مر�ســــوم �ســــلطاين
رقم 91/128
ب�إ�صدار القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين
		
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري
للدولة وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/47ب�إ�صدار القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان
البالط ال�سلطاين والئحته التنفيذية وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  82/39فـي �ش�أن حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
وتف�سريه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/17
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  82/56ب�إ�صدار القانون املايل وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  86/77ب�إ�صدار قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة
وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  88/8باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين
وتعديالته ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بالقانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين املرافق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير ديوان البالط ال�سلطاين اللوائح والأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من �أول يناير �سنة 1992م .
�صدر فـي  23 :جمادى الآخرة �سنة  1412هـ
املوافـــــق  30 :دي�سمبـــــــــــــــــر �سنة 1991م
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قابو�س بن �سعيد
�سلطــان عمــــــان

القانون اخلا�ص
بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين
تعريف
املـــادة ( ) 1
تكون للكلمات و العبارات الواردة فـي هذا القانون املعاين املو�ضحة �أمامها مامل يرد ن�ص
يخالفها �أو يدل �سياق الن�ص على معنى �آخر .
�أ  -الديوان :
ديوان البالط ال�سلطاين والوحدات امللحقة به �أو التي يتم �إحلاقها م�ستقبال مبوجب
مرا�سيم �سلطانية .
ب  -الوزير :
وزير ديوان البالط ال�سلطاين .
ج  -القانون :
القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين .
د  -املفو�ض بالإنفاق :
وزير ديوان البــالط ال�سلطان ــي وامل�ست�ش ــار املال ــي للديــوان ور�ؤ�س ــاء الوحــدات بالديوان
والوحدات امللحقة به بحكم وظائفهم �أو من يتم تفوي�ضهم بالإنفاق طبقا لأحكام هذا
القانون .
هـ  -املحا�سب املخت�ص :
مدير عام ال�ش�ؤون املالية بديوان البالط ال�سلطاين �أو من ينوب عنه � ،أو من يفو�ضه وزير
ديوان البالط ال�سلطاين .
و  -املوازنات الأ�سا�سية :
املخ�ص�صات املالية التي يطلبها الديوان وتتم امل�صادقة عليها فـي بداية كل �سنة مالية وفـي
�إطار املوازنة العامة للدولة .
ز  -املوازنات الإ�ضافية :
املخ�ص�صات املالية التي يطلب الديوان �إ�ضافتها بعد امل�صادقة على املوازنة العامة للدولة
بغر�ض التنفيذ لأوامر �سامية الحقة �أو لتغطية جتاوز فـي قيمة م�شروع �أو �أعمال طارئة
�أو كوارث .
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ح  -ال�سنة املالية :
التي تبد�أ فـي الأول من يناير وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام .
ط  -قاعدة اال�ستحقاق :
حتميل كل �سنة مالية مب�صروفاتها والتزاماتها الفعلية وترحيل املبالغ املرتبط بها
امل�ستحقة التي مل يتم �سدادها حتى نهاية ال�سنة املالية � ،إىل ال�سنة التي تليها .
ي  -اخلزينة العامة :
اخلزينة العامة للدولة بوزارة املالية واالقت�صاد .
الف�صل الأول
نطاق تطبيق القانون
املـــادة ( ) 2
يطبق هذا القانون ولوائحه التنفيذية بديوان البالط ال�سلطاين باعتباره وحده م�ستقلة ،
تبا�ش ــر اخت�صا�صـ ــات و�أن�شط ــة ذات �أهميـ ــة وطبيعـ ــة خا�صـة مبوجـب املرا�سيـم ال�سلطاني ــة
�أو �أوامر جاللة ال�سلطان .
الف�صل الثاين
ال�صالحيات املالية
املـــادة ( ) 3
ترجع جميع ال�صالحيات املالية جلاللة ال�سلطان  ،وميار�س الوزير تلك ال�صالحيات كلها
�أو بع�ضها بحكم من�صبه وفقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة .
املـــادة ( ) 4
ميار�س الوزير ال�صالحيات املخولة له طبقا لن�ص املادة ال�سابقة فـي حدود هذا القانون
والتوجيه ــات والأوامــر وك ــل ما يعبـر عن الإرادة ال�ساميـة  ،ويجـوز له تفويـ�ض �صالحياتــه
�أو بع�ضها �إىل مر�ؤو�سيه مع بقائه م�س�ؤوال عن ت�صرفاتهم .
