اجلريدة الر�سمية العدد ()1068

هيئــة الوثائــق واملحفوظـات الوطنيـة
قــــــرار
رقــم 2014/1
ب�إ�صدار الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
ا�ستنادا �إىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم، 2007/60
و�إلـى القـانـ ــون املالـ ــي ال�صــادر باملـر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقم ، 98/47
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقــرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل موافقـة وزارة املالية بكتابها رقم  :م.ت.د 500/9/1/بتاريخ 14يناير 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى ك ــل ما يخال ــف هذه الالئح ــة � ،أو يتعار�ض مع �أحكــامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :من �شــــــــوال �سنة 1435هـ
املوافـــــق  26 :من �أغ�سط�س �سنة 2014م
هيثـــم بــــن طــــارق �آل �سـعيـــــد
الوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى هيئـ ـ ــة
الوثائـ ـ ــق واملحفوظـ ـ ـ ــات الوطنيـ ـ ـ ــة
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البــــاب الأول
التعريفــات والأحكـــام العامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين املحددة
لها فـي املــادة ( )1من قانون الوثائق واملحفوظات امل�شار �إليه  ،ويكون للكلمات والعبارات
الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
املديــــــــر العـــــــام  :مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
املديــــــــر املالــــــي  :مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية .
املفـو�ض بالإنفـاق  :رئيــ�س الهيئــة  ،وكل موظــف يفــو�ض بالإنفـاق من �سلطــة يخولهــا
القانون �صالحية الأمر بال�صرف والإذن بالتح�صيل .
املوظفون املاليون  :املحا�سبـون و�أمناء اخلزائن واملدققــون الداخلــيون و�أمنــاء املخــازن
وال�سجل .
امليزانية ال�سنوية  :الربنامج املايل املعد فـي �إطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية
مقبلة .
احل�ساب اخلتامـي  :اال�ستخدامـ ــات الفعلــية والإي ـ ــرادات الفعليـ ــة ع ــن ال�سنـ ــة املالي ـ ــة
املنتهية  ،بالإ�ضافة �إىل �أر�صدة احل�سابات اجلارية املدينة والدائنة
واحل�سابـ ــات النظاميـ ــة امل�ستخرجـ ــة مــن واق ــع الدفات ــر احل�سابي ــة
لكل من امليزانية اجلارية وامليزانية الر�أ�س مالية عن ذات الفرتة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كافة املعامالت املالية للهيئة وكل ما من �ش�أنه املحافظة
على حقوقهـ ــا وممتلكاتها كما تنظم قواعد ال�صرف والتح�صيل و�سلطات االعتماد  ،وت�سري
فيمــا لــم يــرد ب�ش�أنــه ن�ص خا�ص �أحكـ ــام القوان ـيــن والنظـ ــم املعمــول بها فـي وحــدات اجلهاز
الإداري للدولة .
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البــاب الثانـــي
ال�صالحيـات واالخت�صا�صـات املاليـة
الف�صــل الأول
ال�صالحيـات املاليـة للمجلـ�س
املــادة ( ) 3
يتوىل املجل�س ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية الآتية :
أ�  -اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،ورفعه �إىل اجلهات املخت�صة  ،واعتماد
احل�سابات اخلتامية مليزانية الهيئة والتقرير ال�سنوي عن ن�شاطها .
ب  -حتديد قيمة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها
بعــد االتــفاق مع وزارة املاليــة  ،وي�صــدر بــها قرار من الوزيــر بعــد موافق ــة املجل ــ�س
ووزارة املالية .
الف�صــــل الثانــــي
ال�صالحيـات املاليـة لرئيــ�س الهيئـة
املــادة ( ) 4
لرئي�س الهيئة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحــدة وفقا للنظم الإدارية واملالية املعمول
بهـا فـي اجلهــاز الإداري للدولة  ،ويكــون م�س ـ�ؤوال عن كافة الأعمــال املالية وعن �سالم ــة
الإجـ ــراءات اخلا�صة بها باتبـاع النظم املاليـة واملحا�سبية املقررة مبوجـب هذه الالئح ــة ،
وله حق تفوي�ض بع�ض �صالحياته �إىل �أي من اجلائــز التفوي ــ�ض له ــم قانونا  ،ويبا�شر
ب�صفة خا�صة ال�صالحيات الآتية :
�أ  -الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
ب  -الإ�شراف على �إعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط الهيئة  ،وموافاة كل من وزارة املالية
وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
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ج  -الإ�شراف على �إعداد احل�سابات اخلتامية ال�سنوية للهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س
خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
د  -اقتـ ــراح الر�سـ ــوم واملبالغ التــي تتقا�ضاها الهيئة مقاب ــل اخلدم ــات الت ــي تقدمهـ ــا
بعد االتفاق مع وزارة املالية  ،ورفعها �إىل املجل�س للموافقة عليها .
هـ  -التحق ــق م ـ ــن اتخـ ــاذ االحتياطـ ــات الكافيـ ــة والإج ـ ــراءات الالزمـ ـ ــة للمحافظـ ـ ــة
على �أ�صول الهيئة .
و  -اعتمـ ــاد �سنـ ــدات ال�ص ــرف  -فـي ح ــدود الن�صاب املق ــرر لــه قانونـ ــا  -بع ــد التحقـ ــق
من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية الالزمة .
ز  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا .
الف�صــــل الثالـــــث
ال�صالحيـات املاليـة للمديـر العــام
املــادة ( ) 5
املدير العام م�س�ؤول �أمام رئي�س الهيئة عن تنفيذ �أحكام هذه الالئحة وعن متابعة الأعمال
املالية فـي الهيئة وع ــن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويبا�شر على الأخ�ص ال�صالحيات
الآتية :
أ�  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام قانون الوثائق واملحفوظات
امل�شار �إليه واللوائح والأنظمة والتعليمات ال�صادرة تنفيــذا له  ،ومن اتباع النظم
املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
ب  -التحقـ ــق م ـ ــن اتخـ ــاذ االحتياطـ ــات الكافي ـ ــة والإجــراءات الالزم ـ ــة للمحافظـ ــة
على �أموال الهيئة  ،ومتابعة تنفيذها من قبل املوظفني .
ج  -التحقق م ــن �أن الإيرادات يتم حت�صيلها فـي مواعيدها ومن قيدها فـي ال�سجالت
املع ـ ـ ــدة لذلك ومتابعـ ــة اتخـ ــاذ كافـ ــة ال�سبـ ــل والإج ــراءات الالزمـ ــة لتح�صيله ـ ــا
فـي مواعيدها قبل انتهاء ال�سنة املالية .
د  -التحق ــق من قي ــد م�صروفـ ــات الهيئ ـ ــة فـ ــي ال�سجـ ــالت املع ـ ــدة ل ـ ــذلك  ،والتحقـ ـ ــق
من �أن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية .
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هـ  -اعتماد �سندات ال�صرف بعد الت�أكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية
فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له .
و  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود بعد التحقق من توافر ال�شروط القانونية
واملالية واملحا�سبية الالزمة  ،وفـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له .
ز  -متابعة ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك وفقا للأنظمة
املتبعة واملعمول بها مبوجب هذه الالئحة .
ح  -الإ�ش ـ ــراف عل ـ ــى �إعـ ــداد التقاريـ ـ ــر الدوريـ ــة والرب ــع �سنويـ ــة وال�سنوي ــة  ،وعر�ضه ــا
على رئي�س الهيئة .
ط  -الإ�شــراف علــى �إعــداد امليزانية ال�سنويــة وبــيان املرك ــز املالـ ــي للهيئـ ــة  ،وعر�ض ــها
على رئي�س الهيئة .
ك  -متابع ــة �إعداد احل�سابــات اخلتامي ــة ال�سنوية للهيئة وعر�ضها على رئي�س الهيئ ــة
خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
ل  -اقرتاح التعديالت املراد �إدخالها على النظم املالية واملجموعة الدفرتية واملحا�سبية
بالتن�سيق مع املدير املايل وق�سم التدقيق الداخلي .
م  -تنفيذ �أي �أعمال �أخرى يطلبها رئي�س الهيئة .
الف�صــــل الرابــــع
ال�صالحيــات املاليـة للمديــر املالـي
املــادة ( ) 6
املديــر املال ــي مــ�س�ؤول عن كاف ــة الأعمــال املالية واملحا�سبية التــي تتعلــق بح�ساب ــات الهيئــة
ومعامالتهــا املالية وقيدهــا فـي ال�سج ــالت اخلا�صة بها  ،وتنفـ ــيذ كافــة الإج ــراءات املتبع ـ ــة
فـي املحافظة على �أموال الهيئة  ،ويبا�شر على الأخ�ص ال�صالحيات الآتية :
أ� �	-إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
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ب  -حت�صي ــل الإيــرادات فـي مواعيدهــا وقيدهـ ــا فـي ال�سجالت املعدة لذلـك  ،واتخــاذ
كافــة ال�سبل والإجراءات الالزمــة لتح�صيلــها فـي مواعيدهــا قبل انتهــاء ال�سـنة
املالية .
ج  -قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك  ،والتحقق من �أن ال�صرف يتم
فـ ــي ح ــدود املخ�ص�ص ــات املاليـ ــة املعتم ــدة فـي امليزاني ــة  ،و أ�ن ــه قــد مت توجيههـ ــا
�إىل الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله .
د  -مراجع ــة �سن ــدات ال�صرف بع ــد الت�أكد م ــن تواف ــر ال�شــروط القانونيــة واملالي ــة
واملحا�سبية امل�ؤيدة لل�صرف .
هـ  -اعتماد �سندات ال�صرف فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له  -بعد اعتمادها
مــن قب ــل ق�س ــم التدقي ــق الداخلــي  -وا�ستكمال �إجراءات حتويــل املبالــغ امل�ستحق ــة
مبوجبها �إىل م�ستحقيها .
