندات 

املوؤيدة للمبالغ امل�صروفة من ال�صلفة اإىل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية م�صحوبة مبا 

ياأتي : 

 اأ - �صهادة من امل�صرف املودعة لديه ال�صلفة ، تو�صح ر�صيدها فـي التاريخ املذكور ، 

وك�صف الت�صوية بني ر�صيد هذه ال�صهادة ، والر�صيد الدفرتي ب�صجالت اجلهة 

املعنية بالهيئة . 

بح�صب  املايل  املدير  اأو  العام  املدير  اأو  التنفيذي  الرئي�س  من  معتمدة  �صهادة   - ب 

االأحوال ، تو�صح ر�صيد املبالغ املتبقية من ال�صلفة فـي )31( دي�صمبـر . 

وفـي جميع االأحوال ، يجب اأن يخ�صم من مبلغ ال�صلفة امل�صتدمية الذي يتقرر منحه الأي 

تق�صيم تنظيمي بالهيئة فـي ال�صنة املالية التالية ، ر�صيد املبالغ املتبقية لديها من ال�صلفة 

من واقع ال�صهادة املعتمدة . 
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الفرع الثالث

ال�صلف املوؤقتة

املـــادة ) 80 (

يقدم طلب احل�صول على ال�صلفـــة املوؤقتـــة اإىل اجلهة املخت�صة بال�صـــوؤون املاليـــة مت�صمنـــا 

حتديد مبلغ ال�صلفة ، والغر�س الذي ت�صرف من اأجله ، مرفقا به �صند �صرف ال�صلفة با�صم 

املوظف املخت�س بها . 

 ، املوؤقتـــة  ال�صلفـــة  الطلب لتحديد مبلغ  بدرا�صة  املالية  بال�صـــوؤون  املخت�صة  وتقوم اجلهة 

حال  وفـي   ، بذلك  املخت�س  التنظيمي  التق�صيم  ويخطر   ، املخت�صة  ال�صلطة  من  ويعتمد 

تعديل مبلغ ال�صلفة املطلوبة ، يرد �صند ال�صرف اإىل التق�صيم التنظيمي املخت�س لتعديل 

قيمته وفقا ملا اعتمدته ال�صلطة املخت�صة ، واإر�صاله اإىل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية . 

 ، املوؤقتة  ال�صلف  ب�صجل  بها  املتعلقة  والبيانات  ال�صلفة  مبلغ  قيد  املخت�س  املوظف  وعلى 

وذلك عند ت�صلمها من اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية ، وعند ت�صويتها طبقا الأحكام هذه 

الالئحة . 

وال يجوز اأن تخ�ص�س اأكرث من �صلفة واحدة لغر�س واحد . 

املـــادة ) 81 (

يراعى عند ال�صرف من ال�صلفة املوؤقتة وت�صويتها ما ياأتي : 

اأ - ال يجوز ال�صرف من ال�صلفة املوؤقتة ، اإال للغر�س الذي خ�ص�صت من اأجله . 

ب - اأال يتم �صــرف اأي مبلـــغ لـــذوي ال�صـــاأن ، اإال اإذا كـــان م�صتحقـــا لهم طبقـــا الأحكـــام 

القوانيـــن واملرا�صيـــم ال�صلطانيـــة اأو اللوائـــح اأو القـــرارات اأو االأنظمــة املعمــول بها 

       اأو العقود ال�صارية . 

ويجب عند انتهاء الغر�س من ال�صلفة ، قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�صوية م�صروفات 

�صلفة موؤقتة على اأن يرفق به جميع امل�صتندات املوؤيدة لل�صرف ، ويبني فـي هذا التقرير 

ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�صلفة ، اأو املبلغ املطلوب ا�صرتداده بح�صب االأحوال . 
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املـــادة ) 82 (

يتوىل التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي جرد مبلغ ال�صلفة املوؤقتة �صهريا ، فاإذا 

تبني من اجلرد انتهاء الغر�س الذي خ�ص�صت من اأجله ال�صلفة ، تتخذ االإجراءات الالزمة 

لت�صويتها فورا . 

واإذا تبني وجود عجز فـي الر�صيد ، فيلتزم املوظف املخت�س بال�صلفة ب�صداده فورا ، وعلى 

واإعداد مذكرة   ، العجز  اأ�صباب هذا  ملعرفة  الالزمة  التحقيقات  اأن جتري  املعنية  الوحدة 

بذلك لعر�صها على الرئي�س التنفيذي ، التخاذ ما يراه منا�صبا فـي �صاأنها ، وفقا للقوانني 

واللوائح املعمول بها . 

الف�صل ال�صابع

 التاأمينات

املـــادة ) 83 (

وتودع   ، النقدية  التاأمينات  مبالغ  من  تت�صلمه  ما  بقيمة  ر�صمية  اإي�صاالت  الهيئة  ت�صدر 

هذه املبالغ فـي ح�صاب خا�س يفتح لهذا الغر�س فـي اأحد امل�صارف املحلية ، طبقا للقواعد 

واالإجراءات املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة . 

املـــادة ) 84 (

 يتم رفع قيمة التاأمينات النقدية فـي ح�صاب االأمانات ، وتقيد فـي �صجل خا�س يو�صح به 

ا�صم مقدم التاأمني ، ومبلغه ، والغر�س منه ، واملدة املحددة له ، اإن وجدت ، ورقم وتاريخ 

االإي�صال الر�صمي بالت�صلم ، ورقم �صند ا�صرتداده . 