الف�صل الثالث
�صالحيات الوزير
املـــادة ( ) 5
الوزير م�س�ؤول مبا�شر �أمام جاللة ال�سلطان عن احل�سابات اخلا�صة وعن �إدارتها و�ضبطها
مبا يتفق و�أوامر جاللته وكذلك عن جميع �ش�ؤون الديوان املالية الأخرى و�سالمة التطبيق
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لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية واملوازنات املعتمدة واتخاذ ما يراه كفيال بتحقيق
ذلك  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -توجيه وحدات الديوان املختلفة والوحدات امللحقة به والتن�سيق بينها فـي �ش�ؤونها
املالية ومعاونتها على حتقيق خططها املقررة لها فـي موازناتها وتخطي ما
ي�صادفها من معوقات مالية .
ب  -مراقبة ومتابعة تنفيذ االلتزامات املالية التي تن�ص عليها االتفاقيات املعقودة بني
الديوان والغري .
ج  -الت�أكد من تنفيذ وحدات الديوان لقواعد �إعداد املوازنات وتقدمي م�شروعات
موازناتها فـي وقت منا�سب .
د  -فتح ح�سابات الديوان لدى عدد من امل�صارف املعتمدة التي يتم اختيارها على
�ضوء املراكز املالية ال�سليمة لتلك امل�صارف  ،واحل�صول على الت�سهيالت امل�صرفية
الالزمة  -فـي حالة ال�ضرورة الق�صوى  -وفـي حدود املوازنات املعتمدة .
هـ  -فتح االعتمادات امل�ستندية املتعلقة بالنفقات املتكررة والر�أ�سمالية والإمنائية .
و �	-إقامة وفتح خزائن عند ال�ضرورة بالديوان واعتماد نظمها و�أحكامها وحتديد
نوعيــة اخلزائــن و�أماك ــن حفظه ــا وحتديـ ــد حمتوياته ــا والتحقق من �سجالتها
و�أر�صدتها وجردها والت�أمني عليها وعلى حمتوياتها وتعيني �أمنائها وحتديد
مهامهم .
ز  -تعيني حما�سبني متخ�ص�صني فـي جميع وحدات الديوان وفقا حلاجة العمل
ويخ�ضعون للإ�شراف الفني للمديرية العامة لل�ش�ؤون املالية بالديوان .
ح  -و�ضع الإطار العام للنظام اخلا�ص بالتقاعد ومعا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفـي الديوان والوحدات امللحقة به  ،ورفعه �إىل جاللة ال�سلطان العتماده ،
و�إعداد اللوائح الالزمة لذلك مع اال�ستهداء بالقوانني اخلا�صة والقواعد العامة
للمعا�شات واملكاف�آت ال�سارية بال�سلطنة .
ط  -1 -البت فـي �شطب اخل�سائر التي تلحق الأ�صول اخلا�صة بالديوان فيما ال
تتجاوز قيمته ع�شرين �ألف ريال عماين فـي املرة الواحدة وذلك فـي حالة
عدم حتديد م�س�ؤول عن تلك اخل�سائر �أو �إذا تعذر معرفته وذلك بعد �إجراء
التحقيق الالزم .
 -2حتميل قيمة اخل�سائر التي تلحق ب�سيارات ومعدات و�أجهزة الديوان على
جانب احلكومة  ،و�إعفاء املت�سبب كليا �أو جزئيا من تلك القيمة فيما ال
تتجاوز قيمته ع�شرة الآف ريال عماين فـي املرة الواحدة .
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 -3وفـي جميع الأحوال ال يجوز �شطب اخل�سائر �أو حتميلها على جانب
احلكومة فيما يزيد جمموعه على مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين فـي
ال�سنة الواحدة .
 -4يرفع الوزير  ،جلاللة ال�سلطان  ،فـي نهاية كل �سنة مالية تقريرا بحاالت
اخل�سائر التي مت �شطبها �أو حتميلها على جانب احلكومة و�أ�سباب كل منها
وو�سائل و�إجراءات تالفيها .
ي  -اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية املنا�سبة فـي حالة �إبالغه بوقوع انحرافات �أو
خمالفات مالية .
الف�صل الرابع
م�س�ؤوليات الوزير
املـــادة ( ) 6
�أ  -اتخاذ الإجراءات الالزمة واالحتياطات الكافية للتحقق من تطبيق هذا القانون
ولوائحه التنفيذية والتعليمات التي ت�صدر تنفيذا له بوا�سطة املفو�ض بالإنفاق
واملحا�سب املخت�ص فـي الديوان واملحافظة على االعتمادات املخ�ص�صة لوحداته
وم�ستنداتها ب�صورة �آمنة مبا فـي ذلك ت�أمني الأ�صول اخلا�صة بالديوان �ضد �سوء
االئتمان بق�صد منع �أي تالعب �أو تزوير �أو اختال�س �أو خ�سارة .
