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الهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
قــــرار
رقــم 2017/1
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة
للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
ا�ستنادا �إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  80/62ب�إن�شــاء الهيئ ــة العامــة للمخــازن واالحتياطــي
الغذائي ،
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و �إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـم  2017/3ب�إ�صـدار نظام الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي
الغذائ ــي ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية للهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمي ــة  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريـ ــخ ن�شـره .
�صدر فـي 1438/ 7 / 5 :هـ
املوافــــق 2017/ 4 / 3 :م

د  .فــــ�ؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين
وزيـ ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة
رئ ـي ــ�س م ــجل�س �إدارة الــهي ـئـة العامـة
للمخـ ـ ـ ــازن واالحتياط ـ ـ ـ ــي الغذائـ ـ ـ ــي
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البـــاب الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الهيئـــــة :
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي .
 - 2املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 3الرئيــ�س :
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 4الرئيــ�س التنفـيــذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 - 5املديــر العــام :
مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بالهيئة .
 - 6املديــر املالــي :
مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية .
 - 7املفــو�ض بالإنفــاق :
الرئيــ�س التنفـيــذي وكــل موظــف يفــو�ض بالإنفــاق مــن �سلطة خولها القانون الأمر
بالإنفاق .
 - 8امليزانيـة ال�سنويـة :
الربنامــج املالــي املعــد فــي �إطــار اخلطة العامة بالهيئة عن �سنة مالية مقبلة وت�شمل
تقديرات الإيرادات املتوقع حتقيقه ــا  ،وتقديـ ــرات امل�صروفـ ــات اجلاريـ ــة وامل�صروف ــات
الر�أ�س مالية  ،وقائمة املركز املايل  ،وقائمة التدفقات املالية .
 - 9ال�سلفــــة :
املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة �صرف بعــ�ض �أنــواع النفقات التي يتــعذر فـيهــا ال�صــرف
باتباع الإجراءات املقررة لذلك .
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 - 10امل�صروفـــات اجلاريــة :
امل�صروفات النا�شئة وفقا للقوانني واللوائح والتعليمات �أو قرارات املجل�س �أو الرئي�س
التنفـيذي  ،وال حتتاج �إىل تقدمي طلب للموافقة على �صرفها وي�شرتط قبل �إ�صدار
�سند ال�صرف التثبت من وجود ال�سند القانوين الذي ي�سمح ب�صرف هذه امل�صروفات .
 - 11امل�صروفــات الــر�أ�س ماليــة :
امل�صروفات العامة الالزمة ل�شراء الأ�صول الثابتة  ،على �أن ت�ستنفد خالل �أكرث من �سنة
مالية .
 - 12احل�ســاب اخلتامــي :
البيانات املالية الفعلية التي مت �إعدادها فـي نهاية ال�سن ــة املالي ــة للهيئ ــة ونتائــج
�أعمالها .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأعمال املالية للهيئة  ،كما ت�سري �أحكام القانون
املايل والئحته التنفـيذية فـيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي الالئحة �أو فـي قرارات املجل�س ،
ومبا ال يتعار�ض مع اال�ستقالل املايل للهيئة .
املــادة ( ) 3
تبد�أ ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �شهر يناير من كل عــام  ،وتنته ــي فـ ــي اليــوم
( )31احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام نف�سه .
املــادة ( ) 4
يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة  ،يتبع فـي �إعدادها �أ�سا�س اال�ستحقاق .
املــادة ( ) 5
توقع العقــود التــي يتــم �إبرامه ــا با�س ــم الهيئ ــة وف ــق ال�صالحيـ ــات والتفوي�ض ــات املالي ــة ،
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية .
املــادة ( ) 6
يكون التوقيع على ال�شيكات واحلواالت وخطابات التحويل وخطابات ال�ضمان وجميع
امل�ستندات واملعامالت املالية بتوقيعني  ،وفقا ل�صالحيات التواقيع املعتمدة من املجل�س ،
ويج ــوز �أن يح ــدد خمت ــ�ص ثال ــث للتوقي ــع عنــد غياب �أحدهم ــا  ،ويت ــم �إخط ــار اجله ــة
ذات العالقة بوقف التعامل مع �صاحب التوقيع املعتمد عند �إلغاء اعتماد توقيعه  ،ويكون
الإخطار عن طريق املدير العام .
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املــادة ( ) 7
حتفظ الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية و�أنظمة احلا�سب الآيل على اختالف �أنواعها وجميع
امل�ستندات الأخرى املتعلقة بها وفقا للأنظمة املعمول بها  ،وال يجوز �إتالفها �أو �إتالف �أي
جزء منها �إال بقرار من الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن يتم الإتالف بوا�سطة جلنة خا�صة
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي بالتن�سيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية .
املــادة ( ) 8
يكون للهيئة مراقب ح�سابات خارجي من بني مكاتب املحا�سبة واملراجعــة املرخ ــ�ص له ــا
العمل بال�سلطنة  ،يتم تعيينه  ،وحتديد �أتعابه �سنويا من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 9
على املوظف املخت�ص فور اكت�شاف �أي فقد �أو ت�شويه �أو تلف فـي ال�سجالت �أو �أي م�ستند �آخر
يكون فـي عهدته � -سواء فـي �أثناء اال�ستخدام �أو احلفظ � -إبالغ رئي�سه املبا�شر بالواقعة ،
وعلى الرئي�س املبا�شر رفع الأمر �إىل املدير العام لإجراء التحقيق بالتن�س ــيق م ــع مكت ــب
ال�ش�ؤون القانونية بالهيئة  ،والوقوف على �أ�سباب الفقد � ،أو الت�شويه � ،أو التلف  ،وحتديد
امل�س�ؤولية �أو احلفظ �إذا تعذر الو�صول �إىل امل�س�ؤول .
و�إذا تبني من خالل التحقيق وجود �شبهة جنائية تعني �إبالغ االدعاء العام التخاذ �إجراءاته
ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 10
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بقرار ي�صدر من الرئي�س بعد موافقة املجل�س
ووزارة املالية .
املــادة ( ) 11
يلتزم كل من ت�سبب بخطئه �أو �إهماله اجل�سيم فـي �صرف �أي مبالغ بدون وجه حق برد
قيمتها للهيئة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1189

البـــاب الثانـــي
االخت�صا�صــــات
الف�صــل الأول
اخت�صا�صــــات املجلــــ�س
املــادة ( ) 12
يتوىل املجل�س االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -ر�سم ال�سيا�سة املالية للهيئة .
ب � -إقرار امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي والتقرير ال�سنوي عن ن�شاط الهيئة .
ج  -اعتماد قرار تعيني مدقق ح�سابات خارجي وحتديد �أتعابه ال�سنوية .
د � -إقرار الر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة .
هـ  -املوافقة على قبول القرو�ض واملنح والهبات وامل�ساعدات مبا ال يتعار�ض مع �أهداف
الهيئة .
و  -املوافقة على ا�ستثمار �أموال و�أ�صول الهيئة .
الف�صــل الثانــي
اخت�صا�صــات رئيــ�س املجلــ�س
املــادة ( ) 13
يتوىل رئي�س املجل�س االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي والتقرير ال�سنوي عن ن�شاط
الهيئة وموافاة كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخ
منها .
ب � -إ�صدار النماذج وال�سجالت املالية بالهيئة .
ج  -حتديد امل�صارف املحلية التي تفتح فـيها ح�سابات الهيئة .
د  -حتديد وتعديل �أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق وحدود ال�صالحية املمنوحة لهم .
هـ  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا .
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الف�صــل الثالــث
اخت�صا�صــات الرئيــ�س التنفـيــذي
املــادة ( ) 14
يتوىل الرئي�س التنفـيذي االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -رفع م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي والتقرير ال�سنوي عــن ن�ش ــاط
الهيئة �إىل املجل�س .
ب  -رفع مقرتح فر�ض الر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة �إىل املجل�س .
ج  -رفع خطة ا�ستثمار �أموال الهيئة �إىل املجل�س .
د  -رفع التقارير والبيانات املالية لرئي�س املجل�س .
هـ  -اعتماد �سندات ال�صرف  -فـي ح ــدود الن�ص ــاب املق ــرر ل ــه قانون ــا  -بع ــد التحق ــق
من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية الالزمة .
و  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا .
ز  -املوافقة على منح ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي حدود مبلغ ( )5000خم�سة �آالف
ريال عماين .
ح  -ت�شكيل جلان لتطبيق �أحكام هذه الالئحة .
الف�صــل الرابــع
اخت�صا�صــات املديــر العــام
املــادة ( ) 15
يتوىل املدير العام االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي والتقرير الدوري
والربع �سنوي وال�سنوي عن ن�شاط الهيئة ورفعه �إىل الرئي�س التنفـيذي .
ب  -درا�سة مقرتح الر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة قبل رفعها �إىل الرئي�س
التنفـيذي .
ج  -درا�سة خطة ا�ستثمار �أموال الهيئة قبل رفعها �إىل الرئي�س التنفـيذي .
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د � -إعداد ال�سجالت وامل�ستندات والأنظمة املالية واملحا�سبية  ،والنماذج الالزمة لتنفـيذ
هذه الالئحة  ،مبا فـي ذلك قائمة رموز ح�سابات النظام املحا�سبي وت�صنيفاتها .
هـ  -التحقق من حت�صيل �إيرادات الهيئة فـي مواعيدها وقيدها فـي ال�سج ــالت املع ــدة
لذلك .
و  -التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك  ،ومن �أن ال�صرف
يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية ال�سنوية .
ز  -التحق ــق من �إج ــراء الت�أمني ال�شامل فـي بداية كل �سنة ميالدية على ما يلزم
الت�أمني عليه من ممتلكات الهيئة .
ح  -درا�ســة التقاريــر والبيان ــات املقدمــة �إليــه م ــن املخت�صي ــن بالهيئ ــة قب ــل عر�ضه ــا
على الرئي�س التنفـيذي .
ط  -اعتمــاد �سنــدات ال�صــرف  -فـي حــدود الن�ص ــاب املق ــرر ل ــه قانون ــا  -بع ــد التحقـ ــق
من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية الالزمة .
ي  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا .
ك  -متابع ــة ت�سوي ــة ال�سل ــف امل�ستدمي ــة وامل�ؤقت ــة فـي التواري ــخ املح ــددة لذلك وفقا
للأنظمة املتبعة واملعمول بها مبوجب هذه الالئحة .
ل  -درا�سة التعديالت املراد �إدخالها على النظم املالية واملجموعة الدفرتية واملحا�سبية
بالتن�سيق مع املدير املايل ومدير دائرة التدقيق الداخلي .
الفــ�صل اخلامــ�س
اخت�صا�صــات املديــر املالــي
املــادة ( ) 16
يتوىل املدير املايل االخت�صا�صات الآتية :
�أ � -إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي  ،والتقرير الدوري  ،والربع
�سنوي وال�سنوي  ،عن ن�شاط الهيئة ورفعه �إىل املدير العام .
ب  -اقرتاح الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة مقابــل اخلدمــات التــي تقدمهــا  ،ورفــع
املقرتح �إىل املدير العام .
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ج � -إعداد خطة ا�ستثمار �أموال الهيئة  ،ورفعها �إىل املدير العام .
د � -إع ــداد ك�ش ــوف احل�ساب ــات ال�شهري ــة واخلتامي ــة  ،وبي ــان املرك ــز املالــي للهيئ ـ ــة ،
و�أي بيان ــات ماليــة �أخ ــرى تطلــب من ــه .
هـ  -حت�صيل وقيد الإيرادات وامل�صروفات فـي مواعيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
و  -الت�أكد من توافـر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية  ،العتماد �سندات ال�صرف ،
وذلك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له .
ز  -الإ�شراف على م�سك وتنظيم ال�سجالت املالية للهيئة .
ح  -العمل على ت�سريع وتب�سيط �إجراءات �صرف م�ستحقات اجلهات امل�ستفـيدة  ،والإبالغ
عن موا�ضع اخللل والت�أخري  ،واقرتاح احللول ملعاجلتها .
ط  -اقتــراح التعدي ــالت املــراد �إدخالهــا علــى النظــام املحا�سبــي واملجموعة الدفرتية ،
وذلك بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي .
ي  -بح ــث �أ�سب ــاب تع ــذر حت�صي ــل املــوارد  ،واتخــاذ الإجراءات الالزمة  ،و�إعداد تقرير
بذلك  ،وعر�ضه على املدير العام .
الف�صــل ال�ســاد�س
اخت�صا�صــات دائــرة التدقيــق الداخلــي
املــادة ( ) 17
تتوىل دائرة التدقيق الداخلي االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -التحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والأنظمة والقرارات املالية والإدارية
املعمول بها واملبادئ والأ�صول املحا�سبية املتعارف عليها .
ب  -اقرتاح الإجراءات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
ج � -إعداد برنامج تدقيق �سنوي قبل بداية كل �سنة مالية  ،ورفعه �إىل الرئي�س .
د � -إعداد تقارير ربع �سنوية تعر�ض على الرئي�س تت�ضمن نتائج التدقيق والفح�ص
واملخالفات املالية والإدارية و�أ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفـيها .
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هـ  -القيام بعمليات التدقيق الدورية واملفاجئة للخزائن واملخازن والعهد والوثائق
املالية والإجراءات الإدارية واملالية والتجارية ذات العالقة بطبيعة عمل الهيئة
و�إعداد تقرير بنتائج الرقابة املفاجئة .
املــادة ( ) 18
على املوظف املخت�ص تقدمي جميع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالية �إىل دائرة التدقيق
الداخلي  ،وتزويد املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات تف�صيلية يطلبونها .
املــادة ( ) 19
يكون ق�سم املراجعة الداخلية تابعا مبا�شرة �إىل الرئي�س التنفـيذي  ،ويخت�ص باملراجعة
الإدارية واملالية لل�سندات قبل �صرفها .
البــاب الثالــث
النظــام املحا�سبــي
الف�صــل الأول
امليزانيـــة
الفـــرع الأول
�أ�ســ�س �إعــداد م�شــروع امليزانيــة
�أوال  :الأ�ســ�س العامــة
املــادة ( ) 20
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي جلنة برئا�سة املدير العام تخت�ص بالإ�شراف على �إعداد
م�شروع امليزانية ال�سنوية .
املــادة ( ) 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 مديرية �أو مكتب �أو �إدارة من �إدارات الهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
املــادة ( ) 22
على رئي�س املجل�س اعتماد م�شروع امليزانية بعد �إقراره من املجل�س قبل نهاية �شهر يوليو
من ال�سنة ال�سابقة مبا�شرة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانية  ،ويقدم امل�شروع �إىل وزارة املالية
فـي نهاية �شهر يوليو .
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ثانيـــا  :ت�صنيــف امليزانيــة
املــادة ( ) 23
ت�صنف امليزانية على النحو الآتي :
 - 1املوارد  ،وت�شمل :
�أ  -االعتمادات التي تخ�ص�صها الدولة للهيئة .
ب  -الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
ج  -الإيرادات الناجتة عن تدوير وبيع ال�سلع واملواد الغذائية الأ�سا�سية .
د  -عوائد ا�ستثمار �أموال  ،و�أ�صول الهيئة .
هـ  -املنح والهبات وامل�ساعدات التي يقرر املجل�س قبولها .
و � -أي �إيرادات �أخرى يوافق عليها املجل�س .
 - 2امل�صروفات :
امل�صروفات اجلارية  ،وت�شمل :
�أ  -مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س  ،و�أمني ال�سر .
ب  -رواتب و�أجور وعالوات املوظفـني ومكاف�آتهم ال�سنوية املقررة .
ج  -ا�ستحقاقات املوظفـني مقاب ــل �إيفاده ــم فـ ــي دورات تدريبي ــة ومهمات ر�سمية
وبعثات درا�سية .
د � -أتعاب وتعوي�ضات امل�ست�شارين واخلرباء الفنيني املعينني بعقود .
هـ  -مكاف�آت وتعوي�ضات اخلرباء و�أع�ضاء اللجان .
و � -أتعاب املدقق اخلارجي حل�سابات الهيئة .
ز  -تعوي�ضات الإجازات االعتيادية امل�ستحقة للموظفـني فـي حالة انتهاء خدمات
املوظف .
ح  -مكاف�أة نهاية اخلدمة .
 - 1اخلدمات واملواد ذات الأ�سعار املحددة التي تقدمها م�ؤ�س�سات عامة �أو خا�صة .
