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ــل س مايــة ا امــة  ــة ال ي ال

قـــــــرار

رقـــم 336 2017 

ــل س مايــة ا امــة  ــة ال ي الـية لل ــة ا ار الال ســ باإ

ام الهيئة العامة حلماية امل�صتهلك ،  ا�صتنادا اإ املر�صوم ال�صلطا رق 2011/53 باإ�صدار ن

ل�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�صتهلك   واإ موافقة 

واإ موافقة وزارة املالـية  

وبناء عل ما تقت�صي امل�صلحة العامة  

ــرر ــ

أولــ ــاد ا ا

يعمــل باأحكـــام الالئحــة املالـيـــة للهيئــة العامــة حلمايــة امل�صتهــلك  املرفقــة .

انيــة ــاد ال ا

يل كل ما يخال الالئحة املرفقة  اأو يتعار�س مع اأحكامها .

ــة ال ــاد ال ا

ريدة الر�صمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�صر . ين�صر هذا القرار فـي ا

ـ ــة 1438 ـ  29 مـ  ا ر  س
ـــــــــر 2017  م ــــ  20 مـ �س وا ا

ـــــ ـــــــة ال م ميــــ بـ  يـــــــ بـ  �س د
لـ�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�صتهلك رئيـ�س 



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1212(

ــل س مايــة ا امــة  ـة ال ي الـية لل ـة ا الال

أو ـــا ا ال

ـــا عامـــة ــات واأ ري

ــاد  1  ا

فـي تطبيـــق اأحكــــام هــــذ الالئحـــة  يكون للكلمـــات والعبارات التية املعنــ املو�صــ قريــن 

كل منها ما  يقت�س �صيا الن�س معن اخر  

ـــــة   ي ال

 الهيئة العامة حلماية امل�صتهلك .

لـــــ   ا

ل�س اإدارة الهيئة .

يـــ   الر

رئي�س الهيئة .

لـــ   يــ ا ر

ل�س اإدارة الهيئة . رئي�س 

يــ   ــ الر نا

نائب الرئي�س لل�صوؤون الإدارية واملالـية بالهيئة .

ـــا   يـــر ال ا

مدير عام ال�صوؤون الإدارية واملالـية بالهيئة .

الـ   يــر ا ا

مدير دائرة ال�صوؤون املالـية بالهيئة .

الـيو   ـــو ا و ا

ها اأو اإنفاقها اأو مراقبتها اأو القيام  كل من نيط ب قب�س الأموال العائدة للهيئة اأو حف

يـــ امل�صتنـــدات املالـية اأو اإجـــراء القيود املحا�صبيــة اأو ترحيلهــا لل�صجـالت اأو البطاقات  بتن
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اأو النمـــا املعــدة لــذلك  وب�صفـة خا�صــة املحا�صبــون  واأمنـــاء اخلزائــن  وحاملو ال�صلـــ 

بنوعيهــــا  واملدققـــون الداخليــــون  واملراجعـــون  وكتبــــة احل�صابــــات  واأمنـــــــــاء املخـــــــازن  

واأمناء ال�صجل فـي الهيئة . 

الـيـة   ــر ال�ســـوو ا دا

�صيلها ودفع اللتزامات املالـية للهيئة  التق�صي الإدار املخت�س بحف اأموال الهيئة و

لك طبقا للقوان واللوائ والقرارات ال�صارية . و

لــــ   ا قيـــ ال ــر ال دا

التق�صي الإدار املخت�س بالتحقق من تطبيق اأحكام القوان واللوائ والقرارات ال�صارية ، 

ة عل اأموال الهيئة . واقرتا الإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحاف

سنويــة   انيــة ال ي ا

نامج املالـي املعد فـي اإطار اخلطة العامة للهيئة عن �صنة مالية مقبلة . ال

امـــ   ســا ا ا

الإيرادات وال�صتخدامات الفعلية عن ال�صنة املالـية املنتهية موزعة ح�صب ت�صني امليزانية  

اميـــــة امل�صتخرجـــة  بالإ�صافــــة اإلــــ اأر�صــــدة احل�صابــــات املدينـــة والدائنـــة واحل�صابــات الن

اتها . من واقع ال�صجالت واملركز املالـي عن الفرتة 

ـــا   إن ـــو با ا

الرئيــ�س اأو من يفو�صــ  وكـــل مو مفو�س بالإنفا مــن �صلطــة خولها القانـــون بالأمــر 

بالإنفا .

ــ بال�ســـرا   إدار ا سيــم ا ال

ق�صــــ امل�صرتيــــات بدائــــرة ال�صــــوؤون املالـية باملديريــــة العامــــة لل�صـــــوؤون الإداريــــة واملالـية 

ت�س بال�صراء والتعاقد بالهيئة يبا�صر الخت�صا�صات نف�صها   اأو اأ تق�صيـــ اإدار اخـــر 

اأو جزءا منها .

ــاد  2  ا

ت�صر اأحكام القوان واللوائ والن احلكومية فـيما  يرد ب�صاأن ن�س فـي هذ الالئحة .
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اŸــادة ) 3 (

تبداأ ال�صنة املالـية للهيئــة فـي اليــوم الأول من �صهر يناير من كل �صنة  وتنتهـــي فـي اليــــوم 

ال من �صهر دي�صم من ال�صنة نف�صها . احلاد وال

اŸــادة ) 4 (

املوكلة  والخت�صا�صات  باملهام  القيام  عن  م�صوؤول  الهيئة  فـي  املالـيون  فون  املو يكون 

وجبهـــا  وعن اأ اأخطاء تلحق  وجــب هذ الالئحــة والتعليمات التــي ت�صـدر  اإليه 

ي املعامــالت املالـية اأم تدقيقهــا  باأمـــوال الهيئــة �صـــواء كان هذ الأخطـــاء ناجمة عن تن

اأم املوافقة عليها .

اŸــادة ) 5 (

للمجلــــ�س �صطـــب قيمة اخل�صائر التي تلحق باأموال الهيئــة فـي حالة عـــدم وجـــود م�صـــوؤول 

عن تلك اخل�صائر  اأو تعذر معرفت رغ اإجراء التحقيق الالزم . 

واإعفاء  الهيئة  عل جانب  الهيئة  ب�صيارات  تلحق  التي  اخل�صائر  قيمة  ميل  وللمجل�س 

املت�صبب - كليا اأو جزئيا - من هذ القيمة بناء عل اقرتا املدير العام  وفـيما ل يجاوز 

موع عل مبل  ا ل يزيد  5000 خم�صة ال ريال عما فـي املرة الواحدة  و مبل 

)50٫000 خم�صــ األــ ريال عما فـي ال�صنة الواحدة .

اŸــادة ) 6 (

عل املو املخت�س فور اكت�صا اأ فقد اأو ت�صوي اأو تل فـي ال�صجالت اأو اأ م�صتند اخر 

ناء ال�صتخدام اأو احلف - اإبال رئي�ص املبا�صر بالواقعة   يكون فـي عهدت - �صواء فـي اأ

وعل الرئي�س املبا�صر رفع الأمر اإ املدير العام لإجراء التحقيق  والوقو عل اأ�صبا 

ا تعذر الو�صول اإ امل�صوؤول . ديد امل�صوؤولية  اأو احلف اإ الفقد  اأو الت�صوي  اأو التل  و

ا تب من خالل التحقيق وجود �صبهة جنائية تع اإبال الدعاء العام لتخا اإجراءات  واإ

ب�صاأنها .

اŸــادة ) 7 (

ـــدد ر�صــــوم اخلدمــــات التــــي تقدمهــــا الهيئـــة بقــــرار مــــن رئيــ�س املجلـــ�س  بعــــد موافقــــة 

كل من املجل�س  ووزارة املالـية .
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البــاب الثانـــي

ا’خت�صا�صــات اŸالـيــة

أو ســ ا ال

ـــ  يـــ ونا الـيـــة للر ســات ا سا ا

اŸــادة ) 8 (

الرئي�س هو امل�صوؤول عن اأموال الهيئة  ول كافة الخت�صا�صات املخولة لروؤ�صاء الوحدات 

احلكومية طبقا للقوان واللوائ والن املعمول بها  وفـي حدود العتمادات املدرجة 

ائز  ا من  اأ  اإ  املالـية  �صالحيات  بع�س  يفو�س  اأن  ول  للهيئة   ال�صنوية  بامليزانية 

تفوي�صه قانونا  ويكون م�صوؤول عن مبا�صرته لل�صالحيات التي فو�صه فـيها .

اŸــادة ) 9 (

نائــــب الرئيــــ�س م�صــــوؤول اأمــــام الرئيـــ�س عـــن الإ�صرا عل الأعمـــال املالـيــــة فـي الهيئــة  

وعــن �صالمــة الإجــراءات اخلا�صة بهـــا  ويحل حمل فـي الأعمـــال املالـيـــة فـي حالـــة غيابـــ 

ار�صة اخت�صا�صات . اأو وجود مانع يحول دون 

انــ ســـ ال ال

ــا  يــر ال الـية للم ســات ا سا ا

اŸــادة ) 10 (

املدير العام م�صوؤول اأمام الرئي�س عن الإ�صرا عل الأعمال املالـية فـي الهيئة وعن �صالمة 

و�صحة الإجراءات اخلا�صة بها فـي حدود الخت�صا�صات املخولة ل  ويبا�صر عل الأخ�س 

ال�صالحيات التية  

الإ�صرا عل اإعداد م�صرو امليزانية ال�صنوية للهيئة . - 1

التحقق من تطبيق اأحكام القوان واللوائ املالـية والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها . - 2

ــــة  - 3 التحقــــق مـــن اتخـــــا الحتياطــــــات الكافـية والإجـــراءات الالزمـــــــــة للمحاف

علـــ اأمـــوال الهيئـــة .
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�صيـــل اإيـــرادات الهيئـــة فــــي مواعيدهـــا  وقيدهــا فـــي ال�صجـــالت  - 4 التحقــــق من 

املعــدة لـــذلك .

