
اجلريدة الر�سمية العدد )1160(

جملــ�س البحـــث العلمـــي 

قـــــرار

 رقــم 2016/95

باإ�صـــدار الالئحـة املاليــة ملجلـــ�س البحــث العلمـــي

ا�ستنادا اإىل القانون املالــي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

واإىل قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 ، 

واإىل قانون جمل�س البحث العلمي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/30 ، 

واإىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/111 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية للقانون املالــي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

واإىل موافقة هيئة جمل�س البحث العلمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة املالية ملجل�س البحث العلمي املرفقة . 

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالـثــــة

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

�صدر فـي : 17 من ذو القعـــدة 1437هـ

املوافـــــق : 21 من اأغ�صطـــــ�س 2016م

�صهــــاب بـن طـــــارق اآل �صعيــد

رئـــيــــ�س جملـــ�س البحــــث العلمـــي
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الالئحـة املاليـة ملجلـ�س البحـث العلمـي

البـــاب الأول

تعريفــات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املحدد 

لها فـي قانون جمل�س البحث العلمي امل�سار اإليه ، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعنى 

املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك :

اأ  - القانـــــون : 

قانون جمل�س البحث العلمي . 

ب - املديــر املالــي : 

مديــر دائــرة ال�ســوؤون املاليــة باملجلــ�س اأو مــن يحــل حملــه مبركــز عمــان لـلـمـــوارد 

الـوراثيــة الـحيوانيــة والنباتيــة . 

ج - اأمــني املخــزن : 

املوظف الذي يتوىل الرقابة على موجودات املخازن . 

د - امليزانيــة ال�صنويـة : 

الربنامج املالــي املعد فـي اإطار اخلطة العامة للمجل�س عن �سنة مالية مقبلة . 

هـ  - احل�صــاب اخلتامــي : 

املوارد وامل�سروفات الفعليــة عــن ال�سنــة املالية املنتهية ، موزعـــــة ح�ســــب ت�سنيــــف 

امليزانيـــة . 

و - املفـو�س بالإنفــاق :

الرئي�س ، اأو من يفو�سه . 

ز - الوحـدة املخت�صـة بال�صـراء : 

التق�سيم التنظيمي املخت�س بال�سراء ، والتعاقد باملجل�س . 
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ح - اأمـــر ال�صـــراء : 

النموذج الذي ي�ستخدمــه املجلــ�س بال�سراء لتكليــف اأي مورد ، �ســواء كــان �سركــة 

اأو موؤ�س�سة اأو جهة حكومية اأو فردا ، بتوريد �سلع اأو اأداء خدمات للمجل�س ، وقد 

يكون يدويا ، اأو عن طريق الإنرتنت ، وتعترب ال�سروط امللحقة به جزءا ل يتجزاأ 

من �سروط التعاقد . 

املــادة ) 2 ( 

فـيمــا عــدا التعاقــدات التــي يربمهـــا املجلــ�س املتعلقــة بالأن�سطـــة البحثيــــة والبتكاريــــة ، 

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على كافة املعامالت املالية للمجل�س وكل ما من �ساأنه املحافظة 

على حقوقه وممتلكاته ، وفـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذه الالئحة ت�سري اأحكام 

القوانني والنظم املعمول بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة . 

البـــاب الثانـــي

ال�صالحيـــات والخت�صا�صـــات املاليــة

الف�صــل الأول

ال�صالحيــات والخت�صا�صــات املاليـــة للرئيـــ�س

املــادة ) 3 ( 

لرئي�س املجل�س ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة ، وفقا للنظم الإدارية واملالية املعمول 

بهـــــا فـي اجلهـــاز الإداري للدولــــة ، ويكـــون م�سوؤول عن كافة الأعمال املاليــة فـي املجل�س ، 

وعـــن �سالمــــة الإجــــراءات اخلا�سة بها ، وفقـــا للنظم املاليـــة واملحا�سبيـــة املقــررة مبوجـــب 

هذه الالئحــة ، ولــه حــق تفويــ�س بعــ�س �سالحياتــه ، ويبا�ســر ب�سفــة خا�ســة ال�سالحيــات 

والخت�سا�سات الآتية :

عر�س م�سروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي على هيئة املجل�س لالعتماد .  اأ - 

حتديد املبالغ التي يتقا�ساها املجل�س مقابل اخلدمات التي يقدمها ، وذلك بعد  ب - 

موافقة هيئة املجل�س . 
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التوقيـــــع علــى العقـــــود واللتزامــــات املاليــــة ، التــــي جتـــــاوز قيمتهـــــــا )500000(  ج - 

خم�سمائة األــــف ريال عمانـــي ، ويجــوز للرئــي�س اأن يفــو�س فـي هـــــذه ال�سالحيـــات 

تفوي�ســــا خا�سا ، فـي كل حالة على حدة . 

الف�صــــل الثانـــي

ال�صالحيــات املاليـــة لالأمــني العـــام

املــادة ) 4 ( 

يكون الأمني العام م�سوؤول اأمام الرئي�س عن الإ�سراف علـــى الأعمــال املاليـــة فـي املجلـــ�س ، 

وعن �سالمة الإجراءات اخلا�سة بها ، وله حق تفوي�س بع�س �سالحياته ، ويبا�سر ب�سفة 

خا�سة ال�سالحيات الآتية : 

اقرتاح الر�سوم ، واملبالغ التي يتقا�ساها املجل�س ، مقابل اخلدمات التي يقدمها .  اأ - 

اتخاذ الإجراءات الالزمة ، للتحقق من تطبيق اأحكام القانون واللوائح والأنظمة  ب - 

والتعليمــــات ال�ســـادرة تنفـيـــذا لــه ، ومن اتبــاع النظم املاليـــة واملحا�سبيــــة املقــــررة 

فـي هذه الالئحة . 

التحقـــق مــــن اتخاذ الحتياطــــات الكافـيــــة ، والإجـــراءات الالزمــــة ، للمحافظــــة  ج - 

على اأموال املجل�س . 

اأن يفو�س فـي هـــذه  اأيا كانت قيمتها ، ويجوز له  التوقيــع على �سنـــدات ال�سرف  د - 

ال�سالحية تفوي�سا عاما . 

التوقيـع على العقــود واللتزامــات املاليـــة ، التــي ل تزيــد قيمتهـــا علــى )500000(  هـ - 

خم�سمائة األف ريال عماين ، ويجوز لالأمني العام اأن يفو�س فـي هذه ال�سالحية 

تفوي�سا عاما . 

و - التوقيــــع علـــى العقـــود واللتزامــــات املاليـــة باأمـــر اإ�سنــــاد مبا�ســـر ، مبـــا ل يزيــــد 

على )25000( خم�سة وع�سرين األف ريـــال عماين ، ويجوز له اأن يفو�س فـــي هــذه 

ال�سالحية تفوي�سا عاما . 

ز - درا�سة م�سروع امليزانية ال�سنوية ، واحل�ساب اخلتامي ، قبل عر�سهما على الرئي�س . 

ح - تنفـيذ اأي اأعمال اأخرى يكلفه بها الرئي�س . 
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الف�صـــل الثالــــث

ال�صالحيـــــات املاليـــــة 

لالأمـني العـام امل�صاعـد لل�صـوؤون الإداريـة واملاليـة

املــادة ) 5 ( 

يكون الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية م�سوؤول اأمام الأمني العام عن تنفـيذ 

اأحكام هـذه الالئحــة ، وعــن متابعــة الأعـمــال املالية فـي املجل�س ، وعن �سالمة الإجراءات 

اخلا�سة بها ، ويبا�سر ب�سفة خا�سة ال�سالحيات الآتية :

الإ�سراف على اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية ، وتقدميه اإىل الأمني العام .  اأ - 

اتخاذ الإجراءات الالزمة ، للتحقق من تطبيق اأحكام القانون واللوائح والقرارات  ب - 

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

التحقـــق مـــــن اتخــــاذ الحتياطـــــات الكافـيــــة ، والإجــــراءات الالزمــــة ، للمحافظــة  ج - 

على اأموال املجل�س . 

التحقــــــق مـــــن حت�سيــــل وقيــــــد اإيــــرادات وم�سروفـــــات املجلــــــ�س فــــي مواعيدهــــا  د - 

فـي ال�سجــالت املعــدة لـــذلك . 

درا�ســــة التقاريـــر والبيانــــات املقدمة اإليـــه مـــن املخت�ســــني باملجلــــ�س ، قبل عر�سهــا  هـ - 

على الأمني العام . 

التوقيع على �سندات ال�سرف ، التي ل تزيد قيمتها على )500000( خم�سمائة األف  و - 

ريال عماين ، عدا الرواتب بدون حد اأق�سى . 

التوقيــع علــى العقــود واللتزامـــات املاليـــة ، التي ل تزيد قيمتهـــا علـــى )50000(  ز - 

خم�سني األف ريال عماين . 

التوقيـــع علـــى العقــــود واللتزامـــــات املاليـــــة باأمــــر اإ�سنــــــاد مبا�ســـــر ، بــمـــــا ل يزيـــد  ح - 

على )14000( اأربعة ع�سر األف ريال عماين . 

الإ�ســــراف علــــى اإعـــــداد احل�ســــــاب اخلتامـــي ، وعر�ســـه علــى الأمـــني العام خـــالل  ط - 

)3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية . 

تنفـيذ اأي اأعمال اأخرى يكلف بها من قبل الأمني العام .  ي - 
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الف�صــــل الرابــــع

�صالحيــــات املديــــر املالـــــي

املــادة ) 6( 

يكـــون املديـــر املالــي م�ســوؤول عن كافـــة الأعمـــال املاليـة واملحا�سبيــة التــي تتعلــق بح�سابــات 

املجل�س ، وقيدها فـي ال�سجــالت اخلا�سة بها ، وتنفـيذ كافــة الإجراءات املتبعة فـي املحافظة 

على اأموال املجل�س ، ويبا�سر ب�سفة خا�سة ال�سالحيات الآتية :

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي ، وعر�سهما على الأمني العام  اأ - 

امل�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية . 

الإ�سراف على توثيق وتنظيم ال�سجالت املالية للمجل�س .  ب - 

التوقيــع على �سنـــدات ال�ســـرف ، التي ل تزيـــد قيمتهـــا على )200000( مائتي األف  ج - 

ريال عماين ، عدا الرواتب بدون حد اأق�سى . 

التوقيــــع علــى العقـــود واللتزامـــات املاليــة ، التـــي ل تزيـــد قيمتهـــا علـــى )10000(  د - 

ع�سرة اآلف ريال عماين . 

التوقيــــع علـــى العقــــود واللتزامـــات املاليـــة باأمــــــر اإ�سنـــاد مبا�ســــر ، مبــا ل يزيـــــــد  هـ - 

على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين . 

مراجعـــة �سنــــدات ال�ســرف ، واللتزامــــات املاليـــة ، والعقـــود ، والتـــــاأكد مــن توافـــــر  و - 

ال�سروط القانونية واملالية واملحا�سبية فـيها . 

اإعداد ك�سوف احل�سابات للمجل�س ، واأي بيانات مالية اأخرى تطلب منه .  ز - 

حت�سيــــل وقيــــد اإيــــرادات وم�سروفـــــات املجلــــــ�س فـي مواعيدهـــــا فـي ال�سجــــــــالت  ح - 

املعدة لذلك . 

ت�سويــــة ال�سلــــف امل�ستديــمة واملوؤقتــة فـي التواريـــخ املحــــددة لـــذلك ، وفقــــا لأحكــــام  ط - 

هذه الالئحة . 

