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 الهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي

قــــرار

رقــم 2017/1

باإ�صـدار الالئحـة املاليـة

 للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي

ا�شتنادا اإلــى املر�شــوم ال�شلطانــي رقــم 80/62 باإن�شــاء الهيئـــة العامــة للمخــازن واالحتياطــي 

الغذائي ،

واإىل القانون املايل ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 98/47 ،

و اإلــى املر�شــوم ال�شلطانــي رقـم 2017/3 باإ�شـدار نظام الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي 

الغذائـــي ،

واإىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ،

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة ،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة املالية للهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي املرفقــة .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شميـــة ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريــــخ ن�شـره .

�صدر فـي : 5 / 7 /1438هـ

املوافــــق : 3 / 4 /2017م

                                                            د . فــــوؤاد بن جعفـــر ال�صاجـــــــواين

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�شمكيــــة

                                 رئــيـــ�س مـــجل�س اإدارة الــهيــئـة العامـة

 للمخــــــــازن واالحتياطـــــــــي الغذائــــــــي
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البـــاب االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك :

1 - الهيئـــــة :

 الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي .

2 - املجلـــ�س : 

جمل�س اإدارة الهيئة .

3 - الرئيــ�س :

 رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة .

4 - الرئيــ�س التنفـيــذي : 

الرئي�س التنفـيذي للهيئة .

5 - املديــر العــام : 

مدير عام ال�شوؤون االإدارية واملالية بالهيئة .

6 - املديــر املالــي : 

مدير دائرة ال�شوؤون املالية .

7 - املفــو�س باالإنفــاق : 

الرئيــ�س التنفـيــذي وكــل موظــف يفــو�س باالإنفــاق مــن �شلطة خولها القانون االأمر 

باالإنفاق .

8 - امليزانيـة ال�صنويـة :

 الربنامــج املالــي املعــد فــي اإطــار اخلطة العامة بالهيئة عن �شنة مالية مقبلة وت�شمل 

تقديرات االإيرادات املتوقع حتقيقهـــا ، وتقديــــرات امل�شروفــــات اجلاريــــة وامل�شروفـــات 

الراأ�س مالية ، وقائمة املركز  املايل ، وقائمة التدفقات املالية .

9 - ال�صلفــــة :

املبالغ التي تخ�ش�س ملواجهة �شرف بعــ�س اأنــواع النفقات التي يتــعذر فـيهــا ال�شــرف 

باتباع االإجراءات املقررة لذلك  .
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10 - امل�صروفـــات اجلاريــة : 

امل�شروفات النا�شئة وفقا للقوانني واللوائح والتعليمات اأو قرارات املجل�س اأو الرئي�س 

التنفـيذي ، وال حتتاج اإىل تقدمي طلب للموافقة على �شرفها وي�شرتط قبل اإ�شدار 

�شند ال�شرف التثبت من وجود ال�شند القانوين الذي ي�شمح ب�شرف هذه امل�شروفات . 

11 - امل�صروفــات الــراأ�س ماليــة : 

امل�شروفات العامة الالزمة ل�شراء االأ�شول الثابتة ، على اأن ت�شتنفد خالل اأكرث من �شنة 

مالية .

12 - احل�صــاب اخلتامــي : 

للهيئـــة ونتائــج  املاليـــة  ال�شنـــة  نهاية  فـي  اإعدادها  التي مت  الفعلية  املالية  البيانات 

اأعمالها .

املــادة ) 2 (

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على جميع االأعمال املالية للهيئة ، كما ت�شري اأحكام القانون 

املايل والئحته التنفـيذية فـيما مل يرد به ن�س خا�س فـي الالئحة اأو فـي قرارات املجل�س ، 

ومبا ال يتعار�س مع اال�شتقالل املايل للهيئة .

املــادة ) 3 (

تبداأ ال�شنة املالية للهيئة فـي اليوم االأول من �شهر يناير من كل عــام ، وتنتهـــي فــــي اليــوم 

)31( احلادي والثالثني من �شهر دي�شمرب من العام نف�شه .

املــادة ) 4 (

يكون للهيئة ميزانية م�شتقلة ، يتبع فـي اإعدادها اأ�شا�س اال�شتحقاق . 

املــادة ) 5 (

توقع العقــود التــي يتــم اإبرامهـــا با�شـــم الهيئـــة وفـــق ال�شالحيــــات والتفوي�شـــات املاليـــة ، 

بعد اتخاذ االإجراءات القانونية .

املــادة ) 6 (

وجميع  ال�شمان  وخطابات  التحويل  وخطابات  واحلواالت  ال�شيكات  على  التوقيع  يكون 

 ، املجل�س  املعتمدة من  التواقيع  ، وفقا ل�شالحيات  املالية بتوقيعني  امل�شتندات واملعامالت 

اإخطـــار اجلهـــة  ويتـــم   ، اأحدهمـــا  للتوقيـــع عنــد غياب  ثالـــث  اأن يحـــدد خمتـــ�س  ويجـــوز 

ذات العالقة بوقف التعامل مع �شاحب التوقيع املعتمد عند اإلغاء اعتماد توقيعه ، ويكون 

االإخطار عن طريق املدير العام .
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املــادة ) 7 (

حتفظ الدفاتر وال�شجالت املحا�شبية واأنظمة احلا�شب االآيل على اختالف اأنواعها وجميع 

امل�شتندات االأخرى املتعلقة بها وفقا لالأنظمة املعمول بها ، وال يجوز اإتالفها اأو اإتالف اأي 

اأن يتم االإتالف بوا�شطة جلنة خا�شة  ، على  التنفـيذي  اإال بقرار من الرئي�س  جزء منها 

ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي بالتن�شيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية .

املــادة ) 8 (

يكون للهيئة مراقب ح�شابات خارجي من بني مكاتب املحا�شبة واملراجعــة املرخـــ�س لهـــا 

العمل بال�شلطنة ، يتم تعيينه ، وحتديد اأتعابه �شنويا من قبل املجل�س .

املــادة ) 9 (

على املوظف املخت�س فور اكت�شاف اأي فقد اأو ت�شويه اأو تلف فـي ال�شجالت اأو اأي م�شتند اآخر 

يكون فـي عهدته - �شواء فـي اأثناء اال�شتخدام اأو احلفظ - اإبالغ رئي�شه املبا�شر بالواقعة ، 

وعلى الرئي�س املبا�شر رفع االأمر اإىل املدير العام الإجراء التحقيق  بالتن�شـــيق مـــع مكتـــب 

ال�شوؤون القانونية بالهيئة ، والوقوف على اأ�شباب الفقد ، اأو الت�شويه ، اأو التلف ، وحتديد 

امل�شوؤولية اأو احلفظ اإذا تعذر الو�شول اإىل امل�شوؤول .

واإذا تبني من خالل التحقيق وجود �شبهة جنائية تعني اإبالغ االدعاء العام التخاذ اإجراءاته 

ب�شاأنها .

املــادة ) 10 (

حتدد ر�شوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بقرار ي�شدر من الرئي�س بعد موافقة املجل�س 

ووزارة املالية .

املــادة ) 11 (

اأو اإهماله اجل�شيم فـي �شرف اأي مبالغ بدون وجه حق برد  يلتزم كل من ت�شبب بخطئه 

قيمتها للهيئة .



اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

البـــاب الثانـــي

االخت�صا�صــــات

الف�صــل االأول

اخت�صا�صــــات املجلــــ�س

املــادة ) 12 (

يتوىل املجل�س االخت�شا�شات االآتية :

 اأ - ر�شم ال�شيا�شة املالية للهيئة .

ب - اإقرار امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي والتقرير ال�شنوي عن ن�شاط الهيئة .

 ج - اعتماد قرار تعيني مدقق ح�شابات خارجي وحتديد اأتعابه ال�شنوية .

 د - اإقرار الر�شوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة .

هـ - املوافقة على قبول القرو�س واملنح والهبات وامل�شاعدات مبا ال يتعار�س مع اأهداف 

الهيئة .

 و - املوافقة على ا�شتثمار اأموال واأ�شول الهيئة .

الف�صــل الثانــي

اخت�صا�صــات رئيــ�س املجلــ�س

املــادة ) 13 (

يتوىل رئي�س املجل�س االخت�شا�شات االآتية : 

  اأ - اعتماد م�شروع امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي والتقرير ال�شنوي عن ن�شاط 

الهيئة وموافاة كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة بن�شخ 

منها .

ب - اإ�شدار النماذج وال�شجالت املالية بالهيئة .

 ج - حتديد امل�شارف املحلية التي تفتح فـيها ح�شابات الهيئة .

 د - حتديد وتعديل اأ�شماء املفو�شني باالإنفاق وحدود ال�شالحية املمنوحة لهم . 

هـ - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�شاب املقرر له قانونا .
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الف�صــل الثالــث

اخت�صا�صــات الرئيــ�س التنفـيــذي

املــادة ) 14 (

يتوىل الرئي�س التنفـيذي االخت�شا�شات االآتية : 

اأ - رفع م�شروع امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي والتقرير ال�شنوي عــن ن�شـــاط 

الهيئة اإىل املجل�س .

ب - رفع مقرتح فر�س الر�شوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة اإىل املجل�س .

ج - رفع خطة ا�شتثمار اأموال الهيئة اإىل املجل�س .

د - رفع التقارير والبيانات املالية لرئي�س املجل�س .

هـ - اعتماد �شندات ال�شرف - فـي حـــدود الن�شـــاب املقـــرر لـــه قانونـــا - بعـــد التحقـــق 

من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�شبية الالزمة .

و - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�شاب املقرر له قانونا .

ز - املوافقة على منح ال�شلف امل�شتدمية واملوؤقتة فـي حدود مبلغ )5000( خم�شة اآالف 

ريال عماين .

ح - ت�شكيل جلان لتطبيق اأحكام هذه الالئحة .

