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الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون

قــــرار 

رقـم 2016/132

باإ�صـدار اللئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون 

ا�شتنادا اإىل املر�شوم ال�شلطاين رقم 2010/108 باإن�شــاء الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون 

واإ�شدار نظامها ، 

واإىل موافقــة جملــ�س اإدارة الهيئـــة فـي اجتماعه الأول لعام 2016م ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمـــل باأحكـــام اللئحــــة املاليـــة بالهيئـــة العامــة للإذاعـــة والتلفزيـــون املرفقـــة . 

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

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

 

�صـدر فـي : 5 / 7 /1437هـ

املـوافــــق : 13/ 4 /2016م

د . عبداللـه بـن نا�صـر بن خليفـة احلرا�صي

رئيــ�س الهيئـــة العامـــة للإذاعــــة والتلفزيــــون
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البــاب الأول

تعريفــات واأحكـــام عامــة

املـــادة ) 1 (

يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�شح قرين كل منها ما مل يقت�س �شياق الن�س 

معنى اآخر : 

 اأ - الهيئـــــة : 

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون . 

ب - املجلـــ�س : 

جمل�س اإدارة الهيئة . 

ج - الرئيــــ�س : 

رئي�س الهيئة . 

د - نائــب الرئيــ�س : 

نائب رئي�س الهيئة . 

هـ - املديـــر املالــــي : 

مدير دائرة ال�شوؤون املالية بالهيئة . 

و - املوظفــون املاليـــون : 

كـــل من نيــــط به قب�س الأموال العائــدة للهيئة اأو حفظها اأو اإنفاقهـــا اأو مراقبتهــا 

اأو القيام بتنظيم امل�شتندات املالية اأو اإجراء القيود املحا�شبية اأو ترحيلها لل�شجلت 

اأو البطاقات اأو النماذج املعدة لذلك ، وب�شفة خا�شة املحا�شبون واأمناء اخلزائن 

وحاملـــو ال�شلــف بنوعيهـــا واملدققون الداخليــون واملراجعون وكتبــة احل�شابــات ، 

وكتبة ال�شوؤون املالية وكتبة امل�شرتيات واأمناء املخازن واأمناء ال�شجل فـي الهيئة . 

ز - دائــرة ال�صــوؤون املاليــة : 

التق�شيم الإداري املخت�س بحفظ اأموال الهيئة وحت�شيلها ودفع اللتزامات املالية 

للهيئة ، وذلك طبقا للقوانني واللوائح والقرارات ال�شارية . 
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ح - امليزانيـــــــــة : 

الربنامج املايل املت�شمن الإيرادات والنفقات املقدرة للهيئة عن �شنة مالية مقبلة . 

ط - احل�صــاب اخلتامــي : 

البيانـــات املاليــة الفعلية التي مت اإعدادها فـي نهايـــة ال�شنـــة املاليــــة للهيئـــة ونتائـــج 

اأعمالها . 

 ي - دائـرة التدقيـق الداخلـي : 

التق�شيم الإداري املخت�س بالتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات 

والأنظمة ال�شارية واقرتاح الإجراءات والتو�شيات اللزمة للمحافظة على اأموال 

الهيئة . 

ك - خطـــة القطــــاع : 

الربنامــج التنفيـــذي الـــذي يعـــده كل قطــاع من قطاعات الهيئـــة ومكتــب الهيئــــة 

مبحافظة ظفار خلل عام فـي اإطار اخلطة العامة للهيئة عن �شنة مالية مقبلة . 

  ل - املفـــو�س بالإنفــاق : 

الرئي�س اأو من يفو�شه . 

املـــادة ) 2 (

ت�شــري اأحكـــام القوانــني واللوائح والنظم احلكوميــــة فيمــــا لـــم يــرد ب�شاأنـــه ن�س فـي هـــذه 

اللئحة . 

املـــادة ) 3 (

يجب على كل من ي�شتخدم اأموال الهيئة ، اأو تكون فـي عهدته املحافظة عليها . 

املـــادة ) 4 (

تتولــى التق�شيمــات الإداريــة املختلفــة اتخــاذ الإجــراءات اللزمــة ل�شيانــة اأمــوال الهيئـــة 

التــي ت�شتخدمهــا اأول بــاأول . 

املـــادة ) 5 (

يراعى عند تقدير �شرورة �شيانة اأموال الهيئة مدى اإمكانية ال�شتفادة منها م�شتقبل ، 

وما تبقى من عمرها الفرتا�شي . 
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املـــادة ) 6 (

تعد كل خمالفة لأحكام هذه اللئحة من املخالفات املالية فـي تطبيق اأحكام القانون املايل 

ولئحته التنفيذية . 

املـــادة ) 7 (

يلتـــزم كــل موظــف يعمــل لــدى الهيئــة بتقدمي بيان الذمة املالية متى ما طلب منه ذلك ، 

وفقا ملا تقرره الأنظمة والقوانني املنظمة لذلك . 

املـــادة ) 8 (

اإذا وقع اختل�س اأو نق�س اأو اإهمال اأو �شياع فـي اأموال الهيئة اأو حقوقها ، اأو اإذا وقع تزوير 

اأو تلعــب فـي امل�شتنـــدات اأو احل�شابـــات اأو ال�شجـــلت اأو الق�شائـــم املاليـــة ، على رئيــ�س  قطاع 

اأو رئي�س مكتب الهيئة مبحافظة ظفار بح�شب الأحوال اتخاذ  العمليات الإدارية واملالية 

الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللزمــة ، واإبــلغ نائب الرئي�س بذلك لتخاذ الإجـراءات 

واإبلغ جهاز   ، الغر�س  لهذا  اللزمة  اللجــان  وت�شكيــل  التحقيــق  ذلــك  فــي  اللزمــة مبا 

الرقابة املالية والإدارية للدولة . 

املـــادة ) 9 (

الرئي�س بعد موافقة  التي تقدمها بقرار من  للهيئة فر�س ر�شوم نظري اخلدمات  يجوز 

وزارة املالية . 

املـــادة )10(

اأفراد من خارج ال�شلطنة ممن  يجوز للهيئة فـي اإطار ممار�شتها اخت�شا�شاتها ا�شت�شافة 

تدعو احلاجة اإىل ال�شتفادة من خرباتهم وم�شاركاتهم مع حتمل الهيئة لتذاكر �شفرهم 

واإقامتهم . 

املـــادة ) 11 (

يجــوز للهيئــة - بعد موافقــة الرئيــ�س - فـي اإطار ممار�شتهـــا اخت�شا�شاتهـــا التن�شيــق مع 

القطاع اخلا�س لرعاية الفعاليات واحلفلت التي تقيمها الهيئة ، دون اأن تتحمل الهيئة 

اأي اأعباء مالية . 

املـــادة ) 12 (

يجـــوز للهيئـــة التبـــرع باملــــواد ال�شمعيــــة واملرئيــــة والإخباريــــة )الإذاعيــــة والتلفزيونيــــة( 

للموؤ�ش�شات الإذاعية والتلفزيونية داخل ال�شلطنة وخارجها بقرار من الرئي�س بعد موافقة 

املجل�س . 
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املـــادة ) 13 (

يجوز �شرف تكاليف م�شاركات اأفراد من خارج الهيئة فـي املهمات التي ت�شارك بها الهيئة 

وذلك على النحو الآتي : 

 اأ - اأن يتقرر الإيفاد بقرار من الرئي�س دون غريه . 

ب - اأن يحــــدد بقرار الإيفاد درجــة تذكــرة ال�شفــر علــى األ تزيـــد علــى درجـــة رجـــال 

الأعمال ، ما مل يكن ال�شفر فـي اإطار وفد ر�شمي ، في�شتحق درجة التذكرة املقررة 

لرئي�س الوفد . 

ج - اأن مينح املوفد تعوي�شا نقديا يقدره الرئي�س على األ يزيد على مقدار اأعلى بدل 

مقرر ملوظفـي الهيئة . 

البـاب الثانـي 

ال�صلحيـــات والخت�صا�صــات املـاليــة

الف�صــل الأول

ال�صلحيــات املاليــة للرئيــ�س ونائبــه

املـــادة ) 14 (

الرئي�س هو امل�شوؤول عن اأموال الهيئــة واإ�شــدار اأوامــر ال�شرف طبقا للقوانـني واللوائــح 

والقرارات املعمول بها ، وفـي حدود العتمادات املالية املدرجة بامليزانية ال�شنوية للهيئة ، 

ولــــه اأن يفو�س بعـــ�س �شلحياته فـي هذا ال�شــــاأن اإىل نائب الرئيـ�س وروؤ�شاء القطاعات 

واملكاتب اأو مديري الدوائر اأو روؤ�شاء الأق�شام ومن فـي حكمهم . 