التحقق من قيد م�صروفـات الهيئة فـي ال�صجالت املعــدة لـــذلك  واأن يت ال�صر  - 5

فـي حدود املخ�ص�صات املالـية املعتمدة .

بالهيئــــــة  - 6 املخت�صـــــــ  مــــن  اإليـــــ  املقدمــــــة  املالـية  والبيانـــــات  التقاريــــــر  درا�صــــــة 

قـــبل عر�صهـــا علـــ الرئيـــ�س .

اعتمـــاد �صنـــدات ال�صـــر بعـــد التاأكــــد مــــن توافــــر ال�صــــرو القانونيـــة واملالـيــــة  - 7

لك فـي حدود ال�صالحيات املخولة ل . واملحا�صبية الالزمة  و

الـــ ســ ال ال

الـية ــر ال�ســوو ا الـ ودا يــر ا ســات ا سا ا

ــاد  11  ا

املدير املالـي م�صوؤول اأمام الرئي�س عن كافة الأعمال املالـية واملحا�صبية التي تتعلق بح�صابات 

الإجراءات  كافة  وتنفـيذ  بها   ال�صجالت اخلا�صة  فـي  املالـية وقيدها  الهيئة ومعامالتها 

ائــــز قانونــــا  ـــة عل اأمـوال الهيئـــة  ويبا�صـــر فـي حـــدود التفويــ�س ا املتبعــة فــــي املحاف

ال�صالحيـات التية  

اعتمــاد �صنـــدات ال�صــر بعـــد التاأكـــد من توافــــر ال�صــــرو القانونيـــــة واملالـيــــة  - 1

لك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة ل . واملحا�صبية  و

اعتماد ال�صيكات واحلوالت املالـية بعد التاأكد من �صالمة ال�صر . - 2

اعتماد املناقالت املالـية ب بنود املوازنة املعتمدة بالهيئة . - 3

ــاد  12  ا

فـ بدائرة ال�صوؤون املالـية  وي�صر عل اأعمالها ،  املدير املالـي هو امل�صوؤول املبا�صر للمو

وعل الأخ�س التي  

اإعداد م�صرو امليزانية ال�صنوية للهيئة . - 1

ي ال�صجالت املالـية بالهيئة . - 2 م�صك وتن
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اإعــــداد ك�صوفــــات احل�صابــــات ال�صهريــــة واخلتامـــية وبيــــان املركــز املالـي للهيئـــة   - 3

واأ بيانــات ماليــة اأخــرى تطلــب منــ .

�صيل وقيد الإيرادات وامل�صروفات فـي مواعيدها فـي ال�صجالت املعدة لذلك . - 4

ـــام املحا�صبـــي واملجموعــــة الدفرتيـــة  - 5 اقرتا التعديــالت املـــراد اإدخالهـــا علــ الن

بالتن�صيق مع دائرة التدقيق الداخلي .

ائ بالهيئة . - 6 اإجراء التعديالت عل موازنة الو

ســ الرابـــ ال

لــ ا قيــ ال ــر ال ســات دا سا ا

ــاد  13  ا

نامج تدقيق  تتبع دائرة التدقيق الداخلي الرئي�س مبا�صرة  وتبا�صر اخت�صا�صاتها وفقا ل

�صنو يعتمد الرئي�س قبل بداية كـــل �صنـــة مالية  كمــا تتولـــ اإعـــداد التقاريـــر الالزمـــة 

وعر�صهــا علـــ الرئيــ�س علــ اأن تت�صمــن نتائــج التدقيـــق والفحـــ�س واملخالفـــات املالـيــــة 

والإدارية واأ�صبابها واقرتا و�صائل تالفـيها  وتبا�صر عل الأخ�س الخت�صا�صات التية  

التحقق من تطبيق اأحكام القوان واللوائ والقرارات املالـية والإدارية املعمول  - 1

ة عل اأموال الهيئة . بها واقرتا الإجراءات الالزمة للمحاف

التدقيق عل جميع القيود وامل�صتندات وال�صجالت املالـية والإدارية فـي الهيئة . - 2

املعمول  - 3 مة  والأن للقوان  الهيئة طبقا  اإيرادات  �صيل وتوريد  التدقيق عل 

بها والتحقق من مواعيد ا�صتحقاقها .

وفقا  - 4 يت  ال�صر  اأن  من  للتحقق  الهيئة  تخ�س  التي  ال�صر  �صندات  مراجعة 

مة املعمول بها . للقوان والأن

وكذلك  - 5 واخلزائن   املخازن  واأعمال  واملوؤقتة  ة  امل�صتد ال�صل  اأعمال  مراجعة 

مة ومراجعة حركة ال�صيارات .  العقود والتفاقيات امل

يتعلق  - 6 فـيما  �صواء  املالـية  ال�صوؤون  دائرة  جتريها  التي  املحا�صبية  القيود  مراجعة 

ابتة واملنقولة املخ�ص�صة لها وفح�س  �صروفات الهيئة اأو اإيراداتها اأو الأموال ال

ومراجعة ال�صجالت املخ�ص�صة لقيدها .
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بعد  - 7  - اخلتامي  احل�صا  وفح�س  بالهيئة   اخلا�صة  اخلتامية  القوائ  مراجعة 

ا ترا من تو�صيات  انتهاء ال�صنة املالـية - خالل الفرتة املحددة  واإعداد تقرير 

واقرتاحات فـي هذا ال�صاأن  ورفع اإ الرئي�س . 

وغريها  - 8 واملوؤقتة  ة  امل�صتد ولل�صل  وللخزائن  للمخازن  املفاج  رد  ا اإجراء 

والن  للوائ  وفقا  لك  و للهيئة   املخ�ص�صة  املنقولة  اأو  ابتة  ال الأموال  من 

رد  ورفع اإ الرئي�س . والإجراءات املعمول بها  واإعداد تقرير بنتيجة ا

الفات مالية اأو اإدارية بالهيئة  - 9 اتخا الإجراءات الالزمة فـي حالة اكت�صا اأ 

مع اإخطار الرئي�س . 

اإعداد التقارير التية   - 10

تقارير دورية بنتائج الفح�س تت�صمن املخالفات التي اأ�صفر عنها الفح�س  اأ - 

واأ�صبابها وطر عالجها وو�صائل تالفـيها ورفعها اإ الرئي�س .

ات اأهمية خا�صة  الفات اأو مو�صوعات اأخرى  تقارير بنتيجة فح�س اأ   - 

يقرر الرئي�س  اأو من يفو�ص فح�صها .

ومركزها  الهيئة   ح�صابات  فح�س  نتيجة  تت�صمن  �صنوية  ن�ص  تقارير   - 

ات والتو�صيات التي وردت فـي التقارير الدورية  املالـي وملخ�صا للمالح

10 ونتيجة متابعتها . اأ   من البند  واخلا�صة امل�صار اإليها فـي الفقرت 

تلقي تقارير جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة املت�صمنة نتائج تدقيق ح�صابات  - 11

الهيئـــة  وفحـــ�س اأعمالها املالـيـــة والإداريـــة  واإحالتهـــا اإ املديريـــات والدوائــــر 

لعر�ص  بالرد  تقرير  لإعداد  والدوائر  املديريات  ردود  وتلقي  بالهيئة   املخت�صة 

عل الرئي�س للرد عل جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة .

اقرتا الو�صائل الالزمة لتالفـي املخالفات املالـية اأو الإدارية التي تت�صمنها تقارير  - 12

جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة واإخطار املديريات والإدارات والدوائر املعنية 

بالتو�صيات ال�صادرة بهذا ال�صاأن . 

قت�ص القوان املالـية والإدارية وغريها  - 13 اأ اخت�صا�صات اأخرى تكون مقررة 

ا يتفق وطبيعة عمل الهيئة . من اللوائ والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها و
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الــ ــا ال ال

ـــ ـا�س ـــا ا الن

أو ســ ا ال

انيـــة يـ ا

أو ــــر ا ال

انيــة يـ اد م�ســـرو ا اأو  اأ�ســ اإعـــ

ــاد  14  ا

�صرو امليزانية ال�صنوية للهيئة ما ياأتي   يجب اأن يرفق 

قوائـــ ماليــة بتقديــرات �صافـي امليزانيــة املعدلــة م�صافــا اإليها العـــالوة الدوريــة  - 1

فـ . امل�صتحقة للمو

 تفا�صيل املبال املدرجة بامليزانية . - 2

قيقها خالل ال�صنة املالـية . - 3 ازات املتوقع  امج واملوؤ�صرات والإ  الأهدا وال

يزانيــة  - 4 الأ�صــ�س واملعاييــر التــي بنيــ عليهــا تقديــرات امليزانيــة املقدمــة مقارنـــة 

العــام ال�صابــق .

ــاد  15  ا

يراعـــ عنـــد اإعـــداد م�صــرو امليزانيـــة اأن تكـــون تقديـــرات املـوارد وال�صتخدامـــات �صاملــة 

كافـة تق�صيمــات الهيئــة .