تنفـيذ اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها .  ي - 
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الف�صـــل اخلامــــ�س

�صالحيـــات رئيــ�س ق�صـــم العالقـــات العامـــة

املــادة ) 7 ( 

يتوىل رئي�س ق�ســم العالقات العامة باملجل�س التوقيــــع علــى العقــــود واللتزامـــات املاليـــة 

املتعلقة بحجوزات التذاكر والفنادق والتاأ�سريات وخدمات ال�سيافة ، التي ل تزيد قيمتها 

على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين . 

ويجوز له فـي حالة ال�سرورة ، التوقيع على العقود واللتزامات املالية املتعلقة بحجوزات 

التذاكـر والفنادق والتاأ�سيــرات وخدمــــات ال�سيافــــة ، التـــي ل تزيــــد قيمتهـــا علـــى )3000( 

ثالثة اآلف ريال عماين بالإ�سناد املبا�سر . 

الف�صــــل ال�صـــاد�س

�صالحيــات املديــر التنفـيـــذي

 ملركـز عمـان لـلـمـوارد الـوراثيــة الـحيوانيـة والنباتيـة

املــادة ) 8 ( 

يكــون املدير التنفـيذي ملركز عمان للموارد الوراثية احليوانية والنباتية م�سوؤول عن كافة 

الأعمــال املاليــة واملحا�سبية التي تتعلق بح�سابات املركز ، وقيدها فـي ال�سجـــالت اخلا�ســـة 

بها ، وتنفـيذ كافة الإجراءات املتبعة فـي املحافظة على اأموال املركز ، ويبا�سر ب�سفة خا�سة 

ال�سالحيات الآتية :

الإ�سراف على م�سروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز ، وعر�سهما  اأ - 

على الأمني العام . 

الإ�سراف على توثيق وتنظيم ال�سجالت املالية للمركز .  ب - 

التوقيع على �سندات ال�سرف ، التي ل تزيد قيمتها على )500000( خم�سمائة األف  ج - 

ريال عماين ، عدا الرواتب بدون حد اأق�سى . 
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التوقيـــع علــى العقود واللتزامات املالية ، التي ل تزيــــــد قيمتهــــا علــــى )50000(  د - 

خم�سني األف ريال عماين . 

هـ - التوقيــــع علــــى العقـــــود واللتزامـــات املاليــــة باأمــــــر اإ�سنــــاد مبا�ســــر ، مبـــا ل يزيــــد 

على )14000( اأربعة ع�سر األف ريال عماين . 

و - مراجعـــــة �سنــــدات ال�ســــرف ، واللتزامــــات املاليـــة ، والعقــــود ، والتاأكــــد مـــن توافـــر 

ال�سروط القانونية واملالية واملحا�سبية فـيها . 

ز - الإ�سراف على اإعداد ك�سوف ح�سابات املركز ، واأي بيانات مالية اأخرى تطلب منه . 

ح - تنفـيذ اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها . 

الف�صـــل ال�صابــــع

�صالحيـات نائـب املديــر التنفـيـذي خلدمـات الدعـم وامل�صانـدة

بـمركــــــز عـمــان للمـــوارد الــوراثيــــة احلــيوانيــة والنــباتيـة

املــادة ) 9 ( 

يكــون نائـــب املديـــر التنفـيـــذي خلدمــات الدعـــم وامل�سانـــدة مبركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة 

احليوانيـة والنباتيــة م�ســوؤول عن كافــة الأعمــال املالية واملحا�سبيـة التي تتعلــق بح�سابـــات 

املركز ، وقيدها فـي ال�سجالت اخلا�سة بها ، وتنفـيذ كافة الإجراءات املتبعة فـي املحافظة 

على اأموال املركز ، ويبا�سر ب�سفة خا�سة ال�سالحيات الآتية :

اإعـــــداد م�ســـــروع امليزانيـــــة ال�سنويـــــــة واحل�ســـاب اخلتامـــي للمركـــــز ، وعر�سهمـــــا  اأ - 

على املدير التنفـيذي . 

توثيق وتنظيم ال�سجالت املالية للمركز .  ب - 

التوقيع على �سـندات ال�ســرف ، التــي ل تزيــــد قيمتهـــا علـى )200000( مائتي األف  ج - 

ريال عماين ، عدا الرواتب بدون حد اأق�سى . 

التوقيـــع علـى العقــــود واللتزامات املاليــــــة ، التــي ل تزيـــد قيمتهـــــا علـــى )10000(  د - 

ع�سرة اآلف ريال عماين . 

التوقيـــع علــــى العقــــــود واللتزامـــات املاليــــة باأمــــر اإ�سنـــاد مبا�ســــر ، مبــــا ل يزيــــد  هـ - 

على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين . 
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مراجعـــة �سنـــدات ال�ســــرف ، واللتزامــات املاليـــة ، والعقـــود ، والتاأكـــد مـــن توافـــر  و - 

ال�سروط القانونية واملالية واملحا�سبية فـيها . 

ز - اإعداد ك�سوف ح�سابات املركز ، واأي بيانات مالية اأخرى تطلب منه . 

ح - حت�سيــــــل وقيـــد اإيــــرادات وم�سروفـــــــات املركــــــز فـــــي مواعيدهـــــا فـــــي ال�سجـــــالت 

املعـــدة لـــذلك . 

 ، لذلك  املحددة  التواريخ  فـي  واملوؤقتة  امل�ستدمية  ال�سلف  ت�سوية  على  الإ�سراف   - ط 

وفقا لأحكام هذه الالئحة . 

ي - تنفـيذ اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها . 

الف�صـــل الثامــــن

 اخت�صا�صــات دائـــرة التدقيـــق الداخلـــي 

املــادة ) 10 ( 

تتوىل دائـــرة التدقيـــق الداخلـــي ممار�ســـة كافـــة الخت�سا�ســات الــواردة فـــي القانــون املالــي 

ولئحته التنفـيذية ، ولها ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

التحقــق من تطبيــق اأحكــــام القانون والقانون املالــي وهـــــذه الالئحــة ، واملبــــادئ  اأ - 

والأ�ســـول املحا�سبيـــة املتعـــارف عليها ، واقرتاح الإجـــراءات الالزمـــة ، للمحافظـــة 

على اأموال املجل�س . 

اإعداد تقاريـــر دوريــــة تعر�س علـــى الرئي�س تت�سمــن نتائـــج التدقيـــق والفحــــ�س  ب - 

واملخالفات املالية واأ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفـيها ، ودرا�سة املالحظات الواردة 

فـي تقرير جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة . 

املــادة ) 11 ( 

تخ�سع جميع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي املجل�س للتدقيق الداخلي واخلارجي 

وفقــا لربنامــج تدقيـــق �سنـــوي ، وعلى موظفــــي املجلـــ�س تقديــــم تلك القيود وامل�ستنــــدات 

وال�سجالت اإىل دائرة التدقيق الداخلي ، كما يجـب تزويد املدققني باأي معلومات اأو بيانات 

تف�سيلية يطلبونها . 

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1160(

البــاب الثالـــث

النظــام املحـا�صـبـي

الف�صـــل الأول 

امليزانيــــة ال�صنويـــــة

املــادة ) 12 ( 

يراعى عند اإعداد تقديرات امليزانية ال�سنوية النتائج الفعليــة لتنفـيذ امليزانيات ال�سابقة ، 

ونتائـــج املتابعـــة املاليــــة فـي ال�سنــــة ال�سابقـــة علـــــى �سنـــــة التقدير ، مــــع مراعــــــاة التو�ســـع 

فـي اأن�سطة املجل�س ، واملقايي�س ، والأمناط الكمية واملالية ، والدرا�ســات والأبحـــاث العلمية 

والقت�سادية التي توؤدي اإلــى حتقيق الأهداف ، وامل�سروعات املعتمدة فـي اخلطة ال�سنوية ، 

والقوانني والقرارات ال�سارية . 

املــادة ) 13(

تبـــــداأ ال�سنــة املاليـــة فـي اليــــوم الأول مـــن �سهـــر ينايـــر مــــن كــــل �سنــــة ، وتنتهـــي فــــي اليـــوم 

احلـــادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة ذاتها . 

املــادة ) 14 ( 

يراعى فـي ت�سنيف امليزانية ال�سنوية ، الآتي :

1 - املــــــــوارد ، وت�سمـــــــــل :

العتمادات التي تخ�س�سها الدولة للمجل�س .  اأ - 

مقابل اخلدمات ال�ست�سارية التي يقدمها املجل�س .  ب - 

الهبــات والإعانــــات واملنــح التــي تقبلهـــا هيئـــة املجلـــ�س ، بعـــد موافقـــة اجلهـــة  ج - 

الأمنيــة املخت�ســة . 

عوائـــد واإيـــرادات اأمــوال املجلـــ�س .  د - 

2 - امل�سروفــــــــات ، وت�سمــــــــل :

اأ - امل�سروفــــــات اجلاريــــة . 

ب - امل�سروفــــات الراأ�س ماليــــة . 

ج - امل�سروفــــــات الإمنائيـــة . 
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املــادة ) 15 ( 

يراعى عند اإعداد تقديرات موارد امليزانية ، ما ياأتي :

اأو النخفا�س املتوقع فـي املوارد عن ال�سنة املالية حمل التقدير ، نتيجة  اأ - الزيادة 

التغريات فـي الأن�سطة القائمة ، وت�سغيل امل�سروعات اجلديدة ، وما يتوقع حت�سيله 

من اإيرادات . 

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

ج - تاأثيـــر القوانــــني والقرارات التي �سدرت بعد �سدور امليزانية اجلاري العمــل بهـــا ، 

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

د - عدم املغالة فـي التقدير ، والتزام الدقة مع الأخذ فـي احل�سبان جميع العوامل 

التي توؤثر فـي اجتاه الإيراد ، كالعوامل القت�سادية والجتماعية ، وتقدر املوارد 

دون اأن ي�ستقطع منها اأي نفقات . 

هـ - ال�سرت�ساد باملوارد املح�سلة خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني . 

املــادة ) 16 ( 

يراعى فـي تقدير امل�سروفات ، ما ياأتي :

اأ - العمل على تر�سيد الإنفاق . 

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

ج - تاأثيـــر القوانـــني والقرارات التي �سدرت بعد �سدور امليزانيـــة اجلـاري العمل بها ، 

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

املــادة ) 17 ( 

يراعى فـي تقدير الرواتب والأجور ، ما ياأتي :

اأ - اأن ت�سمل تقديرات الرواتب والأجور والبدلت وامل�ستحقات الأخرى املتعلقة بجميع 

املوظفـني العاملني باملجل�س ، وفقا لالأنظمة املعمول بها . 

ب - اأن يكون عدد الوظائف باملجل�س متفقا مع الهيكل التنظيمي . 

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1160(

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

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

د - اإي�ساح املربرات الالزمة للزيادة فـي الرواتب والأجور . 

املــادة ) 18 ( 

يراعى عند تقدير امل�سروفات وامل�ستلزمات ، ما ياأتي :

تقدير امل�ستلزمــات التي ترتبــط مبا�ســـرة بـــاأداء املجل�س ملهامه ، على اأ�ســا�س حجــم  اأ - 

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

اأن يت�سمن تقدير امل�ستلزمات ما حتتاجه امل�سروعات اجلديدة التي تتم وتدخل  ب - 

فـي مرحلة الت�سغيل خالل �سنة التقدير . 

اأن يقدر بند الإيجار على اأ�سا�س ما ي�ستاأجره املجل�س من اأرا�س ، اأو مبان ، ويرفق  ج - 

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

ونهاية عقد الإيجار . 