الف�صــل الرابــع

اخت�صا�صــات املديــر العــام

املــادة ) 15 (

يتوىل املدير العام االخت�شا�شات االآتية : 

اأ - االإ�شراف على اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي والتقرير الدوري 

والربع �شنوي وال�شنوي عن ن�شاط الهيئة ورفعه اإىل الرئي�س التنفـيذي .

ب - درا�شة مقرتح  الر�شوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة قبل رفعها اإىل الرئي�س 

التنفـيذي .

ج - درا�شة خطة ا�شتثمار اأموال الهيئة قبل رفعها اإىل الرئي�س التنفـيذي .
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 د - اإعداد ال�شجالت وامل�شتندات واالأنظمة املالية واملحا�شبية ، والنماذج الالزمة لتنفـيذ 

هذه الالئحة ، مبا فـي ذلك قائمة رموز ح�شابات النظام املحا�شبي وت�شنيفاتها .

هـ - التحقق من حت�شيل اإيرادات الهيئة فـي مواعيدها وقيدها فـي ال�شجـــالت املعـــدة 

لذلك .

و - التحقق من قيد م�شروفات الهيئة فـي ال�شجالت املعدة لذلك ، ومن اأن ال�شرف 

يتم فـي حدود املخ�ش�شات املالية املعتمدة فـي امليزانية ال�شنوية .

يلزم  ما  �شنة ميالدية على  كل  بداية  فـي  ال�شامل  التاأمني  اإجـــراء  التحقـــق من   - ز 

التاأمني عليه من ممتلكات الهيئة .

ح - درا�شــة التقاريــر والبيانـــات املقدمــة اإليــه مـــن املخت�شيـــن بالهيئـــة قبـــل عر�شهـــا 

على الرئي�س التنفـيذي .

ط - اعتمــاد �شنــدات ال�شــرف - فـي حــدود الن�شـــاب املقـــرر لـــه قانونـــا - بعـــد التحقــــق 

من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�شبية الالزمة .

ي - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�شاب املقرر له قانونا .

ك - متابعـــة ت�شويـــة ال�شلـــف امل�شتدميـــة واملوؤقتـــة فـي التواريـــخ املحـــددة لذلك وفقا 

لالأنظمة املتبعة واملعمول بها مبوجب هذه الالئحة .

ل - درا�شة التعديالت املراد اإدخالها على النظم املالية واملجموعة الدفرتية واملحا�شبية 

بالتن�شيق مع املدير املايل ومدير دائرة التدقيق الداخلي .

الفــ�صل اخلامــ�س

اخت�صا�صــات املديــر املالــي

املــادة )  16 (

يتوىل املدير املايل االخت�شا�شات االآتية : 

اأ - اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية ، واحل�شاب اخلتامي ، والتقرير الدوري ، والربع 

�شنوي وال�شنوي ، عن ن�شاط الهيئة ورفعه اإىل املدير العام .

، ورفــع  التــي تقدمهــا  الهيئة مقابــل اخلدمــات  التي تتقا�شاها  الر�شوم  ب - اقرتاح 

املقرتح اإىل املدير العام .
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ج - اإعداد خطة ا�شتثمار اأموال الهيئة ، ورفعها اإىل املدير العام .

د - اإعـــداد ك�شـــوف احل�شابـــات ال�شهريـــة واخلتاميـــة ، وبيـــان املركـــز املالــي للهيئـــــة ، 

واأي بيانـــات ماليــة اأخـــرى تطلــب منـــه .

هـ - حت�شيل وقيد االإيرادات وامل�شروفات فـي مواعيدها فـي ال�شجالت املعدة لذلك .

و - التاأكد من توافـر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�شبية ، العتماد �شندات ال�شرف ، 

وذلك فـي حدود ال�شالحيات املمنوحة له .

ز - االإ�شراف على م�شك وتنظيم ال�شجالت املالية للهيئة .

ح - العمل على ت�شريع وتب�شيط اإجراءات �شرف م�شتحقات اجلهات امل�شتفـيدة ، واالإبالغ 

عن موا�شع اخللل والتاأخري ، واقرتاح احللول ملعاجلتها .

ط - اقتــراح التعديـــالت املــراد اإدخالهــا علــى النظــام املحا�شبــي واملجموعة الدفرتية ، 

وذلك بالتن�شيق مع دائرة التدقيق الداخلي .

ي - بحـــث اأ�شبـــاب تعـــذر حت�شيـــل املــوارد ، واتخــاذ االإجراءات الالزمة ، واإعداد تقرير 

بذلك ، وعر�شه على املدير العام .

الف�صــل ال�صــاد�س

اخت�صا�صــات دائــرة التدقيــق الداخلــي

املــادة ) 17 (

تتوىل دائرة التدقيق الداخلي االخت�شا�شات االآتية :

اأ - التحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح واالأنظمة والقرارات املالية واالإدارية 

املعمول بها واملبادئ واالأ�شول املحا�شبية املتعارف عليها .

ب - اقرتاح االإجراءات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة . 

ج - اإعداد برنامج تدقيق �شنوي قبل بداية كل �شنة مالية ، ورفعه اإىل الرئي�س .

د - اإعداد تقارير ربع �شنوية تعر�س على الرئي�س تت�شمن نتائج التدقيق والفح�س 

واملخالفات املالية واالإدارية واأ�شبابها واقرتاح و�شائل تالفـيها .
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الدورية واملفاجئة للخزائن واملخازن والعهد والوثائق  التدقيق  القيام بعمليات  هـ - 

املالية واالإجراءات االإدارية واملالية والتجارية ذات العالقة بطبيعة عمل الهيئة 

واإعداد تقرير بنتائج الرقابة املفاجئة .

املــادة ) 18 (

على املوظف املخت�س تقدمي جميع القيود وامل�شتندات وال�شجالت املالية اإىل دائرة التدقيق 

الداخلي ، وتزويد املدققني باأي معلومات اأو بيانات تف�شيلية يطلبونها .

املــادة ) 19 (

باملراجعة  ، ويخت�س  التنفـيذي  الرئي�س  اإىل  تابعا مبا�شرة  الداخلية  املراجعة  يكون ق�شم 

االإدارية واملالية لل�شندات قبل �شرفها .

البــاب الثالــث

النظــام املحا�صبــي

الف�صــل االأول

امليزانيـــة

الفـــرع االأول

اأ�صــ�س اإعــداد م�صــروع امليزانيــة

اأوال : االأ�صــ�س العامــة

املــادة ) 20 (

ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي جلنة برئا�شة املدير العام تخت�س باالإ�شراف على اإعداد 

م�شروع امليزانية ال�شنوية .

املــادة ) 21 (

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

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

ب - خطة كل مديرية اأو مكتب اأو اإدارة من اإدارات الهيئة عن �شنة مالية مقبلة . 

املــادة ) 22 (

على رئي�س املجل�س اعتماد م�شروع امليزانية بعد اإقراره من املجل�س قبل نهاية �شهر يوليو 

من ال�شنة ال�شابقة مبا�شرة لل�شنة املالية مل�شروع امليزانية ، ويقدم امل�شروع اإىل وزارة املالية 

فـي نهاية �شهر يوليو .
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ثانيـــا : ت�صنيــف امليزانيــة

املــادة ) 23 (

ت�شنف امليزانية على النحو االآتي :

1 - املوارد ، وت�شمل :

 اأ - االعتمادات التي تخ�ش�شها الدولة للهيئة .

ب - الر�شوم التي تتقا�شاها الهيئة مقابل ما توؤديه من خدمات .

ج - االإيرادات الناجتة عن تدوير وبيع ال�شلع واملواد الغذائية االأ�شا�شية .

د - عوائد ا�شتثمار اأموال ، واأ�شول الهيئة .

هـ - املنح والهبات وامل�شاعدات التي يقرر املجل�س قبولها .

و - اأي اإيرادات اأخرى يوافق عليها املجل�س .

2 - امل�شروفات :

       امل�شروفات اجلارية ، وت�شمل : 

 اأ - مكافاآت اأع�شاء املجل�س ، واأمني ال�شر .

ب - رواتب واأجور وعالوات املوظفـني ومكافاآتهم ال�شنوية املقررة .

ج - ا�شتحقاقات املوظفـني مقابـــل اإيفادهـــم فــــي دورات تدريبيـــة ومهمات ر�شمية 

وبعثات درا�شية .

 د - اأتعاب وتعوي�شات امل�شت�شارين واخلرباء الفنيني املعينني بعقود .

هـ - مكافاآت وتعوي�شات اخلرباء واأع�شاء اللجان .

و - اأتعاب املدقق اخلارجي حل�شابات الهيئة .

ز - تعوي�شات االإجازات االعتيادية امل�شتحقة للموظفـني فـي حالة انتهاء خدمات 

املوظف .

ح - مكافاأة نهاية اخلدمة .

1 - اخلدمات واملواد ذات االأ�شعار املحددة التي تقدمها موؤ�ش�شات عامة اأو خا�شة . 

وتعترب موؤكدة مبوجب االإي�شاالت والفواتري والوثائق الر�شمية ال�شادرة 

عن تلك املوؤ�ش�شات .
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2 - امل�شروفات الناجتة عن العقود املربمة وفقا الأحكام هذه الالئحة .

3 - م�شروفـــات حتـتـــاج اإلـــى تقديــم طلـــب مـــن املديريـــات واملكاتـــب واالإدارات 

فـي الهيئة ، ويتم املوافقة عليها وفق ال�شالحيات املحددة فـي هذه الالئحة .

     امل�شروفــات الراأ�شماليـــة وت�شمـــل : تكاليـــف اأثاث ، ومعــدات املكاتــب واملنــازل 

وال�شيارات واالآالت واملعدات ومظالت مواقف ال�شيارات واأنظمــة احلا�شـب 

االآلـي .

