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جملــ�س البحـــث العلمـــي
قـــــرار
رقــم 2016/95
ب�إ�صـــدار الالئحـة املاليــة ملجلـــ�س البحــث العلمـــي
ا�ستنادا �إىل القانون املالــي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إىل قانون جمل�س البحث العلمي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2010/30
و�إىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املالــي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
و�إىل موافقة هيئة جمل�س البحث العلمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية ملجل�س البحث العلمي املرفقة .
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 .
�صدر فـي  17 :من ذو القعـــدة 1437هـ
املوافـــــق  21 :من �أغ�سطـــــ�س 2016م
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الالئحـة املاليـة ملجلـ�س البحـث العلمـي
البـــاب الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املحدد
لها فـي قانون جمل�س البحث العلمي امل�شار �إليه  ،ويكون للكلمات والعبارات التالية املعنى
املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
أ�  -القانـــــون :
قانون جمل�س البحث العلمي .
ب  -املديــر املالــي :
مديــر دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة باملجلــ�س �أو مــن يحــل حملــه مبركــز عمــان لـلـم ــوارد
الـوراثيــة الـحيوانيــة والنباتيــة .
ج � -أمــني املخــزن :
املوظف الذي يتوىل الرقابة على موجودات املخازن .
د  -امليزانيــة ال�سنويـة :
الربنامج املالــي املعد فـي �إطار اخلطة العامة للمجل�س عن �سنة مالية مقبلة .
هـ  -احل�ســاب اخلتامــي :
املوارد وامل�صروفات الفعليــة عــن ال�سنــة املالية املنتهية  ،موزع ـ ــة ح�سـ ــب ت�صنيـ ــف
امليزاني ــة .
و  -املفـو�ض بالإنفــاق :
الرئي�س � ،أو من يفو�ضه .
ز  -الوحـدة املخت�صـة بال�شـراء :
التق�سيم التنظيمي املخت�ص بال�شراء  ،والتعاقد باملجل�س .
-2-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1160

ح � -أمـــر ال�شـــراء :
النموذج الذي ي�ستخدمــه املجلــ�س بال�شراء لتكليــف �أي مورد � ،ســواء كــان �شركــة
�أو م�ؤ�س�سة �أو جهة حكومية �أو فردا  ،بتوريد �سلع �أو �أداء خدمات للمجل�س  ،وقد
يكون يدويا � ،أو عن طريق الإنرتنت  ،وتعترب ال�شروط امللحقة به جزءا ال يتجز�أ
من �شروط التعاقد .
املــادة ( ) 2
فـيمــا عــدا التعاقــدات التــي يربمه ــا املجلــ�س املتعلقــة بالأن�شط ــة البحثيـ ــة واالبتكاريـ ــة ،
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كافة املعامالت املالية للمجل�س وكل ما من �ش�أنه املحافظة
على حقوقه وممتلكاته  ،وفـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة ت�سري �أحكام
القوانني والنظم املعمول بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
البـــاب الثانـــي
ال�صالحيـــات واالخت�صا�صـــات املاليــة
الف�صــل الأول
ال�صالحيــات واالخت�صا�صــات املاليـــة للرئيـــ�س
املــادة ( ) 3
لرئي�س املجل�س ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة  ،وفقا للنظم الإدارية واملالية املعمول
به ـ ــا فـي اجله ــاز الإداري للدولـ ــة  ،ويك ــون م�س�ؤوال عن كافة الأعمال املاليــة فـي املجل�س ،
وع ــن �سالمـ ــة الإجـ ــراءات اخلا�صة بها  ,وفق ــا للنظم املالي ــة واملحا�سبي ــة املقــررة مبوج ــب
هذه الالئحــة  ،ولــه حــق تفويــ�ض بعــ�ض �صالحياتــه  ،ويبا�شــر ب�صفــة خا�صــة ال�صالحيــات
واالخت�صا�صات الآتية :
أ�  -عر�ض م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي على هيئة املجل�س لالعتماد .
ب  -حتديد املبالغ التي يتقا�ضاها املجل�س مقابل اخلدمات التي يقدمها  ،وذلك بعد
موافقة هيئة املجل�س .
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ج  -التوقي ـ ــع علــى العق ـ ــود وااللتزامـ ــات املاليـ ــة  ،التـ ــي جت ـ ــاوز قيمته ـ ـ ــا ()500000
خم�سمائة �ألـ ــف ريال عمان ــي  ،ويجــوز للرئــي�س �أن يفــو�ض فـي ه ـ ــذه ال�صالحي ــات
تفوي�ضـ ــا خا�صا  ،فـي كل حالة على حدة .
الف�صــــل الثانـــي
ال�صالحيــات املاليـــة للأمــني العـــام
املــادة ( ) 4
يكون الأمني العام م�س�ؤوال �أمام الرئي�س عن الإ�شراف عل ــى الأعمــال املالي ــة فـي املجل ــ�س ،
وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،وله حق تفوي�ض بع�ض �صالحياته  ،ويبا�شر ب�صفة
خا�صة ال�صالحيات الآتية :
�أ  -اقرتاح الر�سوم  ،واملبالغ التي يتقا�ضاها املجل�س  ،مقابل اخلدمات التي يقدمها .
ب  -اتخاذ الإجراءات الالزمة  ،للتحقق من تطبيق �أحكام القانون واللوائح والأنظمة
والتعليمـ ــات ال�ص ــادرة تنفـي ــذا لــه  ،ومن اتبــاع النظم املالي ــة واملحا�سبيـ ــة املقـ ــررة
فـي هذه الالئحة .
ج  -التحق ــق مـ ــن اتخاذ االحتياطـ ــات الكافـيـ ــة  ،والإج ــراءات الالزمـ ــة  ،للمحافظـ ــة
على �أموال املجل�س .
د  -التوقيــع على �سن ــدات ال�صرف �أيا كانت قيمتها  ،ويجوز له �أن يفو�ض فـي ه ــذه
ال�صالحية تفوي�ضا عاما .
هـ  -التوقيـع على العقــود وااللتزامــات املالي ــة  ،التــي ال تزيــد قيمته ــا علــى ()500000
خم�سمائة �ألف ريال عماين  ،ويجوز للأمني العام �أن يفو�ض فـي هذه ال�صالحية
تفوي�ضا عاما .
و  -التوقيـ ــع عل ــى العق ــود وااللتزامـ ــات املالي ــة ب أ�م ــر �إ�سنـ ــاد مبا�ش ــر  ،مب ــا ال يزيـ ــد
على ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ري ــال عماين  ،ويجوز له �أن يفو�ض ف ــي هــذه
ال�صالحية تفوي�ضا عاما .
ز  -درا�سة م�شروع امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي  ،قبل عر�ضهما على الرئي�س .
ح  -تنفـيذ �أي �أعمال �أخرى يكلفه بها الرئي�س .
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الف�صـــل الثالــــث
ال�صالحيـــــات املاليـــــة
للأمـني العـام امل�ساعـد لل�شـ�ؤون الإداريـة واملاليـة
املــادة ( ) 5
يكون الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية م�س�ؤوال �أمام الأمني العام عن تنفـيذ
�أحكام هـذه الالئحــة  ،وعــن متابعــة الأعـمــال املالية فـي املجل�س  ،وعن �سالمة الإجراءات
اخلا�صة بها  ،ويبا�شر ب�صفة خا�صة ال�صالحيات الآتية :
�أ  -الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية  ،وتقدميه �إىل الأمني العام .
ب  -اتخاذ الإجراءات الالزمة  ،للتحقق من تطبيق �أحكام القانون واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفـيذا له  ،ومن اتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
ج  -التحق ــق م ـ ــن اتخـ ــاذ االحتياط ـ ــات الكافـيـ ــة  ،والإجـ ــراءات الالزمـ ــة  ،للمحافظــة
على �أموال املجل�س .
د  -التحقـ ـ ــق م ـ ــن حت�صيـ ــل وقيـ ـ ــد إ�يـ ــرادات وم�صروف ـ ــات املجلـ ـ ــ�س فـ ــي مواعيدهـ ــا
فـي ال�سجــالت املعــدة ل ــذلك .
هـ  -درا�سـ ــة التقاري ــر والبيانـ ــات املقدمة �إلي ــه م ــن املخت�صـ ــني باملجلـ ــ�س  ،قبل عر�ضهــا
على الأمني العام .
و  -التوقيع على �سندات ال�صرف  ،التي ال تزيد قيمتها على ( )500000خم�سمائة �ألف
ريال عماين  ،عدا الرواتب بدون حد �أق�صى .
ز  -التوقيــع علــى العقــود وااللتزام ــات املالي ــة  ،التي ال تزيد قيمته ــا عل ــى ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين .
ح  -التوقي ــع عل ــى العقـ ــود وااللتزام ـ ــات املالي ـ ــة ب�أمـ ــر �إ�سنـ ـ ــاد مبا�ش ـ ــر  ،ب ـم ـ ــا ال يزي ــد
على (� )14000أربعة ع�شر �ألف ريال عماين .
ط  -الإ�شـ ــراف علـ ــى �إع ـ ــداد احل�سـ ـ ــاب اخلتام ــي  ،وعر�ض ــه علــى الأم ــني العام خ ــالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
ي  -تنفـيذ �أي �أعمال �أخرى يكلف بها من قبل الأمني العام .
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الف�صــــل الرابــــع
�صالحيــــات املديــــر املالـــــي
املــادة ( )6
يك ــون املدي ــر املالــي م�س ـ�ؤوال عن كاف ــة الأعم ــال املاليـة واملحا�سبيــة التــي تتعلــق بح�سابــات
املجل�س  ،وقيدها فـي ال�سجــالت اخلا�صة بها  ،وتنفـيذ كافــة الإجراءات املتبعة فـي املحافظة
على �أموال املجل�س  ،ويبا�شر ب�صفة خا�صة ال�صالحيات الآتية :
أ� �	-إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي  ،وعر�ضهما على الأمني العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
ب  -الإ�شراف على توثيق وتنظيم ال�سجالت املالية للمجل�س .
ج  -التوقيــع على �سن ــدات ال�ص ــرف  ،التي ال تزي ــد قيمته ــا على ( )200000مائتي �ألف
ريال عماين  ،عدا الرواتب بدون حد �أق�صى .
د  -التوقيـ ــع علــى العق ــود وااللتزام ــات املاليــة  ،الت ــي ال تزي ــد قيمته ــا عل ــى ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين .
هـ  -التوقيـ ــع عل ــى العقـ ــود وااللتزام ــات املالي ــة ب�أمـ ـ ــر �إ�سن ــاد مبا�شـ ــر  ،مبــا ال يزي ـ ـ ــد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
و  -مراجع ــة �سنـ ــدات ال�صــرف  ،وااللتزامـ ــات املالي ــة  ،والعق ــود  ،والتـ ـ ـ�أكد مــن تواف ـ ــر
ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية فـيها .
ز �	-إعداد ك�شوف احل�سابات للمجل�س  ،و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
ح  -حت�صيـ ــل وقيـ ــد إ�يـ ــرادات وم�صروف ـ ــات املجلـ ـ ــ�س فـي مواعيده ـ ــا فـي ال�سجـ ـ ـ ــالت
املعدة لذلك .
ط  -ت�سويـ ــة ال�سلـ ــف امل�ستديــمة وامل�ؤقتــة فـي التواري ــخ املحـ ــددة ل ــذلك  ،وفقـ ــا لأحكـ ــام
هذه الالئحة .
ي  -تنفـيذ �أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها .
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الف�صـــل اخلامــــ�س
�صالحيـــات رئيــ�س ق�ســـم العالقـــات العامـــة
املــادة ( ) 7
يتوىل رئي�س ق�ســم العالقات العامة باملجل�س التوقيـ ــع علــى العقـ ــود وااللتزام ــات املالي ــة
املتعلقة بحجوزات التذاكر والفنادق والت�أ�شريات وخدمات ال�ضيافة  ،التي ال تزيد قيمتها
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
ويجوز له فـي حالة ال�ضرورة  ،التوقيع على العقود وااللتزامات املالية املتعلقة بحجوزات
التذاكـر والفنادق والت�أ�شيــرات وخدمـ ــات ال�ضيافـ ــة  ،الت ــي ال تزيـ ــد قيمته ــا عل ــى ()3000
ثالثة �آالف ريال عماين بالإ�سناد املبا�شر .
الف�صــــل ال�ســـاد�س
�صالحيــات املديــر التنفـيـــذي
ملركـز عمـان لـلـمـوارد الـوراثيــة الـحيوانيـة والنباتيـة
املــادة ( ) 8
يكــون املدير التنفـيذي ملركز عمان للموارد الوراثية احليوانية والنباتية م�س�ؤوال عن كافة
الأعمــال املاليــة واملحا�سبية التي تتعلق بح�سابات املركز  ،وقيدها فـي ال�سج ــالت اخلا�ص ــة
بها  ،وتنفـيذ كافة الإجراءات املتبعة فـي املحافظة على �أموال املركز  ،ويبا�شر ب�صفة خا�صة
ال�صالحيات الآتية :
أ�  -الإ�شراف على م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز  ،وعر�ضهما
على الأمني العام .
ب  -الإ�شراف على توثيق وتنظيم ال�سجالت املالية للمركز .
ج  -التوقيع على �سندات ال�صرف  ،التي ال تزيد قيمتها على ( )500000خم�سمائة �ألف
ريال عماين  ،عدا الرواتب بدون حد �أق�صى .
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د  -التوقي ــع علــى العقود وااللتزامات املالية  ،التي ال تزيـ ـ ــد قيمتهـ ــا علـ ــى ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين .
هـ  -التوقيـ ــع علـ ــى العق ـ ــود وااللتزام ــات املاليـ ــة ب�أمـ ـ ــر �إ�سنـ ــاد مبا�شـ ــر  ،مب ــا ال يزيـ ــد
على (� )14000أربعة ع�شر �ألف ريال عماين .
و  -مراجع ـ ــة �سنـ ــدات ال�صـ ــرف  ،وااللتزامـ ــات املالي ــة  ،والعقـ ــود  ،والت�أكـ ــد م ــن تواف ــر
ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية فـيها .
ز  -الإ�شراف على �إعداد ك�شوف ح�سابات املركز  ،و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
ح  -تنفـيذ �أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها .
الف�صـــل ال�سابــــع
�صالحيـات نائـب املديــر التنفـيـذي خلدمـات الدعـم وامل�سانـدة
بـمركــــــز عـمــان للمـــوارد الــوراثيــــة احلــيوانيــة والنــباتيـة
املــادة ( ) 9
يكــون نائ ــب املدي ــر التنفـي ــذي خلدمــات الدع ــم وامل�سان ــدة مبركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة
احليوانيـة والنباتيــة م�س ـ�ؤوال عن كافــة الأعمــال املالية واملحا�سبيـة التي تتعلــق بح�ساب ــات
املركز  ،وقيدها فـي ال�سجالت اخلا�صة بها  ،وتنفـيذ كافة الإجراءات املتبعة فـي املحافظة
على �أموال املركز  ،ويبا�شر ب�صفة خا�صة ال�صالحيات الآتية :
أ� �	-إع ـ ــداد م�ش ـ ــروع امليزاني ـ ــة ال�سنوي ـ ـ ــة واحل�س ــاب اخلتام ــي للمرك ـ ــز  ،وعر�ضهم ـ ــا
على املدير التنفـيذي .
ب  -توثيق وتنظيم ال�سجالت املالية للمركز .
ج  -التوقيع على �سـندات ال�صــرف  ،التــي ال تزيـ ــد قيمته ــا علـى ( )200000مائتي �ألف
ريال عماين  ،عدا الرواتب بدون حد �أق�صى .
د  -التوقي ــع علـى العقـ ــود وااللتزامات املاليـ ـ ــة  ،التــي ال تزي ــد قيمته ـ ــا عل ــى ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين .
هـ  -التوقي ــع علـ ــى العقـ ـ ــود وااللتزام ــات املاليـ ــة ب�أمـ ــر �إ�سن ــاد مبا�شـ ــر  ،مبـ ــا ال يزيـ ــد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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و  -مراجع ــة �سن ــدات ال�صـ ــرف  ،وااللتزامــات املالي ــة  ،والعق ــود  ،والت�أك ــد م ــن تواف ــر
ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية فـيها .
ز � -إعداد ك�شوف ح�سابات املركز  ،و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
ح  -حت�صيـ ـ ــل وقي ــد إ�يـ ــرادات وم�صروف ـ ـ ــات املركـ ـ ــز ف ـ ــي مواعيده ـ ــا ف ـ ــي ال�سج ـ ــالت
املع ــدة ل ــذلك .
ط  -الإ�شراف على ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك ،
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ي  -تنفـيذ �أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها .
الف�صـــل الثامــــن
اخت�صا�صــات دائـــرة التدقيـــق الداخلـــي
املــادة ( ) 10
تتوىل دائ ــرة التدقي ــق الداخل ــي ممار�س ــة كاف ــة االخت�صا�صــات الــواردة ف ــي القانــون املالــي
والئحته التنفـيذية  ،ولها ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -التحقــق من تطبيــق �أحكـ ــام القانون والقانون املالــي وه ـ ــذه الالئحــة  ،واملبـ ــادئ
والأ�ص ــول املحا�سبي ــة املتع ــارف عليها  ،واقرتاح الإج ــراءات الالزم ــة  ،للمحافظ ــة
على �أموال املجل�س .
ب �	-إعداد تقاري ــر دوريـ ــة تعر�ض عل ــى الرئي�س تت�ضمــن نتائ ــج التدقي ــق والفحـ ــ�ص
واملخالفات املالية و�أ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفـيها  ،ودرا�سة املالحظات الواردة
فـي تقرير جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
املــادة ( ) 11
تخ�ضع جميع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي املجل�س للتدقيق الداخلي واخلارجي
وفقــا لربنامــج تدقي ــق �سن ــوي  ،وعلى موظفـ ــي املجل ــ�س تقديـ ــم تلك القيود وامل�ستنـ ــدات
وال�سجالت �إىل دائرة التدقيق الداخلي  ،كما يجـب تزويد املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات
تف�صيلية يطلبونها .
-9-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1160

البــاب الثالـــث
النظــام املحـا�سـبـي
الف�صـــل الأول
امليزانيــــة ال�سنويـــــة
املــادة ( ) 12
يراعى عند �إعداد تقديرات امليزانية ال�سنوية النتائج الفعليــة لتنفـيذ امليزانيات ال�سابقة ،
ونتائ ــج املتابع ــة املاليـ ــة فـي ال�سنـ ــة ال�سابق ــة عل ـ ــى �سن ـ ــة التقدير  ،مـ ــع مراعـ ـ ــاة التو�س ــع
فـي �أن�شطة املجل�س  ،واملقايي�س  ،والأمناط الكمية واملالية  ،والدرا�ســات والأبح ــاث العلمية
واالقت�صادية التي ت�ؤدي إ�لــى حتقيق الأهداف  ،وامل�شروعات املعتمدة فـي اخلطة ال�سنوية ،
والقوانني والقرارات ال�سارية .
املــادة ( )13
تب ـ ــد أ� ال�سنــة املالي ــة فـي اليـ ــوم الأول م ــن �شه ــر يناي ــر مـ ــن كـ ــل �سنـ ــة  ،وتنته ــي فـ ــي الي ــوم
احل ــادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة ذاتها .
املــادة ( ) 14
يراعى فـي ت�صنيف امليزانية ال�سنوية  ،الآتي :
 - 1املـ ـ ـ ــوارد  ،وت�شم ـ ـ ـ ــل :
�أ  -االعتمادات التي تخ�ص�صها الدولة للمجل�س .
ب  -مقابل اخلدمات اال�ست�شارية التي يقدمها املجل�س .
ج  -الهبــات والإعانـ ــات واملنــح التــي تقبله ــا هيئ ــة املجل ــ�س  ،بع ــد موافق ــة اجله ــة
الأمنيــة املخت�صــة .
د  -عوائ ــد و إ�ي ــرادات �أمــوال املجل ــ�س .
 - 2امل�صروفـ ـ ـ ــات  ،وت�شمـ ـ ـ ــل :
أ�  -امل�صروفـ ـ ــات اجلاريـ ــة .
ب  -امل�صروفـ ــات الر�أ�س ماليـ ــة .
ج  -امل�صروفـ ـ ــات الإمنائي ــة .
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املــادة ( ) 15
يراعى عند �إعداد تقديرات موارد امليزانية  ،ما ي�أتي :
أ�  -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 يتوقع حت�صيله
من �إيرادات .
ب  -الإ�شارة �إىل القوانني والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد .
ج  -ت�أثي ــر القوانـ ــني والقرارات التي �صدرت بعد �صدور امليزانية اجلاري العمــل به ــا ،
وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
د  -عدم املغاالة فـي التقدير  ،والتزام الدقة مع الأخذ فـي احل�سبان جميع العوامل
التي ت�ؤثر فـي اجتاه الإيراد  ،كالعوامل االقت�صادية واالجتماعية  ،وتقدر املوارد
دون �أن ي�ستقطع منها �أي نفقات .
هـ  -اال�سرت�شاد باملوارد املح�صلة خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني .
املــادة ( ) 16
يراعى فـي تقدير امل�صروفات  ،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  -ت�أثي ــر القوان ــني والقرارات التي �صدرت بعد �صدور امليزاني ــة اجلـاري العمل بها ،
وما قد يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
املــادة ( ) 17
يراعى فـي تقدير الرواتب والأجور  ،ما ي�أتي :
أ� � -أن ت�شمل تقديرات الرواتب والأجور والبدالت وامل�ستحقات الأخرى املتعلقة بجميع
املوظفـني العاملني باملجل�س  ،وفقا للأنظمة املعمول بها .
ب � -أن يكون عدد الوظائف باملجل�س متفقا مع الهيكل التنظيمي .
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ج  -احت�ساب التعديالت احلتمية فـي الرواتب والأجور املرتتبة على �صدور مرا�سيم
�سلطانية �أو نتيجة ملنح العالوات الدورية �أو اال�ستثنائية والرتقيات .
د � -إي�ضاح املربرات الالزمة للزيادة فـي الرواتب والأجور .
املــادة ( ) 18
يراعى عند تقدير امل�صروفات وامل�ستلزمات  ،ما ي�أتي :
أ�  -تقدير امل�ستلزمــات التي ترتبــط مبا�ش ــرة بـ ـ�أداء املجل�س ملهامه  ،على �أ�ســا�س حجــم
الن�شاط امل�ستهدف  ،واملعدالت النمطية املو�ضوعة ال�ستخدام امل�ستلزمات .
ب �	-أن يت�ضمن تقدير امل�ستلزمات ما حتتاجه امل�شروعات اجلديدة التي تتم وتدخل
فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
ج �	-أن يقدر بند الإيجار على �أ�سا�س ما ي�ست�أجره املجل�س من �أرا�ض � ،أو مبان  ،ويرفق
بيان بهذه الأرا�ضي واملباين  ،مو�ضحا به القيمة الإيجارية لكل منها وتاريخ بداية
ونهاية عقد الإيجار .