ــاد  16  ا

يتبع فـي اإعداد م�صرو امليزانية الأ�صا�س النقد بحي يعت م�صروفا كل مبل يت �صرف 

�صيل خاللها  عل اأن يت�صمن م�صرو  خالل ال�صنة املالـية  ويعت اإيرادا كل مبل يت 

ملواجهة  اإيراد مع  اأو  وال�صتخدامات  ول يجوز تخ�صي�س مورد  املـوارد  كافة  امليزانية 

اإنفـا حمــدد اإل فـي احلالت ال�صروريــة التي ي�صدر بها مر�صوم �صلطانــي  اأو التــي تكــون 

تنفـيذا لتفاقيات تلتزم بها ال�صلطنة .
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اŸــادة ) 17 (

يرفـــع املديـــر العــــام م�صــــرو امليزانيــــة بعد ا�صتكمال مناق�صتـــ مـــع التق�صيمـــات املخت�صـــة 

فـي الهيئة اإ الرئي�س  لعتماد من املجل�س قبل نهاية �صهر �صبتم من ال�صنة ال�صابقة 

ال�صنة  بدء  قبل  املالـية  وزارة  اإ  امل�صرو  ويقدم  امليزانية   مل�صرو  املالـية  لل�صنة  مبا�صرة 

ة اأ�صهر عل الأقل . ال املالـية بـ  3  

ـــوارد يـــر ا انيــا  اأ�ســـ 

اŸــادة ) 18 (

يراع عند اإعداد تقديرات موارد امليزانية عن اأ �صنة مالية ما ياأتي  

ارية .-  ال�صرت�صاد باملـوارد املح�صلة خالل ال�صنت املالـيت ال�صابقت لل�صنة ا

مراعــــاة الزيــــادة اأو النخفا�س املتوقع فـي املـوارد عن ال�صنة املالـية حمـــل التقديـــر - 

يــــل امل�صروعــــات  يـــرات فـي الأن�صطة القائمـــة وت�ص كــــر الأ�صبـــا نتيجــة الت مـع 

�صيلها عن الأعوام ال�صابقــــة   �صيلـــ من املـوارد املتاأخر  ر  ديدة  وما ينت ا

والعائــد من ر�صوم اخلدمات .

 الإ�صارة اإ القوان واللوائ والقرارات اخلا�صة بكل اإيراد .- 

ر -  الة فـي التقديرات والتزام الدقة مع مراعاة جميع العوامل التي توؤ  عدم امل

القت�صادية  العوامل  ب�صبب  النخفا�س  اأو  بالزيادة  �صواء  الإيرادات  تقدير  فـي 

والجتماعية  وتقدير املــورد دون ا�صتقطا اأ نفقات منها .

نـــة ي�صكلهــا الرئيــ�س -  تقــــدر ر�صـــوم اخلدمــــات التـــي تقدمهـــا الهيئـــة بوا�صطــة 

ر�س  وترفع اللجنة تو�صياتها عن طريق الرئــي�س اإ املجل�س لالعتماد   لهذا ال

بعد موافقة وزارة املالـية . 

ــات  ـــات  الن سرو يـــر ا ا  اأ�ســ  ال

اريــــة ـــات ا ســرو 1  ا

اŸــادة ) 19 (

ارية عن اأ �صنة مالية ما ياأتي   يراع كاأ�صا�س عام فـي تقدير امل�صروفات ا
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العمل عل تر�صيد الإنفا . - 1

ارية . - 2 ال�صرت�صاد بالنفقات الفعلية خالل ال�صنت املالـيت ال�صابقت لل�صنة ا

يـــر القوانـــ واللوائـــ والقـــرارات ال�صاريــــة عنـــد اإعـــداد  - 3 الأخـــذ فـي العتبــار تاأ

العمل بها وما قد يرتتب عليها فـي م�صرو ميزانية  ار  ا امليزانية  تقديرات 

ديدة من تعديالت . ال�صنة ا

ــاد  20  ا

يراع فـي تقدير بند الرواتب والأجور ما ياأتي  

اأن ت�صمل التقديرات كافة الرواتب والأجور والبدلت وامل�صتحقات املالـية الأخرى  اأ - 

مة املعمول بها . فـ والعامل بالهيئة  وفقا لالأن ميع املو

يمي املعتمد . ائ بالهيئة متفقا مع هيكلها التن اأن يكون عدد الو  - 

ح�صا التعديالت الوجوبية فـي الرواتب والأجور املرتتبة عل �صدور مرا�صي   - 

نائية اأو املكافات اأو الرتقيات . �صلطانية  اأو نتيجة ملن العالوات الدورية اأو ال�صت

رات الالزمة بالن�صبة للزيادة غري الوجوبية فـي الرواتب والأجور . اإي�صا امل د - 

ــاد  21  ا

يراع عند تقدير بند امل�صتلزمات ال�صلعية ما ياأتي 

تقدير امل�صتلزمات ال�صلعية التي ترتبط مبا�صرة باأداء الهيئة ملهامها عل اأ�صا�س حج  - 1

بال�صتهالك  ال�صرت�صاد  مع  ال�صلعية  امل�صتلزمات  ل�صتخدام  امل�صتهد  الن�صا 

الفعلي خالل ال�صنت املالـيت ال�صابقت واملتوقع ا�صتهالك خالل ال�صنة املالـية 

ارية . ا

ديــدة التــي تتــ   - 2 تاجــ امل�صروعــات ا  اأن تت�صــمن تقديــرات امل�صتلزمــات مــا 

يل خالل �صنة التقدير . وتدخل فـي مرحلة الت�ص

 مراعاة الكميات املتوقع توافرها باملخازن فـي بدء ال�صنة املالـية حمل التقدير . - 3

ربـط �صيا�صــة ال�صــراء ب�صيا�صـــة التخزيــن منعـــا للتكـــد�س  ومراعـــاة ال�صتهالكــات  - 4

للموجودات  وتنا�صب التقديرات مع التو�صعات املتوقعة وزيادة حج العمل .
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ــاد  22  ا

يراع عند تقدير بند امل�صتلزمات اخلدمية ما ياأتي 

تقدير بند الإيجارات عل اأ�صا�س ما ت�صتاأجر الهيئة من اأرا�س اأو مبان ويرفق  - 1
بيان بهذ الأرا�صي واملبا مو�صحا ب القيمة الإيجارية لكل منها وتاري بداية 

ونهاية عقد الإيجار .

يتوقع  - 2 والتي  القائمة   العقود  اأ�صا�س  عل  اخلدمات  عقود  اعتماد  تقدير  يكون 
ديدة املتوقع اإبرامها فـي تلك ال�صنة . ا�صتمرارها ال�صنة املقبلة  وكذلك العقود ا

اأن يكون التـاأم عل اأموال الهيئة وفقا للقواعد املعمول بها فـي القانون املالـي  - 3
ولئحت التنفـيذية . 

ــــات الـــراأ� ماليـــة سرو ا 2

ــاد  23  ا

ابتة  ت�صمل امل�صروفات الراأ�س مالية غري املرتبطة بامل�صروعات ل�صراء وتوفـري الأ�صول ال
ا واملعدات للمكاتب واملنازل وال�صيارات وو�صائل النقل واللت واملعدات وغريها ،  ومنها الأ

ويراع عند تقدير العتمادات الالزمة لهذ امل�صروفات ما ياأتي  

التو�صعات املتوقعة فـي اأن�صطة الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�صراء هذ الأ�صول خالل  - 1
ال�صنــة املالـية مو�صع التقدير مع مراعاة العمــر الإنتاجــي لهــذ الأ�صـــول ح�صـــب 

اأنواعها املختلفة .

امج والأن�صطة القائمة الذ يرتتب علي تنفـيذ برامج  - 2 التو�صع املتوقع فـي ال
ة وتكلفة اإ�صافـية . م�صتحد

ــاد  24  ا

يراع عند تقدير اعتمادات تكالي تنفـيذ وجتهيز امل�صروعات ما ياأتي 

امج املعتمدة  - 1 اأن تكون تقديرات امل�صروعات ح�صب اأولويتها وح�صب اخلطط وال
وفـي �صــــوء التكاليـــــ الكليـــــة للم�صروعات مع وجـــو التفرقــــة ب م�صروعـــــات 

ديدة . ال�صتكمال وامل�صروعات ا

ديــدة فـي �صــوء املراحــل املتوقــع تنفـيذهــا خـــالل  - 2 تقديــــر تكاليـــ امل�صروعـــات ا
�صنــة التقديــر .
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الفــــرع الثانـــــي

تنفـيــــذ اŸيزانيـــــة

اŸــادة ) 25 (

 الت�صديق عل امليزانية ل يعفي من اللتزام باأحكام القوان واللوائ والقرارات املعمول 

ا يتطلبـــ تنفـيــــذ امليزانيــــة  يــــ ال�صلطــــات املالـيــة اأم  لك متعلقا بتن بهــا  �صــــواء كان 

من اإجراءات . 