وتعترب م�ؤكدة مبوجب الإي�صاالت والفواتري والوثائق الر�سمية ال�صادرة
عن تلك امل�ؤ�س�سات .
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 - 2امل�صروفات الناجتة عن العقود املربمة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 3م�صروف ــات حتـت ــاج �إل ــى تقديــم طل ــب م ــن املديري ــات واملكات ــب والإدارات
فـي الهيئة  ،ويتم املوافقة عليها وفق ال�صالحيات املحددة فـي هذه الالئحة .
امل�صروفــات الر�أ�سمالي ــة وت�شم ــل  :تكالي ــف �أثاث  ،ومعــدات املكاتــب واملنــازل
وال�سيارات والآالت واملعدات ومظالت مواقف ال�سيارات و�أنظمــة احلا�سـب
الآلـي .
�أ�ســ�س تقديــر املــوارد
املــادة ( ) 24
يراعى عند تقدير موارد امليزانية ال�سنوية الآتي :
�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 عـن ال�سنــة املاليــة حمــل التقديــر
نتيجة التغيــرات فـي الأن�شطــة القائمــة وت�شغيل امل�شروعات اجلديــدة ومــا ينتظــر
حت�صيله من املوارد املت�أخر حت�صيلها عن الأعوام ال�سابقة والعائد من ر�سوم اخلدمات .
ج  -الإ�شارة �إىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد .
د  -الأخــذ فــي االعتبــار ت�أثري القوانني واللوائــح والقــرارات ال�ساريــة علــى امليزانيــة
اجلاري العمل بها  ،وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة
من تعديالت .
هـ  -عدم املغاالة فـي التقدير  ،والتزام الدقة  ،مع مراعاة جميع العوامل التي ت�ؤثر
فـي اجتاه الإيراد كالعوامل االقت�صادية واالجتماعية وتقدير املوارد دون ا�ستقطاع
�أي نفقات منها .
�أ�ســ�س تقديــر امل�صروفــات
 - 1امل�صروفــات اجلاريــة
املــادة ( ) 25
يراعى عند تقدير امل�صروفات اجلارية الآتي :
�أ  -العمل على تر�شيد الإنفاق .
ب  -اال�سرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .
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ج  -الأخذ فـي االعتبار ت�أثري القوانني واللوائــح والقــرارات ال�ساريــة علــى امليزانيــة
اجلــاري العمــل بهــا  ،وما قد يرتت ــب عليهــا فـي م�شــروع ميزانيــة ال�سنــة املاليــة
اجلديــدة من تعديــالت .
املــادة ( ) 26
يراعى عند تقدير بند الرواتب والأجور ما ي�أتي :
�أ � -أن ت�شمــل تقدي ــرات الروات ــب والأج ــور والبــدالت وغيــرها من امل�ستحقات املالية
الأخرى جلميع موظفـي الهيئة وفقا للأنظمة املعمول بها .
ب � -أن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع احتياجاتها  ،ووفق هيكلها التنظيمي
املعتمد .
ج  -ح�ســاب التعدي ــالت احلتمي ــة فـي الرواتــب والأجور املرتتبة على �صــدور مرا�سيــم
�أو �أوامر �سلطانية �أو نتيجة ملنح العالوات الدورية �أو الت�شجيعية والرتقيات .
د � -إي�ضاح املربرات الالزمة لأي زيادة .
املــادة ( ) 27
يراعى عند تقدير بند م�ستلزمات ال�سلع ما ي�أتي :
�أ  -تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�شرة ب�أداء الهيئة ملهامها مع اال�سرت�شاد
باال�ستهالك الفعلي خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني  ،واملتوقع ا�ستهالكه خالل
ال�سنة املالية اجلارية .
ب  -تقديــرات امل�ستلزمــات ال�سلعي ــة الت ــي حتتاجه ــا امل�شروع ــات اجلديدة التي تتم ،
وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
ج  -الكميات املتوقع توافرها باملخازن فـي بدء ال�سنة املالية حمل التقدير .
د  -كمية املخزون الواجب االحتفاظ به فـي نهاية ال�سنة املالية حمــل التقديــر وفقــا
لطبيعة كل �صنف ومدى توفره فـي ال�سوق املحلي واملدة الالزمة لتوريد الكمية
املطلوبة وتفادي تراكم املخزون دون مربر .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1189

املــادة ( ) 28
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ي�أتي :
�أ  -يقــدر بنــد الإيجـار علـى �أ�ســا�س مـا ت�ست�أجـره الهيئـة مـن �أرا�ض �أو مبـان  ،ويرفـق
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�سا�س العقود القائمــة  ،والتــي يتوق ــع
ا�ستمرارها ال�سنة املقبلة  ،وكذلك العقود اجلديدة املتوقع �إبرامها فـي تلك ال�سنة ،
ويقت�صــر التقديــر علــى العقــود املتعلقــة بالأعمــال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة
بتنفـيذ جتهيز امل�شروعات .
 - 2امل�صــروفات الــر�أ�س ماليــة
املــادة ( ) 29
ت�شم ــل امل�صروفــات الر�أ�س مالية غري املرتبطة بتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات املبالغ الالزمة
ل�شراء الأ�صول الثابت ــة  ،ومنها الأثاث واملعدات للمكاتب وامل�ساكن وال�سيارات وو�سائل النقل
والآالت واملعدات وغريه ــا  .ويراع ــى 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 .
املــادة ( ) 30
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات ما ي�أتي :
�أ  -االلتزام باملبالغ املخ�ص�صة للم�شروعات فـي خطة التنمية اخلم�سية املعتمدة .
ب  -فـيما يتعلق بامل�شروعات اجلاري تنفـيذها يكون التقديــر ح�ســب العقــود املوقعــة ،
وبرنامج التنفـيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير .
ج  -تقدير تكاليف امل�شروعات اجلديدة فـي �ضوء املراحل املتوقع تنفـيذها خالل �سنة
التقدير .
املــادة ( ) 31
يت�ضمن م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة القوائم الآتية :
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�أ  -ميزانية جارية ت�ضم عنا�صر ح�سابات الت�شغيل واملتاجرة والأرباح واخل�سائر .
ب  -قائمة املوارد واال�ستخدامات الر�أ�س مالية .
ج  -امليزانية العمومية املقدرة ( املتوقعة ) كما تظهر فـي تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
د  -ميزانية نقدية تو�ضح املقبو�ضات واملدفوعات النقدية املتوقعة خالل ال�سنة املالية
مع بيان الفائ�ض �أو العجز النقدي والطريقة املقرتحة لتمويل العجز .
املــادة ( ) 32
يكون �إجراء التعديالت على امليزانية ال�سنوية حتميا �إذا كانت القوانني �أو املرا�سيم توجب
�إجراء هذه التعديالت � ،أو قد ا�ستجد من الظروف االقت�صادية �أو التو�سع فـي �أن�شطة
الهيئة واخت�صا�صاتها ما ي�ستوجب زيادة �أو خف�ض املبالغ املعتمدة لأوجه ال�صرف املختلفة
خالل ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 33
فـي حالة الت�أخري �أو عدم �إقرار م�شروع امليزانية ال�سنوية قبل بداية ال�سنــة املاليــة يكــون
الإنفــاق فــي حدود االعتمادات املدرجة فـي هذا امل�ش ــروع  ،ووف ــقا لالحتياجـ ــات الفعليـ ــة
للإنفاق .
الفــرع الثانــي
تنفـيــذ امليزانيــة
املــادة ( ) 34
الت�صديق على امليزانية ال يعفـي من االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والأنظمة والقرارات
املعمول بها �سواء �أكان ذلك متعلقا بتنظيم ال�سلطات املالية �أم مبا يتطلبه تنفـيذ امليزانية
من �إجراءات .
املــادة ( ) 35
يجوز لرئي�س املجل�س جتاوز �أي بند من بنود االعتمادات املالية للهيئة �أو النق ــل م ــن بنــد
�إىل �آخر � ،أو من مـادة �إىل �أخرى �ضمن البند الواحد فـي الأحوال  ،وبال�شروط الآتية :
�أ � -أن يك ــون النق ــل فـيم ــا ب ــني بنـ ــود امل�صروفـ ــات اجلاريــة املعتمدة للهيئة  ،وي�ستثنى
م ــن ذلك بن ــد الروات ــب والأج ــور وم ــا ف ــي حكمه ــا وخم�ص�صات تنفـيذ وجتهيز
امل�شروعات  ،على �أال ي�ؤثر ذلك على التزامات البند �أو املــادة املنقول منها املبلغ .