د �	-أن يكون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على �أ�سا�س العقود القائمة  ،والتي ينتظر
ا�ستمـ ــرارها ال�سنـ ــة املقبلـ ــة  ،وك ــذلك العق ــود اجلديــدة املتوقــع �إبرامـه ــا فـي تـ ــلك
ال�سنــة  ،ويقت�صــر التقدي ــر على العقود املتعلقة بالأعمــال اجلاريـة فـقط دون تـلك
املتعلقة بتنفـيذ جتهيز امل�شروعات .
هـ  -يكون الت�أمني على �أموال املجل�س  ،وفقا للقواعد التي ي�صدرها الأمني العام .
املــادة ( ) 19
ت�شمل امل�صروفات الر�أ�س مالية  -غري املرتبطة بتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات  -املبالغ الالزمة
القتناء الأ�صول الثابتة  ،ومنها الأثاث واملعدات للمكاتب واملنازل وال�سيارات وو�سائل النقل
والآالت واملعدات وغريها  ،ويراعى عند تقدير االعتمادات الالزمة لهذه امل�صروفات مدى
التو�سع فـي حجم ن�شاط املجل�س  ،والتكلفــة املتوقعـة ل�ش ــراء هذه الأ�صول خ ــالل ال�سنة
املاليــة مو�ضــع التقديــر  ،مــع الأخ ــذ فـي احل�سبان العمر االفرتا�ضي لهذه الأ�صــول ح�ســب
�أنواعها املختلفة .
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املــادة ( ) 20
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات  ،ما ي�أتي :
 - 1االلتزام باملبالغ املخ�ص�صة للم�شروعات فـي خطة التنمية اخلم�سية املعتمدة .
 - 2فـيما يتعلق بامل�شروعات اجلاري تنفـيذها يكون التقدير ح�سب العقود املوقعة ،
وبرنامج التنفـيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير .
 - 3تق ـ ــدر تكاليـ ــف امل�شروع ــات اجلدي ــدة فـي �ض ـ ــوء املراح ــل املتوق ــع تنفـيذهـ ــا خ ــالل
�سنة التقدير .
املــادة ( ) 21
يجوز للأمني العام جتاوز �أي بند من بنـ ــود االعتمادات املالية للمجل�س فـي حدود ()%25
خم�سـ ـ ــة وع�شريـ ــن فــي املائ ــة من امليزانيـ ـ ــة املعتم ــدة عـ ــدا ب ـ ــند الروات ـ ــب  ،وبن�سبـ ــة ()%10
ع�شرة فـي املائة من املخ�ص�صات الإمنائية  ،ب�شرط �أن يكون ذلك نتيجة ملناق�صة معتمدة .
املــادة ( ) 22
يجوز للمجل�س �أن يتقدم بطلب اعتماد �إ�ضافـي �إىل وزارة املالية فـي الأحوال املن�صو�ص
عليها باملــادة ( )21من هذه الالئحة  ،على �أن يكون ذلك فـي �شهر يونيــو من كل عام .
املــادة ( ) 23
للأمـ ــني الع ــام امل�ساع ــد لل�ش ـ ـ�ؤون الإدارية واملالي ــة النق ــل من بن ــد �إىل �آخ ــر �أو م ــن م ـ ــادة
�إىل �أخرى �ضمن البند الواحد  ،فـي الأحوال  ،وبال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون النقل فـيما بني بنود امل�صروفات اجلارية املعتمدة  ،وي�ستثنى من ذلك بند
الرواتب والأجور وما فـي حكمها  ،وخم�ص�صات تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .
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 .
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الف�صــــل الثانــــي
املـــوارد والرقابـــة علـــى حت�صيلهـــا
املــادة ( ) 24
يك ــون حت�صيـ ــل امل ــوارد نق ــدا � ،أو �إلكرتوني ــا � ،أو ب�شيكات م�صدقة �أو من خطابــات ال�ضم ــان
التي ت�صدرها امل�صارف املعتمدة بال�سلطنة ل�ضمان �سداد املوارد امل�ستحقة .
املــادة ( ) 25
يجوز فتح ح�سابات م�صرفية مبوافقة الأمني العام بامل�صارف املحلية  ،وتــودع فـيها جميع
الأموال الواردة  ،ويتم ال�صرف منها لتمويل الأن�شطة البحثية .
املــادة ( ) 26
توقع ال�شيكـ ــات  ،و�أوام ــر الدفـ ــع من قبل ( )2اثنني من املخت�صــني باملجل ــ�س  ،يحددهمــا
الأمني العام .
املــادة ( ) 27
ال�شيكات املرتدة من امل�صارف لعدم �صرفها لأي �سبب من الأ�سباب تقيد فـي ح�ساب معلق
حتت ا�سم �شيكات مرتدة بر�سم التح�صيل  ،وعلــى دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة اتخاذ الإجراءات
الالزمة لتح�صيل املبالغ فورا .
املــادة ( ) 28
على دائرة ال�ش�ؤون املالية عند ت�سلم مبالغ ل�صالح املجل�س  ،اتباع ما ي�أتي :
أ� � -إ�صدار �إي�صال ر�سمي  ،وقيد املبالغ املت�سلمة بالأرقام واحلروف  ،وفـي حالة وجود
اختالف بينهما  ،يعتد باملبلغ املقيد باحلروف .
ب  -ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك .
ج � -إيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�ساب املجل�س املفتوح لدى امل�صارف لهذا الغر�ض .
ويجب عند �إلغاء �إي�صال لأي �سبب  ،الت�أ�شري ب�إلغائه .
املــادة ( ) 29
تودع النفقات امل�سرتدة فـي احل�ساب امل�صرفـي املخ�ص�ص لإيرادات املجل�س .
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املــادة ( ) 30
تقيد النفقات امل�سرتدة للبند الذي �صرفت منه � ،إذا كان ال�صرف واال�سرتداد قد مت خالل
�سنــة مالي ــة واح ــدة  ،وتقي ــد بالإ�ضاف ــة حل�ساب املجل ــ�س ل ــدى امل�ص ــرف املخ�ص�ص ل ــذلك
�إذا كانــت قـ ــد �صرفــت خ ــالل �سنة مالي ــة �سابق ــة وتـ ــم اال�ستـ ــرداد فـي �سنــة مالـ ــية تاليـ ــة ،
وفـي كلتا احلالتني ي�شار �إىل رقم وتاريخ �سند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه .
املــادة ( ) 31
يتحمل املت�سبب فـي ال�صرف بدون وجه حق  ،م�س�ؤولية رد قيمة املبالغ امل�صروفة والناجتة
عن حاالت اخلط أ� املتعمد � ،أو الإهمال اجل�سيم .
الف�صــــل الثالـــث
امل�صروفـــات والرقابـــة علــى �صرفهـــا
املــادة ( ) 32
يتـ ـ ــم �إخط ــار وزارة املالي ــة ب�أ�سمـ ـ ــاء املفو�ضـ ـ ـ ــني بالإنفــاق  ،وحـ ــدود ال�صالحي ـ ــات املخولـ ــة
لك ــل منهم  ،ومناذج توقيعاتهم  ،و�أي تعديل يرد على ذلك .
املــادة ( ) 33
تقوم دائــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة �أو التق�سي ــم املعني مبركز عمان للموارد الوراثية احليوانية
والنباتيــة  -بح�سـب الأحـوال  -باالرتبــاط بقيمــة امل�شرتيــات � ،أو تكاليــف �أداء اخلدمــات ،
�أو تنفـيذ الأعمال  ،مبراعاة ما ي�أتي :
أ� �	-أحك ــام القوانني واملرا�سي ــم ال�سلطانية واللوائح والقرارات ال�صـادرة من املجل�س ،
والعقود املربمة فـي هذا ال�ش�أن .
ب �	-أن يك ــون االرتبــاط فـي حدود املخ�ص�صات املدرجة بامليزاني ــة املعتم ــدة � ،أو خ�صمــا
من موارد املجل�س املختلفة .
ج �	-أن تقيد جميع االرتباطات املالية ب�سجل االرتباطات .
املــادة ( ) 34
تعد �سندات ال�صرف  ،مبراعاة ما ي�أتي :
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أ�  -يوقع ال�سند من قبل املوظف الذي �أعده  ،واملوظف الذي راجعه  ،واملدير املالــي .
ب �	-أن يقدم ال�سند �إىل دائرة التدقيق الداخل ــي  ،مرفقا به جميــع امل�ستنــدات امل ؤ�ي ــدة
لل�صرف  ،والت ــي تو�ضح تفا�صيــل امل�صروف ــات  ،ب�صورة ي�سهل تدقيقها  ،وب�صفة
خا�صة امل�ستندات الآتية :
 - 1العقد � ،أو �أمر ال�شراء .
 - 2فاتورة املورد .
 - 3حم�ضر فح�ص الأ�صناف � ،أو �سند ت�سلم الأعمال  ،مت�ضمنا ما يفـيد مطابقتها
للموا�صفات املطلوبة .
� - 4سند �إ�ضافة الأ�صناف �إىل املخازن .
املــادة ( ) 35
حتـ ــال �سن ــدات ال�ص ــرف ومرفقاته ــا  -بع ــد انتهـ ــاء دائرة التدقيــق الداخلــي من مراجعتها
من الناحية املحا�سبية والقانونية � -إىل املفو�ض بالإنفاق العتمادها فـي حدود ال�صالحيات
املخولة له .
املــادة ( ) 36
فـي حال ـ ــة فقـد �أو تلـ ــف �أي من امل�ستن ــدات امل ؤ�ي ــدة لل�صــرف  ،يجـ ــب �أن يق ـ ــر املديـ ــر املال ـ ــي
ب�أن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �صرف �آخر .
املــادة ( ) 37
ال يجـوز جتزئــة االرتبــاط �أو جتزئــة �صــرف قيمــة الطلب الواحــد  ،بق�ص ــد تفــادي الأحك ــام
املتعلقة باحلد الأعلى املقرر ل�صالحية املفو�ض بالإنفاق .
املــادة ( ) 38
يتعني على دائرة ال�ش�ؤون املالية عند �إعداد �سند ال�صرف خ�صم ما قد يكون م�ستحقا
على امل�ستفـيد ل�صالح املجل�س  ،ويقيد �إجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفـيد خ�صما على بنود
ال�صرف  ،ويقيــد املبلــغ امل�ستحــق علي ــه �إمــا باال�ستبع ــاد من الب ــند ال�سابــق الــ�صرف علي ــه ،
�أو بالإ�ضافة حل�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
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املــادة ( ) 39
يكون �صرف قيمة ال�سندات  ،ب�إحدى الطرق الآتية :
�أ  -حتويل املبالغ �إىل ح�سابات امل�ستفـيدين فـي امل�صرف املحدد من قبلهم .
ب  -نقدا �أو ب�شيكات مقاب ــل التوقيــع على ال�سنــد بالت�سلــم  ،مقرونـا باال�سم الوا�ضـح ،
وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
املــادة ( ) 40
يجوز فتح االعتمادات امل�ستندية للمجل�س من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية بقيمة الب�ضاعة
وم�ص ــاريف الت�أم ــني  ،م�ضافـ ــا �إليه ــا م�صروف ــات النقــل وال�شحـن والر�س ــوم وامل�صاريـ ــف
امل�صرفـية  ،و�أي م�صاريف �أخرى  ،بح�سب �شروط التعاقد .
املــادة ( ) 41
ت�صرف الرواتب للموظفـني بالتحويل �إىل ح�ساباتهم امل�صرفـية خالل الأيام الثمانية الأخرية
من ال�شهر الذي ا�ستحقت عنه  ،ويجوز �صرفها مقدما عند قيام املوظف ب�إجازته االعتيادية .
املــادة ( ) 42
عنــد ا�ستخ ــراج تذاك ــر ال�سف ــر بالطائــرات يراعــى التعام ــل مــع �شركــات النق ــل الوطني ــة ،
كلما �أمكن ذلك .