اأ�صــ�س تقديــر املــوارد

املــادة ) 24 (

يراعى عند تقدير موارد امليزانية ال�شنوية االآتي :

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

ب - مراعاة الزيادة اأو االنخفا�س املتوقع فـي املوارد عـن ال�شنــة املاليــة حمــل التقديــر 

نتيجة التغيــرات فـي االأن�شطــة القائمــة وت�شغيل امل�شروعات اجلديــدة ومــا ينتظــر 

حت�شيله من املوارد املتاأخر حت�شيلها عن االأعوام ال�شابقة والعائد من ر�شوم اخلدمات .

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

د - االأخــذ فــي االعتبــار تاأثري القوانني واللوائــح والقــرارات ال�شاريــة علــى امليزانيــة 

اجلاري العمل بها ، وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�شنة املالية اجلديدة 

من تعديالت .

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

فـي اجتاه االإيراد كالعوامل االقت�شادية واالجتماعية وتقدير املوارد دون ا�شتقطاع 

اأي نفقات منها .

اأ�صــ�س تقديــر امل�صروفــات

1 - امل�صروفــات اجلاريــة

املــادة ) 25 (

يراعى عند تقدير امل�شروفات اجلارية االآتي :

 اأ - العمل على تر�شيد االإنفاق .

ب - اال�شرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�شنتني املاليتني ال�شابقتني لل�شنة اجلارية .
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امليزانيــة  ال�شاريــة علــى  والقــرارات  واللوائــح  القوانني  تاأثري  االأخذ فـي االعتبار  ج - 

اجلــاري العمــل بهــا ، وما قد يرتتـــب عليهــا فـي م�شــروع ميزانيــة ال�شنــة املاليــة 

اجلديــدة من تعديــالت .

املــادة ) 26 (

يراعى عند تقدير بند الرواتب واالأجور ما ياأتي :

اأ - اأن ت�شمــل تقديـــرات الرواتـــب واالأجـــور والبــدالت وغيــرها من امل�شتحقات املالية 

االأخرى جلميع موظفـي الهيئة وفقا لالأنظمة املعمول بها .

ب - اأن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع احتياجاتها ، ووفق هيكلها التنظيمي 

املعتمد .

ج - ح�شــاب التعديـــالت احلتميـــة فـي الرواتــب واالأجور املرتتبة على �شــدور مرا�شيــم 

اأو اأوامر �شلطانية اأو نتيجة ملنح العالوات الدورية اأو الت�شجيعية والرتقيات .

د - اإي�شاح املربرات الالزمة الأي زيادة .

املــادة ) 27 (

يراعى عند تقدير بند م�شتلزمات ال�شلع ما ياأتي :

 اأ - تقدير امل�شتلزمات ال�شلعية التي ترتبط مبا�شرة باأداء الهيئة ملهامها مع اال�شرت�شاد 

باال�شتهالك الفعلي خالل ال�شنتني املاليتني ال�شابقتني ، واملتوقع ا�شتهالكه خالل 

ال�شنة املالية اجلارية .

ب - تقديــرات امل�شتلزمــات ال�شلعيـــة التـــي حتتاجهـــا امل�شروعـــات اجلديدة التي تتم ، 

وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �شنة التقدير .

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

د - كمية املخزون الواجب االحتفاظ به فـي نهاية ال�شنة املالية حمــل التقديــر وفقــا 

لطبيعة كل �شنف ومدى توفره فـي ال�شوق املحلي واملدة الالزمة لتوريد الكمية 

املطلوبة وتفادي تراكم املخزون دون مربر .
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املــادة ) 28 (

يراعى عند تقدير بند امل�شتلزمات اخلدمية ما ياأتي :

اأ - يقــدر بنــد االإيجـار علـى اأ�شــا�س مـا ت�شتاأجـره الهيئـة مـن اأرا�س اأو مبـان ، ويرفـق 

بيان بهذه االأرا�شي واملباين مو�شحا به القيمة االإيجارية لكل منها وتاريخ بداية 

ونهاية عقد االإيجار .

ب - يكــون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على اأ�شا�س العقود القائمــة ، والتــي يتوقـــع 

ا�شتمرارها ال�شنة املقبلة ، وكذلك العقود اجلديدة املتوقع اإبرامها فـي تلك ال�شنة ، 

ويقت�شــر التقديــر علــى العقــود املتعلقــة باالأعمــال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة 

بتنفـيذ جتهيز امل�شروعات .

2 - امل�صــروفات الــراأ�س ماليــة

املــادة ) 29 (

ت�شمـــل امل�شروفــات الراأ�س مالية غري املرتبطة بتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات املبالغ الالزمة 

ل�شراء االأ�شول الثابتـــة ، ومنها االأثاث واملعدات للمكاتب وامل�شاكن وال�شيارات وو�شائل النقل 

واالآالت واملعدات وغريهـــا . ويراعـــى عند تقدير االعتمادات الالزمة لهذه امل�شروفات مدى 

التو�شع املنتظر فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء هذه االأ�شول خالل ال�شنة 

املالية مو�شع التقدير مع مراعاة العمر االإنتاجي لهذه االأ�شول ح�شب اأنواعها املختلفة .

املــادة ) 30 (

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

اأ - االلتزام باملبالغ املخ�ش�شة للم�شروعات فـي خطة التنمية اخلم�شية املعتمدة .

ب - فـيما يتعلق بامل�شروعات اجلاري تنفـيذها يكون التقديــر ح�شــب العقــود املوقعــة ، 

وبرنامج التنفـيذ خالل ال�شنة املالية حمل التقدير .

ج - تقدير تكاليف امل�شروعات اجلديدة فـي �شوء املراحل املتوقع تنفـيذها خالل �شنة 

التقدير .

املــادة ) 31 (

يت�شمن م�شروع امليزانية ال�شنوية للهيئة القوائم االآتية :
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 اأ - ميزانية جارية ت�شم عنا�شر ح�شابات الت�شغيل واملتاجرة واالأرباح واخل�شائر .

ب - قائمة املوارد واال�شتخدامات الراأ�س مالية .

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

د - ميزانية نقدية تو�شح املقبو�شات واملدفوعات النقدية املتوقعة خالل ال�شنة املالية 

مع بيان الفائ�س اأو العجز النقدي والطريقة املقرتحة لتمويل العجز .

املــادة ) 32 (

يكون اإجراء التعديالت على امليزانية ال�شنوية حتميا اإذا كانت القوانني اأو املرا�شيم توجب 

اأن�شطة  فـي  التو�شع  اأو  االقت�شادية  الظروف  من  ا�شتجد  قد  اأو   ، التعديالت  هذه  اإجراء 

الهيئة واخت�شا�شاتها ما ي�شتوجب زيادة اأو خف�س املبالغ املعتمدة الأوجه ال�شرف املختلفة 

خالل ال�شنة املالية .

املــادة ) 33 (

فـي حالة التاأخري اأو عدم اإقرار م�شروع امليزانية ال�شنوية قبل بداية ال�شنــة املاليــة يكــون 

االإنفــاق فــي حدود االعتمادات املدرجة فـي هذا امل�شـــروع ، ووفـــقا لالحتياجــــات الفعليــــة 

لالإنفاق .

الفــرع الثانــي

 تنفـيــذ امليزانيــة

املــادة ) 34 (

الت�شديق على امليزانية ال يعفـي من االلتزام باأحكام القوانني واللوائح واالأنظمة والقرارات 

املعمول بها �شواء اأكان ذلك متعلقا بتنظيم ال�شلطات املالية اأم مبا يتطلبه تنفـيذ امليزانية 

من اإجراءات .

املــادة ) 35 (

يجوز لرئي�س املجل�س جتاوز اأي بند من بنود االعتمادات املالية للهيئة اأو النقـــل مـــن بنــد 

اإىل اآخر ، اأو من مـادة اإىل اأخرى �شمن البند الواحد فـي االأحوال ، وبال�شروط االآتية : 

اأ - اأن يكـــون النقـــل فـيمـــا بـــني بنــــود امل�شروفــــات اجلاريــة املعتمدة للهيئة ، وي�شتثنى 

مـــن ذلك بنـــد الرواتـــب واالأجـــور ومـــا فـــي حكمهـــا وخم�ش�شات تنفـيذ وجتهيز 

امل�شروعات ، على اأال يوؤثر ذلك على التزامات البند اأو املــادة املنقول منها املبلغ .
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ب - اأن يكون النقل من املخ�ش�شات االإمنائية املعتمدة مل�شروع اإمنائي اإىل م�شروع اآخر 

اأن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفـيذ هذا امل�شروع نتيجة ملناق�شة  ب�شرط 

معتمدة من جمل�س املناق�شات اأو اللجنة املخت�شة بح�شب االأحوال .

اإمنائـــي فـي حدود  اأي م�شروع  املعتمدة الإن�شاء  املخ�ش�شات  املوافقــة علـــى جتاوز   - ج 

)10%( ع�شرة باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي اخلطة اخلم�شية ب�شرط 

اأن يكون ذلك نتيجة ملناق�شة معتمدة من جمل�س املناق�شات اأو اللجنة املخت�شة ، 

وتعر�س طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�شبة على املجل�س دون غريه .

املــادة ) 36 (

يجوز للرئي�س التنفـيذي املوافقة على نقل املخ�ش�شات من مـادة اإىل اأخرى �شمن البند 

الواحد ، با�شتثناء خم�ش�شات تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .

الف�صــل الثانــي 

 املــوارد والرقابــة علــى حت�صيلهــا

املــادة ) 37 (

يكون حت�شيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا لالأحكام اخلا�شة 

بتح�شيل االإيرادات احلكومية ، الواردة فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املايل .

املــادة ) 38 (

حت�شل االأموال امل�شتحقة للهيئة نقدا ، اأو مبوجب حواالت بنكية ، اأو �شيكات م�شرفـية ، 

اأو وفقا لالأنظمة االإلكرتونية ، ويراعى عند ال�شداد مبوجب ال�شيكات امل�شرفـية ما ياأتي :

اأحد امل�شارف املرخ�س لها طبقا الأحكام القانون  اأن يكون ال�شيك م�شحوبا على  اأ -   

امل�شرفـي ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2000/114 .