و  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود بعد التحقق من توافر ال�شروط القانونية
واملالية واملحا�سبية الالزمة فـي حدود ال�صالحيات املالية املقررة .
ز  -ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك وفقا للأ�س�س املتبعة
املعمول بها .
	�ع ــداد ك�شــوف احل�ساب ــات ال�شهرية والرب ــع �سنوي ـ ــة  ،و إ�عــداد احل�ساب ــات اخلتامي ــة
ح -إ
ال�سنوية للهيئة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
ط  -اتخاذ �إجراءات الت�أمني على اخلزائن وحمتوياتها وممتلكات الهيئة ت�أمينا �شامال
�ضد جميع الأخطار .
ك  -متابعة تنفيذ �أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها .
الف�صـــــل اخلامــــ�س
اخت�صا�صـات ق�سـم التدقـيق الداخلـي
املــادة ( ) 7
يبا�شر ق�سم التدقيق الداخلي االخت�صا�صات الآتية :
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أ�  -التحقق من تطبيق �أحكام قانون الوثائق واملحفوظات امل�شار �إليه .
ب  -التحقق من مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والت�أكد من مدى مالءمة وكفاية
�أنظمة الرقابة الداخلية بالهيئة ومراقبة تطبيقها .
ج  -اقتـراح النظم الكفيلة بالرقابة املالية و�إجراءات ال�ضبط الداخلي لـدى الهيئة ،
�أو تعديلها مبا يتفق مع طبيعة اخت�صا�صات و�أعمال الهيئة وهيكلها التنظيمي
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
د  -الت�أكد من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات املالية واملبادئ والأ�صول
املحا�سبية املعمول بها .
هـ  -مراجـعــة إ�يــرادات الهيئــة طبقا للقوانني والأنظم ــة املعمــول بهــا  ،وكذلك العق ــود
واالتفاقيات املربمة .
و  -مراجعة �سندات ال�صرف التي تخ�ص الهيئة  -قبل ال�صرف  -للتحقق من �أن ال�صرف
يتم وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها  ،وكذلك العقود واالتفاقيات املربمة .
ز  -مراجعة �أعمال ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتــة و�أعم ــال املخـازن واخلزائـن ومراجعــة
حركة �سيارات الهيئة  ،والت�أكد من حت�صيل الإيرادات امل�ستحقة للهيئة فـي مواعيد
ا�ستحقاقها .
ح  -فحــ�ص الدفاتر واحل�سابــات وال�سجــالت وامل�ستندات املالية واملحا�سبيــة وما يرتبط
بها ومراجعتها ب�صفة جزئية �أو �شاملة .
ط  -مراجعة القيود املحا�سبية التي جتريهــا دائــرة ال�شـ ـ�ؤون املالية �سواء فيما يتعلق
مب�صروفات الهيئة �أو �إيراداتها �أو الأموال الثابتة واملنقولة املخ�ص�صة لها وفح�ص
ومراجعة ال�سجالت املخ�ص�صة لقيدها .
ي  -مراجعة القوائــم اخلتامية اخلا�صة بالهيئة  ،وفحــ�ص احل�ســاب اخلتامي  -بعد
انتهاء ال�سنة املالية  -خـالل الفرتة املحددة  ،و�إعداد تقرير مبا يراه من تو�صيات
واقرتاح ــات فـي ه ــذا ال�شـ ـ�أن ورفعه �إىل رئي ــ�س الهيئ ــة  ،مـع �إخط ــار كـ ــل من وزارة
املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
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ك �	-إجراء اجلرد املفاجئ للمخازن وللخزائن ولل�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة وغريها
من الأموال الثابتة �أو املنقولة املخ�ص�صة للهيئة  ،وذلك وفقا للـوائح والنظم
والإج ــراءات املعم ــول بها  ،و�إعداد تقرير بنتيجة اجلرد ورفعه �إىل رئيــ�س الهيئ ــة
مع �إخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
ل  -اتخــاذ الإجــراءات الالزمـ ــة ف ــي حالـ ــة اكت�ش ــاف �أي خمالفـ ـ ــات ماليـ ــة بالهيــئة ،
مع �إخطار رئي�س الهيئ ــة وموافاة كـ ــل من وزارة املالي ــة وجه ــاز الرقاب ــة املاليــة
والإدارية للدولة فور اكت�شاف املخالفة .
م �	-إعداد التقارير الآتية :
 - 1تقارير دورية بنتائج الفح�ص تت�ضمن املخالفات التي �أ�سـفر عنها الفح�ص
و�أ�سبابها وطرق عالجها وو�سائل تالفيها  ،ويتم �إخطار املدير العام واملدراء
بالهيئة بن�سخة منها لإجراء التعديالت �أو الت�صحيحات الالزمة  ،والعمل
على تالفيها م�ستقبال .
 - 2تقارير بنتيجة فح�ص �أي خمالفات �أو مو�ضوعات �أخرى ذات �أهمية خا�صة
يقرر رئي�س الهيئة �أو من يفو�ضه فح�صها .
 - 3تقــارير ربــع �سنوية تت�ضمن نتيجة فح�ص ح�ساب ــات الهيئة ومركزها املالــي
وملخ�صا للمالحظات وللتو�صيات التي وردت فـي التقارير الدورية واخلا�صة
امل�شار �إليها فـي الفقرتني �أعاله ونتيجة متابعتها .
وتعــر�ض التقاري ــر علــى رئي�س الهيئة خالل �أ�شهــر  :ينايــر وابريــل ويولي ــو
و�أكتوبر من كل عام .
ن  -تلقي تقارير جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة املت�ضمنة نتائج تدقيق ح�سابات
الهيئة وفح�ص �أعمالها املالية و�إحالتها �إىل املديريات والدوائر املخت�صة بالهيئة ،
وتلقي ردود املديريات والدوائر والأق�سام لإعداد تقرير بها لعر�ضها على رئي�س
الهيئ ـ ــة ومواف ــاة ك ــل من جهــاز الرقابــة املاليـة والإداريــة للدولـ ــة ووزارة املاليـ ــة
بن�سخة منه .
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�ص  -اقرتاح الو�سائ ــل الالزمة لتالفـي املخالــفات املاليــة التي تت�ضمنها تقارير جهاز
الرقابــة املاليـ ــة والإداريـ ــة للدول ــة و�إخطــار املديريــات والدوائـر والأقــ�سام املعني ــة
بالهيئة بالتو�صيات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن .
ع �	-أي اخت�صا�صات �أخرى تكون مقررة مبقت�ضى القوانني املالية وغريها من اللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها  ،ومبا يتفق وطبيعة عمل الهيئة .
البــاب الثالـــــث
النظـم املاليـة واملحا�سبيــة
املــادة ( ) 8
تبد أ� ال�سنة املالية للهيئة فـي الأول من يناير من كل �سنة  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من دي�سمرب من ال�سنة ذاتها .
املــادة ( ) 9
يتم الت�سجيل املحا�سبي وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -قيد الإيرادات والنفقات وفقا للمبد أ� النقدي .
ب  -يتــم ت�سجيــل القي ــود املحا�سبية من واقــع م�ستنــدات معتمـدة من قبــل املفو�ض ــني
بالإنفاق .
ج  -تتــم الإجـ ــراءات املحا�سبي ــة لعملي ــات الهيئــة با�ستخـ ــدام احلا�ســب الآلــي عل ــى �أن
يتــم التقيد بال�سجالت والنماذج املالية املرفقة بالالئحة التنفيذية للقانون املايل
امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 10
ت�سجل الأ�صول الثابتة ب�سجل الأ�صول الثابتة بتكلفتها التاريخية مت�ضمنة كافة التكاليف
الالزمة املتكبدة جلعل الأ�صل �صاحلا للت�شغيل .
وتهدف الإجراءات املتبعة فـي عملية ت�سجيل و�إهالك  ،وا�ستبعاد الأ�صول الثابتة �إىل �إثبات
جميع عمليات ال�شراء واال�ستبعاد  ،والإتالف لتلك الأ�صول الثابتة  ،وتتم تلك الإجراءات
بوا�سطة املوظفني الذين لهم �صالحيات مالية معتمدة  ،مع مراعاة �أن عمليات ال�شراء تتم
�ضمن بنود امليزانية املعتمدة .
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املــادة ( ) 11
يتم تقييم املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال العماين وفقا لأ�سعار ال�صرف
فـي تاريخ �إجراء املعامالت املالية .
املــادة ( ) 12
يتوىل رئي�س الهيئة حتديد �أ�سماء املفو�ضني بالإنفــاق وحدود ال�صالحية املاليــة املخولة
لكل منهـم  ،على �أن يتم موافاة وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ب�صورة
معتمدة من القرار ال�صادر بهذا ال�ش�أن وبطاقة توقيع تو�ضح �أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق
والوظيفة التي ي�شغلها كل منهم وحدود �صالحياته .
املــادة ( ) 13
م ــع ع ــدم الإخالل ب�أي قوانني �أو نظــم �أو لوائح معمول بها يتعني موافقة رئيــ�س الهيئ ــة
فـي احلاالت الآتية :
أ� �	-إبرام العقود التي ترتب التزامات على الهيئة لأكرث من �سنة مالية .
ب  -الت�صالح �أو التنازل �أو ف�سخ العقود .
ج  -بيع �أي �أ�صل من الأ�صول الثابتة .
البـــاب الرابـــع
احل�سابـات والقوائـم اخلتاميـة والتقاريـر الدوريـة
املــادة ( ) 14
تخ�ضع احل�سابات اخلتامية للإجراءات الآتية :
أ�  -ي�صدر رئي�س الهيئة التعليمات الواجب اتباعها لإقفال احل�سابات قبل نهاية ال�سنة
املالية للهيئة .
