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الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون
قــــرار
رقـم 2016/132
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/108ب�إن�شــاء الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون
و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل موافقــة جملــ�س �إدارة الهيئ ــة فـي اجتماعه الأول لعام 2016م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحك ــام الالئحـ ــة املالي ــة بالهيئ ــة العامــة للإذاع ــة والتلفزي ــون املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1437/ 7 / 5 :هـ
املـوافــــق 2016/ 4 /13 :م

د  .عبداللـه بـن نا�صـر بن خليفـة احلرا�صي
رئيــ�س الهيئ ــة العام ــة للإذاعـ ــة والتلفزيـ ــون
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البــاب الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــة
املـــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
�أ  -الهيئـــــة :
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .
ب  -املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
ج  -الرئيــــ�س :
رئي�س الهيئة .
د  -نائــب الرئيــ�س :
نائب رئي�س الهيئة .
هـ  -املديـــر املالــــي :
مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية بالهيئة .
و  -املوظفــون املاليـــون :
ك ــل من نيـ ــط به قب�ض الأموال العائــدة للهيئة �أو حفظها �أو �إنفاقه ــا �أو مراقبتهــا
�أو القيام بتنظيم امل�ستندات املالية �أو �إجراء القيود املحا�سبية �أو ترحيلها لل�سجالت
�أو البطاقات �أو النماذج املعدة لذلك  ،وب�صفة خا�صة املحا�سبون و�أمناء اخلزائن
وحامل ــو ال�سلــف بنوعيه ــا واملدققون الداخليــون واملراجعون وكتبــة احل�سابــات ،
وكتبة ال�ش�ؤون املالية وكتبة امل�شرتيات و�أمناء املخازن و�أمناء ال�سجل فـي الهيئة .
ز  -دائــرة ال�شــ�ؤون املاليــة :
التق�سيم الإداري املخت�ص بحفظ �أموال الهيئة وحت�صيلها ودفع االلتزامات املالية
للهيئة  ،وذلك طبقا للقوانني واللوائح والقرارات ال�سارية .
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ح  -امليزانيـــــــــة :
الربنامج املايل املت�ضمن الإيرادات والنفقات املقدرة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
ط  -احل�ســاب اخلتامــي :
البيان ــات املاليــة الفعلية التي مت �إعدادها فـي نهاي ــة ال�سن ــة املاليـ ــة للهيئ ــة ونتائ ــج
�أعمالها .
ي  -دائـرة التدقيـق الداخلـي :
التق�سيم الإداري املخت�ص بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
والأنظمة ال�سارية واقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على �أموال
الهيئة .
ك  -خطـــة القطــــاع :
الربنامــج التنفي ــذي ال ــذي يع ــده كل قطــاع من قطاعات الهيئ ــة ومكتــب الهيئـ ــة
مبحافظة ظفار خالل عام فـي �إطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
ل  -املفـــو�ض بالإنفــاق :
الرئي�س �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 2
ت�ســري �أحك ــام القوانــني واللوائح والنظم احلكوميـ ــة فيمـ ــا ل ــم يــرد ب�ش�أن ــه ن�ص فـي ه ــذه
الالئحة .
املـــادة ( ) 3
يجب على كل من ي�ستخدم �أموال الهيئة � ،أو تكون فـي عهدته املحافظة عليها .
املـــادة ( ) 4
تتولــى التق�سيمــات الإداريــة املختلفــة اتخــاذ الإجــراءات الالزمــة ل�صيانــة �أمــوال الهيئ ــة
التــي ت�ستخدمهــا �أوال ب ـ�أول .
املـــادة ( ) 5
يراعى عند تقدير �ضرورة �صيانة �أموال الهيئة مدى �إمكانية اال�ستفادة منها م�ستقبال ،
وما تبقى من عمرها االفرتا�ضي .
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املـــادة ( ) 6
تعد كل خمالفة لأحكام هذه الالئحة من املخالفات املالية فـي تطبيق �أحكام القانون املايل
والئحته التنفيذية .
املـــادة ( ) 7
يلت ــزم كــل موظــف يعمــل لــدى الهيئــة بتقدمي بيان الذمة املالية متى ما طلب منه ذلك ،
وفقا ملا تقرره الأنظمة والقوانني املنظمة لذلك .
املـــادة ( ) 8
�إذا وقع اختال�س �أو نق�ص �أو �إهمال �أو �ضياع فـي �أموال الهيئة �أو حقوقها � ،أو �إذا وقع تزوير
�أو تالعــب فـي امل�ستن ــدات �أو احل�ساب ــات �أو ال�سج ــالت �أو الق�سائ ــم املالي ــة  ،على رئيــ�س قطاع
العمليات الإدارية واملالية �أو رئي�س مكتب الهيئة مبحافظة ظفار بح�سب الأحوال اتخاذ
الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة الالزمــة  ،و�إبــالغ نائب الرئي�س بذلك التخاذ الإجـراءات
الالزمــة مبا فــي ذلــك التحقيــق وت�شكيــل اللجــان الالزمة لهذا الغر�ض  ،و�إبالغ جهاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة .
املـــادة ( ) 9
يجوز للهيئة فر�ض ر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها بقرار من الرئي�س بعد موافقة
وزارة املالية .
املـــادة ()10
يجوز للهيئة فـي �إطار ممار�ستها اخت�صا�صاتها ا�ست�ضافة �أفراد من خارج ال�سلطنة ممن
تدعو احلاجة �إىل اال�ستفادة من خرباتهم وم�شاركاتهم مع حتمل الهيئة لتذاكر �سفرهم
و�إقامتهم .
املـــادة ( ) 11
يجــوز للهيئــة  -بعد موافقــة الرئيــ�س  -فـي �إطار ممار�سته ــا اخت�صا�صاته ــا التن�سيــق مع
القطاع اخلا�ص لرعاية الفعاليات واحلفالت التي تقيمها الهيئة  ،دون �أن تتحمل الهيئة
�أي �أعباء مالية .
املـــادة ( ) 12
يج ــوز للهيئ ــة التب ــرع باملـ ــواد ال�سمعيـ ــة واملرئيـ ــة والإخباريـ ــة (الإذاعيـ ــة والتلفزيونيـ ــة)
للم�ؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية داخل ال�سلطنة وخارجها بقرار من الرئي�س بعد موافقة
املجل�س .
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املـــادة ( ) 13
يجوز �صرف تكاليف م�شاركات �أفراد من خارج الهيئة فـي املهمات التي ت�شارك بها الهيئة
وذلك على النحو الآتي :
�أ � -أن يتقرر الإيفاد بقرار من الرئي�س دون غريه .
ب � -أن يحـ ــدد بقرار الإيفاد درجــة تذكــرة ال�سفــر علــى �أال تزي ــد علــى درج ــة رج ــال
الأعمال  ،ما مل يكن ال�سفر فـي �إطار وفد ر�سمي  ،في�ستحق درجة التذكرة املقررة
لرئي�س الوفد .
ج � -أن مينح املوفد تعوي�ضا نقديا يقدره الرئي�س على �أال يزيد على مقدار �أعلى بدل
مقرر ملوظفـي الهيئة .
البـاب الثانـي
ال�صالحيـــات واالخت�صا�صــات املـاليــة
الف�صــل الأول
ال�صالحيــات املاليــة للرئيــ�س ونائبــه
املـــادة ( ) 14
الرئي�س هو امل�س�ؤول عن �أموال الهيئــة و�إ�صــدار �أوامــر ال�صرف طبقا للقوانـني واللوائــح
والقرارات املعمول بها  ،وفـي حدود االعتمادات املالية املدرجة بامليزانية ال�سنوية للهيئة ،
ولـ ــه �أن يفو�ض بع ــ�ض �صالحياته فـي هذا ال�ش ـ ـ�أن �إىل نائب الرئيـ�س ور�ؤ�ساء القطاعات
واملكاتب �أو مديري الدوائر �أو ر�ؤ�ساء الأق�سام ومن فـي حكمهم .