ب - اأن يتوافـــر فـي ال�شيـــك ال�شـــروط املحددة قانونا ، وب�شفة خا�شة توقيع ال�شاحب 

املدين .

ج - عدم قبول �شيكات موؤجلة اال�شتحقاق �شدادا الإيرادات م�شتحقة االأداء ، با�شتثناء 

احلاالت التي يجوز فـيها التق�شيط ، اأو التي يقدرها الرئي�س التنفـيذي .

اإىل ال�شاحب  د - عـــدم قبـــول الوفـــاء بال�شيك الذي انتقلت ملكية احلق الثابت فـيه 

املدين باالإيراد بطريق التظهري .
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هـ - اأن يقـــدم ال�شـــيك اإلـــى امل�شـــرف امل�شحوب عليه للوفاء خالل املدة املحددة قانونا 

من التاريخ الثابت الإ�شداره ، وال ترباأ ذمة املدين باالإيراد ، وال ينق�شي التزامه 

بالوفاء به اإىل الهيئة اإال بقيام امل�شرف امل�شحوب عليه ال�شيك ب�شرف قيمته .

و - اأن تكون ال�شيكات املحررة با�شم الهيئة م�شطرة .

 ز - للهيئـــة اأن تطلـــب من ال�شاحــب املديـــن باالإيراد تقديـــم �شامـــن احتياطـــي وفقـــا 

لالإجراءات املقررة فـي قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 90/55 .

املــادة ) 39 (

تلتزم التق�شيمات االإدارية املخت�شة بتحقيق االإيرادات مبوافاة دائرة ال�شوؤون املالية بتقارير 

�شهرية عن االإيرادات املحققة ، �شواء مت حت�شيل قيمتها ، اأو مل حت�شل .

املــادة ) 40 (

على دائرة ال�شوؤون املالية عند حت�شيل اأي مبالغ ل�شالح الهيئة اتباع ما ياأتي :

 اأ - اإ�شدار اإي�شال التح�شيل ، ويكون االإي�شال من اأ�شل وعدة ن�شخ وباأرقام م�شل�شلة .

ب - ت�شجيل املتح�شالت فـي ال�شجالت املخ�ش�شة لذلك وفقا لالإجراءات املعمول بها .

 ج - اإيداع املتح�شالت اليومية فـي ح�شاب الهيئة املفتوح لدى امل�شارف لهذا الغر�س .

املــادة ) 41 (

 ، جتري دائرة ال�شوؤون املالية مقارنة ربع �شنوية بني املوارد املقدرة فـي امليزانية املعتمدة 

وبني ما مت حت�شيله منها فعال خالل الفرتة املذكورة . ويعد تقرير يو�شح اأ�شباب الزيادة 

اأو العجز ، مع بيان االإجراءات التي تتخذ فـي حالة وجود عجز فـي املوارد الفعلية ، ويوافى 

املجل�س بن�شخة من ذلك لتقرير ما يراه منا�شبا .

املــادة ) 42 (

حتتفظ دائرة ال�شوؤون املالية ب�شجل حل�شر املبالغ التي مل حت�شل من املوارد خالل ال�شنة 

املالية املنتهية ، وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �شهر يناير من ال�شنة التالية ، وعليها متابعة 

حت�شيلها والتاأ�شري بال�شجل مبا يفـيد اإمتام التح�شيل فعــال ، وفــي حالــة تعــذر حت�شيــل 

االإجراءات  واتخاذ  ذلك  اإىل  اأدت  التي  االأ�شباب  ببحث  املالية  ال�شوؤون  دائرة  تقوم  املوارد 

الالزمة ب�شاأنها ، وال يجوز اإعدام اأي دين من ديون الهيئة اإال بعد عر�شه على املجل�س .
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املــادة ) 43 (

على دائرة ال�شوؤون املالية تقييد النفقات امل�شرتدة باال�شتبعاد من البند الذي �شرفت منه 

اإذا كان ال�شرف واال�شرتداد قد مت خالل �شنة مالية واحدة ، وتقيد باالإ�شافة حل�شاب 

االإيرادات االأخرى اإذا كانت قد �شرفت خالل �شنة مالية �شابقة ، ومت اال�شرتداد فـي �شنة 

مالية تالية ، وفـي كلتا احلالتني ي�شار اإىل رقم وتاريخ �شند ال�شرف الذي مت ال�شرف 

مبوجبه .

الف�صـــل الثالـــث

النفقــات 

املــادة ) 44 (

يتوىل رئي�س املجل�س  اإخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة مبا ياأتي :

اأ - اأ�شمـاء املفو�شيــن باالإنفـاق ، وحـــدود ال�شالحيـــة املخولـــة لكـــل منهـــم ، ومنـــاذج 

توقيعاتهم .

ب - اأي تعديــل فــــي اأ�شخـــا�س املفو�شـــني باالإنفــاق اأو حدود �شالحياتهم ، على اأن يتم 

االإخطار على النموذج املعد لذلك .

املــادة ) 45 (

علـــى املفـــو�س باالإنفـــاق التاأكـــد مــن االرتبـــاط بقيمــة امل�شرتيات اأو تكاليف اأداء اخلدمات 

اأو تنفـيذ االأعمال مع مراعاة ما ياأتي :

اأ - اأن يتم االرتباط مبراعاة اأحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�شادرة من الهيئة 

والعقود املربمة فـي هذا ال�شاأن .

ب - اأن يكون االرتباط باالإنفاق فـي حدود املخ�شـــ�شات املدرجــة بامليزانيـــة املعتمــدة ، 

وفـي حدود التكلفة املعتمدة بالن�شبة لتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .

ج - اأن تقيد جميع االرتباطات )االلتزامات( املالية ب�شجل االرتباطات .

املــادة ) 46 (

على التق�شيمات االإدارية  بالهيئة تقدمي الفواتري بقيمة امل�شرتيات اأو تكاليف اأداء اخلدمات 

اأو تنفـيذ االأعمال اإىل دائرة ال�شوؤون املالية ملراجعتها والتاأكد من تطبيق القوانني واالأنظمة 

ال�شاريــة واإعــداد �شنــد ال�شـــرف خـــالل )30( ثالثــني يومــا مــن تاريــخ تقدميهــا م�شتوفــاة 

اأو فـي التواريخ املحددة فـي االتفاقيات املربمة مع ال�شركات واملوردين .
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املــادة ) 47 (

يراعى عند اإعداد �شندات ال�شرف االآتي :

اأ - يقـــدم ال�شنـــد اإلـــى ق�شـــم املراجعـــة الداخليـــة مرفـــقا بـــه جمــيع امل�شتندات املوؤيدة 

لل�شــرف ، والتــي تو�شــح تفا�شيــل امل�شروفــات ب�شورة ي�شهل مراجعتهـــا ، وت�شمل 

امل�شتندات االآتية :

- العقد اأو اأمر ال�شراء ، اأو طلب احل�شول على اخلدمة .

- فاتورة املورد .

- حم�شــر فحـ�س االأ�شــنــاف اأو ت�شلــم االأعمـــال ، مت�شمنـــا مـــا يفــــيد مطابقتهـــا 

للموا�شفات املطلوبة .

- �شــند اإ�شافــة االأ�شــناف اإىل املخازن ، اإذا كانت تلك االأ�شناف ت�شتوجب التوريد 

للمخازن .

- اأي م�شتندات اأخرى تكون موؤيدة لل�شرف .

ب - اأن يكون ال�شند موقعا من قبل املفو�س باالإنفاق ، وخمتوما بختم الهيئة .

 ج - توقيع املفو�س باالإنفاق على كافة ن�شخ �شندات ال�شرف .

املــادة ) 48 (

اأن تتحقق من قيد البيانات اخلا�شة بجميع �شندات ال�شرف ،  على دائرة ال�شوؤون املالية 

ويراعى ب�شفة خا�شة ما ياأتي : 

 اأ - ت�شنيف امل�شروفات طبقا لت�شنيف امليزانية .

ب - قيد البيانات اخلا�شة بجميع �شندات ال�شرف اأوال باأول .

املــادة ) 49 (

فـي حالة فقد اأو تلف اأي من امل�شتندات املوؤيدة لل�شرف ترفق �شورة اأو ن�شخة منه ب�شند 

ال�شــرف ، ويتــم التاأ�شيــر علـى ال�شــنــد ومرفقاته من قبل املدير املايل باأن القيمة املطلوبة 

مل ي�شبق �شرفها باأي �شند �شرف اآخر ، ويعتمد من قبل املدير العام .

املــادة ) 50 (

املقـــرر  اأو ال�شراء بق�شد تفادي االأحــكام املتعلقــة باحلــد االأعلـــى  يحظر جتزئة االرتباط 

ل�شالحية املفو�س باالإنفاق .
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املــادة ) 51 (

يتعني - عند اإعداد �شند ال�شرف من قبل دائرة ال�شوؤون املالية - خ�شم ما قد يكون م�شتحقا 

على امل�شتفـيد ل�شالح الهيئة ، ويقيد اإجمايل املبلغ امل�شتحق للم�شتفـيــد خ�شمـــا علـــى بنود 

ال�شــرف ، ويقيــد املبلــغ امل�شتحــق عليــه اإمــا باال�شتبعــاد من البنـد ال�شابـق ال�شـرف مــنـه ، 

واإما باالإ�شافة بح�شاب االإيراد املخ�ش�س لذلك .

املــادة ) 52 (

يكون �شرف قيمة ال�شندات باإحدى الطرق االآتية :

اأ - نقدا اأو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�شند بالت�شلم ، �شــواء باالإم�شـــاء اأو بب�شمـــة 

اإبهام اليد ، مقرونا باال�شم الوا�شح ، وبعد التحقق من �شخ�شية املت�شلم .