ب  -يقوم املدير املايل مبراجعة القوائم املالية اخلتامية م�ؤيدة مبرفقاتها التف�صيلية
ومناق�شته ــا مـ ــع الدوائر املخت�ص ــة  ،خالل �شهر من انتهاء ال�ســنة املالـية للهيئـ ــة
قبل عر�ضها على رئي�س الهيئة .
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ج  -يتوىل املدير املايل �إعداد التقرير املايل ال�سنوي مو�ضحا به نتائج �أعمال و�أن�شطة
الهيئة ويرفـق به القوائم اخلتامية لعر�ضه على رئي�س الهيئة الذي يقــوم بعر�ضه
علــى جملـ�س الإدارة خـالل (� )2شهرين من انتهاء ال�سنة املالية للهيئة على �أن يتم
موافاة وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بالتقرير املايل ال�سنوي
خالل مدة �أق�صاها (� )4أربعة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 15
يتوىل املدير املايل الآتي :
�أ  -مراجعــة واعتمــاد التقاريــر املالية ال�شهري ــة والربع �سنويـة  ،والت�أكــد مــن �صحــة
البيان ــات املـدرجـ ــة فيهـ ــا  ،وعر�ضها على اجلهـ ــات الإداري ـ ــة املخت�صـ ــة فـي املواعيـد
املحددة لذلك .
ب  -حتليل البيانات الواردة فـي التقارير املالية واحل�سابات اخلتامية با�ستخدام �أ�ساليب
التحليل املايل املتعارف عليها  ،ورفع تقرير بنتائج هذا التحليل �إىل رئي�س الهيئة .
ج � -إعداد القوائم املالية الربع �سنوية مرفقا بها كافة املعلومات والبيانات  ،وعر�ضها
على رئي�س الهيئة .
املــادة ( ) 16
تنظم ح�سابات الهيئة وفقا ملا تق�ضي به قواعد ونظم و�أحكام املعايري املحا�سبية احلكومية
املتعارف عليها  ،ومت�سك الهيئة جمموعة الدفاتر وال�سجالت واملطبوعات الالزمة لتطبيق
النظام املحا�سبي .
املــادة ( ) 17
يتم القيــد بالدفاتر �أو باحلا�سب الآلــي من واقــع امل�ستندات املعتمدة من اجلهة املخت�صة
بدائرة ال�ش�ؤون املالية  ،مع �ضرورة حفظ امل�ستندات امل�ؤيدة للقيود .
املــادة ( ) 18
تعد دائــرة ال�ش ـ�ؤون املالــية فـي نهاية كل �شهر القوائــم املالــية  ،وك�شوفا تف�صيليــة بحرك ــة
و�أر�صدة احل�سابات والدفاتر التحليلية .
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املــادة ( ) 19
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية احل�سابات والقوائم املالية ال�سنوية خالل (� )2شهرين من تاريخ
انتهاء كل �سنة مالية  ،ومبا ال يتعار�ض مع القوانني ال�سارية على �أن يراعى ما ي�أتي :
�أ � -إجــراء كافــة الت�سويات املحا�سبيــة قبل �إعداد القوائم املالية بحيــث حتمـل ال�سنــة
املالية مبا يخ�صها من نفقات و �إيرادات طبقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ،
وبحيث تعرب القوائم بو�ضوح عن املركز املايل احلقيقي للهيئة فـي تاريخ انتهاء
ال�سنة املالية .
ب  -ت�ضمني ح�سابات الهيئة كل ما تن�ص القوانني على وجوب �إثباته فيها .
ج  -تكوي ــن االحتياطي ــات الالزم ــة طبق ــا لنظام الهيئة وما يقـرره جملــ�س الإدارة ،
وفق �صالحياته .
د  -ت�ضمني احل�سابات والقوائم املالية للهيئة الأرقام املقارنة عن ال�سنة املالية املنتهية .
البـــاب اخلامـــ�س
امليزانيــــــــة
املــادة ( ) 20
امليزانية هي الربنامج املايل ال�سنوي للهيئة لتحقيق الأهداف التي يقررها جمل�س الإدارة ،
وتت�ضمن جميع اال�ستخدامات واملوارد لأوجه �أن�شطة الهيئة  ،وت�ستخدم ك�أداة لقيا�س الأداء
الكلي بالهيئة  ،وك�أداة من �أدوات الرقابة وال�ضبط الداخلي  ،وذلك عن طريق املقارنات
امل�ستمرة بني الأرقام املقدرة والأرقام الفعلية .
املــادة ( ) 21
يتوىل رئي�س الهيئة و�ضع القواعد والأ�س�س التي تتبع فـي �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية
للهيئة  ،ويجوز لرئي�س الهيئة �إ�صدار قرار بت�شكيل جلنة للإ�شراف على �إعداد امليزانية
على �أن يكون املدير العام رئي�سا لها .
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املــادة ( ) 22
تعد امليزانية على �أ�سا�س التق�سيم الإداري والت�صنيف النوعي لأوجه ن�شاط الهيئة  ،ويجوز
�أن ت ــدرج فـي امليزاني ــة بع�ض االعتمــادات ب�صورة �إجمالية دون التقيد بالتق�سي ــم املذكـ ــور
على �أن يبني �سبب ذلك  ،ويتم تقدير امليزانية من �إيرادات وم�صروفات بالريال العماين .
املــادة ( ) 23
يتبع فـي �إعداد م�شروع امليزانية الأ�سا�س النقدي بحيث تعترب نفقة كل مبلغ يتم �إنفاقه
خالل ال�سنة املالية ويعترب �إيرادا كل مبلغ يتم حت�صيله خاللها  ،على �أن يت�ضمن م�شروع
امليزانية كافة الإيرادات والنفقات  ،وال يجوز تخ�صي�ص مورد معني ملواجهة �إنفاق حمدد ،
�إال فـي احلاالت التي ي�صدر بها مر�سوم �سلطاين �أو التي تكون تنفيذا التفاقيات ملزمة
للهيئة .
املــادة ( ) 24
تقــوم دائــرة ال�شـ ـ�ؤون املالية بتجميع البيانات اخلا�صة بامليزان ــية من الدوائ ــر املختلف ــة
ومراجعتها وو�ضعها فـي �صورة جمملة  ،وعر�ضها على جلنة �إعداد امليزانية فـي �شهر يوليو
من كل عام .
املــادة ( ) 25
تتولــى جلنــة �إعــداد امليزانيــة تعديل التقديــرات املقدمة من الدوائ ــر املختلفــة  ،ث ــم تــعد
م�شروعا متكامال للميزانية  ،وذلك قبل نهاية الن�صف الأول من �شهر يوليو من كل عام ،
وتقوم برفعه �إىل رئي�س الهيئة العتماده من املجل�س  ،ولعر�ضه على وزارة املالية قبل بدء
ال�سنة املالية بـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل .
املــادة ( ) 26
بعد اعتماد امليزانية من قبل وزارة املالية تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بال�صرف فـي حدودها
�أو باحل�صول على التجاوز املطلوب من ال�سلطات املخت�صة وفق ما تقرره �سلطة االعتماد .
املــادة ( ) 27
يجــوز لرئيــ�س الهيئة ف ــي حالــة ت�أخر الت�صديق على امليزانية اعتمــاد الإنفــاق فــي ال�سنــة
املالية اجلديدة على غرار اعتمادات ال�صرف فـي ال�سنة املالية ال�سابقة .
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املــادة ( ) 28
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية تقريرا دوريا مو�ضحا به املوارد واال�ستخدامات الفعلية مقارنا
بتقديرات امليزانية واالنحرافات ومربراتها وطرق عالجها �أو التغلب عليها ومدى مطابقة
التنفيذ الفعلي مع الربامج التي بنيت على �أ�سا�سها تقديرات امليزانية .
البـــاب ال�ســــاد�س
الإيــــــرادات
املــادة ( ) 29
يفتـح ح�سـاب �أو �أكرث للهيئة لدى �أحد البنــوك العاملــة فـي ال�سلطنــة بعد موافقــة وزارة
املالية  ،وتورد كافة �إيرادات الهيئة فـي احل�ساب املخت�ص  ،وتتابعه دائرة ال�ش�ؤون املالية .
املــادة ( ) 30
يجــب توري ــد املتح�ص ــالت النقدية �أو الواردة ب�شيكات �أو بغريه ــا �إىل البنــك فـي الـيوم ذاتــه
�أو فـي موعـ ـ ــد غايت ــه ال�ساعــة الثاني ــة ع�ش ــرة ظه ــرا مـ ــن ي ــوم العم ــل التال ــي للتح�صي ــل ،
وعلى املدير املايل و�ضع النظام الذي يكفل التحقق من تنفيذ ذلك .
ويجـ ــوز فـي احل ــاالت اال�ستثنائي ــة �أو ح ــ�سب ظــروف العمـ ــل ت�أخي ــر توري ــد املتح�ص ــالت
حتى نهاية اليوم التايل للمتح�صالت ب�شرط �أال يتعدى جملتها املبلغ امل�ؤمن به على �أمني
اخلزينة .
املــادة ( ) 31
علـى دائـرة ال�ش�ؤون املالية متابعــة حت�صيــل �إيرادات الهيئة فـي تاريخ ا�ستحقاقهــا و�إع ــداد
تقارير ترفع �إىل رئي�س الهيئة عن �أي �إيرادات ا�ستحقت وتعذر حت�صيلها التخاذ الإجراءات
املنا�سبة ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 32
ال يجـوز التنــازل عن �أي �إيـرادات للهيئــة يتعــذر حت�صيلهــا �إال بعد ا�ستنفاد كاف ــة الو�سائــل
الالزمة لتح�صيلها  ،ويجوز بقرار من رئي�س الهيئة �إعدام الديون امل�ستحقة للهيئة بعد
ا�ستنفاد كافة الو�سائل الر�سمية املمكنة للتح�صيل  ،ومنها اتخاذ �إجراءات التنفيذ الإداري ،
وبعد موافقة وزارة املالية .