اŸــادة ) 26 (

فـي حالة عدم اإقرار ميزانية الهيئة قبل بداية ال�صنة املالـية التي تعود اإليها امليزانية ي�صتمر 

12/1 من ميزانية  الإنفا باعتمادات �صهرية ي�صدر الرئي�س ب�صاأنها اأوامر �صر بن�صبة 

ال�صنـــــة املالـية ال�صابقــــة ملواجهــــة النفقــــات املتكــــررة  عل اأن ت�صـــدد املبالــ التــي اأنفقـــ 

ديدة بعد اإقرارها . عل هذا الوج من امليزانية ا

اŸــادة ) 27 (

يجــوز للرئــي�س نقـــل العتمــــادات املالـية فـيما ب مــواد وبنود وف�صول امليزانيـــة املعتمـــدة 

للهيئة وفقا لالتي 

ارية والراأ�س مالية املعتمدة للهيئة  - 1 اأن يكون النقل فـيما ب بنود امل�صروفات ا

اريــة  ب�صـــر األ يرتتــــب علــــ النقل جتـــاوز لإجمالــي اعتمــادات امل�صروفـــات ا

والراأ�س مالية املدرجة بامليزانية املعتمدة للهيئة .

ارية والراأ�س مالية فـي ميزانية فرعية  - 2 نقـــل العتمـــادات من بنود امل�صروفات ا

لة فـي ميزانية فرعية اأخرى �صمن امليزانية املعتمدة للهيئة . ا اإ بنود 

نقل العتمادات من بنود الرواتب والأجور والبدلت اإ بند اخر  ومادة اأخرى   - 3

وف�صل اخر بامليزانية املعتمدة للهيئة  بعد موافقة وزارة املالـية .

ائي اإ م�صرو اخر   - 4 ائية املعتمدة مل�صرو اإ اأن يكون النقل من املخ�ص�صات الإ

لك ملقابلـــــــة تنفـيـــــــذ م�صــــرو اخـــر نتيجـــة ملناق�صــــة معتمـــــــدة  ب�صــر اأن يكـــــون 

نة املناق�صات الداخلية اأو الفرعية بح�صب الأحوال  ل�س املناق�صات اأو من  من 

بعد موافقة املجل�س الأعل للتخطيط .
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ائـــي  - 5 ائيــة املعتمـــدة لإن�صـــاء اأ م�صـــرو اإ املوافقــة علـ جتـاوز املخ�ص�صــــات الإ

فـــي حـــدود  10   ع�صـــرة باملائـــة مـــــن التكلفــــة التقديريـــــة املعتمــــدة للم�صــــرو 

فـي اخلطة اخلم�صية بعد موافقة املجل�س الأعل للتخطيط .

يجوز النقل من العتمادات املخ�ص�صة لبند امل�صروفات احلكومية اإ بنود اأخرى  - 6

�صر �صداد كافة م�صتحقات امل�صروفات احلكومية فـي ميزانية ال�صنة املالـية . 

ــاد  28  ا

اريــــة  يجــــوز للمفو�صـــــــ بالإنفــــا فـــــي النقــــــــل بالن�صـــبــــة لعتمـــــــادات امل�صروفــــات ا

الواحـــد   البند  اأخرى �صمـــن  ا  الواحــــد  ومن مادة  الف�صل  اخـــر �صمن  اإ  بند  من 

�ص�صاتها من ميزانية فرعية اإ اأخرى بامليزانية املعتمدة  ائ بدرجاتها و ونقل الو

للهيئة ب�صر عدم جتاوز اإجما العتماد املخ�ص�س للرواتب والأجور .

انـــ ســـ ال ال

ـــا سيل ـوارد والرقابــة علـــ  ا

ــاد  29  ا

�صيل املـوارد طبقا للقوان واللوائ والقرارات املعمول بها وفقا لالأحكام اخلا�صة   يكون 

بتح�صيل الإيرادات احلكومية  والواردة فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املالـي .

ــاد  30  ا

يتــــ التح�صـــيل نقــــدا اأو ب�صيكـــات م�صدقـــة اأو التح�صيـــل عـــن طريــــق الدفــــع الإلكرتونــــي 

مة الإلكرتونية املعمول بها فـي الهيئة . وفقا لالأن

ــاد  31  ا

�صيل اأ مبال ل�صال الهيئة اتبا ما ياأتي  يجب عل دائرة ال�صوؤون املالـية عند 

تومة  - 1 اإ�صدار اإي�صالت ر�صمية يدوية اأو الية بها اأرقام مت�صل�صلة غري متكررة 

بخت الهيئة .

 ت�صجيل املتح�صالت فـي ال�صجالت املخ�ص�صة لذلك وفقا لالإجراءات املعمول بها .  - 2
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ر�س  - 3 اإيدا املتح�صالت اليومية فـي ح�صا الهيئة املفتو لدى امل�صار لهذا ال

بعد موافقة وزارة املالـية  وفـي جميع الأحوال ل يجوز ال�صحب من هذا احل�صا .

اإ اخلزينة العامة للدولة  ويعاد اعتمادها للهيئة   - 4 يت توريد اإيرادات الهيئة 

بعد موافقة وزارة املالـية .

ــاد  32  ا

جتر دائرة ال�صوؤون املالـية مقارنة ربع �صنوية ب الإيرادات املقدرة فـي امليزانية املعتمدة ، 

�صيلــــ منها فعال خالل هذ الفتـــرة . ويعد تقريـر يو�صــــ اأ�صبـــا الزيــــادة  وبــــ ما مت 

الفعلية   الإيرادات  فـي  فـي حالــــة وجود عجز  تتخذ  التي  الإجراءات  بيان  العجز مع  اأو 

ويعــر�س عل الرئيــ�س  وتواف كـــل من وزارة املالـيــــة  وجهـــاز الرقابة املالـيــة والإداريـــة 

للدولة بن�صخة من . 

ــاد  33  ا
�صل من املـوارد خالل ال�صنة  تف دائرة ال�صوؤون املالـية ب�صجل حل�صر املبال التي  

املالـية املنتهية  وتعد بيانا بهذ املبال خالل �صهر يناير من ال�صنة املالـية التالية  وعليها 

ام التح�صيل فعال  كما تعد تقريرا ربع  ا يفـيد اإ �صيلها  والتاأ�صري بال�صجل  متابعة 

�صيلـــ من هـــذ املبال واإجمالــــي املبال غـــري املح�صلة  ويتــــ عر�صـــــ  ــــا مت  �صنــــو 

عل الرئي�س  وتواف كل من وزارة املالـية  وجهاز الرقابة املالـية والإدارية بن�صخة من .

ــاد  34  ا

�صيل الإيرادات واتخا الإجراءات الالزمة  تقوم دائرة ال�صوؤون املالـية ببح اأ�صبا تعذر 

ب�صاأنها  واإعداد تقرير بذلك  وعر�ص عل الرئي�س .

ــاد  35  ا

�صيل الإيرادات امل�صتحقة للهيئة  واتخا الإجراءات الالزمة قانونا للتح�صيل  يراع 

قبل انق�صاء مدة التقادم املحددة فـي القانون املالـي مع اتخا الإجراءات الالزمة لقطع 

التقادم قبل انق�صاء مدت . 
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ــاد  36  ا
لإيدا  املخ�ص�س  امل�صار  لدى  الهيئة  ح�صا  فـي  امل�صرتدة  والنفقات  املبال  كافة  تود 

املتح�صالت .

ــاد  37  ا

ا كــــان ال�صــــر وال�صتــــرداد  تقيـــد النفقــــات امل�صــرتدة بال�صتبعـــــاد مــن البنـــد امل�صرو اإ

ا كانـــــ  قد مت خالل �صنة مالية واحدة  وتقيد بالإ�صافـة اإ ح�صا الإيـــرادات الأخـــرى اإ

قــــد �صرفــ خــالل �صنـــة مالية �صابقــــة  وتـــ ال�صتــرداد فـي �صنـة ماليـــــة تالية  وفـي كلتــــا 

وجب . احلالت ي�صار اإ رق وتاري �صند ال�صر الذ مت ال�صر 

ــاد  38  ا

�صي فـي �صر اأ مبال بدون وج حق  يلتزم كل من ت�صبب بخطئ العمد اأو اإهمال ا

برد قيمتها للهيئة .

ــاد  39  ا

 )8 9 مــــن املــادة  يجـــوز للرئيـــ�س اإعفـــاء املديــــن املع�صـــر فـي احلالت املحـــــددة فـي البنــــد 

مــــن القانـــــون املالـي من اأداء املبال امل�صتحقــــة عليـــــ للهيئـــة كلهـــا اأو بع�صها بعــــد موافقــــة 

وزارة املالـيـة .

الـــ ســـ ال ال

ـــا سر ــات والرقابـــة علـــ  الن

ــاد  40  ا

يتو الرئي�س اإ�صدار القرارات الالزمة لتحديد ال�صالحيات املالـية املخولة لكل مفو�س 

بالإنفا �صواء فـي التوقيع عل �صندات ال�صر  اأو غريها من املعامالت املالـية واإخطار 

ا ياأتي  وزارة املالـية وجهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة 

ا توقيعاته . - 1 اأ�صماء املفو�ص بالإنفا وحدود ال�صالحية املخولة لكل منه و

اأ تعديل فـي اأ�صخا�س املفو�ص بالإنفا اأو حدود �صالحياته .  - 2



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1212(

ــاد  41  ا
اأو تنفـيذ  اأداء اخلدمات  اأو تكالي  يخت�س املفو�س بالإنفا بالرتبا بقيمة امل�صرتيات 

الأعمال مع مراعاة ما ياأتي 

راعـــاة اأحكــــام القوانــــ واللوائــــ والقــــرارات املعمـــول بهـــا  - 1 اأن يتـــــ الرتبــــا 

مة فـي هذا ال�صاأن . فـي الهيئة والعقود امل

اأن يكــون الرتبــــا فـي حــــدود املخ�ص�صـــات املالـية املدرجــــة بامليزانيـــة املعتمـــدة   - 2

وفـي حدود التكلفة املعتمدة بالن�صبة لتنفـيذ وجتهيز امل�صاريع . 