املـــادة ) 15 (

نائـــب الرئيـــ�س م�شـــوؤول اأمــــام الرئيـــ�س عـــن الإ�شـــراف علـــى الأعمــال املاليــة فـــي الهيــئة 

وعن �شلمة الإجراءات اخلا�شة بها ، ويكون روؤ�شاء القطاعات واملكاتب ومديرو الدوائر 

وروؤ�شاء الأق�شام ومن فـي حكمهم م�شوؤولني اأمام نائب الرئي�س . 
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الف�صـــل الثانــــي

ال�صلحيــات املاليــة لرئيــ�س قطـــاع العمليات الإداريـة واملاليـة

املـــادة ) 16 (

رئي�س قطـاع العمليـات الإداريـة واملاليـة م�شـوؤول اأمـام نائـب الرئيــ�س عـــن الأعمال املالية 

فـي الهيئة ، وعن �شلمة الإجراءات اخلا�شة بها ، ويبا�شر على الأخ�س ال�شلحيات الآتية : 

نائـــب  اإىل  للهيئـــة وتقدميــــه  ال�شنويــة  امليزانيـــة  اإعـــداد م�شـــروع  الإ�شــراف على   - اأ 

الرئي�س ليتوىل رفعه اإىل الرئي�س الذي يقوم بعر�شه على املجل�س للعتماد قبل 

نهاية �شهر يوليو من ال�شنة ال�شابقة لل�شنة املالية مل�شروع امليزانية ، ويراعى اأن 

يرفق بامل�شروع بيانات عن الأ�ش�س التي بنيت عليها تقديرات امليزانية . 

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

ال�شادرة تنفيذا لها ومن اتباع النظم املالية واملحا�شبية املقررة فـي هذه اللئحة . 

ج - التحقـــق من اتخــــاذ الحتياطــــات الكافيــــــة والإجـــراءات اللزمــــــــة للمحافظــــة 

على اأموال الهيئة . 

 د - التحقق من حت�شيل اإيــرادات الهيئــة فـي مواعيدها وقيدهــا فـي ال�شجلت املعدة 

لذلك . 

هـ - التحقق من قيد م�شروفات الهيئة فـي ال�شجلت املعدة لذلك . 

و - درا�شـــة التقاريـــر والبيانـــات املقدمــــة اإليه من املخت�شــني بالهيئــة قبل عر�شهــا 

على نائب الرئي�س . 

 ز - التاأكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�شبية اللزمة لعتماد �شندات 

ال�شرف فـي حدود ال�شلحيات املمنوحة له قانونا . 

الف�صـل الثالـث

اخت�صا�صـات وم�صوؤوليـات املديـر املـالـي واملوظفـني املـاليـني

املـــادة ) 17 (

املدير املايل هو الرئي�س املبا�شر للموظفني املاليني بدائرة ال�شوؤون املالية ، وامل�شوؤول اأمام 

وعن �شحــة  رئي�س قطاع العمليات الإدارية واملاليـــة عـــن تطبيـــق اأحكـــام هـــــذه اللئحــــة 
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ح�شابـــات الهيئــة ومعاملتهـــا املاليـــة وال�شجـــــلت اخلا�شـــة بهـــا ، والإجــراءات املتبعـــة 

فـي املحافظة على اأموال الهيئة ، ويبا�شر على الأخ�س ما ياأتي : 

 اأ - اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية للهيئة . 

ب - الإ�شراف على م�شك وتنظيم ال�شجلت املالية للهيئة . 

ج - التاأكـــد مــن توافــر ال�شــروط القانونية واملالية واملحا�شبيـــة ، لعتماد �شندات 

ال�شرف ، وذلك فـي حدود ال�شلحيات املمنوحة له . 

د - العمل على ت�شريع وتب�شيط اإجراءات �شرف م�شتحقات اجلهات امل�شتفيدة ، 

والإبلغ عن موا�شع اخللل والتاأخري ، واقرتاح احللول الناجعة ملعاجلتها . 

هـ - اإعــداد ك�شـوف احل�شابـــات ال�شهريـــة واخلتاميــة ، وبيان املركز املايل للهيئـــة ، 

واأي بيانات مالية اأخرى تطلب منه . 

و - حت�شيــل وقيـــد الإيرادات وامل�شروفات فـي مواعيدهــا فـي ال�شجـــلت املعــــدة 

لذلك . 

ز - اقتــــراح التعديــــــلت املـــــراد اإدخالهــــا علــــى النظــــــام املحا�شبـــــي واملجموعــــــة 

الدفرتية ، وذلك بالتن�شيق مع دائرة التدقيق الداخلي . 

املـــادة ) 18 (

املوظفون املاليون م�شوؤولون عن القيام بالأعمال املالية واملحا�شبية التي تتعلق بالهيئة 

وعن املحافظة على ال�شجلت وامل�شتندات والوثائق املالية التي بحوزتهم وعلى �شريتها 

اأي  اأي اأخطاء مالية قد تلحق ال�شرر باأموال الهيئة وم�شاحلها ، وعن  التامة وعن 

تلعب اأو اختل�س اأو تزوير اأو �شياع �شواء كان عن ق�شد اأو ب�شبب ق�شور اأو اإهمال 

منهم ، وعليهم ب�شورة خا�شة القيام مبا ياأتي : 

اإدخال البيانات املتعلقة باإيرادات الهيئة ونفقاتها فـي احل�شاب اخلا�س بكل  اأ - 

منهما ، وقيدها فـي �شجلت الهيئة . 

ب - المتناع عن دفع اأي مبالغ مل ت�شتوف املعاملة اخلا�شة بها جميع �شروطها 

املالية واملحا�شبية اأو القانونية ، واإبلغ املدير املايل بذلك . 

اإبــلغ املديــر املالــي فــورا عنــد وقـــوع اختل�س اأو نقـــ�س فــي اأمــوال الهيئــــة  ج - 

و�شجلتها لتخاذ الإجراءات اللزمة لذلك . 
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 د - التاأكد من اأن حت�شيل الإيرادات العامة واإنفاق امل�شروفات يتم وفقا ملا ياأتي : 

اأ - القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املعمول بها . 

 ب - العقود التي تكون مربمة فـي هذا ال�شاأن . 

هـ - الحتفــاظ بال�شجلت املالية والقيد فيها فورا وطبقا للنظم املحا�شبيــة املعتمــدة 

وت�شنيف امليزانية العامة . 

و - املحافظة على ما يكون لديهم من عهد مالية ، والحتفاظ بامل�شتندات وال�شجلت 

وكذلك الدفاتر ذات القيمة واملحافظة عليها . 

اإلــــى وزارة املاليــــة  اإعــداد اجلــداول والبيانـــات والك�شـــــوف املطلوبـــة وتقدميهـــــا  ز - 

فـي املواعيد املحددة على النماذج املعدة لذلك . 

ح - اإخطــار املفو�شــني بالإنفــاق - تبعـــا للت�شلــ�شل الإداري - فور وقـــوع اأي جتـــاوزات 

، واإخطارهم  املالية  اأو خمالفات لأحكام القوانني واللوائح والنظم والإجراءات 

كذلك باأي اإهمال اأو تق�شري يرتتب عليه �شياع اأي حق من احلقوق املالية للدولة 

اأو يكون من �شاأنه تعري�س هذا احلق لل�شياع . 

ط - المتنـــاع عــن تنفيــذ اأي قــرار اأو اأمر يكـــون منطويـــا على خمالفــــة ، مــا لــم يكـــن 

طلـــب التنفيـــــذ مبقت�شــــى اأمــر مكتــــوب �شــادر مــن روؤ�شائهـــم . مـــع اإخطــــار كــــل 

مـن وزارة املاليـــة وجهـــاز الرقابـــة املاليـــة والإداريــة للدولــة فــورا بذلــك . 

الف�صــل الرابـــع

اخت�صا�صـات دائــرة التدقيــق الداخلـي

املـــادة ) 19 (

اأ - تخت�س دائرة التدقيق الداخلي بالتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والأنظمة 

والقــرارات املاليـــة والإداريــة املعمول بها واملبادئ والأ�شول املحا�شبية املتعارف عليهــا ، 

كمـــا تختــــ�س باقتـــراح الإجــــراءات اللزمــــة للمحافظــــة علـــى اأمــــوال الهيئــــة ، عـــلوة 

علـــى التحقـــق مــن كفــاءة وفعاليــة اللئحة املالية والدورة املحا�شبية من حيث املرونة 

وال�شرعة والكفاية ونظام ال�شبط الداخلي . 
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ب - تبا�شــر دائــرة التدقيــق الداخلــي اخت�شا�شاتهــا وفقــا لربنامــج تدقيــق �شنــوي يعتمــده 

اإعداد تقارير ربع �شنوية تعر�س  الرئيـــ�س قبـــل بدايـــة كــل �شنـــة ماليـــة ، كما تتوىل 

علــى الرئي�س تت�شمن نتائج التدقيق والفح�س واملخالفات املالية والإدارية واأ�شبابها 

واقرتاح و�شائل تلفيهــا ، وتوافـي كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية 

للدولة بن�شخة منه . 

