اجلريدة الر�سمية العدد ()1096

الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال
قــــرار
رقم 2015/1
ب�إ�صــدار الالئحــة املاليــة للهيئــة العامـة ل�سـوق املــال
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إىل الالئحة املالية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2000/1
و�إىل الئحة امل�شرتيات واملخازن ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2000/2
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ  15يوليو 2013م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية للهيئة العامة ل�سوق املال املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلغـى الالئحـة املالية والئحة امل�شرتي ــات واملخازن امل�شار �إليهما  ،كما يلغى كل ما يخــالف
الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  16 :من جمادى الثانية 1436هـ
املوافــــق  6 :من ابريــــــــــــــــــــل 2015م
يحيـى بن �سعيــــد بن عبداللــه اجلابري
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئـة العامـة ل�سـوق املال
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الالئحــة املاليــة للهيئــة العامـة ل�سـوق املــال
البـــاب الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليــه ف ــي قان ــون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات التاليـ ــة املعنـ ــى
املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املجلــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــ�س :
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـ�س التنفيــذي :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .
نائــب الرئيـ�س :
نائب الرئي�س التنفيذي للهيئة .
املديـــر العـــام :
مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بالهيئة .
ال�سنــــة املاليـة :
ال�سنة املالية للهيئة التي تبد أ� فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام .
امليزانيــة التقديريـة :
الربنامج املايل املعد فـي �إطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة  ،وت�شمل تقديرات
ا إليــرادات املتوقـ ــع حتقيقه ــا  ،وتقديرات امل�صروفات اجلارية وامل�صروف ــات الــر�أ�س مالية ،
وقائمة املركز املايل  ،وقائمة التدفقات النقدية .
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البيانــات املاليـــة :
بيان املركز املايل  ،وبيان الدخل ال�شامل  ،وبيان التغريات فـي حقوق امللكية  ،وبيان التدفقات
النقدية وال�سيا�سات املحا�سبية املهمة  ،والإي�ضاحات والتف�سريات الأخرى امل�صاحبة .
اللجنـــــة :
جلنة امل�شرتيات بالهيئة .
املفـو�ض بال�صــرف :
الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه  ،وكل موظف يفو�ض بالإنفاق من �سلطة خولها القانون
الأمر بال�صرف .
امل�شرتيــــــات :
املواد وال�سلع واخلدمات التي يتم �شرا�ؤها �أو تدبريها لإجناز الأعمال واملهام املوكلة للدوائر
املعنية بالهيئة .
املــادة ( ) 2
يكــون موظفــو دائرتي ال�ش�ؤون الإدارية واملالي ــة والرقابــة الداخلي ــة م�س�ؤولني عن القي ــام
باملهام واالخت�صا�صات املوكلة �إليهم مبوجـ ــب ه ــذه الالئح ــة  ،والتعليمات التي ت�صدر
مبوجبها  ،وعن �أي �أخطاء تلحق ال�ضرر ب�أموال الهيئة �سواء �أكانت هذه الأخطاء ناجمة
عن تنظيم املعامالت املالية واملحا�سبية �أم تدقيقها �أم املوافقـة عليها .
املــادة ( ) 3
علـى املوظــف املخت�ص فــور اكت�ش ــاف �أي فقــد �أو ت�شويه �أو تلف فـي امل�ستن ــدات �أو ال�سج ــالت
�إبالغ املدير العام ودائرة الرقابة الداخلية  ،على �أن يتم �إعداد حم�ضر ويرفع �إىل الرئي�س
التنفيذي مو�ضحا به نوع وطبيعة هذه امل�ستندات �أو ال�سجالت مع ذكر الأ�سباب التي �أدت
�إىل فقدها �أو ت�شويهها �أو تلفها والإجراءات املتخذة ب�ش�أنها .
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املــادة ( ) 4
حتفظ الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية و�أنظمة احلا�سب الآيل على اختالف �أنواعها وجميع
امل�ستندات الأخرى املتعلقة بها ملدة ( )10ع�شر �سنوات  ،وال يجوز �إتالفها �أو �إتالف �أي جزء
منها �إال بقرار من الرئي�س التنفيذي  ،على �أن يتم الإتالف بوا�سطة جلنة خا�صة ت�شكل
بقرار من الرئي�س التنفيذي بالتن�سيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات .
املــادة ( ) 5
يعتبــر موظفــو الهيــئة م�س�ؤولــني عن �أ�ص ــول الهيئة التي بعهدتهــم من حيــث اال�ستعم ــال
الدقي ــق واملتق ــن لها  ،وعليهم �إبالغ دائرت ــي ال�ش�ؤون الإدارية واملالية والرقابة الداخليـ ــة
عن كل تلف �أو �ضرر �أو فقد يقع على الأ�صول التي فـي حوزتهم .
املــادة ( ) 6
ال يجوز �شطب �أي جزء من الأموال امل�ستحقة للهيئة �إال بقرار من املجل�س  ،وبعد ا�ستنفاد
الإجراءات القانونية املتعلقة بتح�صيلها  ،وللمجلــ�س �أن ي�ضع �ضوابط لتنظي ــم احلــاالت
اجلائز فيها ال�شطب .
املــادة ( ) 7
ت�س ــري �أحكام القوانني واللوائح والنظم املعم ـ ــول بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه الالئحة .
الباب الثاين
االخت�صا�صـــات وال�صالحيـــات
الف�صـــــل الأول
االخت�صا�صــــات
املــادة ( ) 8
الرئي�س التنفيذي هو امل�س�ؤول عن �أموال الهيئة و�صرفها طبقا للقوانني واللوائح والقرارات
املعمول بها  ،وفـي حدود االعتمادات املدرجة بامليزانية التقديريــة  ،وله �أن يفــو�ض بعــ�ض
�صالحياته �إىل �أي من اجلائز تفوي�ضهم قانونا .
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املــادة ( ) 9
املدير العام م�س�ؤول �أمام الرئي�س التنفيذي عن الإ�شراف على الأعمال املالية فـي الهيئة ،
وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويبا�شر على الأخ�ص االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -و�ض ــع �إجراءات الع ـ ــمل الداخليـ ــة وال�سجـ ــالت وامل�ستن ــدات والأنظم ـ ــة املاليـ ـ ــة
واملحا�سبية  ،والنم ــاذج الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة  ،مب ــا فـي ذلك قائم ــة رمـ ــوز
ح�ساب ــات النظام املحا�سبي وت�صنيفاتها  ،والأنظمة الإلكرتونية الالزمة .
ب  -التحقق من وجود �أنظمة رقابة داخلية فعالة مبا فـي ذلك الف�صل بني الوظائف ،
وامل�س�ؤوليات املختلفة التي يرتتب عليها خماطر فـي اجلمع بينها  ،وب�شكل خا�ص
عدم اجلمع بني وظائف الإعداد واملراجعة واالعتماد والت�سجيل  ،وذلك بالتن�سيق
مع دائرة الرقابة الداخلية .
ج  -الإ�شــراف على �إع ــداد م�شــروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وتقدمي ــه �إىل الرئيــ�س
التنفيذي قبل انتهاء ال�سنة املالية بـ ( )30ثالثني يوما على الأقل .
د  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذا لها .
هـ  -التحق ـ ــق م ــن اتخ ــاذ االحتياط ـ ــات الكافي ــة والإجـ ــراءات الالزم ـ ــة للمحافظ ـ ـ ــة
على �أموال الهيئة .
و  -التحقق من حت�صيل �إيرادات الهيئة فـي مواعيدها وقيدها فـي ال�سجالت املعدة
لذلك .
ز  -التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك  ،و�أن يتم ال�صرف
فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة .
ح  -اعتماد التعديالت الالزمة على �سجالت املوجودات الثابتة والناجتة عن عملية
اجلرد الفعلي .
ط  -التحقــق من �إجـراء الت�أمــني ال�شامل فـي بداي ــة كــل �سنة ميالديــة علــى مــا يل ــزم
الت�أمني عليه من ممتلكات الهيئة .
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ي  -درا�س ــة التقاري ــر والبيان ــات املقدمــة �إلي ــه من املخت�صــني بالهيئ ــة قبــل عر�ضهــا
على الرئي�س التنفيذي .
ك  -اعتم ـ ـ ــاد �سنـ ــدات ال�صــرف بعد الت أ�ك ــد من تواف ـ ــر ال�ش ــروط القانوني ـ ــة واملالي ــة
واملحا�سبية الالزمة  ،وذلك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له فـي هذه الالئحة .
ل  -اقتــراح الر�ســوم واملبالــغ التي تتقا�ضاهــا الهيئة مقابــل اخلدمــات التــي تقدمهــا ،
ورفعها �إىل الرئي�س التنفيذي لأخذ موافقة املجل�س عليها .
املــادة ( ) 10
تخت�ص دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ب�إدارة ممتلكات الهيئة  ،وتكون م�س�ؤولة عن املرافق
العامة واخلدمات والتموين  ،عالوة على احلفاظ على �سالمة الأ�صول و�إدارة م�ساحات
املكاتب وامل�شاريع الهند�سية التي تقوم بها الهيئة كما تعمل على االحتفاظ بنظم موحدة
للمحا�سبة وفقا ملعايري املحا�سبة احلكومية ومعايري املحا�سبة املعمول بها فـي ال�سلطنة
لإدارة الأن�شط ــة بطريقــة حتقـ ــق القيمة امل�ضاف ــة فيمــا يتعل ــق بالإي�صـ ــاالت وامل�صروف ــات
وامليزانية والتقارير املالية واحلفظ والتحكم فـي �أموال الهيئة  ،والإ�شراف على ح�سابات
الهيئـ ــة ومعامالتهــا املالي ــة وال�سجـ ـ ــالت اخلا�صة بها والإجراءات املتبع ـ ــة فـي املحافظ ـ ــة
على �أموال الهيئة  ،وتبا�شر على الأخ�ص ما ي�أتي :
�أوال  :امليزاني ــة ال�سنويـ ــة :
أ� �	-إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
ب  -الإ�ش ــراف على م�ســك وتنظي ــم ال�سجالت املالية  ،و�إجراء القي ــود املحا�سبي ــة
للهيئة وحفظ وتنظيم جميع امل�ستندات املتعلقة بعمليات الهيئة .
ج  -اعتمــاد �سندات ال�ص ــرف بع ــد الت�أكد من توافر ال�ش ــروط القانوني ــة واملالي ــة
واملحا�سبية  ،وذلك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة لها فـي هذه الالئحة .
د � -إعداد التقارير والك�شوفات والبيانات املالية للهيئة التي تقت�ضيها هذه الالئحة
�أو تطلب منها .
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هـ  -حت�صــيل وقيـ ــد الإيرادات وامل�صروفـ ــات فـي مواعيدها فـي ال�سجـ ــالت املع ــدة
لذلك  ،واتخاذ �إجراءات الت�صحيح عند وقوع �أي خط أ� فـي القيود املحا�سبية .
و  -اقرتاح التعديالت املراد �إدخالها على النظام املحا�سبي وال�سجالت وامل�ستندات
والأنظمة املالية واملحا�سبية والنماذج الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة بالتن�سيق
مع دائرة الرقابة الداخلية .
ثانيا  :امل�شرتي ـ ـ ـ ـ ــات :
أ�  -توفيـ ـ ــر امل�شرتيـ ـ ــات الالزم ـ ــة للهيئ ـ ــة  ،وذلك وفـ ـ ــق ط ـ ــرق ال�شـ ـ ــراء املح ـ ــددة
ف ــي ه ــذه الالئح ــة .
ب  -القيد فـي �سجل املوردين واملقاولني املتعاملني مع الهيئة .
ج  -ت�سلم طلبات ال�شراء من اجلهات املختلفة بالهيئة �شاملة للموا�صفات املطلوبة
بدقة  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذها .
د �	-إعداد �شروط املناق�صة �أو املمار�سة التي تطرحها الهيئة لتوفي ــر احتياجاتها .
هـ  -اتخــاذ الإجــراءات الالزمــة لإ�صدار �أوام ــر ال�ش ــراء على النموذج املعــد لذلك
�إىل املورد �أو ال�صانع الذي تقرر اختياره وقبول عر�ضه وقيدها ب�سجل �أوامر
ال�شراء ومتابعة تنفيذها .
و  -اقرتاح ال�ضوابط والنظم والإجراءات التي تنظم طلب �شراء االحتياجات
و�إجراءات تنفيذها من قبل اجلهات املخت�صة بالهيئة .
ز  -العمل على �صيانة �أ�صول الهيئة  ،وعقد االتفاقيات الالزمة لتلك ال�صيانة .
ح  -توفيــر البيان ــات واملعلوم ــات الالزم ــة لإعـ ــداد ميزانية الهيئ ـ ــة فيم ـ ــا يتعلـ ــق
بامل�شرتيات التي تتطلبها اجلهات املختلفة بالهيئة .
املــادة ( ) 11
تخت�ص دائرة الرقابة الداخلية بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
املاليــة املعمول بها واملبادئ والأ�صول املحا�سبية املتعارف عليهـ ــا  ،وتبا�شـ ــر علـ ــى ا ألخـ ــ�ص
االخت�صا�صات الآتية :
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�أ  -اقرتاح الإجراءات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
ب  -و�ضع برنامج تدقيق �سنوي ملمار�سة اخت�صا�صاتها تعتمده جلنة التدقيق امل�شكلة
من املجل�س قبل بداية كل �سنة مالية .
ج �	-إعداد تقارير ربع �سنوية تعر�ض على الرئي�س تت�ضمن نتائج التدقيق والفح�ص
واملخالفات املالية و�أ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفيها .
د �	-إجراء اجلرد املفاجئ للمخازن وال�صناديق وال�سلف وغريها من الأموال اململوكة
للهيئـ ــة  ،و إ�ع ـ ــداد تقرير بنتيجــة اجل ــرد ورفعه �إىل الرئي�س التنفي ـ ــذي و�إخطـ ــار
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
املــادة ( ) 12
تخ�ضـع جميع القيـود وامل�ستن ــدات وال�سجالت املالية فـي الهيئة للتدقيــق وعلى موظفـي
دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية تقدمي تلك القيود وامل�ستندات وال�سجالت �إىل دائرة الرقابة
الداخلية  ،كما يجب تزويد املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات تف�صيلية يطلبونها .
املــادة ( ) 13
ال يجوز لدائــرة الرقابة الداخليــة �إحال ــة �أي �سن ــد �ص ــرف لالعتماد �إذا تبني �أنه ينط ــوي
على خمالفة لأحكام القوانني واللوائح والنظم املالية املعمول بها �أو للعقود واالرتباطات
ال�سارية .
الف�صــل الثانـــي
ال�صالحيـــــــات
املــادة ( ) 14
مع مراع ـ ــاة الإج ـ ــراءات املن�ص ـ ــو�ص عليه ـ ــا فـي هذه الالئح ــة  ،تك ــون �صالحي ــات املوافق ــة
على امل�صروفات على النحو الآتي :
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حــدود �صالحيــة مبلـغ ال�صـرف

