اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/54
ب�إن�شاء الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة و�إ�صدار نظامها
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 91/116
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/9ب�إن�شاء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
و�إ�صدار نظامها ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ هيئة عامة ت�سمى " الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة " تتبع جمل�س الوزراء ويعمل
فـي �ش�أنها ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
تكون للهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل
املايل والإداري .
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إلى الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة الأ�صول واملخ�ص ــ�صات بك ــل م ــن الهيئ ــة
العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية  ،ودائرة التخ�صي�ص باملديرية العامة لال�ستثمارات
بوزارة املالية  ،كما ينقل �إليها بذات درجاتهم وخم�ص�صاتهم املالية جميع موظفـي اجلهتني
املذكورتني .
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املــادة الرابعـــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الخام�ســة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/9ب�إن�شاء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
و�إ�صدار نظامها  ،كما يلغى كل ما يخالف ه ــذا املر�س ــوم  ،والنظ ــام املرف ــق � ،أو يتع ــار�ض
مع �أحكامهما .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .

�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظام الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــة :
الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة .
املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئي�س :
رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
اجلهـة املخت�صـة :
الوزارات  ،والهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
املعنية مب�شروع التخ�صي�ص �أو م�شروع ال�شراكة .
الإطار اال�سرتاتيجي :
اخلطة املتو�سطة �أو الطويلة املدى التي تقوم الهيئة ب�إعدادها  ،وحتدد �أغرا�ض وطرق
تنفـيذ م�شاريع ال�شراكة و�أولويتها .
امل�شـروع العــام :
املرافق واملن�ش�آت احلكومية .
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م�شروع التخ�صي�ص :
امل�شروع العام �أو ال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا التي يقرر جمل�س الوزراء نقل
ملكيتها �أو �إدارتها بح�سب الأحوال ل�شخ�ص خا�ص .
برنامج التخ�صي�ص :
اخلطة التي تعدها الهيئة طبقا لأحكام القانون  ،والتي تو�ضــح ال�سيا�س ــات والأغــرا�ض
اخلا�صة مب�شاريع التخ�صي�ص وطرق تنفـيذها واملدد الزمنية املتعلقة بها .
م�شــروع ال�شراكــة :
م�شروع يكون الغ ــر�ض مــنه القيــام ب�أعمال �أو تقدمي خدمات عامة لها �أهميــة اقت�صادي ــة
�أو اجتماعيــة تتوافــق مع ا�سرتاتيجي ــة ال�سلطن ــة وخطتهــا التنموي ــة � ،أو �إج ــراء حت�ســني
�أو تطوير خلدمة عامة قائمة �أو رفع كفاءتها  ،يتم طرحه وفقا لأحكام القانون .
برنــامج تــوازن :
نهج تعاوين يقوم على �أ�سا�س مكاف�أة الإجن ــازات املتوقع ــة  ،يت ــم تطبيق ــه ب ــني الأط ــراف
فـي إ�طـ ــار التعاقدات امل�شار �إليها فـي املادة ( )3من هذا النظام .
م�شاريع التحويل �إلى �شركات :
امل�شروع العام الذي يقرر جمل�س الوزراء حتويله �إلى �شركة م�ساهمة عمانية تكون مملوكة
بالكامل للحكومة .
م�شاريــع الهيئــة :
م�شروع التخ�صي�ص  ،وم�شروع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل �إلى �شركات  ،وبرنامج توازن .
القانــون :
قانون التخ�صي�ص �أو قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص  ،بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 2
يكـ ــون مق ــر الهيئ ــة حمافظ ــة م�سق ــط  ،ويج ــوز �إن�ش ــاء ف ــروع لهــا ف ــي املحافظــات بقــرار
من املجل�س .
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املــادة ( ) 3
يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية ) وال�شركات التي
ت�ساهم فـيها احلكومة بن�سبة تزيد على ( )%50خم�سني باملائة االلتزام بت�ضمني عقود
م�شاريع البنية الأ�سا�سية التي يحددها املجل�س  ،وعقـ ـ ــود توري ـ ــدات الأ�سلحـ ــة واملعـ ــدات
الع�سكريـ ـ ــة والأمني ـ ـ ــة  ،الت ــي تزيـ ـ ـ ــد قيمتها على ( )5000000خم�سة ماليني ريال عماين ،
بندا ين�ص على التزام الأطراف مبيزة التعامل بربنامج توازن  ،وذلك مبراعاة ال�ضوابط
واملعايري امل�شار �إليها فـي البند ( )3من املادة ( )10من هذا النظام .
وت�ستثنى من تطبيق �أحكام هذه املادة م�شاريع التخ�صي�ص  ،وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع
التحويل �إلى �شركات .