اأن يكون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على اأ�سا�س العقود القائمة ، والتي ينتظر  د - 

ا�ستمــــرارها ال�سنــــة املقبلــــة ، وكـــذلك العقـــود اجلديــدة املتوقــع اإبرامـهـــا فـي تــــلك 

ال�سنــة ، ويقت�ســر التقديـــر على العقود املتعلقة بالأعمــال اجلاريـة فـقط دون تـلك 

املتعلقة بتنفـيذ جتهيز امل�سروعات . 

يكون التاأمني على اأموال املجل�س ، وفقا للقواعد التي ي�سدرها الأمني العام .  هـ - 

املــادة ) 19 ( 

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

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

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

التو�سع فـي حجم ن�ساط املجل�س ، والتكلفــة املتوقعـة ل�ســـراء هذه الأ�سول خـــالل ال�سنة 

املاليــة مو�ســع التقديــر ، مــع الأخـــذ فـي احل�سبان العمر الفرتا�سي لهذه الأ�ســول ح�ســب 

اأنواعها املختلفة . 
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املــادة ) 20 ( 

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

اللتزام باملبالغ املخ�س�سة للم�سروعات فـي خطة التنمية اخلم�سية املعتمدة .   - 1

 ، املوقعة  العقود  التقدير ح�سب  يكون  تنفـيذها  بامل�سروعات اجلاري  يتعلق  فـيما   - 2

وبرنامج التنفـيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير . 

تقـــــدر تكاليــــف امل�سروعـــات اجلديـــدة فـي �ســـــوء املراحـــل املتوقـــع تنفـيذهــــا خـــالل   - 3

�سنة التقدير . 

املــادة ) 21 ( 

يجوز لالأمني العام جتاوز اأي بند من بنــــود العتمادات املالية للمجل�س فـي حدود )%25( 

خم�ســــــة وع�سريــــن فــي املائـــة من امليزانيــــــة املعتمـــدة عــــدا بـــــند الرواتـــــب ، وبن�سبــــة )%10( 

ع�سرة فـي املائة من املخ�س�سات الإمنائية ، ب�سرط اأن يكون ذلك نتيجة ملناق�سة معتمدة . 

املــادة ) 22 ( 

املن�سو�س  الأحوال  فـي  املالية  وزارة  اإىل  اإ�سافـي  اعتماد  يتقدم بطلب  اأن  للمجل�س  يجوز 

عليها باملــادة )21( من هذه الالئحة ، على اأن يكون ذلك فـي �سهر يونيــو من كل عام . 

املــادة ) 23 ( 

لالأمــــني العـــام امل�ساعـــد لل�ســــوؤون الإدارية واملاليـــة النقـــل من بنـــد اإىل اآخـــر اأو مـــن مـــــادة 

اإىل اأخرى �سمن البند الواحد ، فـي الأحوال ، وبال�سروط الآتية :

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

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

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

ب�سرط اأن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفـيذ هذا امل�سروع . 
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الف�صــــل الثانــــي

املـــوارد والرقابـــة علـــى حت�صيلهـــا

املــادة ) 24 ( 

يكـــون حت�سيــــل املـــوارد نقـــدا ، اأو اإلكرتونيـــا ، اأو ب�سيكات م�سدقة اأو من خطابــات ال�سمـــان 

التي ت�سدرها امل�سارف املعتمدة بال�سلطنة ل�سمان �سداد املوارد امل�ستحقة . 

املــادة ) 25 ( 

يجوز فتح ح�سابات م�سرفية مبوافقة الأمني العام بامل�سارف املحلية ، وتــودع فـيها جميع 

الأموال الواردة ، ويتم ال�سرف منها لتمويل الأن�سطة البحثية . 

املــادة ) 26 ( 

توقع ال�سيكــــات ، واأوامـــر الدفــــع من قبل )2( اثنني من املخت�ســني باملجلـــ�س ، يحددهمــا 

الأمني العام . 

املــادة ) 27 ( 

ال�سيكات املرتدة من امل�سارف لعدم �سرفها لأي �سبب من الأ�سباب تقيد فـي ح�ساب معلق 

حتت ا�سم �سيكات مرتدة بر�سم التح�سيل ، وعلــى دائــرة ال�ســوؤون املاليــة اتخاذ الإجراءات 

الالزمة لتح�سيل املبالغ فورا . 

املــادة ) 28 ( 

على دائرة ال�سوؤون املالية عند ت�سلم مبالغ ل�سالح املجل�س ، اتباع ما ياأتي :

اأ - اإ�سدار اإي�سال ر�سمي ، وقيد املبالغ املت�سلمة بالأرقام واحلروف ، وفـي حالة وجود 

اختالف بينهما ، يعتد باملبلغ املقيد باحلروف . 

ب - ت�سجيل املتح�سالت فـي ال�سجالت املخ�س�سة لذلك . 

ج - اإيداع املتح�سالت اليومية فـي ح�ساب املجل�س املفتوح لدى امل�سارف لهذا الغر�س . 

ويجب عند اإلغاء اإي�سال لأي �سبب ، التاأ�سري باإلغائه . 

املــادة ) 29 ( 

تودع النفقات امل�سرتدة فـي احل�ساب امل�سرفـي املخ�س�س لإيرادات املجل�س . 
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املــادة ) 30 ( 

تقيد النفقات امل�سرتدة للبند الذي �سرفت منه ، اإذا كان ال�سرف وال�سرتداد قد مت خالل 

�سنــة ماليـــة واحـــدة ، وتقيـــد بالإ�سافـــة حل�ساب املجلـــ�س لـــدى امل�ســـرف املخ�س�س لـــذلك 

اإذا كانــت قــــد �سرفــت خـــالل �سنة ماليـــة �سابقـــة وتــــم ال�ستــــرداد فـي �سنــة مالــــية تاليــــة ، 

وفـي كلتا احلالتني ي�سار اإىل رقم وتاريخ �سند ال�سرف الذي مت ال�سرف مبوجبه . 

املــادة ) 31 ( 

يتحمل املت�سبب فـي ال�سرف بدون وجه حق ، م�سوؤولية رد قيمة املبالغ امل�سروفة والناجتة 

عن حالت اخلطاأ املتعمد ، اأو الإهمال اجل�سيم . 

الف�صــــل الثالـــث

امل�صروفـــات والرقابـــة علــى �صرفهـــا

املــادة ) 32 ( 

يتــــــم اإخطـــار وزارة املاليـــة باأ�سمــــــاء املفو�ســــــــني بالإنفــاق ، وحــــدود ال�سالحيـــــات املخولــــة 

لكـــل منهم ، ومناذج توقيعاتهم ، واأي تعديل يرد على ذلك . 

املــادة ) 33 ( 

اأو التق�سيـــم املعني مبركز عمان للموارد الوراثية احليوانية  تقوم دائــرة ال�ســـوؤون املاليـــة 

والنباتيــة - بح�سـب الأحـوال - بالرتبــاط بقيمــة امل�سرتيــات ، اأو تكاليــف اأداء اخلدمــات ، 

اأو تنفـيذ الأعمال ، مبراعاة ما ياأتي :

اأحكـــام القوانني واملرا�سيـــم ال�سلطانية واللوائح والقرارات ال�سـادرة من املجل�س ،  اأ - 

والعقود املربمة فـي هذا ال�ساأن . 

اأن يكـــون الرتبــاط فـي حدود املخ�س�سات املدرجة بامليزانيـــة املعتمـــدة ، اأو خ�سمــا  ب - 

من موارد املجل�س املختلفة . 

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

املــادة ) 34 ( 

تعد �سندات ال�سرف ، مبراعاة ما ياأتي :
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يوقع ال�سند من قبل املوظف الذي اأعده ، واملوظف الذي راجعه ، واملدير املالــي .  اأ - 

اأن يقدم ال�سند اإىل دائرة التدقيق الداخلـــي ، مرفقا به جميــع امل�ستنــدات املوؤيـــدة  ب - 

لل�سرف ، والتـــي تو�سح تفا�سيــل امل�سروفـــات ، ب�سورة ي�سهل تدقيقها ، وب�سفة 

خا�سة امل�ستندات الآتية :

1 - العقد ، اأو اأمر ال�سراء . 

2 - فاتورة املورد . 

3 - حم�سر فح�س الأ�سناف ، اأو �سند ت�سلم الأعمال ، مت�سمنا ما يفـيد مطابقتها 

للموا�سفات املطلوبة . 

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

املــادة ) 35 ( 

حتــــال �سنـــدات ال�ســـرف ومرفقاتهـــا - بعـــد انتهــــاء دائرة التدقيــق الداخلــي من مراجعتها 

من الناحية املحا�سبية والقانونية - اإىل املفو�س بالإنفاق لعتمادها فـي حدود ال�سالحيات 

املخولة له . 

املــادة ) 36 ( 

فـي حالـــــة فقـد اأو تلــــف اأي من امل�ستنـــدات املوؤيـــدة لل�ســرف ، يجــــب اأن يقـــــر املديــــر املالـــــي 

باأن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �سرفها باأي �سند �سرف اآخر . 

املــادة ) 37 ( 

ل يجـوز جتزئــة الرتبــاط اأو جتزئــة �ســرف قيمــة الطلب الواحــد ، بق�ســـد تفــادي الأحكـــام 

املتعلقة باحلد الأعلى املقرر ل�سالحية املفو�س بالإنفاق . 

املــادة ) 38 ( 

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

على امل�ستفـيد ل�سالح املجل�س ، ويقيد اإجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفـيد خ�سما على بنود 

ال�سرف ، ويقيــد املبلــغ امل�ستحــق عليـــه اإمــا بال�ستبعـــاد من البـــند ال�سابــق الــ�سرف عليـــه ، 

اأو بالإ�سافة حل�ساب الإيراد املخ�س�س لذلك . 
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املــادة ) 39 ( 

يكون �سرف قيمة ال�سندات ، باإحدى الطرق الآتية :

حتويل املبالغ اإىل ح�سابات امل�ستفـيدين فـي امل�سرف املحدد من قبلهم .  اأ - 

نقدا اأو ب�سيكات مقابـــل التوقيــع على ال�سنــد بالت�سلــم ، مقرونـا بال�سم الوا�سـح ،  ب - 

وبعد التحقق من �سخ�سية املت�سلم . 

املــادة ) 40 ( 

يجوز فتح العتمادات امل�ستندية للمجل�س من قبل دائرة ال�سوؤون املالية بقيمة الب�ساعة 

وم�ســـاريف التاأمـــني ، م�سافــــا اإليهـــا م�سروفـــات النقــل وال�سحـن والر�ســـوم وامل�ساريــــف 

امل�سرفـية ، واأي م�ساريف اأخرى ، بح�سب �سروط التعاقد . 

املــادة ) 41 ( 

ت�سرف الرواتب للموظفـني بالتحويل اإىل ح�ساباتهم امل�سرفـية خالل الأيام الثمانية الأخرية 

من ال�سهر الذي ا�ستحقت عنه ، ويجوز �سرفها مقدما عند قيام املوظف باإجازته العتيادية . 

املــادة ) 42 ( 

عنــد ا�ستخـــراج تذاكـــر ال�سفـــر بالطائــرات يراعــى التعامـــل مــع �سركــات النقـــل الوطنيـــة ، 

كلما اأمكن ذلك . 

املــادة ) 43 ( 

ملــدة ل تتجاوز  الت�سغيل وال�سيانة والتوريد واخلدمات  اأن يربم عقود خدمات  للمجل�س 

ال�سنة املالية ، اإذا كانت قيمة العقد فـي حدود العتمادات املالية ، ويجوز التعاقد ملــدة تزيد 

على �سنة مبوافقة الأمني العام . 