 اأن تقيد جميع الرتباطات املالـية ب�صجل الرتبا . - 3

ــاد  42  ا

تقدم الفواتري بقيمة امل�صرتيات اأو تكالي اأداء اخلدمات اأو تنفـيذ الأعمال اأو اأ نفقات 

مة ال�صارية ،  اأخرى اإ دائرة ال�صوؤون املالـية ملراجعتها  والتاأكد من تطبيق القوان والأن

ها م�صتوفاة . 1 �صهر من تاري تقد لك خالل  واإعداد �صند ال�صر الالزم  و

ــاد  43  ا

راعاة ما ياأتي  تعد �صندات ال�صر 

يقدم ال�صند اإ دائرة التدقيق الداخلي مرفقا ب جميع امل�صتندات املوؤيدة لل�صر ،  اأ - 

والتي تو�ص تفا�صيل امل�صروفـــات ب�صــورة ي�صهل تدقيقهـــا  ومراجعتهــا  وت�صمل 

امل�صتندات التية 

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

فاتورة املورد . - 2

حم�صــر فحــ�س الأ�صنـــا اأو ت�صل الأعمــــال مت�صمنـــا مـــا يفـيـــــد مطابقتهــــا  - 3

للموا�صفات املطلوبة .

�صند اإ�صافة الأ�صنا اإ املخازن . - 4

اأ م�صتندات اأخرى تكون موؤيدة لل�صر .  - 5

توما بخامت الهيئة .  - اأن يكون ال�صند موقعا من قبل املفو�س بالإنفا  و

 - توقيع املفو�س بالإنفا عل كافة ن�ص �صندات ال�صر خطيا .
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ــاد  44  ا

يجب عل دائرة ال�صوؤون املالـية اأن تتحقق من قيد البيانات اخلا�صة بجميع �صندات ال�صر ، 

ويراع ب�صفة خا�صة ما ياأتي 

ت�صني امل�صروفات طبقا لت�صني امليزانية . - 1

 قيد البيانات اخلا�صة بجميع �صندات ال�صر اأول باأول . - 2

ــاد  45  ا

فـي حالة فقد اأو تل اأ من امل�صتندات املوؤيدة لل�صر ترفق ن�صخة منها ب�صند ال�صر  

علـ اأن يقــر املديـــر املالـي - عل الن�صخــــة - بـــاأن القيمة املطلوبة  ي�صبق �صرفها بــــاأ 

�صنـــد �صر اخر .

ــاد  46  ا

يتع عند اإعداد �صند ال�صر من قبل دائرة ال�صوؤون املالـية خ�ص ما قد يكون م�صتحقا 

عل امل�صتفـيد ل�صال الهيئة  ويقيد اإجما املبل امل�صتحق للم�صتفـيد خ�صما عل بنود 

ال�صــــر  ويقيــــد املبلــــ امل�صتحـــق عليـــ اإمـــا بال�صتبعاد من البند ال�صابــق ال�صر من  

واإما بالإ�صافة اإ ح�صا الإيراد املخ�ص�س لذلك .

ــاد  47  ا

يكون �صر قيمة ال�صندات باإحدى الطر التية 

ب�صيكات مقابل التوقيع عل �صند الت�صل �صواء بالإم�صاء  اأو بب�صمة اإبهام اليد  - 1

مقرونا بال�ص الوا�ص  وبعد التحقق من �صخ�صية املت�صل .

ويل املبل اإ ح�صا امل�صتفـيد فـي امل�صر املحدد من قبل .  - 2

ــاد  48  ا
تخت دائــرة ال�صــوؤون املالـيـــة عنــد ال�صر مبا�صــرة جميــع امل�صتنــدات املدفوعـــة والفواتيــر 

مدفو  مقرونا بالتاري . �صر   اأو  املوؤيدة لها بخامت خا�س يحمل كلمة 
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ــاد  49  ا

10 الع�صرة اأيام الأخرية من ال�صهر الذ ا�صتحق  فـ خالل  ت�صر الرواتب للمو

ا وقع هذ الأيام اإجازة ر�صمية يت ال�صر فـي اخر يوم عمل �صابق عل الإجازة ،  عن  فاإ

ويجوز �صرفها مقدما عند قيام املو باإجازت العتيادية  اأو عند تعوي�ص عن جزء منها 

نا�صبة الأعياد الوطنية والر�صمية .  نقدا  اأو فـي حالة تقدمي مواعيد �صر الرواتب 

ــاد  50   ا

مة دولية اأو اإقليمية اأو اأ من فروعها  تلتزم الهيئة فـي حالة الن�صمام اإ ع�صوية اأ من

 )447 ، 446 ، 445 اأو وكالتهـــا املتخ�ص�صـــة باتبــــا الإجراءات املقررة وفقا لأحكـــام املـــواد 

من الالئحة التنفـيذية للقانون املالـي . 

ــاد  51   ا

ترد الر�صوم اأو غريها من املبال التي �صبق اأن �صددت للتق�صيمات الإدارية بالهيئة كاإيرادات 

لك وفقـــا لأحكام املــادة  52 مـــن هـــذ  يـــر وجـــ حــق  و ب اأن الوفـــاء بها قــد مت ب ا  اإ

الالئحـــة .

ــاد  52  ا

ري وج حق طبقا لالتي  تتبع اإجراءات رد الر�صوم اأو غريها من املبال ال�صابق �صدادها ب

يقدم طلب ال�صرتداد قبل انتهاء مدة التقادم املقررة قانونا  موؤيدا بامل�صتندات  - 1

بات تاري ت�صل الطلب . للمدير املالـي الذ يجب علي اإ

يتو املدير املالـي بعد التن�صيق مع التق�صيمات الإدارية املخت�صة بالهيئة درا�صة  - 2

طلب ال�صرتداد املقدم من حي توافر ال�صند القانو للطلب .

ـــال تو�صيـــات املديــــر املالـي اإلــــ دائــــرة التدقيـــق الداخلـــي لدرا�صــــة الطلـــــب   - 3  

والتاأكد من ا�صتيفاء ال�صرو القانونية لال�صرتداد .

وافقة الرئي�س اأو من يفو�ص فـي حال  يتجاوز طلب ال�صرتداد  - 4 يت ال�صرتداد 

لك يلزم موافقة وزارة املالـية . )2000 األفـي ريال عما  وفـيما عدا 
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ــاد  53  ا

1 �صنة واحدة  ويجوز  يل وال�صيانة والتوريد واخلدمات ملدة  م عقود خدمات الت�ص ت

لك  وبعد موافقة الرئي�س  عل اأن  ا اقت�ص م�صلحة العمل  2 �صنت اإ اأن تكون ملدة 

2 �صنت . ا كان مدة العقد تزيد عل  يت فـي جميع الأحوال اأخذ موافقة وزارة املالـية اإ

ــاد  54  ا

اأن تتحقق قبل �صر ال�صندات املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز  املالـية  يجب عل دائرة ال�صوؤون 

ا ياأتي  امل�صروعات 

 توفـــر املخ�ص�صــات وكفايـــة ر�صيد مبلـــ الرتبـا املخ�صــ�س للعقــد ل�صــداد املبلــ  - 1

املطلـــو .

از الأعمال عن امل�صرو ح�صب النمو املعمول ب ،  - 2  تقدمي ال�صت�صار ل�صهادة اإ

راجعة دفعات املقاول  واعتماد ا�صتحقاقها للدفع . مت�صمنا ما يفـيد قيام 

 قيد رق الرتبا  اللتزام  فـي اخلانة املخ�ص�صة لذلك ب�صند ال�صر . - 3

ــاد  55   ا

عند اإبرام العقود جتب مراعاة التي 

اتبا الإجراءات القانونية املقررة وفقا لالئحة التنفـيذية للقانون املالـي . - 1

يزانية الهيئة . - 2 األ جتاوز قيمة العقد اأو اللتزام العتمادات واملخ�ص�صات املدرجة 

 التاأكـــد من اأنهـــا ل تت�صمــن اإعفــاء املتعاقــد مـــع الهيئــة من ال�صرائـــب اأو الر�صــوم  - 3

التي يلتزم باأدائها قانونا .

ــاد  56   ا

لك بعد اتخا  يوقع الرئي�س اأو من يفو�ص عل العقود التي يت اإبرامها با�ص الهيئة  و

الإجراءات القانونية املقررة .
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ــاد  57   ا

وجـــب �صنــــدات ال�صـــــر  تفتـــ العتمـــادات امل�صتنديـــة للهيئـــــة مــن قبـــل وزارة املالـيــــــة 

غري القابلة للدفع التي ت�صدر بقيمة العتماد  وم�صاري التاأم  وتراعي دائرة ال�صوؤون 

املالـية الأ�ص�س التية عند اخل�ص من امل�صروفات  وت�صوية اأر�صدة العتمادات امل�صتندية 

ارية والراأ�س مالية غري املرتبطة بامل�صروعات   بالن�صبة للم�صروفات ا

عند فت العتماد امل�صتند تخ�ص قيمت بالكامل من بند امل�صرو املخ�ص�س  - 1

لــذلك بامليزانيـــة مقابـــل تعليــة القيمــة اإلــ ح�صــا معلــق دائــن ب�صجـــل ح�صابــــات 

الأ�صتا العام . 