املـــادة ( ) 15
نائ ــب الرئي ــ�س م�سـ ـ�ؤول �أمـ ــام الرئي ــ�س ع ــن الإ�ش ــراف عل ــى الأعمــال املاليــة ف ــي الهيــئة
وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويكون ر�ؤ�ساء القطاعات واملكاتب ومديرو الدوائر
ور�ؤ�ساء الأق�سام ومن فـي حكمهم م�س�ؤولني �أمام نائب الرئي�س .
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الف�صـــل الثانــــي
ال�صالحيــات املاليــة لرئيــ�س قطـــاع العمليات الإداريـة واملاليـة
املـــادة ( ) 16
رئي�س قطـاع العمليـات الإداريـة واملاليـة م�سـ�ؤول �أمـام نائـب الرئيــ�س ع ــن الأعمال املالية
فـي الهيئة  ،وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويبا�شر على الأخ�ص ال�صالحيات الآتية :
�أ  -الإ�شــراف على �إع ــداد م�ش ــروع امليزاني ــة ال�سنويــة للهيئ ــة وتقدميـ ــه �إىل نائ ــب
الرئي�س ليتوىل رفعه �إىل الرئي�س الذي يقوم بعر�ضه على املجل�س لالعتماد قبل
نهاية �شهر يوليو من ال�سنة ال�سابقة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانية  ،ويراعى �أن
يرفق بامل�شروع بيانات عن الأ�س�س التي بنيت عليها تقديرات امليزانية .
ب  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذا لها ومن اتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
ج  -التحق ــق من اتخـ ــاذ االحتياطـ ــات الكافيـ ـ ــة والإج ــراءات الالزمـ ـ ـ ــة للمحافظـ ــة
على �أموال الهيئة .
د  -التحقق من حت�صيل �إيــرادات الهيئــة فـي مواعيدها وقيدهــا فـي ال�سجالت املعدة
لذلك .
هـ  -التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
و  -درا�س ــة التقاري ــر والبيان ــات املقدمـ ــة �إليه من املخت�صــني بالهيئــة قبل عر�ضهــا
على نائب الرئي�س .
ز  -الت�أكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية الالزمة العتماد �سندات
ال�صرف فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له قانونا .
الف�صـل الثالـث
اخت�صا�صـات وم�س�ؤوليـات املديـر املـالـي واملوظفـني املـاليـني
املـــادة ( ) 17
املدير املايل هو الرئي�س املبا�شر للموظفني املاليني بدائرة ال�ش�ؤون املالية  ،وامل�س�ؤول �أمام
رئي�س قطاع العمليات الإدارية واملالي ــة ع ــن تطبي ــق �أحك ــام ه ـ ــذه الالئحـ ــة وعن �صحــة
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ح�ساب ــات الهيئــة ومعامالته ــا املالي ــة وال�سج ـ ــالت اخلا�ص ــة به ــا  ،والإجــراءات املتبع ــة
فـي املحافظة على �أموال الهيئة  ،ويبا�شر على الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ � -إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
ب  -الإ�شراف على م�سك وتنظيم ال�سجالت املالية للهيئة .
ج  -الت�أك ــد مــن توافــر ال�شــروط القانونية واملالية واملحا�سبي ــة  ،العتماد �سندات
ال�صرف  ،وذلك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له .
د  -العمل على ت�سريع وتب�سيط �إجراءات �صرف م�ستحقات اجلهات امل�ستفيدة ،
والإبالغ عن موا�ضع اخللل والت�أخري  ،واقرتاح احللول الناجعة ملعاجلتها .
هـ � -إعــداد ك�شـوف احل�ساب ــات ال�شهري ــة واخلتاميــة  ،وبيان املركز املايل للهيئ ــة ،
و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
و  -حت�صيــل وقي ــد الإيرادات وامل�صروفات فـي مواعيدهــا فـي ال�سج ــالت املعـ ــدة
لذلك .
ز  -اقتـ ــراح التعديـ ـ ــالت امل ـ ــراد �إدخالهـ ــا علـ ــى النظـ ـ ــام املحا�سب ـ ــي واملجموعـ ـ ــة
الدفرتية  ،وذلك بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي .
املـــادة ( ) 18
املوظفون املاليون م�س�ؤولون عن القيام بالأعمال املالية واملحا�سبية التي تتعلق بالهيئة
وعن املحافظة على ال�سجالت وامل�ستندات والوثائق املالية التي بحوزتهم وعلى �سريتها
التامة وعن �أي �أخطاء مالية قد تلحق ال�ضرر ب�أموال الهيئة وم�صاحلها  ،وعن �أي
تالعب �أو اختال�س �أو تزوير �أو �ضياع �سواء كان عن ق�صد �أو ب�سبب ق�صور �أو �إهمال
منهم  ،وعليهم ب�صورة خا�صة القيام مبا ي�أتي :
�أ � -إدخال البيانات املتعلقة ب�إيرادات الهيئة ونفقاتها فـي احل�ساب اخلا�ص بكل
منهما  ،وقيدها فـي �سجالت الهيئة .
ب  -االمتناع عن دفع �أي مبالغ مل ت�ستوف املعاملة اخلا�صة بها جميع �شروطها
املالية واملحا�سبية �أو القانونية  ،و�إبالغ املدير املايل بذلك .
ج �	-إبــالغ املديــر املالــي فــورا عنــد وق ــوع اختال�س �أو نق ــ�ص فــي �أمــوال الهيئـ ــة
و�سجالتها التخاذ الإجراءات الالزمة لذلك .
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د  -الت�أكد من �أن حت�صيل الإيرادات العامة و�إنفاق امل�صروفات يتم وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املعمول بها .
ب  -العقود التي تكون مربمة فـي هذا ال�ش�أن .
هـ  -االحتفــاظ بال�سجالت املالية والقيد فيها فورا وطبقا للنظم املحا�سبيــة املعتمــدة
وت�صنيف امليزانية العامة .
و  -املحافظة على ما يكون لديهم من عهد مالية  ،واالحتفاظ بامل�ستندات وال�سجالت
وكذلك الدفاتر ذات القيمة واملحافظة عليها .
ز � -إعــداد اجلــداول والبيان ــات والك�ش ـ ــوف املطلوب ــة وتقدميه ـ ــا �إلـ ــى وزارة املاليـ ــة
فـي املواعيد املحددة على النماذج املعدة لذلك .
ح � -إخطــار املفو�ضــني بالإنفــاق  -تبع ــا للت�سلــ�سل الإداري  -فور وق ــوع �أي جت ــاوزات
�أو خمالفات لأحكام القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املالية  ،و�إخطارهم
كذلك ب�أي �إهمال �أو تق�صري يرتتب عليه �ضياع �أي حق من احلقوق املالية للدولة
�أو يكون من �ش�أنه تعري�ض هذا احلق لل�ضياع .
ط  -االمتن ــاع عــن تنفيــذ �أي قــرار �أو �أمر يك ــون منطوي ــا على خمالفـ ــة  ،مــا لــم يك ــن
طل ــب التنفي ـ ــذ مبقت�ضـ ــى �أمــر مكتـ ــوب �صــادر مــن ر�ؤ�سائه ــم  .م ــع �إخطـ ــار كـ ــل
مـن وزارة املالي ــة وجه ــاز الرقاب ــة املالي ــة والإداريــة للدولــة فــورا بذلــك .