املـــادة ) 85 (

يكون رد التاأمينات املوؤقتة والنهائية ، وفقا لالأحكام املن�صو�س عليها فـي القوانني واللوائح 

املعمـــول بها اأو العقود املبــرمة مع الهيئة ، وفيما عـــدا ذلك ، ال يجوز رد التاأمينات اإال بناء 

به  ويرفق   ،  - مدتها  اأو  منها  الغر�س  انتهاء  بعد   - ال�صاأن  �صاحب  من  يقدم  طلب  على 

االإي�صال الدال على ال�صداد ، وبعد موافقة املدير املايل . 

-29-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

الف�صل الثامن

خزائن الهيئة

املـــادة ) 86 (

يكون خلزائن الهيئة اأمناء ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س التنفيذي ، اأو من يفو�صه ، 

ويكونون تابعني مبا�صرة للمدير املايل . 

ويجوز اأن يكون الأمني اخلزينة م�صاعد اأو اأكرث ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س التنفيذي 

اأو من يفو�صه ، على اأن يبا�صر م�صاعد اأمني اخلزينة االخت�صا�صات املقررة الأمني اخلزينة 

فـي حالة غيابه . 

املـــادة ) 87 (

حتفظ فـي خزائن الهيئة االأوراق النقدية وال�صيكات التي تورد اإليها من م�صادر التوريد 

املختلفة ، كما يحفظ فيها اأي حمرر ذي قيمة . 

املـــادة ) 88 (

على اأمني اخلزينة اإعداد ما ياأتي : 

 اأ - ك�صوف باحلركة اليومية للخزينة مو�صحا بها الر�صيد النقدي والعهد النقدية ، 

وال�صرف  الت�صلم  اأوراق  مع  املالية  بال�صوؤون  املخت�صة  اجلهة  يوميا من  تراجع       

والتوريد ، ويتم عمل مطابقة يوميا بني الر�صيد الدفرتي ، والر�صيد الفعلي . 

ب - ك�صوف بجميع ال�صيكات املحفوظة باخلزينة ، مرتبة ح�صب تواريخ اال�صتحقاق 

ملتابعة حت�صيلها اأو توريدها للبنك فـي مواعيدها . 

املـــادة ) 89 (

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

الهيئة  تتقا�صاها  التي  املتح�صالت  اأو  االإيرادات  من  ال�صرف  عليه  يحظر  كما   ، الهيئة 

مقابل ما توؤديه من خدمات . 

املـــادة ) 90 (

اأمني اخلزينة م�صوؤول م�صوؤولية كاملة عما فـي عهدته من نقود اأو �صيكات اأو اأي حمرر ذي 

قيمة ، وجميع حمتويات اخلزينة تكون فـي عهدته �صخ�صيا ، كما يكون م�صوؤوال بالت�صامن 
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اخلا�صة  التعليمات  تنفيذ  وعليه   ، م�صاعده  اإىل  عهدته  من  ت�صلم  فرعية  عهدة  كل  عن 

باخلزينة والتي ت�صدر فـي هذا ال�صاأن ، وفـي حالة خروج اأمني اخلزينة فـي اإجازة اأو تغيريه 

اأو انتهاء خدمته ، يتم نقل عهدة اخلزينة اإىل من يحل حمله بعد اإجراء جرد فعلي مبعرفة 

التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي . 

املـــادة ) 91 (

يقوم الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه ، بتكليف اأحد موظفـي التق�صيم االإداري املخت�س 

بالتدقيق الداخلي ، جلرد جميع حمتويات اخلزينة فـي مواعيد غري منتظمة . 

املـــادة ) 92 (

ت�صكل بقرار من الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه جلنة مكونة من اأحد موظفـي التق�صيم 

حمتويات  جلرد   ، املالية  بال�صوؤون  املخت�صة  واجلهة  الداخلي  بالتدقيق  املخت�س  االإداري 

اخلزينة فـي اآخر يوم عمل من ال�صنة املالية اأيا ما كان تاريخ اجلرد ال�صابق . 

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

املايل التخاذ االإجراءات الالزمة لتحديد امل�صوؤولية ، مع اإخطار اجلهات املخت�صة بذلك . 

املـــادة ) 93 (

يطبق فـي �صاأن خزائن الهيئة ، اللوائح واملن�صورات املالية املعمول بها فـي اخلزائن احلكومية . 

الباب الرابع 

امل�صرتيات

املـــادة ) 94 (

يكون �صراء احتياجات الهيئة مبوجب اأوامر �صراء اأو اعتمادات م�صتندية ) اأو ما فـي حكمها( 

بعد اعتمادها من املفو�س باالإنفاق ، من ال�صوق املحلي اأو عن طريق اال�صترياد من اخلارج ، 

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

املـــادة ) 95 (

للرئي�س التنفيذي اأن يقوم بتفوي�س من يراه ب�صالحية اعتماد اأوامر ال�صراء ، مع مراعاة 

االلتزام بال�صالحيات املمنوحة له فـي قرار التفوي�س . 
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املـــادة ) 96 (

اعتماد ال�سراء ي�ستلزم تنفيذه بوا�سطة امل�ستندات املقررة لدى الهيئة ، وطبقا للإجراءات 

املن�ســو�ص عليهــا فـي هذه اللئحــة ، ويعترب املدير املايل م�ســـوؤوال عن �سحــة تنفيــذ هــذه 

االإجراءات . 