م

املفو�ضــــــــون

1

مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية

2

املديـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــام

3

نائب الرئي�س التنفيذي

الرئي ـ ـ ــ�س التنفي ـ ـ ــذي بتو�صي ـ ـ ـ ــة
4
مـ ــن املديـ ــر الع ـ ــام
الرئي ــ�س التنفي ــذي بتو�صي ـ ــة
5
مـن جلنـة امل�شرتيــات
الرئي�س بتو�صية من الرئي�س التنفيذي
6
وبناء على حم�ضر جلنة امل�شرتيات

حتى ()4.000
�أربعة �آالف ريال عماين
حتى ()8.000
ثمانية �آالف ريال عماين
حتى ()15.000
خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين
حتى ()20.000
ع�شرين �ألف ريال عماين
حتى ()35.000
خم�سة وثالثني �ألف ريال عماين
�أكرث م ــن ()35.000
خم�سـة وثالثني �ألف ريال عماين

املــادة ( ) 15
تكون �صالحيات التوقيع على ال�شيكات والتحويالت البنكية على النحو الآتي :
م
1
2
3
4

املفو�ضــــــــون
مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
مع موظف خمول بالدائرة ذاتها
املدير العام مع مدير دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية
نائب الرئي�س التنفيذي مع املدير العام
�أو مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
الرئي�س التنفيذي مع املدير العام
�أو مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
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البــاب الثالــــث
النظـــام املحا�سبــي
الف�صـــل الأول
امليزانيـــة التقديريـــة
املــادة ( ) 16
أ�  -تع ــد دائ ـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملالية م�شروع امليزانية التقديريـ ــة للهيئـ ــة بالت�شـ ـ ــاور
مع دائرة الرقابة الداخلية  ،ويتم تقدي ــر م�صروفات الهيئـ ــة عن ال�سنة املالية املقبل ــة
ف ــي �ضوء احتياجات دوائر الهيئة املختلفة من الوظائف و�أي احتياجات م�ستقبليــة
�أخرى  ،ويتم تقدير �إيرادات الهيئة على ح�سب معدالت منو الن�شاط املتوقعة للعام املقبــل ،
وفـي �ضوء حجم الن�شاط فـي ال�سنوات ال�سابقــة التي يراها ويعتمدها املجلــ�س  ،وذلك
فـي موعد �أق�صاه  30نوفمرب من كل عام  ،بحيث تظهر امليزانية التقديرية امل�صاريف
والإي ــرادات الفعلي ـ ــة للهيئ ــة لغاي ــة � 31أكتوبر من ك ــل عـ ــام م�ضافـ ــا �إليها امل�صاريـ ــف
وا إليـ ــرادات املق ــدرة ل�شهـ ــري نوفمبـ ــر ودي�سمرب من العام ذاتـ ــه ف ــي خان ـ ــة امل�صاري ـ ــف
وا إلي ــرادات املق ــدرة لل�سـن ــة املالي ــة القادم ــة فـي خانة �أخرى  ،بعد �إدخ ـ ــال التعديـ ــالت
املطلوبة عليها .
ب  -يت�ضم ــن الباب الأول من امليزانية التقديرية امل�صاريف اجلارية و�إي ــرادات الهيئــة ،
ويت�ضمــن الباب الثاين امل�صروف ــات الر�أ�س مالي ــة ومــ�صادر متويله ــا ومقــدار الفائ ــ�ض
�أو العجز فـي ميزانية الهيئة التقديرية .
ج  -يرفع املدير العام م�شروع امليزانية التقديرية �إىل نائب الرئي�س التنفيذي والذي يرفعه
بدوره �إىل الرئي�س التنفيذي ليقوم بدرا�سته وعر�ضه فورا على الرئي�س  ،متهيدا
لعر�ضه على املجل�س العتماد امليزانية وامل�صادقة عليها فـي موعد غايته اخلام�س ع�شر
من �شهر دي�سمرب من كل عام .
د  -تعتبـ ــر امليزانيـ ــة نافــذة املفع ــول بت�صديق املجل�س عليها  ،ويعتب ــر قـ ــراره  -فـي حتدي ـ ــد
�أو تعديل طبيعة امل�صاريف ومبالغ �أبوابها فـي امليزانية التقديرية لل�سنة املعنية  -نهائيا .
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املــادة ( ) 17
يجــوز للمجلــ�س النق ــل من خم�ص�صات باب من �أب ــواب امليزانيــة التقديرية �إىل باب �آخر
بتو�صية من الرئي�س التنفيذي  ،كما يجوز للرئي�س التنفيذي النقل من بند �إىل بند �آخر
�ضمن الباب الواحد .
املــادة ( ) 18
�إذا ت�أخر اعتماد امليزانية التقديرية لأي �سبب من الأ�سباب فيجوز لنائب الرئي�س التنفيذي
مبوافقــة الرئــي�س التنفيــذي ال�صرف منها على ح�ساب مبالغ أ�بــواب امل�صروف ــات اجلاريــة
لل�سنــة ال�سابقة فقـ ــط دون الــر�أ�س ماليــة  ،وذلك فـي ح ــدود ( )12/1مـ ــن ك ــل مبلـ ــغ وارد
فيها �إىل �أن يتم اعتمادها .
املــادة ( ) 19
تقـ ــوم الهيئـ ــة مبواف ــاة جه ــاز الرقابة املالية والإداري ــة للدول ــة بامليزانيــة العام ــة للهيئ ــة
خالل �شهرين من تاريخ اعتمادها .
املــادة ( ) 20
ال يجوز �أن تتجاوز امل�صروفات الفعلية لأي بند من بنود امليزانية التقديرية املخ�ص�صات
املعتمدة لذلك البند �إال مبوافقة كتابية من الرئي�س التنفيذي  ،على �أال يزيد مبلغ الزيادة
على ( )%10ع�شرة باملائة من املبلغ الأ�صلي املحدد فـي امليزانية التقديرية � ،شريطة وجود
وفر لذات املبلغ فـي بند �أو بنود �أخرى .
الف�صـــل الثانــي
الإيــــرادات
املــادة ( ) 21
تكون موارد الهيئة وفق حكم املــادة (  )56من قانون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 22
تخت�ص دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية باحت�ساب الإيرادات قبل وقت كاف من ا�ستحقاقها
ومراجعتها و�إر�سال املطالبات املتعلقة بها ومتابعة حت�صيلها وقيدها بال�سجالت .
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املــادة ( ) 23
يتم حت�صيــل ا إليــرادات نقــدا �أو مبوجب �شيكات با�سم الهيئة �أو من خ ــالل التحوي ــالت
امل�صرفية املبا�شرة �إىل ح�ساب الهيئة �أو عن طريق الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة لدى
البنوك وال يجوز قبول �شيكات م�ؤجلـ ــة اال�ستحق ــاق  ،ويجب �أن تكون ال�شيك ــات املح ــررة
با�سم الهيئة م�سطرة  ،و�إال وجب على املوظف املخت�ص الذي يت�سلمها �أن يقوم بت�سطريها
ت�سطريين متوازيني .
املــادة ( ) 24
على دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة اتباع ما ي�أتي :
�أ �	-إ�صدار �إي�صاالت �أو �سندات قب�ض بها �أرقام م�سل�سلة  ،وغري متكررة .
ب  -ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك وفقا للإجراءات املعمول بها .
	�ي ــداع املتح�ص ــالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى البنوك لهــذا الغ ــر�ض
ج -إ
فـي موعد �أق�صاه نهاية عمل اليوم التايل لت�سلم املتح�صالت .
املــادة ( ) 25
على دائــرة ال�ش ـ�ؤون الإدارية واملالي ــة �إعداد تقريــر يرفع �إىل الرئي�س التنفيذي باملبالــغ
امل�ستحقـ ــة للهيئة  ،والتي م�ضى على ا�ستحقاقها مدة �سنة �أو �أكرث  ،ومل يتم حت�صيله ــا ،
على �أن يت�ضم ــن التقرير �أ�سباب تعذر حت�صيـ ــل املبالـ ــغ والإجـ ــراءات التـ ــي ت ـ ــم اتخاذه ــا
لتح�صيلها والإجراءات القانونية املقرتحة .
الف�صـــل الثالث
امل�صروفــــــات
املــادة ( ) 26
تق�سم امل�صروفات بح�سب طبيعتها �إىل ق�سمني :
أ�  -امل�صروف ــات اجلاري ـ ــة  :وت�شم ــل امل�صروف ــات العام ــة التـ ــي تتمي ــز بطاب ـ ــع الدوريــة
�أو التكرار  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
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 - 1امل�صروفــات النا�شئة وفقــا للقوانني واللوائح والتعليمات �أو قــرارات املجل ــ�س
�أو الرئيـ�س التنفيذي  ،وال حتتاج �إىل تقدمي طلب للموافقة على �صرفها ،
وي�شرتط قبل �إ�صدار �سند ال�صرف التثبت من وجود ال�سند القانوين الذي
ي�سمح ب�صرف هذه امل�صروفات  ،ومنها :
أ�  -مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س  ،و�أمني ال�سر .
ب  -رواتب و�أجور وعالوات املوظفني ومكاف�آتهم ال�سنوية املقررة .
ج  -ا�ستحقاق ــات املوظفــني مقاب ــل �إيفادهم فـ ــي دورات تدريبيـ ــة ومهمـ ــات
ر�سمية وبعثات درا�سية .
د �	-أتعاب وتعوي�ضات امل�ست�شارين واخلرباء الفنيني املعينني بعقود .
هـ  -مكاف�آت وتعوي�ضات اخلرباء و�أع�ضاء اللجان .
و  -مكاف�آت املدقق اخلارجي حل�سابات الهيئة .
ز  -تعوي�ض ــات الإجــازات االعتياديـ ــة امل�ستحقة للموظف ــني فـي حالـ ــة انتهاء
خدمات املوظف .
ح  -مكاف�أة نهاية اخلدمة .
 - 2اخلدمات واملواد ذات الأ�سعار املحددة التي تقدمها م�ؤ�س�سـات عام ــة �أو خا�صة .
وتعتبـ ــر م�ؤكــدة مبوج ــب الإي�صاالت والفواتري والوثائق الر�سميـ ــة ال�ص ــادرة
عن تلك امل�ؤ�س�سات .
 - 3امل�صروفات الناجتــة عن العقود املربمة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 4ا�ستهالك املوجودات الثابتة للهيئة وفقا ملا يحدده املدير العام .
 - 5م�صروفـ ــات حت ــتاج �إىل تقدي ـ ــم طل ـ ــب من الدوائ ــر والأق�سـ ـ ــام فـي الهيئ ـ ــة ،
ويتم املوافقة عليها وفق ال�صالحيات املحددة فـي هذه الالئحة .
ب  -امل�صروفات الر�أ�س مالية  :وت�شم ــل امل�صروفـ ــات العام ــة الالزم ــة ل�ش ــراء الأ�صـ ــول
الثابتة  ،على �أن ت�ستنفد خالل �أكثــر من �سنة ماليــة ،
ومنها تكاليف �أثاث ومعدات املكاتب واملنازل وال�سيارات
والآالت واملعدات ومظ ــالت مواقف ال�سيـ ــارات و�أنظم ــة
احلا�سب الآيل .
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املــادة ( ) 27
يجــب التحق ــق من كفايــة الر�صي ــد املتبقـ ــي قبل االرتــباط بقيمة امل�شرتي ــات �أو تكاليـ ــف
�أداء اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال  ،من خالل البنود املخ�ص�صة لها فـي امليزانية ال�سنوية .
املــادة ( ) 28