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املــادة ( ) 33
يتم حت�صيل الأموال امل�ستحقة للهيئة لدى الغري �إما نقدا �أو ب�شيكات �أو با�ستخدام و�سائل
التح�صي ــل الإلكرتوني ــة وفقا للقواعد التي ت�صدرها وزارة املالية مع مراعاة �أحكام املواد
( ) 51 ، 50 ، 5 ، 4مـ ــن قانـ ــون املعامـ ـ ـ ــالت الإلكرتونيـ ــة ال�صـ ــادر باملر�سـ ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقم  ، 2008/69وحت�صل حقوق الهيئة بوا�سطة �أمني ال�صندوق �أو من يكلف بالتح�صيل ،
ويحرر بها �إي�صال ت�سلم  ،مع مراعاة �أن حترر كافة ال�شيكات الواردة با�سم الهيئة فقط .
املــادة ( ) 34
يتع ــني على املدي ــر املايل متابع ــة �إي ــرادات الهيئة املح�صلــة ب�إي�صاالت �أو ب�شيك ــات والت أ�كـ ــد
من حت�صيلها فـي مواعيدها املحددة والقيام بالإجراءات الالزمة حلفظ حقوق الهيئة
فـي حالة رف�ض ال�شيكات من قبل البنوك ورفع تقرير �إىل رئي�س الهيئة بال�شيكات التي مت
رف�ضها والإجراءات التي مت اتخاذها حلفظ حقوق الهيئة .
املــادة ( ) 35
تعتبــر الإي�صــاالت من الدفاتر املالية ذات القيمــة وتكون عهدة لــدى املحا�س ــب املخت ــ�ص
بالهيئة �أو من ينوب عنه فـي حالة قيامه ب�إجازة �أو تغيبه عن العمل �أو نقله �أو ندبه  ،ويلتزم
باملحافظ ــة عليهـ ــا  ،ويكون م�س�ؤوال فـي حالة فقدها �أو تلفها �أو هالكهــا  -كليـا �أو جزئي ــا -
ما مل يثبـت �أن الفقــد �أو التلف �أو الهالك كان نا�شئا عن ظروف قاهرة مل يكن فـي الإمكان
توقعها �أو دفعها .
البـــاب ال�سابـــع
النفقـات والرقابـة علـى �صرفهـا
املــادة ( ) 36
تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية باالرتباط بقيمــة امل�شرتيات �أو تكاليف �أداء اخلدمــات �أو تنفيــذ
الأعــمال مبراع ــاة �أحك ــام القوانني واملرا�سيــم ال�سلطانيــة وب�صفــة خا�صــة قان ــون توقي ــع
املعامالت املالية اخلارجية والداخليــة ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطاين رقـم  ، 76/48وكذلك
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الق ــرارات ال�صادرة من الهيئة وغريها من القواعد والأنظم ـ ــة الواجبــة التطبي ــق  ،وعلى
�أن يكون االرتباط فـي حدود املخ�ص�صات املدرجة بامليزانية ال�سنوية املعتمدة  ،وتقيد جميع
االرتباطات (االلتزامات) املالية ب�سجل االرتباطات .
املــادة ( ) 37
 - 1تقدم املطالبات بقيمة امل�شرتيات من املواد واملعدات والأجهزة و تكاليف �أداء اخلدمات
وتنفيـ ــذ الأعمـ ــال وامل�شرتيات لدائ ــرة ال�ش ـ�ؤون املالي ــة ملراجعته ــا والت�أكـ ــد مــن االلت ــزام
بتطبيق القوانني والأنظمة املالية املعمول بها .
 - 2يتم �إعداد �سند ال�صرف خالل �شهر من تاريخ تقدمي مطالبة ال�شركة �أو فاتورة املورد
م�ستوف ــاة � ،أو فـي التواري ــخ املحــددة فـي االتفاقيــات �أو �أوامــر التوريد �أو �أوامــر ال�شــراء
ال�صادرة �إىل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات واملوردين .
املــادة ( ) 38
تعد �سندات ال�صرف مبراعاة الآتي :
 - 1يوقع ال�سند من قبل ال�شخ�ص الذي �أعده  ،وال�شخ�ص الذي راجعه على �أن يعتمد
من قبل املفو�ض بالإنفاق فـي حدود ال�صالحيات املخولة له .
 - 2يرفق مع ال�سند كافة امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف والتي تو�ضح تفا�صيل امل�صروفات
ب�صورة ي�سهل تدقيقها  ،وت�شمل امل�ستندات الآتية :
�أ 	-العقــد املبــرم مع امل ــورد �أو ال�شركــة  :يتم االحتفاظ بن�سخ من العقود لــدى
كل من دائرة ال�ش�ؤون املالية ودائرة التدقيق الداخلي ملراجعة م�ستخل�صات
املقاولـني( ال�شرك ــات وامل�ؤ�س�ســات ) �أو املورديــن بنــاء عل ــى ج ــداول الكميـ ــات
املرفقة معها �أو تفا�صيل الأعمال .
ب � -أمـ ــر ال�ش ــراء �أو التوري ــد  :يتم االحتف ــاظ بالن�سخـ ــة الثانية من �أمر ال�شــراء
�أو �أمر التوريد ملراجعة تفا�صيل املواد واملعدات والأجهزة املوردة .
ج  -فاتورة املــورد مو�ضحا بها كافة تفا�صيل املواد واملعدات والأجهزة املوردة .
د � -شهادة تفا�صيل الأعمال املنجزة ح�سب النموذج املعد لذلك وتفا�صيل جدول
الكميات اخلا�صة بها �إن وجدت .
-16-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1068

هـ  -حم�ضر فح�ص الأ�صناف مت�ضمنا ما يفيد مطابقتها للموا�صفات املطلوبة
معتمدا من قبل اللجنة امل�شكلة لفح�ص املواد �أو املعدات �أو الأجهزة .
و � -سند ت�سلم و�إ�ضافة الأ�صناف باملخازن مو�ضحا به تاريخ الت�سليم الفعلي .
ز � -أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .
املــادة ( ) 39
حتال �سندات ال�صرف ومرفقاتها بعد االنتهاء من مراجعتها من قبل املحا�سب املخت�ص
بدائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة �إىل ق�سـ ــم التدقي ـ ــق الداخلـي ملراجعتهــا من الناحي ــة املحا�سبي ــة
والقانونية قبل اتخاذ �إجراءات ال�صرف .
املــادة ( ) 40
فـي حالة فقد �أو تلف �أي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ترفق �صورة �أو ن�سخة منه ب�سند
ال�صــرف  ،ويتم الت�أ�شي ــر على ال�سنـ ــد ومرفقات ــه من قبل مدير دائرة ال�ش ـ ـ�ؤون املالي ــة ب�أن
القيمة املطلوبة مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �صرف �آخر  ،ويعتمد من قبل املفو�ض بالإنفاق .
املــادة ( ) 41
يتعني عند �إعداد �سند ال�صرف من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية بالهيئة خ�صم مــا قــد يكــون
م�ستحقا على امل�ستفيد ل�صالح الهيئة .
املــادة ( ) 42
يكون �صرف قيمة ال�سندات ب�إحدى الطرق الآتية :
�أ � -إما نقدا �أو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�سند بالت�سلم مقرونا باال�سم الوا�ضح ،
وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
ب  -حتويل املبالغ �إل ــى ح�سابات امل�ستفيدين فـي البنــوك املحــددة من قبلهــم واملدون ــة
لدى دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�سجل املوردين واملقاولني وال�شركات املعتمدة .
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املــادة ( ) 43
تختم دائــرة ال�ش�ؤون املالية عنــد ال�صــرف مبا�شرة جميع امل�ستن ــدات املدفوع ــة والفواتي ــر
امل�ؤيدة لها بخامت خا�ص يحمل كلمة ( دفع )  ،مقرونا بتاريخ ال�صرف .
املــادة ( ) 44
تفتــح االعتمــادات امل�ستندية للهيئة من قب ــل دائرة ال�ش�ؤون املالية مبراعاة الأ�س�س الآتية :
�أ  -يفتــح االعتمــاد امل�ستنــدي بقيمة الب�ضاعة وم�صاري ــف الت�أم ــني  ،م�ضاف ــا �إليه ــا
م�صروفات النقل وال�شحن والر�سوم وامل�صاريف البنكية  ،و�أي م�صاري ــف �أخرى
بح�سب �شروط التعاقد  ،وذلك بعد توقيع االتفاقية .
ب  -يتــم االرتباط علــى بن ــد امليزانية املخت�ص بالقيمة الإجمالية املفتوح بها االعتماد
بالبنك  ،ويفتح ح�ساب لكل اعتماد م�ستندي يو�ضح به البيانات الآتية :
 - 1رقم االعتماد امل�ستندي وتاريخ فتحه .
 - 2القيمة املفتوح بها االعتماد  ،وقيمته الإجمالية .
 - 3نـ ـ ــوع الب�ضاعة .
 - 4مكان الت�سليم .
 - 5رقم بولي�صة الت�أمني  ،ومبلغ الت�أمني .
 - 6ا�سم املورد  ،ودولت ـ ــه .
 - 7تاريخ ورود الب�ضاعة .
ج  -فـي حالة ت�سلم �إ�شعار من البنك يفيد خ�صم �أي مبالغ تخــ�ص االعتمـاد يتم قيدها
فـي اجلانب املدين من ح�ساب االعتماد  ،وكذلك الأمر بالن�سبة مل�صاريف الت�أمني
والأر�ضيــات وغرامــات الت أ�خــري والنق ــل ملخازن الهيئ ــة وغريه ــا م ــن امل�صروف ــات
الأخرى  ،وجعل ح�ساب البنك دائنا بتلك املبالغ .