املــادة ) 44 ( 

على دائرة ال�سوؤون املالية قبل اإعداد �سندات ال�سرف املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز امل�سروعات ، 

اأن تتحقق من قيام ال�ست�ساريني مبراجعة دفعات املقاولني ، واعتماد ا�ستحقاقها للدفع . 
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الأعمال  تنفـيذ  امل�سرفة على  ، فعلى اجلهة  ا�ست�ساري  بها  التي ل يوجد  امل�ساريع  فـي  اأما 

اإفادة دائرة ال�سوؤون املالية مبدى ا�ستحقاق املقاول اأو منفذ الأعمال للدفعات املالية ح�سب 

العقد املوقع بني الطرفـني . 

املــادة ) 45 ( 

يجب رد الر�سوم وغريها من املبالغ التي �سبق حت�سيلها ، اإذا ثبت اأن الوفاء بها كان بغري 

وجه حق . 

الف�صـــل الرابــــع

التقاريـــر الدوريــة واحلــ�صاب اخلتامـــي

املــادة ) 46 ( 

تعــد دائـــــرة ال�ســــــــوؤون املاليـة ب�سكــــــل دوري تقريــــــــــرا يو�ســـح املركـــــــــز املالــــي للمجــــلــــــ�س ، 

ويعـــر�س علــى الأمـــني العـــام . 

املــادة ) 47 ( 

جتــــري دائــرة الـــ�سوؤون املاليــــة مطابقــــة �سهرية بني الوارد فـي �سجـــالت امل�ســـارف لـــدى 

املجل�س ، والوارد فـي ك�سوف ح�سابات امل�سارف ، وتعد قوائم الت�سوية الالزمة لذلك . 

املــادة ) 48 ( 

تعد دائرة ال�سوؤون املالية احل�ساب اخلتامي خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ انتهاء ال�سنة 

املالية ، وفقا لالأ�س�س الآتية :

ت�سمني الإيرادات ، وامل�سروفات الفعلية ، موزعة على اأبواب امليزانية .  اأ - 

ت�سمني ح�سابات املجل�س ، كل ما تن�س عليه القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات  ب - 

على وجوب اإثباته . 

اإي�ساح الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة باحل�ساب اخلتامي .  ج - 
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املــادة ) 49 ( 

تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي ، متهيدا لعر�س 

احل�ساب  لعتماد  املجل�س  هيئة  اإىل  ورفعهما   ، الرئي�س  على  اخلتامي  واحل�ساب  التقرير 

اخلتامي . 

املــادة ) 50 ( 

ير�ســــل املجلـــــ�س ن�سخة من احل�ســـــاب اخلتامــــــي بعـــــد اعتمــــاده اإىل كــــــل مـــــن وزارة املاليـــة 

وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ، خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اعتماده . 

الف�صـــل اخلامـــــ�س

الـ�صـلـــــــــف

الفــــرع الأول

اأحكـــام عامـــــة

املــادة ) 51 (

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

باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك ، وهي اإما م�ستدمية ، واإما موؤقتة . 

وتخ�س�س ال�سلف امل�ستدميـــة ملواجهـــة امل�سروفات النرثيــــة ، اأو غريهـــــا من امل�سروفــــات 

الأخرى قليلة القيمة ، اأو امل�سروفات التي يتقرر �سرفها من ال�سلفة فـي حالت خا�سة ، 

بعد موافقة الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية ، ويجوز اأن ي�ستعا�س امل�سروف 

من ال�سلفـــــة كلمـــــا بلـــــغ )25%( خم�ســــة وع�سرين فـي املائـــــة من قيمـــــة ال�سلفـــة ، اأو اأكرث ، 

ول ت�سوى اإل فـي نهاية ال�سنة املالية اأو عند اإلغائها . 

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

هـــذا الغـــر�س ، اأو خـــالل )3( ثالثـــة اأ�سهـــر علــى الأكثـر مـن تاريـخ انتهـاء الغـر�س املحـدد 

من منحها ، ويجوز متديد هذه املــدة مبوافقة م�سبقة من املدير املالــي . 
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املــادة ) 52 (

يقدم طلب ال�سلفة بعد حتديد قيمتها اإىل دائرة ال�سوؤون املالية ، موقعا من مدير التق�سيم 

الإداري الطالب ، وتكون املوافقة على منح ال�سلفة فـي حدود ال�سالحيات املالية للمفو�سني 

بالإنفاق . 

الفــــرع الثانـــــي

ال�صلـــف امل�صتدميــــة

املــادة ) 53 (

يكون حتديد قيمة ال�سلف امل�ستدمية ، وال�سرف منها ، وفقا لالآتي : 

 ، امل�ستدمية  ال�سلف  املعني باملجل�س درا�سة حتديد قيمة  التق�سيم الإداري  يجري  اأ - 

ح�سب متطلبات العمل بهـــا ، بحيث يراعى الأخذ مبتو�سط امل�ســروف منها خالل 

)3( ثالثـــة اأ�ســـهر ، ويتقـــدم اإىل دائــرة ال�ســوؤون املاليــة بالطلــب الـــالزم للح�ســول 

على ال�سلفة ، طبقا لأحكام هذه الالئحة . 

 ، الذي تقرره  ال�سلفة  ، وحتديد مبلغ  املالية درا�سة الطلب  ال�سوؤون  وتتوىل دائرة 

وعند   ، بالإنفاق  املفو�س  من  اعتماده  بعد   ، به  املعني  الإداري  التق�سيم  واإخطار 

م�سروفات  ك�سف  �سمن  بقيده  يقوم  ال�سلفة  ملبلغ  املعني  الإداري  التق�سيم  ت�سلم 

اأحد  فـي  يودع  عماين  ريال  اآلف  خم�سة   )5000( جاوز  واإذا   ، امل�ستدمية  ال�سلفة 

امل�سارف املحلية يفتح لهذا الغر�س ، واإن قل عن ذلك جاز اإيداعه فـي اخلزانة . 

اعتماده  بعد  امل�ستدمية  ال�سلفة  النقدي من  ال�سرف  �سند  ال�سرف مبوجب  يتم  ب - 

من دائــــرة ال�ســــوؤون املاليـــة ، ويوؤ�ســـر بهـــذه ال�سنــــدات فور اإمتام ال�ســرف بكلمـــة 

)�سرف اأو دفع( ، مقرونا بالتاريخ ، وتعطى اأرقاما م�سل�سلة ، ويتوىل اأمني اخلزينة ، 

اأو املوظف املخت�س بال�سلفة ت�سجيل املبالــــغ امل�سروفة اأول باأول من واقــــع �سنـــدات 

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

املــادة ) 54 (

يكون ال�سرف من ال�سلفة امل�ستدمية ، وفقا لل�سوابط الآتية :
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األ يجاوز املبلغ امل�سروف )500( خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة ، ويجوز  اأ - 

مبوافقة الأمني العام فـي حالت خا�سة جتاوز املبلغ امل�سار اإليه ، وذلك مبا ل يزيد 

على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين . 

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

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

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

ويجـوز �ســــرف بــــدلت ال�سفـــر والتدريــــب و الرواتـــب ملوظفـــــي املجلــــ�س مـــن ال�سلفــــة 

امل�ستدميــــة . 

املــادة ) 55 (

يجــــوز �ســرف �سلفـــة مقدمة تـحت ح�ســـاب الراتــــب اأو الأجـــر ، وفقا لل�ســـوابط والإجــراءات 

الآتيــة :

عنــد بدايـــة التعيــــــني ، اأو التعاقــــد ، ويكـــون ذلك بنــــاء على طلـــب يقدمـــه املوظـــف  اأ - 

اأو ال�ست�ساري اأو اخلبري اإىل الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية اأو املدير 

التنفـيذي ملركز عمان لـلـموارد الـوراثية الـحيوانيـة والنباتية ، بح�سب الأحوال . 

يكـــون �ســرف ال�سلفــــة فـــي حـــدود )45%( خم�ســــة واأربعـــني فـي املائـــة من الراتـــب  ب - 

اأو الأجر الأ�سا�سي ال�سهري امل�ستحق للموظف اأو ال�ست�ساري اأو اخلبري . 

يتم ال�سرف اإىل املوظف اأو ال�ست�ساري اأو اخلبري ، بعد توقيعه على طلب ال�سلفة  ج - 

امل�سار اإليه مبــا يفــــيد ت�سلمه قيمـــة ال�سلفة ، وبقبوله خ�سمها من راتــــب اأو اأجــــر 

اأول �سهرين تاليني . 

ت�ستقطع دائرة ال�سوؤون املالية قيمة ال�سلفة من راتب اأو اأجر اأول �سهرين تاليني  د - 

ي�سرف للموظف اأو ال�ست�ساري اأو اخلبري ، وتقوم بردها فورا اإىل املوظف املخت�س 

بال�سلفة امل�ستدمية ، بعد توقيعه على طلب ال�سلفة امل�سار اإليه . 

املــادة ) 56 (

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

املالية بطلب ا�ستعا�سة املبالغ امل�سروفة من ال�سلفة امل�ستدمية ، كلما بلغ جمموع ما �سرف 
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منهــــــا )25%( خم�سة وع�سرين فـي املائة من قيمتها ، ويجب اأن يرفق بالطلب امل�ستندات 

املوؤيدة لل�سرف اإىل دائرة ال�سوؤون املالية للمراجعة ، واإعداد �سند ال�سرف الالزم بقيمة 

املبلغ املطلوب لال�ستعا�سة ، بعد اعتماده من املفو�س بالتوقيع . 

املــادة ) 57 (

تتـــم ت�سويــة ال�سلفــة امل�ستدمية فـي احلادي والثالثني من �سهـــر دي�سمبــر من كـــل عـــام ، 

وذلك بتقدمي امل�ستندات املوؤيدة للمبالغ امل�سروفة من ال�سلفة اإىل دائرة ال�سوؤون املالية ، 

م�سحوبة مبا ياأتي :

�سهادة من امل�سرف املودع لديــــه ال�سلفــــة ، تو�سح ر�سيدها فـي التاريخ املذكـــور ،  اأ - 

وك�سف الت�سوية بني ر�سيد هذه ال�سهادة ، والر�سيد الدفرتي ب�سجالت التق�سيـــم 

الإداري املعني باملجل�س . 

�سهــــادة معتمـــدة من الأمـــني العـــام امل�ساعد لل�ســوؤون الإداريـــة واملاليــة اأو املديـــر  ب - 

 ، الأحوال  بح�سب  والنباتية  الـحيوانيـة  الـوراثية  لـلـموارد  ملركز عمان  التنفـيذي 

تو�سح ر�سيد املبالغ املتبقية من ال�سلفة فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب ، 

�سواء اأكانت بامل�سرف اأم باخلزينة . 

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

وحدة باملجل�س فـي ال�سنة املالية التالية ر�سيد املبالغ املتبقية لديها من ال�سلفة من واقع 

ال�سهــادة املعتمــدة مـن الأميــن العــام امل�ساعــد لل�ســوؤون الإداريـة واملاليـة اأو املديـر التنفـيـذي 

ملركز عمان لـلـموارد الـوراثية الـحيوانيـة والنباتية ، بح�سب الأحوال . 

الفــــرع الثالــــث

ال�صلـــــف املوؤقتـــــة

املــادة ) 58 ( 

يقدم طلب احل�سول على ال�سلفة املوؤقتة اإىل دائرة ال�سوؤون املالية ، على اأن يت�سمن بيان 

مبلغ ال�سلفة ، والغر�س الذي ت�سرف من اأجله ، وتقوم دائرة ال�سوؤون املالية بدرا�سة الطلب 

لتحديد مبلغ ال�سلفة املوؤقتة ، واعتماده من املفو�س بالإنفاق ، واإخطار التق�سيم الإداري 

املعني بذلك . 
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 ، املوؤقتة  ال�سلف  بها ب�سجل  املتعلقة  ، والبيانات  ال�سلفة  املخت�س قيد مبلغ  املوظف  وعلى 

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 . 