ب �	-إقرار ال�سجالت والنماذج املالية الالزمة وتوحيدها وتعميم ا�ستعمالها بوحدات
الديوان املختلفة  ،وتفوي�ض املحا�سب املخت�ص �أو �أي جهة �أخرى بالديوان مبهمة
الإع ــداد والتخزيـ ــن امل�أم ــون وفق ـ ــا للقواعـ ــد املخزني ــة املعتم ــدة و�صرف الدفاتر
واال�ستمارات والبطاقات واالحتفاظ ب�سجالت منتظمة لأحكام الرقابة عليها
و�إبالغ اجلهات املنوطة بها ملتابعة حركتها وتطبيق اللوائح اخلا�صة بها .
ج �	-إبالغ وزارة املالية واالقت�صاد ب�أرقام ح�سابات الديوان بامل�صارف التي يتوجب �أن
تودع فيها املبالغ املحولة فـي �إطار املوازنات النقدية املعتمدة .
د  -التحقق من حت�صيل الإيرادات املربوطة فـي مواعيدها ومن قيدها فـي ال�سجالت
املعتمدة لذلك وتوريدها للخزينة العامة .
هـ  -التحقق من قيد م�صروفات الديوان فـي ال�سجالت املعدة لذلك طبقا لتبويبها
املعتمد من وزارة املالية واالقت�صاد .
و �	-إبالغ وزارة املالية واالقت�صاد ب�أ�سماء املخولني بالتوقيع على امل�ستندات املالية
ومناذج توقيعاتهم وحدود �صالحياتهم .
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ز  -اتخاذ الإجراءات الت�أديبية �أو القانونية فـي حالة وقوع خمالفات مالية �أو انحرافات
�أو جتاوزات لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية  ،ويتم التحقيق وتوقيع
العقوبة فيها وفقا لأحكام الت�أديب املن�صو�ص عليها بالقانون اخلا�ص بنظام
املوظفني بالديوان والئحته التنفيذية �أو غري ذلك من القوانني الأخرى ذات
ال�صلة .
ح �	-إ�صدار التعليمات بالقواعد العامة التي يتعني ت�ضمينها �أي عقد من العقود التي
يكون الديوان طرفا فيها  ،و�إعداد مناذج موحدة لهذه العقود كلما �أمكن ذلك .
الف�صل اخلام�س
واجبات املفو�ضني بالإنفاق
املـــادة ( ) 7
�أ  -تنفيذ �سيا�سات الديوان املالية التي ي�أمر بها جاللة ال�سلطان  ،ب�أ�سلوب اقت�صادي .
ب  -الرقابة والتوجيه والتن�سيق والإ�شراف على الأعمال املالية التي تتعلق بوحداتهم
وعن حتقيق وحت�صيل الأموال العامة املنوطة بهم وعن حفظها وح�سن الت�صرف
فيها وعن �أية �أخطاء ترد فـي احل�سابات التي يقدمونها هم ب�أنف�سهم �أو حتت
�إ�شرافهم وذلك مبا اليتعار�ض مع املادة ( )5من هذا القانون .
ج  -تب�سيط الإجراءات و�سرعة الإجناز واالرتقاء مب�ستوى الأداء وتطوير �أ�ساليب
العمل مبا اليتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
د  -اتخاذ الإجراءات املنا�سبة الالزمة فور معرفتهم �أو تبليغهم عن وقوع �أية انحرافات
�أو جتاوزات �أو خمالفات لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
هـ  -القيام بالبحوث والدرا�سات االقت�صادية للت�أكد من �سالمة املراكز املالية للم�صارف
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات وغريها من اجلهات التي يجري التعامل معها .
الف�صل ال�ساد�س
واجبات املحا�سب املخت�ص
املـــادة ( ) 8
�أ  -االلتزام بالقوانني واللوائح فـي حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وفـي �صرف امل�ستحقات
فـي �إطار املوازنة املعتمدة .
ب  -امل�شاركة فـي �إعداد م�شروعات موازنات الديوان والتن�سيق مع وحداته املختلفة
حول االلتزام بال�ضوابط املعتمدة لل�صرف مبا يتنا�سب وتر�شيد الإنفاق .