املـــادة ) 97 (

اأداء  اأو  ال�سراء  بالن�سبة لطلبات  يراعى   ، املبا�ســر  االإ�سنــاد  التعاقــد عن طريــق  فـي حالــة 

اخلدمات اأو تنفيذ االأعمال احل�سول على عر�ص واحد اإذا قلت القيمة عن )200( مائتي 

ريـــــال عمانــــي ، وعر�ســــني اثنني اإذا كانت القيمــــة ال تقــل عــن )200( مائتـي ريــال عمانــي ، 

وال تزيد على )2000( األفـي ريال عماين ، وثلثة عرو�ص اإذا كانت ال تقل عن )2000( األفـي 

ريال عماين ، وال تزيد على )10000( ع�سرة اآالف ريال عماين ، على اأن يتم اختيار اأف�سلها 

مع بيان االأ�سباب املوجبة لذلك . 

املـــادة ) 98 (

يكون التعاقد فـي حدود االحتياجات الفعلية ال�سرورية ل�سري العمل ، وفـي حدود امليزانية 

املعتمدة ، وعلى اأ�سا�ص درا�سات واقعية يعدها التق�سيم االإداري املخت�ص بالهيئة مع مراعاة 

م�ستويــــات التخزيـــن ومعــــدالت اال�ستهـــلك ، وال يجـــوز التعاقـــد على اأ�سيـــاء يوجـــد منهــا 

فـي املخازن اأنواع مماثلة اأو بديلة عنها تفـي بالغر�ص . 

اأو طلب   - امل�ستوردة  اأو  املحلية   - الفعلية  الهيئة  �سراء احتياجات  �سيا�سة   ويكون حتديد 

اأداء اخلدمات اأو التعاقد بقرار من الرئي�ص التنفيذي اأو من يفو�سه بعد التاأكد من كفاية 

االعتمادات املخ�س�سة لذلك مبيزانية الهيئة . 

املـــادة ) 99 (

بال�سراء و�سع  املخت�ص  االإداري  التق�سيم  يتعني على   ، الهيئة  احتياجات  �سراء  قبل طرح 

ال�سروط  باأف�سل  امل�ستلزمات  الهيئة من  احتياجــات  لتوفيــر   ، لل�ســراء  منا�سبــة  �سيا�ســات 

واالأ�سعار ، ويتم تق�سيم تلك االأ�سياء اإىل جمموعات متجان�سة حتى ي�سهل درا�ستها فنيا ، 

ومقارنة اأ�سعارها ماليا ، ويكون الطرح على اأ�سا�ص موا�سفات فنية ومف�سلة ، يتم و�سعها 

، ويجوز  اأو جلنة فنية ذات خربة باالأ�سناف واالأعمال املطلوبة  مبعرفة موظفني فنيني 
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عند ال�صرورة اال�صتعانة باملكاتب اال�صت�صارية فـي ال�صلطنة اأو فـي اخلارج فـي اإعداد هذه 

املوا�صفات . 

وفـي احلـــاالت التي يتم الطـــرح فيها على اأ�صـــا�س عينـــات مبوا�صفــــات معينـــة ، يتم النـــ�س 

على وزنها ومقا�صها اأو حجمها وبيان نوع العبوات و�صعتها وموا�صفاتها فـي االأ�صناف التي 

يتم توريدها داخل عبوات . 

املـــادة ) 100 (

يتوىل التق�صيم االإداري املخت�س بال�صراء و�صع القيمة التقديرية للعملية مو�صوع التعاقد 

بحيث تكون مماثلة الأ�صعار ال�صوق عند الطرح ، وعليه فـي �صبيل ذلك القيام بالدرا�صات 

الالزمة بهدف التنبوؤ ، وجمع املعلومات عن االأ�صواق ، وم�صتلزمات العمل املتوفرة فيها التي 

حتتاج اإليها الهيئة ، وم�صتوى اأ�صعارها ، وكمياتها املعرو�صة فـي هذه االأ�صواق ، وم�صتوى 

جودتها واملوا�صفات املتوفرة فيها ، وامل�صتلزمات البديلة التي ميكن اأن حتل حملها بهدف 

تقليــل املخاطــر التي قد تتعــر�س لها الهيئــة فـي �صبيــل احتياجاتهــا من امل�صتلزمــات ، مع 

االأخذ فـي االعتبار العوامل املوؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد . 

املـــادة ) 101 (

يتوىل التق�صيـــم االإداري املختـــ�س بال�صـــراء ت�صلم طلبـــات ال�صراء اأو طلبات متويــن املخازن 

من خمتلف التق�صيمات االإدارية بالهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�س التخاذ االإجراءات 

الالزمة لتنفيذها بعد قيدها فـي ال�صجل املعد لذلك ، على اأن يقوم مبراجعة تلك الطلبات 

للتاأكد من مطابقتها لل�صيا�صة ال�صرائية املتبعة فـي الهيئة . 

املـــادة ) 102 (

يقوم التق�صيم االإداري املخت�س بال�صراء باتخاذ االإجراءات الالزمة الإ�صدار اأوامر ال�صراء 

على النمــوذج املعد لذلــك اإىل املورد اأو املقاول الذي تقرر اختياره وقبــول عر�صــه ، وقيدهــا 

فـي �صجل اأوامر ال�صراء ، ومتابعة تنفيذها . 

املـــادة ) 103 (

الكافية  والبيانات  االأ�صماء  لقيد  �صجل  بال�صراء  املخت�س  االإداري  التق�صيم  فـي  يخ�ص�س 

للموردين واملقاولني وبيوت اخلربة واال�صت�صاريني والفنيني املتعاملني مع الهيئة ، للرجوع 
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اإليه عند ت�صليم طلبات ال�صراء واأداء اخلدمة الختيار املوردين اأو املقاولني املنا�صبني ممن 

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

املنا�صبني يتم اختيار موردين اأو مقاولني اآخرين ، على اأن تدرج اأ�صماوؤهم وبياناتهم فـي 

هذا ال�صجل ، كما يخ�ص�س �صجل اآخر لقيد املوردين اأو املقاولني املحظور التعامل معهم ، 

مع بيان اأ�صباب هذا احلظر . 