املــادة ) 59 ( 

يكون ال�سرف من ال�سلفة املوؤقتة وت�سويتها ، وفقا لل�سوابط والإجراءات الآتية :

ل يجــوز ال�سـرف من ال�سلفـة املوؤقتـة اإل للغـر�س الـذي خ�س�سـت مـن اأجلـه .  اأ - 

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

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 

ال�سلفة املوؤقتة ، 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 . 

املــادة ) 60 ( 

لدائــرة التدقيــق الداخلــي جـــرد مبلغ ال�سلفة املوؤقتــــة ، فـــاإذا اأ�سفـــر اجلرد عن وجـــود عجـــز 

فـــي الر�سيـــد ، يلتـــزم املوظــف الــذي بعهدتــه ال�سلفــة ب�ســداده فــي احلــال ، وعلــى اأن جتــرى 

التحقيقات الالزمة ملعرفة اأ�سباب هذا العجز . 

واإذا تبـــني من اجلـــرد انتهاء الغــر�س الـــذي خ�ســـ�ست من اأجله ال�سلفة ، تتخــذ الإجراءات 

الالزمة لت�سويتها فورا . 

الف�صــــل ال�صـــاد�س

الـتاأمـينــــــات

املــادة ) 61 (

، وتودع  النقدية  التاأمينات  يت�سلمه من مبالغ  ر�سمية بقيمة ما  اإي�سالت  املجل�س  ي�سدر 

هــذه املبالــغ فــي احل�ســاب امل�سرفـــي للمجلــ�س ، طبقا للقواعد والإجراءات املن�سو�س عليها 

فـي هذه الالئحة . 
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املــادة ) 62 (

ت�سجل قيمة التاأمينات النقدية فـي �سجل خا�س ، يو�سح به ا�سم مقدم التاأمني ، ومبلغه ، 

والغر�س منه ، واملــدة املحددة له - اإن وجدت - ورقم وتاريخ الإي�سال الر�سمي بالت�سلم ، 

ورقم �سند ا�سرتداده . 

املــادة ) 63 (

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

والعقـــود اأو غريهــا ، وفـيمـــا عـــدا ذلك ، ل يجـــوز رد التاأمينـــات اإل بنــاء على طلــب يقــدم 

مـن �ساحــب ال�ســاأن - بعد انتهــاء الغــر�س منهـــا اأو مدتهــا - ويرفـــق بـــه الإيــــ�سال الـــدال 

على ال�سداد ، وبعد موافقة املدير املالــي . 

الف�صـــل ال�صابـــــع

الـخـزيـنـــة

املــادة ) 64 (

يكون للمجل�س خزينة رئي�سية ، تودع بها املبالغ النقدية ، وال�سيكات ، وال�سمانات امل�سرفـية 

التي تورد اإليها . 

املــادة ) 65 (

يكون خلزينة املجل�س اأمني ي�سدر بتعيينه قرار من الأمني العام ، اأو من يفو�سه . 

ويجوز اأن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد اأو اأكرث ، ي�سدر بتعيينهم ، وحتديد اخت�سا�ساتهم 

قرار من الأمني العام اأو من يفو�سه ، على اأن يبا�سر امل�ساعد الخت�سا�سات املقررة لأمني 

اخلزينة فـي حالة غيابه . 

وي�سرتط فـي اأمني اخلزينة اأو م�ساعده ، اأن يكون من �ساغلي الوظائف الدائمة فـي املجل�س . 

املــادة ) 66 (

تتوىل دائرة التدقيق الداخلي جرد جميع حمتويات اخلزينة ب�سفة دورية ، وفـي مواعيد 

غري منتظمة . 

كما ت�سكل بقرار من الأمني العام اأو من يفو�سه ، جلنة تكون من ع�سوية اأحد موظفـي دائرة 

التدقيـــق الداخلــــي ، ودائرة ال�سوؤون املالية جلــــرد حمتويات اخلزينة فـي اآخـــر يـــوم عمــــل 

من ال�سنة املالية ، اأيا ما كان تاريخ اجلرد ال�سابق . 
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وفـي حالة ظهور فرق بالعجز ، اأو الزيادة يرفع الأمر من قبل رئي�س اللجنة اإىل الأمني 

العام امل�ساعد لل�ســوؤون الإداريــة واملاليـــة لتخــــاذ الإجــــراءات الالزمة لتحديد امل�سوؤوليـــة ، 

مع اإخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بذلك . 

البــــاب الرابــــع

املخـــازن وبيـــع املنقــــولت

الف�صـــل الأول

اأحكــــام عامــــة

املــادة ) 67 ( 

يكون للمجلـــــ�س خمـــزن اأو اأكثــــر يتم فـيـــه تخزيـــن املــــواد ، وذلك بعد معاينتها ، والتاأكـــد 

من �سالحيتها ومطابقتها للموا�سفات الواردة فـي اأوامر ال�سراء . 

املــادة ) 68 ( 

يرفــــع اأمــــني املخزن التقاريـــــر اخلا�ســــة باملخـــــازن اإلـــى الرئيــــ�س املبا�ســـر للنظــــر فـيهــــا ، 

وترفع التو�سيات ب�ساأنها اإىل الرئي�س الأعلى . 

املــادة ) 69 ( 

يجــــوز مبوافقــــة الأمني العــــام مبادلـــــــة بعــ�س املـــواد ، واملنقــــــــولت اجلديـــدة وامل�ستعملــــة 

مع اجلهـــات احلكوميــة ، وموؤ�س�ســات التعلـــيم العايل احلكوميـــــة واخلا�سة ، ح�ســـب التفـــاق 

مع تلك اجلهات واملوؤ�س�سات . 

ويجــوز مبوافقــة الأميــن العــام ، ا�ستبــدال الأجهــزة التخ�س�ســـيــة مــع املـــورد عنــد �ســــراء 

اأجهـــزة حديثــة ، وفقــا مل�سلحــة العمــل . 

املــادة ) 70 ( 

يجوز مبوافقـــة الأمـــني العـــام اإهــداء بع�س املواد الفائ�ســة وغيـــر امل�ستعملـــة للموؤ�س�ســــات 

التعليميــــة اأو البحثيـــة ، داخــــل وخــــــارج ال�سلطنــــــــة ، فـي اإطــــــــار التعــــاون بـــــني املجلـــــــ�س ، 

وهـــذه املوؤ�س�ســـات ، فـي حــال كــــون بيعهـــا غيـــــر جمـــد . 
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الف�صــــل الثانـــــي

مــــواد املخـــــازن

املــادة ) 71 ( 

تق�ســــم مـــــواد املخـــــازن اإلـــــى مــــا ياأتــــــي :

اأ - اأ�سنـــاف م�ستدميـــة : وت�سمـــل اأ�سنــاف املــــــواد التي ل تفنـــــى مبجـــرد ال�ستعمال ، 

وتعترب عند �سرفها من املخازن ، عهدة طرف من ت�سلمها . 

وتقيــد كعهــــدة فرعيـــة فـي حالـــة �سرفهــا لأي مـــن الدوائـــر اأو الأق�ســــام التابـــعة 

للمجل�س ، كما تقيد كعهدة �سخ�سية فـي حالة ت�سليمها اإىل اأي من موظفـي املجل�س 

ل�ستخدامها فـي الأعمــال الر�سمية ، طبقا للقواعد املنظمة لذلك . 

امل�سروفـــة كعهـــــدة  امل�ستدميــة  الأ�سناف  اإعـــادة   - الأحـــوال  ويجـــب - فـي جميــع 

اأ�سبحت  اأو   ، اإذا انتهى الغر�س من ا�ستخدامها  اأو �سخ�سية اإىل املخازن  فرعيــــة 

غيــر �ساحلـــة لال�ستعمـــال ، وذلك اإما للت�سرف فـيها ، واإما حتويلهـــا اإىل �سنـــف 

م�ستدمي اآخر . 

ب - اأ�سناف معـدة لال�ستهالك : وت�سمل اأ�سناف املواد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها 

دون اأن يتخلف عنها بقايا . 

ج - اأ�سنـــاف غيــــر �ساحلـــة لال�ستعمـــال : وت�سمـــل اأ�سنـــاف املـــواد التــي تقـــرر اللجنـــة 

املخت�سة ، والتي ت�سكل بقرار من الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية 

اعتبـارها تالفـة ، ول ميكــــن اإ�سالحــهــا ، ويتم بيعها اأو �سطب قيمتها ، وفقا للقواعد 

والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة . 

املــادة ) 72 ( 

يتم ت�سلم املــواد ، وفقا لالإجراءات الآتية :

يختـــ�س اأمــني املخـــزن بت�سلم املــــواد ، ويجــــوز ت�سليم املــــواد اإلــــى التق�ســــيم الإداري  اأ - 

الطالب مبا�سرة مبعرفة اأمني املخزن . 

ب -  ت�سكل جلنة فح�س بقرار من الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية للمواد 

التي بحاجة اإىل فح�س فني قبل عملية القبول النهائي . 
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ج - يلتزم اأمني املخزن - بالن�سبة للمواد التي يتقرر فح�سها بوا�سطــة جلنة الفح�س 

املخت�سة - باتخــاذ ما يلــــزم لإخطار هذه اللجنة خالل )2( يومـــــني علـــى الأكثــــر 

من تاريخ ت�سلم املواد لفح�سها . 

املــادة ) 73 ( 

يتم فح�س املــواد عن طريق جلنة الفح�س امل�سكلة لهذا الغر�س ، وفقا لالإجراءات الآتية :

اأ - يحــدد موعـــد انعقـــاد جلنة الفح�س خـــالل )7( �سبعة اأيام على الأكرث من تاريــــخ 

ت�سلم املــواد باملخازن ، ويتوىل اأمني املخزن قبل انعقاد اللجنة بوقت كاف اإخطار 

املوردين مبوعد انعقادها حل�سورهم اأو من ينوب عنهم عند الفح�س والت�سلم ، 

ول يكون للمورد حق العرتا�س على اإجراءات الفح�س والت�سلم فـي حالة تخلفه 

عن احل�سور على الرغم من اإخطاره باملوعد املحدد . 

ب - تبا�ســـر اللجنـــة جميــع الإجــراءات الالزمـــة ملعاينــــة املــــواد وفح�سهــــــــا والتاأكــــد 

من �سالحيتها ومن مطابقتها للموا�سفات املحددة فـي عقود اأو اأمر ال�سراء ، ولهــا 

فـي �سبيـــل ذلك اختيــــار عينـــة للفـــح�س فـي حــــدود الن�ســـب املحددة من قبـــل اإدارة 

املخازن ، اأو حتدد اللجنة على م�سوؤوليتها - فـي حالة عدم وجـود هـذه الن�سـب - 

الن�سبـة املئويـة للفحـ�س تبعــا لأهميــة املـــواد ، وبحيث تكون العينــة ممثلة للـــمواد 

املطلوب فح�سها . 

الف�صـــل الثالـــث

بيــع املــواد اأو �صطــب قيمتهـــا

املــادة ) 74 (

يجــــوز بيــــع مـــواد املخـــازن - �سواء كانــت من الأ�سناف امل�ستدمية ، اأو املعدة لال�ستهالك - 

فـي احلالت الآتية :

اأ - املواد غري ال�ساحلة لال�ستعمال لتجاوز املــدة املقررة ل�ستعمالها . 