تقدم الفواتري بقيمة امل�شرتي ــات �أو تكاليف �أداء اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال �أو �أي نفق ــات
�أخرى �إىل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ملراجعتها  ،والت�أكد من تطبيق القوانني والأنظمة
ال�سارية  ،و�إعداد �سند ال�صرف الالزم  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميها
م�ستوفاة .
املــادة ( ) 29
تعد �سندات ال�صرف وفقا ملا ي�أتي :
 - 1يقدم ال�سند �إىل دائرة الرقابة الداخلية مرفقا به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف
وت�شمل :
أ�  -العقد �أو الن�سخة الأ�صلية من �أمر ال�شراء .
ب  -فاتورة املورد .
ج  -حمــ�ضر فــح�ص الأ�صنـ ــاف � ،أو ت�سلم الأعم ـ ــال مت�ضمن ــا ما يفيـ ــد مطابقتهـ ــا
للموا�صفات املطلوبة .
د � -سند �إ�ضافة الأ�صناف �إىل املخازن (�إن وجد) .
هـ �	-أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .
�	- 2أن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�ض بالإنفاق  ،وخمتوما بخامت الهيئة .
 - 3توقيع املفو�ض بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�صرف خطيا .
املــادة ( ) 30
يحت�سب اال�ستهــالك  ،وي�سجل على �أ�سا�س �سنوي  ،ويبد أ� من ال�شهــر الــذي يتم ا�ستخــدام
الأ�صل فيه �إىل ال�شهر الذي ي�سبق ال�شهر الذي يتم فيه �شطب الأ�صل بالكامل � ،إال �إذا مت
ا�ستبعاد الأ�صل قبل ذلك .
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املــادة ( ) 31
فـي حالة فقد �أو تلف �أي من �أ�صول امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ترفق ن�سخة منها ب�سند
ال�صرف  ،ويقر املدير املخت�ص بال�ش�ؤون الإدارية واملالية على الن�سخة ب�أن القيمة املطلوبة
مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �صرف �آخر .
املــادة ( ) 32
يكون �صرف قيمة �سندات ال�صرف ب�إحدى الطرق الآتية :
أ�  -نقدا �أو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�سند بالت�سلم �سواء بالإم�ضاء �أو بب�صمة
�إبهام اليد مقرونا باال�سم الوا�ضح  ،وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
ب  -حتويل املبلغ �إىل ح�ساب امل�ستفيد فـي البنك املحدد من قبله .
وتختم عند ال�صرف مبا�شرة جميع امل�ستندات املدفوعة والفواتري امل�ؤيدة لها بخامت
خا�ص يحمل كلمة (مدفوع)  ،مقرونا بالتاريخ .
املــادة ( ) 33
ت�ست ـ ــرد امل�صروفـ ــات التـ ــي دفعـ ــت باخلط أ�  ،ويتم خ�صمه ــا من بند ح�ساب امل�صــروف نف�ســه
�إذا كان ــت تع ــود �إىل ال�سنـ ــة املالي ــة احلالي ــة �أو ت�ض ــاف �إىل ح�سـ ــاب الإيرادات وامل�صـروف ــات
�إذا كانت تخ�ص �سنوات مالية �سابقة .
املــادة ( ) 34
يلتزم كل من ت�سبب  -بخطئه العمدي �أو �إهماله اجل�سيم  -فـي �صرف �أي مبالغ بدون وجه
حق برد قيمتها للهيئة .
املــادة ( ) 35
يتم تكوين خم�ص�ص الديون امل�شكوك فـي حت�صيلها مبقدار ن�سبة مئوية من ر�صيد املدينني
فـي تاريخ �إعداد القوائم املالية فـي نهاية كل عام  ،على النحو الآتي :
فرتة الت�أخر فـي حت�صيل الديون
من �سنة � -إىل �سنتني
�أكرث من �سنتني
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الف�صــل الرابـــع
ا�ستثمــار �أمــوال الهيئــة
املــادة ( ) 36
يتم ا�ستثمار �أموال الهيئة فـي الأوجه الآتية :
 - 1ال�سندات احلكومية و�سندات الهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة وال�شركات .
 - 2ودائع لدى البنوك والأدوات املالية الأخرى التي تعر�ضها البنوك .
�	- 3أي �أوجه ا�ستثمار �أخرى يقررها املجل�س فـي هذا ال�ش�أن .
على �أن يتم �إن�شاء ح�ساب خا�ص ال�ستثمارات �أموال الهيئة .
املــادة ( ) 37
تخت�ص دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بدرا�سة البدائل املتاحة لال�ستثمار وتقدمي التو�صيات
املنا�سبة ب�ش�أنها  ،ويجب احل�صول على موافقة املجل�س ب�ش�أن �أوجه اال�ستثمار .
الف�صـــل اخلامـــ�س
�إدارة النقـد ومــا فـي حكمـه واحل�سابـات البنكيـة
املــادة ( ) 38
يحدد الرئي�س التنفيذي البنوك املحلية التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة  ،والتي تودع فيها
جميع الأموال الواردة �سواء كانت نقدية �أو حواالت �أو خطابات مالية �أو م�ستندات مالية ،
ويتم ال�صرف منها .
املــادة ( ) 39
جتري دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية مطابقة �شهرية بني ما هو وارد فـي �سجالت الهيئة
لدى البنوك  ،وبني ما هو وارد فـي ك�شوف ح�سابات البنوك و�إعداد قوائم الت�سوية الالزمة
لذلك .
املــادة ( ) 40
يجب �أن يكون �إ�صدار ال�شيكات والتحويالت البنكية على احل�سابات املفتوحة با�سم الهيئة
بتوقيعني على الأقل معتمدين من الرئي�س التنفيذي  ،وال يجوز جمع التوقيعني لدى
�شخ�ص واحد .
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املــادة ( ) 41
يجب خماطبة البنك فـي حالة تلف �أو فقدان ال�شيكات امل�صدرة من الهيئة لوقف �صرف
ال�شيك مل�ستحقيه  ،على �أن يتم �إ�صدار �شيك بديل وفقا لإجراءات دفع ال�شيكات العادية .
املــادة ( ) 42
يجـ ـ ــب متابعـ ــة ال�شيك ــات التـ ــي ل ـ ــم يتـ ــم �صـ ــرف قيمتـ ــها وم�ضـ ــى على �إ�صدارهـ ـ ــا �أكث ـ ــر
مـن (� )6ستة �أ�شهــر من خالل االحتفـاظ بتفا�صيلها فـي �سجل قبل �إدراجها �ضمن احل ــ�ساب
الذي مت �صرفها منه بعد ذلك .
املــادة ( ) 43
يتعني على املحا�سب املخت�ص فـي حالة �إلغاء ال�شيكات االحتفاظ ب�أ�صل ال�شيك و�صورته ،
والت�أ�شري عليهما بكلمة "ملغى" .
املــادة ( ) 44
تقيد ال�شيكات املرجتعــة من البنوك لعدم �صرفهــا فـي ح�ساب معلق حتــت ا�ســم (�شيكــات
مرجتعة)  ،وعلى دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية اتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بتح�صيلها
بالتن�سيق مع دائرة ال�ش�ؤون القانونية .
املــادة ( ) 45
يتم جرد اخلزينة ب�شكل مفاجئ من قبل دائرة الرقابة الداخلية  ،وفـي حال وجود عجز
يتحمل �أمني ال�صندوق قيمة العجز � ،أما فـي حالة الزيادة ف�إنها ترد �إىل اخلزينة مع بيان
الأ�سباب التي �أدت �إىل الزيادة  ،وي�صادق مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية على حم�ضر
اجلرد .
املــادة ( ) 46
يلتزم �أمني ال�صندوق فـي نهاية كل يوم عمل بجرد اخلزينة  ،و�إجراء املطابقة بني الر�صيد
من واقع اجلرد الفعلي والر�صيد الدفرتي  ،والتوقيع مبا يفيد �إمتام املطابقة .
املــادة ( ) 47
تتولــى الهيئــة اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أمــني على حمتوي ــات اخلزائــن �ضــد �أخطــار
ال�سرقة �أو االختال�س �أو احلريق � ،أو غري ذلك من الأخطار .
-17-
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الف�صــل ال�ســــاد�س
ال�سلــــف
املــادة ( ) 48
يق�صد بال�سلف املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة بع�ض �أنواع النفقات التي يتعذر فيها ال�صرف
باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك  ،وهي �إما م�ستدمية و�إما م�ؤقتة  .وتخ�ص�ص ال�سلف
امل�ستدمي ــة ملواجه ــة امل�صروفـ ــات النرثية �أو غي ــرها من امل�صروفات الأخرى قليل ــة القيم ــة
�أو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة معينة بعد موافقة الرئي�س
التنفيذي .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها مبجرد
انته ـ ــاء هـ ــذا الغـ ــر�ض �أو خـ ــالل (� )4أربعة �أ�شه ــر على الأكثــر من تاري ــخ من ــح ال�سلف ـ ــة ،
ويجوز متديد هذه املدة مبوافقة م�سبقة من مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
املــادة ( ) 49
يعهـ ــد بال�سلفـ ــة امل�ستدميـ ــة �إىل املوظـ ــف الـ ــذي يحـ ــدده مديــر دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة
واملالية  ،كمــا يقــوم بتكليف موظف بديل فـي حالة قيام هذا املوظف ب�إج ــازة تزيد مدتهــا
علــى ( )3ثالث ــة أ�ي ــام  ،علـ ــى �أن ي�سل ـ ــم جمي ــع مـ ــا فـي عهدت ــه من ر�صي ــد وم�ستنـ ــدات ،
وذلك مبوج ــب حم�ض ــر ت�سليم وت�سلم  ،وعند عودة املوظ ــف من �إجازته ي�سلم �إليه ر�صيــد
ال�سلفة وجميع امل�ستندات مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم .
املــادة ( ) 50
عند نقل املوظف املخت�ص بال�سلفة �أو ندبه �أو انتهاء مدة خدمته يتم جرد مبلغ ال�سلفة
وت�سليم ر�صيدها وامل�ستندات امل ؤ�ي ــدة لل�صرف �إىل املوظف البديل الذي يكلفه مدير دائ ــرة
ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ليحل حمله  ،وذلك مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم .
املــادة ( ) 51
فـي حالة وفاة املوظف املخت�ص بال�سلفة  ،تقوم دائرة الرقابة الداخلية بجرد ال�سلفة وترفع
تو�صيته ـ ــا �إىل مدي ــر دائـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداري ــة واملاليـ ــة  ،وفـي حالـ ــة وجـ ــود عجـ ــز يخ�صـ ــم
من م�ستحقات املتوفى  ،كما ترد الزيادة �إىل ال�سلفة .
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املــادة ( ) 52
أ�  -يـ ــودع ل ــدى دائرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداري ــة واملالي ــة �سلفــة دائمــة با�ســم �سلفـ ــة امل�صروفـ ــات
النرثيــة  ،يحدد مقداره ــا املدير العام  ،وذل ــك ملقابلــة امل�صروفات النرثي ــة امل�ستعجلــة