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ج  -الإ�شراف على قيد الإيرادات وامل�صروفات فـي ال�سجالت طبقا لت�صنيف املوازنة
العامة للدولة .
د  -الإ�شراف على �إم�ساك ال�سجالت وامل�ستندات والوثائق امل�ؤيدة لل�صرف واالحتفاظ
بها وفقا للتعليمات واللوائح املالية .
هـ  -الإ�شراف على اخلزائن املالية بالديوان وتطبيق اللوائح املعتمدة .
و  -الرقابة والتوجيه والتن�سيق بني الوحدات التي تقع فـي نطاق �إ�شرافه .
ز  -متابعة ال�سيولة واحل�سابات بامل�صارف التي يوجد لديها ح�سابات للديوان للت�أكد
من ا�ستمرارية �سالمة مراكزها املالية .
ح  -يقدم للوزير � ،أو من يفو�ضه  ،بيانا �شهريا باملركز املايل ملوازنات الديوان .
ط  -تقدمي الك�شوف واجلداول والبيانات �إىل وزارة املالية واالقت�صاد و�أمانة جمل�س
التنمية و�أية جهة خمت�صة �أخرى .
ي  -التن�سيق واملتابعة مع وزارة املالية واالقت�صاد حول املوازنة النقدية للديوان .
ك  -يقدم للوزير � ،أو من يفو�ضه  ،احل�سابات اخلتامية للديوان العتمادها قبل �إر�سالها
�إىل وزارة املالية واالقت�صاد .
الف�صل ال�سابع
�إعداد املوازنات
املوازنات الأ�سا�سية
املـــادة ( ) 9
�أ  -يعد الديوان م�شروع موازناته الأ�سا�سية ال�سنوية على �أ�سا�س قاعدة اال�ستحقاق ،
وي�شمل تقديرات امل�صروفات املتكررة والر�أ�سمالية وتكلفة امل�شروعات والأعمال
املنوط بالديوان �إجنازها مبا يتفق وخ�صو�صية وطبيعة الأعمال التي ت�صدر
�أوامر جاللة ال�سلطان بتنفيذها  ،ومبا يتما�شى مع الإطار العام لل�سيا�سة املالية
لل�سلطنة .
ب  -يت�ضمن م�شروع املوازنات الأ�سا�سية ال�سنوية تقديرات بربط الإيرادات املتوقع
حت�صيلها وتقديرات امل�صروفات املتكررة والر�أ�سمالية .
املـــادة ( ) 10
يرفع الوزير جلاللة ال�سلطان � ،سنويا  ،الإطار العام املبدئي مل�شروع املوازنات الأ�سا�سية
للديوان  ،لإجازته .
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املـــادة ( ) 11
يبلغ الوزير  ،نائب رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون املالية واالقت�صادية  ،فـي موعد اليتجاوز نهاية
�شهر �أكتوبر من كل عام  ،مب�شروع موازنات الديوان والتن�سيق ب�ش�أن �إدراجها فـي �إطار
موازنات الوحدات الأمنية �ضمن املوازنة العامة ال�سنوية للدولة .
املوازنات الإ�ضافية
املـــادة ( ) 12
يجوز للديوان طلب موازنات �إ�ضافية ملقابلة تكلفة تنفيذ �أوامر وتوجيهات جاللة ال�سلطان
الالحقة التي مل تعتمد لها خم�ص�صات مالية كما يجوز للديوان طلب اعتمادات �إ�ضافية
لتغطية جتاوز فـي قيمة م�شروع لأ�سباب طارئة وكذلك فـي حاالت الكوارث .
املـــادة ( ) 13
يرفع الوزير  ،جلاللة ال�سلطان  ،املوازنات الإ�ضافية املطلوبة لإجناز �أعمال حمددة ح�سبما
هو وارد بامل ــادة ( )12من هذا القانون  ،لإجازتها  ،ويبلغ بها نائب رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون
املالية واالقت�صادية  ،لإ�ضافتها للموازنة املخت�صة .
املـــادة ( ) 14
يجوز مبوافقة الوزير طلب احل�صول على اعتماد �إ�ضافـي فـي حدود  %25من جملة
الإيرادات املربوطة املح�صلة فـي العام ال�سابق لإعداد املوازنة وي�ضاف للموازنة املخت�صة .
الف�صل الثامن
متويل املوازنات
املوازنات املتكررة والر�أ�سمالية
املـــادة ( ) 15
يعد الديوان فـي بداية كل �سنة مالية املوازنة النقدية لتحديد املبالغ ال�شهرية املطلوبة
ل�سداد النفقات املتكررة خالل ال�سنة وفـي حدود املوازنات املعتمدة ويقدم ك�شف ال�سيولة
النقدية �إىل وزارة املالية واالقت�صاد العتماده .