ب - حتويل املبالغ اإىل ح�شابات امل�شتفـيدين فـي امل�شارف املحددة من قبلهم ، واملدونة 

لدى دائرة ال�شوؤون املالية ل�شجل املوردين واملقاولني وال�شركات املعتمدة .

وعلى دائرة ال�شوؤون املالية عند ال�شرف مبا�شرة ختم جميع امل�شتندات املدفوعة ، والفواتري 

املوؤيدة بختم خا�س يحمل كلمة )دفع( ، مقرونا بالتاريخ .

املــادة ) 53 (

تفتح االعتمادات امل�شتندية للهيئة من قبل دائرة ال�شوؤون املالية مبوجب �شندات ال�شرف 

غري القابلة للدفع التي ت�شدر بقيمة االعتماد وم�شاريف التاأمني . وتراعي دائرة ال�شوؤون 

املالية االأ�ش�س االآتية عند اخل�شم من امل�شروفات ، وت�شوية اأر�شدة االعتمادات امل�شتندية 

للم�شروفات اجلارية والراأ�س مالية غري املرتبطة بامل�شروعات :

اأ - يفتـح االعتمــاد امل�شتندي بقيمــة الب�شاعـــة وم�شاريـــف التاأمـــيــن ، م�شافـــا اإليهــا 

م�شروفات النقل وال�شحن والر�شوم وامل�شاريف البنكـــية ، واأي م�شاريـــف اأخــرى 

بح�شب �شروط التعاقد ، وذلك بعد توقيع االتفاقية .

ب - يتـــم االرتبـــاط علــى بند امليزانية املخت�س بالقيمة االإجمالية املفتوح بها االعتماد 

بامل�شرف ، ويفتح ح�شاب لكل اعتماد م�شتندي ، يو�شح فـيه البيانات االآتية :

1 - رقم االعتماد امل�شتندي ، وتاريخ فتحه .

2 - القيمة املفتوح بها االعتماد ، وقيمته االإجمالية .

3 - نوع الب�شاعة .

4 - مكان الت�شليم .
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5 - رقم بولي�شة التاأمني ، ومبلغ التاأمني .

6 - ا�شم املورد ، وعنوانه .

7 - تاريخ ورود الب�شاعة .

ج - فـي حالة ت�شلم اإ�شعار من امل�شرف يفـيد خ�شم اأي مبالغ تخ�س االعتماد امل�شتندي ،

      يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�شاب املعلق امل�شار اإليه .

د - ت�شــوى االأر�شــدة الدائنــة لالعتمــادات امل�شتنديــة التي تــم اإقفالهـا فـي العـام نف�شــه 

با�شتبعادها من بند امل�شروف املخ�ش�س لذلك .

هـ - االعتمادات امل�شتندية التي متتد الأكرث من �شنة مالية يتم ت�شوية اأر�شدتها الدائنة 

فـي نهاية كل �شنة ، با�شتبعادها من بند امل�شروف املخ�ش�س لذلك بامليزانية ، ثم 

اإجراء قيود عك�شيــة لتلـــك القيــود فـي بدايــة ال�شنة التالية ، عند اإقفال االعتمادات 

امل�شتنديــة ، وت�شــوى اأر�شدتهــا الدائنــة باال�شتبعــاد مـن بنــد امل�شـروف املخ�شــ�س 

لذلــك بامليزانيــة .

املــادة ) 54 (

ت�شرف الرواتب للموظفـني خالل االأيام االأربعة االأخرية من ال�شهر الذي ا�شتحقت عنه ، 

ويجــوز �شرفهـــا مقدمـــا عنــد قيام املوظف باإجازته االعتيادية ، اأو عند تعوي�شه عن جزء 

منهــا ، ويتم �شرف الرواتب للموظفـني بالتحويل اإىل ح�شاباتهم البنكية ، ويجوز للمدير 

العام تغيري ميعاد �شرف الرواتب واالأجور ، وذلك فـي حالة االإجازات الر�شمية واالأعياد 

التي تتعار�س مع ميعاد ال�شرف الر�شمي .

املــادة ) 55 (

على الهيئة - عند حجز تذاكر ال�شفر جوا - التعامل مع �شركات النقل الوطني واال�شتفادة 

من التخفـي�شات املقررة فـي حالة حجز التذاكر لفتــرات حمـــددة ، ويجـــوز لهـــا احلجـــز 

على �شركات النقل االأجنبية فـي حالة عدم توفر التذاكر على �شركات النقل الوطني .

املــادة ) 56 (

يراعى عند ا�شتئجار م�شاكن للموظفـني ما ياأتي :

اأ - االلتزام باملبالغ املحددة فـي اللوائح والقرارات ال�شادرة فـي هذا ال�شاأن .

ب - اأن يكون عقد االإيجار مطابقا للنموذج ال�شادر من البلدية املخت�شة .
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ج - �شرف قيمة االإيجار مقدما عن املدة التي يتفـق عليهــا علــى اأال جتـــاوز )1( �شنـــة 

واحدة على االأكرث بعد التاأكد من ت�شجيل عقود االإيجار لدى البلدية املخت�شة 

و�شداد الر�شوم املقررة .

املــادة ) 57 (

اأن تكون ملدة )2(  ، ويجوز  �شنـــة واحـــدة  الت�شغيل وال�شيانة ملدة )1(  تربم عقود خدمات 

�شنتني اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك ، بعد موافقـــة الرئيـــ�س التنفـيذي ، وبعد موافقة 

وزارة املالية اإذا زادت مدة العقد على )2( �شنتني .

املــادة ) 58 (

يجـب على دائــرة ال�شــوؤون املاليــة اأن تتحقق قبل �شرف امل�شتندات املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز 

امل�شروعات مما ياأتي :

اأ - توفر املخ�ش�شات وكفاية ر�شيد مبلـغ االرتبــاط املخ�شــ�س للعقـــد ل�شـــداد املبلـــغ 

املطلوب .

ب - تقديـــم اال�شت�شـــاري ل�شهـــادة اإجنـــاز االأعمـــال عن امل�شروع ح�شب النموذج املعمول 

به ، مت�شمنا ما يفـيد قيامه مبراجعة دفعات املقاول ، واعتماد ا�شتحقاقها للدفع .

ج - قيــد رقم االلتزام ) االرتباط ( فـي اخلانة املخ�ش�شة لذلك ب�شند ال�شرف .

املــادة ) 59 (

ترد الر�شوم اأو غريها من املبالغ التي �شبق اأن �شددت للتق�شيمات االإدارية بالهيئة كاإيرادات 

اإذا ثبت اأن الوفاء بها كان قد مت بغري وجه حق ، على اأن تتبع االإجراءات االآتية :

 اأ - يقـــدم طلـــب اال�شرتداد موؤيدا بامل�شتندات للمدير املايل الذي يجب عليـــه اإثبـــات 

تاريخ ت�شلم الطلب .

ب - يتوىل املدير املايل بعد التن�شيق مع التق�شيمات االإدارية املخت�شة بالهيئة درا�شة 

طلب اال�شرتداد املقدم من حيث توافر ال�شند القانوين للطلب .

ج - حتال تو�شيات املدير املايل اإىل دائرة التدقيق الداخلي لدرا�شة الطلب ، والتاأكد 

من ا�شتيفاء ال�شروط القانونية لال�شرتداد .

د - يتم الرد مبوافقة الرئي�س التنفـيذي وفقا لدرا�شة دائرة التدقيق الداخلي .
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املــادة ) 60 (

 يجب عند اإبرام العقود مراعاة االآتي :

اأ - اأال جتـــاوز قيمــــة العقــــد اأو االلـــتزام االعتــمادات واملخ�ش�شـــات املدرجـــة مبيزانية 

الهيئة .

ب - التاأكــد مــن اأنهــا ال تت�شمــن اإعفــاء املتعاقــد مع الهيئــة من ال�شرائب اأو الر�شوم 

التي يلتزم باأدائها قانونا .

الف�صــل الرابــع

التقاريـر الدوريـة واحل�صـاب اخلتامـي

املــادة ) 61 (

تعد دائرة ال�شوؤون املالية ب�شكل ربع �شنوي  تقريرا  يو�شــح املركــز املالــي للهيــئة واملعامــالت 

التي متت حتى نهاية املدة  املعد عنها التقرير ، على اأن يت�شمن ما ياأتي : 

 اأ - االإيرادات املح�شلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�شها .

ب - امل�شروفـــات اجلاريـــة ، والــــراأ�س ماليـــة مقارنـــة باملخ�ش�شـــات املدرجـــة بامليزانيـــة 

عن املدة نف�شها .

ج - اأر�شدة ح�شابات ال�شلف امل�شتدمية واملوؤقتة .

د - اأر�شدة احل�شابات املعلقة املدينة والدائنة .

هـ - اأر�شدة احل�شابات اجلارية والودائع لدى البنوك .

ويعر�س التقرير على الرئي�س التنفـيذي فـي موعد ال يتجاوز اليوم )15( اخلام�س ع�شر 

من ال�شهر التايل ، على اأن يتم موافاة  املجل�س بن�شخة من ذلك .

املــادة ) 62 (

جتري دائرة ال�شوؤون املالية مطابقة �شهرية بني ما هو مقيد فـي �شجالت امل�شارف لدى 

الهيئـــة ، وبيـــن ما هو وارد فـي ك�شف ح�شابات امل�شارف ، واإعداد قوائم الت�شوية الالزمة 

لذلك .

املــادة ) 63 (

تعــد دائــرة ال�شــوؤون املاليــة احل�شــاب اخلتامــي للهيئــة خــالل )2( �شهرين من تاريخ انتهاء 

ال�شنة املالية ، وفقا لالأ�ش�س االآتية :
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 اأ - اأن يت�شمن االإيرادات وامل�شروفات الفعلية .

ب - ت�شمني كل ما توجب القوانني واالأنظمة واللوائح والقرارات اإثباته .

ج - يجب اأن يو�شح احل�شاب االأرقام الفعلية عن ال�شنة املالية ال�شابقة .