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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 تنفـيذ هذا امل�شروع نتيجة ملناق�صة
معتمدة من جمل�س املناق�صات �أو اللجنة املخت�صة بح�سب الأحوال .
ج  -املوافقــة عل ــى جتاوز املخ�ص�صات املعتمدة لإن�شاء �أي م�شروع �إمنائ ــي 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 املجل�س دون غريه .
املــادة ( ) 36
يجوز للرئي�س التنفـيذي املوافقة على نقل املخ�ص�صات من مـادة �إىل �أخرى �ضمن البند
الواحد  ،با�ستثناء خم�ص�صات تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .
الف�صــل الثانــي
املــوارد والرقابــة علــى حت�صيلهــا
املــادة ( ) 37
يكون حت�صيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا للأحكام اخلا�صة
بتح�صيل الإيرادات احلكومية  ،الواردة فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املايل .
املــادة ( ) 38
حت�صل الأموال امل�ستحقة للهيئة نقدا � ،أو مبوجب حواالت بنكية � ،أو �شيكات م�صرفـية ،
�أو وفقا للأنظمة الإلكرتونية  ،ويراعى عند ال�سداد مبوجب ال�شيكات امل�صرفـية ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون ال�شيك م�سحوبا على �أحد امل�صارف املرخ�ص لها طبقا لأحكام القانون
امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2000/114
ب � -أن يتواف ــر فـي ال�شي ــك ال�ش ــروط املحددة قانونا  ،وب�صفة خا�صة توقيع ال�ساحب
املدين .
ج  -عدم قبول �شيكات م�ؤجلة اال�ستحقاق �سدادا لإيرادات م�ستحقة الأداء  ،با�ستثناء
احلاالت التي يجوز فـيها التق�سيط � ،أو التي يقدرها الرئي�س التنفـيذي .
د  -ع ــدم قب ــول الوف ــاء بال�شيك الذي انتقلت ملكية احلق الثابت فـيه �إىل ال�ساحب
املدين بالإيراد بطريق التظهري .
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هـ � -أن يق ــدم ال�ش ــيك �إل ــى امل�ص ــرف امل�سحوب عليه للوفاء خالل املدة املحددة قانونا
من التاريخ الثابت لإ�صداره  ،وال ترب�أ ذمة املدين بالإيراد  ،وال ينق�ضي التزامه
بالوفاء به �إىل الهيئة �إال بقيام امل�صرف امل�سحوب عليه ال�شيك ب�صرف قيمته .
و � -أن تكون ال�شيكات املحررة با�سم الهيئة م�سطرة .
ز  -للهيئ ــة �أن تطل ــب من ال�ساحــب املدي ــن بالإيراد تقدي ــم �ضام ــن احتياط ــي وفق ــا
للإجراءات املقررة فـي قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 90/55
املــادة ( ) 39
تلتزم التق�سيمات الإدارية املخت�صة بتحقيق الإيرادات مبوافاة دائرة ال�ش�ؤون املالية بتقارير
�شهرية عن الإيرادات املحققة � ،سواء مت حت�صيل قيمتها � ،أو مل حت�صل .
املــادة ( ) 40
على دائرة ال�ش�ؤون املالية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة اتباع ما ي�أتي :
�أ � -إ�صدار �إي�صال التح�صيل  ،ويكون الإي�صال من �أ�صل وعدة ن�سخ وب�أرقام م�سل�سلة .
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 امل�صارف لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 41
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 العجز  ،مع بيان الإجراءات التي تتخذ فـي حالة وجود عجز فـي املوارد الفعلية  ،ويوافى
املجل�س بن�سخة من ذلك لتقرير ما يراه منا�سبا .
املــادة ( ) 42
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 يفـيد �إمتام التح�صيل فعــال  ،وفــي حالــة تعــذر حت�صيــل
املوارد تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية ببحث الأ�سباب التي �أدت �إىل ذلك واتخاذ الإجراءات
الالزمة ب�ش�أنها  ،وال يجوز �إعدام �أي دين من ديون الهيئة �إال بعد عر�ضه على املجل�س .
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املــادة ( ) 43
على دائرة ال�ش�ؤون املالية تقييد 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 .
الف�صـــل الثالـــث
النفقــات
املــادة ( ) 44
يتوىل رئي�س املجل�س �إخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة مبا ي�أتي :
�أ � -أ�سمـاء املفو�ضيــن بالإنفـاق  ،وح ــدود ال�صالحي ــة املخول ــة لك ــل منه ــم  ،ومن ــاذج
توقيعاتهم .
ب � -أي تعديــل فـ ــي �أ�شخ ــا�ص املفو�ض ــني بالإنفــاق �أو حدود �صالحياتهم  ،على �أن يتم
الإخطار على النموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 45
عل ــى املف ــو�ض بالإنف ــاق الت�أك ــد مــن االرتب ــاط بقيمــة امل�شرتيات �أو تكاليف �أداء اخلدمات
�أو تنفـيذ 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 .
ب � -أن يكون االرتباط بالإنفاق فـي حدود املخ�ص ــ�صات املدرجــة بامليزاني ــة املعتمــدة ،
وفـي حدود التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .
ج � -أن تقيد جميع االرتباطات (االلتزامات) املالية ب�سجل االرتباطات .
املــادة ( ) 46
على التق�سيمات الإدارية بالهيئة تقدمي الفواتري بقيمة امل�شرتيات �أو تكاليف �أداء اخلدمات
�أو تنفـيذ الأعمال �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية ملراجعتها والت�أكد من تطبيق القوانني والأنظمة
ال�ساريــة و�إعــداد �سنــد ال�ص ــرف خ ــالل ( )30ثالثــني يومــا مــن تاريــخ تقدميهــا م�ستوفــاة
�أو فـي التواريخ املحددة فـي االتفاقيات املربمة مع ال�شركات واملوردين .
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املــادة ( ) 47
يراعى عند �إعداد �سندات ال�صرف الآتي :
�أ  -يق ــدم ال�سن ــد �إل ــى ق�س ــم املراجع ــة الداخلي ــة مرف ــقا ب ــه جمــيع امل�ستندات امل�ؤيدة
لل�صــرف  ،والتــي تو�ضــح تفا�صيــل امل�صروفــات ب�صورة ي�سهل مراجعته ــا  ،وت�شمل
امل�ستندات الآتية :
 العقد �أو �أمر ال�شراء � ،أو طلب احل�صول على اخلدمة . فاتورة املورد . حم�ضــر فحـ�ص الأ�ص ـنــاف �أو ت�سلــم الأعم ــال  ،مت�ضمن ــا م ــا يفـ ــيد مطابقته ــاللموا�صفات املطلوبة .
 �ســند �إ�ضافــة الأ�صــناف �إىل املخازن � ،إذا كانت تلك الأ�صناف ت�ستوجب التوريدللمخازن .
 �أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .ب � -أن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�ض بالإنفاق  ،وخمتوما بختم الهيئة .
ج  -توقيع املفو�ض بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�صرف .
املــادة ( ) 48
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 .
املــادة ( ) 49
فـي حالة فقد �أو تلف �أي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ترفق �صورة �أو ن�سخة منه ب�سند
ال�صــرف  ،ويتــم الت�أ�شيــر علـى ال�س ـنــد ومرفقاته من قبل املدير املايل ب�أن القيمة املطلوبة
مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �صرف �آخر  ،ويعتمد من قبل املدير العام .
املــادة ( ) 50
يحظر جتزئة االرتباط �أو ال�شراء بق�صد تفادي الأحــكام املتعلقــة باحلــد الأعل ــى املق ــرر
ل�صالحية املفو�ض بالإنفاق .
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املــادة ( ) 51
يتعني  -عند �إعداد �سند ال�صرف من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية  -خ�صم ما قد يكون م�ستحقا
على امل�ستفـيد ل�صالح الهيئة  ،ويقيد �إجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفـيــد خ�صم ــا عل ــى بنود
ال�صــرف  ،ويقيــد املبلــغ امل�ستحــق عليــه �إمــا باال�ستبعــاد من البنـد ال�سابـق ال�صـرف م ـنـه ،
و�إما بالإ�ضافة بح�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
املــادة ( ) 52
يكون �صرف قيمة ال�سندات ب�إحدى الطرق الآتية :
�أ  -نقدا �أو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�سند بالت�سلم � ،ســواء بالإم�ض ــاء �أو بب�صم ــة
�إبهام اليد  ،مقرونا باال�سم الوا�ضح  ،وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
ب  -حتويل املبالغ �إىل ح�سابات امل�ستفـيدين فـي امل�صارف املحددة من قبلهم  ،واملدونة
لدى دائرة ال�ش�ؤون املالية ل�سجل املوردين واملقاولني وال�شركات املعتمدة .