املـــادة ) 104 (

يخ�ص�س فـي التق�صيم االإداري املخت�س بال�صراء �صجل لقيد طلبات ال�صراء اأو اأداء اخلدمات ، 

وت�صجيل كافة البيانات املتعلقة بها ، وت�صمل : ) رقم الطلب امل�صل�صل ، وتاريخه ، واجلهة 

الطالبة ، وبيان امل�صرتيات اأو اخلدمات املطلوبة ، وتاريخ اإر�صال الطلب( . 

املـــادة ) 105 (

يخ�ص�س فـي التق�صيم االإداري املخت�س بال�صراء �صجل لقيد اأوامر ال�صراء ، وت�صجيل كافة 

البيانات املتعلقة بها ، وت�صمل : ) رقم وتاريخ اأمر ال�صراء ، وا�صم املورد ، وملخ�س االأ�صناف 

، وتاريخ  ، ورقم القيد ب�صجل االرتباطات  ال�صراء  اأمر  ، ومدة �صريان  ، وقيمتها  املطلوبة 

االإر�صال اإىل املورد ، ورقم وتاريخ اإذن الت�صلم ( . 

املـــادة ) 106 (

تعد اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية �صجال ملراقبة االرتباطات ، تقيد به ، من واقع بيانات 

اأمر  اأوامر ال�صراء ، القيمة فـي خانة املبلغ ، وفـي خانة البند املخت�س ، ثم تخ�صم قيمة 

ال�صراء من اأ�صل اعتماد البند املخت�س ، وي�صجل الباقي فـي خانة ر�صيد امليزانية ، ويراعى 

التاأ�صري على اأوامر ال�صراء مبا يفيد كفاية االعتمادات املخ�ص�صة لذلك بامليزانية ، اأو عدم 

كفايتها قبل الت�صديق عليها . 

املـــادة ) 107 (

يحظــر ال�صــراء اأو طلـــب اأداء اخلدمـــات اأو التعاقـــد اإال بعد التاأكـــد من كفاية االعتمــادات 

املخ�ص�صة لذلك مبيزانية الهيئة ، وقيد القيمة ب�صجل مراقبة االرتباطات . 
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الباب اخلام�س

خمازن الهيئة واإدارة املوجودات

الف�صل الأول

املخازن

املـــادة ) 108 (

يكون للهيئة خمزن اأو اأكرث يتم فيه تخزين املواد ، ويجب اأن يتوافر فيه اال�صرتاطات الفنية 

الالزمة ، وب�صفة خا�صة ، ما يتعلق مبوقع املخزن ، وم�صاحته ، وت�صميمه ، وتخطيطه ، 

و�صهولة حفظ املواد ، ونقلها ، وتداولها ، ورقابتها ، واملحافظة عليها . 

املـــادة ) 109 (

تق�صم مواد املخازن اإىل ما ياأتي : 

 اأ - اأ�صناف م�صتدمية : وت�صمل املواد التي ال تفنى مبجرد اال�صتعمال ، وتقيد عند 

�صرفها من املخازن عهدة طرف من ت�صلمها . 

ب - اأ�صناف معدة لال�صتهالك : وت�صمل املواد التي تفنى مبجرد ا�صتعمالها دون اأن 

يتخلف عنها بقايا من ذات نوعها . 

اأ�صناف املواد التي يتقرر اعتبارها  اأ�صناف غري �صاحلة لال�صتعمــال : وت�صمــل  ج - 

تالفة ، وال ميكن اإ�صالحها ، ويتم الت�صرف فيها بالبيع اأو االإتالف . 

املـــادة ) 110 (

يحظر حفظ اأي مواد ال تخ�س الهيئة باملخازن كالودائع واالأمانات ال�صخ�صية ، ويتحمل 

اأمني املخزن االأ�صرار املادية التي قد تنتج عن ذلك ، ويراعى التحقيق فـي اأ�صباب وجودها 

باملخزن ، ويرفع االأمر اإىل الرئي�س التنفيذي التخاذ االإجراء املنا�صب فـي هذا ال�صاأن . 

املـــادة ) 111 (

ت�صلم جميع املواد واالأ�صناف التي ترد اإىل الهيئة اإىل اأمني املخزن ، وذلك بعد معاينتها 

والتاأكد من �صالحيتها ، ومطابقتها للموا�صفات الواردة فـي اأوامر ال�صراء ، وبعد اتخاذ 

كافة االإجراءات اخلا�صة بالفح�س والت�صلم . 
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املـــادة ) 112 (

يكون اأمني املخزن م�صوؤوال عن جميع املواد املوجودة فـي عهدته باملخزن ، ويبا�صر باالإ�صافة 

اإىل الواجبات االأخرى املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة - الواجبات االآتية : 

اأ - االحتفاظ ببطاقة �صنف لكل مادة لقيد عمليات االإ�صافة وال�صرف والر�صيد   

لهذه املادة . 

الدليل  ، وتطوير هذا  الهيئة  امل�صتخدمة فـي  املواد  ب - االحتفاظ بدليل ملوا�صفات 

كلما دعت احلاجة اإىل ذلك . 

ج - متابعة تزويد املخزن باملواد الالزمة لعمل الهيئة ، وب�صفة دائمة . 

د - �صرف املواد للتق�صيمات االإدارية الطالبة لها بعد اتباع االإجراءات الالزمة فـي 

هذا ال�صاأن . 

هـ - االحتفاظ ببطاقة العهد ال�صخ�صية للمواد التي ت�صــــرف للموظفني الأعمالهم 

الر�سمية . 