د - يعتمد احل�شاب اخلتامي من رئي�س املجلــ�س بعــد اإقـــراره مـــن املجلــ�س ، وتر�شـــل 

ن�شخة منه اإىل كل من وزارة املالية ، وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة خالل 

مدة اأق�شاها )4( اأربعة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية .

املــادة ) 64 (

يعد املدقق اخلارجي بالتن�شيق مع دائرة ال�شوؤون املالية تقريرا بنتيجة مراجعة احل�شاب 

اخلتامي فـي موعد ال يتجاوز ثالثة اأ�شهر ون�شف من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية ، مت�شمنا 

التو�شيات الالزمة ملعاجلة ما قد يظهر من خمالفات الأحكام القوانني واللوائح املعمـــول 

على  اخلتامـــي  احلـــ�شاب  لعـــر�س  متهيـــدا   ، التنفـيـــذي  الرئيـــ�س  علــــى  ويعـــر�س   ، بهـــا 

املجل�س للموافقة عليه واإقراره ، بعد درا�شته من جلنة التدقيق . 

الف�صــل اخلامــ�س

فتــح احل�صابــات لــدى امل�صــارف

املــادة ) 65 (

يحدد رئي�س املجل�س امل�شارف املحلية التي تفتح فـيها ح�شابات الهيئة ، والتي تودع فـيها 

جميع االأموال الواردة ، �شواء اأكانت نقدية اأم حواالت اأم خطابات مالية اأم م�شتندات مالية ، 

ويتم ال�شرف منها ، بعد موافقة وزارة املالية .

املــادة ) 66 (

ال يجوز ال�شحب على املك�شوف من امل�شارف التي تتعامل معها الهيئة .

املــادة ) 67 (

يحـــدد �شعـــر العائـــد ) الفائـــدة ( علـــى ح�شابـــات الهيئـــة بن�شبـــة ال تقـــل فــــي حدهـــا االأدنـــى 

عــن الن�شبــة املعتمــدة مــن وزارة املاليــة للح�شابــات احلكوميــة ، ويتــم قيــد العائــد املح�شـــل 

كل �شهر كاإيرادات حل�شاب الهيئة .
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الف�صــل ال�صــاد�س

ال�صلـــف والتاأمينـــات

املــادة ) 68 (

تنق�شم ال�شلف اإىل نوعني ، وهما :

اأ - ال�شلف امل�شتدمية :

1 - تخ�شــ�س ملواجهـة امل�شروفات النرثية اأو غريها من امل�شروفات االأخرى التي 

ال تتجـــاوز مبلـــغ )500( خم�شمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة ، وال يجوز 

جتزئة �شرف قيمة الطلب الواحد بق�شد تفادي هذا احلـــد ، اأو امل�شروفـــات 

التي يتقرر �شرفها من ال�شلفة فـي حاالت خا�شة معينة بعد موافقة الرئي�س 

التنفـيذي ، اأو من يفو�شه . 

2 - ي�شرف من ال�شلفة اأجور العمال املوؤقتني عن مدة ت�شغيل تقل عن )15( خم�شة 

ع�شر يوما ، ويجوز ا�شتثناء �شرف بدالت ال�شفر مقدما ملوظفـي الهيئة مهما 

بلغت قيمتها ، كما يجوز ا�شتثناء �شرف �شلفة مقدمة - حتت ح�شاب الراتب 

اأو االأجر - للموظف اأو اال�شت�شاري اأو اخلبري غري العماين الذي يتم التعاقد 

معه وفقا لعقد عمل خا�س ، على اأن تكون فـي حدود ن�شف الراتب اأو االأجر 

اأجر ي�شرف  اأو  اأول راتب  ، ويتم ا�شتقطاعها من  االأ�شا�شي ال�شهري امل�شتحق 

للموظف اأو اال�شت�شاري اأو اخلبري ، وال يجوز �شرف اأي �شلفة �شخ�شية .

3 - ي�شتعا�س امل�شروف من ال�شلفة كلما بلغ )40%( اأربعني باملائة من قيمة ال�شلفة 

اأو اأكرث ، وال ت�شوى اإال فـي نهاية ال�شنة املالية اأو عند اإلغائها ، ويقوم بردها 

للموظف املخت�س بال�شلفة امل�شتدمية .

اأو تقرير  ال�شلفة امل�شتدمية  ا�شتعا�شة  املالية طلب  ال�شوؤون  4 - عند ت�شلم دائرة 

ت�شوية م�شروفات ال�شلفة املوؤقتة ، تقوم باخل�شم بقيـــمة امل�شـــروف الفعلـــي 

من ال�شلفة على بنود احل�شابات املخت�شة مبيزانية الهيئة .

5 - تقوم دائرة ال�شوؤون املالية بت�شوية ال�شلفة امل�شتدمية قبل انتهاء ال�شنة املالية 

فـي )31(  احلادي والثالثني من دي�شمرب من كل عام ، وذلك بتقدمي امل�شتندات 

املوؤيدة للمبالغ امل�شروفة من ال�شلفة اإىل دائرة التدقيق الداخلي لتدقيقها .
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6 - يراعى عند �شرف ال�شلفـة امل�شتدميــة اأال يتـم �شــرف اأي مبالـــغ لـــذوي ال�شــاأن 

اأو �شرف اأي �شلفة �شخ�شية .

ب - ال�شلفة املوؤقتة :

1 - تخ�ش�س لغر�س حمدد ، وت�شوى دون ا�شتعا�شة امل�شروف منها مبجرد انتهاء 

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

متديد هذه املدة .

2 - ال يجوز ال�شرف من ال�شلفة املوؤقتة اإال للغــر�س الـــذي خ�ش�شـــت مـــن اأجلـــه ، 

وال يجوز اأن تخ�ش�س اأكرث من �شلفة لغر�س واحد ، ويجب عند انتهاء الغر�س 

من ال�شلفة قيد املبالغ امل�شروفة فـي تقرير ت�شوية م�شروفات �شلفة موؤقتة ، 

التقرير  فـي هذا  ، ويبني  لل�شرف  املوؤيدة  امل�شتندات  به جميع  اأن يرفق  على 

ر�شيد املبلغ من ال�شلفة ، اأو املبلغ املطلوب ا�شرتداده بح�شب االأحوال .

املــادة ) 69 (

يقدم طلب منح ال�شلفة املوؤقتة بعـــد حتديـــد قيمتهـــا اإلــى دائـــرة ال�شـــوؤون املاليـــة موقعـــا 

مــن م�شــوؤول التق�شيــم االإداري املخت�س بالهيئة ، ويكون للمدير العام تقرير منح ال�شلفة 

اإذا مل تتجاوز قيمتها )5000( خم�شة اآالف ريال عماين .

املــادة ) 70 (

على مكتب املدير العام اإعداد درا�شة لتحديد قيمة ال�شلف بحيث ال تزيد على متو�شط 

امل�شــروف منهــا خــالل ) 3( ثالثــة اأ�شهــر عند منح ال�شلف امل�شتدميــة اأو املوؤقتة اإىل اأي جهة 

 ، ال�شلفة باحل�شابات املخ�ش�شـــة لذلـــك  املالية بقيد قيمة  ال�شوؤون  ، وتقوم دائرة  بالهيئة 

ويخ�شـــ�س ح�شاب م�شتقل با�شم اجلهة التي منحت ال�شلفة .

املــادة ) 71 (

تعد دائرة ال�شوؤون املالية �شجال عاما لكل من ال�شلف امل�شتدمية واملوؤقتة املمنوحة جلميع 

التق�شيمات االإدارية بالهيئة بالتطبيق الأحكام هذه الالئحة وتقيد فـيهما جميع البيانات 

املالية اتخاذ االإجراءات الالزمة للتاأمني  ال�شوؤون  ، وتتوىل دائرة  ال�شلـــف  املتعلقــة بتلــك 

على مبالغ ال�شلف امل�شتدمية واملوؤقتة تاأمينا �شامال �شد االختال�س اأو ال�شرقة اأو غري ذلك 

من االأخطار .
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املــادة ) 72 (

اأ - يجوز �شرف �شلفة م�شتدمية ملواجهة امل�شروفات التي تتطلبها طبيعة العمل ، ويحدد 

الرئي�س التنفـيذي املوظفـني الذين ت�شرف لهم ال�شلفة ، واملخولني بال�شرف منها .

ب - يجـــوز �شـــرف �شلفـــة موؤقتـــة الأغـــرا�س حمـــددة باأعمـــال الهيئة مبوافقة املدير العام 

فـي حدود )5000( خم�شة اآالف ريال عماين ، ويجـــب ت�شويـــة هـــذه ال�شلفـــة مبجـــرد 

انتهاء الغر�س الذي �شرفت من اأجله .

ج - ت�شرف ال�شلف امل�شتدمية مبوجب قرار من الرئي�س التنفـيذي ، واملوؤقتة مبوجب قرار 

من املدير العام ، يحدد فـيه االآتي :

1 - ا�شم امل�شتفـيد من ال�شلفة .

2 - مبلغ ال�شلفة .

3 - الغر�س من ال�شلفة .

4 - تاريخ انتهاء ال�شلفة .

5 - اأ�شلوب ا�شتعا�شتها ، وا�شرتدادها .

 ، ال�شرف  اآمــر  مــن  ال�شـــادر  بالقـــرار  جاء  ملا  وفقا  املوظف  من  ال�شلفة  وت�شرتد 

وتعالج ماليا وحما�شبيا وفق نوع ال�شلفة .

د - ت�شجل ال�شلفة بالدفاتر عند �شرفها ، اأو ت�شويتها .

هـ - ت�شفى ال�شلف امل�شتدمية وال�شلف املوؤقتة ، وي�شرتد الر�شيد النقدي منها نهاية العام 

املايل .