املــادة ( ) 43
للمجل�س �أن يربم عقود خدمات الت�شغيل وال�صيانة والتوريد واخلدمات ملــدة ال تتجاوز
ال�سنة املالية � ،إذا كانت قيمة العقد فـي حدود االعتمادات املالية  ،ويجوز التعاقد ملــدة تزيد
على �سنة مبوافقة الأمني العام .
املــادة ( ) 44
على دائرة ال�ش�ؤون املالية قبل �إعداد �سندات ال�صرف املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات ،
�أن تتحقق من قيام اال�ست�شاريني مبراجعة دفعات املقاولني  ،واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
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�أما فـي امل�شاريع التي ال يوجد بها ا�ست�شاري  ،فعلى اجلهة امل�شرفة على تنفـيذ الأعمال
�إفادة دائرة ال�ش�ؤون املالية مبدى ا�ستحقاق املقاول �أو منفذ الأعمال للدفعات املالية ح�سب
العقد املوقع بني الطرفـني .
املــادة ( ) 45
يجب رد الر�سوم وغريها من املبالغ التي �سبق حت�صيلها � ،إذا ثبت �أن الوفاء بها كان بغري
وجه حق .
الف�صـــل الرابــــع
التقاريـــر الدوريــة واحلــ�ساب اخلتامـــي
املــادة ( ) 46
تعــد دائ ـ ــرة ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـة ب�شكـ ـ ــل دوري تقريـ ـ ـ ـ ــرا يو�ض ــح املرك ـ ـ ـ ــز املالـ ــي للمج ـ ـلـ ـ ــ�س ،
ويع ــر�ض علــى الأم ــني الع ــام .
املــادة ( ) 47
جتـ ــري دائــرة ال ــ�ش�ؤون املاليـ ــة مطابقـ ــة �شهرية بني الوارد فـي �سج ــالت امل�ص ــارف ل ــدى
املجل�س  ،والوارد فـي ك�شوف ح�سابات امل�صارف  ،وتعد قوائم الت�سوية الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 48
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية احل�ساب اخلتامي خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة
املالية  ،وفقا للأ�س�س الآتية :
أ�  -ت�ضمني الإيرادات  ،وامل�صروفات الفعلية  ،موزعة على �أبواب امليزانية .
ب  -ت�ضمني ح�سابات املجل�س  ،كل ما تن�ص عليه القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات
على وجوب �إثباته .
ج �	-إي�ضاح الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة باحل�ساب اخلتامي .
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املــادة ( ) 49
تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي  ،متهيدا لعر�ض
التقرير واحل�ساب اخلتامي على الرئي�س  ،ورفعهما �إىل هيئة املجل�س العتماد احل�ساب
اخلتامي .
املــادة ( ) 50
ير�سـ ــل املجل ـ ــ�س ن�سخة من احل�س ـ ــاب اخلتامـ ـ ــي بع ـ ــد اعتمـ ــاده �إىل كـ ـ ــل م ـ ــن وزارة املالي ــة
وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،خالل (� )60ستني يوما من تاريخ اعتماده .
الف�صـــل اخلامـــــ�س
الـ�سـلـــــــــف
الفــــرع الأول
�أحكـــام عامـــــة
املــادة ( ) 51
يق�صد بال�سلف املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة بع�ض �أنواع النفقات التي يتعذر فـيها ال�صرف
باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك  ،وهي �إما م�ستدمية  ،و�إما م�ؤقتة .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ستدمي ــة ملواجه ــة امل�صروفات النرثيـ ــة � ،أو غريه ـ ــا من امل�صروفـ ــات
الأخرى قليلة القيمة � ،أو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة ،
بعد موافقة الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية  ،ويجوز �أن ي�ستعا�ض امل�صروف
من ال�سلف ـ ــة كلم ـ ــا بل ـ ــغ ( )%25خم�سـ ــة وع�شرين فـي املائ ـ ــة من قيم ـ ــة ال�سلف ــة � ،أو �أكرث ،
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
ه ــذا الغ ــر�ض � ،أو خ ــالل ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر علــى الأكثـر مـن تاريـخ انتهـاء الغـر�ض املحـدد
من منحها  ،ويجوز متديد هذه املــدة مبوافقة م�سبقة من املدير املالــي .
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املــادة ( ) 52
يقدم طلب ال�سلفة بعد حتديد قيمتها �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،موقعا من مدير التق�سيم
الإداري الطالب  ،وتكون املوافقة على منح ال�سلفة فـي حدود ال�صالحيات املالية للمفو�ضني
بالإنفاق .
الفــــرع الثانـــــي
ال�سلـــف امل�ستدميــــة
املــادة ( ) 53
يكون حتديد قيمة ال�سلف امل�ستدمية  ،وال�صرف منها  ،وفقا للآتي :
�أ  -يجري التق�سيم الإداري املعني باملجل�س درا�سة حتديد قيمة ال�سلف امل�ستدمية ،
ح�سب متطلبات العمل به ــا  ،بحيث يراعى الأخذ مبتو�سط امل�صــروف منها خالل
( )3ثالث ــة �أ�ش ــهر  ،ويتق ــدم �إىل دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة بالطلــب ال ــالزم للح�صــول
على ال�سلفة  ،طبقا لأحكام هذه الالئحة .
وتتوىل دائرة ال�ش�ؤون املالية درا�سة الطلب  ،وحتديد مبلغ ال�سلفة الذي تقرره ،
و�إخطار التق�سيم الإداري املعني به  ،بعد اعتماده من املفو�ض بالإنفاق  ،وعند
ت�سلم التق�سيم الإداري املعني ملبلغ ال�سلفة يقوم بقيده �ضمن ك�شف م�صروفات
ال�سلفة امل�ستدمية  ،و�إذا جاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين يودع فـي �أحد
امل�صارف املحلية يفتح لهذا الغر�ض  ،و�إن قل عن ذلك جاز �إيداعه فـي اخلزانة .
ب  -يتم ال�صرف مبوجب �سند ال�صرف النقدي من ال�سلفة امل�ستدمية بعد اعتماده
من دائـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون املالي ــة  ،وي�ؤ�ش ــر به ــذه ال�سنـ ــدات فور �إمتام ال�صــرف بكلم ــة
(�صرف �أو دفع)  ،مقرونا بالتاريخ  ،وتعطى �أرقاما م�سل�سلة  ،ويتوىل �أمني اخلزينة ،
�أو املوظف املخت�ص بال�سلفة ت�سجيل املبالـ ــغ امل�صروفة �أوال ب�أول من واقـ ــع �سن ــدات
ال�صرف فـي ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية .
املــادة ( ) 54
يكون ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية  ،وفقا لل�ضوابط الآتية :
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أ� �	-أال يجاوز املبلغ امل�صروف ( )500خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة  ،ويجوز
مبوافقة الأمني العام فـي حاالت خا�صة جتاوز املبلغ امل�شار �إليه  ،وذلك مبا ال يزيد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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 .
ج �	-أال يتم �صرف �أي �سلف �شخ�صية ملوظفـي املجل�س �أو غريهم .
ويجـوز �صـ ــرف بـ ــدالت ال�سف ــر والتدريـ ــب و الروات ــب ملوظف ـ ــي املجلـ ــ�س م ــن ال�سلفـ ــة
امل�ستدميـ ــة .
املــادة ( ) 55
يجـ ــوز �صــرف �سلف ــة مقدمة تـحت ح�س ــاب الراتـ ــب �أو الأج ــر  ،وفقا لل�ض ــوابط والإجــراءات
الآتيــة :
أ�  -عنــد بداي ــة التعيـ ـ ــني � ،أو التعاقـ ــد  ،ويك ــون ذلك بنـ ــاء على طل ــب يقدم ــه املوظ ــف
�أو اال�ست�شاري �أو اخلبري �إىل الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية �أو املدير
التنفـيذي ملركز عمان لـلـموارد الـوراثية الـحيوانيـة والنباتية  ،بح�سب الأحوال .
ب  -يك ــون �صــرف ال�سلفـ ــة ف ــي ح ــدود ( )%45خم�سـ ــة و�أربع ــني فـي املائ ــة من الرات ــب
�أو الأجر الأ�سا�سي ال�شهري امل�ستحق للموظف �أو اال�ست�شاري �أو اخلبري .
ج  -يتم ال�صرف �إىل املوظف �أو اال�ست�شاري �أو اخلبري  ،بعد توقيعه على طلب ال�سلفة
امل�شار �إليه مبــا يفـ ــيد ت�سلمه قيم ــة ال�سلفة  ،وبقبوله خ�صمها من راتـ ــب �أو أ�جـ ــر
�أول �شهرين تاليني .
د  -ت�ستقطع دائرة ال�ش�ؤون املالية قيمة ال�سلفة من راتب �أو �أجر �أول �شهرين تاليني
ي�صرف للموظف �أو اال�ست�شاري �أو اخلبري  ،وتقوم بردها فورا �إىل املوظف املخت�ص
بال�سلفة امل�ستدمية  ،بعد توقيعه على طلب ال�سلفة امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 56
على �أمني اخلزينة �أو املوظف املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية � ،أن يتقدم �إىل دائرة ال�ش�ؤون
املالية بطلب ا�ستعا�ضة املبالغ امل�صروفة من ال�سلفة امل�ستدمية  ،كلما بلغ جمموع ما �صرف
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منهـ ـ ــا ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة من قيمتها  ،ويجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات
امل�ؤيدة لل�صرف �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية للمراجعة  ،و�إعداد �سند ال�صرف الالزم بقيمة
املبلغ املطلوب لال�ستعا�ضة  ،بعد اعتماده من املفو�ض بالتوقيع .
املــادة ( ) 57
تت ــم ت�سويــة ال�سلفــة امل�ستدمية فـي احلادي والثالثني من �شه ــر دي�سمبــر من ك ــل ع ــام ،
وذلك بتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة من ال�سلفة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية ،
م�صحوبة مبا ي�أتي :
�أ � -شهادة من امل�صرف املودع لديـ ــه ال�سلفـ ــة  ،تو�ضح ر�صيدها فـي التاريخ املذك ــور ،
وك�شف الت�سوية بني ر�صيد هذه ال�شهادة  ،والر�صيد الدفرتي ب�سجالت التق�سي ــم
الإداري املعني باملجل�س .
ب � -شهـ ــادة معتم ــدة من الأم ــني الع ــام امل�ساعد لل�ش ـ�ؤون الإداري ــة واملاليــة �أو املدي ــر
التنفـيذي ملركز عمان لـلـموارد الـوراثية الـحيوانيـة والنباتية بح�سب الأحوال ،
تو�ضح ر�صيد املبالغ املتبقية من ال�سلفة فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب ،
�سواء �أكانت بامل�صرف �أم باخلزينة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يخ�صم من مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية الذي يتقرر منحه لأي
وحدة باملجل�س فـي ال�سنة املالية التالية ر�صيد املبالغ املتبقية لديها من ال�سلفة من واقع
ال�شهــادة املعتمــدة مـن الأميــن العــام امل�ساعــد لل�ش ـ�ؤون الإداريـة واملاليـة �أو املديـر التنفـيـذي
ملركز عمان لـلـموارد الـوراثية الـحيوانيـة والنباتية  ،بح�سب الأحوال .
الفــــرع الثالــــث
ال�سلـــــف امل�ؤقتـــــة
املــادة ( ) 58
يقدم طلب احل�صول على ال�سلفة امل�ؤقتة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،على �أن يت�ضمن بيان
مبلغ ال�سلفة  ،والغر�ض الذي ت�صرف من �أجله  ،وتقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بدرا�سة الطلب
لتحديد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة  ،واعتماده من املفو�ض بالإنفاق  ،و�إخطار التق�سيم الإداري
املعني بذلك .
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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 .