ج - تخ�شــع جميــع القيـــود وامل�شتنــدات وال�شجلت املالية والإدارية فـي الهيئة للتدقيق ، 

وعلــى املوظفيـــن املالييـــن والإدارييـــن تقديـــم تلـــك القيـــود وامل�شتنــــدات وال�شجـــلت 

اإلـــى دائـــرة التدقـــيق الداخلـــي ، كمـــا يجــب تزويــد املدققيــن باأي معلومات اأو بيانات 

تف�شيلية يطلبونها . 

د -  تقــوم دائــرة التدقيق الداخلــي بعمليــات الرقابــة الدوريــة واملفاجئـة للخزائن واملخــازن 

والعهد والوثائق املالية والعمليات الإداريـة الأخرى ذات العلقـة بطبيعة عمل الهيئة . 

البــاب الثالــث

النظــام املحا�صبــي

الف�صــل الأول

امليزانيـــــة 

الفـرع الأول

اأ�صــ�س اإعــداد م�صــروع امليزانيـــة

اأول : الأ�صــ�س العامـــة

املـــادة ) 20 (

يكـــون للهيئـــة ميزانيـــة م�شتقلـــة ، ويعتمــد املجلـــ�س م�شــروع امليزانيــــة التف�شيليـــة ، ويتبــع 

فـي اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية اأ�شا�س ال�شتحقاق . 

املـــادة ) 21 (

يجب اأن يرفق مب�شروع امليزانية ال�شنوية للهيئة القوائم الآتية : 

 اأ - مذكرة تف�شريية باأ�ش�س ومعايري واأهداف تقديرات امليزانية . 

ب - خطة كل قطاع من قطاعات الهيئة عن �شنة مالية مقبلة . 
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املـــادة ) 22 (

اأ - ت�شكـل بقرار من الرئي�س جلنة تخت�س بالإ�شراف على اإعــداد م�شــروع امليزانية يقــوم 

على الأ�ش�س واملعايري التي توؤدي اإىل حتقيق الأهداف . 

ب - يقــــــدم الرئيـــــ�س م�شــــروع امليزانيـــة بعد ا�شتكمـــال مناق�شتــــه مـــع كافــــــة التق�شيمـــــات 

املختــ�شة فـي الهيئة اإىل املجلــ�س لعتماده قبل نهاية �شهر يوليو مــن ال�شنــة ال�شابقــة 

مبا�شرة لل�شنة املالية مل�شروع امليزانيــة ، ويقدم م�شروع ميزانية الهيئة اإىل وزارة املالية 

فـي نهاية �شهر يوليو . 

املـــادة ) 23 (

اأن تكون تقديرات املوارد وال�شتخدامات �شاملة كافة  اإعداد م�شروع امليزانية  يراعى عند 

تق�شيمات الهيئة . 

ثانيا : اأ�صـــ�س تقديـــر املــــوارد

املـــادة ) 24 (

يراعى عند اإعداد تقديرات موارد امليزانية عن اأي �شنة مالية ما ياأتي : 

 اأ - ال�شرت�شاد باملوارد املح�شلة خلل ال�شنتني املاليتني ال�شابقتني لل�شنة اجلارية . 

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

نتيجة التغريات فـي الأن�شطة القائمة وت�شغيل امل�شروعات اجلديدة وما ينتظر 

حت�شيلــه مــن املـــوارد املتاأخـــر حت�شيلهــا عــن الأعــوام ال�شابقــة والعائــد مـن ر�شوم 

اخلدمات . 

ج - الإ�شارة اإىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�شة بكل اإيراد . 

د - تاأثيــر القوانيــن واللوائــح والقــرارات ال�شاريــة علــى امليزانيــة اجلــاري العمــل بهــا 

وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�شنة املالية اجلديدة من تعديلت . 

هـ - عـــدم املــغــالة فـــي التقديـــر والتـــزام الدقــة مــع مراعـــاة جميـــع العوامـــل التـــي 

توؤثـــر فـي اجتاه الإيراد كالعوامل القت�شادية والجتماعية وتقدير املوارد دون 

ا�شتقطاع اأي نفقات منها . 

و - تقدر ر�شوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بوا�شطة جلنة ي�شكلها الرئي�س لهذا 

الغر�س ، ويعاد تقدير الر�شوم كلما دعت احلاجة اإىل ذلك . 
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ثالثا : اأ�ســ�س تقديـــر اال�ستخدامــــات

1 - امل�صروفــــات اجلاريــــة

املـــادة ) 25 (

ير�عى فـي تقدير �مل�سروف�ت �جل�رية عن �أي �سنة م�لية م� ي�أتي : 

 �أ - �لعمل على تر�سيد �لإنف�ق . 

ب - �ل�سرت�س�د ب�لنفق�ت �لفعلية خالل �ل�سنتني �مل�ليتني �ل�س�بقتني لل�سنة �جل�رية . 

ج - �لأخــذ فـي �لعتبــ�ر ت�أثري �لقو�نني و�للو�ئح و�لقــر�ر�ت �ل�س�ريــة على �مليز�نيــة 

�جلـــ�ري �لعمـــل بهـــ� وم� قـد يرتتــــب عليهــــ� فـي م�ســــروع ميز�نيــــة �ل�سنـــة �مل�ليـــة 

�جلديدة من تعديالت . 

املـــادة ) 26 (

ير�عى فـي تقدير بند �لرو�تب و�لأجور م� ي�أتي : 

�أ - �أن ت�سمــل تقديـــر�ت �لرو�تـــب و�لأجــور و�لبــدلت وغريهـ� من �مل�ستحقـ�ت �مل�ليـة 

�لأخرىجلميع موظفـي �لهيئة وفق� لالأنظمة �ملعمول به� . 

ب - �أن يكون عدد �لوظ�ئف ب�لهيئة متفق� مع �حتي�ج�تهــ� ووفــق هيكلهــ� �لتنظيمــي 

�ملعتمد . 

ج - ح�س�ب �لتعديالت �حلتمية فـي �لرو�تـب و�لأجــور �ملرتتبــة علــى �ســدور مر��سيـم 

�سلط�نية �أو نتيجة ملنح �لعالو�ت �لدورية �أو �لت�سجيعية و�لرتقي�ت . 

 د - �إي�س�ح �ملربر�ت �لالزمة للزي�دة غري �حلتمية . 

املـــادة ) 27 (

ير�عى عند تقدير بند �مل�ستلزم�ت �ل�سلعية م� ي�أتي : 

 �أ - تقدير �مل�ستلزم�ت �ل�سلعية �لتي ترتبط مب��سرة ب�أد�ء �لهيئة مله�مه� على �أ�س��س 

حجــم �لن�ســ�ط �مل�ستهــدف و�ملعــدلت �لنمطيــة �ملو�سوعــة ل�ستخد�م �مل�ستلزم�ت 

�ل�سلعيــة مع �ل�سرت�ســ�د ب�ل�ستهــالك �لفعلــي خــالل �ل�سنتني �مل�ليتني �ل�س�بقتني 

و�ملتوقع ��ستهالكه خالل �ل�سنة �مل�لية �جل�رية . 

ب - �أن تت�سمــن تقديـــر�ت �مل�ستلزمـــ�ت �ل�سلعيـــة مــ� حتتــ�ج �إليــه �مل�سروعـــ�ت �جلديـــدة 

�لتي تتم وتدخل فـي مرحلة �لت�سغيل خالل �سنة �لتقدير . 
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ج - مر�ع�ة �لكمي�ت �ملتوقع تو�فره� ب�ملخ�زن فـي بدء �ل�سنة �مل�لية حمل �لتقدير . 

املـــادة ) 28 (

ير�عى عند تقدير بند �مل�ستلزم�ت �خلدمية م� ي�أتي : 

 �أ - يقــدر بند �لإيج�ر على �أ�س��س م� ت�ست�أجــره �لهيئــة من �أر��س �أو مبـــ�ن ، ويرفـــق 

بي�ن بهذه �لأر��سي و�ملب�ين مو�سح� به �لقيمة �لإيج�رية لكل منه� وت�ريخ بد�ية 

ونه�ية عقد �لإيج�ر . 

ب - يكــون تقدير �عتم�د عقود �خلدم�ت على �أ�ســ��س �لعقـــود �لق�ئمـــة ، و�لتي يتوقـــع 

��ستمر�ره� �ل�سنة �ملقبلة ، وكذلك �لعقود �جلديدة �ملتوقع �إبر�مه� فـي تلك �ل�سنة ، 

      ويقت�سر �لتقدير على �لعقود �ملتعلقة ب�لأعم�ل �جل�رية فقط دون تلك �ملتعلقة 

بتنفيذ جتهيز �مل�سروع�ت . 