التي تتعلـ ــق بالعم ــل �شريط ــة �أال تزيـ ــد ق ــيم ــة الدفع ــات النقدي ــة النرثي ــة الواحـ ــدة
على ( )%10ع�شرة باملائة من �إجمايل قيمة ال�سلفة .
ب  -يتم تنظيم ك�شوف و�سندات �صرف فرعية خا�صة ب�سلفة امل�صاريف النرثية وفق النماذج
املقررة .
ج  -عند طلب ا�ستعا�ضة ال�سلف ــة يعد ك�شف تف�صيلي بامل�صاري ــف  ،كما يحرر �سنــد �ص ــرف
مببلغ يعادل جمموع ما مت �صرفه .
د  -يتم ا�ستعا�ضة املبالغ التي مت �صرفها من ال�سلفة كلمــا بلغ جممـوع ما �صــرف منه ــا
( )%75خم�سـ ــة و�سبعني باملائة من قيمتهـ ــا  ،وميكن تعويــ�ض اخلزينــة قبــل الو�صول
�إىل ه ــذا ال�سق ــف بعد احل�صول على اعتماد مدير دائرة ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة واملالي ــة ،
ويجـ ــب ت�سوي ـ ــة ر�صيد ال�سلــف املمنوحة قبل نهاية ال�سنــة املالية للهيئـ ــة بيــوم واحـ ــد
على الأقل بعد تقدمي م�ستندات ال�سلفة لت�سويتها .
الف�صــل ال�سابــع
�إعــداد البيانــات املاليــة والتقاريــر
املــادة ( ) 53
على دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية �إعداد البيانات املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية
املتعارف عليها ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .
ويحدد املدير العام ال�سيا�سات املحا�سبية الالزمة لإعداد البيانات املالية وفقا لهذه املعايري
مبــا فـي ذلك طــرق إ�هـ ــالك املوج ــودات والتقديرات املتعلقة مبــدى العمــر الإنتاجــي لها ،
وتقدير املخ�ص�صات بالتن�سيق مع دائرة الرقابة الداخلية  ،على �أن تعتمد هذه ال�سيا�سات
من املجل�س كجزء من البيانات املالية .
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املــادة ( ) 54
يتوىل تدقيق البيان ــات املالي ــة للهيئــة مراقــب ح�سابات خارجي مرخ�ص  ،يعينه املجل ــ�س ،
ويحدد �أجره بناء على تو�صية من الرئي�س التنفيذي .
املــادة ( ) 55
على دائـرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية �إعــداد بيانات مالية ربع �سنوية خالل �شهر من نهايــة
ربـ ــع ال�سنــة  ،يتم رفع ن�سخة منها �إىل الرئي�س التنفيذي .
املــادة ( ) 56
على دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية عند انتهاء ال�سنة املالية � ،إعداد بيانات مالية �سنوية ،
ويعر�ض التقرير على مراقب احل�سابات اخلارجي للهيئة ملراجعته ولإبداء مالحظاته
حول ما ورد به  ،وذلك متهيدا لعر�ضه على املجل�س للم�صادقة عليه  .على �أن يتم موافاة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدول ــة بالبيانات املالية ال�سنوية للهيئــة  ،وتقاري ــر مــراقب
احل�سابات اخلارجي خالل (� )2شهرين من تاريخ امل�صادقة عليها .
املــادة ( ) 57
يجب على مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية التحقق من كافة ال�سجالت املالية  ،والت�أكد
من �صحتهــا  ،وحتديثها ب�شكل منتظم  ،مع االحتفــاظ بكافة امل�ستندات الداعمة  ،ومتابعة
ومراجعة الإجراءات املطبقة لتنفيذ الأعمال  ،والت�أكد من تطبيق كافة ال�ضوابط الرقابية
ال�سارية لأعمال الدائرة .
املــادة ( ) 58
تطبق ب�ش�أن ال�صناديق التي تن� أش� بقرار من الرئي�س  ،والتي تقع حتت �إدارة الهيئة � ،ضوابط
و�إجراءات العمل التي ت�صدر ب�ش�أن كل �صندوق  ،وتتوىل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
م�سك ال�سجالت اخلا�صة بهذه ال�صناديق وقيد العمليات املتعلقة بها .
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البــاب الرابــــع
امل�شرتيـــــات
الف�صــل الأول
�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 59
تكون امل�شرتيات ح�سب االحتياجات ال�ضرورية ل�سري العمل بالهيئة  ،وفـي حدود االعتمادات
املاليـ ــة املخ�ص�صـ ــة لذلك  ،وال يج ــوز �شــراء الأ�صناف �إال بعد الرج ــوع �إىل املخــازن للت�أكــد
من عدم وجودها �أو عدم كفايتها .
املــادة ( ) 60
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2011/112يحظر على موظفـي الهيئة وامل�س�ؤولني فيها التقدم بعطاءات
�أو عرو�ض فـي املناق�صات �أو املمار�سات التي تطرحها الهيئة .
املــادة ( ) 61
ال تعتب ــر الهيئ ــة ملزم ــة بقبول �أقــل العط ــاءات �أو العرو�ض فـي املناق�ص ــات �أو املمار�س ــات
التي تطرحها  ،حتى لو كانت مقبولة فنيا .
املــادة ( ) 62
تعد دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ال�سجالت الآتية :
�أ � -سجال لقيد املوردين واملقاولني وبيوت اخلربة واخلرباء من الأ�شخا�ص الطبيعيني
املتعاملني مع الهيئة من داخل ال�سلطنة وخارجها  ،وذلك بعد قيامهم بتعبئة
اال�ستمارة املعدة لذلك  .ويتم ت�سجيل �أ�سمائهم وكافة بياناتهم  ،وذلك للرجوع
�إليه عند ت�سلم طلبات ال�شراء و�أداء اخلدمة الختيار املوردين املنا�سبني ممن
يتعاملون فـي الأ�صناف �أو اخلدمات املطلوبة  ،وفـي حالة عدم وجود املوردين
املنا�سبني يتم اختيار موردين �آخرين على �أن تدرج �أ�سما�ؤهم وبياناتهم فـي هذا
ال�سجل تباعا .
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ب � -سج ـ ــال لقي ــد طل ــبات ال�شراء �أو �أداء اخلدم ــات وت�سجيل كافة البيانـ ــات املتعلق ــة
به ــا وت�شم ــل رقـ ــم الطلـ ــب امل�سل�سـ ــل وتاريخه والدائرة الطالبة وبيـ ــان امل�شرتي ــات
�أو اخلدمات املطلوبة وتاريخ �إر�سال الطلب .
ج � -سجال لقيد �أوامر ال�شراء وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة بها  ،وت�شمل رقم وتاريخ
�أمر ال�شراء وا�سم املورد وملخ�ص الأ�صناف املطلوبة وقيمتها ومدة �سريان �أمر
ال�شراء ورقم القيد ب�سجل االرتباطات وتاريخ الإر�سال �إىل املورد ورقم وتاريخ �إذن
الت�سلم .
الف�صــل الثانـــي
جلنـــة امل�شرتيـــات
املــادة ( ) 63
تن�ش ـ ـ أ� اللجن ـ ــة بقـ ــرار من الرئ ــي�س التنفيـ ــذي  ،وتتك ــون م ـ ــن خم�سـ ــة �أع�ضـ ــاء على ا ألقــل
من بني موظفـي الهيئ ــة ي�سمى من بينهم رئيــ�س ونائــب للرئ ــي�س  ،ويكون مديــر دائ ــرة
ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ع�ضوا و�أمينا ل�سر اللجنة .
املــادة ( ) 64
متار�س اللجنة املهام وال�صالحيات املحددة وفق �أحكام هذه الالئحة  ،ومنها :
�أ  -الدعوة للمناق�صات وفقا لل�شروط واملوا�صفات التي تقدمها الدوائر املخت�صة
بالهيئة .
ب  -تلق ــي العطـ ــاءات من ال�شرك ــات واملقاولني واملكات ــب اال�ست�شاريــة وفتح مظاريفها ،
ث ــم �إحالتهـ ــا �إىل دائـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملالي ــة للدرا�سـ ــة والتحلي ــل وا إلفـ ــادة
بالتن�سيــق مع الدائــرة الطالبــة .
ج  -ت�سلم حتاليل العطاءات من دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ومراجعتها واتخاذ
قرارات الإ�سناد ب�ش�أنها بعد التن�سيق مع الدائرة الطالبة .
د �	-أي مهام �أخرى يقررها الرئي�س التنفيذي فـي نطاق اخت�صا�صها .
ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا دون �أن يكون له �صوت معدود فـي اتخاذ
القرار .
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املــادة ( ) 65
تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقت�ضت احلاجة �إىل ذلك  ،وي�شرتط ل�صحة انعقاد اجتماع
اللجنة ح�ضور �أغلبية الأع�ضاء على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه .
وت�صدر قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب
الذي من ــه رئي�س اللجنــة  ،وال يتم تنفيذ قرارات اللجنة �إال بعد اعتمادها من الرئي�س
التنفيذي .
املــادة ( ) 66
يجــب على اللجنــة البت فـي املوا�ضيع التي حتال �إليهـ ــا خ ــالل ( )15خم�س ــة ع�ش ــر يوم ــا
من تاريخ الإحالة � ،أو فـي خالل املدة املحددة فـي الإعالن اخلا�ص باملناق�صة .
املــادة ( ) 67
�إذا كـ ــان ألح ــد �أع�ضاء اللجنة م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي املناق�صــات املطروحــة
ف�إنه يتعني عليه �إخطار رئي�س اللجنة بذلك  ،والتنحي عن نظرها .
الف�صــل الثالـــث
الإجــراءات التمهيديــة لل�شــراء
املــادة ( ) 68
تكون امل�شرتيات بناء على طلب كتابي يقدم �إىل مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية مبينا
فيـ ــه املوا�صفـ ــات الفنية للمواد واخلدمات والأعمال املطلوب تنفيذه ــا والأ�سبــاب الداعي ــة
�إىل طلبها  ،وذلك قبل فرتة زمنية كافية لإمتام عملية ال�شراء .
املــادة ( ) 69
ال يجـ ــوز جتزئ ـ ــة مف ــردات امل�شرتيـ ــات املت�شابه ــة امل ــراد �شـ ــرا�ؤها إ�لـى �صفقـ ــات متعــددة ،
وذلك بغر�ض التحايل على ال�صالحيات املقررة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 70
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ب�إجراءات ال�شراء بعد احل�صول على املوافقة على طلب
ال�شراء  ،وذلك وفق ال�صالحيات املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )14من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 71
يتم تنفيذ امل�شرتيات طبقا لأحكام هذه الالئحة ب�إحدى الطرق الآتية :
أ�  -املناق�صة العامة .
ب  -املناق�صة املحدودة .
ج  -املمار�سة .
د  -الأمر املبا�شر .
ويكون ال�شراء عن طريق مناق�صة �إذا زادت قيمة امل�شرتيات على ( )35٫000خم�سة
وثالثني �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 72