املــادة ( ) 59
يكون ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة وت�سويتها  ،وفقا لل�ضوابط والإجراءات الآتية :
أ� 	-ال يجــوز ال�صـرف من ال�سلفـة امل�ؤقتـة �إال للغـر�ض الـذي خ�ص�صـت مـن �أجلـه .
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
ال�سلفة امل�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 .
املــادة ( ) 60
لدائــرة التدقيــق الداخلــي ج ــرد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتـ ــة  ،فـ ـ�إذا �أ�سف ــر اجلرد عن وج ــود عج ــز
ف ــي الر�صي ــد  ،يلت ــزم املوظــف الــذي بعهدتــه ال�سلفــة ب�ســداده فــي احلــال  ،وعلــى �أن جتــرى
التحقيقات الالزمة ملعرفة �أ�سباب هذا العجز .
و�إذا تب ــني من اجل ــرد انتهاء الغــر�ض ال ــذي خ�ص ــ�صت من �أجله ال�سلفة  ،تتخــذ الإجراءات
الالزمة لت�سويتها فورا .
الف�صــــل ال�ســـاد�س
الـت�أمـينــــــات
املــادة ( ) 61
ي�صدر املجل�س �إي�صاالت ر�سمية بقيمة ما يت�سلمه من مبالغ الت�أمينات النقدية  ،وتودع
هــذه املبالــغ فــي احل�ســاب امل�صرف ــي للمجلــ�س  ،طبقا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 62
ت�سجل قيمة الت�أمينات النقدية فـي �سجل خا�ص  ،يو�ضح به ا�سم مقدم الت�أمني  ،ومبلغه ،
والغر�ض منه  ،واملــدة املحددة له � -إن وجدت  -ورقم وتاريخ الإي�صال الر�سمي بالت�سلم ،
ورقم �سند ا�سرتداده .
املــادة ( ) 63
يكون رد الت�أمينات امل�ؤقتة والنهائية  ،وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائح
والعق ــود �أو غريهــا  ،وفـيم ــا ع ــدا ذلك  ،ال يج ــوز رد الت�أمين ــات �إال بنــاء على طلــب يقــدم
مـن �صاحــب ال�ش ـ�أن  -بعد انتهــاء الغــر�ض منه ــا �أو مدتهــا  -ويرف ــق ب ــه الإيـ ــ�صال ال ــدال
على ال�سداد  ،وبعد موافقة املدير املالــي .
الف�صـــل ال�سابـــــع
الـخـزيـنـــة
املــادة ( ) 64
يكون للمجل�س خزينة رئي�سية  ،تودع بها املبالغ النقدية  ،وال�شيكات  ،وال�ضمانات امل�صرفـية
التي تورد �إليها .
املــادة ( ) 65
يكون خلزينة املجل�س �أمني ي�صدر بتعيينه قرار من الأمني العام � ،أو من يفو�ضه .
ويجوز �أن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد �أو �أكرث  ،ي�صدر بتعيينهم  ،وحتديد اخت�صا�صاتهم
قرار من الأمني العام �أو من يفو�ضه  ،على �أن يبا�شر امل�ساعد االخت�صا�صات املقررة لأمني
اخلزينة فـي حالة غيابه .
وي�شرتط فـي �أمني اخلزينة �أو م�ساعده � ،أن يكون من �شاغلي الوظائف الدائمة فـي املجل�س .
املــادة ( ) 66
تتوىل دائرة التدقيق الداخلي جرد جميع حمتويات اخلزينة ب�صفة دورية  ،وفـي مواعيد
غري منتظمة .
كما ت�شكل بقرار من الأمني العام �أو من يفو�ضه  ،جلنة تكون من ع�ضوية �أحد موظفـي دائرة
التدقي ــق الداخلـ ــي  ،ودائرة ال�ش�ؤون املالية جلـ ــرد حمتويات اخلزينة فـي �آخ ــر ي ــوم عمـ ــل
من ال�سنة املالية � ،أيا ما كان تاريخ اجلرد ال�سابق .
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وفـي حالة ظهور فرق بالعجز � ،أو الزيادة يرفع الأمر من قبل رئي�س اللجنة �إىل الأمني
العام امل�ساعد لل�ش ـ�ؤون الإداريــة واملالي ــة التخـ ــاذ الإجـ ــراءات الالزمة لتحديد امل�س�ؤولي ــة ،
مع �إخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بذلك .
البــــاب الرابــــع
املخـــازن وبيـــع املنقــــوالت
الف�صـــل الأول
�أحكــــام عامــــة
املــادة ( ) 67
يكون للمجل ـ ــ�س خم ــزن �أو �أكثـ ــر يتم فـي ــه تخزي ــن املـ ــواد  ،وذلك بعد معاينتها  ،والت أ�ك ــد
من �صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات الواردة فـي �أوامر ال�شراء .
املــادة ( ) 68
يرفـ ــع أ�مـ ــني املخزن التقاري ـ ــر اخلا�صـ ــة باملخ ـ ــازن �إل ــى الرئيـ ــ�س املبا�ش ــر للنظـ ــر فـيهـ ــا ،
وترفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل الرئي�س الأعلى .
املــادة ( ) 69
يجـ ــوز مبوافقـ ــة الأمني العـ ــام مبادل ـ ـ ــة بعــ�ض امل ــواد  ،واملنقـ ـ ـ ــوالت اجلدي ــدة وامل�ستعملـ ــة
مع اجله ــات احلكوميــة  ،وم�ؤ�س�ســات التعل ــيم العايل احلكومي ـ ــة واخلا�صة  ،ح�س ــب االتف ــاق
مع تلك اجلهات وامل�ؤ�س�سات .
ويجــوز مبوافقــة الأميــن العــام  ،ا�ستبــدال الأجهــزة التخ�ص�صـ ـيــة مــع امل ــورد عنــد �شـ ــراء
�أجه ــزة حديثــة  ،وفقــا مل�صلحــة العمــل .
املــادة ( ) 70
يجوز مبوافق ــة الأم ــني الع ــام �إهــداء بع�ض املواد الفائ�ضــة وغي ــر امل�ستعمل ــة للم�ؤ�س�سـ ــات
التعليميـ ــة �أو البحثي ــة  ،داخـ ــل وخـ ـ ــارج ال�سلطنـ ـ ـ ــة  ،فـي �إطـ ـ ـ ــار التعـ ــاون ب ـ ــني املجل ـ ـ ــ�س ،
وه ــذه امل�ؤ�س�س ــات  ،فـي حــال كـ ــون بيعه ــا غي ـ ــر جم ــد .
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الف�صــــل الثانـــــي
مــــواد املخـــــازن
املــادة ( ) 71
تق�سـ ــم م ـ ــواد املخ ـ ــازن �إل ـ ــى مـ ــا ي�أتـ ـ ــي :
أ� � -أ�صن ــاف م�ستدمي ــة  :وت�شم ــل �أ�صنــاف املـ ـ ــواد التي ال تفن ـ ــى مبج ــرد اال�ستعمال ،
وتعترب عند �صرفها من املخازن  ،عهدة طرف من ت�سلمها .
وتقيــد كعهـ ــدة فرعي ــة فـي حال ــة �صرفهــا لأي م ــن الدوائ ــر �أو الأق�سـ ــام التاب ــعة
للمجل�س  ،كما تقيد كعهدة �شخ�صية فـي حالة ت�سليمها �إىل �أي من موظفـي املجل�س
ال�ستخدامها فـي الأعمــال الر�سمية  ،طبقا للقواعد املنظمة لذلك .
ويج ــب  -فـي جميــع الأح ــوال � -إع ــادة الأ�صناف امل�ستدميــة امل�صروف ــة كعه ـ ــدة
فرعيـ ــة �أو �شخ�صية �إىل املخازن �إذا انتهى الغر�ض من ا�ستخدامها � ،أو �أ�صبحت
غيــر �صاحل ــة لال�ستعم ــال  ،وذلك �إما للت�صرف فـيها  ،و�إما حتويله ــا �إىل �صن ــف
م�ستدمي �آخر .
ب � -أ�صناف معـدة لال�ستهالك  :وت�شمل �أ�صناف املواد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها
دون �أن يتخلف عنها بقايا .
ج � -أ�صن ــاف غيـ ــر �صاحل ــة لال�ستعم ــال  :وت�شم ــل �أ�صن ــاف امل ــواد التــي تق ــرر اللجن ــة
املخت�صة  ،والتي ت�شكل بقرار من الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
اعتبـارها تالفـة  ،وال ميكـ ــن �إ�صالح ـهــا  ،ويتم بيعها �أو �شطب قيمتها  ،وفقا للقواعد
والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 72
يتم ت�سلم املــواد  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يخت ــ�ص �أمــني املخ ــزن بت�سلم املـ ــواد  ،ويجـ ــوز ت�سليم املـ ــواد �إلـ ــى التق�سـ ــيم الإداري
الطالب مبا�شرة مبعرفة �أمني املخزن .
ب  -ت�شكل جلنة فح�ص بقرار من الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية للمواد
التي بحاجة �إىل فح�ص فني قبل عملية القبول النهائي .
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ج  -يلتزم �أمني املخزن  -بالن�سبة للمواد التي يتقرر فح�صها بوا�سطــة جلنة الفح�ص
املخت�صة  -باتخــاذ ما يلـ ــزم لإخطار هذه اللجنة خالل ( )2يوم ـ ــني عل ــى الأكثـ ــر
من تاريخ ت�سلم املواد لفح�صها .
املــادة ( ) 73
يتم فح�ص املــواد عن طريق جلنة الفح�ص امل�شكلة لهذا الغر�ض  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يحــدد موع ــد انعق ــاد جلنة الفح�ص خ ــالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من تاريـ ــخ
ت�سلم املــواد باملخازن  ،ويتوىل �أمني املخزن قبل انعقاد اللجنة بوقت كاف �إخطار
املوردين مبوعد انعقادها حل�ضورهم �أو من ينوب عنهم عند الفح�ص والت�سلم ،
وال يكون للمورد حق االعرتا�ض على �إجراءات الفح�ص والت�سلم فـي حالة تخلفه
عن احل�ضور على الرغم من �إخطاره باملوعد املحدد .
ب  -تبا�ش ــر اللجن ــة جميــع الإجــراءات الالزم ــة ملعاينـ ــة املـ ــواد وفح�صهـ ـ ـ ــا والت أ�كـ ــد
من �صالحيتها ومن مطابقتها للموا�صفات املحددة فـي عقود �أو �أمر ال�شراء  ،ولهــا
فـي �سبي ــل ذلك اختيـ ــار عين ــة للف ــح�ص فـي حـ ــدود الن�س ــب املحددة من قب ــل �إدارة
املخازن � ،أو حتدد اللجنة على م�س�ؤوليتها  -فـي حالة عدم وجـود هـذه الن�سـب -
الن�سبـة املئويـة للفحـ�ص تبعــا لأهميــة امل ــواد  ،وبحيث تكون العينــة ممثلة لل ــمواد
املطلوب فح�صها .
الف�صـــل الثالـــث
بيــع املــواد �أو �شطــب قيمتهـــا
املــادة ( ) 74
يجـ ــوز بيـ ــع م ــواد املخ ــازن � -سواء كانــت من الأ�صناف امل�ستدمية � ،أو املعدة لال�ستهالك -
فـي احلاالت الآتية :
أ�  -املواد غري ال�صاحلة لال�ستعمال لتجاوز املــدة املقررة ال�ستعمالها .
ب  -املواد التي يخ�شى عليه ــا مــن التل ــف .
ج  -املواد الزائدة على احلاجــة .
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د  -الفوارغ واملخلفات .
هـ  -املواد التي لـم تعـد م�ستعملة .