2 - امل�سروفــــات الـــراأ�س ماليـــة

املـــادة ) 29 (

ت�سمل �مل�سروف�ت �لر�أ�س م�لية غري �ملرتبطة بتنفيذ وجتهيز �مل�سروع�ت �ملب�لغ �لالزمة 

ل�سر�ء �لأ�سول �لث�بتة ، ومنه� �لأث�ث و�ملعد�ت للمك�تب و�مل�س�كن و�ل�سي�ر�ت وو�س�ئل �لنقل 

و�لآلت و�ملعد�ت وغريه� . وير�عى عند تقدير �لعتم�د�ت �لالزمة لهذه �مل�سروف�ت مدى 

�لتو�سع �ملنتظر فـي حجم ن�س�ط �لهيئة و�لتكلفة �ملتوقعة ل�سر�ء هذه �لأ�سول خالل �ل�سنة 

�مل�لية مو�سع �لتقدير مع مر�ع�ة �لعمر �لإنت�جي لهذه �لأ�سول ح�سب �أنو�عه� �ملختلفة . 

املـــادة ) 30 (

ير�عى عند تقدير �عتم�د�ت تك�ليف تنفيذ وجتهيز �مل�سروع�ت م� ي�أتي : 

 �أ - �للتز�م ب�ملب�لغ �ملخ�س�سة للم�سروع�ت فـي خطة �لتنمية �خلم�سية �ملعتمدة . 

ب - فيمــ� يتعلق ب�مل�سروعـــ�ت �جلــ�ري تنفيذه� يكـــون �لتقديـــر ح�ســـب �لعقـــود �ملوقعــة 

وبرن�مج �لتنفيذ خالل �ل�سنة �مل�لية حمل �لتقدير . 

ج - تقدر تك�ليف �مل�سروع�ت �جلديدة فـي �سوء �ملر�حل �ملتوقع تنفيذه� خالل �سنة 

�لتقدير . 
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الفــرع الثانــي

تنفيــــذ امليزانيــــة

املـــادة ) 31 (

 �أ - تبد�أ �ل�سنـة �مل�لية للهيئــة فـي �ليوم �لأول من �سهر ين�ير من كل �سنة ، وتنتهي فـي �ليوم 

)31( �حل�دي و�لثالثني من �سهر دي�سمرب من �ل�سنة نف�سه� . 

ب - �لت�سديق على �مليز�نية ل يعفـي من �للتــز�م ب�أحكــ�م �لقو�نيــن و�للو�ئــح و�لأنظمــة 

و�لقر�ر�ت �ملعمول به� �سو�ء �أك�ن ذلك متعلق� بتنظيم �ل�سلط�ت �مل�لية �أم مب� يتطلبه 

تنفيذ �مليز�نية من �إجر�ء�ت . 

املـــادة ) 32 (

يجوز للرئي�س جت�وز �أي بند من بنود �لعتم�د�ت �مل�لية للهيئة �أو �لنقل من بند �إىل �آخر 

�أو من م�دة �إىل �أخرى �سمن �لبند �لو�حد فـي �لأحو�ل وب�ل�سروط �لآتية : 

  �أ -  �أن يكون �لنقـل فيم� بيــن بنـــود �مل�سروفــــ�ت �جل�ريـــــة �ملعتمـــــدة للهيئـــــة وي�ستثنــــى 

مــن ذلـــك بند �لرو�تب و�لأجور ومــ� فـــي حكمهــ� وخم�ســـ�س�ت تنفيـــذ وجتهيـــز 

�مل�سروع�ت  ، على �أل يوؤثر ذلك على �لتز�م�ت �لبند �أو �ملــ�دة �ملنقول منه� �ملبلغ . 

ب - �أن يكون �لنقل من �ملخ�س�س�ت �لإمن�ئية �ملعتمدة مل�سروع �إمن�ئي �إىل م�سروع �آخر 

ب�سرط �أن يكون ذلك ملق�بلة زي�دة فـي تكلفة تنفيذ هذ� �مل�سروع نتيجة ملن�ق�سة 

معتمدة من جمل�س �ملن�ق�س�ت �أو �للجنة �ملخت�سة بح�سب �لأحو�ل . 

حدود  فـي  �إمن�ئي  م�سروع  �أي  لإن�س�ء  �ملعتمدة  �ملخ�س�س�ت  جت�وز  على  �ملو�فقة   - ج 

        )10%( ع�سرة ب�مل�ئة من �لتكلفة �لتقديرية �ملعتمدة فـي �خلطة �خلم�سية ب�سرط 

�أن يكون ذلك نتيجة ملن�ق�سة معتمدة من جمل�س �ملن�ق�س�ت �أو �للجنة �ملخت�سة ، 

       وتعر�س طلب�ت �لتج�وز �لتي تزيد على هذه �لن�سبة على �لرئي�س دون غريه . 

الف�سـل الثانـي

املـوارد والرقابـة على حت�سيلهـا

املـــادة ) 33 (

يكون حت�سيل �ملو�رد طبق� للقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ملعمول به� وفق� لالأحك�م �خل��سة 

بتح�سيل �لإير�د�ت �حلكومية و�لو�ردة فـي �لالئحة �لتنفيذية للق�نون �مل�يل . 
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املـــادة ) 34 (

�أو وفق� لالأنظمة �لإلكرتونية �لتي يتم �لعمل   ، �أو ب�سيك�ت م�سدقة  يتم �لتح�سيل نقد� 

به� . 

املـــادة ) 35 (

تلتزم �لتق�سيم�ت �لإد�رية �ملخت�سة بتحقيق �لإير�د�ت مبو�ف�ة د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية بتق�رير 

�سهرية عن �لإير�د�ت �ملحققة �سو�ء مت حت�سيل قيمته� �أم مل حت�سل . 

املـــادة ) 36 (

على د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية عند حت�سيل �أي مب�لغ ل�س�لح �لهيئة �تب�ع م� ي�أتي : 

 �أ - �إ�سد�ر �إي�س�لت �آلية به� �أرق�م م�سل�سلة بعد مو�فقة وز�رة �مل�لية . 

ب - ت�سجيل �ملتح�سالت فـي �ل�سجالت �ملخ�س�سة لذلك وفق� لالإجر�ء�ت �ملعمول به� . 

ج - �إيد�ع �ملتح�سالت �ليومية فـي ح�س�ب �لهيئة �ملفتوح لدى �لبنوك لهذ� �لغر�س . 

د - يتــم توريــد �إيــر�د�ت �لهيئة �إىل ح�س�ب �لهيئــة على �أن يتــم مو�فــ�ة وز�رة �مل�ليــة 

بك�سوف�ت �سهرية بذلك . 

املـــادة ) 37 (

 ، جتري د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية مق�رنة ربع �سنوية بني �ملو�رد �ملقدرة فـي �مليز�نية �ملعتمدة 

وبني م� مت حت�سيله منه� فعال خالل �لفرتة �ملذكورة . ويعد تقرير يو�سح �أ�سب�ب �لزي�دة 

�أو �لعجــز مــع بيـــ�ن �لإجــر�ء�ت �لتــي تتخذ فـــي ح�لـــة وجــود عجــز فـــي �ملــو�رد �لفعليــة . 

وتو�فـي كال من وز�رة �مل�لية وجه�ز �لرق�بة �مل�لية و�لإد�رية للدولة بن�سخة منه . 

املـــادة ) 38 (

حتتفظ د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية ب�سجل حل�سر �ملب�لغ �لتي مل حت�سل من �ملو�رد خالل �ل�سنة 

�مل�لية �ملنتهية ، وتعد بي�ن� بهذه �ملب�لغ خالل �سهر ين�ير من �ل�سنة �لت�لية ، وعليه� مت�بعة 

حت�سيله� و�لت�أ�سري ب�ل�سجل مب� يفيد �إمت�م �لتح�سيل فعال كم� تعد تقرير� ربع �سنوي مب� 

مت حت�سيله من هذه �ملب�لغ ، ويتم عر�سه على ن�ئب �لرئي�س . وتو�فـي كال من وز�رة �مل�لية 

وجه�ز �لرق�بة �مل�لية و�لإد�رية للدولة بن�سخة منه . 
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املـــادة ) 39 (

�أ�سب�ب تعذر حت�سيل �ملو�رد و�تخ�ذ �لإجر�ء�ت �لالزمة  تقوم د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية ببحث 

ب�س�أنه� لقطع �لتق�دم ، و�إعد�د تقرير بذلك وعر�سه على ن�ئب �لرئي�س . 

املـــادة ) 40 (

تودع �لنفق�ت �مل�سرتدة فـي ح�س�ب �لهيئة . 