وعلى دائرة ال�ش�ؤون املالية عند ال�صرف مبا�شرة ختم جميع امل�ستندات املدفوعة  ،والفواتري
امل�ؤيدة بختم خا�ص يحمل كلمة (دفع)  ،مقرونا بالتاريخ .
املــادة ( ) 53
تفتح االعتمادات امل�ستندية للهيئة من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية مبوجب �سندات ال�صرف
غري القابلة للدفع التي ت�صدر بقيمة االعتماد وم�صاريف 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
للم�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية غري املرتبطة بامل�شروعات :
�أ  -يفتـح االعتمــاد امل�ستندي بقيمــة الب�ضاع ــة وم�صاري ــف الت�أمـ ـيــن  ،م�ضاف ــا �إليهــا
م�صروفات النقل وال�شحن والر�سوم وامل�صاريف البنك ــية  ،و�أي م�صاري ــف �أخــرى
بح�سب �شروط التعاقد  ،وذلك بعد توقيع االتفاقية .
ب  -يت ــم االرتب ــاط علــى بند امليزانية املخت�ص بالقيمة الإجمالية املفتوح بها االعتماد
بامل�صرف  ،ويفتح ح�ساب لكل اعتماد م�ستندي  ،يو�ضح فـيه البيانات الآتية :
 - 1رقم االعتماد امل�ستندي  ،وتاريخ فتحه .
 - 2القيمة املفتوح بها االعتماد  ،وقيمته الإجمالية .
 - 3نوع الب�ضاعة .
 - 4مكان الت�سليم .
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 - 5رقم بولي�صة الت�أمني  ،ومبلغ الت�أمني .
 - 6ا�سم املورد  ،وعنوانه .
 - 7تاريخ ورود الب�ضاعة .
ج  -فـي حالة ت�سلم �إ�شعار من امل�صرف يفـيد خ�صم �أي مبالغ تخ�ص االعتماد امل�ستندي ،
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�شار �إليه .
د  -ت�ســوى الأر�صــدة الدائنــة لالعتمــادات امل�ستنديــة التي تــم �إقفالهـا فـي العـام نف�ســه
با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
هـ  -االعتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية يتم ت�سوية �أر�صدتها الدائنة
فـي نهاية كل �سنة  ،با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك بامليزانية  ،ثم
�إجراء قيود عك�سيــة لتل ــك القيــود فـي بدايــة ال�سنة التالية  ،عند �إقفال االعتمادات
امل�ستنديــة  ،وت�ســوى �أر�صدتهــا الدائنــة باال�ستبعــاد مـن بنــد امل�صـروف املخ�صــ�ص
لذلــك بامليزانيــة .
املــادة ( ) 54
ت�صرف الرواتب للموظفـني خالل الأيام الأربعة الأخرية من ال�شهر الذي ا�ستحقت عنه ،
ويجــوز �صرفه ــا مقدم ــا عنــد قيام املوظف ب�إجازته االعتيادية � ،أو عند تعوي�ضه عن جزء
منهــا  ،ويتم �صرف الرواتب للموظفـني بالتحويل �إىل ح�ساباتهم البنكية  ،ويجوز للمدير
العام تغيري ميعاد �صرف الرواتب والأجور  ،وذلك فـي حالة الإجازات الر�سمية والأعياد
التي تتعار�ض مع ميعاد ال�صرف الر�سمي .
املــادة ( ) 55
على الهيئة  -عند حجز تذاكر ال�سفر جوا  -التعامل مع �شركات النقل الوطني واال�ستفادة
من التخفـي�ضات املقررة فـي حالة حجز التذاكر لفتــرات حم ــددة  ،ويج ــوز له ــا احلج ــز
على �شركات النقل الأجنبية فـي حالة عدم توفر التذاكر على �شركات النقل الوطني .
املــادة ( ) 56
يراعى عند ا�ستئجار م�ساكن للموظفـني 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 .
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ج � -صرف قيمة الإيجار مقدما عن املدة التي يتفـق عليهــا علــى �أال جت ــاوز (� )1سن ــة
واحدة على الأكرث بعد الت�أكد من ت�سجيل عقود الإيجار لدى البلدية املخت�صة
و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 57
تربم عقود خدمات الت�شغيل وال�صيانة ملدة (� )1سن ــة واح ــدة  ،ويجوز �أن تكون ملدة ()2
�سنتني �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،بعد موافق ــة الرئي ــ�س التنفـيذي  ،وبعد موافقة
وزارة املالية �إذا زادت مدة العقد على (� )2سنتني .
املــادة ( ) 58
يجـب على دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة �أن تتحقق قبل �صرف امل�ستندات املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز
امل�شروعات مما ي�أتي :
�أ  -توفر املخ�ص�صات وكفاية ر�صيد مبلـغ االرتبــاط املخ�صــ�ص للعق ــد ل�س ــداد املبل ــغ
املطلوب .
ب  -تقدي ــم اال�ست�ش ــاري ل�شه ــادة �إجن ــاز الأعم ــال عن امل�شروع ح�سب النموذج املعمول
به  ،مت�ضمنا ما يفـيد قيامه مبراجعة دفعات املقاول  ،واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
ج  -قيــد رقم االلتزام ( االرتباط ) فـي اخلانة املخ�ص�صة لذلك ب�سند ال�صرف .
املــادة ( ) 59
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  -يق ــدم طل ــب اال�سرتداد م�ؤيدا بامل�ستندات للمدير املايل الذي يجب علي ــه �إثب ــات
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 التنفـيذي وفقا لدرا�سة دائرة التدقيق الداخلي .
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املــادة ( ) 60
يجب عند �إبرام العقود مراعاة الآتي :
�أ � -أال جت ــاوز قيمـ ــة العقـ ــد �أو االل ــتزام االعتــمادات واملخ�ص�ص ــات املدرج ــة مبيزانية
الهيئة .
ب  -الت�أكــد مــن �أنهــا ال تت�ضمــن �إعفــاء املتعاقــد مع الهيئــة من ال�ضرائب �أو الر�سوم
التي يلتزم ب�أدائها قانونا .
الف�صــل الرابــع
التقاريـر الدوريـة واحل�سـاب اخلتامـي
املــادة ( ) 61
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�شكل ربع �سنوي تقريرا يو�ضــح املركــز املالــي للهيــئة واملعامــالت
التي متت حتى نهاية املدة املعد عنها التقرير  ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
�أ  -الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .
ب  -امل�صروف ــات اجلاري ــة  ،والـ ــر�أ�س مالي ــة مقارن ــة باملخ�ص�ص ــات املدرج ــة بامليزاني ــة
عن املدة نف�سها .
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 .
ويعر�ض التقرير على الرئي�س التنفـيذي فـي موعد ال يتجاوز اليوم ( )15اخلام�س ع�شر
من ال�شهر التايل  ،على �أن يتم موافاة املجل�س بن�سخة من ذلك .
املــادة ( ) 62
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مطابقة �شهرية بني ما هو مقيد فـي �سجالت امل�صارف لدى
الهيئ ــة  ،وبي ــن ما هو وارد فـي ك�شف ح�سابات امل�صارف  ،و�إعداد قوائم الت�سوية الالزمة
لذلك .
املــادة ( ) 63
تعــد دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة احل�ســاب اخلتامــي للهيئــة خــالل (� )2شهرين من تاريخ انتهاء
ال�سنة املالية  ،وفقا للأ�س�س الآتية :
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�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 الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة .
د  -يعتمد احل�ساب اخلتامي من رئي�س املجلــ�س بعــد �إق ــراره م ــن املجلــ�س  ،وتر�س ــل
ن�سخة منه �إىل كل من وزارة املالية  ،وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة خالل
مدة �أق�صاها (� )4أربعة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 64
يعد املدقق اخلارجي بالتن�سيق مع دائرة ال�ش�ؤون املالية تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب
اخلتامي فـي موعد ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر ون�صف من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية  ،مت�ضمنا
التو�صيات الالزمة ملعاجلة ما قد يظهر من خمالفات لأحكام القوانني واللوائح املعم ــول
به ــا  ،ويع ــر�ض علـ ــى الرئي ــ�س التنفـي ــذي  ،متهي ــدا لع ــر�ض احل ــ�ساب اخلتام ــي على
املجل�س للموافقة عليه و�إقراره  ،بعد درا�سته من جلنة التدقيق .
الف�صــل اخلامــ�س
فتــح احل�سابــات لــدى امل�صــارف
املــادة ( ) 65
يحدد رئي�س املجل�س امل�صارف املحلية التي تفتح فـيها ح�سابات الهيئة  ،والتي تودع فـيها
جميع الأموال الواردة � ،سواء �أكانت نقدية �أم حواالت �أم خطابات مالية �أم م�ستندات مالية ،
ويتم ال�صرف منها  ،بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 66
ال يجوز ال�سحب على املك�شوف من امل�صارف التي تتعامل معها الهيئة .
املــادة ( ) 67
يح ــدد �سع ــر العائ ــد ( الفائ ــدة ) عل ــى ح�ساب ــات الهيئ ــة بن�سب ــة ال تق ــل فـ ــي حده ــا الأدن ــى
عــن الن�سبــة املعتمــدة مــن وزارة املاليــة للح�سابــات احلكوميــة  ،ويتــم قيــد العائــد املح�ص ــل
كل �شهر ك�إيرادات حل�ساب الهيئة .
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الف�صــل ال�ســاد�س
ال�سلـــف والت�أمينـــات
املــادة ( ) 68
تنق�سم ال�سلف �إىل نوعني  ،وهما :
�أ  -ال�سلف امل�ستدمية :
 - 1تخ�صــ�ص ملواجهـة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى التي
ال تتج ــاوز مبل ــغ ( )500خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة  ،وال يجوز
جتزئة �صرف قيمة الطلب الواحد بق�صد تفادي هذا احل ــد � ،أو امل�صروف ــات
التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة معينة بعد موافقة الرئي�س
التنفـيذي � ،أو من يفو�ضه .
 - 2ي�صرف من ال�سلفة �أجور العمال امل�ؤقتني عن مدة ت�شغيل تقل عن ( )15خم�سة
ع�شر يوما  ،ويجوز ا�ستثناء �صرف بدالت ال�سفر مقدما ملوظفـي الهيئة مهما
بلغت قيمتها  ،كما يجوز ا�ستثناء �صرف �سلفة مقدمة  -حتت ح�ساب الراتب
�أو الأجر  -للموظف �أو اال�ست�شاري �أو اخلبري غري العماين الذي يتم التعاقد
معه وفقا لعقد عمل خا�ص  ،على �أن تكون 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 باملائة 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�سوية م�صروفات ال�سلفة امل�ؤقتة  ،تقوم باخل�صم بقي ــمة امل�ص ــروف الفعل ــي
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 ( )31احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام  ،وذلك بتقدمي امل�ستندات
امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة من ال�سلفة �إىل دائرة التدقيق الداخلي لتدقيقها .
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 - 6يراعى عند �صرف ال�سلفـة امل�ستدميــة �أال يتـم �صــرف �أي مبال ــغ ل ــذوي ال�ش ـ�أن
�أو �صرف �أي �سلفة �شخ�صية .
ب  -ال�سلفة 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 يجوز ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة �إال للغــر�ض ال ــذي خ�ص�ص ــت م ــن �أجل ــه ،
وال يجوز �أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة لغر�ض واحد  ،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 من ال�سلفة � ،أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 69
يقدم طلب منح ال�سلفة امل�ؤقتة بع ــد حتدي ــد قيمته ــا �إلــى دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة موقع ــا
مــن م�س ـ�ؤول التق�سيــم الإداري املخت�ص بالهيئة  ،ويكون للمدير العام تقرير منح ال�سلفة
�إذا مل تتجاوز قيمتها ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 70
على مكتب املدير العام �إعداد درا�سة لتحديد قيمة ال�سلف بحيث ال تزيد على متو�سط
امل�صــروف منهــا خــالل (  )3ثالثــة �أ�شهــر عند منح ال�سلف امل�ستدميــة �أو امل�ؤقتة �إىل �أي جهة
بالهيئة  ،وتقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بقيد قيمة ال�سلفة باحل�سابات املخ�ص�ص ــة لذل ــك ،
ويخ�ص ــ�ص ح�ساب م�ستقل با�سم اجلهة التي منحت ال�سلفة .
املــادة ( ) 71
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 فـيهما جميع البيانات
املتعلقــة بتلــك ال�سل ــف  ،وتتوىل دائرة ال�ش�ؤون املالية اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أمني
على مبالغ ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة ت�أمينا �شامال �ضد االختال�س �أو ال�سرقة �أو غري ذلك
من الأخطار .
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املــادة ( ) 72
�أ  -يجوز �صرف �سلفة م�ستدمية ملواجهة امل�صروفات التي تتطلبها طبيعة العمل  ،ويحدد
الرئي�س التنفـيذي املوظفـني الذين ت�صرف لهم ال�سلفة  ،واملخولني بال�صرف منها .
ب  -يج ــوز �ص ــرف �سلف ــة م�ؤقت ــة لأغ ــرا�ض حم ــددة ب�أعم ــال الهيئة مبوافقة املدير العام
فـي حدود ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،ويج ــب ت�سوي ــة ه ــذه ال�سلف ــة مبج ــرد
انتهاء الغر�ض الذي �صرفت من �أجله .
ج  -ت�صرف ال�سلف امل�ستدمية مبوجب قرار من الرئي�س التنفـيذي  ،وامل�ؤقتة مبوجب قرار
من املدير العام  ،يحدد فـيه الآتي :
 - 1ا�سم امل�ستفـيد 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 بالق ــرار ال�ص ــادر مــن �آمــر ال�صرف ،
وتعالج ماليا وحما�سبيا وفق نوع ال�سلفة .
د  -ت�سجل ال�سلفة بالدفاتر عند �صرفها � ،أو ت�سويتها .
هـ  -ت�صفى ال�سلف امل�ستدمية وال�سلف امل�ؤقتة  ،وي�سرتد الر�صيد النقدي منها نهاية العام
املايل .
املــادة ( ) 73
ال يجوز ملن بعهدته نقد �أن يعطي عهدة لأي �سبب كان �إال بقرار من الرئي�س التنفـيذي ،
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 .
املــادة ( ) 74
على املدير املايل متابعة ت�سديد ال�سلف  ،وا�سرتدادها فـي مواعيدها  ،وعليه �أن يخطر
املديــر الع ــام � ،أو م ــن ين ــوب عن ــه خطي ــا عن كل ت�أخي ــر فـي ت�سديده ــا  ،وت�ست ــرد ال�سلـ ــف
من املوظفـني فـي حاالت ت�أخرهم عن ال�سداد  ،وخ�صمها من م�ستحقاتهم .
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املــادة ( ) 75
يجوز تخ�صي�ص مبلغ امل�صروفات النرثية من ال�سلفة امل�ستدمية ملواجهة املدفوعات النقدية
العاجلــة �أو امل�صروفــات النقديــة ال�صغيــرة  ،ويحــدد املديـر املالـي قيمــة مبلغ امل�صروفــات
النرثية وفقا الحتياجات العمل  ،وكذلك البنود املختلفة الواجب ال�صرف منها واحلد
الأق�صى لكل �صرفـية .
املــادة ( ) 76
يجب �أن ت�ؤيد املدفوعات النقدية التي تتم من ال�سلفة امل�ستدمية مبقت�ضى م�ستندات متت
مراجعتها  ،واعتمادها من املفو�ض بالإنفاق .
املــادة ( ) 77
عل ــى دائ ــرة التدقي ــق الداخل ــي �إج ــراء ج ــرد ر�صي ــد ال�سلف ــة م ــرة عل ــى 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 فـي ح�ساب الهيئة � ،أما �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�صيد فـيلتزم
املوظــف املختــ�ص بال�سلف ــة ب�ســداده  ،وجت ــرى التحقيق ــات الالزم ــة ملعرفــة �أ�سب ــاب العجــز
�أو الزي ــادة .