املــادة ( ) 75
ت�شطب قيمة املواد با�ستبعادها من �سجالت املخازن فـي حالة تلفهـا � ،أو فقدها � ،أو هالكها -
كليا �أو جزئيا  -ب�سبب عوامل خارجة عن �إرادة �صاحـب العهدة .
وفـي حالة ثبوت م�س�ؤولي ــة �أمني املخزن عن العجز  ،يقرر الأمني العام اتخاذ الإجراءات
الالزمة خل�صم قيمـ ــة هذا العجز من راتب ــه �أو م�ستحقاتــه  ،طبقا للأنظمة والقوانني
املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
وفـي احلاالت التي يتعذر فـيها حتديد امل�س�ؤول عن العجـز  ،تتخذ الإجراءات ل�شطب قيمته
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 76
يع ــد �أميــن املخـزن طلــب بيــع � ،أو �شط ــب املــواد  ،ويع ــر�ض الطل ــب على جلنـ ــة ت�شكل بق ــرار
من الأمني العام  ،وتتوىل هذه اللجنة درا�سة الطلب  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -الت أ�كـ ــد مـن تـواف ـ ـ ــر أ�ح ـ ـ ــد �أ�سبـ ـ ــاب بي ـ ــع � ،أو �شط ـ ــب امل ـ ـ ـ ــواد املن�صـ ـ ـ ـ ــو�ص عليهـ ـ ــا
فـي هذه الالئحة .
ب  -معاينة املواد وفح�صها للتحقق من عدم �صالحيتها � ،أو بطء حركتها � ،أو ركوده ــا ،
�أو غري ذلك من العوامل واحلاالت .
ج  -االطــالع علــى تقاريــر املخــازن ب�ش�أنها ملعرف ــة �أ�سب ــاب عدم ال�صالحي ــة � ،أو ب ـ ــطء
احلركة � ،أو الركود  ،واقرتاحات املخت�صني لتالفـي حدوث ذلك فـي امل�ستقبل .
د  -االطـ ــالع علــى التحقيق ــات التي تكــون ق ــد �أجريــت فـي هـ ــذا ال�شـ ـ�أن  ،وغري ذلك
من امل�ستندات املتعلقة باملو�ضوع .
هـ  -تعد اللجنة تقريرا بنتائج فح�صها  ،م�شفوعـ ــا بتو�صي ــة م�سبب ــة بقبول �أو رف ـ ــ�ض
الطلب  ،وترفعه �إىل الأمني العام .
املــادة ( ) 77
يتـ ــم بي ــع مـ ــواد املخ ــازن  ،وفق ــا للقواع ــد الآتي ــة :
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أ�  -تتول ــى جلنـ ــة البي ــع امل�شكل ــة وفقــا حلك ــم املــادة ( )83من هذه الالئح ــة اتخ ـ ــاذ
الإجــراءات الالزمـ ــة لبي ــع املنق ــوالت اجلائ ــز بيعهــا وفقــا لأحكــام هــذه الالئحة ،
بعــد موافقة الأمني العام .
ب 	-ال يجوز اتخاذ �إجراءات البيع قبل انق�ضاء املدد الآتية  ،ما مل يثبت �أن املنقوالت
زائـدة علــى احلاج ــة � ،أو تقــرر اللجنة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي هذه الالئحـ ــة ع ـ ــدم
�صالحيتها لال�ستعمال قبل انق�ضاء هذه املدد :
 )3( - 1ثالث �سنــوات بالن�سبة لأجهزة احلا�سب املحمول  ،والأجهزة اللوحية
والطابعات املكتبية  ،و�أجهزة املا�سح ال�ضوئي .
 )5( - 2خمـ ــ�س �سنـ ــوات بالن�سبـ ــة للأثـ ـ ــاث املكتب ـ ــي مـ ــن الكرا�ســي  ،و�أطق ـ ـ ــم
اجلل ــو�س  ،واخلزانـات  ،واملكتـ ــبات  ،والط ــاوالت  ،و�أجهــزة احلا�سـب املكتب ــي ،
و�آالت الت�صوير  ،و�سجاد املكاتب .
� )7( - 3سبــع �سنوات بالن�سبـة لل�ســيارات  ،وو�سائــل النق ــل  ،والآالت  ،واملعدات ،
والأثاث واملعدات املكتبيــة التي مل يرد الن�ص عليها فـي البندين "  " 1و " " 2
من هذه املــادة .
املــادة ( ) 78
يتم بيع مواد املخازن  -ب�صفــة �أ�سا�سي ــة  -عن طريق �إجراء مزاد علني  ،ويجوز  -ا�ستثناء -
البيع بدون �إجراء مزاد علني  ،وفقا ملــا ي�أتي :
�أ  -البيع بطري ــق املظاريـ ــف املغلقـ ــة  :يجـ ــوز فـي احلاالت اال�ستثنائية التي يقررهـ ــا
الأمني العام  ،اتباع هذا الطريق  ،بالن�سبة للمنقوالت التي تق ـ ــدر �أثمانهـ ــا مببلـ ـ ــغ
( )25000خم�ســة وع�ش ــرين أ�ل ــف ريال عماين ف�أقل .
ب  -البيــع بطريــق االتف ـ ـ ــاق املبا�ش ـ ــر  :يج ـ ــوز بـعـ ــد موافق ـ ــة الأم ــني العـ ـ ــام  ،اتب ــاع
ه ــذا الطريـ ــق  ،فـي حالة بيــع املنقـ ـ ـ ــوالت والأثـ ـ ـ ــاث احلكومي لغيـ ـ ــر الوح ــدات
احلكومية � ،إذا كان ثمنه الأ�سا�سي يقدر مببلغ اليجاوز (� )2000ألفـي ريال عماين .
ويراعى  -فـي جميع الأحوال  -تقدير �أثمان املنقوالت املعرو�ضة للبيع  ،وفقا للأ�س�س
والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 79
تقوم جلنة البيع امل�شكلة وفقا حلكم املــادة ( )83من هذه الالئحة بتقديــر الثمــن الأ�سا�سي
للمنقــوالت املعرو�ضة للبيع  ،وللجنة اال�ستعانة باخلرباء واملتخ�ص�صني �إذا تطلب الأمر
ذلك .
وعلى اللجنة �أن ت�سرت�شد ب�أثمان البيع ال�سابق  ،وب�أ�سعار ال�سوق  ،مع مراعاة حالة املنقوالت
املعرو�ضة للبيع  ،والقيمة ال�سوقية للمنقوالت امل�شابهة لها  ،وعمرها االفرتا�ضي  ،وغيـر
ذلـك من العنا�صر �أو العوامل التي ت�ؤثر فـي تقدير �أثمان املنقوالت  ،ومبا يكفل حتقيق
امل�صلحة املالية للمجل�س .
وال يعتـد بالتقدير الذي جتري ــه اللجنــة كثم ــن �أ�سا�ســي للبيــع �إال بعــد اعتماده من الأمني
العام �أو من يفو�ضه .
ويج ــب مراعاة ال�سريـة التامـة فـيما يخ�ص الثــمن الأ�سا�سي الذي تق ــدره جلنة البيع ،
بحيث تو�ضع امل�ستندات �أو التقارير �أو غريها من الأوراق املت�ضمنة هذا التقدير داخل
مظروف مغلق ي�سلم عند بدء املـزاد � ،أو فتح املظاريف لرئي�س جلنة البيع لفتحه بح�ضور
�أع�ضائها  ،وي�سلم فـي حالة البيـع بطريق االتفاق املبا�شر �إىل الأمني العام � ،أو من يفو�ضـه .
املــادة ( ) 80
يتـم الإع ــالن ع ــن بي ــع املنق ــوالت علــى النحــو الآتي :
�أ  -فـي حالة البيع باملزاد العلني  :يتم الإعالن مرتني على الأقـ ــل  ،الأولـى قبـ ــل
( )15خم�سة ع�شر يوم ــا من التاريــخ املح ــدد لإج ــراء املـ ــزاد  ،والثانية قبـ ــل ()2
يومـ ــني م ــن هــذا التاريــخ  ،وذلــك بالن�شــر ف ــي �صحيفــة يوميـة وا�سعـة االنت�شـار
باللغتني العربية والإجنليزية  ،وفـي املوقع الإلكرتوين للمجل�س .
ب  -ف ــي حالــة البيــع باملظاريــف املغلقـ ــة  :يتــم الإعـ ــالن بالن�شـ ــر م ــرة واحــدة فق ــط
فـي �صحيفــة يوميــة وا�سعـة االنت�شــار باللغتيـن العربيــة والإجنليزية  ،وفـي املوقع
الإلكرتوين للمجل�س قبل ( )10ع�شرة �أيام على الأقل من التاريخ املحدد لفتح
املظاريف .
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ج  -فـي حالــة البيـع باالتف ــاق املبا�شــر  :يتــم الإع ــالن فـي اللوحــة املعــدة للإعالنات
باملجل�س � ،أو على املوقع الإلكرتوين للمجل�س  ،وذلك قبل املوعد املحدد لإمتام
البيع بـ ( )5خم�سة �أيام على الأقل .
وفـي جميع الأحوال  ،يجـب �أن يت�ضمـن الإع ــالن البيان ــات واملوا�صف ــات الأ�سا�سي ــة
للمنقوالت املعرو�ضـة للبيـع  ،وكيفـيــة املعاينــة وميعــاد ومكــان تقديــم العــرو�ض ،
واملبلـ ــغ الواجب �سداده لدخـ ــول امل ـ ــزاد � -إن وجد  -والن�سـ ــب الواجـ ــب �سدادهـ ــا
من ثمن البيع  ،وذلك مبجرد ر�سو املزاد وم�صاريف الداللة  ،و�أي ا�شرتاطات �أخرى .
املــادة ( ) 81
يلتزم املجل�س بـ ـ�أن يعــر�ض املنق ــوالت امل ـ ــراد بيعها للمعاينة  ،وذلك ملــدة ال تقل عن �أ�سبوع
قبل التاريخ املحـدد لإجراء املزاد العلني � ،أو لفتح املظاريف .
وفـي حالة البيع بطريق االتفاق املبا�شر  ،يتم العر�ض ملــدة ( )2يومني قبـل التاريخ املحدد
لإمتام البيع .
املــادة ( ) 82
يلتـ ــزم املجلـ ــ�س  -عند بيع املنقـ ــوالت  -باال�ستعان ـ ــة بالأ�شخـ ــا�ص املرخـ ــ�ص له ـ ــم قانونـ ـ ــا
من اجلهات املخت�صة مبزاولة مهنة الداللة  ،وعلى �أن يتقا�ضى العمولة التي حتددها
جلنة البيع باملزاد العلني  ،مبا اليجاوز ( )%2اثنني فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .
ويجوز فـي احلاالت التي يقدرها الأمني العام اال�ستعانة ب�أحد موظفـي املجل�س للقيام
بالداللـ ــة  ،على �أن ت�صـ ــرف ل ــه مكاف ـ�أة يحددهــا الأمــني العام  ،على �أال يتجـ ــاوز مقدارهـ ــا
( )%2اثنني فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .
املــادة ( ) 83
يتوىل البيع باملزاد العلني جلنة � ،أو �أكرث يــ�صدر بت�شكيلهــا  ،وحتديــد نطــاق اخت�صا�صهــا
قرار من الأمني العام  ،ويجب على اللجنة حترير حم�ضر مبا مت من �إجراءات فـي �أثناء
جل�سة املزاد العلني .
وفـي حالة البيع باملظاريف املغلقة  ،تتوىل جلنة املناق�صات الداخلية امل�شكلة باملجل�س فتح
املظاريف فـي امليعاد املحدد لذلك  ،ويجب على اللجنة حترير حم�ضر فتح املظاريف  ،تثبت
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فـيه عدد املظاريف وبياناتها  ،وف�ضها بالتتابع  ،مع ترقيمها بالت�سل�سل  ،وتتم قراءة ا�سم
املتزايـ ــد و�أثم ــان البي ــع التي عر�ضه ــا  ،وقيمة الت�أمــني امل�ؤق ــت املقدم منــه  ،وعلــى �أن يوق ــع
هذا املح�ضر من رئي�س اللجنة ومن جميـع �أع�ضائها .