د  -بعد ت�سلم م�ستندات �شحن الب�ضاعة و�إمتام نقلها ملخازن الهيئة و�إنهاء �إجراءات
فح�صها وت�سلمها و�إ�ضافتها للمخازن يتم �إقفال ح�ساب االعتماد فـي ح�ساب مواد
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باملخازن  ،وذلك فـي حالة ما �إذا مت التوريد دفعة واحدة  ،وفـي حالة التوريد
اجلزئي يتم �إقفال التكاليف املتعلقة بال�شحنة الواردة فـي ح�ساب مواد باملخازن
واتباع الإجراء نف�سه مع جميع ال�شحنات �إىل �أن يكتمل التوريد  ،ويقفل االعتماد .
املــادة ( ) 45
ت�صرف الرواتب للموظفني خالل الأيام الأربعة الأخرية من ال�شهر الذي ا�ستحقت عنه ،
ويجوز �صرفها مقدما عند قيام املوظف ب�إجازته االعتيادية �أو عند تعوي�ضه عن جزء منها ،
ويتم �صرف الرواتب للموظفني بالتحويل �إىل ح�ساباتهم البنكية .
املــادة ( ) 46
على الهيئة عند ا�ستخراج تذاكر ال�سفر بالطائرات التعامل مع �شركة النقل الوطنية كلما
كان ذلك ممكنا واال�ستفادة من التخفي�ضات التي متنح فـي حالة ا�ستخراج التذاكر لفرتات
حمددة .
املــادة ( ) 47
يجـوز للهيئة �أن تربم عقود خدمات الت�شغيل وال�صيانــة والتوريــد واخلدمــات ملــدة جت ــاوز
ال�سنة املالية �إذا كانت قيمة العقد فـي حدود االعتماد املدرج لهذا الغر�ض بامليزانية  ,ويجوز
التعاقد ملدة تزيد على (� )2سنتني ب�شرط احل�صول على موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 48
تت�ألف نفقات الهيئة من الآتي :
�أ  -تكاليف امل�شرتيات الداخلية واخلارجية .
ب  -تكاليف اقتناء الأ�صول الثابتة .
ج  -امل�صروفات املرتتبة لقاء اخلدمات املقدمة من الغري .
د  -امل�صاريف الإدارية والعمومية .
هـ  -امل�صاريف املختلفة .
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املـــادة ( ) 49
ي�شرتط ل�صحة املدفوعات توافر ال�شروط الآتية :
�أ � -أن تتم مبوافقة رئي�س الهيئة مبذكرة م�سبقا .
ب � -أن تكون امل�شرتيات �أو الأعمال �أو اخلدمات املنفذة كليا �أو جزئيا ل�صالح ن�شاط
الهيئة .
ج  -توف ــر م�ستن ــد يثب ــت مطالب ــة الغي ــر بقيم ــة توري ــد امل�شرتي ــات �أو �أداء الأعم ــال
�أو اخلدمات .
د  -توفر م�ستند يثبت ت�سلم الهيئة فعليا للبنود امل�شرتاة �أو اخلدمات املقدمة .
املـــادة ( ) 50
تعترب املدفوعات الآتية معقودة حكما  ،وال حتتاج ملوافقة م�سبقة من رئي�س الهيئة :
أ�  -املدفوعات النا�شئة عن العقود املربمة مبجرد توقيعها من رئي�س الهيئة مثل
عقود العمل والإيجارات .
ب  -املدفوعات العائدة للخدمات املقدمة من اجلهات احلكومية ذات الأ�سعار املحددة
مثل م�صروفات الهاتف والكهرباء واملاء .
املـــادة ( ) 51
ال يجوز حترير �شيكات حلاملها �أو على بيا�ض  ،ويجب �أن يكون ال�شيك م�سحوبا با�سم
�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري  ،وال ي�صرف � ،إال للم�ستفيد الأول فقط  ،ويراعى التوقيع
على م�ستند ال�صرف من قبل املخول بالت�سلم بناء على تفوي�ض م�سبق ويتم �إ�صدار �سند
قب�ض يفيد ت�سلمه ال�شيك مع �أهمية االحتفاظ بكعوب ال�شيكات فـي مكان �أمني حتت رقابة
املدير املايل .
املـــادة ( ) 52
يجب �أن يحمل ال�شيك امل�صدر عن الهيئة توقيع املفو�ضني بالتوقيع واملودع منوذج توقيعهم
لدى البنوك .
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املـــادة ( ) 53
يتعي ـ ــن موافـ ــاة كاف ـ ــة البنـ ــوك التي تتعام ــل معه ــا الهيئ ــة بنم ــاذج توقي ــع رئي ــ�س الهيئـ ــة
�أو من ينوب عنه فـي حالة غيابه �أو من يفو�ضهم .
املـــادة ( ) 54
يكون ت�سل�سل امل�ستويات الإدارية بالهيئة التي لها �سلطة اعتماد ال�صرف على النحو الآتي :
أ�  -رئي�س الهيئة .
ب  -املدير العام .
ج  -املدير املايل .
املـــادة ( ) 55
يتعني اتخاذ الإجراءات الرقابية عند طبع �سندات القب�ض وال�صرف للنقد و�سندات الت�سلم
والدفع ودفاتر ال�شيكات  ،بحيث تكون مطابقة للنماذج الواردة فـي الالئحة التنفيذية
للقانون املايل امل�شار �إليها مع �ضرورة االحتفاظ بهذه ال�سندات فـي مكان �أمني حتت رقابة
املدير املايل  ،ويتعني �أن تكون هذه امل�ستندات مرقمة بالت�سل�سل  ،و�أن يراعى هذا الت�سل�سل
عند ا�ستخدامها مع االحتفاظ بالن�سخ امللغاة .
املـــادة ( ) 56
ال يجوز االحتفاظ لدى �أمني خزينة الهيئة مببلغ يزيد على املبلغ الالزم الحتياجات الهيئة ،
والذي ي�صدر بتحديده قرار من رئي�س الهيئة بناء على اقرتاح املدير املايل  ،كما يحظر
عليه االحتفاظ ب�أموال غري �أموال الهيئة  ،وكل ما يوجد فـي اخلزينة يعترب من �أموال
الهيئة  ،و�إال تعر�ض للم�ساءلة القانونية .
املـــادة ( ) 57
يتعني �إجراء جرد مفاجئ خلزينة الهيئة على فرتات دورية خالل العام  ،وعمل حما�ضر
اجلرد الالزمة  ،ويكون املوظف امل�س�ؤول عن ت�سلم النقد � -أمني اخلزينة �أو املكلف بالقب�ض -
مدينـ ــا بالعج ــز الذي قد يظهر نتيجة اجل ــرد � ،أما الزي ــادة فتقي ــد فـي ح�س ــاب م�ستقـ ــل
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حتى يب ــرر �أمــني اخلزين ــة �سبب وجودهــا  ،و�إال حولــت �إىل الإيرادات املتنوعــة علــى �أن هــذا
ال يعفيه من �إجراء التحقيق معه عمال مببد�أ الزيادة فـي اخلزينة كالنق�ص فيها  ،مع
�إخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة من التحقيق .
املـــادة ( ) 58
�أ  -يعترب رئي�س الهيئة �أو من يفو�ضه معتمد النفقة و�آمر ال�صرف �أو �آمر الدفع  ،ويعتبـ ــر
توقيع ـ ــه على م�ستن ـ ــدات ال�ص ـ ــرف توقيع ــا نهائي ــا يجي ــز للم�س�ؤوليـ ـ ــن عن حفظ
الأموال �صرف مبالغ نقدا �أو حترير ال�شيكات �أو اعتماد الإ�شعارات البنكية �أو �شراء
االحتياجات .
ب �	-إن اعتمــاد �أم ــر ال�صــرف لأي ت�صــرف ين�شـ ـ ـ�أ عنــه نفقــة مــا لــم ي�ستلــزم بال�ضــرورة
تنفيذها ب�شكل �سليم بوا�سطة امل�ستندات النظامية املعمول بها لدى الهيئة  ،وطبق ـ ــا
للإج ـ ــراءات املحا�سبي ـ ــة فـي هـذا ال�شـ ـ�أن  ،ويعتب ــر املدي ــر املال ــي م�س ـ ـ�ؤوال عن �صحة
تنفيذ هذه الإجراءات .
ج  -يعتب ــر �سن ـ ــد ال�صـ ــرف امل�ستند النظام ــي الـ ــذي يجيز لأمني اخلزينـ ــة دفـ ــع النق ـ ــود ،
كما �أن �أمر دفع ال�شيكات هو امل�ستند النظامي الذي يجيز �سحب النقود من البنك .
املـــادة ( ) 59
التوقيع على ال�شيكات ال�صادرة من الهيئة ل�صالح الغري تكون كالآتي :
أ�  -يلزم �أن يكون هناك توقيعان على ال�شيك ح�سب ال�صالحيات املالية .
ب � -إخطار البنك ب�أ�سماء من لهم حق التوقيع  ،وكذلك �أي تعديل فور حدوثه .
املـــادة ( ) 60
يجـ ــوز الت�صري ــح بال�صـ ــرف نقـ ــدا مبوجـ ــب �أمـ ــر دفـ ــع على خزين ــة الهيئــة فـ ــي ح ـ ــدود
مبلغ (  ) 200مائتي ريال عماين فـي املرة الواحدة  ،وباعتماد املخول بال�صرف .
املـــادة ( ) 61
يكون ت�أجري العقارات و�شراء الأ�صول الثابتة وكافة امل�صروفات طبقا لالعتمادات املدرجة
بامليزانية .