املــادة ( ) 4
ت�ستثنى من �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/48ب�ش�أن توقيع املعامالت املالية اخلارجية
والداخلية  ،التعاقدات التي تربمها الهيئة فـي �إطار تنفـيذ برنامج توازن .
الف�صـــل الثانــي
�أهـداف واخت�صا�صـات الهيئـة
املــادة ( ) 5
تهدف الهيئة �إلى حتقيق الآتي :
 - 1ت�شجيع ال�شراكة بني القطاعني العام واخل ــا�ص وتو�س ــيع دور القط ــاع اخل ــا�ص
فـي اال�ستثمار فـي م�شاريع الهيئة .
 - 2امل�ساهمة فـي تنمية االقت�صاد الوطني  ،وتعزيز القيمة املحلية امل�ضافة  ،وتنويع
م�صادر الدخل .
 - 3امل�ساهمة فـي بناء قدرات املواطنني  ،وزيادة فر�ص العمل لهم .
 - 4امل�ساهمة فـي زيادة القوة ال�سوقية والتناف�سية  ،وتنمية �سوق ر�أ�س املال .
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املــادة ( ) 6
للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
�أوال  :اخت�صا�صات عامة :
 - 1تنفـيذ �سيا�سات احلكومة الرامية �إلى االرتقاء باالقت�صاد الوطنــي عــن طريــق
تنفـيذ م�شاريع الهيئة .
 - 2مراجع ــة وتقيي ــم م�شاري ــع الهيئ ــة ب�صـورة دورية  ،مبا ي�ضمن ا�ستمراريتها
واملحافظة عليها وزيادة قيمتها و�ضمان توافقها مع ال�سيا�سة العامة للدولة .
 - 3التوعية ب�أهمية م�شاريع الهيئة  ،ورفع م�ستوى املوارد الب�شرية وزيادة كفاءتها
لالرتقاء بهذه امل�شاريع .
� - 4إجراء البحوث والدرا�سات فـي القطاعات واملجاالت التي يتم فـي �إطارها تنفـيذ
م�شاريع الهيئة .
 - 5متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات والندوات وامللتقيات الإقليمية والدوليــة ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة .
ثانيا  :فـي جمال م�شاريع التخ�صي�ص  ،وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل �إلى �شركات :
 - 1و�ضــع الإطــار اال�سرتاتيجــي  ،و�إعداد اخلطط والإجراءات الالزمة الختيار
وتنفـ ــيذ م�شاريـ ــع التخ�صيـ ــ�ص  ،وم�شاري ــع ال�شراك ــة  ،وم�شاري ــع التحوي ــل
�إلى �شركات مبا يتنا�سب مع �أولويات االقت�صاد الوطني .
 - 2رفــع كف ــاءة ا�ستغ ــالل و�إدارة امل ــوارد االقت�صادي ــة واملرافــق العامة  ،وتو�سيع
القاعدة الإنتاجية لل�سلطنة .
 - 3تقليل الأعباء املالية على امليزانية العامة للدولة فـي متويل م�شاريع البنية
الأ�سا�سية واملرافق العامة وتطويرها ورفع كفاءتها .
 - 4تقديــم الدعم الفني للجهة املخت�صة فـي �أثناء تنفـيذ عقد التخ�صي�ص � ،أو عقد
ال�شراكة .
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 - 5التحقق من �أداء م�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل
�إلى �شركات  ،ومدى حتقيقها للأهداف املو�ضوعة لها  ،واجلدول الزمني املحدد
لها  ،وحتديد النواحي التي يتعني حت�سينها بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة .
 - 6تقييم الآثار املرتتبة على قيام احلكومة بحوالة �أو نقل �أي �أ�صول �أو �أموال
مملوكة لها � ،أو ب�أي �أعمال �أو �أن�شطة تكـون ذات �صل ــة مب�شاري ــع التخ�صي ــ�ص
�أو م�شاريع ال�شراكة �أو م�شاريع التحويل �إلى �شركات .
ثالثا  :فـي جمال برنامج توازن :
 - 1العمل على نقل املهارات واخلربات و�أف�ضل املمار�سات الدولية فـي كافة املجاالت
لوحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية) وال�شركات
والأفراد .
 - 2دعم قدرة اجلهات الع�سكرية والأمنية على الإنتاج  ،وتعزيز املعرفة لديها ونقل
التقنيات احلديثة �إليها .
 - 3دعم قطاعات اقت�صادية يحددها املجل�س كقطاعات ا�سرتاتيجية من خالل
العمل على دمج التقنيات احلديثة فـيها  ،وتعديل التقنيات امل�ستخدمة بها .
 - 4دعم وت�شجيع تدريب وت�أهيل الكوادر العمانية فـي جميع القطاعات املدنية
والع�سكرية والأمنية .