املـــادة ) 41 (

تقيد �لنفق�ت �مل�سرتدة ب�ل�ستبع�د من �لبند �لذي �سرفت منه �إذ� ك�ن �ل�سرف و�ل�سرتد�د 

�إذ� ك�نت قد  قد مت خالل �سنة م�لية و�حدة وتقيد ب�لإ�س�فة حل�س�ب �لإير�د�ت �لأخرى 

�سرفت خالل �سنة م�لية �س�بقة ، ومت �ل�سرتد�د فـي �سنة م�لية ت�لية وفـي كلت� �حل�لتني 

ي�س�ر �إىل رقم وت�ريخ �سند �ل�سرف �لذي مت �ل�سرف مبوجبه . 

املـــادة ) 42 (

يلتــزم كــل مــن ت�سبــب بخطئـــه �أو �إهم�لــه �جل�سيــم فـــي �سـرف �أي مب�لــغ بــدون وجــه حــق 

بــرد قيمتهــ� للهيئــة . 

الف�ســـل الثالــــث

 النفقـــات والرقابــة علـى �سرفهــا

املـــادة ) 43 (

يتوىل �لرئي�س �إخط�ر وز�رة �مل�لية وجه�ز �لرق�بة �مل�لية و�لإد�رية للدولة مب� ي�أتي : 

�أ - �أ�سم�ء �ملفو�سني ب�لإنف�ق وحدود �ل�سالحية �ملخولة لكل منهم ومن�ذج توقيع�تهم . 

 ب - �أي تعديــل فـي �أ�سخــ��س �ملفو�سيـــن ب�لإنفــ�ق �أو حــدود �سالحي�تهــم على �أن يتـــم 

�لإخط�ر على �لنموذج �ملعد لذلك . 

املـــادة ) 44 (

على �ملفو�س ب�لإنف�ق �لت�أكد مــن �لرتــبــ�ط بقيمـــة �مل�سرتيـــ�ت �أو تك�ليـــف �أد�ء �خلدمـــ�ت 

�أو تنفيذ �لأعم�ل مع مر�ع�ة م� ي�أتي : 

 �أ - �أن يتم �لرتب�ط مبر�ع�ة �أحك�م �لقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�س�درة من �لهيئة 

و�لعقود �ملربمة فـي هذ� �ل�س�أن . 
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ب - �أن يكــون �لرتبــ�ط ب�لإنفــ�ق فـي حــدود �ملخ�س�ســ�ت �ملدرجــة ب�مليز�نيــة �ملعتمــدة 

وفـي حدود �لتكلفة �ملعتمدة ب�لن�سبة لتنفيذ وجتهيز �مل�سروع�ت . 

 ج - �أن تقيد جميع �لرتب�ط�ت )�للتز�م�ت( �مل�لية ب�سجل �لرتب�ط�ت . 

املـــادة ) 45 (

�أ - تقـــــدم �لفو�تيـــــر بقيمــــــة �مل�سرتيـــــــ�ت �أو تك�ليــــــف �أد�ء �خلدمــــــ�ت �أو تنفيــــــذ �لأعمـــــ�ل 

�إلــى د�ئــرة �ل�ســـوؤون �مل�ليـــة ملر�جعتهـــ� و�لت�أكــد مــن تطبيق �لقو�نني و�لأنظمة �ل�س�ريــة 

و�إعد�د �سند �ل�سرف �لالزم . 

ب - تعد �سند�ت �ل�سرف مبر�ع�ة م� ي�أتي : 

1 - يقـــدم �ل�ســـند �إلـــى د�ئــــرة �لتدقيـــق �لد�خلـــي مرفقـــ� بـــه جميــع �مل�ستنــد�ت �ملوؤيــدة 

لل�ســـرف ، و�لتـــي تو�ســـح تف��سيـــل �مل�سروفـــ�ت ب�ســـورة ي�سهــل تدقيقــه� وت�سمــــل 

�مل�ستنــد�ت �لآتيــة : 

 - �لعقد �أو �لن�سخة �لأ�سلية من �أمر �ل�سر�ء . 

 - ف�تورة �ملورد . 

�أو ت�سلم �لأعم�ل مت�سمنـــ� م� يفيـــد مط�بقتهـــ�   - حم�ســر فح�س �لأ�سنــ�ف 

للمو��سف�ت �ملطلوبة . 

ت�ستوجـــب  �لأ�سنـــ�ف  تلك  ك�نت  �إذ�   ، �ملخـــ�زن  �إىل  �لأ�سنـــ�ف  �إ�س�فـــة  �سند   -  

�لتوريد للمخ�زن . 

  - �أي م�ستند�ت �أخرى تكون موؤيدة لل�سرف . 

2 - �أن يكون �ل�سند موقع� من قبل �ملفو�س ب�لإنف�ق وخمتوم� بخ�مت �لهيئة . 

3 - توقيع �ملفو�س ب�لإنف�ق على ك�فة ن�سخ �سند�ت �ل�سرف . 

املـــادة ) 46 (

�ل�سرف  �سند�ت  بجميع  �خل��سة  �لبي�ن�ت  قيد  من  تتحقق  �أن  �مل�لية  �ل�سوؤون  د�ئرة  على 

وير�عى ب�سفة خ��سة م� ي�أتي : 

 �أ - ت�سنيف �مل�سروف�ت طبق� لت�سنيف �مليز�نية . 

ب - قيد �لبي�ن�ت �خل��سة بجميع �سند�ت �ل�سرف �أول ب�أول . 
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املـــادة ) 47 (

فـي ح�لة فقد �أو تلف �أي من �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لل�سرف ترفق ن�سخة منه� ب�سند �ل�سرف ، 

ويقر �ملدير �مل�يل على �لن�سخة ب�أن �لقيمة �ملطلوبة مل ي�سبق �سرفه� ب�أي �سند �سرف �آخر . 

املـــادة ) 48 (

يحظـــر جتزئـــة �لرتبـــ�ط �أو �ل�ســـر�ء بق�ســـد تفـــ�دي �لأحكـــ�م �ملتعلقــة ب�حلــد �لأعلــى �ملقـرر 

ل�سالحيــــة �ملفـــو�س ب�لإنفـــ�ق . 

املـــادة ) 49 (

يتعني عند �إعد�د �سند �ل�سرف من قبل د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية خ�سم م� قد يكون م�ستحق� 

على �مل�ستفيـد ل�س�لح �لهيئـة ، ويقيد �إجم�يل �ملبلـغ �مل�ستحــــق للم�ستفيــــد خ�سمـــ� على بنود 

�ل�سرف ويقيد �ملبلغ �مل�ستحق عليه �إم� ب�ل�ستبع�د من �لبند �ل�س�بق �ل�سرف منه و�إم� 

ب�لإ�س�فة حل�س�ب �لإير�د �ملخ�س�س لذلك . 

املـــادة ) 50 (

يكون �سرف قيمة �ل�سند�ت ب�إحدى �لطرق �لآتية : 

�أو بب�سمة  �ل�سند ب�لت�سلم �سو�ء ب�لإم�س�ء  �لتوقيع على  �أو ب�سيك�ت مق�بل  �أ - نقد� 

�إبه�م �ليد مقرون� ب�ل�سم �لو��سح وبعد �لتحقق من �سخ�سية �ملت�سلم . 

ب - حتويل �ملبلغ �إىل ح�س�ب �مل�ستفيد فـي �لبنك �ملحدد من قبله . 

املـــادة ) 51 (

تختم د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية عند �ل�سرف مب��سرة جميع �مل�ستند�ت �ملدفوعة و�لفو�تري �ملوؤيدة 

له� بخ�مت خ��س يحمل كلمة ) مدفوع ( مقرون� ب�لت�ريخ . 

املـــادة ) 52 (

تفتــح �لعتمـــ�د�ت �مل�ستنديــــــة للهيئـــــــة مــن قبــــل د�ئـــــرة �ل�ســــــوؤون �مل�ليـــة بعـــــد �لتن�سيــــــق 

مـــع وز�رة �مل�لية مبوجب �سند�ت �ل�سرف غري �لق�بلة للدفع �لتي ت�سدر بقيمة �لعتم�د 

وم�س�ريـف �لت�أمني . وتر�عي د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية �لأ�س�س �لآتية عند �خل�سم من �مل�سروف�ت 

و�لر�أ�س م�لية غري  للم�سروف�ت �جل�رية  ب�لن�سبة  �مل�ستندية  �أر�سدة �لعتم�د�ت  وت�سوية 

�ملرتبطة ب�مل�سروع�ت : 
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�أ - عند فتح �لعتم�د �مل�ستندي تخ�سم قيمته ب�لك�مل من بند �مل�سروف �ملخ�س�س 

لذلك ب�مليز�نية مق�بل تعلية �لقيمة �إىل ح�س�ب معلق د�ئن ب�سجل �لأ�ست�ذ �لع�م . 

ب - فـي ح�لة ت�سلم �إ�سع�ر من �لبنك يفيد خ�سم �أي مب�لغ تخ�س �لعتم�د �مل�ستندي 

يتم قيده� فـي �جل�نب �ملدين من �حل�س�ب �ملعلق �مل�س�ر �إليه . 