املــادة ) 73 (

ال يجوز ملن بعهدته نقد اأن يعطي عهدة الأي �شبب كان اإال بقرار من الرئي�س التنفـيذي ، 

على اأن يتم اإعداد �شندات �شرف بذلك على ح�شاب املوظف ، واأي عهدة معطاة باأوراق غري 

ر�شمية دون حترير �شندات بها يعترب مانح العهدة م�شوؤوال عنها ، وي�شاأل عن ذلك م�شاءلة 

قانونية .

املــادة ) 74 (

على املدير املايل متابعة ت�شديد ال�شلف ، وا�شرتدادها فـي مواعيدها ، وعليه اأن يخطر 

املديــر العـــام ، اأو مـــن ينـــوب عنـــه خطيـــا عن كل تاأخيـــر فـي ت�شديدهـــا ، وت�شتـــرد ال�شلــــف 

من املوظفـني فـي حاالت تاأخرهم عن ال�شداد ، وخ�شمها من م�شتحقاتهم .
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املــادة ) 75 (

يجوز تخ�شي�س مبلغ امل�شروفات النرثية من ال�شلفة امل�شتدمية ملواجهة املدفوعات النقدية 

العاجلــة اأو امل�شروفــات النقديــة ال�شغيــرة ، ويحــدد املديـر املالـي قيمــة مبلغ امل�شروفــات 

واحلد  منها  ال�شرف  الواجب  املختلفة  البنود  وكذلك   ، العمل  وفقا الحتياجات  النرثية 

االأق�شى لكل �شرفـية .

املــادة ) 76 (

يجب اأن توؤيد املدفوعات النقدية التي تتم من ال�شلفة امل�شتدمية مبقت�شى م�شتندات متت 

مراجعتها ، واعتمادها من املفو�س باالإنفاق .

املــادة ) 77 (

علـــى دائـــرة التدقيـــق الداخلـــي اإجـــراء جـــرد ر�شيـــد ال�شلفـــة مـــرة علـــى االأقل كل �شهر ، 

وفـي مواعيد غري منتظمة ، للتحقق من اأن ر�شيدها الفعلي يتطابق مع الر�شيد الدفرتي ، 

واإذا اأ�شفر اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�شيد ، يعترب املبلغ الزائد من االإيرادات املتنوعة 

للهيئة ، ويورد فـي ح�شاب الهيئة ، اأما اإذا اأ�شفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�شيد فـيلتزم 

املوظــف املختــ�س بال�شلفـــة ب�شــداده ، وجتـــرى التحقيقـــات الالزمـــة ملعرفــة اأ�شبـــاب العجــز 

اأو الزيـــادة .

املــادة ) 78 (

، وفـي حدود  اأجله  الذي �شرفت من  الغر�س  انتهاء  املوؤقتة مبجرد  ال�شلف  ت�شوية  يجب 

املــدة املقــررة لهـــذه ال�شلفــة ، مع وجوب رد ال�شلفة املوؤقتة فـي نهاية ال�شهر اإذا مل ت�شرف 

فـي االأغرا�س املخ�ش�شة لها .

املــادة ) 79 (

ي�شمل التاأمني �شد املخاطر الفئات االآتية :

 اأ - اأموال الهيئة ، وممتلكاتها .

ب - اأمناء املخازن .

ج - اأمناء اخلزينة .

د - اأمناء ال�شندوق .

هـ - اأي فئات اأخرى ترغب الهيئة فـي تاأمينها .
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الف�صــل ال�صابــع

اخلزينـــة

املــادة ) 80 (

يكون خلزينة املقر الرئي�شي للهيئة اأو االإدارات التابعة لها فـي املحافظات موظف خمت�س ، 

ي�شـــدر بتعييـــنه وحتديـــد م�شوؤوليــته عن اخلزينة وحمتوياتها ، وما يت�شل بها من اأعمال 

قرار من الرئي�س التنفـيذي ، على اأن يكـــون هـــذا املوظـــف مـــن �شاغلـــي الوظائف الدائمة ، 

ويكـــون م�شـــوؤوال عــــن اأعمـــال اخلزيـــنــة ، وجميـــع حمتوياتها ، واأي تق�شيـــر فــــي احلفـــاظ 

اأو االإ�شراف على هذه املحتويات .

املــادة ) 81 (

يكون املوظف ، الذي ت�شند اإليه اأعمال اخلزينة ، م�شوؤوال عن حمتوياتها ، وعليه اأن ي�شلم 

جميع ما بعهدته من حمتويات اخلزينة وال�شجالت وامل�شتندات التي يتم القيد مبوجبها 

اإىل اأحد املوظفـني �شاغلي الوظائف الدائمة الذي يحدده الرئي�س التنفـيذي ، وذلك عند 

قيــام هــذا املوظف باالإجازة ، اأو ندبه كل الوقت داخل اأو خارج الهيئة ، اأو نقله ، اأو اإعارته ، 

اأو اإيفــــاده فــي بعثـــه ، اأو منحـــة درا�شيـــة داخـــل ، اأو خارج ال�شلطنة ، اأو انتهاء خدمته ب�شبب 

غري االنقطاع عن العمل ، اأو الوفاة . ويتم الت�شليم والت�شلم مبوجب حم�شر يوقع من هذا 

املوظف ، اأو من يحل حمله ، واملدير املايل ، ومدير اإدارة الهيئة باملحافظة ح�شب االأحوال 

بعد جرد حمتويات اخلزينة .

وفـي حالة انتهاء خدمة املوظف الذي ت�شند اإليه اأعمال اخلزينة وامل�شوؤولية عن حمتوياتها 

ب�شبـــب االنقطـــاع عـــن العمـــل اأو الوفــــاة ، ت�شكــــل جلنـــة بقـــرار مـــن الرئيـــ�س التنفـيـــذي ، 

على اأن يكون من بني اأع�شائها املدير املايل ، ومدير دائرة التدقيق الداخلي ، وذلك جلرد 

حمتويات اخلزينة ، واإعداد حم�شر باجلرد يتم فـيه اإثبات هذه املحتويات وفقا لنتيجة 

اجلرد مع التوقيع على هذا املح�شر من اأع�شاء هذه اللجنة ، وت�شلم املحتويات و�شجالت 

اخلزينة وامل�شتندات التي يتم القيد مبوجبها اإىل من يعني اأو ينتدب لهذه الوظيفة بناء 

على قرار الرئي�س التنفـيذي .

املــادة ) 82 (

يجب فـي جميع حاالت الت�شليم والت�شلم حتديد امل�شوؤولية فـي حالة مــا اإذا اأ�شفــر اجلـــرد 

عن وجود عجز اأو زيادة فـي هذه املحتويات طبقا الأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ) 83 (

ت�شليم  ، ويكون  املخت�س  املوظف  ي�شمح بدخوله لغري  يخ�ش�س للخزينة مكان حمدد ال 

اأي عيوب  اإىل هذا املوظف بعد الفح�س والتاأكد من �شالحيتها و�شالمتها من  اخلزينة 

من قبل جلنة ت�شكل لهذا الغر�س ، واإثبات ذلك فـي حم�شر يوقع عليه من جميع اأع�شاء 

اللجنة .

ويتم و�شع املفاتيح االحتياطية فـي داخل مظــروف ، يتم  - بعد غلقـــه - ختمـــه بال�شمـــع 

االأحمر ، ويحفظ لدى املدير املايل .

وفـــي جمــيع االأحوال ، تعترب اخلزينة وحمتوياتها وال�شجالت وامل�شتندات التي يتم القيد 

مبوجبها واملفاتيح اخلا�شة بها عهدة طرف من ت�شلمها ، ويتحمل امل�شوؤولية عنها ، طبقا 

الأحكام هذه الالئحة والقوانني واللوائح املعمول بها فـي الهيئة .

املــادة ) 84 (

ال يجوز االحتفاظ فـي اخلزينة باأي نقود اأو �شيكات اأو حمتويات اأخرى ال تخ�س الهيئة ، 

ويراعـــى عنـــد االحتفـــاظ فــي اخلزينة مببلغ ال�شلفة املوؤقتة جتنيبه عن �شائر املحتويات 

االأخرى للخزينة .

وال تعمل اخلزينة اإال فـي اأوقـــات العمـــل الر�شميـــة ، ويجـــوز فـــي حالـــة ال�شـــرورة ، وبنـــاء 

علــى موافقـــة الرئيـــ�س التنفـيـــذي ، اأن تعمـــل اخلزينـــة خـــالل اأيـــام االإجـــازات االأ�شبوعيـــة 

اأو الر�شمية ، اأو غري االأوقات املحددة للعمل الر�شمي .

املــادة ) 85 (

فـي حالة فقد اأو تلف مفتاح اخلزينة ، يجــب علـــى املوظـــف امل�شـــوؤول عـــن املفتـــاح املفقـــود 

اأو التالف اإخطار املدير العام كتابة بواقعة الفقد اأو التلف للمفتاح ، وعليه - فور اإخطاره - 

ت�شكـــيل جلنـــة لفـــ�س وفتـــح اخلزينـــة ، ويكـــون من اأع�شائـــها موظـــف مـــن دائرة التدقيق 

الداخلي ، وتقوم هذه اللجنة بجرد حمتويات اخلزينة ، واإعداد حم�شر بنتيجة اجلرد ، 

وا�شتبدال املفتاح املفقود اأو التالف .

وفـي حالة عدم وجود مفتاح احتياطي للمفتاح املفقود اأو التالف ، يتم فتح اخلزينة مبعرفة 

اأحد الفنيني املتخ�ش�شني ، وذلك حتت اإ�شراف اللجنة امل�شار اإليها ، ودون اإخالل باإجراء 

التحقيـــق الــالزم ، وحتديــــد امل�شوؤوليـــة عـــن واقعـــة الفـــقد اأو التلـــف ، وعـــن وجـــود العجـــز 

اأو الزيادة فـي حمتويات اخلزينة طبقا للقواعد الواردة فـي اأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ) 86 (

يجب على املوظف املخت�س باأعمال اخلزينة االلتزام باالآتي :

1 - التحقق من �شحة ر�شيد اخلزينة وحمتوياتها فـي اليوم ال�شابق على بدء مبا�شرة 

عملـــه اليومـــي ، وقبل التعامل مع االأفراد ، واإثبات ذلك فـي الك�شف اأو ال�شجالت 

املعدة لهذا الغر�س ، والتوقيع عليه .