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البــاب الثامــــن
ال�سلــف امل�ستدميــة وامل�ؤقتــة
املـــادة ( ) 62
يق�ص ــد بال�سلـ ــف املبال ــغ التي تخ�ص ــ�ص ملواجهة �صرف بع�ض �أنواع النفقــات التي يتعــذر
فيها ال�صرف باتباع الإجراءات املقررة لذلك  ،وهي تنق�سم �إىل الآتي :
أ�  -ال�سلف امل�ستدمية :
 - 1تخ�ص�ص ملواجهة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى التي
ال تتجاوز مبلغ ( )200مائتي ريال عماين � ،أو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها
من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة معينة بعد موافقة رئي�س الهيئة �أو من يفو�ضه .
 - 2ي�صرف من ال�سلفة �أجـ ــور العمال امل�ؤقتــني عن مدة ت�شغيل تقل عن ()15
خم�سة ع�شر يوما  ،ويجوز ا�ستثناء �صرف بدالت ال�سفر مقدما ملوظفـي الهيئة
مهما بلغت قيمتها  ،كما يجوز ا�ستثن ــاء �ص ــرف �سلف ــة مقدم ــة  -حتــت ح�ساب
الراتب �أو الأجــر  -للموظ ــف �أو اال�ست�ش ــاري �أو اخلبي ــر غيـ ــر العمان ــي ال ــذي
يتم التعاق ــد مع ــه وفق ــا لعقد عم ــل خــا�ص على �أن تك ــون فـي حدود ن�صف
الراتب �أو الأجر الأ�سا�سي ال�شهري امل�ستحق  ،ويتم ا�ستقطاعها من �أول راتب
�أو �أجر ي�صرف للموظف �أو اال�ست�شاري �أو اخلبري  ،وال يجوز �صرف �أي �سلفة
�شخ�صية .
 - 3ي�ستعا�ض امل�صروف من ال�سلفة كلما بلغ (� )%40أربعني فـي املائة من قيمة
ال�سلفة �أو �أكرث وال ت�سوى �إال فـي نهاية ال�سنة املالية �أو عند �إلغائها  ،ويقوم
بردها للموظف املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية .
 - 4عند ت�سلم دائرة ال�ش�ؤون املالية طلب ا�ستعا�ضة ال�سلفة امل�ستدمية �أو تقرير
ت�سويـ ــة م�صروف ــات ال�سلف ــة امل�ؤقتة تقوم باخل�صم بقيمة امل�صــروف الفعلي
من ال�سلفة على بنود احل�سابات املخت�صة مبيزانية الهيئة .
 - 5تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بت�سوية ال�سلفة امل�ستدمية قبل انتهاء ال�سنة
املالية فـي  31دي�سمرب من كل عام  ،وذلك بتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة للمبالغ
امل�صروفة من ال�سلفة �إىل ق�سم التدقيق الداخلي ملراجعتها .
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 - 6يراعـى عند �صـرف ال�سلفـة امل�ستدمية �أال يتم �صرف �أي مبالغ لــذوي ال�ش ـ�أن ،
�أو �صــرف �أي �سلفة �شخ�صية .
ب  -ال�سلف امل�ؤقتة :
 - 1تخ�ص�ص لغر�ض حمدد وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها مبجرد انتهاء
هذا الغر�ض �أو خالل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ منحها  ،ويجوز
متديد هذه املدة .
 - 2ال يجــوز ال�صرف من ال�سلفــة امل�ؤقتة �إال للغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله ،
وال يجوز �أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة لغر�ض واحــد  ،ويج ــب عن ـ ــد انته ــاء
الغر�ض من ال�سلفة قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�سوية م�صروفات �سلفة
م�ؤقتة  ،على �أن يرفــق به جميــع امل�ستنــدات امل�ؤيدة لل�صرف  ،ويبني فـي هذا
التقرير ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة � ،أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب
الأحوال .
املـــادة ( ) 63
جتري الهيئة درا�سة لتحديد قيمة ال�سلف بحيث ال تزيد على متو�سط امل�صروف منها
خالل ( )3ثالثة �أ�شهر عند منح ال�سلفة امل�ستدمية �أو امل�ؤقتة �إىل �أي جهة بالهيئة  ،وتقوم
دائرة ال�ش�ؤون املالية قيد قيمة ال�سلفة باحل�سابات املخ�ص�صة لذلك  ،ويخ�ص�ص ح�ساب
م�ستقل با�سم اجلهة التي منحت ال�سلفة .
املـــادة ( ) 64
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية بالتن�سيق مع وزارة املالية �سجال عاما لكل من ال�سلف امل�ستدمية
وامل�ؤقتة املمنوحة جلميع اجلهات بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة وتقيد فيهما
جميــع البيان ــات املتعلق ــة بتلك ال�سل ــف  ،وتتوىل دائ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون املالية اتخاذ الإجراءات
الالزمــة للت�أميــن على مبالــغ ال�سلــف امل�ستدمي ــة وامل�ؤقتـ ــة ت�أمين ــا �شامـ ــال �ضد االختـ ــال�س
�أو ال�سرقة �أو غري ذلك من الأخطار بالتن�سيق مع وزارة املالية .
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املـــادة ( ) 65
�أ  -يجوز �صرف �سلفة م�ستدمية ملواجهة امل�صروفات التي تتطلبها طبيعة العمل  ،ويحدد
رئي�س الهيئة املوظفني الذين ت�صرف لهم ال�سلفة واملخولني بال�صرف منها .
ب  -يجوز �صرف �سلفة م�ؤقتة لأغرا�ض حمددة ب�أعمال الهيئة مبوافقة رئي�س الهيئة ،
ويجب ت�سوية هذه العهدة مبجرد انتهاء الغر�ض الذي �صرفت من �أجلها .
ج  -ت�صرف ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة مبوجب قرار من رئي�س الهيئة يحدد فيه الأمور
الآتية :
 - 1ا�سم امل�ستفيد من ال�سلفة .
 - 2مبلغ ال�سلفة .
 - 3الغر�ض من ال�سلفة .
 - 4تاريخ انتهاء ال�سلفة .
� - 5أ�سلوب ا�ستعا�ضتها  ،وا�سرتدادها .
وت�سرتد ال�سلفة من املوظف وفقا ملا جاء بالقرار ال�صادر من �آمر ال�صرف  ،وتعالج ماليا
وحما�سبيا وفق نوع ال�سلفة .
د  -ت�سجل العهدة بالدفاتر عند �صرفها � ،أو ت�سويتها .
هـ  -ت�صف ــى ال�سلـ ــف امل�ستدمي ــة وال�سل ــف امل�ؤقت ــة  ،وي�سرتد الر�صيـ ــد النق ــدي من ــها
فـي نهاية العام املايل .
املـــادة ( ) 66
ال يجـ ــوز مل ــن بعهدتـ ــه نقدا �أن يعط ــى عه ــدة لأي �سب ــب ك ــان �إال بقـ ــرار من رئي ــ�س الهيئـ ــة ،
�أو من يفو�ضه  ،على �أن يتم �إعداد �سندات �صرف بذلك على ح�ساب املوظف  ،و�أي عهدة
معطاة ب�أوراق غري ر�سمية دون حترير �سندات بها يعترب مانح العهدة م�س�ؤوال عنها  ،وي�س�أل
عن ذلك م�ساءلة قانونية .
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املـــادة ( ) 67
على املدير املايل متابعة ت�سديد العهد وال�سلف وا�سرتدادها فـي مواعيدها  ،وعليه �أن
يخطر رئي�س الهيئة �أو من ينوب عنه خطيا عن كل ت�أخري فـي ت�سديدها  ،وت�سرتد العهد
وال�سلف من املوظفني فـي حاالت ت�أخرهم عن ال�سداد  ،وخ�صمها من م�ستحقاتهم .
املـــادة ( ) 68
يجوز تخ�صي�ص مبلغ للم�صروفات النرثية من ال�سلفة امل�ستدمية ملواجهة املدفوعات
النقديـ ــة العاجلـ ــة �أو امل�صروفـ ــات النقدي ــة ال�صغيـ ــرة  ،ويح ــدد املدي ــر املال ــي قيم ــة مبلغ
امل�صروفات النرثية وفقا الحتياجات العمل  ،وكذلك البنود املختلفة الواجب ال�صرف منها ،
واحلد الأق�صى لكل �صرفية .
املـــادة ( ) 69
يجب �أن ت�ؤيد املدفوعات النقدية التي تتم من ال�سلفة امل�ستدمية مبقت�ضى م�ستندات متت
مراجعتها  ،واعتمادها من املفو�ض بالإنفاق .
املـــادة ( ) 70
يكلف رئي�س الهيئة ق�سم التدقيق الداخلي لإجراء جرد ر�صيد ال�سلفة مرة على الأقل كل
�شهر  ،وفـي مواعيد غري منتظمة للتحقق من �أن ر�صيدها الفعلي يتطابق مع الر�صيد
الدفرتي  ،و�إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�صيد  ،يعترب املبلغ الزائد من الإيرادات
املتنوعة للهيئة  ،ويورد �إىل وزارة املالية � ،أما �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�صيد ،
فيلتزم املوظف املخت�ص بال�سلفة ب�سداده  ،وجتري الهيئة التحقيقات الالزمة ملعرفة �أ�سباب
العجز �أو الزيادة .
وفـي جميع الأحوال تخطر كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
بنتائج هذه التحقيقات .
املـــادة ( ) 71
يجب ت�سوية ال�سلف امل�ؤقتة مبجرد انتهاء الغر�ض الذي �صرفت من �أجلها وفـي حدود
امل ــدة املق ــررة لهذه ال�سلف ــة  ،مع وج ــوب رد ال�سلفــة امل�ؤقتة فـي نهاية ال�شهر �إذا مل ت�صرف
فـي الأغرا�ض املخ�ص�صة لها .