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بطلب العطاءات فـي حاالت املناق�صة العامة واملناق�صة
املحدودة وطلب عرو�ض الأ�سعار فـي حاالت ال�شراء باملمار�سة �أو الأمر املبا�شر  ،على �أن يبني
فـي الطلب الكمية واملوا�صفات الفنية للمواد واخلدمات والأعمال املطلوبة .
املــادة ( ) 73
يكون طلب عرو�ض الأ�سعار ل�شراء املواد واخلدمات املطلوبة وفقا للآتي :
أ�  -عر�ض واحد للمواد واخلدمات التي يكون لها وكيل معتمد وحيد فـي ال�سلطنة .
ب  -عـ ـ ـ ــر�ض واح ـ ــد للمـ ــواد واخلدمـ ـ ــات التـ ــي مـ ــن املحتم ـ ـ ـ ــل �أال تتج ـ ــاوز قيمته ـ ــا
( )500خم�سمائة ريال عماين .
ج  -عر�ض ـ ــني عل ـ ــى ا ألق ــل للمواد واخلدم ــات التــي م ــن املحتم ــل �أن تتجـ ــاوز قيمته ــا
( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2٫000ألفي ريال عماين .
د  -ثالثة عرو�ض على الأقل للمواد واخلدمات التي من املحتمل �أن تتجاوز قيمتها
(� )2٫000ألفـ ــي ريـ ــال عمانـ ــي  ،وال تزيـ ــد علـ ــى ( )35٫000خم�سـ ــة وثالث ــني أ�لـ ــف
ريال عماين .
ويجـ ــب علـ ــى دائ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملالي ــة احل�ص ــول علــى موافق ــة املدي ــر الع ــام
�أو الرئي�س التنفيذي  ،وذلك ح�سب ال�صالحيات املالية املنوطة لكل منهما � ،إذا تعذر
احل�صول على العدد الالزم من عرو�ض الأ�سعار .
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املــادة ( ) 74
يتوىل ت�سلم وحتليل عرو�ض الأ�سعار :
أ�  -دائـ ــرة ال�شـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملالي ــة فيم ــا ال يج ـ ــاوز قيمتـ ــه ( )10٫000ع�ش ــرة �آالف
ريال عماين .
ب  -اللجن ــة فيمـ ــا يجـ ــاوز قيمت ــه ( )10٫000ع�ش ــرة �آالف ريــال عمانــي  ،على �أن تق ــدم
فـي �أظرف مغلقة .
املــادة ( ) 75
تكون �صالحية اعتماد عرو�ض الأ�سعار املقدمة وفق ال�صالحيات املحددة فـي املــادة ( )14
من هذه الالئحة .
الف�صــل الرابـــع
املناق�صـــة العامــــة
املــادة ( ) 76
تعد دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بالتن�سيق مع الدائرة الطالبة قبل الإعالن عن املناق�صات
كرا�سة خا�صة ب�شروط العطاءات وقوائم الأ�صناف والأعمال وملحقاتها  .ويتم طبعها
وتوزيعها على من يطلبها بعد �سداد قيمتها  ،على �أن حتدد طريقة ال�سداد فـي الإعالن .
ويكون ثمن الن�سخة الواحدة من الكرا�سة امل�شار �إليها ( )%0٫05من القيمة املقدرة للأعمال
بحـ ــد �أدن ـ ــى ( )25خم�س ـ ــة وع�شري ـ ـ ــن ريـ ــاال عمانيـ ـ ــا  ،وبح ـ ــد �أق�ص ـ ــى ( )500خم�سمائـ ـ ــة
ري ــال عمان ـ ــي  ،وفـي حالـ ــة �إلغـ ــاء املناق�صـ ــة من قبل الهيئة قب ــل امليعــاد املحدد لفت ــح
املظاريف  ،يرد �إىل امل�شرتي ثمن كرا�سة ال�شروط بناء على طلبه .
املــادة ( ) 77
تق ــوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بالإعالن عن املناق�ص ــات التي تطرحه ــا فـي الوقـ ــت
املنا�س ــب دون ت�أخي ـ ــر بحيث يكون هناك مت�سـ ــع من الوقت لإعادة املناقــ�صة �إذا اقت�ض ــى
الأمر  ،ويكون الإعالن بالن�شر مرتني فـي �صحيفتني خمتلفتني ملدة يومني متتاليني ،
تكون �إحداهما باللغة العربية ف�ضال عن الإعالن عن طريق �شبكة املعلومات الدولية ،
ويجب �أن يبني فـي الإعالن ما ي�أتي :
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أ�  -اجلهة التي تقدم �إليها العطاءات  ،والعنوان الذي تر�سل �إليه والو�سيلة التي تر�سل
بها  ،و�آخر موعد لتقدميها .
ب  -بيان لأ�صناف املواد �أو العمل املطلوب تنفيذه .
ج  -مقدار الت�أمني االبتدائي والنهائي .
د  -ثمن الن�سخة من كرا�سة �شروط املناق�صة .
هـ  -فرتة �سريان العطاء .
و �	-أي بيانات �أخرى تراها الهيئة �ضرورية فـي ذلك .
ويجب �أن ي�شتمل الإعالن على عبارة � " :إن الهيئة غري ملزمة بقبول �أقل عطاء �سعرا
�أو �أي عطاء �آخر " .
املــادة ( ) 78
حتدد مدة (� )14أربعة ع�شر يوما على الأقل لتقدمي العطاءات فـي املناق�صات التي تطرحها
الهيئة من تاريخ الإعالن عن املناق�صة  ،ويجوز للجنة تق�صري هذه املدة �أو زيادتها ح�سب
ظروف املناق�صة .
املــادة ( ) 79
تكـ ــون مـ ــدة �صالحيـ ــة �سريـ ــان العطـ ــاءات فـي املناق�صـ ــات العامـ ــة ( )90ت�سع ـ ــني يومـ ـ ــا ،
ويجوز زيادة هذه املدة �أو �إنقا�صها ح�سب طبيعة املناق�صة .
املــادة ( ) 80
تقدم العطــاءات �إىل اللجن ــة خمتوم ــة وموقع ــة من �أ�صحابه ــا على النموذج املعد لذلك ،
وتر�ســل داخ ــل مظ ــروف خمت ــوم  ،دون الإ�شـ ــارة �إىل ما يدل على مقدم العط ــاء �إىل رئي�س
اللجن ـ ــة بالربي ـ ـ ــد امل�سج ــل � ،أو يو�ضـ ــع داخـ ــل ال�صن ــدوق املخ�صـ ــ�ص لو�ضـ ـ ـ ــع العط ـ ـ ــاءات .
ويجوز �أن يك ــون تقدي ــم العطاءات عن طريق �أي و�سيلة من و�سائل االتــ�صال املعتم ــدة ،
التي يحددها الرئي�س التنفيذي .
وعلى مقدم العطاء مراعاة االلتزام بكافة ال�شروط واالعتبارات املحددة لتقدمي العطاء
بكرا�سة ال�شروط  ،ومنها ما ي�أتي :
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أ� �	-أن تقدم �ضمن مغلف مغلق ب�إحكام  ،مو�ضحا عليه ا�سم ورقم املناق�صة  ،وتعنون
�إىل رئي�س اللجنة .
ب �	-أن تكون مطبوعة بخط وا�ضح وخالية من املحو �أو التعديل �أو الإ�ضافة .
ج  -كتابة الأ�سعار بالأرقام واحلروف .
د �	-أن يكون العطاء مو�ضحا عليه ا�سم وعنوان �صاحبه  ،وخمتوما بخامته  ،وموقعا
منه مع �إرفاق منوذج التوقيع ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة .
هـ �	-إرفاق �شهادة ت�سجيل ال�شركة  ،على �أن تكون �سارية املفعول .
و  -ت�سليـ ــم العط ـ ــاءات خـ ــالل املـ ــدة الزمنيـ ــة ال ــواردة فـي �إع ــالن املناق�صــة  ،وال يقبل
�أي عطاء بعد تلك الفرتة .
ز  -تقدمي ال�ضمانات املالية املقررة �ضمانا حل�سن النوايــا فـي التوجه نحو التنفيذ
فـي حالة ر�سو العطاء على �أحد مقدمي العطاءات .
ح  -تقدمي بيان يو�ضح قائمة الأعمال التي قام بها �سابقا فـي حال توفرها .
ط  -تقدمي �شهادة �ضمان للأعمال املنجزة .
املــادة ( ) 81
يجب �أن ت�صل العطاءات فـي امليعاد املحدد فـي الإعالن  ،وال يعتد بالعطاءات املقدمة بعد
هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري  ،كما ال يعتد ب�أي تعديل فـي العطاء يرد بعد املوعد
املعني لفتح املظاريف  ،ولو كان �صادرا من مقدم العطاء فـي تاريخ �سابق لفتح العطاءات .
املــادة ( ) 82
يقوم رئي�س اللجنة بفتح مظاريف العطاءات املقدمة فـي اليوم املعني لفتح املظاريف
بح�ضور �أع�ضاء اللجنة  ،ويقوم �أمني ال�سر بتفريغ العطاءات فـي حم�ضر فتح املظاريف ،
وعليه الت�أكد من توفر ال�شروط املطلوبة فـي العطاءات  .ويجب �أن يذكر فـي املح�ضر عدد
العطاءات وا�سم مقدم العطاء و�إجمايل القيمة  ،على �أن يوقع املح�ضر من قبل �أع�ضاء
اللجنة .
يجوز للجنة ا�ستبعاد �أي عطاء فـي حالة خمالفته لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي الكرا�سة .
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املــادة ( ) 83
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بفرز عينات كل �صنف  ،وفح�صها للت�أكد من جودتها
ومطابقتهـ ــا للموا�صفـ ــات  ،وذلك على نفقـ ــة مق ــدم العطاء  ،ويجب �أن تـ ــرد هـ ــذه العين ــات
�إىل �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة � ،أو فـي حالة �إلغاء املناق�صة .
املــادة ( ) 84
يجب على اللجنة البت فـي العطاءات و�إخطار مقدم العطاء بقبوله قبل انتهاء مدة �سريان
العطاءات  ،ف�إذا تعذر ذلك وجب على اللجنة تكليف مقدم العطاء مبد مدة �سريان عطائه
ملدة منا�سبة .
املــادة ( ) 85
يج ــوز للجن ـ ــة مفاو�ضة مقدم العطاء الأقل املقرتن بتحفظ �أو حتفظـ ــات للن ــزول عــن ك ـ ــل
حتفظاته �أو بع�ضها مبا يجعل عطاءه متفقا مع �شروط املناق�صة  ،ومبا يحقق م�صلحة
الهيئة .
املــادة ( ) 86
للجنة جتزئة امل�شرتيات املعلن عنها �إذا ت�ساوت الأ�سعار بني عطاءين �أو �أكرث � ،إذا كان ذلك
فـي �صالح الهيئة .
املــادة ( ) 87
تتم التو�صية بقبول العطاء املطابق للموا�صفات والأقل �سعرا  ،ويجوز للجنة �أن تر�سي
املناق�ص ــة على �صاح ــب العر�ض الأن�سب � ،إذا تبــني لها �أن العر�ض الأقل �سعرا ال يتنا�س ــب
وم�صلحة الهيئة � ،سواء من حيث جودة الأ�صناف �أو عدم القدرة املالية والتجارية �أو الفنية
ل�صاحب العر�ض .
املــادة ( ) 88
ترف ــع اللجنـ ــة تو�صياتهــا موقع ـ ــة من جميع �أع�ضائها �إىل الرئي�س التنفي ــذي والذي يقــوم
بدوره برفعها لالعتماد من الرئي�س .
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املــادة ( ) 89
يجــوز �إلغــاء املناقـ�صــة بعــد الإعـالن عنها  ،وقبل البــت فيهــا بتو�صيــة من اللجنــة  ،وبقــرار
من الرئيــ�س التنفيــذي  ،وذلـك فـي احلـاالت الآتيـة :
�أ � -إذا اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك .
ب � -إذا ا�ستغني عن املناق�صة نهائيا .
ج � -إذا تقدم عطاء وحيد �أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
د � -إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�سوقية .
هـ � -إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أكرثها بتحفظات جوهرية .