ج - ت�سوى �لأر�سدة �لد�ئنة لالعتم�د�ت �مل�ستندية �لتي مت �إقف�له� فـي �لع�م نف�سه 

ب��ستبع�ده� من بند �مل�سروف �ملخ�س�س لذلك . 

د - �لعتمــ�د�ت �مل�ستنديـــة �لتي متتـــد لأكثـــر من �سنــة م�لية يتم ت�سوية �أر�سدتهــ� 

�لد�ئنة فـي نه�ية كل �سنة ب��ستبع�ده� من بند �مل�سروف �ملخ�س�س لذلك ب�مليز�نية ، 

�إقفــ�ل  ، وعند  �لت�ليــة  �ل�سنــة  �لقيــود فـي بد�ية  �إجــر�ء قيــود عك�سيــة لتلك       ثم 

�لعتمــ�د�ت �مل�ستنديــــة ، ت�ســـوى �أر�سدتهـــ� �لد�ئـنـــة ب�ل�ستبعــ�د مــن بنـد �مل�سروف 

�ملخ�ســ�س لذلـــك ب�مليز�نيـــة . 

املـــادة ) 53 (

تر�عي �لهيئة عند حجز تذ�كر �ل�سفر جو� �لتع�مل مع �سرك�ت �لنقل �لوطنية و�ل�ستف�دة 

من �لتخفي�س�ت �ملقررة فـي ح�لة حجز �لتذ�كر لفرت�ت حمددة كلم� �أمكن ذلك . 

املـــادة ) 54 (

ير�عى عند ��ستئج�ر م�س�كن للموظفني م� ي�أتي : 

 �أ - �للتز�م ب�ملب�لغ �ملحددة فـي �للو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�س�درة فـي هذ� �ل�س�أن . 

ب - �أن يكون عقد �لإيج�ر مط�بق� للنموذج �ل�س�در من �لبلدية �ملخت�سة . 

ج - �سرف قيمة �لإيج�ر مقدم� عن �ملدة �لتي يتفق عليه� على �أل جت�وز �سنة و�حدة 

على �لأكرث بعد �لت�أكد من ت�سجيل عقود �لإيج�ر لدى �لبلدية �ملخت�سة و�سد�د 

�لر�سوم �ملقررة . 

املـــادة ) 55 (

تبـــرم عقـــود خدمـــ�ت �لت�سغيـــل و�ل�سي�نـــة ملـــدة �سنــة و�حــدة ، ويجــوز �أن تكـون ملــدة �سنتيــن 

�إذ� �قت�ست م�سلحة �لعمل ذلك بعد مو�فقة �لرئي�س ، وبعد مو�فقة وز�رة �مل�لية �إذ� ز�دت مدة 

�لعقد على )2( �سنتني . 
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املـــادة ) 56 (

بتنفيذ وجتهيز  �ملتعلقة  �ل�سند�ت  �أن تتحقق قبل �سرف  �مل�لية  �ل�سوؤون  د�ئرة  يجب على 

�مل�سروع�ت مم� ي�أتي : 

ل�ســـــد�د  للعقـــد  �ملخ�ســـ�س  �لرتبـــ�ط  مبلغ  ر�سيـــد  وكف�يــــة  �ملخ�س�ســـ�ت  توفــــر   - �أ 

�ملبلــــغ �ملطلـــــوب . 

ب - تقدمي �ل�ست�س�ري ل�سه�دة �إجن�ز �لأعم�ل عن �مل�سروع ح�سب �لنموذج �ملعمول به 

مت�سمن� م� يفيد قي�مه مبر�جعة دفع�ت �ملق�ول و�عتم�د ��ستحق�قه� للدفع . 

ج - قيد رقم �للتز�م )�لرتب�ط( فـي �خل�نة �ملخ�س�سة لذلك ب�سند �ل�سرف . 

املـــادة ) 57 (

ترد �لر�سوم �أو غريه� من �ملب�لغ �لتي �سبق �أن �سددت للتق�سيم�ت �لإد�رية ب�لهيئة ك�إير�د�ت ، 

�إذ� ثبت �أن �لوف�ء به� ك�ن قد مت بغري وجه حق ، على �أن تتبع �لإجر�ء�ت �لآتية : 

�إثب�ت  �لذي يجب عليه  �مل�يل  ب�مل�ستند�ت للمدير  �أ - يقدم طلب �ل�سرتد�د موؤيد�   

ت�ريخ ت�سلم �لطلب . 

ب - يتوىل �ملدير �مل�يل بعد �لتن�سيق مع �لتق�سيم�ت �لإد�رية �ملخت�سة ب�لهيئة در��سة 

طلب �ل�سرتد�د �ملقدم من حيث تو�فر �ل�سند �لق�نوين للطلب . 

ج - حت�ل تو�سي�ت �ملدير �مل�يل �إىل د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي لدر��سة �لطلب و�لت�أكد 

من ��ستيف�ء �ل�سروط �لق�نونية لال�سرتد�د . 

 د - يتم �لرد مبو�فقة �لرئي�س ، �أو من يفو�سه . 

املـــادة ) 58 (

عند �إبر�م �لعقود يجب مر�ع�ة �لآتي : 

 �أ - �أل جتــ�وز قيمـــة �لعقد �أو �للتــز�م �لعتم�د�ت و�ملخ�س�ســـ�ت �ملدرجـــة مبيز�نيـــة 

�لهيئة . 

ب - �لت�أكــد مــن �أنهــ� ل تت�سمــن �إعـفــ�ء �ملتع�قــد مــع �لهيئــة مـن �ل�سر�ئــب �أو �لر�ســوم 

�لتــي يلتــزم ب�أد�ئهـ� ق�نونــ� . 

املـــادة ) 59 (

توقع �لعقود �لتي يتم �إبر�مه� ب��سم �لهيئة بعد �تخ�ذ �لإجر�ء�ت �لق�نونية من �لرئي�س . 
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 الف�ســـل الرابــع

التقاريــر الدوريــة واحل�ســاب اخلتامــي

املـــادة ) 60 (

تعـــد د�ئـــرة �ل�ســـوؤون �مل�ليـــة ب�سكـــل ربع �سنـــوي ك�ســـف ح�ســـ�ب يو�سح �ملركــز �مل�لــي للهيئــة 

و�ملع�مالت �لتي متت حتى نه�ية �ملدة �لتي يت�سمنه� �لك�سف ، على �أن يت�سمن م� ي�أتي : 

 �أ - �لإير�د�ت �ملح�سلة مق�رنة بتقدير�ت �مليز�نية عن �ملدة نف�سه� . 

 ب - �مل�سروفـــ�ت �جل�ريـــة و�لـر�أ�س م�ليـــة مق�رنـــة ب�ملخ�س�ســـ�ت �ملدرجــة ب�مليز�نيـــــة 

عــن نفــ�س �ملــدة . 

 ج - �أر�سدة ح�س�ب�ت �ل�سلف �مل�ستدمية و�ملوؤقتة . 

 د - �أر�سدة �حل�س�ب�ت �ملعلقة �ملدينة و�لد�ئنة . 

هـ - �أر�سدة �حل�س�ب�ت �جل�رية و�لود�ئع لدى �لبنوك . 

ويعــــــر�س ك�ســــــف ح�ســـــ�ب �ملركـــــز �مل�لـــي على ن�ئــــب �لرئيــــ�س فـي موعــــد ل يتجـــ�وز �ليـــــوم 

�خل�م�س ع�سر من �ل�سهر �لت�يل . 

 على �أن يتم مو�ف�ة وز�رة �مل�لية وجه�ز �لرق�بة �مل�لية و�لإد�رية للدولة بن�سخة من ذلك . 

املـــادة ) 61 (

�لبنوك لدى  �مل�لية مط�بقة �سهرية بني م� هو مقيد فـي �سجالت  �ل�سوؤون  جتري د�ئرة 

�لهيئة ، وبني م� هو و�رد فـي ك�سوف ح�س�ب�ت �لبنوك و�إعد�د قو�ئم �لت�سوية �لالزمة لذلك . 

املـــادة ) 62 (

تعـــد د�ئــرة �ل�ســوؤون �مل�ليــة �حل�ســ�ب �خلت�مــي للهيئــة خـــالل )2( �سهريــن من ت�ريخ �نته�ء 

�ل�سنة �مل�لية وفق� لالأ�س�س �لآتية : 

 �أ - �أن يت�سمن �لإير�د�ت و�مل�سروف�ت �لفعلية . 

ب - ت�سمني كل م� توجب �لقو�نني و�لأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �إثب�ته . 

ج - يجب �أن يو�سح �حل�س�ب �خلت�مي �لأرق�م �لفعلية عن �ل�سنة �مل�لية �ل�س�بقة . 
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د - يعتمد احل�ساب اخلتامي من الرئي�س بعد موافقة املجل�س عليه ، وتر�سل ن�سخة 

منه اإىل كل من وزارة املالية ، وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة . 