املــادة ( ) 78
يجب ت�سوية ال�سلف امل�ؤقتة مبجرد انتهاء الغر�ض الذي �صرفت من �أجله  ،وفـي حدود
املــدة املقــررة له ــذه ال�سلفــة  ،مع وجوب رد ال�سلفة امل�ؤقتة فـي نهاية ال�شهر �إذا مل ت�صرف
فـي الأغرا�ض املخ�ص�صة لها .
املــادة ( ) 79
ي�شمل الت�أمني �ضد املخاطر الفئات الآتية :
�أ � -أموال الهيئة  ،وممتلكاتها .
ب � -أمناء املخازن .
ج � -أمناء اخلزينة .
د � -أمناء ال�صندوق .
هـ � -أي فئات �أخرى ترغب الهيئة فـي ت�أمينها .
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الف�صــل ال�سابــع
اخلزينـــة
املــادة ( ) 80
يكون خلزينة املقر الرئي�سي للهيئة �أو الإدارات التابعة لها فـي املحافظات موظف خمت�ص ،
ي�ص ــدر بتعيي ــنه وحتدي ــد م�س�ؤوليــته عن اخلزينة وحمتوياتها  ،وما يت�صل بها من �أعمال
قرار من الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن يك ــون ه ــذا املوظ ــف م ــن �شاغل ــي الوظائف الدائمة ،
ويك ــون م�سـ ـ�ؤوال عـ ــن �أعم ــال اخلزيـ ـنــة  ،وجمي ــع حمتوياتها  ،و�أي تق�صي ــر فـ ــي احلف ــاظ
�أو الإ�شراف على هذه املحتويات .
املــادة ( ) 81
يكون املوظف  ،الذي ت�سند �إليه �أعمال اخلزينة  ،م�س�ؤوال عن حمتوياتها  ،وعليه �أن ي�سلم
جميع ما بعهدته من حمتويات اخلزينة وال�سجالت وامل�ستندات التي يتم القيد مبوجبها
�إىل �أحد املوظفـني �شاغلي الوظائف الدائمة الذي يحدده الرئي�س التنفـيذي  ،وذلك عند
قيــام هــذا املوظف بالإجازة � ،أو ندبه كل الوقت داخل �أو خارج الهيئة � ،أو نقله � ،أو �إعارته ،
�أو �إيفـ ــاده فــي بعث ــه � ،أو منح ــة درا�سي ــة داخ ــل � ،أو خارج ال�سلطنة � ،أو انتهاء خدمته ب�سبب
غري االنقطاع عن العمل � ،أو الوفاة  .ويتم الت�سليم والت�سلم مبوجب حم�ضر يوقع من هذا
املوظف � ،أو من يحل حمله  ،واملدير املايل  ،ومدير �إدارة الهيئة باملحافظة ح�سب الأحوال
بعد جرد حمتويات اخلزينة .
وفـي حالة انتهاء خدمة املوظف الذي ت�سند �إليه �أعمال اخلزينة وامل�س�ؤولية عن حمتوياتها
ب�سب ــب االنقط ــاع ع ــن العم ــل �أو الوفـ ــاة  ،ت�شكـ ــل جلن ــة بق ــرار م ــن الرئي ــ�س التنفـي ــذي ،
على �أن يكون من بني �أع�ضائها املدير املايل  ،ومدير دائرة التدقيق الداخلي  ،وذلك جلرد
حمتويات اخلزينة  ،و�إعداد حم�ضر باجلرد يتم فـيه �إثبات هذه املحتويات وفقا لنتيجة
اجلرد مع التوقيع على هذا املح�ضر من �أع�ضاء هذه اللجنة  ،وت�سلم املحتويات و�سجالت
اخلزينة وامل�ستندات التي يتم القيد مبوجبها �إىل من يعني �أو ينتدب لهذه الوظيفة بناء
على قرار الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 82
يجب فـي جميع حاالت الت�سليم والت�سلم حتديد امل�س�ؤولية فـي حالة مــا �إذا �أ�سفــر اجل ــرد
عن وجود عجز �أو زيادة فـي هذه املحتويات طبقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 83
يخ�ص�ص للخزينة مكان حمدد ال ي�سمح بدخوله لغري املوظف املخت�ص  ،ويكون ت�سليم
اخلزينة �إىل هذا املوظف بعد الفح�ص والت�أكد من �صالحيتها و�سالمتها من �أي عيوب
من قبل جلنة ت�شكل لهذا الغر�ض  ،و�إثبات ذلك فـي حم�ضر يوقع عليه من جميع �أع�ضاء
اللجنة .
ويتم و�ضع املفاتيح االحتياطية فـي داخل مظــروف  ،يتم  -بعد غلق ــه  -ختم ــه بال�شم ــع
الأحمر  ،ويحفظ لدى املدير املايل .
وف ــي جمــيع الأحوال  ،تعترب اخلزينة وحمتوياتها وال�سجالت وامل�ستندات التي يتم القيد
مبوجبها واملفاتيح اخلا�صة بها عهدة طرف من ت�سلمها  ،ويتحمل امل�س�ؤولية عنها  ،طبقا
لأحكام هذه الالئحة والقوانني واللوائح املعمول بها فـي الهيئة .
املــادة ( ) 84
ال يجوز االحتفاظ فـي اخلزينة ب�أي نقود �أو �شيكات �أو حمتويات �أخرى ال تخ�ص الهيئة ،
ويراع ــى عن ــد االحتف ــاظ فــي اخلزينة مببلغ ال�سلفة امل�ؤقتة جتنيبه عن �سائر املحتويات
الأخرى للخزينة .
وال تعمل اخلزينة �إال فـي �أوق ــات العم ــل الر�سمي ــة  ،ويج ــوز ف ــي حال ــة ال�ض ــرورة  ،وبن ــاء
علــى موافق ــة الرئي ــ�س التنفـي ــذي � ،أن تعم ــل اخلزين ــة خ ــالل �أي ــام الإج ــازات الأ�سبوعي ــة
�أو الر�سمية � ،أو غري الأوقات املحددة للعمل الر�سمي .
املــادة ( ) 85
فـي حالة فقد �أو تلف مفتاح اخلزينة  ،يجــب عل ــى املوظ ــف امل�سـ ـ�ؤول ع ــن املفت ــاح املفق ــود
�أو التالف �إخطار املدير العام كتابة بواقعة الفقد �أو التلف للمفتاح  ،وعليه  -فور �إخطاره -
ت�شك ــيل جلن ــة لف ــ�ض وفت ــح اخلزين ــة  ،ويك ــون من �أع�ضائ ــها موظ ــف م ــن دائرة التدقيق
الداخلي  ،وتقوم هذه اللجنة بجرد حمتويات اخلزينة  ،و�إعداد حم�ضر بنتيجة اجلرد ،
وا�ستبدال املفتاح املفقود �أو التالف .
وفـي حالة عدم وجود مفتاح احتياطي للمفتاح املفقود �أو التالف  ،يتم فتح اخلزينة مبعرفة
�أحد الفنيني املتخ�ص�صني  ،وذلك حتت �إ�شراف اللجنة امل�شار �إليها  ،ودون �إخالل ب�إجراء
التحقي ــق الــالزم  ،وحتديـ ــد امل�س�ؤولي ــة ع ــن واقع ــة الف ــقد �أو التل ــف  ،وع ــن وج ــود العج ــز
�أو الزيادة فـي حمتويات اخلزينة طبقا للقواعد الواردة فـي �أحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 86
يجب على املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة االلتزام بالآتي :
 - 1التحقق من �صحة ر�صيد اخلزينة وحمتوياتها فـي اليوم ال�سابق على بدء مبا�شرة
عمل ــه اليوم ــي  ،وقبل التعامل مع الأفراد  ،و�إثبات ذلك فـي الك�شف �أو ال�سجالت
املعدة لهذا الغر�ض  ،والتوقيع عليه .
 - 2ت�سلم الإيرادات اخلا�صة بالهيئة وتوريدها  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة والنموذج
املعد لهذا الغر�ض .
 - 3قيد ال�شيكات الواردة �إىل اخلزينة  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،و�إثبات
البيانات املتعلقة برقم ال�شيك وتاريخ ــه  ،وا�سم امل�صرف امل�سحــوب علي ــه  ،وا�سم
ال�ساحــب  ،ومبل ــغ ال�شي ــك فـ ــي ال�سجــل املع ــد له ــذا الغ ــر�ض  ،وذلــك بع ــد الت�أك ــد
من وجود توقيع ال�ساحب على ال�شيك  ،وقبل توريد ال�شيكات للم�صارف للتح�صيل ،
ويكون م�س�ؤوال عن �أي نق�ص �أو خط�أ فـي �إثبات البيانات امل�شار �إليها .