اأو تلف اأو هالك اأي مادة ،  و - اإبالغ مديــر الدائــرة امل�صوؤولة عن املخــزن عن فقــد 

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

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

لتزويد املخزن بالكميات التي يحتاجها خالل ال�صنة املالية . 

املـــادة ) 113 (

يتعني عند فتح واإغالق املخزن مراعاة االآتي : 

 اأ - ال يجوز لغري اأمناء املخازن فتح اأو اإغالق املخازن . 

ب - يتم التعامل مع املخزن بعد امليعاد املحدد لبدء وقت العمل الر�صمي بن�صف �صاعة ، 

       وقبل امليعاد املحدد النتهائه بن�صف �صاعة . 

ويجوز عند االقت�صاء اأو فـي حاالت االأنواء املناخية اال�صتثنائية ، وبعد موافقة 

الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه ، اأن يتم فتح املخزن لت�صلم املواد اأو �صرفها خالل 

االإجازات االأ�صبوعية اأو الر�صمية اأو فـي غري االأوقات املحددة للعمل باملخزن . 

  ج - يلتــــزم اأميـــن املخـــــزن عند مبا�صــــرة عمله اليومـــي وقبــل التعامـــل مع املوظفيــــن 

بالتحقق من �صالمة املخزن وحمتوياته . 
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 د - ال ي�صمح لغري موظفـي املخزن بالدخول فـي االأماكــن املخ�ص�صـــة حلفـــظ املـــواد ، 

املكان  امل�صروفــة منه فـي  املواد  ، وت�صليــم  املخــزن  اإىل  الـواردة  املواد       ويتــم ت�صلم 

املخ�ص�س لذلك باملخزن . 

املـــادة ) 114 (

يتعني على اأمني املخزن - فـي حالة ندبه اأو نقله اأو اإعارته اأو قيامه باإجازة ملدة جتاوز )15( 

خم�صة ع�صر يوما ، اأو انتهاء خدمته - ت�صليم ما بعهدته اإىل من يحل حملـــه حتت اإ�صراف 

 ، عليهـا  يوقع  ن�صخ  ثالث  من  يحرر   ، وت�صلم   ، ت�صلــيم  حم�صر  مبوجب   ، املبا�صر  رئي�صه 

ويعتمد من مدير الدائرة امل�صوؤولة عن املخزن ليحتفظ كل منهم بن�صخة . 

فاإذا مل يتم الت�صليم على الوجه املبني فـي الفقرة ال�صابقة الأي �صبب من االأ�صباب يعني 

حمل  يحل  ملن  وت�صليمها   ، املخزن  موجودات  جرد  على  ت�صرف  جلنة  التنفيذي  الرئي�س 

اأميـن املخزن ، على اأن يعتمد الرئي�س التنفيذي نتائج عمل اللجنة . 

املـــادة ) 115 (

عند قيام اأمني املخزن باإجازة تقل مدتها عن )15( خم�صة ع�صر يوما ت�صلم اإىل من يحل 

حمله كميات تكفـي ملواجهة طلبات ال�صرف العادية حلني عودته ، ويجوز عند االقت�صاء 

فتح املخزن مبعرفة الرئي�س املبا�صر الأمني املخزن ، وذلك ملواجهة �صرف الطلبات االإ�صافية 

العاجلة ، وعلى اأن يتم اإعداد حم�صر مبا مت من اإجراءات فـي هذه احلالة . 

املـــادة ) 116 (

يلتزم اأمني املخزن باتخاذ االإجراءات الالزمة لتزويد املخزن باالأ�صناف التي يبلغ ر�صيدها 

حدا م�صاويا حلد اإعادة الطلب منها . 

املـــادة ) 117 (

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

، وال يجوز  املواد عهدة فـي حيازته  ، وتعترب هذه  اأخرى  واأو�صافها وكمياتها واأي بيانات 

ال�صرف منها اأو الت�صرف فيها قبل فح�صها ومعاينتها من قبل الدائرة املعنية . 
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املـــادة ) 118 (

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

من املخزن ، وذلك بالتفاق مع التق�سيم الإداري الطالب بالهيئة . 

املـــادة ) 119 (

ويبا�سر   ، رف�سها  تقرر  التي  تلك  عن  قبولها  تقرر  التي  املواد  فرز  املخزن  اأمني  يتوىل 

اإجراءات ت�سلم املواد املقبولة طبقا لالإجراءات املقررة لذلك . 

وبالن�سبة للمواد املرفو�سة يتوىل املدير املخت�ص اإر�سال اإخطار للمورد ، يت�سمن ما ياأتي : 

  اأ - اأ�سباب الرف�ص . 

ب - تكليـــف املـــورد بنقـــل املـــواد املرفو�ســـة خـــالل املهلـــة التي حتــدد ، ويكون م�سوؤول 

       عن كل فقد اأو تلف اأو هالك قد يحدث فيها بعد انق�ساء هذه املهلة . 

ج - تكليف املورد بتوريد مواد بديلة عو�سا عن تلك التي تقرر رف�سها ، وبالأ�سعار 

نف�سها . 

املـــادة ) 120 (

اإذن  املخزن مبوجب  اأو م�ساعدات �سمن موجودات  اأو معونات  الواردة كهدايا  املواد  تقيد 

توريد بعد حتديد القيمة املقدرة لها يوقع بوا�سطة املدير املايل ، على اأن يراعى فـي ذلك 

القوانني والنظم احلكومية املنظمة لقبول مثل هذه الهدايا اأو املعونات اأو امل�ساعدات . 