الف�صــل الرابـــع
اخت�صا�صـات دائــرة التدقيــق الداخلـي
املـــادة ( ) 19
�أ  -تخت�ص دائرة التدقيق الداخلي بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والأنظمة
والقــرارات املالي ــة والإداريــة املعمول بها واملبادئ والأ�صول املحا�سبية املتعارف عليهــا ،
كم ــا تختـ ــ�ص باقت ــراح الإجـ ــراءات الالزمـ ــة للمحافظـ ــة عل ــى �أمـ ــوال الهيئـ ــة  ،ع ــالوة
عل ــى التحق ــق مــن كفــاءة وفعاليــة الالئحة املالية والدورة املحا�سبية من حيث املرونة
وال�سرعة والكفاية ونظام ال�ضبط الداخلي .
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ب  -تبا�شــر دائــرة التدقيــق الداخلــي اخت�صا�صاتهــا وفقــا لربنامــج تدقيــق �سنــوي يعتمــده
الرئي ــ�س قب ــل بداي ــة كــل �سن ــة مالي ــة  ،كما تتوىل �إعداد تقارير ربع �سنوية تعر�ض
علــى الرئي�س تت�ضمن نتائج التدقيق والفح�ص واملخالفات املالية والإدارية و�أ�سبابها
واقرتاح و�سائل تالفيهــا  ،وتوافـي كال من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة بن�سخة منه .
ج  -تخ�ضــع جميــع القي ــود وامل�ستنــدات وال�سجالت املالية والإدارية فـي الهيئة للتدقيق ،
وعلــى املوظفي ــن املاليي ــن والإداريي ــن تقدي ــم تل ــك القي ــود وامل�ستنـ ــدات وال�سج ــالت
�إل ــى دائ ــرة التدق ــيق الداخل ــي  ،كم ــا يجــب تزويــد املدققيــن ب�أي معلومات �أو بيانات
تف�صيلية يطلبونها .
د  -تقــوم دائــرة التدقيق الداخلــي بعمليــات الرقابــة الدوريــة واملفاجئـة للخزائن واملخــازن
والعهد والوثائق املالية والعمليات الإداريـة الأخرى ذات العالقـة بطبيعة عمل الهيئة .
البــاب الثالــث
النظــام املحا�سبــي
الف�صــل الأول
امليزانيـــــة
الفـرع الأول
�أ�ســ�س �إعــداد م�شــروع امليزانيـــة
�أوال  :الأ�ســ�س العامـــة
املـــادة ( ) 20
يك ــون للهيئ ــة ميزاني ــة م�ستقل ــة  ،ويعتمــد املجل ــ�س م�شــروع امليزانيـ ــة التف�صيلي ــة  ،ويتبــع
فـي �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية �أ�سا�س اال�ستحقاق .
املـــادة ( ) 21
يجب �أن يرفق مب�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة القوائم الآتية :
�أ  -مذكرة تف�سريية ب�أ�س�س ومعايري و�أهداف تقديرات امليزانية .
ب  -خطة كل قطاع من قطاعات الهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
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املـــادة ( ) 22
�أ  -ت�شكـل بقرار من الرئي�س جلنة تخت�ص بالإ�شراف على �إعــداد م�شــروع امليزانية يقــوم
على الأ�س�س واملعايري التي ت�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف .
ب  -يقـ ـ ــدم الرئي ـ ــ�س م�شـ ــروع امليزاني ــة بعد ا�ستكم ــال مناق�شتـ ــه م ــع كافـ ـ ــة التق�سيم ـ ــات
املختــ�صة فـي الهيئة �إىل املجلــ�س العتماده قبل نهاية �شهر يوليو مــن ال�سنــة ال�سابقــة
مبا�شرة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانيــة  ،ويقدم م�شروع ميزانية الهيئة �إىل وزارة املالية
فـي نهاية �شهر يوليو .
املـــادة ( ) 23
يراعى عند �إعداد م�شروع امليزانية �أن تكون تقديرات املوارد واال�ستخدامات �شاملة كافة
تق�سيمات الهيئة .
ثانيا � :أ�ســـ�س تقديـــر املــــوارد
املـــادة ( ) 24
يراعى عند �إعداد تقديرات موارد امليزانية عن �أي �سنة مالية ما ي�أتي :
�أ  -اال�سرت�شاد باملوارد املح�صلة خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .
ب  -مراعاة الزيادة �أو االنخفا�ض املتوقع فـي املوارد عن ال�سنة املالية حمل التقدير
نتيجة التغريات فـي الأن�شطة القائمة وت�شغيل امل�شروعات اجلديدة وما ينتظر
حت�صيلــه مــن امل ــوارد املت�أخ ــر حت�صيلهــا عــن الأعــوام ال�سابقــة والعائــد مـن ر�سوم
اخلدمات .
ج  -الإ�شارة �إىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد .
د  -ت�أثيــر القوانيــن واللوائــح والقــرارات ال�ساريــة علــى امليزانيــة اجلــاري العمــل بهــا
وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
هـ  -ع ــدم امل ـغــاالة ف ــي التقدي ــر والت ــزام الدقــة مــع مراع ــاة جمي ــع العوام ــل الت ــي
ت�ؤث ــر فـي اجتاه الإيراد كالعوامل االقت�صادية واالجتماعية وتقدير املوارد دون
ا�ستقطاع �أي نفقات منها .
و  -تقدر ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بوا�سطة جلنة ي�شكلها الرئي�س لهذا
الغر�ض  ،ويعاد تقدير الر�سوم كلما دعت احلاجة �إىل ذلك .
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ثالثا � :أ�ســ�س تقديـــر اال�ستخدامــــات
 - 1امل�صروفــــات اجلاريــــة
املـــادة ( ) 25
يراعى فـي تقدير امل�صروفات اجلارية عن �أي �سنة مالية ما ي�أتي :
�أ  -العمل على تر�شيد الإنفاق .
ب  -اال�سرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .
ج  -الأخــذ فـي االعتبــار ت�أثري القوانني واللوائح والقــرارات ال�ساريــة على امليزانيــة
اجل ــاري العم ــل به ــا وما قـد يرتتـ ــب عليهـ ــا فـي م�شـ ــروع ميزانيـ ــة ال�سن ــة املالي ــة
اجلديدة من تعديالت .
املـــادة ( ) 26
يراعى فـي تقدير بند الرواتب والأجور ما ي�أتي :
�أ � -أن ت�شمــل تقدي ــرات الروات ــب والأجــور والبــدالت وغريهـا من امل�ستحقـات املاليـة
الأخرىجلميع موظفـي الهيئة وفقا للأنظمة املعمول بها .
ب � -أن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع احتياجاتهــا ووفــق هيكلهــا التنظيمــي
املعتمد .
ج  -ح�ساب التعديالت احلتمية فـي الرواتـب والأجــور املرتتبــة علــى �صــدور مرا�سيـم
�سلطانية �أو نتيجة ملنح العالوات الدورية �أو الت�شجيعية والرتقيات .
د � -إي�ضاح املربرات الالزمة للزيادة غري احلتمية .
املـــادة ( ) 27
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات ال�سلعية ما ي�أتي :
�أ  -تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�شرة ب�أداء الهيئة ملهامها على �أ�سا�س
حجــم الن�شــاط امل�ستهــدف واملعــدالت النمطيــة املو�ضوعــة ال�ستخدام امل�ستلزمات
ال�سلعيــة مع اال�سرت�شــاد باال�ستهــالك الفعلــي خــالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني
واملتوقع ا�ستهالكه خالل ال�سنة املالية اجلارية .
ب � -أن تت�ضمــن تقدي ــرات امل�ستلزم ــات ال�سلعي ــة مــا حتتــاج �إليــه امل�شروع ــات اجلدي ــدة
التي تتم وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
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ج  -مراعاة الكميات املتوقع توافرها باملخازن فـي بدء ال�سنة املالية حمل التقدير .
املـــادة ( ) 28
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ي�أتي :
�أ  -يقــدر بند الإيجار على �أ�سا�س ما ت�ست�أجــره الهيئــة من �أرا�ض �أو مب ــان  ،ويرف ــق
بيان بهذه الأرا�ضي واملباين مو�ضحا به القيمة الإيجارية لكل منها وتاريخ بداية
ونهاية عقد الإيجار .