 - 5تعزي ــز القيم ــة املحليـ ــة امل�ضافة الناجتة عن العقود فـي �إطار تنفـيذ برنامج
توازن .
� - 6إدارة املفاو�ضات اخلا�صة بتطبيق برنامج توازن مع ال�شركات املتعاقد معها
بالتزامن مع املفاو�ضات اخلا�صة بال�شروط واملوا�صفات الفنية والأ�سعار التي
ت�ستقل بها اجلهات املعنية (املدنية والع�سكرية والأمنية) بالتن�سيق مع تلك
اجلهات  ،وذلك وفق ال�ضوابط التي يحددها املجل�س .
-7-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

الف�صــل الثالــث
جمل�س الإدارة واخت�صا�صاته
املــادة ( ) 7
يتولى �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة ي�شكل من (� )7سبعة �أع�ضاء مبن فـيهم
الرئي�س  ،ي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 8
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه (� )4أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة  ،ويجوز دعوته
لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س .
وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب
الذي منه رئي�س االجتماع .
وللمجل�س �أن يدعو من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة من ممثلي اجلهات املخت�صة
�أو من غريهم حل�ضور اجتماعاته دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املــادة ( ) 9
يعني املجل�س فـي �أول اجتماع له من بني �أع�ضائه نائبا للرئي�س يحــل حم ــل الرئي ــ�س عــند
غيابه � ،أو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 10
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها  ،وحتقيق �أهدافها ،
وله ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1و�ضع ال�سيا�سة العامة التي ت�سري عليها الهيئة فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها  ،وحتقيق
�أهدافها  ،ومتابعة تنفـيذها .
 - 2اعتماد الإطار اال�سرتاتيجي الالزم لتنفـيذ م�شاريع ال�شراكة .
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 - 3و�ضع �ضوابط ومعايري تطبيق برنامج توازن  ،واال�ستثناء منه  ،وي�صدر باال�ستثناء
قرار من املجل�س لكل حالة على حدة .
 - 4اعتماد املعايري والإجراءات الالزمة للموافقة على م�شاريع ال�شراكة .
� - 5إع ــداد برنام ــج التخ�صي ــ�ص ودرا�س ــة م�شاري ــع التحوي ــل �إل ــى �شركات بالتن�سيق
مع وزارة املالية  ،ورفعها �إلى جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 6املوافقة على طرح م�شروع ال�شراكة والإعالن عنه .
 - 7اعتماد الوثائق اخلا�صة بطرح م�شروع ال�شراكة  ،واختيار املر�شح الفائز .
 - 8إ�ع ــداد الدع ــوات لتقدي ــم الع ــطاءات اخلا�ص ــة مب�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع
ال�شراكة  ،ومبا�شرة �إجراءات طرح املناق ــ�صات  ،واملفاو�ضات  ،و�إجراء التقييمات
اخلا�ص ــة مب�شاري ــع التخ�صيــ�ص وم�شاريع ال�شراكة  ،والإ�شراف عليها بالتن�سيق
مع اجلهة املخت�صة .
 - 9اختيار مقدم العطاء الأف�ضل لتنفـيذ م�شاريع التخ�صي�ص  ،وم�شاريع ال�شراكة .
 - 10اعتماد عقود ال�شراكة  ،واملوافقة على تعديلها و�إنهائها .
� - 11إبرام عقود التخ�صي�ص بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 12املوافقة على الأفكار املقدمة من الأ�شخا�ص ب�ش�أن م�شاريع ال�شراكة .
 - 13اعتماد اللوائح الإدارية واملالية و�سيا�سات احلوكمة اخلا�صة بالهيئة .
 - 14اعتماد ون�شر ال�سيا�سات الإر�شادية اخلا�صة بتنفـيذ م�شاريع ال�شراكة  ،مبا فـي ذلك
الدليل الإر�شادي اخلا�ص بهذه امل�شاريع .
 - 15التعاقد مــع ا�ست�شاريي ــن لتقدي ــم اال�ست�ش ــارات املتعلق ــة مب�شاري ــع التخ�صي ــ�ص ،
وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل �إلى �شركات .
 - 16املوافقة على قبول املنح وامل�ساعدات الفنية  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 17حتديد الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة نظري ما تقدمه من خدمات  ،وذلك بعد
موافقة وزارة املالية .
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 - 18تعيني �أمني �سر املجل�س  ،وحتديد اخت�صا�صاته .
 - 19اعتماد امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي للهيئة  ،ورفعهما �إلى وزارة املالية
العتمادهما .
 - 20ت�شكيل جلان متخ�ص�صة من بني �أع�ضاء املجل�س �أو غريهم وحتديد اخت�صا�صاتها
ونظام عملها  ،وال تكون تو�صيات هذه اللجان �أو قراراتها نافذة �إال بعد اعتمادها
من املجل�س .