ويق ـ ــوم رئيـ ـ ــ�س جلنة البيع �أو من يحل حمله فـي حالة البيع باملزاد العلني �أو باملظاريف
املغلقة  ،بت�سليم الت�أمينات �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية فـي اليوم ذاته  ،بعد توقيعه مبا يفـيد
ت�سلمها � ،أو فـي اليوم التايل على الأكرث .
وفـي جميع الأحوال  ،يكــون �إر�س ــاء امل ــزاد �أو البيــع على مقدم �أعلى �سعر م�ستوف لل�شروط .
املــادة ( ) 84
يتم بيع املنقوالت التي يقدر ثمنها الأ�سا�سي مبا اليجاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عمانـي
بطريق االتفاق املبا�شر  ،وفقا للإجراءات الآتية :
�أ  -تقدم طلبات ال�شراء �إلـى الأمني العام �أو من يفو�ضه  ،وذلك خالل املوعد املحدد .
ب  -يتم �إخطار مقدم الطلب  -فـي حالة قبول طلبه  -ل�سداد ثمن البيــع بالكامل
خـ ــالل ( )3ثالثـ ــة أ�يـ ــام على الأكرث من تاريخ �إخطاره  ،على �أال يقــل ثم ــن البي ــع
عن الثمن الأ�سا�سي املقدر .
ويراع ـ ــى  -فـي حالـ ــة تعـ ــدد الطلبـ ــات  -إ�مت ــام االتف ــاق مــع مق ــدم �أعلـ ــى �سعـ ــر م�ست ـ ــوف
لل�شـ ــروط  ،وعنـ ــد الت�ساوي يتولــى الأم ــني العام �أو من يفو�ض ــه حتدي ــد من يت ــم التعاقـ ــد
معه  ،وفقا لل�ضوابط التـي يقررها .
املــادة ( ) 85
يجب �أن تت�ضمن �شروط البيع �إلزام املتزايـد بدفــع ت�أميــن م�ؤقت تقدره جلنة البيع امل�شكلة
لهذا الغر�ض  ،تبعا لأهمية املنقوالت املعرو�ضة للبيع  ،وعلـ ــى �أن يدفع هذا الت�أم ـ ـيـن نق ــدا ،
�أو ب�شي ــك معتمـ ــد � ،أو بالبطاقـ ــة امل�صرفـيـ ــة � ،أو مقابـ ــل تقدمي خطاب �ضمـ ــان م�صرفـي ،
ومبراعـ ــاة م ــا ي أ�تـ ــي :
أ�  -فـي حالة البيع باملزاد العلني  :ي�سلم الت�أمني النقدي � ،أو ال�شيـك � ،أو خطاب ال�ضمان
�إىل جلنة البيع قبل الدخول فـي املزاد  ،مقابــل �إي�صال ي�سلم للمتزايد .
-32-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1160

ومبجرد ر�سو املزاد العلني  ،يلتزم الرا�سي عليه املزاد بدفـع باقي قيمة املنقوالت
املبيـعـ ــة خـ ــالل مـ ــدة ( )3ثالثـ ــة �أيام  ،وذلك مقاب ــل �إي�ص ــال بالقيم ــة املدفوع ـ ــة
منـه بالكامل .
ويجوز  -ا�ستثناء من حكم الفقرة ال�سابقة � -إذا بلغت قيمة املنقوالت املبيعة
( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين ف�أكرث  ،منحه مهلة �إ�ضافـية ال جتــاوز
( )10ع�شرة �أيام ل�س ــداد باق ــي القيم ــة  ،وفـي هذه احلالة يلتزم با�ستكمال مبلغ
الت�أمـني نقــدا �إلــى ( )%20ع�شريــن فـي املائــة مـن قيمــة املنقــوالت املبيعــة  ،مقابــل
�إي�صال بقيمة ما ا�ستكمله من مبلغ الت�أمني .
ويرتتــب علـى التخلــف عــن ال�ســداد بعــد انق�ضــاء املهلــة الإ�ضافـيــة امل�شـار �إليهــا ،
م�صادرة الت�أمني امل�ؤقت املدفوع منه بالكامل .
ب  -فـي حالة البيع باملظاريف املغلقة  :يجب �أن يكون ال�شيك املعتمد � ،أو خطاب
ال�ضمان امل�صرفـي مقدما داخل املظروف املغلــق  ،و�إال ا�ستبعد �صاحبه من البيع .
وتقوم جلنة البيع ب�إخطار الرا�سي عليه البيع ل�س ـ ــداد باقي قيمة املنقوالت املبيعة
خالل ( )5خم�سة �أيام عمل على الأكث ـ ــر من تاريخ �إخطاره  ،مقابل �إي�صال بالقيمة
املدفوعة منه بالكامل .
ويرتتب على التخلف عن ال�سداد خالل هذه املــدة  ،م�صادرة الت�أميـن امل�ؤقت املدفوع
منه بالكامل .
ج  -عدم رد الت�أميــن امل�ؤقـ ــت � ،إال فـي احلــاالت الـمن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 86
يجـ ـ ــب  -فـي جميـ ــع الأحـ ـ ــوال  -رد الت�أم ـ ـ ــني امل�ؤقـ ـ ـ ــت �إىل املتزاي ـ ــد �أو مق ـ ـ ــدم املظـ ــروف
الــذي ل ــم ي ــر�س علي ــه املــزاد �أو البي ــع .
ويكـ ــون رد الت�أمي ــن فـي جل�سـ ــة املـ ــزاد ذاتهــا فـي حال ــة البيــع باملـ ــزاد العلنــي  ،مقابـل �سحــب
الإي�صال بعد التوقيع مبا يفـيد ت�سلم املتزايـ ـ ــد للت�أمني امل�ؤقت املقدم منه .
وفـي حالة البيع باملظاريف املغلقة  ،يرد الت�أمني تلقائيا �إىل �أ�صحاب املظاريف غري املقبولة ،
وذلك خـ ــالل م ــدة ال جتـ ــاوز (� )7سبعة �أيام علـى الأكث ــر من تاريـ ــخ انعقـ ــاد جلن ــة البيـ ــع
باملظاريف  ،وي�سلم الت�أمني �إىل �صاحب املظـ ــروف مقابل توقيع ــه مبا يفـيد ت�سل ــم ال�شي ــك
�أو خط ــاب ال�ضمــان � ،أو ير�سل �إليه بالربيد امل�سجل ب�إ�شعار ت�سلم .
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املــادة ( ) 87
يجب �أن ين�ص فـي �شروط البيع على ما ي�أتي :
أ� �	-أن يلتـ ــزم من ير�سـ ــو عليـ ــه املزاد �أو البي ــع � -سـ ــواء باملظاري ــف املغلقـ ــة �أو االتفاق
املبا�شر  -ب�سداد م�صاريف الداللة التي حتددها جلنة البيع  ،مع مراعاة �أحكام
هذه الالئحة .
ب � -أن الكميات املعلن عنها قابلة للزيادة �أو العجز طبقا ملــا ي�سفر عنه الت�سليم الفعلي .
ج �	-أن املجل ـ ــ�س ال يلت ـ ــزم ب�ضمـ ـ ــان �أي عيـ ــب فـي املنق ـ ــوالت املبيعـ ـ ــة  ،و�أن ت�سليمه ـ ـ ــا
�إىل امل�شرتي يعترب مربئا لذمة املجل�س .
د �	-أن يلـ ـتـزم من ير�س ـ ــو عليه املزاد �أو البيـ ــع � -ســواء باملـ ـظ ــاري ــف املغلق ــة �أو باالتفاق
املبا�شــر  -بنق ــل املنق ــوالت التي دفـ ــع قيمته ـ ــا بالكام ـ ــل فـي موعـ ــد �أق�صـ ــاه ()10
ع�شرة �أيام من تاريخ ر�سو املزاد �أو االتفاق املبا�شر .
ويجـوز منحــه مهلـة �إ�ضافـيــة ال تزيــد عـلى (� )2أ�سبوعني من تاريخ ر�سـ ــو املزاد �أو االتفاق
املبا�شر  ،ف�إذا تعذر عليه �إمتام النقل خالل هذه املهلة الإ�ضافـية  ،يق ــوم املجل�س  -بعد
انق�ضائها  -ب�إعادة البيع  ،مع حتميله امل�صاريف املرتتبة على ذلك  ،وم�صادرة الت�أمني
امل�ؤقت املدفوع منه بالكامل  ،وفـي حالة �إعادة البيع بثمن يزيد على الثمن الذي ر�س ــا به
املزاد �أو البيع على املتزايد املتخلف  ،فال يرد له �سوى املبلغ الذي ح�صل منه بعد خ�صم
م�صروفات �إعادة البيع .
ويكـ ــون الرا�س ــي عليـ ــه املزاد �أو البيـع م�س ـ ـ�ؤوال عن كل فـ ـقــد �أو تل ــف �أو هالك فـي املنقوالت
التـ ــي مل ينقله ـ ــا خ ـ ــالل م ـ ــدة الأي ـ ــام الع�شــرة امل�ش ــار �إليه ــا � ،أو خ ــالل املهل ــة الإ�ضافـيـ ــة
املمنوحة له .
املــادة ( ) 88
يجوز ت�أجيل البيع  ،وفقا لل�شروط والإجراءات الآتية :
أ�  -بالن�سبة للبيع باملزاد العلني �أو املظاريف املغلقة :
 - 1يجـ ــوز للجــنة البي ـ ــع ت�أجيل البيع �إىل جل�س ــة تاليـ ــة � ،إذا قـ ــل ع ـ ــدد املتزايدي ـ ــن
�أو مقدمـ ــي املظاريـ ــف عـ ــن ( )3ثالثـ ــة � ،أو �إذا مل ت�ص ــل الأثم ـ ــان املعرو�ض ـ ــة
�إلـى الثمــن الأ�سا�سـي املــقدر للمنقــوالت .
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 - 2يج ــوز للج ــنة البي ــع �إذا مل ت�ص ــل الأثمـ ــان املعرو�ضـ ــة فـي اجلل�سـ ــة التاليـ ـ ــة
�إىل ( )%50خم ــ�س ــني فـي املائـة من الثمــن الأ�سـ ــا�س ــي � ،أن تقرر ت�أجـيــل البيع ،
و�إعادة النظ ــر فـي هذا الثم ــن قبل �إعـ ـ ــادة الإعالن عـن البيع  ،وعل ــى �أن يراعى
تعديل طريقة البيع  ،وفقــا لأحكام هذه الالئحة فـي �ضوء ما ت�سفر عنـه �إعادة
النظر فـي الثمن الأ�سا�سي .
 - 3فـي جميع الأحوال  ،تكون نتيجة اجلل�سة الأخرية �أو البيع نهائية .
ب  -بالن�سبة للبيع بطريق االتفاق املبا�شر � :إذا مل ي�صل الثمن املعرو�ض ل�شراء الأثاث
�أو املنقوالت �إىل الثمن الأ�سا�سي املقدر  ،يجوز للأمني العام �إعادة النظر فـي الثمن
الأ�سا�سي املقدر قبل �إعادة الإعالن  ،ويتم ت�أجيل البيع ملوعد يحدده الأمني العام
�أو من يفو�ضه  ،وفـي هذه احلالة تكون نتيجة البيع نهائية .
املــادة ( ) 89
تلتـ ــزم جلنة البيع ب ـ�أن ت ــورد �إلـ ــى دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املاليـ ــة املتح�ص ــالت من بيـ ــع املنقوالت ،
�أو من �إعادة البيع  ،طبقا لأحكام هذه الالئحة  ،وح�صيلة الت�أمينات امل�صادرة .