فـي حالة ت�صل اإ�صعار من امل�صر يفـيد خ�ص اأ مبال تخ�س العتماد امل�صتند  - 2

انب املدين من احل�صا املعلق امل�صار اإلي . يت قيدها فـي ا

اإقفالها فـي العام نف�ص  - 3  ت�صوى الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�صتندية التي مت 

با�صتبعادها من بند امل�صرو املخ�ص�س لذلك .

تد لأك من �صنة مالية تت ت�صوية اأر�صدتها الدائنة  - 4  العتمادات امل�صتندية التي 

فـــي نهايــة كل �صنــــة با�صتبعادهــا من بنـــد امل�صـــرو املخ�صــ�س لــــذلك بامليزانيــة 

اإقفـال  التاليــــة  وعنـــد  ال�صنة  القيـــود فـي بدايــــة  لتــلك  اإجـراء قيـود عك�صيـة   

العتمـادات امل�صتنديـة  ت�صوى اأر�صدتها الدائنــــة بال�صتبعـــاد مـــن بنـــد امل�صــــرو 

املخ�ص�س لذلك بامليزانية . 

ســ الرابــ ال

امــ سا ا ــ وريــة وا اريــر ال ال

ــاد  58  ا

تعــد دائرة الــ�صوؤون املالـــية ب�صكـــل ربــع �صنـــو ك�ص ح�صــا يو�صــ املركـــز املالـــي للهيــئة 

ة اأ�صهر للعر�س عل الرئي�س فـي موعــد  ال  3 واملعامـــالت املالـيـــة التـــي  نهاية كل 

10 ع�صرة اأيام من فرتة اإعداد  وتر�صل ن�صخة من اإ جهاز الرقابة املالـية  ل يزيد عل 

والإدارية للدولة  ووزارة املالـية  عل اأن يت�صمن ما ياأتي 
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 الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�صها . - 1

اريـــة والــــراأ�س مالية مقارنــــة باملخ�ص�صـــات املدرجــــة بامليزانيـــة  - 2  امل�صروفـــات ا

عن اŸدة نف�سها .

ة واملوؤقتة . - 3 اأر�صدة ح�صابات ال�صل امل�صتد

 اأر�صدة احل�صابات املعلقة واملدينة والدائنة . - 4

ارية والودائع لدى امل�صار . - 5 اأر�صدة احل�صابات ا

اŸــادة ) 59 ( 

جتــــر دائـــرة ال�صـــوؤون املالـيـــة مطابقـــة �صهريـــة بـــ مـــا هـــو وارد فـي �صجـــــالت الهيئـــة 

لـــدى امل�صـــار  وب مــا هـو وارد فـي ك�صــو ح�صابـــات امل�صــار  واإعــداد قوائـــ الت�صويـــة 

الالزمـــة لــــذلك .

اŸــادة ) 60 ( 

ــة اأ�صهــر مـــن تاريـــ  ال  3 تعـــد دائــرة ال�صوؤون املالـيــة احل�صــا اخلتامي للهيئة خــالل 

انتهاء ال�صنة املالـية وفقا لالأ�ص�س التية  

اأن يت�صمن الإيرادات وامل�صروفات موزعة عل اأبوا امليزانية . - 1

بات . - 2 مة واللوائ والقرارات اإ  اأن يت�صمن كل ما توجب القوان والأن

 اأن يو�ص احل�صا اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�صنة املالـية ال�صابقة . - 3

 اأن يعتمــــد احل�صــــــا اخلتامــــي مــــن املجلــــــــ�س  وتر�صــــل ن�صخــــة منــــــــ اإلــــ كـــــــل  - 4

من وزارة املالـيــة  وجهــاز الرقابـــة املالـيـــة والإداريــة للدولـــة .

اŸــادة ) 61 ( 

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

ـة  ــــة اأ�صهـــر من تاري انتهاء ال�صنــــة املالـيـــة  مت�صمنا التو�صيــات الالزمة ملعا ال  3(

الفات مالية لأحكام القوان واللوائ يعر�س عل املجل�س لالعتماد   هر من  ما قد ي

وتر�صل ن�صخة من اإ كل من جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة  ووزارة املالـية .
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امـــ  ســـ ا ال

ســار سابــات لـــ ا ــح ا

ــاد  62   ا

ا اقت�ص م�صلحة العمل فـيها فت ح�صا خا�س لها اأو اأك لدى اأحد  للهيئة فـي حال ما اإ

امل�صار التجارية اأن تتقدم بطلب اإ وزارة املالـية للح�صول عل موافقتها . 

ــاد  63   ا

ن من املخت�ص بالهيئة يحددهما الرئي�س .  توقع ال�صيكات واأوامر ال�صر من قبل ا

ــاد  64   ا

ل يجوز ال�صحب عل املك�صو من ح�صابات الهيئة املفتوحة فـي امل�صار .

ــاد  65  ا

تلتزم الهيئة عند اإقفال احل�صا املفتو با�صمها لدى امل�صر باتبا الإجراءات املن�صو�س 

عليها فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املالـي .

ســـاد�  ســ ال ال

سلـــــ  ال

أو  ــــر ا ال

ـــة  وق ـــة وا س سلــ ا ـــا عامــة لل اأ

ــاد  66   ا

يق�صد بال�صل املبال التي تخ�ص�س ملواجهة بع�س اأنوا النفقات التي يتعذر فـيها ال�صر 

ة  واإما موؤقتة . باتبا الإجراءات العادية املقررة لذلك  وهي اإما م�صتد

ية اأو غريها من امل�صروفات الأخرى  ة ملواجهة امل�صروفات الن وتخ�ص�س ال�صل امل�صتد

قليلــــة القيمــــة اأو امل�صروفـــات التي يتقرر �صرفها من ال�صلفة فـي حـــالت خا�صة معينة  

اأو املفو�ص بالإنفا  وي�صتعا�س امل�صــــرو من ال�صلفـــة كلمــا بل  بعد موافقة الرئي�س 

)25 خم�صــــة وع�صريـــــن باملائــــة مـــن قيمتهـــــا  ول ت�صــــوى اإل فـي نهايــة ال�صنــة املالـيــة  

ائهـــا . اأو عنـــد اإل
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جرد  ر�س حمدد  وت�صوى دون ا�صتعا�صة امل�صرو منها  و  وتخ�ص�س ال�صل املوؤقتة ل

ة اأ�صهر عل الأك  ال  3 ر�س الذ خ�ص�ص من اأجل ال�صلفة اأو خالل  انتهاء هذا ال

وافقة م�صبقة من وزارة املالـية . ديد هذ املدة  من تاري من ال�صلفة  ويجوز 

ــاد  67  ا

ة واملوؤقتة املمنوحة للهيئة ،  تعد دائرة ال�صوؤون املالـية �صجال عاما لكل من ال�صل امل�صتد

وتقيد فـيها جميع البيانات املتعلقة بتلك ال�صل .

ــاد  68   ا

اإدار بالهيئة تقيد دائرة ال�صوؤون املالـيــة قيمـة ال�صلفــة  عند من ال�صلفة اإ اأ تق�صيـ 

ــــة اأو املوؤقتــة بح�صــا م�صتقــــل با�صـــــ التق�صيـــ الإدار  موعــــة ال�صلـــ امل�صتد �صمـــن 

الذ من ال�صلفة .

ــاد  69  ا

ــة اأو تقريــر ت�صويــة  عنــد ت�صلـ دائــرة ال�صــوؤون املالـيـــة لطلــب ا�صتعا�صــة ال�صلفة امل�صتد

م�صروفات ال�صلفــة املوؤقتة تقــوم بخ�ص قيمـــة امل�صـــرو الفعلــي من ال�صلفــة مــن البنــود 

يزانية الهيئة .  املخ�ص�صة 

انــ ـــر ال ال

ـــة س سلـــ ا ال

ــاد  70  ا

ة ح�صب متطلبات  ديد قيمة ال�صل امل�صتد جتر التق�صيمات املعنية بالهيئة درا�صة 

ـــــة اأ�صهـــر  وتتقــــدم  ال  3 العمـــل بحيـــ ل تزيـــد عل متو�صـــط امل�صـــرو منهـــا خــــالل 

اإ دائرة ال�صوؤون املالـية بالطلب الالزم للح�صول عل ال�صلفة طبقا لأحكام هذ الالئحة ، 

وترفق بالطلب �صند �صر ال�صلفة با�ص املو املخت�س بها . 
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ة ح�صب متطلبات العمل  ديد قيمة ال�صلفة امل�صتد وتتو دائرة ال�صوؤون املالـية درا�صة 

اأ�صهر  وتقوم بعر�س  ة  ال  3 امل�صرو منها خالل  بها بحي ل تزيد عل متو�صط 

الدرا�صة عل دائرة التدقيق الداخلي  وتتقدم اإ وزارة املالـية بالطلب الالزم للح�صول 

عل ال�صلفة .