 - 21اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة و�إن�شاء التق�سيمات التنظيمية الفرعية وحتديد
اخت�صا�صاتها .
� - 22إب ــرام االتفاقي ــات ومذك ــرات التفاه ــم ذات ال�صـ ــلة باخت�صا�ص ــات الهيئ ــة  ،وذلك
مبراعاة القوانني والنظم النافذة فـي ال�سلطنة .
 - 23اعتماد التقرير ال�سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،ورفعه �إلى جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 11
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،يتعني على الرئي�س
وع�ضو املجل�س �إذا كانت له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي العقود �أو االتفاقيات التي
تربمها الهيئة �إخطار املجل�س بذلك  ،والتنحي عن نظر املو�ضوع املعرو�ض ب�ش�أن ذلك
العقد � ،أو تلك االتفاقية .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة �إذا كان الع�ضو �أو زوجه �أو �أي من �أقاربه حتى الدرجة الثالثة
ميلك ح�صة فـي ال�شركة التي تتعاقد معها الهيئة � ،أو كان ع�ضوا فـي جمل�س �إدارتها .
ويرتتـ ــب علـ ــى خمالف ــة أ�ح ــكام الفقرتـ ــني الأول ــى والثان ــية من هذه املادة بطالن العقد
�أو االتفاقية  ،وذلك دون الإخالل مب�ساءلة املخالف .
كما يحظر على الرئي�س وع�ضو املجل�س وموظفـي الهيئة  ،احل�صول على �أي منفعة �شخ�صية
�أو مالية �أو مادية �أو غريها تت�صل مب�شاريع الهيئ ــة � ،س ــواء �أكانت تلك املنفعة مبا�شـ ـ ـ ـ ــرة
�أم غري مبا�شرة .
-10-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

املــادة ( ) 12
يلتزم الرئي�س وع�ضو املجل�س وموظفو الهيئة بعدم �إف�شـاء �سريـة املعلومات التي يطلــعون
عليهــا � ،إذا كانت �سرية بطبيعتها � ،أو مبقت�ضى تعليمات ت�صدر بذلك  ،وي�ستمر هذا احلظر
قائما بعد زوال الع�ضوية � ،أو انتهاء العالقة الوظيفـية .
الف�صــل الرابــع
الرئيـ�س التنفـيـذي واخت�صا�صاتـه
املــادة ( ) 13
يكون للهيئة رئي�س تنفـيذي  ،ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س بطريق التعاقد .
املــادة ( ) 14
ميثل الرئي�س التنفـيذي الهيئة فـي �صالتها بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
املــادة ( ) 15
تكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول
بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للهيئة  ،وقرارات املجل�س .
� - 2إدارة الهيئة  ،والإ�شراف على موظفـيها .
 - 3إ�ع ــداد الهيك ــل التنظيم ــي للهي ــئة  ،والتق�سـي ــمات التنظيم ــية الفرعيــة وحتديد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،وعر�ضـهما على املجل�س .
� - 4إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي للهيئة  ،وعر�ضهما على املجل�س .
� - 5إعداد خطط وبرامج العمل فـي الهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 6إعداد تقارير دورية  ،وتقرير �سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 7إعداد م�شروعات االتفاقيات  ،ومذكرات التفاهم  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 8أي اخت�صا�صات �أخرى ي�صدر بها قرار من املجل�س .
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الف�صــل اخلامــ�س
ماليــة الهيئــة
املــادة ( ) 16
تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها �إلى وزارة املالية لالعتماد  ،وتبد�أ ال�سنة املالية
للهيئة فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام ،
وذلك فـيما عدا ال�سنة املالية الأولى  ،فتبد أ� من تاريخ العمل بهذا النظام �إذا كان الحقا
على التاريخ امل�شار �إليه  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 17
تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3عوائد ا�ستثمار �أموال الهيئة فـي الودائع امل�صرفـية وغريها من املجاالت التي يتم
االتفاق عليها مع وزارة املالية .
 - 4ما يحدده املجل�س من موارد �أخرى بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 18
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفـيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 19
تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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املــادة ( ) 20
يكون للهيئة �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها والت�صرف فـيــها  ،وتعترب
�أموالها �أمواال عامة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق �أموال اخلزانة العامة وامتيازاتها على �أموال
املدينني  ،وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي نظام
حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة ( ) 21
يكون للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنــة املحا�سب ــة واملراجعـ ــة  ،ي�صـ ــدر
بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س  ،وت�ستثنى �أعمال الهيئة املت�صلة باجلهات الأمنية
والع�سكرية من رقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
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