املـــادة ) 63 (

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

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

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

احل�ساب اخلتامي على املجل�س للموافقة عليه واإقراره ، كما يجوز للمجل�س اأن يعني مدققا 

خارجيا للغر�س ذاته . 

الف�صـــل اخلامــــ�س

فتـح احل�صابـات لـدى البنـوك

املـــادة ) 64 (

تودع فيها جميع  والتي   ، الهيئة  تفتح فيها ح�سابات  التي  املحلية  البنوك  الرئي�س  يحدد 

الأمــوال الــواردة ، �ســواء اأكانــت نقديــة اأم حــوالت اأم خطابــات ماليــة اأم م�ستنــدات ماليـــة 

ويتــم ال�ســرف منهــا ، بعــد موافقــة وزارة املاليــة . 

املـــادة ) 65 (

توقــع ال�سيكــات واأوامــر التحويــل ح�ســب قــرار التخويــــل للمخت�سيـــن ي�ســـدره الرئيــ�س . 

ويجوز اأن يحدد خمت�س ثالث للتوقيع عند غياب اأحدهما . 

املـــادة ) 66 (

ل يجوز ال�سحب على املك�سوف من البنوك التي تتعامل معها الهيئة . 

املـــادة ) 67 (

يحـــدد �سعــــر العائــــد )الفائـــدة( علـــى ح�سابــــات الهيئــــة بن�سبـــة ل تقـــل فـي حدهــا الأدنـى 

عن الن�سبة املعتمدة من وزارة املالية للح�سابات احلكومية ، ويتم قيـد العائـد املح�ســل كــل 

�سهر كاإيرادات حل�ساب الهيئة . 
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الف�صـــل ال�صــــاد�س

ال�صلــــف والتاأمينـــات

الفـرع الأول 

اأحكـام عامــة لل�صلـف امل�صتدميـة واملوؤقتـة

املـــادة ) 68 (

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

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

اأو غريها من امل�سروفات الأخرى قليلة القيمة .  امل�ستدمية ملواجهة امل�سروفات النرثية 

وي�ستعا�س امل�سروف من ال�سلفة كلما بلغ )40%( اأربعني فـي املائة من قيمتها ، ول ت�سوى 

اإل فـي نهاية ال�سنة املالية اأو عند اإلغائها . 

امل�سروف منها مبجرد  ا�ستعا�سة  ، وت�سوى دون  املوؤقتة لغر�س حمدد  ال�سلف  وتخ�س�س 

، وفـي جميع الأحوال يتم ت�سويتها خالل )1( �سهر واحد من تاريخ  انتهاء هذا الغر�س 

انتهاء الغر�س ، ويجوز متديدها باملدة نف�سها مبوافقة م�سبقة من رئي�س القطاع . 

املـــادة ) 69 ( 

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

�سمــن جمموعــة ال�سلــف امل�ستدميــة اأو املوؤقتـــة بح�سابـــات الأ�ستـــاذ العـــام على اأن يخ�س�س 

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

ب - عنــد ت�سلــم دائرة ال�سوؤون املالية لطلب ا�ستعا�سة ال�سلفة امل�ستدمية اأو تقرير ت�سويـــة 

م�سروفـــات ال�سلفـــة املوؤقتـــة تقـــوم باخل�ســـم بقيمـــة امل�ســـروف الفعلــي مـــن ال�سلفــــة 

التق�سيمات  على  الأحوال  جمـيع  وفــي   ، الهيئـــة  مبيزانيــــة  املخ�س�ســــة  البنــــود  مــــن 

الإدارية فـي الهيئة ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية قبل نهاية �سهر دي�سمرب من العام ذاته . 

املـــادة ) 70 (

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

التق�سيمات الإدارية بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة وتقيد فيهما جميع البيانات 

املتعلقـــة بتلـــك ال�سلـــف ، ومــن واقع بيانـــات ال�سجليـــن تتولـــى دائرة ال�سـوؤون املاليـة اتخــاذ 
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الإجــراءات الالزمــة للتاأميــن علـى مبالــغ ال�سلــف امل�ستدميــة واملوؤقتــة تاأمينا �سامال �سد 

الختال�س اأو ال�سرقة اأو غري ذلك من الأخطار . 

املـــادة ) 71 (

يكون املوظف اأو ال�سخ�س الذي ت�سرف ال�سلفة با�سمه م�سوؤول عنها �سخ�سيا ، واإذا مل يقم 

حت�سيل  فـي  املتبعة  بالطرق  منه  حت�سيله  يجري  عليه  �سخ�سيا  دينا  فتعترب  بت�سديدها 

الأموال العامة . 

املـــادة ) 72 (

يتحمل املوظف اأو ال�سخ�س الذي ت�سرف با�سمه ال�سلفة كامل امل�سوؤولية عن اأي مبلغ اأنفق 

منها يخالف الغاية التي خ�س�ست لها . 

الفــرع الثانـــي

 ال�صلـــف امل�صتدميـــة

املـــادة ) 73 (

تقــوم التق�سيمــات الإداريــة بالهيئــة بطلــب ال�سلــف امل�ستدميــة ح�سب متطلبات العمل بها 

بحيث ل تزيد قيمتها على متو�سط امل�سروف منها خالل )3( ثالثة اأ�سهر ، ويرفق بالطلب 

�سند �سرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�س بها ، وتقوم دائرة ال�سوؤون املالية بدرا�ستها طبقا 

لأحكام هذه الالئحة . 

على دائرة ال�سوؤون املالية اإخطار التق�سيم الإداري مببلغ ال�سلفة بعد اعتماده من ال�سلطة 

املخت�سة وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة املطلوبة يرد �سند ال�سرف اإىل التق�سيم الإداري 

املعني لتعديـــل قيمتـــه وفقــا ملـــا اأقرتـــه ال�سلطــة املخت�ســـة واإر�سال ال�سنــد اإىل دائرة ال�سوؤون 

املالية ل�سرف قيمته بعد مراجعته من قبل دائرة التدقيق الداخلي ، وعند ت�سلم التق�سيم 

الإداري املعني ملبلغ ال�سلفة يقوم بقيده �سمن ك�سف م�سروفات ال�سلفة امل�ستدمية . ويودع 

مبلغ ال�سلفة اإذا جاوز )5000( خم�سة اآلف ريال عماين فـي اأحد البنوك املحلية فـي ح�ساب 

خا�س يفتح لهذا الغر�س ، فاإذا كان املبلغ يقل عن ذلك يودع فـي خزينة التق�سيم الإداري . 

ويتــم ال�ســرف مــن ال�سلفــة امل�ستدميـــة مبوجــب �سنـــد ال�ســرف بعــد اعتمــاده ح�ســب قــرار 

التفوي�سات ال�سادر من الرئي�س ، وتختم هذه ال�سندات فور اإمتام ال�سرف بخامت خا�س 

يحمــل كلمــة )�ســرف اأو دفــع( مقــرونا بالتاريــخ وتعطى اأرقاما م�سل�سلة �سنوية . ويتوىل 
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واقع  باأول من  اأول  امل�سروفة  املبالغ  ت�سجيل  بال�سلفة  املخت�س  املوظف  اأو  اأمني اخلزينة 

�سندات ال�سرف فـي ك�سف م�سروفات ال�سلفة امل�ستدمية . 

املـــادة ) 74 (

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

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

ب - يحظر جتزئة �سراء املواد املت�سابهة اأو تنفيذ اخلدمات بق�سد تفادي احلد الأعلى 

لل�سرف من ال�سلفة امل�ستدمية . 

ج - األ يتم �سرف اأي �سلف �سخ�سية ملوظفـي الهيئة اأو غريهم . 

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

بلغت قيمتها ، كما يجوز �سرف م�ستحقات املتعاملني فـي الربامج الإذاعية والتلفزيونية 

والإخبارية مبا ل يزيد على )2000( األفـي ريال عماين . 

املـــادة ) 75 (

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

الآتية : 

 اأ - مينح املوظف عند بداية تعيينه اأو التعاقد معه �سلفة فـي حدود راتبني اأ�سا�سيني ، 

       وبنـــاء على طلــــب يقدمــــه املوظـــف اإىل املديـــر املالــــي ، وا�ستثنـــاء من ذلــك يجوز 

مبوافقة نائب الرئي�س منح املوظف �سلفة فـي حدود ن�سف راتبه الأ�سا�سي . 

ب - يتم ال�ســرف اإىل املوظــف مقابل توقيعه على طلب ال�سلفــة امل�ســار اإليه مبا يفيــد 

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

املـــادة ) 76 (

يتم �سداد ال�سلفة املقدمة حتت ح�ساب الراتب اأو الأجر خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ 

املنح . 