2 - ت�شلم االإيرادات اخلا�شة بالهيئة وتوريدها ، وفقا الأحكام هذه الالئحة والنموذج 

املعد لهذا الغر�س .

واإثبات   ، الغر�س  لهذا  املعد  للنموذج  وفقا   ، اخلزينة  اإىل  الواردة  ال�شيكات  قيد   -  3

البيانات املتعلقة برقم ال�شيك وتاريخـــه ، وا�شم امل�شرف امل�شحــوب عليـــه ، وا�شم 

ال�شاحــب ، ومبلـــغ ال�شيـــك فــــي ال�شجــل املعـــد لهـــذا الغـــر�س ، وذلــك بعـــد التاأكـــد 

من وجود توقيع ال�شاحب على ال�شيك ، وقبل توريد ال�شيكات للم�شارف للتح�شيل ، 

ويكون م�شوؤوال عن اأي نق�س اأو خطاأ فـي اإثبات البيانات امل�شار اإليها .

4 - االحتفــاظ بدفـــرت االإي�شـــاالت ، دون االإخـــالل باأحــكام هــذه الالئحــة عنــد اإلغــاء 

اأو فقد اأي اإي�شال غري م�شتعمل منه .

5 - ت�شليــم املتح�شــالت - نقــدا اأو ب�شيكـــات - اإىل املوظف املخت�س بهذه املتح�شالت 

الإيداعهــا فـي ح�شــاب الهيئــة املختــ�س ، على اأن يوقــع هــذا املوظــف على اإي�شــال 

بت�شلمه املتح�شالت عهدة لديــه ، حتى ورود �شند االإيداع من امل�شرف خمتوما 

وموقعا من قبل املخت�شني فـيه ، ويتحمل �شاحب هذه العهدة امل�شوؤولية فـي حالة 

تاأخر االإيداع للمتح�شالت امل�شلمة له عن املواعيد املحددة اأو عند فقد اأو وجود 

عجز فـي هذه املتح�شالت ، بعد التحقيق معه ، وثبوت امل�شوؤولية .

املــادة ) 87 (

وفقا  اإعداده  يتم  النقدية  للمحتويات  ب�شجل  اخلزينة  باأعمال  املخت�س  املوظف  يحتفظ 

للنموذج املعد لهذا الغر�س ، ويقيد فـي هذا ال�شجل جميع املبالغ التي مت ت�شلمها ، واملبالغ 

التي مت اإيداعها لدى امل�شرف ، ويتم هذا القيد اأوال باأول ، ومبراعاة ما ياأتي :
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 ، املقبو�شات  بجانب  يوميا  قيمتها  ي�شجل   ، حت�شيلها  مت  التي  للمبالغ  بالن�شبة   - اأ 

اإي�شال من االإي�شاالت التي ح�شلت هذه املبالغ  اأول واآخــر  ويثبـــت قرينهـــا رقـــم 

مبقت�شاها .

ب - بالن�شبة للمبالغ التي مت اإيداعها فـي امل�شرف با�شم ال�شندوق ، يتم قيدهــا بتاريخ 

االإيداع فـي امل�شرف .

اإيداع ، واإثبات هذا الر�شيد فـــي اخلانــة  اأو عقب كل   ، ج - ي�شتخــرج الر�شــيد يوميا 

باأعمال  املخت�س  املوظف  من  عليه  والتوقيع   ، اإليه  امل�شار  بال�شجل  لذلك  املعدة 

اخلزينة فـي تاريخ اإثبات هذا الر�شيد .

املــادة ) 88 (

يحتفــظ املوظــف املختــ�س باأعمـــال اخلزينــة ب�شجــل للمحتويــات غري النقديــة يتــم اإعداده 

وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س ، وتدرج فـيه الطوابع املالية اأو دفاتر �شروط املناق�شات ، 

اأو غريها من الدفاتر واالأوراق املالية ذات القيمة ، ويتم القيد فـيه اأوال باأول .

املــادة ) 89 (

يجب على املوظف املخت�س باأعمال اخلزينة - عند انتهاء كل يوم عمل - حتديـــد ر�شـــيد 

املادتني  فـي  اإليهما  امل�شار  ال�شجلني  واقع  النقدية من  النقدية وغري  اخلزينة  حمتويات 

)87( و )88( مـــن هـــذه الالئحـــة ، وجـــرد هـــذه املحتويـــات واإجراء املطابقة بني الر�شيد 

والتوقيع   ، املذكورين  ال�شجلني  واقع  من  الدفرتي  والر�شيد   ، الفعلي  اجلرد  واقع  من 

عليهما مبا يفـيد هذه املطابقة .

املــادة ) 90 (

الرئي�س  �شهـــر من  كـــل )1(  االأقل  يجب جرد جميع حمتويات اخلزينة مرة واحدة على 

املبا�شر للموظف املخت�س عن اأعمال اخلزينة ، وباتباع ما ياأتي :

1 - اإعـــداد حم�شـــر للجـــرد الفعلـــي وفقـــا للنــموذج املعـــد لهذا الغر�س ، على اأن يثبت 

فـــي هــذا املح�شــر اجلــرد الفعلــي ملحتويــات اخلزينة واالأر�شــدة مـــن واقـــع ك�شف 

امل�شروفات للمبالغ النقدية امل�شلمة للموظف املخت�س باأعمال اخلزينة ، و�شجلي 

املحتويات النقدية وغري النقدية .

، واإثبات ذلك فـي حم�شر  2 - بيان ال�شيكات املوجودة فـي اخلزينة فـي تاريخ اجلرد 

اجلرد .
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3 - التوقيع على حم�شر اجلرد من املوظف املخت�س باأعمال اخلزينة ، ومن رئي�شه 

املبا�شــر فـــي تاريــخ اجلــرد ، ويثبــت فــي حم�شــر اجلــرد ما يفـيــد ت�شلمه ملحتويات 

اخلزينة من واقع ما هو ثابت فـي هذا املح�شر .

4 - عر�س املح�شر على املدير العام ، واتخاذ ما يلزم من اإجراء فـي �شوء نتيجة اجلرد .

املــادة ) 91 (

اإذا اأ�شفر اجلرد عن وجود فروق - بالزيادة اأو العجز - يتم اإجراء التحقيق الالزم ملعرفة 

اأ�شبـاب هــذه الزيــادة اأو العجــز ، وحتديــد امل�شوؤوليــة وفقــا للقــواعد الـواردة فـي اأحكــام 

هذه الالئحة ، مع مراعاة ما ياأتي :

 اأ - بالن�شبة للمحتويات النقدية تورد الزيادة اإىل ح�شاب الهيئة .

ب - بالن�شبــة للمحتويــات غيــر النقديــة تقيــد قيمــة الزيــادة تبعــا لنوعهــا ، وت�شــاف 

هذه القيمة اإىل الر�شيد .

ج - يلتــزم املوظــف املختــ�س باأعمــال اخلزينــة ب�شداد قيمـــة العجــز فــورا مــا لــم يثبـــــت 

قيمة  بخ�شم  ال�شداد  ويكون   ، العجز  هذا  عـــن  م�شوؤوليته  عدم  التحقيقات  من 

العجــز مــن راتبــه وغيــره مـن ا�شتحقاقاتــه املاليــة مبراعـــاة املر�شـــوم ال�شلطانــي 

رقم 94/115 ، ب�شـــاأن حتديـــد حـــاالت التــنازل واحلجز على ا�شتحقاقات املوظفـني ، 

واإجراءات التنفـيذ االإداري .

د - ال يكـــون هـــذا املوظـــف م�شـــوؤوال عن العجز اإذا ثبت من التحقيق اأنه كان نتيجة 

ظروف قاهرة خارجة عن االإرادة .

هـ - ت�شتبـــعــد قيمـــة العجــز فــــي املحتويـــات النقديــة مــن جانــب املقبو�شـات ، وت�شجـل 

هذه املحتويات ، ويخفــ�س الر�شيد تبعا لذلك .

البــــاب الرابـــع

املخــــازن 

املــادة ) 92 (

يكون للهيئة خم�شة خمازن لالحتياطي الغذائي فـي كل من املحافظات االآتية :

- حمافظة م�شقط .

- حمافظة ظفار .
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- حمافظة الداخلية .

- حمافظة جنوب ال�شرقية .

- حمافظة �شمال الباطنة .

ويجوز للهيئة اإن�شاء خمازن اأخرى فـي خمتلف حمافظات ال�شلطنة ، ح�شب مقت�شيات 

احلاجة .

املــادة ) 93 (

تكون اإدارة خمازن الهيئة ح�شب االأنظمة والقوانني املعمول بها الإدارة املخازن احلكومية .

البـــاب اخلامـــ�س

ال�صجــالت والنمــاذج املاليــة

املــادة ) 94 (

تعد دائرة ال�شوؤون املالية النماذج وال�شجالت املالية الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذه الالئحة 

كما ت�شع القواعد املنظمة للقيد فـيها ، واملدد الالزمة حلفظها واإدخال التعديالت الالزمة 

عليها اإذا لزم االأمر ، مع التقيد باالأحكام وال�شوابط املعمول بها فـي الدولة ، على اأن ي�شدر 

بهذه القواعد واملدد قرار من الرئي�س التنفـيذي .

املــادة ) 95 (

ت�شرف دائـــرة ال�شـــوؤون املاليـــة اإلـــى املوظفـني املاليني النماذج وال�شجالت املالية املقرر 

ا�شتخدامها ح�شب اخت�شا�س كـــل موظـــف بعـــد توقيعــه مبا يفـيد ت�شلمه لها ، مع حتديد 

اأعدادها .