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البــاب التا�سـع
الف�صـل الأول
اخلزائــن
املـــادة ( ) 72
يتم �إن�شاء خزينة رئي�سية بالهيئة تتوىل ت�سلم الأوراق النقدية وال�شيكات التي تورد �إليها
من م�صادر التوريد املختلفة  ،ويكون للخزينة �أمني ي�صدر بتعيينه قرار من رئي�س الهيئة
�أو من يفو�ضه  ،ويكون تابعا للمدير املايل .
املـــادة ( ) 73
يحظر على �أمني اخلزينة ال�صرف من الإيرادات �أو املتح�صالت .
املـــادة ( ) 74
على �أمني اخلزينة �إعداد ما ي�أتي :
أ�  -ك�شوف باحلركة اليومية للخزينة مو�ضحا بها الر�صيد النقدي والعهد النقدية
تراجع يوميا من دائرة ال�ش�ؤون املالية مع �أوراق الت�سلم وال�صرف والتوريد ،
ويتم عمل مطابقة يوميا بني الر�صيد الدفرتي والر�صيد الفعلي .
ب  -ك�شوف بجميع ال�شيكات املحفوظة باخلزينة مرتبة ح�سب تواريخ اال�ستحقاق
ملتابعة حت�صيلها �أو توريدها للبنك فـي مواعيدها .
املـــادة ( ) 75
يحظر على �أمني اخلزينة �إيداع �أي مبالغ �أو م�ستندات ذات قيمة تخ�ص الغري بخزينة
الهيئة .
املـــادة ( ) 76
�أمني اخلزينة م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عما فـي عهدته من نقود �أو �شيكات �أو �أي حمرر ذي
قيمة  ،وجميع حمتويات اخلزينة تكون فـي عهدته �شخ�صيا  ،كما يكون م�س�ؤوال بالت�ضامن
عن كل عهدة فرعية ت�سلــم من عهدت ــه �إىل م�ساع ــده وعليه تنفي ــذ التعليمــات اخلا�ص ــة
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باخلزين ــة والتي ت�صــدر فـي هذا ال�شـ ـ�أن  ،وفـي حال ــة تغيي ــر �أمني اخلزين ــة � -أو وفات ــه -
يتم نقل عهدة اخلزينة �إىل من يحل حمله بعد �إجراء جرد فعلي مبعرفة ق�سم التدقيق
الداخلي .
املـــادة ( ) 77
يكل ــف رئي ــ�س الهيئ ــة �أو من يفو�ضـ ــه �أحد موظفـ ــي ق�س ــم التدقي ــق الداخل ــي جل ــرد جمي ــع
حمتويات اخلزينة مرة واحدة على الأقل كل �شهر  ،وفـي مواعيد غري منتظمة .
كما ت�شكل بقرار من رئي�س الهيئة �أو من يفو�ضه جلنة تكون من ع�ضوية �أحد موظفـي
ق�سم التدقيق الداخلي ودائرة ال�ش�ؤون املالية جلرد حمتويات اخلزينة فـي �آخر يوم عمل
من ال�سنة املالية �أيا ما كان تاريخ اجلرد ال�سابق .
وفـي حالة ظهور فرق بالعجز �أو الزيادة يرفع الأمر من قبل رئي�س اللجنة �إىل املدير املايل
التخـ ــاذ الإجـ ــراءات الالزم ـ ــة لتحديـ ــد امل�س�ؤولي ـ ــة  ،مـ ــع �إخط ــار كـ ــل م ــن وزارة املاليـ ــة
وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بذلك .
الف�صـل الثانـي
ح�سابـات الهيئـة
املـــادة ( ) 78
يحدد رئي�س الهيئة البنوك العاملة فـي ال�سلطنة التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة بعد
موافقـة وزارة املاليــة  ،وتــودع فيهــا جمي ــع الأم ــوال الواردة �سواء �أكان ــت نقدي ــة �أم �شيكــات
�أم حواالت �أم خطابات مالية .
املـــادة ( ) 79
يراعى عند فتح احل�سابات لدى البنوك �أال تزيد ن�سبة املبالغ املودعة من الهيئة لدى �أي
بنك على ( )%10ع�شرة باملائة من جملة الودائع التي تظهر فـي مركزه املايل فـي نهاية
ال�سنة املالية ال�سابقة على الإيداع  ،وعلى الهيئة �إخطار وزارة املالية باحل�سابات املفتوحة
با�سمها لدى البنوك املختلفة وب�أنواعها والغر�ض من كل منها و�سعر الفائدة املتفق عليه .
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املـــادة ( ) 80
يجب �أن يكون �إ�صدار ال�شيكات �أو �أوامر ال�صرف �أو التحويل �أو الإيداع على احل�سابات
املفتوحة با�سم الهيئة بتوقيعني على الأقل من �شخ�صني من املخولني بالإنفاق معتمدين
من رئي�س الهيئة  ،ويجوز لرئي�س الهيئة عند ال�ضرورة  ،فـي حالة غياب �أحدهما  ،تخويل
�شخ�ص �آخر .
املـــادة ( ) 81
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مطابقة �شهرية بني ما هو وارد فـي �سجالت البنوك لدى
الهيئة  ،وبني ما هو وارد فـي ك�شوف ح�سابات البنوك و�إعداد الت�سوية الالزمة لذلـ ـ ـ ــك ،
و�إر�سال ن�سخة من ك�شوف احل�سابات والت�سوية �إىل وزارة املالية فـي موعد �أق�صاه منت�صف
ال�شهر التايل .
الف�صـل الثالـث
الت�أمينـات
املـــادة ( ) 82
الت�أمينات للغري ت�شمل املبالغ النقدية وما فـي حكمها والكفاالت واال�ستقطاعات املقدمة
من الغري كت�أمني عن عقود �أو ارتباطات يلتزم بتنفيذها جتاه الهيئة .
وت�سوى الت�أمينات املقدمة �أو املودعة من الغري وفق الأحكام التعاقدية اخلا�صة بها  ،كما
ت ــرد �إىل �أ�صحابه ــا �إذا زال ال�سب ــب الذي قدم ــت من �أجل ــه  ،وبعد موافقـ ــة رئيـ�س الهيئة ،
�أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 83
حتفــظ وثائــق الت�أمين ــات املقدمــة للهيئــة فـي ملــف خـا�ص  ،ويراعـى فح�صهــا دوريا بغية
الت�أكد من ا�ستمرار �صالحيتها �أو انتهاء �أجلها  ،ويكون املدير املايل م�س�ؤوال عن �صحة
القيود املحا�سبية اخلا�صة بها .
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الف�صـل الرابـع
املخـازن
املـــادة ( ) 84
يتم ت�سلم وتخزين و�صــرف الب�ضاعــة والرقابــة عليهــا وفق ــا للإج ــراءات املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها .
املـــادة ( ) 85
ت�سلـم جميــع الأ�صنــاف التي ترد للهيئــة �إىل املوظــف املختــ�ص باملخــازن  ،وتكون بعهدته ،
وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اخلا�صة بالفح�ص والت�سلم .
املـــادة ( ) 86
تت ـ ــم الرقاب ــة على املخ ــزن عن طري ـ ــق اجلــرد والتفتيــ�ش الــدوري والفجائ ــي بالإ�ضافــة
�إىل الرقابة بوا�سطة القيد املنتظم فـي ال�سجالت  ،ويكون ق�سم التدقيق الداخلي م�س�ؤوال
عن ذلك .
املـــادة ( ) 87
بالإ�ضافة �إىل اجلرد الدوري واملفاجئ  ،يجري جرد كافة موجودات املخزن مرة كل عام
على الأق ـ ــل  ،ويت ــم ذل ــك قب ــل نهاي ــة ال�سن ــة املالي ــة بوا�سط ــة جلنة ي�صدر قرار ت�شكيلها
من رئي�س الهيئة .
املـــادة ( ) 88
يكون املوظف املخت�ص م�س�ؤوال عن �أي عجز فـي املخزن  ،عدا العجز النا�شئ لعوامل طبيعية
�أو نتيج ــة جتزئ ــة امل�صروف ــات  ،وفـي هذه احلال ــة ي�س ــوى العجز بقرار من رئي�س الهيئة ،
�أو من يفو�ضه عنه .
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الف�صـل اخلامـ�س
امل�شرتيـات
املـــادة ( ) 89
�أ  -يكــون �شراء احتياج ــات الهيئ ــة من ال�س ــوق املحلي �أو عن طريق اال�سترياد من اخلارج ،
على �أن تكون للمنتجات املحلية �أولوية ال�شراء وفق القواعد املقررة قانونا .
ب  -يتــم التعاق ــد على �ش ــراء احتياج ــات الهيئ ــة مبوج ــب �أوامــر �شــراء �أو اعتمادات
م�ستندية ( �أو ما فـي حكمها ) بعد اعتمادها من املفو�ض بالإنفاق .
املـــادة ( ) 90
لرئي�س الهيئة �أن يقوم بتفوي�ض من يراه ب�صالحية اعتماد ال�شراء  ،مع مراعاة االلتزام
بال�صالحيات املمنوحة له فـي قرار التفوي�ض .
املـــادة ( ) 91
اعتماد ال�شراء ي�ستلزم تنفيذه بوا�سطة امل�ستندات املقررة لدى الهيئة  ،وطبقا للإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،ويعترب املدير املايل م�س�ؤوال عن �صحة تنفيذ هذه
الإجراءات .