ــاد  71  ا

امل�صار  اأحد  فـي  عما  ريال  ال  5000  خم�صة  يجاوز   كان  ا  اإ ال�صلفة  مبل  يود 

لك يود فـي خزانة  ا كان املبل يقل عن  ر�س  فاإ املحلية فـي ح�صا خا�س يفت لهذا ال

وجب �صند ال�صر بعد اعتماد من املو  ة  الهيئة  ويت ال�صر من ال�صلفة امل�صتد

ـــام ال�صر بخاتــ خــا�س يحمل كلمـــة  املالـــي املخت�س  وتختـــ هـــذ ال�صنــــدات فــــور اإ

ــــ  املو اأرقاما م�صل�صلة �صنوية  ويتو  بالتاري  وتعط  دفع مقرونا  اأو  �صـــر 

املالــي املختـــ�س بال�صلفــة ت�صجيل املبالــ امل�صروفـــة اأول بـــاأول من واقـــع �صنـــدات ال�صـــر 

ة . فـي ك�ص م�صروفات ال�صلفة امل�صتد

ــاد  72  ا

ة ما ياأتي  يراع عند ال�صر من ال�صلفة امل�صتد

 األ يجــــاوز املبلـــ امل�صـــــرو  500  خم�صمائـــة ريــال عمانــي فـي املـرة الواحـدة   - 1

وفقا لل�صوابط التي ي�صدرها الرئي�س .

لك مع عدم الإخالل  - 2 فـي الهيئة اأو غريه  و األ يت �صر اأ �صل �صخ�صية ملو

ناء من القواعد املتقدمة �صر  73 من هذ الالئحة  ويجوز ا�صت باأحكام املــادة 

رات  املوؤ اإقامة  وم�صاري  التدريب  وبدلت  ال�صفر  وبدلت  النقد  التعوي�س 

اخلارجية وما فـي حكمها مقدما مهما بل قيمتها .

ــاد  73  ا

وجب عقود خا�صة  يفة دائمة  اأو املتعاقد مع  ن املو غري العما املع بو ي�صت

لك وفقـــا  ـــ ح�صــا الراتـــب اأو الأجـــر  و يفـــة موؤقتــة فـي �صــر �صلفة لـــ  ــل و ل�ص

لل�صوابط والإجراءات التية  
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ل يجـــوز منـــ ال�صلفــــة اإل عنـــد البــــدء فـي اإجــــراءات التعيــــ اأو التعاقــــد  وبنـــاء  - 1

عل طلب يقدم املو اإ املدير املالـي .

50  خم�ص باملائة من الراتــب  الأ�صا�صــي   - 2 يكــون �صـر ال�صلفــة فـي حــدود 

ال�صهر امل�صتحق .

ا يفـيــد ت�صلمــ قيمــة  - 3 يت ال�صــر للمو مقابــل توقيع عل طلب ال�صلفة 

ال�صلفة وبقبول خ�صمها من الراتب اأو الأجر امل�صتحق ل من اأول راتب ي�صر 

للمو .

ــاد  74  ا

اإ دائرة ال�صوؤون املالـية  اأن يتقدم  ة  يجب عل املو املالـي املخت�س بال�صلفة امل�صتد

مو ما �صر منها  ة كلما بل  بطلب ا�صتعا�صة املبال امل�صروفة من ال�صلفة امل�صتد

)25 خم�صـــة وع�صريــن باملائــة من قيمتها  ويجــب اأن يرفــق بالطلــب امل�صتنــدات املوؤيـــدة 

لل�صر ملراجعت من قبل دائرة ال�صوؤون املالـية  ودائرة التدقيق الداخلي قبل اعتماد  

واإعداد �صند ال�صر الالزم بقيمة املبل املطلو لال�صتعا�صة بعد اعتمــاد مــن املفـو�س 

بالإنفا بح�صب الأحوال . 

ــاد  75  ا
ال من �صهر دي�صمبــر من كــل عـــام   ــة فـي احلـــاد وال تتـــــ ت�صويــــة ال�صلفـــة امل�صتد

ة  وترفق ب امل�صتندات املوؤيدة للمبال  من خالل اإعداد ك�ص م�صروفات ال�صل امل�صتد

امل�صروفة من ال�صلفة واإحالت مع املرفقات اإ دائرة التدقيق الداخلي ملراجعت واعتماد 

ا ياأتي  من املفو�س بالإنفا م�صحوبة 

�صهادة من امل�صر املودعة لدي ال�صلفة تو�ص ر�صيدها فـي التاري املذكور وك�ص  اأ - 

الت�صوية ب ر�صيد هذ ال�صهادة والر�صيد الدفرت ب�صجالت الهيئة .

�صهادة معتمدة من الرئي�س تو�ص ر�صيد املبال املتبقية من ال�صلفة فـي احلاد   - 

ال من دي�صم �صواء كان بامل�صر اأو باخلزينة . وال
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ـــة الـــذ يتقــرر منح  وفـي جميـع الأحـــوال  يجــب اأن يخ�صـــ من مبلـــ ال�صلفــــة امل�صتد

لأ تق�صي اإدار بالهيئـة فـي ال�صنة املالـية التالية  ر�صيد املبالـــ املتبقية لديها من ال�صلفة 

من واقع ال�صهادة املعتمدة من الرئي�س .

الـــ ــــر ال ال

ــــة وق سلــــ ا ال

ــاد  76  ا

ديد مبل  يقدم طلب احل�صول عل ال�صلفة املوؤقتة اإ دائرة ال�صوؤون املالـية مت�صمنا 

ر�س الذ ت�صر من اأجل . ال�صلفة  وال

ر�س الذ ت�صر  وتقوم دائرة ال�صوؤون املالـية بدرا�صت لتحديد مبل ال�صلفة املوؤقتة وال

من اأجلـ  واإعــداد �صنــد �صــر ال�صلفـــة  واإحالت اإ دائـــرة التدقيق الداخلــــي ملراجعت  

ـــ املالـي  ومن  اعتمــــاد من املفو�س بالإنفــــا  واإر�صالــــ اإ وزارة املالـية  وعل املو

لك عند  املختـــ�س قيد مبل ال�صلفـــة والبيانات املتعلقة بها فـي �صجل ال�صل املوؤقتـــة  و

ت�صلمها من وزارة املالـية  وت�صويتها طبقا لأحكام هذ الالئحة .

ر�س واحد خالل ال�صنة املالـية الواحدة .  ول يجوز اأن تخ�ص�س اأك من �صلفة ل

ــاد  77  ا

يراع عند ال�صر من ال�صلفة املوؤقتة  وت�صويتها ما ياأتي 

ر�س الذ خ�ص�ص من اأجل ال�صلفة . ل يجوز ال�صر من ال�صلفة املوؤقتة اإل لل اأ - 

ا كان م�صتحقا طبقا لأحكام القوان  اإ اإل  اأ مبل لذو ال�صاأن  األ يت �صر   - 

واملرا�صي ال�صلطانية اأو اللوائ اأو القرارات اأو الن املعمول بها اأو العقود ال�صارية . 

امل�صروفة فـي تقرير ت�صوية  املبال  املمنوحة قيد  ال�صلفة  ر�س من  انتهاء ال ويجب عند 

م�صروفــــات �صلـــفة موؤقتــــة  عل اأن يرفـــق بـــ جميـــع امل�صتـــندات املوؤيدة لل�صــر  ويب 

فـي هذا التقرير ر�صيد املبل املتبقي من ال�صلفة اأو املبل املطلو ا�صرتداد بح�صب الأحوال ، 

علــــ اأن تتــ مراجــــعة التقريــــر من قبــــل دائــــرة التدقيـــق الداخلـــي  ويت توريـــــد املبلــــــ 

الفائ�س لوزارة املالـية .
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ــاد  78  ا

رد  ا من  تب  ا  فاإ �صهريا   املوؤقتة  ال�صلفة  مبل  جرد  الداخلي  التدقيق  دائرة  تتو 

ر�س الذ خ�ص�ص من اأجل ال�صلفة  تتخذ الإجراءات الالزمة لت�صويتها فورا   انتهاء ال

ا تب وجــود عجز فـي الر�صيد  فعل الدائرة املخت�صة اأن جتر التحقيقــات الالزمـــة  واإ

ملعرفة اأ�صبا هذا العجز  واإعداد تقرير بذلك لعر�ص عل الرئي�س لتخا ما يرا ب�صاأن ، 

وفقا للقوان واللوائ املعمول بها . 

سابـــ ســـ ال ال

ينــــة ا

ــاد  79  ا

تابعا  اأو من يفو�ص ويكون  الرئي�س  بتعيين قرار من  اأم ي�صدر  الهيئة  يكون خلزينة 

مبا�صرة للمدير املالـي  ويجوز اأن يكون لأم اخلزينة م�صاعد اأو اأك ي�صدر بتعيينه 

ديد اخت�صا�صاته قرار من الرئي�س اأو من يفو�ص  عل اأن يبا�صر امل�صاعد الخت�صا�صات  و

ار�صت لخت�صا�ص . املقررة لأم اخلزينة فـي حالة غياب اأو وجود مانع يحول دون 

ـــا الرابــــ ال

يــــات �س ا

ــاد  80  ا

يتو التق�صي الإدار املخت�س بال�صراء بالهيئة اتخا الإجراءات الالزمة ل�صراء جميع 

الحتياجات واملــواد الالزمة  ويبا�صر عل الأخ�س الخت�صا�صات التية 

�صراء جميع الأ�صنا واملواد الالزمة للهيئة  ويكون ال�صراء عن طريق املناق�صة  - 1

العامة اأو املحدودة اأو املمار�صة اأو بالإ�صناد املبا�صر اأو بال�صراء املبا�صر  طبقا لأحكام 

القوان املعمول بها فـي هذا ال�صاأن .

القيد فـي �صجل املوردين واملقاول املتعامل مع الهيئة . - 2
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بالهيئة  - 3 املختلفة  التق�صيمات  املخازن من  وين  اأو طلبات  ال�صراء  ت�صل طلبات 

�صاملة للموا�صفات املطلوبة بدقة واتخا الإجراءات الالزمة لتنفـيذها بعد قيدها 

فـي ال�صجل املعد لذلك .

