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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2011/119

باإن�ساء هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم واإ�سدار نظامها

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 ، 

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـم 2003/67 بتطبيـق قانـون اجلمـارك املوحـد لـدول جملــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/85 بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تطوير مدينة 

الدقم باملنطقة الو�سطى ، 

وعلى قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 ، 

وعلى قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/111 ، 

وعلــى قانـــون حمايـــة املـــال العـــام وجتنـــب ت�ســارب امل�سالـــح ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانــــي 

رقم 2011/112 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة االأولـــــى 

تن�ساأ هيئة ت�سمى " هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم " تتبع جمل�س الوزراء .

املــادة الثانيــــة

يكون املقر الرئي�سي للهيئة ولية الدقم مبحافظة الو�سطى ، ويجوز اإن�ساء فروع اأو مكاتب 

لها داخل اأو خارج ال�سلطنة بقرار من جمل�س اإدارتها .



- 9 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

املــادة الثالـثــــة

تتمتع هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم بال�سخ�سية العتبارية وبال�ستقالل املايل 

والإداري ، ويكون لها - فـي �سبيل حتقيق اأهدافها - اأهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة 

واإدارتها والت�سرف فيها والقيام بجميع الأعمال واإجراء كافة الت�سرفات الالزمة لتحقيق 

اأهدافها ومبا�سرة اأي اأن�سطة لزمة لتحقيق هـذه الأهـداف اأو مرتبطة بها اأو مكملة لها ، 

ومتار�س ن�ساطها وفقا لأحكام النظام املرفق . 

املــادة الرابعــة

يكون موقع وحدود املنطقة القت�سادية اخلا�سة بولية الدقم وفقا للمخطط املرفق .

املــادة اخلام�سة

تعفى من ال�سريبة اجلمركية الب�سائع التي يتم ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة اإىل املنطقة 

القت�سادية اخلا�سة بالدقم ، والب�سائع التي يتم ت�سديرها من املنطقة اإىل اخلارج .

الب�سائع  ال�سلطنة معاملة  اأي مكان داخل  اإىل  املنطقة  التي تخرج من  الب�سائع  وتعامل 

الأجنبية ولو ا�ستملت على مواد اأولية اأو مكونات حملية .

املــادةال�ساد�سة

ل يجوز تاأميم امل�سروعات التي يرخ�س باإقامتها فـي املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم 

اإل مبوجــــب قانـــون ومقابــــل تعويـ�س عــادل ، كمـا ل يجــوز م�سـادرة اأمـوال تلك امل�سروعـــات 

اأو فر�س احلرا�سة اأو التنفيذ عليها اإل مبوجب حكم ق�سائي .

املــادةال�سابعــة

ي�سدر بنظام املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم مر�سوم �سلطاين يحدد ب�سفة اأ�سا�سية 

ال�سمانات واملزايا واحلوافز والإعفاءات والت�سهيالت التي تتقرر للم�سروعات التي يرخ�س 

باإقامتها فيها ، وذلك دون اإخالل باأحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق .

وفيما عدا ما ورد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا املر�سوم والنظام املرفق والنظام امل�سار اإليه فـي 

الفقرة ال�سابقة ، ت�سري على املنطقة جميع القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية والنظم املعمول 

بها فـي ال�سلطنة .
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املــادةالثامنـة

النظام  التي تتقرر مبوجب  ال�سمانات واملزايا واحلوافز والإعفاءات والت�سهيالت  ت�سري 

امل�سار اإليه فـي الفقرة الأوىل من املادة ال�سابعة من هذا املر�سوم على امل�سروعات املرخ�س 

لها القائمة فـي املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم فـي تاريخ العمل بالنظام املذكور .

املــادةالتا�سعة

ت�ستثنى من اخل�سوع لقانون املناق�سات هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم وال�سركات 

م�سروعات  اإدارة  اأو  تنفيذ  لغر�س  املنطقة  فـي  وتوؤ�س�س  بالكامل  احلكومة  متلكها  التي 

اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�سروعات الأ�سا�سية فيها .