ب  -يكــون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على �أ�ســا�س العق ــود القائم ــة  ،والتي يتوق ــع
ا�ستمرارها ال�سنة املقبلة  ،وكذلك العقود اجلديدة املتوقع �إبرامها فـي تلك ال�سنة ،
ويقت�صر التقدير على العقود املتعلقة بالأعمال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة
بتنفيذ جتهيز امل�شروعات .
 - 2امل�صروفــــات الـــر�أ�س ماليـــة
املـــادة ( ) 29
ت�شمل امل�صروفات الر�أ�س مالية غري املرتبطة بتنفيذ وجتهيز امل�شروعات املبالغ الالزمة
ل�شراء الأ�صول الثابتة  ،ومنها الأثاث واملعدات للمكاتب وامل�ساكن وال�سيارات وو�سائل النقل
والآالت واملعدات وغريها  .ويراعى عند تقدير االعتمادات الالزمة لهذه امل�صروفات مدى
التو�سع املنتظر فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء هذه الأ�صول خالل ال�سنة
املالية مو�ضع التقدير مع مراعاة العمر الإنتاجي لهذه الأ�صول ح�سب �أنواعها املختلفة .
املـــادة ( ) 30
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفيذ وجتهيز امل�شروعات ما ي�أتي :
�أ  -االلتزام باملبالغ املخ�ص�صة للم�شروعات فـي خطة التنمية اخلم�سية املعتمدة .
ب  -فيمــا يتعلق بامل�شروع ــات اجلــاري تنفيذها يك ــون التقدي ــر ح�س ــب العق ــود املوقعــة
وبرنامج التنفيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير .
ج  -تقدر تكاليف امل�شروعات اجلديدة فـي �ضوء املراحل املتوقع تنفيذها خالل �سنة
التقدير .
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الفــرع الثانــي
تنفيــــذ امليزانيــــة
املـــادة ( ) 31
�أ  -تبد�أ ال�سنـة املالية للهيئــة فـي اليوم الأول من �شهر يناير من كل �سنة  ،وتنتهي فـي اليوم
( )31احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة نف�سها .
ب  -الت�صديق على امليزانية ال يعفـي من االلتــزام ب�أحكــام القوانيــن واللوائــح والأنظمــة
والقرارات املعمول بها �سواء �أكان ذلك متعلقا بتنظيم ال�سلطات املالية �أم مبا يتطلبه
تنفيذ امليزانية من �إجراءات .
املـــادة ( ) 32
يجوز للرئي�س جتاوز �أي بند من بنود االعتمادات املالية للهيئة �أو النقل من بند �إىل �آخر
�أو من مادة �إىل �أخرى �ضمن البند الواحد فـي الأحوال وبال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون النقـل فيما بيــن بن ــود امل�صروفـ ــات اجلاري ـ ــة املعتم ـ ــدة للهيئ ـ ــة وي�ستثنـ ــى
مــن ذل ــك بند الرواتب والأجور ومــا ف ــي حكمهــا وخم�ص ــ�صات تنفي ــذ وجتهي ــز
امل�شروعات  ،على �أال ي�ؤثر ذلك على التزامات البند �أو املــادة املنقول منها املبلغ .
ب � -أن يكون النقل من املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة مل�شروع �إمنائي �إىل م�شروع �آخر
ب�شرط �أن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفيذ هذا امل�شروع نتيجة ملناق�صة
معتمدة من جمل�س املناق�صات �أو اللجنة املخت�صة بح�سب الأحوال .
ج  -املوافقة على جتاوز املخ�ص�صات املعتمدة لإن�شاء �أي م�شروع �إمنائي فـي حدود
( )%10ع�شرة باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي اخلطة اخلم�سية ب�شرط
�أن يكون ذلك نتيجة ملناق�صة معتمدة من جمل�س املناق�صات �أو اللجنة املخت�صة ،
وتعر�ض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�سبة على الرئي�س دون غريه .
الف�صـل الثانـي
املـوارد والرقابـة على حت�صيلهـا
املـــادة ( ) 33
يكون حت�صيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا للأحكام اخلا�صة
بتح�صيل الإيرادات احلكومية والواردة فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل .
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املـــادة ( ) 34
يتم التح�صيل نقدا �أو ب�شيكات م�صدقة � ،أو وفقا للأنظمة الإلكرتونية التي يتم العمل
بها .
املـــادة ( ) 35
تلتزم التق�سيمات الإدارية املخت�صة بتحقيق الإيرادات مبوافاة دائرة ال�ش�ؤون املالية بتقارير
�شهرية عن الإيرادات املحققة �سواء مت حت�صيل قيمتها �أم مل حت�صل .
املـــادة ( ) 36
على دائرة ال�ش�ؤون املالية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة اتباع ما ي�أتي :
�أ � -إ�صدار �إي�صاالت �آلية بها �أرقام م�سل�سلة بعد موافقة وزارة املالية .
ب  -ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك وفقا للإجراءات املعمول بها .
ج � -إيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى البنوك لهذا الغر�ض .
د  -يتــم توريــد �إيــرادات الهيئة �إىل ح�ساب الهيئــة على �أن يتــم موافــاة وزارة املاليــة
بك�شوفات �شهرية بذلك .
املـــادة ( ) 37
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مقارنة ربع �سنوية بني املوارد املقدرة فـي امليزانية املعتمدة ،
وبني ما مت حت�صيله منها فعال خالل الفرتة املذكورة  .ويعد تقرير يو�ضح �أ�سباب الزيادة
�أو العجــز مــع بي ــان الإجــراءات التــي تتخذ ف ــي حال ــة وجــود عجــز ف ــي املــوارد الفعليــة .
وتوافـي كال من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
املـــادة ( ) 38
حتتفظ دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�سجل حل�صر املبالغ التي مل حت�صل من املوارد خالل ال�سنة
املالية املنتهية  ،وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �شهر يناير من ال�سنة التالية  ،وعليها متابعة
حت�صيلها والت�أ�شري بال�سجل مبا يفيد �إمتام التح�صيل فعال كما تعد تقريرا ربع �سنوي مبا
مت حت�صيله من هذه املبالغ  ،ويتم عر�ضه على نائب الرئي�س  .وتوافـي كال من وزارة املالية
وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
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املـــادة ( ) 39
تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية ببحث �أ�سباب تعذر حت�صيل املوارد واتخاذ الإجراءات الالزمة
ب�ش�أنها لقطع التقادم  ،و�إعداد تقرير بذلك وعر�ضه على نائب الرئي�س .
املـــادة ( ) 40
تودع النفقات امل�سرتدة فـي ح�ساب الهيئة .
املـــادة ( ) 41
تقيد النفقات امل�سرتدة باال�ستبعاد من البند الذي �صرفت منه �إذا كان ال�صرف واال�سرتداد
قد مت خالل �سنة مالية واحدة وتقيد بالإ�ضافة حل�ساب الإيرادات الأخرى �إذا كانت قد
�صرفت خالل �سنة مالية �سابقة  ،ومت اال�سرتداد فـي �سنة مالية تالية وفـي كلتا احلالتني
ي�شار �إىل رقم وتاريخ �سند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه .
املـــادة ( ) 42
يلتــزم كــل مــن ت�سبــب بخطئ ــه �أو �إهمالــه اجل�سيــم ف ــي �صـرف �أي مبالــغ بــدون وجــه حــق
بــرد قيمتهــا للهيئــة .
الف�صـــل الثالــــث
النفقـــات والرقابــة علـى �صرفهــا
املـــادة ( ) 43
يتوىل الرئي�س �إخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة مبا ي�أتي :
�أ � -أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق وحدود ال�صالحية املخولة لكل منهم ومناذج توقيعاتهم .