ويت ــم التوري ــد خــالل ( )3ثالث ــة �أيــام عل ـ ــى الأكثـ ــر من تاريـ ــخ التح�صيـ ــل �أو امل�صادرة ،
ومبراعاة الإجراءات املحددة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 90
يج ــوز بق ــرار من الأمني العام �أو من يفو�ضه � ،إلغاء البيـ ــع بعد الإعالن عنـ ــه  -وقبل
�إر�سـ ــاء املـ ــزاد �أو فت ــح املظاري ــف �أو إ�مت ــام االتفـ ــاق املبا�ش ــر � -إذا ا�ستغنــي عن البي ــع نهائيا ،
�أو �إذا اقت�ضت م�صلحة املجل�س ذلك .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن ي�صدر قرار الإلغاء م�سببا .
املــادة ( ) 91
يجب �أن يحرر عقد بيع املنقـوالت على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،متــى بلغــت قيمتهــا
( )5000خم�سـ ــة �آالف ريــال عمانــي ف�أكث ـ ــر  ،وف ــي غي ـ ــر هـ ـ ــذه احلال ـ ــة يج ــب احل�صـ ـ ــول
على �إقرار مكتوب من الرا�سي عليه البيع � -سواء باملظاريف املغلقة �أو املزاد العلني �أو االتفاق
املبا�شر  -يفـيد ت�سلمه املنقوالت املبيعة .
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املــادة ( ) 92
مع عـدم الإخـالل بالأحكــام املنظمــة للت�أميــن امل�ؤقــت من هــذه الالئحــة  ،يكـ ــون للمبال ــغ
امل�ستحقــة للمجل�س من الثمن وملحقاته  ،امتياز على املنقوالت املبيعة .
املــادة ( ) 93
ال يج ـ ــوز رهـ ـ ــن املنقـ ــوالت �أو تقري ـ ــر �أي حـ ــق آ�خ ــر م ــن احلق ـ ــوق العيني ـ ــة التبعيـ ـ ــة عليهـ ــا ،
�إال فـي الأحوال وطبقا لل�شروط والأو�ضاع التي يقرها القانون  ،وبعد قيدها  ،و�أداء الر�سوم
املقررة .
الف�صـــل الرابـــع
ت�أجيـــر العقـــارات �إلـــى الغيـــر
املــادة ( ) 94
يتوىل املجل�س اتخاذ الإجــراءات الالزم ــة لت�أجيــر العق ــارات اخلا�صة به  ،عن طريــق �إجــراء
مزاد علني � ،أو باملظاريف املغلقة  ،ويجــوز الت�أجري بطريق االتفاق املبا�شـر �شريطة موافقة
الأمني العام .
املــادة ( ) 95
تتول ـ ــى تقديـر الأجــرة للعقـ ــار جلنـ ـ ــة ت�شكـ ـ ــل بق ــرار من الأم ــني الـعـ ــام  ،وعلى �أن يعتمد
هذا التقدير من الأمني العام �أو من يفو�ضه .
ويجب مراعاة ال�سرية التامـة فـيما يخ�ص تقدير الأجرة للعقار  ،بحـ ــيث تو�ضـ ــع امل�ستنـ ــدات
�أو التقاري ـ ــر �أو غريه ـ ــا من الأوراق املت�ضمنـ ــة التقدي ــر داخ ــل مظ ـ ــروف مغل ـ ـ ــق  ،ي�سل ـ ــم
ع ـنــد بـ ــدء املـ ــزاد �أو فتـ ــح املظاريـ ــف لرئي ــ�س جلــنة الت�أجري لف�ضـه بح�ض ـ ــور �أع�ضائهـ ــا ،
وي�سل ــم  -فـي حالـ ــة الت�أجي ــر بطريـ ــق االتف ــاق املبا�شر � -إىل الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية .
املــادة ( ) 96
يقوم املجل�س بالإعالن عن ت�أجري العقارات بطريق املزاد العلني � ،أو املظاريف املغلقة ،
قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من التاريخ املحدد لذلك  ،وفـي حالة املزاد العلني يعلن مرة
�أخرى قبل ( )2يومني من هذا التاريـخ  ،وذلـك بالن�شر فـي �صحيفة يومية وا�سعة االنت�شار
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باللغت ــني العربيـ ــة والإجنليزيـ ــة  ،بالإ�ضافة �إىل الإع ــالن فـي املوقع الإلكرتون ــي للمجلــ�س
�إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
ويجب  -فـي جميع الأحوال � -أن يت�ضمن الإعالن ما ي�أتي :
أ�  -البيـانات الأ�سا�سية للعقار املراد ت�أجريه وموقعه وو�صفه وم�شتمالتـه .
ب � -شروط الت�أجري  ،وت�شمل :
 - 1املــدة املحددة ملعاينة العقار  ،وعلى �أن تتم املعاينــة بح�ضور مندوب املجل�س .
 - 2مدة الإيجــار .
� - 3شروط عقد الإيجار .
ج  -امليعاد املحدد لتقدمي الطلبات .
د  -قيمة الت�أمني امل�ؤقت الواجب �سداده .
املــادة ( ) 97
يتول ــى الت�أجيــر جلنــة ي�صدر بت�شكيلها وحتديد نطاق اخت�صا�صها قرار من الأمني العام
�أو من يفو�ضـ ــه  ،وتــحرر تقريرا عن جل�س ــة املـ ــزاد العلني �أو فت ــح املظاري ــف يوقعــه رئي ــ�س
اللجنة و�أع�ضا�ؤها .
ويقوم رئي�س اللجــنة �أو من يحل حمل ــه بت�سليم الت�أمينات امل�ؤقتة لدائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة
فـي اليوم ذاته  ،بعد توقيعه مبا يفـيد ت�سلمها � ،أو فـي اليوم التايل .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون �إر�ساء املزاد على مقدم �أف�ضل عر�ض م�ستوف لل�شروط .
املــادة ( ) 98
يجب �أن تت�ضمن �شروط الت�أجيــر �إلزام املتزايد بدفع ت�أمني م�ؤقـ ــت تقدره جلنة الت�أجري ،
وعلى �أن يدفع هذا الت�أمني نقدا �أو ب�شيك معتمد �أو بالبطاقة امل�صرفـية � ،أو مقابل تقدمي
خطـاب �ضمان م�صرفـي با�سم املجل�س .
ومبجرد ر�سـو املزاد  ،يلتزم الرا�سي عليه بدفع باقي قيمة الأجرة ح�سب االتفاق  ،ووفقا
لهذه الالئحــة  ،ويرتتــب علـى التخلــف عــن ال�ســداد بعد انق�ضــاء املهلــة  ،م�صادرة الت�أمني
امل�ؤقت املدفوع منه بالكامل .
وفـي جميع الأحوال  ،يراعى رد الت�أمني امل�ؤقت �إىل املتزايد الذي مل تر�س عليه املزايدة .
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املــادة ( ) 99
تقــدم طلــبات ت�أجي ــر العقـ ــارات فـي حالـ ــة الت�أجري باالتفـ ـ ــاق املبا�شـ ــر �إلـ ــى الأم ـ ــني الع ــام
�أو من يفو�ضـه .
ويتم �إخطـ ــار مقدم الطل ـ ــب  -فـي حال ــة قبـ ــول طلبـ ــه  -ل�س ـ ــداد الأج ــرة ح�س ــب االتفاق ،
ووفقا لأحكام هذه الالئحة .
ويراع ــى  -فـي حالـ ــة تعدد الطلبات � -إمت ــام االتف ــاق مع مقدم �أف�ضــل ع ــر�ض م�ست ـ ــوف
لل�ش ــروط .
املــادة ( ) 100
يجـ ــوز ت�أجيـ ــل ت�أجي ــر العقـ ــار  ،وفقـ ــا للآت ــي :
أ�  -فـي حالة الت�أجري باملــزاد  :يتم الت�أجي ــل �إىل جل�سة �أخرى �إذا قل ع ــدد املتزايدي ــن
عـن ( )3ثـالثة � ،أو �إذا لـم تـ�صل الأجـرة املـعرو�ضـة إ�لـى الأجرة املقدرة  ،وفقا لأحكام
هـذه الالئحـة .
فـ�إذا مل ت�صـل الأجـرة املعرو�ض ـ ــة فـي تلـك اجلل�سـ ـ ــة �إىل (� )%60ست ــني فـي املائـ ــة
من الأجرة املقدرة وفقا لأحكام هذه الالئح ــة  ،يتم الت أ�ج ــيل �إىل جل�ســة �أخرية
تكون نتيجتها نهائية فـي جميع الأحوال .
ب  -فـي حال ــة التعاق ــد بطري ــق االتف ــاق املبا�ش ــر � :إذا مل ت�صل الأجرة املعرو�ض ــة
إ�ل ــى (� )%60ستني فـي املائة من الأجرة املقدرة وفقــا لأحكــام هذه الالئحة  ،يجوز
للأمني العام �إعادة النظر فـي الأجرة املقدرة قبل �إعادة الإعالن  ،ويتم ت�أجيل
الت�أجري ملوعد يحدده الأمني العام �أو من يفو�ضه  ،وفـي هذه احلالة تكون نتيجة
الت�أجري نهائية .
املــادة ( ) 101
يجوز بقرار من الأمني العام �أو من يفو�ضه �إلغـاء الت�أجري بعد الإعالن عنه  -وقبل �إر�ساء
املزاد � ،أو �إمتام االتفاق املبا�شر � -إذا ا�ستغني عن الت�أجري نهائيا � ،أو �إذا اقت�ضت م�صلحة
املجل�س ذلك  ،وعلى �أن ي�صدر قرار الإلغـاء م�سببا .
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املــادة ( ) 102
ينظم عقد الت�أجري الذي يربم بني املجل�س وامل�ست�أجر �شروط الت�أجري والتزامات امل�ست�أجر
بعد الت�أجري من �صيانة  ،ومدة العقد  ،وطريقة الدفع  ،وغريها .
البــــاب اخلامــــ�س
�أحـكــــام خـتامـيــــــة
املــادة ( ) 103
املحافظــة على أ�مــوال املجلــ�س واجــب على ك ــل من ي�ستخدمها � ،أو تك ــون فـي عهدت ــه .
املــادة ( ) 104
تتولـ ــى التق�سيمـ ـ ــات الإداريـ ــة باملجل ــ�س  ،اتخـ ــاذ الإجـ ــراءات الالزمـ ــة ل�صيان ـ ــة الأمـ ـ ـ ــوال
التي ت�ستخدمها �أوال ب�أول .
املــادة ( ) 105
يراعى عند تقدير �ضرورة �صيانة �أ�صول املجل�س مدى �إمكانية اال�ستفادة منها م�ستقبال ،
وما تبقى من عمرها االفرتا�ضي .
املــادة ( ) 106
تعـد كـ ــل خمالفة لأحكام هذه الالئح ــة من املخالف ــات املالية فـي تطبيــق �أحكــام القانون ،
والقانون املالــي  ،وقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 107
يجــوز للمجلــ�س بعــد موافقــة الأميــن العــام � ،شــراء جميــع الهدايــا التي يقدمها املجل�س
لأع�ضاء الوفود  ،وعند تكرمي املوظفـني املجيدين .
املــادة ( ) 108
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي النماذج وال�سجالت املالية
الالزمــة لتنفـيــذ هــذه الالئحــة  ،كمــا حتــدد القواعــد املنظمة للقيد فـيها  ،واملــدد الالزمة
حلفظهــا و�إدخــال التعديالت الالزمـ ــة عليها �إذا لزم الأمر  ،وذلك م ــع التقيـ ــد بالأحك ـ ــام
وال�ضوابط املعمول بها فـي الدولة .
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