املـــادة ) 121 (

تالئم  بطريقة  لها  املخ�س�سة  الأماكن  فـي  حدة  على  منها  كل  املخزنة  املواد  حفظ  يتم 

العمل ، وبطريقة ل تعر�سها للتلف اأو الهالك اأو الفقد ، ويجب اأن ترقم كل خانة اأو مكان 

املواد  بني  التفرقة  مراعاة  مع  ورقمها  املادة  ا�سم  حتمل  بطاقة  عليه  وتو�سع  للحفظ 

اجلديدة وامل�ستعملة . 

املـــادة ) 122 (

املقـــرر لها مدة  اأن يقـــوم من وقت لآخــر بالتفتيـــ�ص على املواد  اأمني املخزن  يتعيـــن على 

التفتي�ص على مديره  ، وعر�ص نتيجة  القابلة للتلف بطبيعتها  املواد  اأو  �سالحية معينة 

انتهاء مدة  تاريخ  ترتيبها بح�سب  املواد  ، ويراعى عند حفظ هذه  الالزم  املبا�سر لتخاذ 

ال�سالحية ، بحيث تكون الأولوية فـي ال�سرف لالأقرب تاريخا . 
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املـــادة ) 123 (

يكون اأمني املخزن م�صوؤوال عن كل تلف اأو فقد اأو هالك فـي املواد التي ت�صلمها فـي عهدته 

حلفظها باملخازن ، اإال اإذا كان ذلك قد ن�صاأ عن عوامل طبيعية اأو ظروف قاهرة . 

املـــادة ) 124 (

امل�صروفة  املواد  نوع  للتحقق من  التامة  الدقة  ال�صرف مبراعاة  املخزن عند  اأمني  يلتزم 

وعددها ومقا�صها ووزنها وموا�صفاتها . 

ويراعى اأن يبداأ ال�صرف من الكمية التي وردت فـي اأقرب تاريخ بحيث يتبع مبداأ ما يرد 

اأوال ي�صرف اأوال ، بحيث يراعى اأن يبداأ ال�صرف من الكمية التي وردت اأوال ، اأو التي قاربت 

مدة �صالحيتها على االنتهاء ، ليكون املتبقي للحفظ لدى املخازن من الكمية التي وردت 

فـي اأقرب تاريخ . 

املـــادة ) 125 (

يقـــوم التق�صيـــم االإداري طالـــب ال�صـــرف با�صتيفـــاء البيانـــات الــواردة بطلـــب �صـــرف املـــواد 

على النموذج املعد لذلك . ويتوىل اأمني املخزن �صرف وقيد املواد املطلوبة فـي ال�صجل املعد 

لهذا الغر�س ، وذلك فور ت�صلمه للطلب . 

املـــادة ) 126 (

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

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

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

وعلى اأميـــن املخزن اإعداد ك�صـــف يبني فيه املواد املوجودة فـي املخـــزن واأر�صدتهـــا ، ويعتمـد 

من مديره املبا�صر . 

املـــادة ) 127 (

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

وتثبت االأر�صدة املوجودة من مواقع اجلرد فـي هذه القوائم ، وتوقع قوائم اجلرد من اأع�صاء 

اللجنة ، وتر�صل اإىل املدير امل�صوؤول عن املخزن الإثبات االأر�صدة والقيمة من واقع ال�صجالت ، 

وتر�صل القوائم املذكورة بعد ذلك اإىل الرئي�س التنفيذي العتمادها فـي حالة عدم وجود 

فرق . 
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، ب�شرط  اأثناء اجلرد  فـي  الأ�شناف  ت�شلم  اأو  العاجلة �شرف  ال�شرورة  ويجوز فـي حالت 

موافقة جلنة اجلرد ، وعلى اأن تودع �شندات الإ�شافة اأو طلبات ال�شرف فـي ملفات موؤقتة 

حلني انتهاء عملية اجلرد . 

املـــادة ) 128 (

فـي حالـــة وجــــود عجـــز بيــن الأر�شـــدة من واقـــع اجلـــرد الفعلـــي ، وبني الأر�شـــدة الـــواردة 

فـي ال�شجالت تقوم جلنة اجلرد باإثبات هذا العجز فـي قائمة اجلرد قبل عر�شها على الرئي�س 

التنفيـــذي . ويطلـــب من اأميـــن املخـــزن اإي�شـــاح اأ�شبـــاب هذا العجـــز خـــالل )7( �شبعـــة اأيـــام 

على الأكرث من تاريخ ت�شلمه الطلب . 

ويجوز للجنة ت�شوية العجز فـي اأ�شناف بع�س املواد من الزيادة التي قد توجد فـي اأ�شناف 

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

فـي قيد الكميات املت�شلمة اأو امل�شروفة فـي بطاقات ال�شنف . 

ويعـــد مدير الدائرة امل�شوؤولة عن املخزن �شنـــد اإ�شافة لت�شوية العجـــز النا�شـــئ عن الزيـــادة 

اأو طلب �شرف لت�شوية الفرق النا�شئ عن النق�س ، ويوقع الرئي�س التنفيذي على اأي منهما . 

املـــادة ) 129 (

يقرر الرئي�س التنفيذي فـي حالة ثبوت م�شوؤولية اأمني املخزن عن العجز ، اتخاذ الإجراءات 

 ، الربع  فـي حدود  الهيئة  اأو م�شتحقاته من  راتبه  العجز من  الالزمة خل�شم قيمة هذا 

، تتخذ  اأ�شال  اأو عدم وجود من ي�شاءل عنه  العجز  امل�شوؤول عن  وفـي حالة تعذر حتديد 

الإجراءات لتحميل قيمة العجز على الهيئة ، بعد العر�س على جمل�س الإدارة ، وفـي جميع 

الأحوال يتم اإبالغ اجلهات املخت�شة باملخالفات املالية اأو الإدارية اأو اأي حادث يرتتب عليه 

خ�شارة مالية ، مبا فـي ذلك العجز فـي الأر�شدة اأو الأ�شناف ، وذلك خالل )7( �شبعة اأيام 

من تاريخ اكت�شاف املخالفة . 