اإعـداد �صــرو املمار�صــة اأو املناق�صة الداخليــة اخلا�صة بتوفـيـر احتياجـــات الهيئـــة  - 4

نــــة املمار�صــــة  بالتن�صيــــق  التــــي تطرحهـــا اللجنــــة الداخليـــــة للمناق�صـــــات اأو 

مع التق�صي الإدار مقدم الطلب .

البيانات  - 5 بات  واإ املعتمدين  املوردين  من  املبا�صر  ال�صراء  حالة  فـي  الأ�صعار  طلب 

هيدا لعر�صها عل املفو�س بال�صراء  الواردة بها فـي الك�صو التي تعد لذلك  

لختيار اأن�صب العرو�س املقدمة .

اتخــــا الإجــــراءات الالزمــــة لإ�صــــدار اأوامــــر ال�صــــراء علــــ النمــــو املعـــد لذلك  - 6

اإلـــ املـــورد اأو ال�صانـــع الذ تقرر اختيــار وقبول عر�ص وقيدها ب�صجـــل اأوامــــر 

ال�صراء ومتابعة تنفـيذها .

ـــــ طلــــب �صـــــراء الحتياجـــــات  - 7 ـــــ والإجــراءات التــي تن ديـــد ال�صوابـــــط والن

واإجراءات تنفـيذها .

تر�صيد الإنفا باختيار اأن�صب الأ�صعار واأجود النوعيات وفق ال�صرو واملوا�صفات  - 8

ديد الكميات املنا�صبة . املعدة لذلك  و

اإجراء درا�صات ال�صو وح�صر املوردين وال�صركات املحلية واخلارجية . - 9

جمع البيانات واملعلومات الالزمة لإعداد ميزانية امل�صرتيات للتق�صيمات الإدارية  - 10

للهيئة . 

ــاد  81  ا
يخ�ص�س فـي التق�صي الإدار املخت�س بال�صراء �صجل لقيد املوردين واملقاول املتعامل 

لك للرجو اإلي عند ت�صل طلبات ال�صراء   مع الهيئة لت�صجيل اأ�صمائه وكافة بياناته  و

ــــن يتعاملــــون فـي الأ�صنــــا اأو اخلدمــــات  واأداء اخلدمـــة لختيـــــار املــــوردين املنا�صبــــ 

املطلوبة  وفـي حالة عدم وجود املوردين املنا�صب يت اختيار موردين اخرين  عل اأن تدر 

اأ�صماوؤه وبياناته فـي هذا ال�صجل .
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ــاد  82  ا

يخ�ص�س فـي التق�صي الإدار املخت�س بال�صراء �صجل لقيد طلبات ال�صراء اأو اأداء اخلدمات 

والتق�صيـ  وتاريخـ  امل�صل�صل  الطلب  رق  وت�صمل  بهــا   املتعلقة  البيانــات  كافــة  وت�صجيـل 

الإدار الطالب  وبيان امل�صرتيات اأو اخلدمات املطلوبة  وتاري اإر�صال الطلب .

ــاد  83  ا

يخ�ص�س فـي التق�صي الإدار املخت�س بال�صراء �صجل لقيد اأوامر ال�صراء وت�صجيل كافة 

البيانات املتعلقة بها  وت�صمل رق وتـــاري اأمـــر ال�صــراء  وا�صــ املـــورد  وملخـــ�س الأ�صنــا 

املطلوبـــــة  وقيمتهــــــا  ومــدة �صريــــان اأمـــــر ال�صــــراء  ورقـــ القيــد ب�صجـــل الرتباطــات  

ن الت�صل . وتاري الإر�صال اإ املــورد  ورق وتاري اإ

ــاد  84  ا

تعد دائرة ال�صوؤون املالـية �صجال ملراقبة الرتباطات تقيد ب من واقع بيانات اأوامر ال�صراء 

القيمة فـي خانة املبل  وفـي خانة البند املخت�س   تخ�ص قيمة اأمر ال�صراء من اأ�صل 

التاأ�صيـــر  ويراع  امليزانيـة   ر�صيــد  فـي خانــة  البــاقي  وي�صجـــل  املختـ�س   البنــد  اعتمــاد 

ا يفـيد كفاية العتمادات املخ�ص�صة لذلك بامليزانية  اأو عدم كفايتها  علــــ اأوامر ال�صراء 

قبل الت�صديق عليها .

ــاد  85  ا

ــر ال�صــراء اأو طلــب اأداء اخلدمــات اأو التعــاقــد اإل بــعد التاأكــد من كفايــة العتمـــادات  يح

املخ�ص�صة لذلك بامليزانية  وقيد القيمة ب�صجل مراقبة الرتباطات .

ــاد  86  ا

املوردين  اأو مقاول من �صجل  اأ مورد  ا�ص  الهيئة �صطب  يجوز بقرار م�صبب من رئي�س 

لك لأحد الأ�صبا  واملقاول وقيد ا�صم فـي �صجل املمنوع من التعامل مع الهيئة  و

التية 

ت�صم عر�ص الذ قدم بيانات جوهرية غري �صحيحة تتعلق ب�صابقة اأعمال  - 1

اأو مركز املالـي اأو �صكل ال�صركة القانو .
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ملهـــا م�صروفات  - 2 ــا يرتتـــب علي خ�صــارة للهيئــة اأو  اإخالل ب�صـرو التعاقــد 

دون وجـــ حـــق .

ري عل قرار ال�صلطة املخت�صة بالعتماد اأو بقبول  - 3 ارتكـا اأ عمل من �صاأن التاأ

ا يخال القانون اأو العر ال�صائد فـي الدولة . الأ�صنا اأو الأعمال 

ال�صطب  - 4 اإجراء  املناق�صات الداخلية كافـيا لطلب اتخا  نة  اأ �صبب اخر ترا 

والقيد فـي �صجل املمنوع من التعامل .

ــاد  87  ا

ر فـي ال�صهر الأخري من ال�صنة املالـية �صراء اأ�صنا اأو اإجراء مقاولت ما  تقت�س  يح

وافقة رئي�س الهيئة .  لك  و �صرورة العمل 

ــاد  88  ا
يكــون طلـــب ال�صـــراء فـي حـــدود الحتياجات الفعلية ال�صروريـــة ل�صري العمـــل اأو الإنتـــا 

عل اأ�صا�س درا�صات واقعية ومو�صوعية يعدها التق�صي الإدار الطالب مع مراعاة م�صتويات 

التخـزين ومعـدلت ال�صتهــالك ومقـــررات ال�صـــر  ول يجـوز التعاقـد عل اأ�صيـاء توجـد 

ر�س  ول يجوز طلب �صراء  لة لها اأو بديلة عنها تفـي بال ا ات اأنوا  باملخازن اأو املخت

يزانية الهيئة .  اأ�صنا ال�صلع اأو اخلدمات بق�صد ا�صتنفاد العتمادات املدرجة 

امـــ ـــا ا ال

ت ــــو ن ـــاز وبيــــ ا ا

ــاد  89  ا

ازن الهيئة  ويكون تابعا لدائرة ال�صوؤون الإدارية .  ي�صر ق�ص املخازن عل 

ــاد  90  ا

ــر فـيهـــا   تعــــر�س التقاريـــــر اخلا�صـــة باملخــــازن علـ مديـــر دائـــرة ال�صــوؤون الإداريـــة للن

ويرفــع تو�صياتـــ ب�صاأنهــــا اإلـــ الرئيـــ�س .
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ــاد  91  ا

تطبق فـي �صاأن املخازن وبيع املنقولت بالهيئة الن�صو�س الواردة فـي الالئحة التنفـيذية 

للقانــون املالـي .

ســـاد� ــا ال ال

الـيـــة ـــالت والنمـــا ا س ال

ــاد  92  ا

ائق بالهيئة  تعد دائــرة ال�صوؤون املالـية بالتن�صيق مع دائــرة التدقيـــق الداخلي ودائرة الو

مة  املن القواعد  دد  كما  الالئحة   هذ  لتنفـيذ  الالزمة  املالـية  وال�صجالت  النما 

ا لـــزم الأمـــر   هــا  واإدخال التعديالت الالزمة عليها اإ للقيد فـيها  واملـــدد الالزمة حلف

مع التقيد بالأحكام وال�صوابط املعمول بها فـي الدولة .

ــاد  93  ا

ها بقرار من الرئي�س . ديد الـمدد الالزمة حلف ت�صدر النما وال�صجالت املالـية مع 

ــاد  94  ا

املــقرر  املالـية  وال�صجــالت  النمــا  املالـي  فـ  املو اإ  املالـية  الــ�صوؤون  دائــرة  ت�صـر 

ديـــد  ا يفـيد ت�صلمهــا مــع  ـــ مقابل توقيع  ا�صتخدامهــا ح�صــب اخت�صــا�س كـــل مو

اأعدادها .

ــاد  95  ا

يت اإتال ال�صجالت والنما املالـية املنتهي العمل بها بعد انتهاء املدة املقررة لالحتفا 

لك مــــع مراعــــاة اأحكـــــــام  نــــة ي�صـــــدر بت�صكيلهــــا قــــرار مــن الرئيــــ�س  و عرفـــــة  بهـــا 

ات ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا  ائق واملحفو القانون املالـي ولئحت التنفـيذية  وقانون الو

رقـــــ 2007/60 .