املـــادة ( ) 16
تقوم وزارة املالية واالقت�صاد بتحويل املبالغ املعتمدة �إىل الديوان على دفعات طبقا ملا جاء
باملوازنة النقدية .
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املـــادة ( ) 17
يتم متويل املوازنات واالعتمادات الإ�ضافية خالل العام طبقا لالحتياج الفعلي للغر�ض
املخ�ص�صة له .
املـــادة ( ) 18
تودع املبالغ املحولة من وزارة املالية واالقت�صاد �إىل الديوان فـي احل�ساب �أو احل�سابات
املفتوحة لهذا الغر�ض لدى امل�صارف مبوجب ال�صالحيات املذكورة باملـادة (  -5د) من هذا
القانون .
املوازنات الإمنائية
املـــادة ( ) 19
يعد الديوان املوازنة النقدية لتحديد املبالغ املطلوبة ل�سداد النفقات الإمنائية خالل ال�سنة
فـي حدود املخ�ص�صات املدرجة فـي موازنته طبقا للخطة الإمنائية املجازة واالعتمادات
الإ�ضافية امللحقة  ،ويقدم ك�شف ال�سيولة النقدية لوزارة املالية واالقت�صاد العتماده .
املـــادة ( ) 20
يتم حتديد مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية الواجب حتويلها للديوان فـي بداية ال�سنة املالية
ملقابلة النفقات الإمنائية و�صرف الدفعات املقدمة للعقود التي تزيد قيمتها على 100000
(مائة �ألف ريال عماين) و�أي�ضا ال�صرف على امل�شروعات الطارئة فـي حدود  %15من جملة
املوازنة الإمنائية املعتمدة للعام .
الف�صل التا�سع
تنفيذ املوازنات
املوازنات املتكررة والر�أ�سمالية
املـــادة ( ) 21
يراعى عند ال�صرف  ،خ�صما على اعتمادات البنود  ،عدم جتاوز االعتمادات .
املـــادة ( ) 22
يراعى عدم النقل بني البنود �إال فـي احلاالت التي يعتمدها الوزير �أو من يفو�ضه ويجوز
�أن يتم النقل �أربع مرات فـي العام �شريطة �أن يتم ذلك فـي حدود املوازنة املعتمدة مع
�إخطار وزارة املالية واالقت�صاد بذلك .
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املـــادة ( ) 23
يتم حتميل كل �سنة مالية مب�صروفاتها الفعلية وفقا لقاعدة اال�ستحقاق ويرتتب على
ذلك ر�صد املبالغ امل�ستحقة املرتبط بها الناجتة عن التزام فعلي والتي مل يتم �صرفها حتى
نهاية ال�سنة املالية ل�سدادها فـي ال�سنة التي تليها خ�صما على موازنة ال�سنة املالية التي مت
فيها االلتزام  ،ويرد ما قد يتبقى من املخ�ص�صات �إىل اخلزينة العامة .
املوازنات الإمنائية
املـــادة ( ) 24
أ�  -يجوز للديوان ا�ستخدام منوذج �أو �شروط العقد املوحد املعتمد من وزارة املالية
واالقت�صاد  ،فـي حالة االرتباط مب�شروعات يتوجب �إبرام عقود لتنفيذها  ،ومبا ال
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
ب  -كما يجوز للديوان �صرف مبالغ لتغطية قيمة �أعمال �أو مواد �أو خدمات �أو تعوي�ضات
مبوجب �أوامر مبا�شرة لأعمال �صغرية �أو �أوامر �شراء �أو �أوامر �صرف للتعوي�ضات
املجازة مبوجب قرارات جلنة التثمني املخت�صة فـي �إطار املوازنات املعتمدة .
املـــادة ( ) 25
يجوز للوزير �أو من يفو�ضه �إ�صدار �أمر تغيريي فـي �إطار تنفيذ م�شروع �إمنائي متى
اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
املـــادة ( ) 26
يجوز للوزير �أو من يفو�ضه نقل املخ�ص�صات �أو الوفورات التي قد تتحقق من م�شروعات
معتمدة نتيجة لإلغاء �أو تخفي�ض فـي التكلفة وا�ستخدامها فـي تغطية �أية جتاوزات فـي
تكلفة م�شروعات قائمة � ،أو فـي متويل م�شروعات جديدة  ،مع �إخطار الأمانة الفنية
ملجل�س التنمية لإجراء التعديالت الالزمة بالأمانة خالل ( )21يوما كحد �أق�صى من
تاريخ �إبالغها بذلك  ،وت�ستكمل باقي الإجراءات بوزارة املالية واالقت�صاد خالل ( )21يوما
�أخرى كحد �أق�صى .