الف�صل الثاين

اإدارة املوجودات

املـــادة ) 130 (

واأرقام م�شل�شلة   ، بالهيئة  خـــا�س  بو�شم  والأدوات  واملعدات  والأجهزة  الأثاث  يجب متييز 

لكل �شنف ، وقيدها فـي ال�شجالت املخ�ش�شة لذلك . 
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املـــادة ) 131 (

تقوم الدائرة املعنية بالهيئة بت�شجيل وترقيم امل�شرتيات التي تعترب كاأ�شول ح�شب النظام 

املتبع لديها ، على اأن ت�شجل جميع البيانات املتعلقة ب�شرائها ، وخا�شة ما ياأتي : 

 اأ - رقم اأمر ال�شراء ال�شادر من الهيئة . 

ب - رقم الفاتورة ال�شادرة من املورد . 

ج - نوع الأ�شل امل�شرتى . 

 د - الكمية والقيمة . 

هـ - ن�شبة الإهالك املرتبطة به . 

 و - ال�شمانات املرتبطة به . 

 ز - اأي بيانات اأخرى . 

املـــادة ) 132 (

تعترب امل�شرتيات كاأ�شل ثابت اإذا كانت من الأ�شناف الآتية : 

 اأ - الأرا�شي . 

 ب - املباين . 

ج - ال�شيارات . 

 د - الأثاث . 

هـ - معدات واأجهزة مكتبية )كاأجهزة احلا�شب الآيل - والهواتف - والفاك�شات - اآلت 

الطابعة - اآلت الت�شوير - املا�شحات ال�شوئية - قطاعات الأوراق - املكيفات ( . 

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

املـــادة ) 133 (

ي�شكـــل الرئيـــ�س التنفيـــذي جلنة جلرد موجـــودات الهيئـــة من الأثـــاث والأجهـــزة واملعـــدات 

والأدوات املختلفة ، وذلك مرة واحدة على الأقل �شنويا . 

وتقوم اللجنة باجلرد وفقا لالإجراءات الآتية : 

 اأ - مطابقة الأر�شدة الفعلية مع الأر�شدة املوجودة فـي ال�شجالت . 

ب - التاأكد من اأن كل موجودات الهيئة �شاحلة لال�شتعمال . 

 ج - اإعداد قوائم اجلرد وتوقع من اأع�شائها ، وتر�شل اإىل مدير الدائرة املعنية لبيان 

اأ�شباب الفروقات . 

 د - رفع القوائم م�شفوعة بالتو�شيات اإىل الرئي�س التنفيذي لالعتماد . 
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املـــادة ) 134 (

ل يجوز الت�صرف فـي منقولت الهيئة بالبيع اإل فـي اإحدى احلالت الآتية : 

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

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

ج - اإذا كانت �صاحلة لال�صتعمال ، وا�صتمر تخزينها مدة طويلة ، ويخ�صى عليها من 

التلف . 

د - اإذا كانت �صاحلة لال�صتعمال ورئي ا�صتبدال اأ�صول اأحدث منها . 

املـــادة ) 135 (

يكون بيع املنقولت باتباع اإحدى الطرق الآتية : 

 اأ - البيع عن طريق اإجراء مزاد علني . 

اأثمانها مببلغ  تقدر  التي  للمنقولت  بالن�صبة   : املغلقة  املظاريف  البيع بطريق   - ب 

)25٫000( خم�صة وع�صرين األف ريال عماين ، فاأقل . 

ج - البيع بطريق الإ�صناد املبا�صر : بالن�صبة لالأثاث الذي يقدر ثمنه الأ�صا�صي مببلغ 

ل يجاوز )2٫000( األفي ريال عماين . 

املـــادة ) 136 (

تقوم جلنة املناق�صات الداخلية بالهيئة بفتح املظاريف املغلقة ، ومراجعة العرو�ض املقدمة ، 

وتر�صية املزايدة على اأعلى عر�ض م�صتوف ال�صروط . 

املزايدة وفقا  تر�صو عليه  اللجنة حتديد من  تتوىل  اأكرث  اأو  فـي عر�صني  الت�صاوي  وعند 

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

من قبل الرئي�ض التنفيذي . 

املـــادة ) 137 (

ل يجـــوز للدائرة املعنية اتخــاذ اإجـــراءات البيع اإل بعد احل�صـــول على موافقـــة الرئيـــ�ض 

اأو غري  فائ�صة عن احلاجة  املنقولت  اأن  يثبت  ، ما مل  الآتية  املدد  وانق�صاء   ، التنفيذي 

�صاحلة لال�صتعمال قبل انق�صاء هذه املدد : 

 اأ - )5( خم�ض �صنوات بالن�صبة لالأثاث املكتبي من الكرا�صي واأطقم اجللو�ض واخلزانات 

واملكتبات والطاولت . 
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ب - )6( �شت �شنوات بالن�شبة لل�شيارات وو�شائل النقل الأخرى و�شجاد املكاتب . 

ج - )7( �شبع �شنوات بالن�شبة لالآلت واملعدات ، والأجهزة املكتبية )كاأجهزة احلا�شب 

الآيل والهواتف والفاك�شات واآلت الطباعة واآلت الت�شوير واملا�شحات ال�شوئية 

وقطاعـــات الأوراق واملكيفـــات( ، وغريهـــا مما مل يرد النـــ�س عليها فـي البنديـــن 

ال�شابقني . 

