اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

قــرار وزاري
رقــم 2018/232
ب�شــ�أن القيــد فـي �سجــل امل�ستفـيديــن لــدى وزارة املاليـــة
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد بامل�ستفـيد  :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يتم التعاقد
معه من قبل �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مايل  ،ويتم حتويل
م�ستحقاته �إلى ح�سابه امل�صرفـي املرتبط برقم امل�ستفـيد املقيد فـي ال�سجل .
كما يق�صد بال�سجل فـي تطبيق �أحكام هذا القرار  :ال�سجل املدرج فـي النظام املايل لدى
وزارة املالية  ،والذي تقيد فـيه �أرقام امل�ستفـيدين .
املــادة الثانيــــة
يكون تقدمي طلب القيد فـي ال�سجل  ،وجتديده  ،وتعديل بياناته  ،وربط رقم امل�ستفـيد
برقم احل�ساب امل�صرفـي عن طريق املوقع الإلكرتوين لوزارة املالية .
املــادة الثالثــــة
حتدد ر�سوم القيد فـي ال�سجل  ،وجتديده  ،وتعديل بياناته  ،وربط رقم امل�ستفـيد برقم
احل�ساب امل�صرفـي  ،وفق الآتي :
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مبلـغ الر�ســم بالريــال العمانــي
م

البيــــان

الدرجتان الدرجة املكاتب العقود
الدرجة الدرجة
الثانية
املمتازة الأولى والثالثة الرابعة اال�ست�شارية اخلا�صة

 1قيد رقم امل�ستفـيد
ملدة (�سنتني) وجتديده
تعديل بيانات
25
2
رقم امل�ستفـيد
 3ربط رقم امل�ستف
امل�صرـيدفـي 100
برقم احل�ساب
50

30
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20
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املــادة الرابعــة
يتم جتديد قيــد رق ــم امل�ستفـيــد مل ــدة مماثلة بناء على طلــب يقدم قبل ( )30ثالثني يوما
على الأقـل من تاريــخ انتهائــه  ،وفـي حال ــة عدم تقدي ــم طلــب التجديد خ ــالل هــذه املــدة
يعد رقم امل�ستفـيد ملغى .
املـادة اخلام�سـة
يجب على كافة امل�ستفيدين القيد فـي ال�سجل  ،كما يلتزم كافة امل�ستفـيدين املقيدين لدى
وزارة املالية قبل تاريخ العمل بهذا القرار  ،ب�إعادة القيد وفقا لأحكامه خالل مدة ال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به  ،وفـي حالة عدم القيد بعد م�ضي هذه املدة يعد
رقم امل�ستفـيد ملغى .
املــادة ال�ساد�سـة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من 2019/1/1م .
�صدر فـي 1440 / 4 / 4 :هـ
املوافــــق 2018 / 12 / 12 :م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عـ ــن ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ــة