املـــادة ( ) 27
فـي حالة عدم توفر التمويل الكامل من الوفورات لتغطية التجاوز �أو تكلفة امل�شروعات
اجلديدة التي يكلف الديوان بتنفيذها بعد اعتماد املوازنة  ،يتخذ الإجراء لتغطية تكلفتها
وفقا للم ــادة ( )12من هذا القانون .
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الف�صل العا�شر
الإيرادات
املـــادة ( ) 28
كل �إيراد يلزم �أن يكون له �سند ت�شريعي  ،ويتم توريد الإيرادات املربوطة التي يح�صلها
الديوان فـي ح�سابات الإيرادات املفتوحة با�سمه لدى امل�صارف لهذا الغر�ض  ،ويتم توريدها
�إىل اخلزينة العامة خالل الأ�سبوع الأول من ال�شهر التايل لل�شهر الذي مت فيه التح�صيل ،
فيما عدا الإيرادات املح�صلة خالل �شهر دي�سمرب حيث يتم توريدها قبل نهاية ال�شهر .
الف�صل احلادي ع�شر
امل�صروفات
املـــادة ( ) 29
تتوىل وحدات املراجعة الداخلية بالديوان  ،قبل ال�صرف  ،مراجعة م�ستندات ال�صرف
للت�أكد من �سالمتها ومن �صحة اخل�صم على بنود ال�صرف املخت�صة بالن�سبة للموازنات
املتكررة والر�أ�سمالية  ،وخم�ص�صات امل�شروعات الإمنائية  ،ومن �صحة تنفيذ االلتزامات
مبا يتفق و�أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
املـــادة ( ) 30
يتم ال�صرف من املوازنات املتكررة والر�أ�سمالية مبوجب �سندات �صرف يتبعها ال�سداد
بوا�سطة �شيكات �أو الدفع فـي ح�ساب �أو خطابات اعتماد �أو حتويالت م�صرفية �أو غريها ،
وتتم الت�سويـ ــة �أو املقا�صـ ــة فيما بعد بينه ــا وبني الدي ــوان  ،كما يت ــم �صرف بعــ�ض الرواتب
والنرثيات وال�سلف امل�ستدمية نقدا مبا يتفق مع �أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
املـــادة ( ) 31
يقوم الديوان ب�إ�صدار �سندات �صرف خ�صما على املوازنات الإمنائية بتكلفة املرحلة املنفذة
من �أي م�شروع �إمنائي �أو بقيمة مواد �أو خدمات �أو تعوي�ضات  ،وتقدم لوزارة املالية
واالقت�صاد مرفقا بها امل�ستندات الالزمة  ،وتقوم وزارة املالية واالقت�صاد بتحويل القيمة
حل�ساب الديوان خالل مدة ال تتجاوز ( )15يوما يبد�أ ح�سابها من تاريخ ا�ستالمها للمعاملة .
ويقوم الديوان بال�صرف للم�ستحقني ح�سبما يتم االتفاق عليه مع املقاول �أو املورد ب�أي
من الو�سائل املبينة باملادة ال�سابقة ومبا يتفق مع �أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
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املـــادة ( ) 32
يجب �أن يكون �إ�صدار ال�شيكات �أو �أوامر ال�صرف �أو التحويل �أو ما فـي حكمها بتوقيع اثنني
من امل�س�ؤولني املعتمدين من الوزير واملبلغة توقيعاتهم �إىل امل�صارف .
املـــادة ( ) 33
يجوز للديوان ال�صرف فـي حالة ال�ضرورة من مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية مبا�شرة �سدادا ملا مت
تنفيذه من مراحل امل�شروعات القائمة �أو ال�صرف على امل�شروعات اجلديدة التي ي�أمر بها
جاللة ال�سلطان ومل تكن مدرجة بخطة التنمية  ,على �أن يقوم الديوان با�ستعا�ضة املبالغ
امل�صروفة مبوجب �سند �صرف يقدم لوزارة املالية واالقت�صاد مرفقا به �صور امل�ستندات
امل�ؤيدة لل�صرف .