 - 4االحتفــاظ بدف ــرت الإي�ص ــاالت  ،دون الإخ ــالل ب�أحــكام هــذه الالئحــة عنــد �إلغــاء
�أو فقد �أي �إي�صال غري م�ستعمل منه .
 - 5ت�سليــم املتح�صــالت  -نقــدا �أو ب�شيك ــات � -إىل املوظف املخت�ص بهذه املتح�صالت
لإيداعهــا فـي ح�ســاب الهيئــة املختــ�ص  ،على �أن يوقــع هــذا املوظــف على �إي�صــال
بت�سلمه املتح�صالت عهدة لديــه  ،حتى ورود �سند الإيداع من امل�صرف خمتوما
وموقعا من قبل املخت�صني فـيه  ،ويتحمل �صاحب هذه العهدة امل�س�ؤولية فـي حالة
ت�أخر الإيداع للمتح�صالت امل�سلمة له عن املواعيد املحددة �أو عند فقد �أو وجود
عجز فـي هذه املتح�صالت  ،بعد التحقيق معه  ،وثبوت امل�س�ؤولية .
املــادة ( ) 87
يحتفظ املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة ب�سجل للمحتويات النقدية يتم �إعداده وفقا
للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويقيد فـي هذا ال�سجل جميع املبالغ التي مت ت�سلمها  ،واملبالغ
التي مت �إيداعها لدى امل�صرف  ،ويتم هذا القيد �أوال ب�أول  ،ومبراعاة ما ي�أتي :
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�أ  -بالن�سبة للمبالغ التي مت حت�صيلها  ،ي�سجل قيمتها يوميا بجانب املقبو�ضات ،
ويثب ــت قرينه ــا رق ــم �أول و�آخــر �إي�صال من الإي�صاالت التي ح�صلت هذه املبالغ
مبقت�ضاها .
ب  -بالن�سبة للمبالغ التي مت �إيداعها فـي امل�صرف با�سم ال�صندوق  ،يتم قيدهــا بتاريخ
الإيداع فـي امل�صرف .
ج  -ي�ستخــرج الر�صــيد يوميا � ،أو عقب كل �إيداع  ،و�إثبات هذا الر�صيد ف ــي اخلانــة
املعدة لذلك بال�سجل امل�شار �إليه  ،والتوقيع عليه من املوظف املخت�ص ب�أعمال
اخلزينة فـي تاريخ �إثبات هذا الر�صيد .
املــادة ( ) 88
يحتفــظ املوظــف املختــ�ص ب�أعم ــال اخلزينــة ب�سجــل للمحتويــات غري النقديــة يتــم �إعداده
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وتدرج فـيه الطوابع املالية �أو دفاتر �شروط املناق�صات ،
�أو غريها من الدفاتر والأوراق املالية ذات القيمة  ،ويتم القيد فـيه �أوال ب�أول .
املــادة ( ) 89
يجب على املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  -عند انتهاء كل يوم عمل  -حتدي ــد ر�ص ــيد
حمتويات اخلزينة النقدية وغري النقدية من واقع ال�سجلني امل�شار �إليهما فـي املادتني
( )87و ( )88م ــن ه ــذه الالئح ــة  ،وج ــرد ه ــذه املحتوي ــات و�إجراء املطابقة بني الر�صيد
من واقع اجلرد الفعلي  ،والر�صيد الدفرتي من واقع ال�سجلني املذكورين  ،والتوقيع
عليهما مبا يفـيد هذه املطابقة .
املــادة ( ) 90
يجب جرد جميع حمتويات اخلزينة مرة واحدة على الأقل ك ــل (� )1شه ــر من الرئي�س
املبا�شر للموظف املخت�ص عن �أعمال اخلزينة  ،وباتباع ما ي�أتي :
� - 1إع ــداد حم�ض ــر للج ــرد الفعل ــي وفق ــا للنــموذج املع ــد لهذا الغر�ض  ،على �أن يثبت
ف ــي هــذا املح�ضــر اجلــرد الفعلــي ملحتويــات اخلزينة والأر�صــدة م ــن واق ــع ك�شف
امل�صروفات للمبالغ النقدية امل�سلمة للموظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  ،و�سجلي
املحتويات النقدية وغري النقدية .
 - 2بيان ال�شيكات املوجودة فـي اخلزينة فـي تاريخ اجلرد  ،و�إثبات ذلك فـي حم�ضر
اجلرد .
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 - 3التوقيع على حم�ضر اجلرد من املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  ،ومن رئي�سه
املبا�شــر ف ــي تاريــخ اجلــرد  ،ويثبــت فــي حم�ضــر اجلــرد ما يفـيــد ت�سلمه ملحتويات
اخلزينة من واقع ما هو ثابت فـي هذا املح�ضر .
 - 4عر�ض املح�ضر على املدير العام  ،واتخاذ ما يلزم من �إجراء فـي �ضوء نتيجة اجلرد .
املــادة ( ) 91
�إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود فروق  -بالزيادة �أو العجز  -يتم �إجراء التحقيق الالزم ملعرفة
�أ�سبـاب هــذه الزيــادة �أو العجــز  ،وحتديــد امل�س�ؤوليــة وفقــا للقــواعد الـواردة فـي �أحكــام
هذه الالئحة  ،مع مراعاة ما ي�أتي :
�أ  -بالن�سبة للمحتويات النقدية تورد الزيادة �إىل ح�ساب الهيئة .
ب  -بالن�سبــة للمحتويــات غيــر النقديــة تقيــد قيمــة الزيــادة تبعــا لنوعهــا  ،وت�ضــاف
هذه القيمة �إىل الر�صيد .
ج  -يلتــزم املوظــف املختــ�ص ب�أعمــال اخلزينــة ب�سداد قيم ــة العجــز فــورا مــا لــم يثب ـ ــت
من التحقيقات عدم م�س�ؤوليته ع ــن هذا العجز  ،ويكون ال�سداد بخ�صم قيمة
العجــز مــن راتبــه وغيــره مـن ا�ستحقاقاتــه املاليــة مبراع ــاة املر�س ــوم ال�سلطانــي
رقم  ، 94/115ب�شـ ـ�أن حتدي ــد ح ــاالت التــنازل واحلجز على ا�ستحقاقات املوظفـني ،
و�إجراءات التنفـيذ الإداري .
د  -ال يك ــون ه ــذا املوظ ــف م�سـ ـ�ؤوال عن العجز �إذا ثبت من التحقيق �أنه كان نتيجة
ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة .
هـ  -ت�ستبـ ـعــد قيم ــة العجــز فـ ــي املحتوي ــات النقديــة مــن جانــب املقبو�ضـات  ،وت�سجـل
هذه املحتويات  ،ويخفــ�ض الر�صيد تبعا لذلك .
البــــاب الرابـــع
املخــــازن
املــادة ( ) 92
يكون للهيئة خم�سة خمازن لالحتياطي الغذائي فـي كل من املحافظات الآتية :
 حمافظة م�سقط . -حمافظة ظفار .
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 حمافظة الداخلية . حمافظة جنوب ال�شرقية . حمافظة �شمال الباطنة .ويجوز للهيئة �إن�شاء خمازن �أخرى فـي خمتلف حمافظات ال�سلطنة  ،ح�سب مقت�ضيات
احلاجة .
املــادة ( ) 93
تكون �إدارة خمازن الهيئة ح�سب الأنظمة والقوانني املعمول بها لإدارة املخازن احلكومية .
البـــاب اخلامـــ�س
ال�سجــالت والنمــاذج املاليــة
املــادة ( ) 94
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية النماذج وال�سجالت املالية الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة
كما ت�ضع القواعد املنظمة للقيد فـيها  ،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 التنفـيذي .
املــادة ( ) 95
ت�صرف دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة �إل ــى املوظفـني املاليني النماذج وال�سجالت املالية املقرر
ا�ستخدامها ح�سب اخت�صا�ص ك ــل موظ ــف بع ــد توقيعــه مبا يفـيد ت�سلمه لها  ،مع حتديد
�أعدادها .