املـــادة ) 138 (

 ، ، وتاريخ  اإي�شاح كميتها  ، مع  املنقولت املطلوب بيعها فـي جمموعات متجان�شة  ت�شنف 

وقيمة �شرائها ، وقيمتها الدفرتية وقت طلب البيع ، وقيمتها التقديرية ، وو�شف حلالتها . 

املـــادة ) 139 (

يجب اأن يت�شمن الإعالن عن البيع البيانات واملوا�شفات الأ�شا�شية للمنقولت املعرو�شة ، 

وكيفية املعاينة ، ومكانها ، وميعاد ومكان تقدمي العرو�س ، واملبلغ الواجب �شداده لدخول 

املزاد اإن وجد ، والن�شب الواجب �شدادها من ثمن البيع ، وذلك مبجرد ر�شو املزاد وم�شاريف 

الدللة ، واأي بيانات اأخرى . 

املـــادة ) 140 (

تتوىل الدائرة املخت�شة م�شوؤولية الإجراءات اخلا�شة بتنفيذ بيع منقولت الهيئة ح�شب 

الطريقة املحددة للبيع ، ولها فـي ذلك ال�شتعانة مبن تراه منا�شبا فـي اإقرار عملية البيع ، 

وخا�شة من حيث منا�شبة ال�شعر التقديري . 

املـــادة ) 141 (

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

املتزايدين عن )3( ثالثة ، اأو اإذا مل ت�شل الأثمان املعرو�شة اإىل )50%( خم�شني فـي املائة 

من القيمة التقديرية . 

 وفـي جميع الأحوال تكون اجلل�شة الثانية نهائية بعد اإعادة النظر فـي القيمة التقديرية . 
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املـــادة ) 142 (

يتم اإتالف و�صطب املوجـــودات غري ال�صاحلة لال�صتعمـــال ، اأو التي تتجـــاوز نفقات بيعها 

للقيمة املحتمل احل�صول عليها نتيجة البيع ، وتعد الدائرة املخت�صة قائمة بتلك املوجودات 

تبني فيها نوعها وتاريخ �صرائها وقيمتها ال�صرائية والدفرتية وو�صفا حلالتها للح�صول 

على موافقة اللجنة . 

املـــادة ) 143 (

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

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

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

الباب ال�صاد�س

النماذج وال�صجالت املالية

املـــادة ) 144 (

تعد اجلهـــة املخت�صـــة بال�صـــوؤون املاليـــة بالتن�صيق مع ق�صمي التدقيق الداخلـــي والوثائـــق 

واملحفوظات بالهيئة النماذج والدفاتر وال�صجالت املالية واأنظمة احلا�صب االآيل الالزمة 

للموظفني املاليني ، كما حتدد القواعد املنظمة للقيد فيها ، واإدخال التعديالت الالزمة 

عليها اإذا لزم االأمر . 

املـــادة ) 145 (

ت�صرف اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية اإىل املوظفني املاليني النماذج والدفاتر وال�صجالت 

املالية املقرر ا�صتخدامها ح�صب اخت�صا�س كل موظف مقابل توقيعه مبا يفيد ت�صلمها ، مع 

حتديد اأعدادها . 

املـــادة ) 146 (

العمل بها بعد  املنتهي  املالية  الدفاتر وال�صجالت  اإتالف  ، يتم  التقادم  اأحكام  مع مراعاة 

انتهـــاء املدة املقـــررة لالحتفـــاظ بها مبعرفة ق�صم الوثائـــق واملحفوظـــات بالهيئـــة ، وبعد 

التن�صيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية . 
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الباب ال�صابع

اأحكام ختامية

املـــادة ) 147 (

يتم تقييم املعامالت املالية التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل الريال العماين ، وفقا الأ�صعار 

ال�صرف فـي تاريخ اإجراء املعاملة . 

املـــادة ) 148 (

فـي جميع االأحوال ، يلزم احل�صول على موافقة الرئي�س التنفيذي ، فـي حاالت اإبرام العقود 

التي ترتــــب التزامــــات مالية على الهيئة ملدة جتاوز ال�صنـــة املاليـــة اأو الت�صالـــح اأو التنـــازل 

اأو ف�صخ العقود . 

املـــادة ) 149 (

املحافظـــة على اأ�صـــول الهيئــــة واجب على املوظفيـــن فيهــا ، وكل من ي�صتخدمهـــا اأو تكـــون 

فـي عهدته ، وعليهم اإبالغ اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية والتدقيق الداخلي عن كل تلف 

اأو �صرر اأو فقد يقع على االأ�صول التي بحوزتهم . 

املـــادة ) 150 (

ال يجوز �صطب اأي جزء من االأموال امل�صتحقة للهيئة اإال بقرار من املجل�س ، وبعد ا�صتنفاد 

االإجراءات القانونية املتعلقة بتح�صيلها . 

املـــادة ) 151 (

اأموال الهيئة التي  تتوىل التق�صيمات االإدارية بالهيئة اتخاذ االإجراءات الالزمة ل�صيانة 

ت�صتخدمها اأوال باأول . 

املـــادة ) 152 (

يراعى عند تقدير �صرورة �صيانة اأموال الهيئة مدى اإمكانية اال�صتفادة منها م�صتقبال ، 

وما تبقى من عمرها االفرتا�صي . 

املـــادة ) 153 (

تطبق اأحكام القوانني واللوائح والنظم احلكومية فيما مل يرد ب�صاأنه ن�س خا�س فـي هذه 

الالئحة . 
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