ب - املواد التي يخ�سى عليهـــا مــن التلـــف . 

ج - املواد الزائدة على احلاجــة . 
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د - الفوارغ واملخلفات . 

هـ - املواد التي لـم تعـد م�ستعملة . 

املــادة ) 75 ( 

ت�سطب قيمة املواد با�ستبعادها من �سجالت املخازن فـي حالة تلفهـا ، اأو فقدها ، اأو هالكها - 

كليا اأو جزئيا - ب�سبب عوامل خارجة عن اإرادة �ساحـب العهدة . 

وفـي حالة ثبوت م�سوؤوليـــة اأمني املخزن عن العجز ، يقرر الأمني العام اتخاذ الإجراءات 

، طبقا لالأنظمة والقوانني  اأو م�ستحقاتــه  راتبـــه  العجز من  الالزمة خل�سم قيمــــة هذا 

املعمول بها فـي هذا ال�ساأن . 

وفـي احلالت التي يتعذر فـيها حتديد امل�سوؤول عن العجـز ، تتخذ الإجراءات ل�سطب قيمته 

وفقا لأحكام هذه الالئحة . 

املــادة ) 76 ( 

يعـــد اأميــن املخـزن طلــب بيــع ، اأو �سطـــب املــواد ، ويعـــر�س الطلـــب على جلنــــة ت�سكل بقـــرار 

من الأمني العام ، وتتوىل هذه اللجنة درا�سة الطلب ، وفقا لالإجراءات الآتية :

التاأكــــد مـن تـوافـــــــر اأحـــــــد اأ�سبــــــاب بيـــــع ، اأو �سطـــــب املـــــــــواد املن�ســــــــــو�س عليهــــــا  اأ - 

فـي هذه الالئحة . 

معاينة املواد وفح�سها للتحقق من عدم �سالحيتها ، اأو بطء حركتها ، اأو ركودهـــا ،  ب - 

اأو غري ذلك من العوامل واحلالت . 

الطــالع علــى تقاريــر املخــازن ب�ساأنها ملعرفـــة اأ�سبـــاب عدم ال�سالحيـــة ، اأو بـــــطء  ج - 

احلركة ، اأو الركود ، واقرتاحات املخت�سني لتالفـي حدوث ذلك فـي امل�ستقبل . 

الطــــالع علــى التحقيقـــات التي تكــون قـــد اأجريــت فـي هــــذا ال�ســـاأن ، وغري ذلك  د - 

من امل�ستندات املتعلقة باملو�سوع . 

تعد اللجنة تقريرا بنتائج فح�سها ، م�سفوعــــا بتو�سيـــة م�سببـــة بقبول اأو رفـــــ�س  هـ - 

الطلب ، وترفعه اإىل الأمني العام . 

املــادة ) 77 ( 

يتــــم بيـــع مــــواد املخـــازن ، وفقـــا للقواعـــد الآتيـــة :
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تتولـــى جلنــــة البيـــع امل�سكلـــة وفقــا حلكـــم املــادة )83( من هذه الالئحـــة اتخـــــاذ  اأ - 

الإجــراءات الالزمــــة لبيـــع املنقـــولت اجلائـــز بيعهــا وفقــا لأحكــام هــذه الالئحة ، 

بعــد موافقة الأمني العام . 

ل يجوز اتخاذ اإجراءات البيع قبل انق�ساء املدد الآتية ، ما مل يثبت اأن املنقولت  ب - 

زائـدة علــى احلاجـــة ، اأو تقــرر اللجنة املن�ســـو�س عليهـــا فـي هذه الالئحــــة عـــــدم 

�سالحيتها لال�ستعمال قبل انق�ساء هذه املدد :

اللوحية  والأجهزة   ، املحمول  بالن�سبة لأجهزة احلا�سب  �سنــوات  - )3( ثالث   1

والطابعات املكتبية ، واأجهزة املا�سح ال�سوئي . 

واأطقـــــــم   ، الكرا�ســي  مــــن  املكتبـــــي  بالن�سبــــة لالأثــــــاث  �سنــــوات  2 - )5( خمــــ�س 

اجللـــو�س ، واخلزانـات ، واملكتــــبات ، والطـــاولت ، واأجهــزة احلا�سـب املكتبـــي ، 

واآلت الت�سوير ، و�سجاد املكاتب . 

3 - )7( �سبــع �سنوات بالن�سبـة لل�ســيارات ، وو�سائــل النقـــل ، والآلت ، واملعدات ، 

والأثاث واملعدات املكتبيــة التي مل يرد الن�س عليها فـي البندين " 1 " و " 2 " 

من هذه املــادة . 

املــادة ) 78 ( 

يتم بيع مواد املخازن - ب�سفــة اأ�سا�سيـــة - عن طريق اإجراء مزاد علني ، ويجوز - ا�ستثناء - 

البيع بدون اإجراء مزاد علني ، وفقا ملــا ياأتي :

البيع بطريـــق املظاريــــف املغلقــــة : يجــــوز فـي احلالت ال�ستثنائية التي يقررهــــا  اأ - 

الأمني العام ، اتباع هذا الطريق ، بالن�سبة للمنقولت التي تقـــــدر اأثمانهــــا مببلــــــغ 

)25000( خم�ســة وع�ســـرين األـــف ريال عماين فاأقل . 

البيــع بطريــق التفـــــــاق املبا�ســـــر : يجـــــوز بـعــــد موافقـــــة الأمـــني العــــــام ، اتبـــاع  ب - 

هـــذا الطريــــق ، فـي حالة بيــع املنقــــــــولت والأثــــــــاث احلكومي لغيــــــر الوحـــدات 

احلكومية ، اإذا كان ثمنه الأ�سا�سي يقدر مببلغ ليجاوز )2000( األفـي ريال عماين . 

ويراعى - فـي جميع الأحوال - تقدير اأثمان املنقولت املعرو�سة للبيع ، وفقا لالأ�س�س 

والإجراءات املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة . 
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املــادة ) 79 ( 

تقوم جلنة البيع امل�سكلة وفقا حلكم املــادة )83( من هذه الالئحة بتقديــر الثمــن الأ�سا�سي 

اإذا تطلب الأمر  للمنقــولت املعرو�سة للبيع ، وللجنة ال�ستعانة باخلرباء واملتخ�س�سني 

ذلك . 

وعلى اللجنة اأن ت�سرت�سد باأثمان البيع ال�سابق ، وباأ�سعار ال�سوق ، مع مراعاة حالة املنقولت 

املعرو�سة للبيع ، والقيمة ال�سوقية للمنقولت امل�سابهة لها ، وعمرها الفرتا�سي ، وغيـر 

ذلـك من العنا�سر اأو العوامل التي توؤثر فـي تقدير اأثمان املنقولت ، ومبا يكفل حتقيق 

امل�سلحة املالية للمجل�س . 

ول يعتـد بالتقدير الذي جتريـــه اللجنــة كثمـــن اأ�سا�ســي للبيــع اإل بعــد اعتماده من الأمني 

العام اأو من يفو�سه . 

 ، البيع  تقـــدره جلنة  الذي  الأ�سا�سي  الثــمن  فـيما يخ�س  التامـة  ال�سريـة  ويجـــب مراعاة 

داخل  التقدير  هذا  املت�سمنة  الأوراق  من  غريها  اأو  التقارير  اأو  امل�ستندات  تو�سع  بحيث 

مظروف مغلق ي�سلم عند بدء املـزاد ، اأو فتح املظاريف لرئي�س جلنة البيع لفتحه بح�سور 

اأع�سائها ، وي�سلم فـي حالة البيـع بطريق التفاق املبا�سر اإىل الأمني العام ، اأو من يفو�سـه . 

املــادة ) 80 ( 

يتـم الإعـــالن عـــن بيـــع املنقـــولت علــى النحــو الآتي :  

قبــــل  الأولـى   ، الأقــــل  على  الإعالن مرتني  يتم   : العلني  باملزاد  البيع  فـي حالة  اأ - 

)15( خم�سة ع�سر يومـــا من التاريــخ املحـــدد لإجـــراء املــــزاد ، والثانية قبــــل )2( 

يومــــني مـــن هــذا التاريــخ ، وذلــك بالن�ســر فـــي �سحيفــة يوميـة وا�سعـة النت�سـار 

باللغتني العربية والإجنليزية ، وفـي املوقع الإلكرتوين للمجل�س . 

فـــي حالــة البيــع باملظاريــف املغلقــــة : يتــم الإعــــالن بالن�ســــر مـــرة واحــدة فقـــط  ب - 

فـي �سحيفــة يوميــة وا�سعـة النت�ســار باللغتيـن العربيــة والإجنليزية ، وفـي املوقع 

لفتح  املحدد  التاريخ  الأقل من  اأيام على  للمجل�س قبل )10( ع�سرة  الإلكرتوين 

املظاريف . 
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فـي حالــة البيـع بالتفـــاق املبا�ســر : يتــم الإعـــالن فـي اللوحــة املعــدة لالإعالنات  ج - 

اأو على املوقع الإلكرتوين للمجل�س ، وذلك قبل املوعد املحدد لإمتام   ، باملجل�س 

البيع بـ )5( خم�سة اأيام على الأقل . 

        وفـي جميع الأحوال ، يجـب اأن يت�سمـن الإعـــالن البيانـــات واملوا�سفـــات الأ�سا�سيـــة 

للمنقولت املعرو�سـة للبيـع ، وكيفـيــة املعاينــة وميعــاد ومكــان تقديــم العــرو�س ، 

واملبلــــغ الواجب �سداده لدخــــول املـــــزاد - اإن وجد - والن�ســــب الواجــــب �سدادهــــا 

من ثمن البيع ، وذلك مبجرد ر�سو املزاد وم�ساريف الدللة ، واأي ا�سرتاطات اأخرى . 

املــادة ) 81 ( 

يلتزم املجل�س بـــاأن يعــر�س املنقـــولت املـــــراد بيعها للمعاينة ، وذلك ملــدة ل تقل عن اأ�سبوع 

قبل التاريخ املحـدد لإجراء املزاد العلني ، اأو لفتح املظاريف . 

وفـي حالة البيع بطريق التفاق املبا�سر ، يتم العر�س ملــدة )2( يومني قبـل التاريخ املحدد 

لإمتام البيع . 

املــادة ) 82 ( 

يلتــــزم املجلــــ�س - عند بيع املنقــــولت - بال�ستعانـــــة بالأ�سخــــا�س املرخــــ�س لهـــــم قانونــــــا 

حتددها  التي  العمولة  يتقا�سى  اأن  وعلى   ، الدللة  مهنة  مبزاولة  املخت�سة  اجلهات  من 

جلنة البيع باملزاد العلني ، مبا ليجاوز )2%( اثنني فـي املائة من قيمة املنقولت املبيعة . 

للقيام  املجل�س  موظفـي  باأحد  ال�ستعانة  العام  الأمني  يقدرها  التي  احلالت  فـي  ويجوز 

بالدللــــة ، على اأن ت�ســــرف لـــه مكافــاأة يحددهــا الأمــني العام ، على األ يتجــــاوز مقدارهــــا 

)2%( اثنني فـي املائة من قيمة املنقولت املبيعة . 

املــادة ) 83 ( 

يتوىل البيع باملزاد العلني جلنة ، اأو اأكرث يــ�سدر بت�سكيلهــا ، وحتديــد نطــاق اخت�سا�سهــا 

قرار من الأمني العام ، ويجب على اللجنة حترير حم�سر مبا مت من اإجراءات فـي اأثناء 

جل�سة املزاد العلني . 