املـــادة ( ) 92
فـي حالــة التعاقــد عن طريــق الإ�سنــاد املبا�ش ــر  ،يراعــى بالن�سب ــة لطلب ــات ال�ش ــراء �أو �أداء
اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال التي ترتاوح قيمتها بني( )2000 - 500خم�سمائة و�ألفـي ريال
عماين  ،احل�صول على عر�ضني من اثنني من املوردين �أو املكاتب اال�ست�شارية �أو املقاولني ،
املعتمدين  ،ومن ثالثة من ه�ؤالء �إذا كانت القيمة جتاوز(� )2000ألفـي ريال عماين وتقل
عن( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،على �أن يتم اختيار �أف�ضلها مع بيان الأ�سباب املوجبة
لذلك .
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املـــادة ( ) 93
يكون التعاقد فـي حدود االحتياجات الفعلية ال�ضرورية ل�سري العمل  ،وفـي حدود امليزانية
املعتمـ ــدة على �أ�سـ ــا�س درا�س ـ ــات واقعية يعدها ق�س ــم امل�شرتيـ ــات بدائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة
مع مراعاة م�ستوي ــات التخزي ــن ومع ــدالت اال�سته ــالك  ،وال يج ــوز التعاقــد على �أ�شيــاء
يوجــد منها فـي املخازن �أنواع مماثلة �أو بديلة عنها تفـي بالغر�ض  ،ويكون حتديد �سيا�سة
�شراء احتياجات الهيئة الفعلية  -املحلية �أو امل�ستوردة � -أو طلب �أداء اخلدمات �أو التعاقد
بقرار من رئي�س الهيئة بعد الت�أكد من كفاية االعتمادات املخ�ص�صة لذلك مبيزانية الهيئة .
املـــادة ( ) 94
قبل طرح �شراء احتياجات الهيئة  ،يتعني على ق�سم امل�شرتيات بدائرة ال�ش�ؤون املالية و�ضع
�سيا�سات منا�سبة لل�شراء لتوفري احتياجات الهيئة من امل�ستلزمات ب�أف�ضل ال�شروط والأ�سعار ،
ويتم تق�سيم تلك الأ�شياء �إىل جمموعات متجان�سة حتى ي�سهل درا�ستها فنيا ومقارنة
�أ�سعارها ماليا  ،وت�ساعد جلنة البت فـي عملها  ،ويكون الطرح على �أ�سا�س موا�صفات فنية
دقيقة ومف�صلة يتم و�ضعها مبعرفة جلنة فنية ذات خربة بالأ�صناف والأعمال املطلوبة ،
ويجوز عند ال�ضرورة اال�ستعانة باملكاتب اال�ست�شارية فـي ال�سلطنة �أو فـي اخلارج فـي �إعداد
هذه املوا�صفات .
وفـي احل ــاالت التي يتم الط ــرح فيها على �أ�س ــا�س عينــات مبوا�صف ــات معينــة  ،يتــم النــ�ص
عل ــى وزنه ــا ومقا�سهــا �أو حجمها وبيان نوع العبوات و�سعتها وموا�صفات ــها فـ ــي الأ�صنـ ــاف
التي يتم توريدها داخل عبوات .
املـــادة ( ) 95
يتوىل ق�سم امل�شرتيات بدائرة ال�ش�ؤون املالية و�ضع القيمة التقديرية للعملية مو�ضوع
التعاقــد بحيــث تكون مماثلــة لأ�سعــار ال�س ــوق عند الط ــرح  ،وعلي ــه فـي �سبي ــل ذلك القي ــام
بالدرا�س ــات والبح ــوث به ــدف التنبـ ـ�ؤ وجم ــع املعلوم ــات عن الأ�س ــواق وم�ستلزم ــات العم ــل
املتوفرة فيها التي حتتاجها الهيئة وم�ستوى �أ�سعارها وكمياتها املعرو�ضة فـي هذه الأ�سواق
وم�ستوى جودتها واملوا�صفات املتوفرة فيها وامل�ستلزمات البديلة التي ميكن �أن حتل حملها
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بهــدف تقلي ــل املخاطــر التي قد تتعــر�ض لها الهيئة فـي �سبيل احتياجاتها من امل�ستلزمات ،
مع الأخذ فـي االعتبار بالعوامل امل�ؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد  ،ويرفع
الق�سم تقريرا بنتيجة �أعماله لالعتماد من رئي�س الهيئة .
املـــادة ( ) 96
يخ�ص ــ�ص �سج ــل لقي ــد الأ�سم ــاء والبيان ــات الكافي ــة للموردي ــن واملقاولي ــن وبيــوت اخلب ــرة
واال�ست�شاريني والفنيني املتعاملني مع الهيئة  ،للرجوع �إليه عند ت�سليم طلبات ال�شراء و�أداء
اخلدمة الختيار املوردين �أو املقاولني املنا�سبني ممن يتعاملون فـي الأ�صناف �أو اخلدمات
املطلوبة  ،وفـي حالة عدم وجود املوردين �أو املقاولني املنا�سبني يتم اختيار موردين �أو مقاولني
�آخرين على �أن تدرج �أ�سما�ؤهم وبياناتهم فـي هذا ال�سجل  ،كما يخ�ص�ص �سجل �آخر لقيد
املوردين �أو املقاولني املحظور التعامل معهم مع بيان �أ�سباب هذا احلظر .
املـــادة ( ) 97
مت�سك دائرة ال�ش�ؤون املالية ال�سجالت الآتية :
أ� � -سج ــل لقيد طلبــات ال�شراء �أو �أداء اخلدمات وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة بها
وت�شم ـ ــل ( رقــم الطل ــب امل�سل�س ــل وتاريخ ــه  -اجله ــة الطالب ــة  -بي ــان امل�شرتي ــات
�أو اخلدمات املطلوبة  -تاريخ �إر�سال الطلب للموافقة ) .
ب � -سجل لقيد �أوامر ال�شراء وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة بها وت�شمل ( رقم وتاريخ
�أمر ال�شراء  -ا�سم املورد  -ملخ�ص الأ�صناف املطلوبة  -قيمة الأ�صناف املطلوبة -
م ــدة �سريـ ــان �أمــر ال�ش ــراء  -رقــم القي ــد ب�سج ــل االرتباط ــات  -تاريــخ الإر�س ــال
�إىل املورد  -ورقم وتاريخ �إذن الت�سلم ) .
ج � -سجل ملراقبة االرتباطات  ،تقيد به من واقع بيانات �أوامر ال�شراء القيمة فـي خانة
املبلغ  ،وفـي خانة البند املخت�ص  ،ثم تخ�صم قيمة �أمر ال�شراء من �أ�صل اعتماد
البند املخت�ص  ،وي�سجل الباقي فـي خانة ر�صيد امليزانية  ،ويراعى الت�أ�شري على
�أوامر ال�شراء مبا يفيد كفاية االعتمادات املخ�ص�صة لذلك بامليزانية �أو عدم
كفايتها قبل الت�صديق عليها .
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املـــادة ( ) 98
يتوىل ق�سم امل�شرتيات بدائرة ال�ش�ؤون املالية اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شراء جميع
االحتياج ــات واملهم ــات الالزم ــة للهيئ ــة وتنفي ــذ الأعمال وفق ــا للأحك ــام املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي هذه الالئحة  ،وله على الأخ�ص مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -القيد فـي �سجل قيد املوردين واملقاولني املتعاملني مع الهيئة .
ب  -اختيار م�صادر ال�شراء املنا�سبة والتفاو�ض معها للح�صول على �أف�ضل امل�ستلزمات
ب�أف�ضل الأ�سعار املتاحة بال�سوق املحلي واخلارجي .
ج  -ت�سل ــم طلبـ ــات ال�شــراء �أو طلب ــات متوين املخازن من الدوائر املختلف ــة بالهيئة
على النموذج املعد لهذا الغر�ض التخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذها بعد قيدها
فـي ال�سجل املعد لذلك  ،على �أن يقوم ق�سم امل�شرتيات مبراجعة طلبات ال�شراء
املقدمة من قبل الدوائر املختلفة للت�أكد من مطابقة طلب ال�شراء لل�سيا�سة
ال�شرائية املتبعة بالهيئة .
د � -إع ــداد �ش ــروط املناق�ص ــة �أو املمار�س ــة التي تطرحه ــا جلن ــة املناق�ص ــات �أو جلــان
املمار�سة بالهيئة وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة وا�ستكمال
الإجراءات الالزمة .
هـ  -طل ــب الأ�سع ـ ــار من املوردي ــن واملقاولي ــن املعتمدي ـ ــن بالن�سب ـ ــة للمـ ــواد والأعم ـ ــال
فـي حالـ ــة التعاقـ ــد بطريـ ــق الإ�سنـ ــاد املبا�شـ ــر  ،و�إثبـ ــات البيانـ ــات الـ ــواردة بهـ ــا
فـي الك�شوف التي تعد لذلك  ،وعر�ضها على رئي�س الهيئة .
و  -اتخـ ــاذ الإجـ ــراءات الالزمـ ــة لإ�صـ ــدار �أوامــر ال�شــراء على النمـ ــوذج املعـ ــد لذلـ ــك
�إىل املوردين �أو امل�صانع �أو املقاول الذي تقرر اختياره  ،وقبول عر�ضه وقيدها
ب�سجل �أوامر ال�شراء ومتابعة تنفيذها .
املـــادة ( ) 99
مع عدم الإخالل ب�أحكام مواد امل�شرتيات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،للهيئة حق
�ش ـ ــراء �أي وثائـ ـ ــق خا�ص ــة ته ــم ال�صال ــح الع ــام  ،ويتـ ــم تقيي ـ ــم هــذه الوثائ ــق وحتدي ــد
ثمنها عن طريق جلنة ت�شكل لهذا الغر�ض  ،ويتم هذا ال�شراء دون التقيد بالنظم املتعلقة
بامل�شرتيات احلكومية .
-34-