املــادة ( ) 90
يجوز مبوافقة الرئي�س التنفيذي قبول العطاء الوحيد �إذا كان مطابقا لل�شروط  ،وكانت
حاجة العمل ال ت�سمح ب�إعادة طرح املناق�صة من جديد .

املــادة ( ) 91
تخطر اللجنة دائرة ال�ش�ؤون الإداريـة واملالية بنتيجـة املناق�صـة خـالل ( )2يومني من اعتماد
النتيجــة التخــاذ الالزم نحــو �إخطــار من قبــل عطا�ؤه لإعداد العقود للتوقيع  ،علــى �أن
يت�ضمــن الإخطـ ـ ــار طلــب توفيــر �ضم ـ ــان ح�س ـ ــن تنفيـ ـ ــذ خـ ـ ــالل املـ ــدة املن�صــو�ص عليه ـ ــا
فـي املــادة ( )102من هذه الالئحة .

الف�صــل اخلامــ�س
املناق�صــة املحــدودة
املــادة ( ) 92
يج ـ ــوز التعاق ـ ــد عـ ــن طري ــق املناق�صـ ــة املح ــدودة ف ــي احل ــاالت التــي تتطلــب طبيعتهــا
ق�صر اال�شرتاك فـي املناق�صة على موردين �أو مقاولني �أو ا�ست�شاريني حمددين �سواء داخل
ال�سلطنة �أو فـي اخلارج ممن تتوافر فـي �ش�أنهم ال�شروط املطلوبة .
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املــادة ( ) 93
تتــم الدعــوة �إىل املناق�صــة املحــدودة لل�شركــات �أو امل�ؤ�س�ســات امل�شتغلــة بنوع الن�شاط اخلا�ص
مبو�ضوع املناق�صة وامل�سجلة �أ�سما�ؤهم فـي �سجل املوردين واملقاولني الذين ثبتت كفاءتهم
الفنية واملالية وتتوافر ب�ش�أنهم �شروط ح�سن ال�سمعة  ،ب�شرط �أال يقل عدد ال�شركات
وامل�ؤ�س�ســات عــن ( )3ثــالث  .وجتــرى الدعــوة �إىل تقديــم العطاءات فـي املناق�صات املحدودة
مبوجب خطاب م�سجل  ،وت�سري على املناق�صة املحدودة �سائر الأحكام املنظمة للمناق�صة
العامة .

املــادة ( ) 94
يجوز للجنة التو�صية بتحويل املناق�صة املحدودة �إىل ممار�سة �إذا ر�أت �أن ذلك يحقق م�صلحة
الهيئة فـي احل�صول على �شروط �أف�ضل لل�شراء �أو مواعيد �أن�سب للتوريد .

الف�صــل ال�ســاد�س
املمار�ســـة
املــادة ( ) 95
يجوز �شراء الأ�صناف �أو االتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق املمار�سة فـي الأحوال الآتية :
أ�  -الأ�شياء املحتكر �صنعها �أو ا�ستريادها .
ب  -الأ�شياء التي ال توجد �إال لدى �شخ�ص بذاته .
ج  -الأ�شياء التي ال ميكن حتديدها مبوا�صفات دقيقة .
د  -الأعمال الفنية املرغوب �إجرا�ؤها مبعرفة فنيني �أو �أخ�صائيني معينني .
هـ  -التوريدات ومقاوالت الأعمال والنقل التي تقت�ضي حالة اال�ستعجال عدم انتظار
�إجراءات املناق�صة .
و  -املهمات والب�ضائع التي تقت�ضي طبيعتها �أو الغر�ض من احل�صول عليها ب�أن يكون
�شرا�ؤها من �أماكن �إنتاجها .
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ز  -التوريدات ومقاوالت الأعمال والنقل التي مل تقدم عنها �أي عطـاءات فـي املناق�صات
�أو قدمت عنها عطاءات ب�أ�سعار غري مقبولة وكانت احلاجة �إليها ال ت�سمح ب�إعادة
طرحها فـي مناق�صة .

املــادة ( ) 96
توجــه الدع ــوة �إلــى تقديــم العطــاءات مت�ضمنــة البيانــات الواجــب ذكرهــا ف ــي الإعــالن
عن املناق�صات العامة  ،ويجب �أن توجه الدعوة �إىل �أكرب عدد من امل�شتغلني بنوع الن�شاط
مو�ضوع املمار�سة .
املــادة ( ) 97
يكون اعتماد التو�صيات بال�شراء عن طريق املمار�سة وفقا لل�صالحيات املو�ضحة باملــادة
( )14من هذه الالئحة .
املــادة () 98
تطبق اللجنة ال�شروط العامـة للمناق�صات الواردة فـي هذه الالئحة على �إجراءات املمار�سة ،
ويعفى املورد من الت�أمني امل�ؤقت �إذا قام بتوريد الأ�صناف املراد �شرا�ؤها  ،وقبلتها الهيئة
نهائيا فور �إمتام العقد .
الف�صــل ال�سابــع

الأمــر املبا�شــر
املــادة ( ) 99
يجوز التعاقد ل�شراء االحتياجات �أو �إ�سناد الأعمال بطريق ال�شراء بالأمر املبا�شر  ،وذلك
فيما ال تزيد قيمته على ( )8٫000ثمانية �آالف ريال عماين على �أن يتم اختيار املقاول
�أو ال�صانع �أو املورد من بني �أف�ضل العرو�ض التي يتم احل�صول عليها �شريطة �أن تكون
الأ�سعار منا�سبة  ،وذلك مع بيان الأ�سباب املوجبة الختياره  ،ويتم ذلك مبوافقة املدير
العام  .ويجوز فـي حالة ال�ضرورة  ،ومبوافقة الرئي�س التنفيذي التعاقد بالإ�سناد املبا�شر
فيما ال يجاوز ( )35٫000خم�سة وثالثني �ألف ريال عماين .
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الف�صــل الثامــن
ال�ضمانـــات
املــادة ( ) 100
يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمني م�ؤقت ال يقل عن ( )%2اثنني باملائة من جمموع قيمة
العطــاء  ،ويج ــوز �أن يك ــون هــذا الت�أمني نقدا �أو فـي �صورة �ضمان بنكي خال من �أي قيد
�أو �شرط � ،أو �شيكا م�صرفيا م�صدقا  ،ويجب �أال تقل مدة �سريان الت�أمني عن مدة �سريان
العطاء .

املــادة ( ) 101
يرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة  ،وذلك بعد انتهاء املدة املحددة
ل�سريان العطاء � ،أو �إذا مت �إر�ساء املناق�صة على �أحد املتقدمني � ،أيهما �أ�سبق .
ويرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل �صاحب العطاء املقبول بعد ت�سلم ت�أمني �ضمان ح�سن التنفيذ .

املــادة ( ) 102
أ�  -على �صاحب العطاء املقبول �أن يقدم �ضمانا م�صرفيا م�صدقا ( )%10ع�شرة باملائة
من قيمة ما ر�سا عليه  ،ت�أمينا ل�ضمان ح�سن التنفيذ  ،وذلك فـي فرتة ال تتجاوز
( )10ع�ش ـ ــرة �أيـ ـ ــام عمل من الي ــوم التالــي لإخط ـ ــاره مب ـ ــا يفي ـ ــد قب ـ ــول عطائ ـ ــه
و( )20ع�شرين يوم عمل بالن�سبة للعقود التي تربم خارج ال�سلطنة .
ب  -مدة �سريان ت�أمني �ضمان ح�سن التنفيذ تبد�أ من وقت �إ�صداره �إىل ما بعد انتهاء
فرتة ال�ضمان �أو تاريخ �شهادة الت�سليم النهائي � ،أيهما �أبعد �إال �إذا اتفق على غري
ذلك .
املــادة ( ) 103
يجوز الإعفاء من تقدمي �ضمان ح�سن التنفيذ �إذا قام �صاحب العطاء املقبول بتوريد جميع
الأ�صناف التي ر�سا عليه توريدها  ،وقبلتها الهيئة خالل املدة املحددة لتقدمي �ضمان ح�سن
التنفيذ � ،أما �إذا كان التوريد املقبول عبارة عن جزء من الأ�صناف املتعاقد عليهــا  ،وكان
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ثمنــه يكفـي لتغطي ــة ن�سب ــة( ) %10ع�شــرة باملائ ــة مقاب ــل �ضمــان ح�ســن التنفيــذ  ،فيخ�صم
من ثمن اجلزء املورد ما يعادل قيمة هذه الن�سبة  ،ويحتفظ به لدى اجلهة املعنية مبثابة
�ضمان ح�سن التنفيذ حتى متام تنفيذ العقد .

املــادة ( ) 104
�إذا مل يقم �صاحب العطاء املقبــول بتقدمي ت�أمني �ضمان ح�سن التنفيذ فـي امل ــدة املحــددة
ج ــاز للهي ــئة مبوجب �إخطار كتاب ــي م�سج ــل  ،ودون حاجة �إىل �أي �إج ــراءات أ�خــرى �إلغ ــاء
الرت�سية  ،وم�صادرة الت�أمني امل�ؤقت  ،وتكليف �أحد مقدمي العطاءات التي تلي عطاءه بتنفيذ
العملية  ،والرجوع �إىل �صاحب العطاء ال�سابق  ،ومطالبته باخل�سائر والأ�ضرار التي مل
يتي�سر لها ا�سرتدادها من الت�أمني امل�ؤقت ب�أي طريقة تراها منا�سبة .

الف�صل التا�سع
تنفيــذ العقــود
املــادة ( ) 105
تبد أ� املدة املحددة للتوريد من اليوم التايل لإخطار املورد �أو املقاول بقبول عطائه �أو بعد
ت�سلم املورد لأمر ال�شراء �إال �إذا اتفق على خالف ذلك  ،ويجب �أن يت�ضمن الإخطار الأ�صناف
والكميات والفئات ومواعيد بدء التوريد وانتهائه بالإ�ضافة �إىل طلب تقدمي �ضمان ح�سن
تنفيذ الأعمال  ،كما تبد أ� املدة املحددة لتنفيذ عقود الأعمال ح�سب �شروط العقد .

املــادة ( ) 106
يجوز للهيئة تعديل كميات �أو حجم عقودها بالزيادة �أو النق�ص فـي حدود ( )%25خم�سة
وع�شرين باملائة بال�شروط والأ�سعار ذاتها املتفق عليها �سابقا .

املــادة ( ) 107
يجــوز جتديــد العقــود الدوريــة التــي تربمهــا الهيئــة ب�شكــل تلقائــي ملرتيــن دون احلاجة
�إىل طلب عرو�ض �أ�سعار جديدة ما مل تتغري بنود العقد  ،وبالأخ�ص تلك املتعلقة باملوا�صفات
والكميات واملدد والقيم � ،شريطة احل�صول على عر�ضني ا�سرت�شاديني على الأقل .
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املــادة ( ) 108
يجــب �أن تت�ضمــن العقــود و�أوامــر ال�شــراء التي تربمها الهيئة مع الغري غرامة مالية
عن الأيام التي يت�أخر فيها املورد �أو املقاول فـي الت�سليم �أو التنفيذ خالل الفرتة املحددة
بالعقد �أو مدة التمديد املمنوحة لإكمال الأعمال  ،وحتدد الهيئة غرامة الت�أخري عن كل
يوم �أو عن جزء منه  ،وحتى تاريخ اكتمال الأعمال  ،وذلك بحد �أق�صى ( )%10ع�شرة باملائة
من قيمة العقد  ،ويكون للهيئة احلق فـي خ�صم مبلغ غرامات الت�أخري من م�ستحقاته
لديها  ،هذا مع عدم الإخالل بالتزام املتعاقد مع الهيئة بتنفيذ التزاماته املن�صو�ص عليها
بالعقــد �أو �أمر ال�شراء  .وفـي جميع الأحوال يكــون للهيئة احلـق فـي املطالبـة بالتعويــ�ض
عن الأ�ضرار واخل�سائر الفعلية التي ت�صيبها من جراء هذا الت�أخري .

املــادة ( ) 109
�إذا أ�خـ ــل املتعاق ــد بـ ـ�أي �ش ـ ــرط من �شروط العقـ ــد �أو ا�ستعمــل �أ�سالي ــب الغـ ــ�ش �أو التالعـ ــب
ف ــي تنفيـ ــذ العقـ ــد  ،ف�إنـ ــه يحـ ــق للهيئ ـ ــة ف�س ـ ــخ العقـ ــد � ،أو تنفي ــذه علــى ح�ساب املتعاقــد ،
مـع م�صــادرة الت�أمــني  ،ومطالبتــه بالتعويــ�ض .