املــادةالعا�سرة

مع عدم الإخالل بالبنود اأرقام ) 7 ، 9 ، 10 ، 11 ( من املادة )3( من النظام املرفق ، يكون 

ملجل�س اإدارة هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم - بعد العر�س على جمل�س الوزراء - 

تخ�سي�س موقع داخل املنطقة يخ�س�س للجهات املخت�سة بتقدمي اخلدمات للم�سروعات 

التــي يرخـــ�س باإقامتهـــا فيهـــا ، �ســـواء مــا يتعلـــق منهــا باإ�ســـدار الرتاخيــ�س اأو الت�ســـاريح 

اأو املوافقات اأو التاأ�سريات اأو اإجراء القيد اأو الت�سجيل للم�سروعات اأو غريها من اخلدمات ، 

على اأن يتوىل موظف اأو اأكرث اأو وحدة مبا�سرة الخت�سا�سات املقررة مبقت�سى القوانني 

واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح املنظمة لأداء تلك اخلدمات فـي نطاق املنطقة .

املــادة احلادية ع�سرة

توؤول اإىل هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم جميع الأ�سول واحلقوق واللتزامات 

والت�سالت وغريها  النقل  وزارة  الدقم من  وال�سجالت اخلا�سة مب�سروع تطوير ولية 

مــن الوزارات واجلهات والأجهزة واللجان املعنية ، كل فيما يخ�سه .

اأيلولة الأ�سول واحلقوق دون غريها وفقا ملا يتم التفاق عليه بني  ويكون حتديد تاريخ 

الهيئة واجلهات املعنية .

املــادة الثانية ع�سرة

لرئيـ�س جمل�س اإدارة هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ، بعد التفاق مع الوزراء 

وروؤ�ساء اجلهات والأجهزة واللجان املعنية ، اأن يقرر - وفق �سوابط مو�سوعية - نقل اأي 
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من املوظفني بالوزارات واجلهات والأجهزة واللجان امل�سار اإليها فـي املادة احلادية ع�سرة 

من هذا املر�سوم ممن يبا�سرون اخت�سا�سات اأو مهام اأو اأعمال تتعلق بتنفيذ امل�سروع اإىل 

هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم بعد التن�سيق مع وزارة املالية ، على اأن يكون نقل 

املذكورين بذات درجاتهم وخم�س�ساتهم املالية .

املــادة الثالثة ع�سرة

اللوائح والقرارات  املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم  اإدارة هيئة  ي�سدر رئي�س جمل�س 

الالزمة لتنفيذ هذا املر�سوم والنظام املرفق ، واإىل اأن ت�سدر تطبق على الهيئة القوانني 

والنظم املعمول بها فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق .

املــادة الرابعة ع�سرة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة اخلام�سة ع�سرة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 28 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 26 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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نظام هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم

الف�سل االأول

تعاريف

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - الهيئـــــــــــــــــة :  هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم .

املنطقة القت�سادية اخلا�سة الكائنة بولية الدقم لغر�س اإقامة  2 - املنطقــــــــــــــة : 

احلـــدود  املبينــــة   ، واخلدميـــة وغريهـا  القت�ساديـــة  امل�سروعـــات 

واملوقع فـي املخطط املرفق مبر�سوم الإ�سدار .

جمل�س اإدارة الهيئة . 3 - املجلـــــــــــــــ�س : 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة . 4 - رئي�س املجل�س : 

الرئي�س التنفيذي للهيئة . 5 - الرئي�س التنفيذي : 

امل�سروعات التي يرخ�س باإقامتها فـي املنطقة �سواء اتخذت �سكل  6 - امل�سروعـــــــات : 

 ، اأجنبيــة  اأو موؤ�س�سـة  فــرع ل�سركــة  اأو  اأو �سركــة  موؤ�س�ســة فرديــة 

والأن�سطة املهنية واحلرفية التي يرخ�س مبزاولتها فـي املنطقة .

نظام املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم امل�سار اإليه فـي الفقرة  7 - نظام املنطقـة : 

الأوىل من املادة ال�سابعة من مر�سوم الإ�سدار .