ب � -أي تعديــل فـي �أ�شخــا�ص املفو�ضي ــن بالإنفــاق �أو حــدود �صالحياتهــم على �أن يت ــم
الإخطار على النموذج املعد لذلك .
املـــادة ( ) 44
على املفو�ض بالإنفاق الت�أكد مــن االرت ـبــاط بقيم ــة امل�شرتي ــات �أو تكالي ــف �أداء اخلدم ــات
�أو تنفيذ الأعمال مع مراعاة ما ي�أتي :
�أ � -أن يتم االرتباط مبراعاة �أحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�صادرة من الهيئة
والعقود املربمة فـي هذا ال�ش�أن .
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ب � -أن يكــون االرتبــاط بالإنفــاق فـي حــدود املخ�ص�صــات املدرجــة بامليزانيــة املعتمــدة
وفـي حدود التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفيذ وجتهيز امل�شروعات .
ج � -أن تقيد جميع االرتباطات (االلتزامات) املالية ب�سجل االرتباطات .
املـــادة ( ) 45
�أ  -تق ـ ــدم الفواتي ـ ــر بقيمـ ـ ــة امل�شرتي ـ ـ ــات �أو تكاليـ ـ ــف �أداء اخلدمـ ـ ــات �أو تنفيـ ـ ــذ الأعم ـ ــال
�إلــى دائــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة ملراجعته ــا والت�أكــد مــن تطبيق القوانني والأنظمة ال�ساريــة
و�إعداد �سند ال�صرف الالزم .
ب  -تعد �سندات ال�صرف مبراعاة ما ي�أتي :
 - 1يق ــدم ال�س ــند �إل ــى دائـ ــرة التدقي ــق الداخل ــي مرفق ــا ب ــه جميــع امل�ستنــدات امل�ؤيــدة
لل�ص ــرف  ،والت ــي تو�ض ــح تفا�صي ــل امل�صروف ــات ب�ص ــورة ي�سهــل تدقيقــها وت�شمـ ــل
امل�ستنــدات الآتيــة :
 العقد �أو الن�سخة الأ�صلية من �أمر ال�شراء . فاتورة املورد . حم�ضــر فح�ص الأ�صنــاف �أو ت�سلم الأعمال مت�ضمن ــا ما يفي ــد مطابقته ــاللموا�صفات املطلوبة .
 �سند �إ�ضاف ــة الأ�صن ــاف �إىل املخ ــازن � ،إذا كانت تلك الأ�صن ــاف ت�ستوج ــبالتوريد للمخازن .
 �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 .
املـــادة ( ) 46
على دائرة ال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق من قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف
ويراعى ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -ت�صنيف امل�صروفات طبقا لت�صنيف امليزانية .
ب  -قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف �أوال ب�أول .
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املـــادة ( ) 47
فـي حالة فقد �أو تلف �أي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ترفق ن�سخة منها ب�سند ال�صرف ،
ويقر املدير املايل على الن�سخة ب�أن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �صرف �آخر .
املـــادة ( ) 48
يحظ ــر جتزئ ــة االرتب ــاط �أو ال�ش ــراء بق�ص ــد تف ــادي الأحك ــام املتعلقــة باحلــد الأعلــى املقـرر
ل�صالحيـ ــة املف ــو�ض بالإنف ــاق .
املـــادة ( ) 49
يتعني عند �إعداد �سند ال�صرف من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية خ�صم ما قد يكون م�ستحقا
على امل�ستفيـد ل�صالح الهيئـة  ،ويقيد �إجمايل املبلـغ امل�ستحـ ــق للم�ستفيـ ــد خ�صم ــا على بنود
ال�صرف ويقيد املبلغ امل�ستحق عليه �إما باال�ستبعاد من البند ال�سابق ال�صرف منه و�إما
بالإ�ضافة حل�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
املـــادة ( ) 50
يكون �صرف قيمة ال�سندات 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 .
املـــادة ( ) 51
تختم دائرة ال�ش�ؤون املالية عند ال�صرف مبا�شرة جميع امل�ستندات املدفوعة والفواتري امل�ؤيدة
لها بخامت خا�ص يحمل كلمة ( مدفوع ) مقرونا بالتاريخ .
املـــادة ( ) 52
تفتــح االعتم ــادات امل�ستنديـ ـ ــة للهيئ ـ ـ ــة مــن قبـ ــل دائ ـ ــرة ال�ش ـ ـ ـ�ؤون املالي ــة بع ـ ــد التن�سيـ ـ ــق
م ــع وزارة املالية مبوجب �سندات ال�صرف غري القابلة للدفع التي ت�صدر بقيمة االعتماد
وم�صاريـف الت�أمني  .وتراعي دائرة ال�ش�ؤون املالية الأ�س�س الآتية عند اخل�صم من امل�صروفات
وت�سوية �أر�صدة االعتمادات امل�ستندية بالن�سبة للم�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية غري
املرتبطة بامل�شروعات :
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�أ  -عند فتح االعتماد امل�ستندي تخ�صم قيمته بالكامل من بند امل�صروف املخ�ص�ص
لذلك بامليزانية مقابل تعلية القيمة �إىل ح�ساب معلق دائن ب�سجل الأ�ستاذ العام .
ب  -فـي حالة ت�سلم �إ�شعار من البنك يفيد خ�صم �أي مبالغ تخ�ص االعتماد امل�ستندي
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�شار �إليه .
ج  -ت�سوى الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�ستندية التي مت �إقفالها فـي العام نف�سه
با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
د  -االعتمــادات امل�ستندي ــة التي متت ــد لأكث ــر من �سنــة مالية يتم ت�سوية �أر�صدتهــا
الدائنة فـي نهاية كل �سنة با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك بامليزانية ،
ثم �إجــراء قيــود عك�سيــة لتلك القيــود فـي بداية ال�سنــة التاليــة  ،وعند �إقفــال
االعتمــادات امل�ستنديـ ــة  ،ت�س ــوى �أر�صدته ــا الدائـن ــة باال�ستبعــاد مــن بنـد امل�صروف
املخ�صــ�ص لذل ــك بامليزاني ــة .
املـــادة ( ) 53
تراعي الهيئة عند حجز تذاكر ال�سفر جوا التعامل مع �شركات النقل الوطنية واال�ستفادة
من التخفي�ضات املقررة فـي حالة حجز التذاكر لفرتات حمددة كلما �أمكن ذلك .
املـــادة ( ) 54
يراعى عند ا�ستئجار م�ساكن للموظفني ما ي�أتي :
�أ  -االلتزام باملبالغ املحددة فـي اللوائح والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .
ب � -أن يكون عقد الإيجار مطابقا للنموذج ال�صادر من البلدية املخت�صة .
ج � -صرف قيمة الإيجار مقدما عن املدة التي يتفق عليها على �أال جتاوز �سنة واحدة
على الأكرث بعد الت�أكد من ت�سجيل عقود الإيجار لدى البلدية املخت�صة و�سداد
الر�سوم املقررة .
املـــادة ( ) 55
تب ــرم عق ــود خدم ــات الت�شغي ــل وال�صيان ــة مل ــدة �سنــة واحــدة  ،ويجــوز �أن تكـون ملــدة �سنتيــن
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك بعد موافقة الرئي�س  ،وبعد موافقة وزارة املالية �إذا زادت مدة
العقد على (� )2سنتني .
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املـــادة ( ) 56
يجب على دائرة ال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق قبل �صرف ال�سندات املتعلقة بتنفيذ وجتهيز
امل�شروعات مما ي�أتي :
�أ  -توفـ ــر املخ�ص�ص ــات وكفايـ ــة ر�صي ــد مبلغ االرتب ــاط املخ�ص ــ�ص للعق ــد ل�س ـ ــداد
املبلـ ــغ املطل ـ ــوب .