وفـي حالة البيع باملظاريف املغلقة ، تتوىل جلنة املناق�سات الداخلية امل�سكلة باملجل�س فتح 

املظاريف فـي امليعاد املحدد لذلك ، ويجب على اللجنة حترير حم�سر فتح املظاريف ، تثبت 
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فـيه عدد املظاريف وبياناتها ، وف�سها بالتتابع ، مع ترقيمها بالت�سل�سل ، وتتم قراءة ا�سم 

املتزايــــد واأثمـــان البيـــع التي عر�سهـــا ، وقيمة التاأمــني املوؤقـــت املقدم منــه ، وعلــى اأن يوقـــع 

هذا املح�سر من رئي�س اللجنة ومن جميـع اأع�سائها . 

ويقـــــوم رئيــــــ�س جلنة البيع اأو من يحل حمله فـي حالة البيع باملزاد العلني اأو باملظاريف 

املغلقة ، بت�سليم التاأمينات اإىل دائرة ال�سوؤون املالية فـي اليوم ذاته ، بعد توقيعه مبا يفـيد 

ت�سلمها ، اأو فـي اليوم التايل على الأكرث . 

وفـي جميع الأحوال ، يكــون اإر�ســـاء املـــزاد اأو البيــع على مقدم اأعلى �سعر م�ستوف لل�سروط . 

املــادة ) 84 ( 

يتم بيع املنقولت التي يقدر ثمنها الأ�سا�سي مبا ليجاوز )5000( خم�سة اآلف ريال عمانـي 

بطريق التفاق املبا�سر ، وفقا لالإجراءات الآتية : 

تقدم طلبات ال�سراء اإلـى الأمني العام اأو من يفو�سه ، وذلك خالل املوعد املحدد .  اأ - 

بالكامل  البيــع  ثمن  ل�سداد   - قبول طلبه  فـي حالة   - الطلب  اإخطار مقدم  يتم  ب - 

خــــالل )3( ثالثــــة اأيــــام على الأكرث من تاريخ اإخطاره ، على األ يقــل ثمـــن البيـــع 

عن الثمن الأ�سا�سي املقدر . 

ويراعـــــى - فـي حالــــة تعــــدد الطلبــــات - اإمتـــام التفـــاق مــع مقـــدم اأعلــــى �سعــــر م�ستـــــوف 

لل�ســــروط ، وعنــــد الت�ساوي يتولــى الأمـــني العام اأو من يفو�ســـه حتديـــد من يتـــم التعاقــــد 

معه ، وفقا لل�سوابط التـي يقررها . 

املــادة ) 85 ( 

يجب اأن تت�سمن �سروط البيع اإلزام املتزايـد بدفــع تاأميــن موؤقت تقدره جلنة البيع امل�سكلة 

لهذا الغر�س ، تبعا لأهمية املنقولت املعرو�سة للبيع ، وعلــــى اأن يدفع هذا التاأمــــيـن نقـــدا ، 

اأو ب�سيـــك معتمــــد ، اأو بالبطاقــــة امل�سرفـيــــة ، اأو مقابــــل تقدمي خطاب �سمــــان م�سرفـي ، 

ومبراعــــاة مـــا ياأتــــي :

اأ - فـي حالة البيع باملزاد العلني : ي�سلم التاأمني النقدي ، اأو ال�سيـك ، اأو خطاب ال�سمان 

اإىل جلنة البيع قبل الدخول فـي املزاد ، مقابــل اإي�سال ي�سلم للمتزايد . 
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ومبجرد ر�سو املزاد العلني ، يلتزم الرا�سي عليه املزاد بدفـع باقي قيمة املنقولت 

املبيـعــــة خــــالل مــــدة )3( ثالثــــة اأيام ، وذلك مقابـــل اإي�ســـال بالقيمـــة املدفوعـــــة 

منـه بالكامل . 

املبيعة  املنقولت  قيمة  بلغت  اإذا   - ال�سابقة  الفقرة  حكم  من  ا�ستثناء   - ويجوز   

)25000( خم�سة وع�سرين األف ريال عماين فاأكرث ، منحه مهلة اإ�سافـية ل جتــاوز 

اأيام ل�ســـداد باقـــي القيمـــة ، وفـي هذه احلالة يلتزم با�ستكمال مبلغ  )10( ع�سرة 

التاأمـني نقــدا اإلــى )20%( ع�سريــن فـي املائــة مـن قيمــة املنقــولت املبيعــة ، مقابــل 

اإي�سال بقيمة ما ا�ستكمله من مبلغ التاأمني . 

ويرتتــب علـى التخلــف عــن ال�ســداد بعــد انق�ســاء املهلــة الإ�سافـيــة امل�سـار اإليهــا ، 

م�سادرة التاأمني املوؤقت املدفوع منه بالكامل . 

خطاب  اأو   ، املعتمد  ال�سيك  يكون  اأن  يجب   : املغلقة  باملظاريف  البيع  حالة  فـي   - ب 

ال�سمان امل�سرفـي مقدما داخل املظروف املغلــق ، واإل ا�ستبعد �ساحبه من البيع . 

وتقوم جلنة البيع باإخطار الرا�سي عليه البيع ل�ســـــداد باقي قيمة املنقولت املبيعة 

خالل )5( خم�سة اأيام عمل على الأكثـــــر من تاريخ اإخطاره ، مقابل اإي�سال بالقيمة 

املدفوعة منه بالكامل . 

ويرتتب على التخلف عن ال�سداد خالل هذه املــدة ، م�سادرة التاأميـن املوؤقت املدفوع 

منه بالكامل . 

ج - عدم رد التاأميــن املوؤقــــت ، اإل فـي احلــالت الـمن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة . 

املــادة ) 86 ( 

يجــــــب - فـي جميــــع الأحــــــوال - رد التاأمـــــــني املوؤقــــــــت اإىل املتزايـــــد اأو مقـــــــدم املظــــروف 

الــذي لـــم يـــر�س عليـــه املــزاد اأو البيـــع . 

ويكــــون رد التاأميـــن فـي جل�ســــة املــــزاد ذاتهــا فـي حالـــة البيــع باملــــزاد العلنــي ، مقابـل �سحــب 

الإي�سال بعد التوقيع مبا يفـيد ت�سلم املتزايــــــد للتاأمني املوؤقت املقدم منه . 

وفـي حالة البيع باملظاريف املغلقة ، يرد التاأمني تلقائيا اإىل اأ�سحاب املظاريف غري املقبولة ،

وذلك خــــالل مـــدة ل جتــــاوز )7( �سبعة اأيام علـى الأكثـــر من تاريــــخ انعقــــاد جلنـــة البيــــع 

باملظاريف ، وي�سلم التاأمني اإىل �ساحب املظــــروف مقابل توقيعـــه مبا يفـيد ت�سلـــم ال�سيـــك 

اأو خطـــاب ال�سمــان ، اأو ير�سل اإليه بالربيد امل�سجل باإ�سعار ت�سلم . 
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املــادة ) 87 ( 

يجب اأن ين�س فـي �سروط البيع على ما ياأتي :

اأن يلتــــزم من ير�ســــو عليــــه املزاد اأو البيـــع - �ســــواء باملظاريـــف املغلقــــة اأو التفاق  اأ - 

اأحكام  ، مع مراعاة  املبا�سر - ب�سداد م�ساريف الدللة التي حتددها جلنة البيع 

هذه الالئحة . 

اأن الكميات املعلن عنها قابلة للزيادة اأو العجز طبقا ملــا ي�سفر عنه الت�سليم الفعلي .  ب - 

اأن املجلـــــ�س ل يلتـــــزم ب�سمــــــان اأي عيــــب فـي املنقـــــولت املبيعــــــة ، واأن ت�سليمهـــــــا  ج - 

اإىل امل�سرتي يعترب مربئا لذمة املجل�س . 

اأن يلـــتـزم من ير�ســـــو عليه املزاد اأو البيــــع - �ســواء باملـــظـــاريـــف املغلقـــة اأو بالتفاق  د - 

املبا�ســر - بنقـــل املنقـــولت التي دفــــع قيمتهـــــا بالكامـــــل فـي موعــــد اأق�ســــاه )10( 

ع�سرة اأيام من تاريخ ر�سو املزاد اأو التفاق املبا�سر . 

ويجـوز منحــه مهلـة اإ�سافـيــة ل تزيــد عـلى )2( اأ�سبوعني من تاريخ ر�ســــو املزاد اأو التفاق 

بعد   - املجل�س  يقـــوم   ، الإ�سافـية  املهلة  النقل خالل هذه  اإمتام  عليه  تعذر  فاإذا   ، املبا�سر 

التاأمني  ، وم�سادرة  ذلك  املرتتبة على  امل�ساريف  ، مع حتميله  البيع  باإعادة   - انق�سائها 

املوؤقت املدفوع منه بالكامل ، وفـي حالة اإعادة البيع بثمن يزيد على الثمن الذي ر�ســـا به 

املزاد اأو البيع على املتزايد املتخلف ، فال يرد له �سوى املبلغ الذي ح�سل منه بعد خ�سم 

م�سروفات اإعادة البيع . 

ويكــــون الرا�ســـي عليــــه املزاد اأو البيـع م�ســــوؤول عن كل فـــقــد اأو تلـــف اأو هالك فـي املنقولت 

التــــي مل ينقلهـــــا خـــــالل مـــــدة الأيـــــام الع�ســرة امل�ســـار اإليهـــا ، اأو خـــالل املهلـــة الإ�سافـيــــة 

املمنوحة له . 

املــادة ) 88 ( 

يجوز تاأجيل البيع ، وفقا لل�سروط والإجراءات الآتية :

اأ - بالن�سبة للبيع باملزاد العلني اأو املظاريف املغلقة :

يجــــوز للجــنة البيـــــع تاأجيل البيع اإىل جل�ســـة تاليــــة ، اإذا قــــل عـــــدد املتزايديـــــن   - 1

اأو مقدمــــي املظاريــــف عــــن )3( ثالثــــة ، اأو اإذا مل ت�ســـل الأثمـــــان املعرو�ســـــة 

اإلـى الثمــن الأ�سا�سـي املــقدر للمنقــولت . 
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2 - يجـــوز للجـــنة البيـــع اإذا مل ت�ســـل الأثمــــان املعرو�ســــة فـي اجلل�ســــة التاليــــــة 

اإىل )50%( خمـــ�ســـني فـي املائـة من الثمــن الأ�ســــا�ســـي ، اأن تقرر تاأجـيــل البيع ، 

واإعادة النظـــر فـي هذا الثمـــن قبل اإعــــــادة الإعالن عـن البيع ، وعلـــى اأن يراعى 

تعديل طريقة البيع ، وفقــا لأحكام هذه الالئحة فـي �سوء ما ت�سفر عنـه اإعادة 

النظر فـي الثمن الأ�سا�سي . 

3 - فـي جميع الأحوال ، تكون نتيجة اجلل�سة الأخرية اأو البيع نهائية . 

بالن�سبة للبيع بطريق التفاق املبا�سر : اإذا مل ي�سل الثمن املعرو�س ل�سراء الأثاث  ب - 

اأو املنقولت اإىل الثمن الأ�سا�سي املقدر ، يجوز لالأمني العام اإعادة النظر فـي الثمن 

الأ�سا�سي املقدر قبل اإعادة الإعالن ، ويتم تاأجيل البيع ملوعد يحدده الأمني العام 

اأو من يفو�سه ، وفـي هذه احلالة تكون نتيجة البيع نهائية . 

املــادة ) 89 ( 

تلتــــزم جلنة البيع بــاأن تـــورد اإلــــى دائـــرة ال�ســـوؤون املاليــــة املتح�ســـالت من بيــــع املنقولت ، 

اأو من اإعادة البيع ، طبقا لأحكام هذه الالئحة ، وح�سيلة التاأمينات امل�سادرة . 