املـــادة ( ) 34
يجوز للديوان  -بناء على طلب امل�ستفيد  -حتويل ا�ستحقاقاته كليا �أو جزئيا �إىل �أية جهة
�أخرى يحددها �شريطة �أن ال يتعار�ض ذلك مع �أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
املـــادة ( ) 35
يجوز للديوان احلجز كليا �أو جزئيا على م�ستحقات ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات �أو الأفراد لديه
ل�صالح احلكومة �أو ل�صالح الغري بناء على حكم ق�ضائي من �إحدى املحاكم �أو اجلهات
املخت�صة بال�سلطنة وذلك فـي حدود ما ي�سمح به القانون .
املـــادة ( ) 36
يجوز للديوان بناء على طلب من جهة حكومية  ،احلجز �إداريا  ،كليا �أو جزئيا على
م�ستحقات ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات �أو الأفراد لديه ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر  .وت�صرف
مل�ستحقيها بانق�ضاء تلك املدة بدون �صدور قرار نافذ من اجلهة املخت�صة بتعزيز احلجز .
الف�صل الثاين ع�شر
الرقابة املالية بالديوان
املـــادة ( ) 37
�أ  -يكل ــف الوزيــر �إح ــدى ال�شركــات العاملي ــة املتخ�ص�صـة � ،أو �إحـدى جهــات التدقـيــق
الداخلي � ،أو �أية جهة متخ�ص�صة �أخرى  ،لتدقيق ح�سابات الديوان للتحقق من
�سالمة الت�صرفات املالية والقيود احلا�سبية  ،ومن تطبيق �أحكام هذا القانون
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ولوائحه التنفيذية والقوانني واللوائح والأنظمة الأخرى ال�سارية بالديوان من
الناحية املالية  ،وعلى الوحدات املخت�صة بالديوان والوحدات امللحقة به التعاون
مع اجلهات املكلفة بالتدقيق  ،وتقدمي املعلومات والبيانات وامل�ستندات الالزمة
لإجناز مهمتها .
ب  -تعد برامج التدقيق ال�سنوية وتعتمد من الوزير .
ج  -تقدم اجلهة املكلفة بتدقيق احل�سابات �إىل الوزير  ،تقارير دورية عن �أعمالها ،
كما ترفع �إليه تقريرا بنتائج �أعمالها وم�س�ؤولياتها وذلك خالل الربع الأول من
ال�سنة املالية التالية  ،وي�شتمل التقرير ال�سنوي �سردا مو�ضوعيا موجزا لكل من
الأمور الآتية :
 املخالفات املكت�شفة فـي اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون والر�أي فيمااتخذ حيال هذه املخالفات من �إجراءات وما وقع عنها من جزاءات .
 الدعاوى املقامة �أمام جمال�س الت�أديب �أو املحاكم املخت�صة . التقييم العام للم�شاريع الإمنائية . املالحظات املتعلقة مبدى كفاءة القوانني والأنظمة املالية واملوظفني املالينيوال�سجالت والنماذج امل�ستعلمة .
	�أية �أمور �أخرى ظهرت �أثناء عمليات املراجعة خالل ال�سنة املالية املنتهية .	�أية �إح�صائيات يرى �ضرورة �إبرازها . يرفع الوزير � ،إىل جاللة ال�سلطان  ،تقريرا �سنويا عن نتائج تدقيق ح�ساباتالديوان .
الف�صل الثالث ع�شر
ك�شوف احل�سابات الدورية
املـــادة ( ) 38
�أ  -يقدم الديوان �إىل وزارة املالية واالقت�صاد فـي موعد غايته يوم ( )15من كل �شهر
ك�شوف احل�ساب ال�شهري املتعلقة باملوازنات املتكررة والر�أ�سمالية على النماذج
املعدة لذلك  ،وتو�ضح املعامالت التي متت حتى نهاية ال�شهر ال�سابق  ،فيما عدا
ك�شوف احل�ساب اخلتامي للعام املايل والذي حتدد وزارة املالية واالقت�صاد تاريخ
�إر�ساله �إليها  ،وتت�ضمن �أيا منها :
 - 1الأر�صدة النقدية بخزائن الديوان .
� - 2أر�صدة ح�سابات الديوان بامل�صارف م�ؤيدة بك�شوف ت�سوية تلك احل�سابات .
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� - 3إجمايل �أر�صدة احل�سابات املعلقة (املدنية والدائنة) .
 - 4املبالغ امل�ستلمة من وزارة املالية واالقت�صاد م�ؤيدة ببيان �سيولة املوازنات .