ب  -تقدمي اال�ست�شاري ل�شهادة �إجناز الأعمال عن امل�شروع ح�سب النموذج املعمول به
مت�ضمنا ما يفيد قيامه مبراجعة دفعات املقاول واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
ج  -قيد رقم االلتزام (االرتباط) فـي اخلانة املخ�ص�صة لذلك ب�سند ال�صرف .
املـــادة ( ) 57
ترد الر�سوم �أو غريها من املبالغ التي �سبق �أن �سددت للتق�سيمات الإدارية بالهيئة ك�إيرادات ،
�إذا ثبت �أن الوفاء بها كان قد مت بغري وجه حق  ،على �أن تتبع الإجراءات الآتية :
�أ  -يقدم طلب اال�سرتداد م�ؤيدا بامل�ستندات للمدير املايل الذي يجب عليه �إثبات
تاريخ ت�سلم الطلب .
ب  -يتوىل املدير املايل بعد التن�سيق مع التق�سيمات الإدارية املخت�صة بالهيئة درا�سة
طلب اال�سرتداد املقدم من حيث توافر ال�سند القانوين للطلب .
ج  -حتال تو�صيات املدير املايل �إىل دائرة التدقيق الداخلي لدرا�سة الطلب والت�أكد
من ا�ستيفاء ال�شروط القانونية لال�سرتداد .
د  -يتم الرد مبوافقة الرئي�س � ،أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 58
عند �إبرام العقود يجب مراعاة الآتي :
�أ � -أال جتــاوز قيم ــة العقد �أو االلتــزام االعتمادات واملخ�ص�ص ــات املدرج ــة مبيزاني ــة
الهيئة .
ب  -الت�أكــد مــن �أنهــا ال تت�ضمــن �إعـفــاء املتعاقــد مــع الهيئــة مـن ال�ضرائــب �أو الر�ســوم
التــي يلتــزم ب�أدائهـا قانونــا .
املـــادة ( ) 59
توقع العقود التي يتم �إبرامها با�سم الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من الرئي�س .
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الف�صـــل الرابــع
التقاريــر الدوريــة واحل�ســاب اخلتامــي
املـــادة ( ) 60
تع ــد دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة ب�شك ــل ربع �سن ــوي ك�ش ــف ح�س ــاب يو�ضح املركــز املالــي للهيئــة
واملعامالت التي متت حتى نهاية املدة التي يت�ضمنها الك�شف  ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
�أ  -الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .
ب  -امل�صروف ــات اجلاري ــة والـر�أ�س مالي ــة مقارن ــة باملخ�ص�ص ــات املدرجــة بامليزاني ـ ــة
عــن نفــ�س املــدة .
ج � -أر�صدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة .
د � -أر�صدة احل�سابات املعلقة املدينة والدائنة .
هـ � -أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى البنوك .
ويعـ ـ ــر�ض ك�شـ ـ ــف ح�س ـ ــاب املرك ـ ــز املال ــي على نائـ ــب الرئيـ ــ�س فـي موعـ ــد ال يتج ــاوز الي ـ ــوم
اخلام�س ع�شر من ال�شهر التايل .
على �أن يتم موافاة وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة من ذلك .
املـــادة ( ) 61
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مطابقة �شهرية بني ما هو مقيد فـي �سجالت البنوك لدى
الهيئة  ،وبني ما هو وارد فـي ك�شوف ح�سابات البنوك و�إعداد قوائم الت�سوية الالزمة لذلك .
املـــادة ( ) 62
تع ــد دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة احل�ســاب اخلتامــي للهيئــة خ ــالل (� )2شهريــن من تاريخ انتهاء
ال�سنة املالية وفقا للأ�س�س الآتية :
�أ � -أن يت�ضمن الإيرادات وامل�صروفات الفعلية .
ب  -ت�ضمني كل ما توجب القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات �إثباته .
ج  -يجب �أن يو�ضح احل�ساب اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

د  -يعتمد احل�ساب اخلتامي من الرئي�س بعد موافقة املجل�س عليه  ،وتر�سل ن�سخة
منه �إىل كل من وزارة املالية  ،وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
املـــادة ( ) 63
تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي فـي موعد ال يتجاوز
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية مت�ضمنا التو�صيات الالزمة ملعاجلة ما قد
يظهر من خمالفات مالية لأحكام القوانني واللوائح يعر�ض على الرئي�س متهيدا لعر�ض
احل�ساب اخلتامي على املجل�س للموافقة عليه و�إقراره  ،كما يجوز للمجل�س �أن يعني مدققا
خارجيا للغر�ض ذاته .
الف�صـــل اخلامــــ�س
فتـح احل�سابـات لـدى البنـوك
املـــادة ( ) 64
يحدد الرئي�س البنوك املحلية التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة  ،والتي تودع فيها جميع
الأمــوال الــواردة � ،ســواء �أكانــت نقديــة �أم حــواالت �أم خطابــات ماليــة �أم م�ستنــدات مالي ــة
ويتــم ال�صــرف منهــا  ،بعــد موافقــة وزارة املاليــة .
املـــادة ( ) 65
توقــع ال�شيكــات و�أوامــر التحويــل ح�ســب قــرار التخويـ ــل للمخت�صي ــن ي�ص ــدره الرئيــ�س .
ويجوز �أن يحدد خمت�ص ثالث للتوقيع عند غياب �أحدهما .
املـــادة ( ) 66
ال يجوز ال�سحب على املك�شوف من البنوك التي تتعامل معها الهيئة .
املـــادة ( ) 67
يح ــدد �سعـ ــر العائـ ــد (الفائ ــدة) عل ــى ح�سابـ ــات الهيئـ ــة بن�سب ــة ال تق ــل فـي حدهــا الأدنـى
عن الن�سبة املعتمدة من وزارة املالية للح�سابات احلكومية  ،ويتم قيـد العائـد املح�صــل كــل
�شهر ك�إيرادات حل�ساب الهيئة .
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الف�صـــل ال�ســــاد�س
ال�سلــــف والت�أمينـــات
الفـرع الأول
�أحكـام عامــة لل�سلـف امل�ستدميـة وامل�ؤقتـة
املـــادة ( ) 68
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�ستدمية ملواجهة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى قليلة القيمة .
وي�ستعا�ض امل�صروف من ال�سلفة كلما بلغ (� )%40أربعني فـي املائة من قيمتها  ،وال ت�سوى
�إال فـي نهاية ال�سنة املالية �أو عند �إلغائها .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها مبجرد
انتهاء هذا الغر�ض  ،وفـي جميع الأحوال يتم ت�سويتها خالل (� )1شهر واحد من تاريخ
انتهاء الغر�ض  ،ويجوز متديدها باملدة نف�سها مبوافقة م�سبقة من رئي�س القطاع .
املـــادة ( ) 69
�أ  -عند منح ال�سلفة �إىل �أي تق�سيم �إداري بالهيئة تقيد دائرة ال�ش�ؤون املالية قيمة ال�سلفـة
�ضمــن جمموعــة ال�سلــف امل�ستدميــة �أو امل�ؤقت ــة بح�ساب ــات الأ�ست ــاذ الع ــام على �أن يخ�ص�ص
ح�ساب م�ستقل با�سم التق�سيم الإداري الذي منح ال�سلفة .
ب  -عنــد ت�سلــم دائرة ال�ش�ؤون املالية لطلب ا�ستعا�ضة ال�سلفة امل�ستدمية �أو تقرير ت�سوي ــة
م�صروف ــات ال�سلف ــة امل�ؤقت ــة تق ــوم باخل�ص ــم بقيم ــة امل�ص ــروف الفعلــي م ــن ال�سلفـ ــة
مـ ــن البنـ ــود املخ�ص�صـ ــة مبيزانيـ ــة الهيئ ــة  ،وفــي جمـيع الأحوال على التق�سيمات
الإدارية فـي الهيئة ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية قبل نهاية �شهر دي�سمرب من العام ذاته .