املـــادة ) 77 (

اأن يتقدم  اأو املوظــف املخت�س بال�سلفة امل�ستدمية بكل قطاع  اأميـــن اخلزينــة  يجـــب علـــى 

كلما  امل�ستدمية  ال�سلفة  من  امل�سروفة  املبالغ  ا�ستعا�سة  بطلب  املالية  ال�سوؤون  دائرة  اإىل 
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اأربعيـن فـي املائة من اإجمالـي قيمتها . ويجب اأن  بلغ جممــوع ما �سـرف منهــا )%40( 

يرفق بالطلب امل�ستندات املوؤيدة لل�سرف اإىل دائرة ال�سوؤون املالية بقطاع العمليات الإدارية 

واملالية للمراجعــة واإعــداد �سنـــد ال�ســـرف الــالزم بقيمــة املبلــغ املطلــوب لال�ستعا�ســة بعــد 

اعتمــاده مــن اجلهــة املخت�ســة . 

املـــادة ) 78 (

عند ت�سوية ال�سلفة امل�ستدمية فـي نهاية �سهر دي�سمرب من كل عام تقدم امل�ستندات املوؤيدة 

للمبالغ امل�سروفة من ال�سلفة اإىل دائرة ال�سوؤون املالية م�سحوبة مبا ياأتي : 

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

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

املعني بالهيئة . 

 ب - �سهــادة معتمدة من رئي�س القطــــاع تو�ســــح ر�سيـــــد املبالـــــغ املتبقيـــــة من ال�سلفة 

�سواء كانت بالبنك اأو باخلزينة . 

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

تق�سيم اإداري بالهيئة فـي ال�سنة املالية التالية ر�سيــد املبالــغ املتبقيـــة لديهــا مــن ال�سلفــة 

من واقع ال�سهادة املعتمدة . 

الفـــرع الثالـــــث

ال�صلـــف املوؤقتــــة

املـــادة ) 79 (

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

ال�سلفـــة ، والغـــر�س الــذي ت�ســرف مــن اأجلــه مرفقــا بــه �سنــد �ســرف ال�سلفة با�سم املوظف 

املخت�س بها . 

تقرره  الذي  املوؤقتة  ال�سلفة  مبلغ  لتحديد  الطلب  بدرا�سة  املالية  ال�سوؤون  دائرة  تقوم   

ال�سلطة املخت�سة واإخطار التق�سيم الإداري املعني بذلك ، وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة 

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

ال�سلطة املخت�سة واإر�ساله اإىل دائرة ال�سوؤون املالية . 
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وعلى املوظف املخت�س قيد مبلغ ال�سلفة والبيانات املتعلقة بها ب�سجل ال�سلف املوؤقتة ، وذلك 

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

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

املـــادة ) 80 (

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

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

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

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

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

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

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

املـــادة ) 81 (

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

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

و اإذا تبــيــن وجـــــود عجــــــز فــــي الر�سيـــــــد ، فيلتــــزم املوظـــــــف املختــــــ�س بال�سلفــــة ب�ســـداده فـــورا ، 

وعلى التق�سيـــم الإداري املعنـــي اأن يجـــري التحقيقــــات الالزمـــة ملعرفـــة اأ�سبـاب هذا العجز ، 

واإعـــداد تقريـــر بـــذلك لعر�ســـه علــى نائب الرئي�س لتخاذ مـا يـــراه ب�ساأنـــه وفقـــا للقوانيــن 

واللوائح املعمول بها ، واإخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة 

بنتائج التحقيقات . 

الف�صـــل ال�صابــع

اخلزينـــــة

املـــادة ) 82 (

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

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

قرار من الرئي�س اأو من يفو�سه على اأن يبا�سر امل�ساعد اأو اأقدم امل�ساعدين حال تعددهم 

الخت�سا�سات املقررة لأمني اخلزينة فـي حالة غيابه اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته 

الوظائف  �ساغلي  يكون من  اأن  م�ساعده  اأو  اخلزينة  اأمني  فـي  وي�سرتط   . لخت�سا�ساته 

الدائمة بالهيئة . 

البـــاب الرابــــع

 ال�صتثمــــار والدخــــل

املـــادة ) 83 (

تقوم الهيئة بالتن�سيق مع وزارة املالية با�ستثمار اأموالها واإمكاناتها املادية والب�سرية وفقا 

للقواعد التي ي�سدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س . 

املـــادة ) 84 (

يجــوز للهيئــة تاأجيــر معداتهـــا وا�ستوديوهاتهـــا وفقــــا للقــواعـــد التـــي ي�ســـــدر بهـــا قـــــرار 

من الرئي�س بعد موافقة املجل�س . 

املـــادة ) 85 (

يوؤول عائد ال�ستثمارات اإىل الهيئة . 

املـــادة ) 86 (

يتوىل التق�سيم الإداري املخت�س بال�ستثمار القيام بجميع الأعمال املتعلقة بتحقيق اأهداف 

الهيئة ذات الطابع التجاري مبا فـي ذلك الآتي : 

  اأ - القيـــام بالإعالنـــات التجاريـــة بالبـــث ال�سمعـي واملرئي والإلكرتوين اأو باأي و�سيلة 

بث اأخرى من و�سائل الهيئة . 

ب - ت�سويق املواد ال�سمعية واملرئية عن طريق بيعها اأو تاأجريها . 

 ج - اأي اأن�سطة ذات طابع ا�ستثماري تتعلق مبجال اأعمال الهيئة . 
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املـــادة ) 87 (

للرئيــ�س بعــد موافقــة وزارة املاليــة حتديــد اأجــور الإعالنــات وبـدل اخلدمـات والت�سهيالت 

الفنية والإدارية واأثمان املواد ال�سمعية واملرئية وبدل تاأجريها واأي اأن�سطة اأخرى متار�سها 

الهيئة . 

املـــادة ) 88 (

للهيئة �سرف عمولة من قيمة العقود ملن �ساهم فـي اإبرامها حل�ساب الهيئة وفقا للقواعد 

التي ي�سدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة وزارة املالية . 

املـــادة ) 89 (

تبــرم الهيئــة عقودهــا مع الغيــر �ســـواء لأغـــرا�س ال�ستثمــار اأو تاأديــة الأعمــال واخلدمــات 

بال�ستعانة بنماذج العقود املوحدة ، وفـي احلالت التي ل تنطبق عليها هذه النماذج ، يتم 

اإعداد منوذج التفاقية املقرتح وفقا لطبيعة العقد املطلوب اإبرامه وعر�سه على الدائرة 

القانونية وقطاع العمليات الإدارية واملالية للنظر فـي بنودها القانونية واملالية . 

البـــاب اخلامـــ�س

املخــــازن واملنقـــولت 

املـــادة ) 90 (

يكون للهيئة خمزنان ، خمزن عام ، والآخر للمواد وقطع الغيار الفنية ، فـي كل من حمافظة 

م�سقط وحمافظة ظفار ، ويجوز للهيئة اإن�ساء خمازن فرعية مبحافظات ال�سلطنة الأخرى 

ح�سب مقت�سيات احلاجة . 

املـــادة ) 91 (

ت�سكـــل جلنـــة لبيــع اأو �سطـــب املنقــــولت برئا�ســـة رئيــ�س قطــاع العمليــــات الإداريـــة واملاليــــة 

اأو رئيــــ�س مكــــتب الهيئـــة مبحافظـــــة ظفـــار بح�ســــب الأحــــوال ، وع�سويــــة عــــــدد منا�ســــــب 

اأن يكون من بينهم امل�سوؤول املبا�سر عن املخازن ، ويتم توريد ح�سيلة  من املوظفني على 

البيع اإىل ح�ساب الهيئة مع موافاة وزارة املالية بك�سف بح�سيلة البيع . 
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املـــادة ) 92 (

يكون التاأمني �سامال على ال�سيارات املخ�س�سة للرئي�س ونائبه و�سيارات النقل اخلارجي ، 

ويجوز بقرار من الرئي�س اإ�سافة اأي ممتلكات ت�ستدعي ال�سرورة التاأمني ال�سامل عليها . 

البـاب ال�صـــاد�س

ال�صجـــالت والنمـــاذج املاليـــة 

املـــادة ) 93 (

تعد دائرة ال�سوؤون املالية النماذج وال�سجالت املالية الالزمة لتنفيذ اأحكام هذه الالئحة 

كما ت�سع القواعد املنظمة للقيد فيها ، واملدد الالزمة حلفظها واإدخال التعديالت الالزمة 

عليها اإذا لزم الأمر ، مع التقيد بالأحكام وال�سوابط املعمول بها فـي الدولة ، على اأن ي�سدر 

بهذه القواعد واملدد قرار من الرئي�س . 

املـــادة ) 94 (

ت�ســـرف دائــرة ال�ســوؤون املاليــة اإىل املوظفيــن املالييــن النمــاذج وال�سجالت املاليــة املقــرر 

ا�ستخدامهـــا ح�ســـب اخت�ســـا�س كل موظـــف بعد توقيعـــه مبا يفيـــد ت�سلمـــه لها مع حتديـــد 

اأعدادها . 