 - 5امل�صروفات املتكررة مقارنة باملخ�ص�صات املدرجة باملوازنة حتى تاريخه م�ؤيدة
بك�شوف امل�صروفات ال�شهرية ح�سب ت�صنيف املوازنة العامة .
 - 6الإيرادات املح�صلة واملوردة لوزارة املالية واالقت�صاد م�ؤيدة بك�شوف الإيرادات
ال�شهرية ح�سب ت�صنيف املوازنة العامة .
 - 7يقدم الديوان �إىل وزارة املالية واالقت�صاد  ،كل ثالثة �أ�شهر  ،ك�شوفا بامل�شروعات
الإمنائية ت�شتمل على ما يلي عن كل م�شروع :
 - 1التكلفة الإجمالية للم�شروع .
 - 2امل�صروفات حتى نهاية ال�سنة املالية ال�سابقة .
 - 3املخ�ص�ص عن ال�سنة املالية اجلارية .
 - 4التزامات ال�سنة املالية اجلارية .
 - 5امل�صروفات عن ال�سنة املالية اجلارية حتى تاريخ تقدمي الك�شوف .
 - 6خم�ص�صات والتزامات ال�سنوات التالية .
الف�صل الرابع ع�شر
مراجعة ك�شوف احل�ساب ال�شهري واحل�ساب اخلتامي
املـــادة ( ) 39
تتولــى وزارة املالي ـ ــة واالقت�صـ ــاد مراجعـ ــة ك�ش ــوف احل�س ــاب ال�شه ــري واحل�س ــاب اخلتام ــي
ومرافقاتهما ويراعى فـي ذلك ما يلي :
أ�  - 1 -مطابقة الأرقام الإجمالية الواردة بك�شوف احل�ساب مع جماميع القوائم
التف�صيلية املرفقة معها وامل�ؤيدة لها .
 -2مراجعة ك�شوف ت�سويات ح�سابات امل�صارف التي �أعدها الديوان .
 - 3مراجعة �إجمايل �أر�صدة احل�سابات املعلقة (املدينة والدائنة) .
 - 4التحقق من توريد الإيرادات املربوطة املح�صلة خالل كل �شهر �إىل وزارة
املالية واالقت�صاد .
 - 5املقارنة بني الإيرادات الفعلية واملقدرة �أول العام حتى نهاية ال�شهر .
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 - 6املقارنة بني امل�صروفات املتكررة الفعلية واملقدرة عن املدة من �أول ال�سنة
حتى نهاية ال�شهر وحتديد �أ�سباب التجاوز �أن وجد .
 - 7التحقــق م ــن �أن ال�صــرف ع ــن ال�سنــة املاليــة قــد تــم ف ــي حــدود املخ�ص�ص ــات
املعتمدة .
ب  -جتري وزارة املالية واالقت�صاد القيود املحا�سبية الالزمة للخ�صم على امل�صروفات
�أو التعلية حل�ساب الإيرادات من واقع ك�شوف احل�ساب ال�شهري واخلتامي والقوائم
املرفقة ب�أي منهما .
ج  -تر�سل وزارة املالية واالقت�صاد �إىل الديوان تقارير احلا�سب الآيل ال�شهرية للإيرادات
وامل�صروفات وامل�شروعات الإمنائية اخلا�صة به ملراجعتها و�إجراء املطابقة بني
البيانات الواردة بهذه التقارير وبني ما هو مدون ب�سجالت الديوان والعمل على
ت�سوية الفروق �أن وجدت .
الف�صل اخلام�س ع�شر
التقادم
املـــادة ( ) 40
�أ  -تتقادم احلقوق املالية للأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة لدى الديوان والوحدات
التابعة له بانق�ضاء خم�س �سنوات ميالدية .
ب  -وتتقــادم احلق ــوق املالي ــة للديــوان والوحــدات التابعــة لــه لــدى الأف ــراد وال�شركـ ــات
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة بانق�ضاء �سبع �سنوات ميالدية .
ج  -يبد�أ �سريان التقادم من الوقت الذي ي�صبح الدين فيه م�ستحق الأداء مع الأخذ
فـي االعتبار الآتي:
 - 1ال ي�سري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن املطالبة بحقه .
 - 2ينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانونا  ،ويبد�أ تقادم جديد ي�سري من تاريخ
الأثر املرتتب على �سبب االنقطاع  ،وتكون مدته هي مدة التقادم الأوىل .
 - 3يرتتب على التقادم انق�ضاء احلقوق املالية  ،و�أيلولة حقوق الأفراد وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة �إىل اخلزينة العامة .
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