املـــادة ( ) 70
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية �سجال عاما لكل من ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة املمنوحة جلميع
التق�سيمات الإدارية بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة وتقيد فيهما جميع البيانات
املتعلق ــة بتل ــك ال�سل ــف  ،ومــن واقع بيان ــات ال�سجلي ــن تتول ــى دائرة ال�شـ�ؤون املاليـة اتخــاذ
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الإجــراءات الالزمــة للت�أميــن علـى مبالــغ ال�سلــف امل�ستدميــة وامل�ؤقتــة ت�أمينا �شامال �ضد
االختال�س �أو ال�سرقة �أو غري ذلك من الأخطار .
املـــادة ( ) 71
يكون املوظف �أو ال�شخ�ص الذي ت�صرف ال�سلفة با�سمه م�س�ؤوال عنها �شخ�صيا  ،و�إذا مل يقم
بت�سديدها فتعترب دينا �شخ�صيا عليه يجري حت�صيله منه بالطرق املتبعة فـي حت�صيل
الأموال العامة .
املـــادة ( ) 72
يتحمل املوظف �أو ال�شخ�ص الذي ت�صرف با�سمه ال�سلفة كامل امل�س�ؤولية عن �أي مبلغ �أنفق
منها يخالف الغاية التي خ�ص�صت لها .
الفــرع الثانـــي
ال�سلـــف امل�ستدميـــة
املـــادة ( ) 73
تقــوم التق�سيمــات الإداريــة بالهيئــة بطلــب ال�سلــف امل�ستدميــة ح�سب متطلبات العمل بها
بحيث ال تزيد قيمتها على متو�سط امل�صروف منها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،ويرفق بالطلب
�سند �صرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�ص بها  ،وتقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بدرا�ستها طبقا
لأحكام هذه الالئحة .
على دائرة ال�ش�ؤون املالية �إخطار التق�سيم الإداري مببلغ ال�سلفة بعد اعتماده من ال�سلطة
املخت�صة وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة املطلوبة يرد �سند ال�صرف �إىل التق�سيم الإداري
املعني لتعدي ــل قيمت ــه وفقــا مل ــا �أقرت ــه ال�سلطــة املخت�ص ــة و�إر�سال ال�سنــد �إىل دائرة ال�ش�ؤون
املالية ل�صرف قيمته بعد مراجعته من قبل دائرة التدقيق الداخلي  ،وعند ت�سلم التق�سيم
الإداري املعني ملبلغ ال�سلفة يقوم بقيده �ضمن ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية  .ويودع
مبلغ ال�سلفة �إذا جاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي �أحد البنوك املحلية فـي ح�ساب
خا�ص يفتح لهذا الغر�ض  ،ف�إذا كان املبلغ يقل عن ذلك يودع فـي خزينة التق�سيم الإداري .
ويتــم ال�صــرف مــن ال�سلفــة امل�ستدمي ــة مبوجــب �سن ــد ال�صــرف بعــد اعتمــاده ح�ســب قــرار
التفوي�ضات ال�صادر من الرئي�س  ،وتختم هذه ال�سندات فور �إمتام ال�صرف بخامت خا�ص
يحمــل كلمــة (�صــرف �أو دفــع) مقــرونا بالتاريــخ وتعطى �أرقاما م�سل�سلة �سنوية  .ويتوىل
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�أمني اخلزينة �أو املوظف املخت�ص بال�سلفة ت�سجيل املبالغ امل�صروفة �أوال ب�أول من واقع
�سندات ال�صرف فـي ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية .
املـــادة ( ) 74
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية ما ي�أتي :
�أ � -أال يجاوز املبلغ امل�صروف ( )500خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة .
ب  -يحظر جتزئة �شراء املواد املت�شابهة �أو تنفيذ اخلدمات بق�صد تفادي احلد الأعلى
لل�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية .
ج � -أال يتم �صرف �أي �سلف �شخ�صية ملوظفـي الهيئة �أو غريهم .
ويجوز ا�ستثناء من القواعد املتقدمة �صرف بدالت ال�سفر والتدريب ملوظفـي الهيئة مهما
بلغت قيمتها  ،كما يجوز �صرف م�ستحقات املتعاملني فـي الربامج الإذاعية والتلفزيونية
والإخبارية مبا ال يزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املـــادة ( ) 75
ال يجوز �صرف �سلفة مقدمة حتت ح�ساب الراتب �أو الأجر �إال وفقا لل�ضوابط والإجراءات
الآتية :
�أ  -مينح املوظف عند بداية تعيينه �أو التعاقد معه �سلفة فـي حدود راتبني �أ�سا�سيني ،
وبن ــاء على طلـ ــب يقدمـ ــه املوظ ــف �إىل املدي ــر املالـ ــي  ،وا�ستثن ــاء من ذلــك يجوز
مبوافقة نائب الرئي�س منح املوظف �سلفة فـي حدود ن�صف راتبه الأ�سا�سي .
ب  -يتم ال�صــرف �إىل املوظــف مقابل توقيعه على طلب ال�سلفــة امل�شــار �إليه مبا يفيــد
ت�سلمه قيمة ال�سلفة  ،وبقبوله خ�صمها من الراتب �أو الأجر امل�ستحق له .
املـــادة ( ) 76
يتم �سداد ال�سلفة املقدمة حتت ح�ساب الراتب �أو الأجر خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
املنح .
املـــادة ( ) 77
يج ــب عل ــى �أمي ــن اخلزينــة �أو املوظــف املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية بكل قطاع �أن يتقدم
�إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية بطلب ا�ستعا�ضة املبالغ امل�صروفة من ال�سلفة امل�ستدمية كلما
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بلغ جممــوع ما �صـرف منهــا (� )%40أربعيـن فـي املائة من �إجمالـي قيمتها  .ويجب �أن
يرفق بالطلب امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية بقطاع العمليات الإدارية
واملالية للمراجعــة و�إعــداد �سن ــد ال�ص ــرف الــالزم بقيمــة املبلــغ املطلــوب لال�ستعا�ضــة بعــد
اعتمــاده مــن اجلهــة املخت�صــة .
املـــادة ( ) 78
عند ت�سوية ال�سلفة امل�ستدمية فـي نهاية �شهر دي�سمرب من كل عام تقدم امل�ستندات امل�ؤيدة
للمبالغ امل�صروفة من ال�سلفة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية م�صحوبة مبا ي�أتي :
�أ � -شهادة من البنك املودعة لديه ال�سلفة تو�ضح ر�صيدها فـي التاريخ املذكور وك�شف
الت�سوية بني ر�صيد هذه ال�شهادة والر�صيد الدفرتي ب�سجالت التق�سيم الإداري
املعني بالهيئة .
ب � -شهــادة معتمدة من رئي�س القطـ ــاع تو�ضـ ــح ر�صي ـ ــد املبال ـ ــغ املتبقي ـ ــة من ال�سلفة
�سواء كانت بالبنك �أو باخلزينة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يخ�صم من مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية الذي يتقرر منحه لأي
تق�سيم �إداري بالهيئة فـي ال�سنة املالية التالية ر�صيــد املبالــغ املتبقي ــة لديهــا مــن ال�سلفــة
من واقع ال�شهادة املعتمدة .
الفـــرع الثالـــــث
ال�سلـــف امل�ؤقتــــة
املـــادة ( ) 79
يقدم طلب احل�صول على ال�سلفة امل�ؤقتة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية مت�ضمنا حتديد مبلغ
ال�سلف ــة  ،والغ ــر�ض الــذي ت�صــرف مــن �أجلــه مرفقــا بــه �سنــد �صــرف ال�سلفة با�سم املوظف
املخت�ص بها .
تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بدرا�سة الطلب لتحديد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة الذي تقرره
ال�سلطة املخت�صة و�إخطار التق�سيم الإداري املعني بذلك  ،وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة
املطلوبة يرد �سند ال�صرف �إىل التق�سيم الإداري املعني لتعديل قيمته وفقا ملا اعتمدته
ال�سلطة املخت�صة و�إر�ساله �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية .
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وعلى املوظف املخت�ص قيد مبلغ ال�سلفة والبيانات املتعلقة بها ب�سجل ال�سلف امل�ؤقتة  ،وذلك
عند ت�سلمها من دائرة ال�ش�ؤون املالية وعند ت�سويتها طبقا لأحكام هذه الالئحة  .وال يجوز
�أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة واحدة لغر�ض واحد .
املـــادة ( ) 80
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة وت�سويتها ما ي�أتي :
�أ  -ال يجوز ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة �إال للغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله .
ب � -أال يتم �صرف �أي مبلغ لذوي ال�ش�أن �إال �إذا كان م�ستحقا لهم طبقا لأحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية �أو اللوائح �أو القرارات �أو الأنظمة �أو العقود ال�سارية .
ويجب عند انتهاء الغر�ض من ال�سلفة قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�سوية م�صروفات
�سلفة م�ؤقتة على �أن يرفق به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ،ويبني فـي هذا التقرير
ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة �أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 81
تتوىل دائرة التدقيق الداخلي جرد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة �شهريا  ،ف�إذا تبني من اجلرد
انتهاء الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله ال�سلفة تتخذ الإجراءات الالزمة لت�سويتها فورا .
و �إذا تب ـيــن وج ـ ــود عجـ ـ ــز فـ ــي الر�صي ـ ـ ــد  ،فيلتـ ــزم املوظ ـ ـ ــف املختـ ـ ــ�ص بال�سلفـ ــة ب�س ــداده ف ــورا ،
وعلى التق�سي ــم الإداري املعن ــي �أن يج ــري التحقيقـ ــات الالزم ــة ملعرف ــة �أ�سبـاب هذا العجز ،
و�إع ــداد تقري ــر ب ــذلك لعر�ض ــه علــى نائب الرئي�س التخاذ مـا ي ــراه ب�ش�أن ــه وفق ــا للقوانيــن
واللوائح املعمول بها  ،و�إخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
بنتائج التحقيقات .
الف�صـــل ال�سابــع
اخلزينـــــة
املـــادة ( ) 82
يكون خلزينة الهيئة �أمني  ،ي�صدر بتعيينه قرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه  ،ويكون تابعا
مبا�شرة للمدير املايل .
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ويجوز �أن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد �أو �أكرث ي�صدر بتعيينهم وحتديد اخت�صا�صاتهم
قرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه على �أن يبا�شر امل�ساعد �أو �أقدم امل�ساعدين حال تعددهم
االخت�صا�صات املقررة لأمني اخلزينة فـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سته
الخت�صا�صاته  .وي�شرتط فـي �أمني اخلزينة �أو م�ساعده �أن يكون من �شاغلي الوظائف
الدائمة بالهيئة .
البـــاب الرابــــع
اال�ستثمــــار والدخــــل
املـــادة ( ) 83
تقوم الهيئة بالتن�سيق مع وزارة املالية با�ستثمار �أموالها و�إمكاناتها املادية والب�شرية وفقا
للقواعد التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .
املـــادة ( ) 84
يجــوز للهيئــة ت�أجيــر معداته ــا وا�ستوديوهاته ــا وفقـ ــا للقــواع ــد الت ــي ي�ص ـ ــدر به ــا ق ـ ــرار
من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .
املـــادة ( ) 85
ي�ؤول عائد اال�ستثمارات �إىل الهيئة .
املـــادة ( ) 86
يتوىل التق�سيم الإداري املخت�ص باال�ستثمار القيام بجميع الأعمال املتعلقة بتحقيق �أهداف
الهيئة ذات الطابع التجاري مبا فـي ذلك الآتي :
�أ  -القي ــام بالإعالن ــات التجاري ــة بالب ــث ال�سمعـي واملرئي والإلكرتوين �أو ب�أي و�سيلة
بث �أخرى من و�سائل الهيئة .
ب  -ت�سويق املواد ال�سمعية واملرئية عن طريق بيعها �أو ت�أجريها .
ج � -أي �أن�شطة ذات طابع ا�ستثماري تتعلق مبجال �أعمال الهيئة .
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املـــادة ( ) 87
للرئيــ�س بعــد موافقــة وزارة املاليــة حتديــد �أجــور الإعالنــات وبـدل اخلدمـات والت�سهيالت
الفنية والإدارية و�أثمان املواد ال�سمعية واملرئية وبدل ت�أجريها و�أي �أن�شطة �أخرى متار�سها
الهيئة .
املـــادة ( ) 88
للهيئة �صرف عمولة من قيمة العقود ملن �ساهم فـي �إبرامها حل�ساب الهيئة وفقا للقواعد
التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة وزارة املالية .
املـــادة ( ) 89
تبــرم الهيئــة عقودهــا مع الغيــر �س ــواء لأغ ــرا�ض اال�ستثمــار �أو ت�أديــة الأعمــال واخلدمــات
باال�ستعانة بنماذج العقود املوحدة  ،وفـي احلاالت التي ال تنطبق عليها هذه النماذج  ،يتم
�إعداد منوذج االتفاقية املقرتح وفقا لطبيعة العقد املطلوب �إبرامه وعر�ضه على الدائرة
القانونية وقطاع العمليات الإدارية واملالية للنظر فـي بنودها القانونية واملالية .
البـــاب اخلامـــ�س
املخــــازن واملنقـــوالت
املـــادة ( ) 90
يكون للهيئة خمزنان  ،خمزن عام  ،والآخر للمواد وقطع الغيار الفنية  ،فـي كل من حمافظة
م�سقط وحمافظة ظفار  ،ويجوز للهيئة �إن�شاء خمازن فرعية مبحافظات ال�سلطنة الأخرى
ح�سب مقت�ضيات احلاجة .
املـــادة ( ) 91
ت�شك ــل جلن ــة لبيــع �أو �شط ــب املنقـ ــوالت برئا�س ــة رئيــ�س قطــاع العمليـ ــات الإداري ــة واملاليـ ــة
�أو رئيـ ــ�س مكـ ــتب الهيئ ــة مبحافظ ـ ــة ظف ــار بح�سـ ــب الأحـ ــوال  ،وع�ضويـ ــة عـ ـ ــدد منا�سـ ـ ــب
من املوظفني على �أن يكون من بينهم امل�س�ؤول املبا�شر عن املخازن  ،ويتم توريد ح�صيلة
البيع �إىل ح�ساب الهيئة مع موافاة وزارة املالية بك�شف بح�صيلة البيع .
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املـــادة ( ) 92
يكون الت�أمني �شامال على ال�سيارات املخ�ص�صة للرئي�س ونائبه و�سيارات النقل اخلارجي ،
ويجوز بقرار من الرئي�س �إ�ضافة �أي ممتلكات ت�ستدعي ال�ضرورة الت�أمني ال�شامل عليها .
البـاب ال�ســـاد�س
ال�سجـــالت والنمـــاذج املاليـــة
املـــادة ( ) 93
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية النماذج وال�سجالت املالية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة
كما ت�ضع القواعد املنظمة للقيد فيها  ،واملدد الالزمة حلفظها و�إدخال التعديالت الالزمة
عليها �إذا لزم الأمر  ،مع التقيد بالأحكام وال�ضوابط املعمول بها فـي الدولة  ،على �أن ي�صدر
بهذه القواعد واملدد قرار من الرئي�س .
املـــادة ( ) 94
ت�ص ــرف دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة �إىل املوظفيــن املالييــن النمــاذج وال�سجالت املاليــة املقــرر
ا�ستخدامه ــا ح�س ــب اخت�ص ــا�ص كل موظ ــف بعد توقيع ــه مبا يفي ــد ت�سلم ــه لها مع حتدي ــد
�أعدادها .