ويتـــم التوريـــد خــالل )3( ثالثـــة اأيــام علـــــى الأكثــــر من تاريــــخ التح�سيــــل اأو امل�سادرة ، 

ومبراعاة الإجراءات املحددة فـي هذه الالئحة . 

املــادة ) 90 ( 

وقبل   - عنــــه  الإعالن  بعد  البيــــع  اإلغاء   ، يفو�سه  اأو من  العام  الأمني  بقـــرار من  يجـــوز 

اإر�ســــاء املــــزاد اأو فتـــح املظاريـــف اأو اإمتـــام التفــــاق املبا�ســـر - اإذا ا�ستغنــي عن البيـــع نهائيا ، 

اأو اإذا اقت�ست م�سلحة املجل�س ذلك . 

وفـي جميع الأحوال ، يجب اأن ي�سدر قرار الإلغاء م�سببا . 

املــادة ) 91 ( 

اأن يحرر عقد بيع املنقـولت على النموذج املعد لهذا الغر�س ، متــى بلغــت قيمتهــا  يجب 

)5000( خم�ســــة اآلف ريــال عمانــي فاأكثـــــر ، وفـــي غيـــــر هــــــذه احلالـــــة يجـــب احل�ســــــول 

على اإقرار مكتوب من الرا�سي عليه البيع - �سواء باملظاريف املغلقة اأو املزاد العلني اأو التفاق 

املبا�سر - يفـيد ت�سلمه املنقولت املبيعة . 
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املــادة ) 92 ( 

مع عـدم الإخـالل بالأحكــام املنظمــة للتاأميــن املوؤقــت من هــذه الالئحــة ، يكــــون للمبالـــغ 

امل�ستحقــة للمجل�س من الثمن وملحقاته ، امتياز على املنقولت املبيعة . 

املــادة ) 93 ( 

ل يجـــــوز رهــــــن املنقــــولت اأو تقريـــــر اأي حــــق اآخـــر مـــن احلقـــــوق العينيـــــة التبعيــــــة عليهــــا ،

اإل فـي الأحوال وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي يقرها القانون ، وبعد قيدها ، واأداء الر�سوم 

املقررة . 

الف�صـــل الرابـــع

تاأجيـــر العقـــارات اإلـــى الغيـــر

املــادة ) 94 ( 

يتوىل املجل�س اتخاذ الإجــراءات الالزمـــة لتاأجيــر العقـــارات اخلا�سة به ، عن طريــق اإجــراء 

مزاد علني ، اأو باملظاريف املغلقة ، ويجــوز التاأجري بطريق التفاق املبا�سـر �سريطة موافقة 

الأمني العام . 

املــادة ) 95 ( 

تتولـــــى تقديـر الأجــرة للعقــــار جلنــــــة ت�سكــــــل بقـــرار من الأمـــني الـعــــام ، وعلى اأن يعتمد 

هذا التقدير من الأمني العام اأو من يفو�سه . 

ويجب مراعاة ال�سرية التامـة فـيما يخ�س تقدير الأجرة للعقار ، بحــــيث تو�ســــع امل�ستنــــدات 

اأو التقاريـــــر اأو غريهـــــا من الأوراق املت�سمنــــة التقديـــر داخـــل مظـــــروف مغلـــــــق ، ي�سلـــــم 

عــنــد بــــدء املــــزاد اأو فتــــح املظاريــــف لرئيـــ�س جلــنة التاأجري لف�سـه بح�ســـــور اأع�سائهــــا ، 

وي�سلـــم - فـي حالــــة التاأجيـــر بطريــــق التفـــاق املبا�سر - اإىل الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون 

الإدارية واملالية . 

املــادة ) 96 ( 

 ، املغلقة  املظاريف  اأو   ، العلني  املزاد  بطريق  العقارات  تاأجري  عن  بالإعالن  املجل�س  يقوم 

قبل )15( خم�سة ع�سر يوما من التاريخ املحدد لذلك ، وفـي حالة املزاد العلني يعلن مرة 

اأخرى قبل )2( يومني من هذا التاريـخ ، وذلـك بالن�سر فـي �سحيفة يومية وا�سعة النت�سار 
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باللغتـــني العربيــــة والإجنليزيــــة ، بالإ�سافة اإىل الإعـــالن فـي املوقع الإلكرتونـــي للمجلــ�س 

اإذا اقت�سى الأمر ذلك . 

ويجب - فـي جميع الأحوال - اأن يت�سمن الإعالن ما ياأتي :

البيـانات الأ�سا�سية للعقار املراد تاأجريه وموقعه وو�سفه وم�ستمالتـه .  اأ - 

�سروط التاأجري ، وت�سمل : ب - 

1 - املــدة املحددة ملعاينة العقار ، وعلى اأن تتم املعاينــة بح�سور مندوب املجل�س . 

2 - مدة الإيجــار . 

3 - �سروط عقد الإيجار . 

امليعاد املحدد لتقدمي الطلبات .  ج - 

قيمة التاأمني املوؤقت الواجب �سداده .  د - 

املــادة ) 97 ( 

يتولـــى التاأجيــر جلنــة ي�سدر بت�سكيلها وحتديد نطاق اخت�سا�سها قرار من الأمني العام 

اأو من يفو�ســــه ، وتــحرر تقريرا عن جل�ســـة املــــزاد العلني اأو فتـــح املظاريـــف يوقعــه رئيـــ�س 

اللجنة واأع�ساوؤها . 

ويقوم رئي�س اللجــنة اأو من يحل حملـــه بت�سليم التاأمينات املوؤقتة لدائـــرة ال�ســـوؤون املاليـــة 

فـي اليوم ذاته ، بعد توقيعه مبا يفـيد ت�سلمها ، اأو فـي اليوم التايل . 

وفـي جميع الأحوال ، يكون اإر�ساء املزاد على مقدم اأف�سل عر�س م�ستوف لل�سروط . 

املــادة ) 98 ( 

يجب اأن تت�سمن �سروط التاأجيــر اإلزام املتزايد بدفع تاأمني موؤقــــت تقدره جلنة التاأجري ، 

وعلى اأن يدفع هذا التاأمني نقدا اأو ب�سيك معتمد اأو بالبطاقة امل�سرفـية ، اأو مقابل تقدمي 

خطـاب �سمان م�سرفـي با�سم املجل�س . 

ومبجرد ر�سـو املزاد ، يلتزم الرا�سي عليه بدفع باقي قيمة الأجرة ح�سب التفاق ، ووفقا 

لهذه الالئحــة ، ويرتتــب علـى التخلــف عــن ال�ســداد بعد انق�ســاء املهلــة ، م�سادرة التاأمني 

املوؤقت املدفوع منه بالكامل . 

وفـي جميع الأحوال ، يراعى رد التاأمني املوؤقت اإىل املتزايد الذي مل تر�س عليه املزايدة . 
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املــادة ) 99 ( 

تقــدم طلــبات تاأجيـــر العقــــارات فـي حالــــة التاأجري بالتفــــــاق املبا�ســــر اإلــــى الأمـــــني العـــام 

اأو من يفو�سـه . 

ويتم اإخطــــار مقدم الطلـــــب - فـي حالـــة قبــــول طلبــــه - ل�ســـــداد الأجـــرة ح�ســـب التفاق ، 

ووفقا لأحكام هذه الالئحة . 

ويراعـــى - فـي حالــــة تعدد الطلبات - اإمتـــام التفـــاق مع مقدم اأف�ســل عـــر�س م�ستـــــوف 

لل�ســـروط . 

املــادة ) 100 ( 

يجــــوز تاأجيــــل تاأجيـــر العقــــار ، وفقــــا لالآتـــي :

اأ - فـي حالة التاأجري باملــزاد : يتم التاأجيـــل اإىل جل�سة اأخرى اإذا قل عـــدد املتزايديـــن 

عـن )3( ثـالثة ، اأو اإذا لـم تـ�سل الأجـرة املـعرو�سـة اإلـى الأجرة املقدرة ، وفقا لأحكام 

هـذه الالئحـة . 

فـاإذا مل ت�سـل الأجـرة املعرو�ســـــة فـي تلـك اجلل�ســــــة اإىل )60%( �ستـــني فـي املائــــة 

من الأجرة املقدرة وفقا لأحكام هذه الالئحـــة ، يتم التاأجـــيل اإىل جل�ســة اأخرية 

تكون نتيجتها نهائية فـي جميع الأحوال . 

املعرو�ســـة  الأجرة  ت�سل  مل  اإذا   : املبا�ســـر  التفـــاق  بطريـــق  التعاقـــد  حالـــة  فـي   - ب 

اإلـــى )60%( �ستني فـي املائة من الأجرة املقدرة وفقــا لأحكــام هذه الالئحة ، يجوز 

تاأجيل  ويتم   ، الإعالن  اإعادة  املقدرة قبل  الأجرة  فـي  النظر  اإعادة  العام  لالأمني 

التاأجري ملوعد يحدده الأمني العام اأو من يفو�سه ، وفـي هذه احلالة تكون نتيجة 

التاأجري نهائية . 

املــادة ) 101 ( 

يجوز بقرار من الأمني العام اأو من يفو�سه اإلغـاء التاأجري بعد الإعالن عنه - وقبل اإر�ساء 

اإذا ا�ستغني عن التاأجري نهائيا ، اأو اإذا اقت�ست م�سلحة  املزاد ، اأو اإمتام التفاق املبا�سر - 

املجل�س ذلك ، وعلى اأن ي�سدر قرار الإلغـاء م�سببا . 
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املــادة ) 102 ( 

ينظم عقد التاأجري الذي يربم بني املجل�س وامل�ستاأجر �سروط التاأجري والتزامات امل�ستاأجر 

بعد التاأجري من �سيانة ، ومدة العقد ، وطريقة الدفع ، وغريها . 

البــــاب اخلامــــ�س

اأحـكــــام خـتامـيــــــة

املــادة ) 103 ( 

املحافظــة على اأمــوال املجلــ�س واجــب على كـــل من ي�ستخدمها ، اأو تكـــون فـي عهدتـــه . 

املــادة ) 104 ( 

تتولــــى التق�سيمــــــات الإداريــــة باملجلـــ�س ، اتخــــاذ الإجــــراءات الالزمــــة ل�سيانـــــة الأمــــــــوال 

التي ت�ستخدمها اأول باأول . 

املــادة ) 105 ( 

يراعى عند تقدير �سرورة �سيانة اأ�سول املجل�س مدى اإمكانية ال�ستفادة منها م�ستقبال ، 

وما تبقى من عمرها الفرتا�سي . 

املــادة ) 106 ( 

تعـد كــــل خمالفة لأحكام هذه الالئحـــة من املخالفـــات املالية فـي تطبيــق اأحكــام القانون ، 

والقانون املالــي ، وقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة امل�سار اإليها . 

املــادة ) 107 ( 

يجــوز للمجلــ�س بعــد موافقــة الأميــن العــام ، �ســراء جميــع الهدايــا التي يقدمها املجل�س 

لأع�ساء الوفود ، وعند تكرمي املوظفـني املجيدين . 

املــادة ) 108 (

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

الالزمــة لتنفـيــذ هــذه الالئحــة ، كمــا حتــدد القواعــد املنظمة للقيد فـيها ، واملــدد الالزمة 

حلفظهــا واإدخــال التعديالت الالزمــــة عليها اإذا لزم الأمر ، وذلك مـــع التقيــــد بالأحكـــــام 

وال�سوابط املعمول بها فـي الدولة . 

-39-