املــادة ( ) 110
يج ـ ــب علــى الرئي ـ ــ�س التنفيـ ــذي  -بنـ ـ ــاء عل ـ ــى تو�صيـ ـ ـ ــة اللجن ـ ـ ــة  -اتخ ـ ــاذ �إجـ ـ ــراء �أو �أكث ـ ـ ــر
مــن الإجــراءات الآتية �إذا تبني �أن مق ــدم العطــاء املقبول قد �أخل بالتزامات ــه فـي تنفيـ ــذ
العقــد كليــا �أو جزئيــا مثــل الت�أخيــر فـي توري ــد امل ــواد �أو الت�أخيــر ع ــن الت�سليم فـي الوقــت
املحــدد �أو ا�ستخدام الغ�ش فـي توريد املواد �أو �أداء اخلدمات :
أ�  -حت�صيل قيمة ال�ضمان املايل  ،وقيده فـي ح�سابات الهيئة .
ب � -شراء املواد من الأ�سواق التجارية ب�سعر ال�سوق ال�سائد  ،والرجوع عليه بفارق
الزيادة فـي ال�سعر .
ج � -إحالة العطاء �إىل �أحد مقدمي العطاءات التي تلي عطاءه .
د � -إع ــادة ط ــرح املناق�ص ــة والرج ــوع �إل ــى املتناقــ�ص املخــل بالتزاماتــه بفرق الزيادة
فـي ال�سعر  ،ومطالبته بالتعوي�ض عـن الت�أخري وال�ضرر  ،وباخل�سائر التي حلقت
بالهيئة .
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هـ  -حرم ــان املتناق ــ�ص من الدخ ــول فـي مناق�ص ــات الهيئ ــة فـي امل�ستقب ــل  ،وللم ــدة
التي ت ــراها الهيئ ــة منا�سب ــة .

املــادة ( ) 111

مــع ع ــدم الإخ ــالل بن�ص املــادة ( )70من هــذه الالئحــة  ،توقع العقود التي تربمها الهيئة
من قبل الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه .

الف�صــل العا�شــر
توريـد امل�شرتيـات وت�سلمهـا وت�سجيلهـا
املــادة ( ) 112
تلتــزم دائــرة ال�ش ـ�ؤون الإداريــة واملاليــة مبتابعــة توريــد وت�سلم امل�شرتيات التي مت التعاقد
على توريدها خالل الفرتة املحددة فـي العقد �أو �أمر ال�شراء .

املــادة ( ) 113
يتم ت�سلم امل�شرتيات مبوجب �إذن ت�سلم م�شرتيات يبني فيه �أنواعها و�أو�صافها وكمياتها
و�أي بيانات �أخرى  ،ويرفق به �إ�شعار ت�سلم من املورد ( �إن وجد)  ،ويوقع من قبل املوظف
املخت�ص .
وت�سلم امل�شرتيات التي تورد بكميات كبرية �إىل �أمني املخزن  ،وذلك مبوجب �إذن توريد
يبني فيه �أنواعها و�أو�صافها وكمياتها  ،و�أي بيانات �أخرى  ،ويرفق به �إ�شعار ت�سلم من املورد
(�إن وجد)  ،ويوقع عليه �أمني املخزن .

املــادة ( ) 114
يجـ ــب فح ــ�ص امل�شرتي ــات ح ــال ورودهــا للت�أكــد مــن عددهــا وكميتهــا ومــدى مطابقتهــا
للموا�صفات وال�شروط املطلوبة  ،وذلك من قبل الدائرة املعنية .
املــادة ( ) 115
للدائرة املعنية رف�ض �أي م�شرتيات غري مطابقة للموا�صفات �أو ل�شروط العقد  ،مع فر�ض
الغرامات واجلزاءات املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
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البــاب اخلامــ�س
�إدارة املخــازن واملوجــودات
الف�صــل الأول
�إدارة املخــازن
املــادة ( ) 116
يك ــون للهيئ ـ ــة خمـ ــزن �أو �أكثـ ــر يت ــم فيــه تخزيـ ــن املـ ــواد  ،وذل ــك بعــد معاينتهــا والت أ�كـ ــد
من �صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات الواردة فـي �أوامر ال�شراء .
املــادة ( ) 117
يكــون �أميــن املخــزن م�س ـ�ؤوال عــن جميـع املــواد والأ�صنــاف املوجــودة فــي املخــزن  ،ويختــ�ص
بالإ�ضافة �إىل الواجبات الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة بالواجبات الآتية :
�أ  -الإ�شراف على تزويد املخزن باملواد الالزمة  ،وب�صفة دائمة .
ب  -االحتفاظ ببطاقة �صنف لكل مادة وفقا للنموذج املخ�ص�ص لقيد عمليات الإ�ضافة
وال�صرف والر�صيد لهذه املادة �أوال ب�أول .
ج  -حفــظ املــواد ف ــي الأماك ــن املخ�ص�صــة له ــا  ،وبطريقــة ال تعر�ضهــا للتلف �أو الفقد
�أو الهالك .
د � -صــرف املــواد للجهــات الطالبــة بعــد اتبــاع الإجــراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة .
هـ  -االحتفاظ ببطاقة العهد ال�شخ�صية للمواد التي ت�صـ ــرف للموظفني لأعمالهم
الر�سمية .
و � -إبالغ مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية عن فقد �أو تلف �أو هالك �أي مادة
واتخاذ الإجراءات الالزمة لتحديد �أ�سبـاب الفقد �أو التلف �أو الهالك .
ز  -تقدير قيمة االعتمادات املطلوب �إدراجها فـي م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة
لتزويد املخزن بالكميات التي يحتاجها خالل ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 118
تق�سم املواد �إىل ما ي�أتي :
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أ�  -الأ�صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل�ستدمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :وت�شم ـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ــواد الت ـ ــي ال تفنـ ـ ـ ــى مبجـ ـ ـ ـ ــرد
اال�ستعمال  ،وتقيد عند �صرفها من املخازن
عهدة طرف من ت�سلمها .
ب  -الأ�صنـ ـ ـ ــاف املع ـ ـ ـ ـ ـ ــدة لال�سته ـ ـ ـ ــالك  :وت�شمل املواد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها
دون �أن تخلف بقايا من ذات نوعها .
ج  -الأ�صناف غري ال�صاحلة لال�ستعمال  :وت�شمل �أ�صناف املواد التي يتقرر اعتبارها
تالفة  ،وال ميكن �إ�صالحها  ،ويتم الت�صرف
فيها بالبيع �أو الإتالف .

املــادة ( ) 119
ال يجــوز الت�صريــح بقبــول مــواد ال تخــ�ص الهيئــة حلفظهــا باملخازن كالودائع والأمانات
ال�شخ�صية �أو �أي مواد �أخرى  ،ويتحمل �أمني املخزن الأ�ضرار املادية التي قد تنتج عن ذلك ،
ويراعى التحقيق فـي �أ�سباب وجودها  ،ويرفع الأمر �إىل الرئي�س التنفيذي التخاذ القرار
الالزم فـي هذا ال�ش�أن .

املــادة ( ) 120
ال يجوز فتح �أي خمزن بدون ح�ضور �أمني املخزن  ،ومع ذلك يجوز عند االقت�ضاء �إجراء
الفتح مبعرفة وحتت م�س�ؤولية جلنة ي�شكلها مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية  ،ويحرر
حم�ضر بذلك  ،ويعر�ض على الرئي�س التنفيذي لالعتماد .

املــادة ( ) 121
يتعني على �أمني املخزن  -فـي حالة منحه �إجازة  -ت�سليم ما فـي عهدته �إىل من يحل
حمل ــه مبوجب حم�ضر ت�سلــيم وت�سلم  ،يحرر من ( )3ثالث ن�سخ  ،يوقع عليهـا  ،وتعتمد
من مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ليحتفظ كل منهم بن�سخة .
ف�إذا مل يتم الت�سليم على الوجه املبني فـي الفقرة ال�سابقة لأي �سبب من الأ�سباب يعني
الرئي�س التنفيذي جلنة ت�شرف على جرد موجودات املخزن  ،وت�سليمها ملن يحل حمل
�أميـن املخزن  ،على �أن يعتمد الرئي�س التنفيذي نتائج عمل اللجنة .
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املــادة ( ) 122
تتخذ فـي حالة نقل �أمني املخزن �أو انتهاء خدماته الإجراءات الالزمة جلرد حمتويات
املخزن  ،ويتم ت�سليمها مع �سجالت املخزن �إىل �أمني املخزن اجلديد الذي يتم تعيينه ،
وذلك مبوجب حم�ضر يوقع منـه ومن مدير دائرة الرقابة الداخليـة ومدير دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية  ،وعند اكت�شاف وجود عجز فـي نتيجة اجلرد يتخذ حيالها الإجـراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
وفـ ــي حال ــة وفـ ــاة �أميــن املخــزن  ،يتــم ت�شكيــل جلنــة بقرار من الرئي�س التنفيذي جلرد
حمتويات املخزن  ،وفـي جميع احلاالت تخ�صم قيمة العجز من ا�ستحقاقاته .

املــادة ( ) 123
يلتــزم �أمي ــن املخ ــزن باتخ ــاذ الإج ــراءات الالزم ــة لتزوي ــد املخــزن بالأ�صنــاف التــي يبلــغ
ر�صيدها حدا م�ساويا حلد �إعادة الطلب منها .

املــادة ( ) 124
يخت�ص �أمني املخزن بت�سلم املواد ب�صفة مبدئية مبوجب �إذن توريد يبني فيه �أنواعها
و�أو�صافها وكمياتها و�أي مالحظات �أخرى  ،وتعترب هذه املواد عهدة فـي حيازته  ،وال يجوز
ال�صرف منها �أو الت�صرف فيها قبل فح�صها ومعاينتها من قبل الدائرة املعنية .

املــادة ( ) 125
يحدد موعد فح�ص ومعاينة املواد خالل ( )3ثالثة �أيام عمل على الأكرث من تاريخ ت�سلمها
من املخزن  ،وذلك باالتفاق مع الدائرة الطالبة .

املــادة ( ) 126
يتــوىل �أميــن املخــزن فــرز امل ــواد التي تق ــرر قبولهــا عــن تلــك التي تقرر رف�ضها  ،ويبا�شر
�إجراءات ت�سلم املواد املقبولة طبقا للإجراءات املقررة لذلك .
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وبالن�سب ـ ــة للم ــواد املرفو�ضـ ــة يتول ــى مدي ـ ــر دائـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريـ ـ ــة واملاليـ ــة �إر�س ـ ــال
�إخط ــار للمورد يت�ضمن ما ي�أتي :
أ� � -أ�سباب الرف�ض .
ب  -تكليف املورد بنقل املواد املرفو�ضة خالل املهلة التي حتدد  ،ويكون م�س�ؤوال عن كل
فقد �أو تلف �أو هالك قد يحدث فيها بعد انق�ضاء هذه املهلة .
ج  -تكليف املورد بتوريد مواد بديلة عو�ضا عن تلك التي تقرر رف�ضها وبالأ�سعار نف�سها .

املــادة ( ) 127
تقيد املواد الواردة كهدايا �أو معونات �أو م�ساعدات �ضمن موجودات املخزن مبوجب �إذن
توريد بعد حتديد القيمة املقدرة لها يوقع بوا�سطة مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ،
علــى �أن يراعــى فـي ذلــك القوانيــن واللوائـح والقــرارات املنظمــة لقبــول مثــل هــذه الهدايــا
�أو املعونات �أو امل�ساعدات .

املــادة ( ) 128
يراعى عند حفظ املواد املخزنة و�صرفها الآتي :
أ� � -أن يتم حفظ املواد املخزنة  ،كل منها على حدة فـي الأماكن املخ�ص�صة لها بطريقة
تالئم العمل  ،وبطريقة ال تعر�ضها للتلف �أو الهالك �أو الفقد  ،ويجب �أن ترقم
كل خانــة �أو مكــان للحفــظ  ،وتو�ضــع علـيــه بطاقــة حتم ــل ا�س ــم املــادة ورقمه ــا ،
مع مراعاة التفرقة بني املواد اجلديدة واملواد امل�ستعملة .
ب � -أن يقوم �أمني املخزن من وقت لآخر بالتفتي�ش على املواد املقرر لها مدة �صالحية
معين ــة �أو املواد القابل ــة للتل ــف بطبيعته ــا  ،وعر�ض نتيج ــة التفتيــ�ش علـى مدي ــره
املبا�شر التخاذ الالزم  ،ويراعى عند حفظ هذه املواد ترتيبها بح�سب تاريخ انتهاء
مدة ال�صالحية .
ج  -يكـ ــون �أمي ــن املخزن م�س�ؤوال عن كل تلف �أو فقد �أو هالك فـي املواد التي ت�سلمها
فـي عهدته حلفظها باملخازن � ،إال �إذا �أثبت �أن ذلك قد ن�ش�أ عن ظروف قاهرة
خارجة عن �إرادته مل يكن فـي و�سعه توقعها �أو دفعها .
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د � -أن يت ــم ال�ص ــرف من الكمـي ــة التــي وردت �أوال �أو التــي قارب ــت م ــدة �صالحيته ــا
على االنتهاء  ،بحيث يتبع مبد�أ ما يرد �أوال ي�صرف �أوال  ،ليكون املتبقي للحفظ
لدى املخازن من الكمية التي وردت فـي �أقرب تاريخ .
هـ  -يلتزم �أمني املخزن عند ال�صرف مبراعاة الدقة التامة للتحقق من نوع املواد
امل�صروفة وعددها ومقا�سها ووزنها وكيلهـا وموا�صفاتها .

املــادة ( ) 129
تق ــوم اجله ــة طالبــة ال�صــرف با�ستيف ــاء البيان ــات الـواردة بطلـب �صـرف املواد علـى النموذج
املعد لذلك .
ويتوىل �أمني املخزن �صرف وقيد املواد املطلوبة فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض  ،وذلك فور
ت�سلمه للطلب .

املــادة ( ) 130
ال يجوز لأمني املخزن �صرف �أي مادة �إال بعد ا�ستيفاء البيانات الواردة فـي طلب ال�صرف
�أو بطاقة العهدة بح�سب الأحوال �أو قيد البيانات الواردة فيها ببطاقة ال�صنف و�سجل قيد
طلبات ال�صرف وفق النموذج املعد لذلك .

املــادة ( ) 131
يجب �أن يتم اجلرد ال�سنوي جلميع املواد باملخازن قبل نهاية ال�سنة املالية  ،وت�شكل لهذا
الغر�ض جلنة بقرار من الرئي�س التنفيذي على �أال يكون من بني �أع�ضائها �أمني املخزن ،
ويت�ضمن هذا القرار التاريخ املحدد لبدء وانتهاء عمل اللجنة .
وعل ـ ــى �أمي ــن املخـ ــزن �إع ــداد ك�ش ـ ــف يبي ــن فيـ ــه املـ ــواد املوج ــودة ف ــي املخ ــزن و�أر�صدته ــا ،
ويعتمد من مديره املبا�شر .

املــادة ( ) 132
تتوىل جلنة اجلرد جرد الأ�صناف املوجودة فـي املخزن ح�سب الوحدة املثبتة فـي ال�سجالت
وتثبــت الأر�ص ــدة املوج ــودة من مواقــع اجلــرد فـي هــذه القوائ ــم  ،وتوق ــع قوائ ــم اجلرد
من �أع�ض ــاء اللجـنــة  ،وتر�س ــل �إىل املديــر امل�س ـ�ؤول ع ــن املخزن لإثبات الأر�صدة والقيمة
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من واقع ال�سجالت  ،وتر�سل القوائم املذكورة بعد ذلك �إىل الرئي�س التنفيذي العتمادها
فـي حالة عدم وجود فرق .
ويجوز فـي حاالت ال�ضرورة العاجلة �صرف �أو ت�سلم الأ�صناف فـي �أثناء اجلرد  ،ب�شرط
موافقة جلنة اجلرد  ،على �أن تودع �سندات الإ�ضافة �أو طلبات ال�صرف فـي ملفات م�ؤقته
حلني انتهاء عملية اجلرد .

املــادة ( ) 133
فـي حال ــة وجــود عجــز بي ــن الأر�صـ ــدة من واق ــع اجلـرد الفعلــي  ،وبني الأر�صدة الواردة
فـي ال�سج ــالت تق ــوم جلن ــة اجلـرد ب�إثبــات هــذا العجــز فـي قائمــة اجلــرد قبــل عر�ضه ــا
على الرئي�س التنفيذي .
ويطلب من �أمني املخزن �إي�ضاح �أ�سباب هذا العجز خالل �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ
ت�سلمه �إياه .
ويجوز للجنة ت�سوية العجز فـي �أ�صناف بع�ض املواد من الزيادة التي قد توجد فـي �أ�صناف
�أخرى م�شابهة لها فـي النوع ومتجان�سة معها فـي الوحدة � ،إذا كان العجز ناجتا عن خط�أ
فـي قيد الكميات املت�سلمة �أو امل�صروفة فـي بطاقات ال�صنف .
ويع ــد مديــر دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية �سند �إ�ضافة لت�سوية العجز النا�شئ عن الزيادة
�أو طل ــب �صرف لت�سوية الفرق النا�شئ عن النق�ص  ،ويوقع الرئي�س التنفيذي على �أي
منهما .

املــادة ( ) 134
يجب على الرئي�س التنفيذي فـي حالة ثبوت م�س�ؤولية �أمني املخزن عن العجز  ،اتخاذ
الإجراءات الالزمة خل�صم قيمة هذا العجز من راتبه �أو بدالته �أو م�ستحقاته من الهيئة
فـي حدود الربع  ،وفـي حالة تعذر حتديد امل�س�ؤول عن العجز �أو عدم وجود من ي�ساءل عنه
�أ�صــال تتخ ــذ الإج ــراءات لتحميل قيمة العجز على الهيئة بعد العر�ض على املجل ــ�س .
وف ــي جمي ــع الأح ــوال يـت ــم �إب ــالغ جه ــاز الرقاب ــة املالي ــة والإداري ــة للدولــة باملخالفــات
املالية �أو الإدارية �أو �أي حادث يرتتب عليه خ�سارة مالية مبا فــي ذلــك العجــز ف ــي الأر�صــدة
�أو الأ�صناف وذلك خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ اكت�شاف املخالفة .
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الف�صـل الثانـي
�إدارة املوجـــودات
املــادة ( ) 135
يجب متييز الأثاث والأجهزة واملعدات والأدوات بو�سم خ ــا�ص بالهيئة  ،و�أرقام م�سل�سلة
لكل �صنف  ،وقيدها فـي ال�سجالت املخ�ص�صة .
املــادة ( ) 136
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بت�سجيل وترقيم امل�شرتيات التي تعترب ك�أ�صول ح�سب
النظام املتبع لديها  ،على �أن ت�سجل جميع البيانات املتعلقة ب�شرائها  ،وخا�صة ما ي�أتي :
أ�  -رقم �أمر ال�شراء ال�صادر من الهيئة .
ب  -رقم الفاتورة ال�صادرة من املورد .
ج  -نوع الأ�صل امل�شرتى .
د  -الكمية والقيمة .
هـ  -ن�سبة الإهالك املرتبطة به .
و  -ال�ضمانات املرتبطة به .
ز � -أي بيانات �أخرى .
املــادة ( ) 137
تعترب امل�شرتيات ك�أ�صل ثابت �إذا كانت من الأ�صناف الآتية :
أ�  -الأرا�ضي .
ب  -املباين .
ج  -ال�سيارات .
د  -الأثاث .
هـ  -معدات و�أجهزة مكتبية (�أجهزة احلا�سب الآيل  -الهواتف والفاك�سات  -الآالت
الطابعة � -آالت الت�صوير  -املا�سحات ال�ضوئية  -قطاعات الأوراق  -املكيفات) .
و � -أي معدات �أخرى تزيد قيمتها على ( )100مائة ريال عماين .
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املــادة ( ) 138
ي�شكــل الرئيــ�س التنفيــذي جلنــة جلــرد موجــودات الهيـئــة مــن الأثاث والأجهــزة واملعــدات
والأدوات املختلفة  ،وذلك مرة واحدة على الأقل �سنويا .
وتقوم اللجنة باجلرد وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -مطابقة الأر�صدة الفعلية مع الأر�صدة املوجودة فـي ال�سجالت .
ب  -الت�أكد من �أن كل موجودات الهيئة �صاحلة لال�ستعمال .
ج � -إعداد قوائم اجلرد وتوقع من �أع�ضائها  ،وتر�سل �إىل مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية
واملالية لبيان �أ�سباب الفروقات .
د  -رفع القوائم م�شفوعة بالتو�صيات �إىل الرئي�س التنفيذي لالعتماد .

املــادة ( ) 139
يت ــم بي ــع موج ــودات الهيـئ ــة بق ــرار م ــن املجل ــ�س  ،بن ــاء عل ــى تو�صي ــة الرئي ــ�س التنفي ــذي
فـي �إحدى احلاالت الآتية :
أ� � -إذا �أ�صبحت املوجودات غري �صاحلة لال�ستعمال .
ب � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال  ،وفائ�ضة عن احلاجة .
ج � -إذا كان ــت �صال ـح ــة لال�ستعم ــال  ،وا�ستمــر تخزينه ــا م ــدة طويل ــة  ،ويخ�شــى عليها
من التلف .
د � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال  ،ورئي ا�ستبدالها ب�أ�صول �أحدث منها .

املــادة ( ) 140
ت�صنف املوجودات املطلوب بيعها فـي جمموعات متجان�سة مع �إي�ضاح كميتها وتاريخ وقيمة
�شرائها وقيمتها الدفرتية وقت طلب البيع وقيمتها التقديرية  ،وو�صف حلالتها .
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املــادة ( ) 141
يتم بيع املوجودات بالإعالن عن ذلك ب�إحدى الطرق الآتية :
 - 1الإعالن داخليا .
 - 2املزايدة العلنية .
 - 3بطريقة املظاريف املغلقة .
ويحدد طريقة البيع الرئي�س التنفيذي � ،أو من يفو�ضه .

املــادة ( ) 142
يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن البيع البيانات واملوا�صفات الأ�سا�سية للموجودات املعرو�ضة
وكيفية املعاينة ومكانها وميعاد ومكان تقدمي العرو�ض واملبلغ الواجب �سداده لدخول املزاد
�إن وجد  ،والن�سب الواجب �سدادها من ثمن البيع  ،وذلك مبجرد ر�سو املزاد وم�صاريف
الداللة  ،و�أي ا�شرتاطات �أخرى .

املــادة ( ) 143
تتوىل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية م�س�ؤولية الإجراءات اخلا�صة بتنفيذ بيع موجودات
الهيئة ح�سب الطريقة املحددة للبيع  ،ولها فـي ذلك اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا فـي �إقرار
عملية البيع  ،وخا�صة من حيث منا�سبة ال�سعر التقديري .
وعلى دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية �إعداد حم�ضر باملزايدة يحتوي على تفا�صيل �أ�سعار
بيع املوجودات  ،ويوقع من القائمني على املزاد  ،ويرفع لالعتماد من قبل املدير العام .

املــادة ( ) 144
تقوم اللجنة بفتح املظاريف املغلقة ومراجعة العرو�ض املقدمة  ،وتر�سى املزايدة على �أعلى
عر�ض م�ستوف ال�شروط .
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وعند الت�ساوي فـي عر�ضني �أو �أكرث تتوىل اللجنة حتديد من تر�سو عليه املزايدة وفقا

للأ�س�س التي تقررها  ،وفـي كل الأحوال تعد اللجنة حم�ضرا يوقع من �أع�ضائها  ،ويعتمد
من قبل الرئي�س التنفيذي .

املــادة ( ) 145
يجوز للجنة ت�أجيل البيع باملزاد العلني �أو باملظاريف املغلقة �إىل جل�سة �أخرى �إذا قل عدد
املتزايدي ــن ع ــن ( )3ثالثة � ،أو �إذا مل ت�صل الأثمان املعرو�ضة �إىل ( )%50خم�سني باملائة
من القيمة التقديرية  .وفـي جميع الأحوال تكون اجلل�سة الثانية نهائية بعد �إعادة النظر
فـي القيمة التقديرية .

املــادة ( ) 146
يتم �إتالف و�شطب املوجودات غري ال�صاحلة لال�ستعمال � ،أو التي تتجاوز نفقات بيعها
للقيمة املحتمل احل�صول عليها نتيجة البيع  .وتعد دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية قائمة
بتلك املوجودات تبني فيها نوعها وتاريخ �شرائها وقيمتها ال�شرائية والدفرتية  ،وو�صفا
حلالتها للح�صول على موافقة اللجنة .

املــادة ( ) 147
يجوز للرئي�س التنفيذي �إلغاء البيع بعد الإعالن عنه  ،وقبل املوعد املحدد له � ،إذا ا�ستغني
عن البيع نهائيا � ،أو �إذا اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�صدر
قرار الإلغاء م�سببا  ،وترد فورا �أي ت�أمينات م�ؤقتة مت حت�صيلها �إىل م�ستحقيها .
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