الف�سل الثاين

اأهــداف الهيئــة

املـــادة ) 2 (

تهدف الهيئة اإىل الإ�سراف على تنفيذ م�سروع تطوير ولية الدقم واإدارة املنطقة وتنميتها 

وتطويرها مبراعاة نظام املنطقة للم�ساهمة فـي حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية 

ال�ساملة .
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الف�سل الثالث

اخت�سا�سات الهيئة

املـــادة ) 3 (

يكون للهيئة فـي �سبيل حتقيق اأهدافها ممار�سة الخت�سا�سات الآتية :

التن�سيق مع الوزارات واجلهات والأجهزة املعنية القائمة على تنفيذ م�سروع تطوير   - 1

ولية الدقم لغر�س اإمتام التنفيذ .

والإ�سراف  الدقم  ولية  تطوير  م�سروع  تنفيذ  ملتابعة  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   - 2

عليه واإعداد التقارير الالزمة فـي هذا ال�ساأن .

وتطويرها  ولتنميتها  الأ�سا�سية  وقطاعاتها  املنطقة  لإدارة  العامة  ال�سيا�سة  ر�سم   - 3

وتخطيطها العمراين واملعماري .

اتخاذ الإجراءات الالزمة لتوفري واإدارة وتنمية وتطوير اخلدمات واملرافق العامة   - 4

وذلك   ، للمنطقـة  الـالزمة  والطرق  ال�سحي  وال�سرف  املياه  و�سبكات  كالكهرباء 

مبراعاة اأحكام القوانني والنظم املعمول بها فـي �ساأن اخلدمات واملرافق امل�سار اإليها .

الرتويج للمنطقــــة داخل ال�سلطنــة وخارجهــا .  - 5

حتديــد الأن�سطــة والأعمــال التــي ميكــن للم�سروعــات مزاولتهــا فــي املنطقـــة وفقـــا   - 6

للقوانني املعمول بها .

الرتخي�س باإقامة امل�سروعات فـي املنطقة وفقا للقوانني املعمول بها .  - 7

تاأ�سي�س ال�سركات وفقا للقوانني املعمول بها اأو امل�ساهمة فيها بغر�س تطوير املنطقة   - 8

اأو اإدارة اأو تنمية اأو تطوير قطاعاتها الأ�سا�سية اأو الرتويج لها .

تقريـــر حـــق النتفــاع علـى الأرا�ســي اململوكـــة للدولــة - الكائنة باملنطقـة - الالزمــة   - 9

للم�سروعات ملبا�سرة ن�ساطها اأو التو�سع فيه اأو اإقامة املباين ل�سكنى العاملني فيها ،

وذلك وفقا للقوانني املعمول بها ومبراعاة حكم البند رقم )11( من املادة )5( من 

هذا النظام .

10 - اإ�سدار تراخي�س البناء للم�سروعات وفقا للنظم املعمول بهـا .
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ومكافحة  البيئة  حلماية  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ   ، البيئية  الت�ساريح  اإ�سدار   - 11

التلوث ، وحماية م�سادر مياه ال�سرب من التلوث ، وذلك وفقا للقوانني املعمول 

بها .

املنطقة  فـي  وغريها  واخلدمية  والفنية  والبيئية  ال�سحية  الرقابة  نظم  اإعداد   - 12 

ونظم الرقابة على مزاولة الأن�سطة والأعمال فيها ، وذلك فيما عدا الأن�سطة التي 

تخ�سع لرقابة خا�سة من بع�س وحدات اجلهاز الإداري للدولة كاأن�سطة امل�سارف 

و�سركات التاأمني ، ويكون اإعداد تلك النظم وفقا للقوانني املعمول بها .

اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ نظم الرقابة امل�سار اإليها فـي البند رقم )12( من   - 13

هذه املادة بعد موافقة اجلهات املعنية .

اتخاذ الإجراءات الالزمة لتدريب القوى العاملة الوطنية فـي خمتلف التخ�س�سات   - 14

وفقا خلطط التدريب التي يعتمدها املجل�س بهدف تاأهيلها للعمل فـي امل�سروعات 

التي يرخ�س باإقامتها فـي املنطقة بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية .

الف�سل الرابع

اإدارة الهيئــة

املـــادة ) 4 (

يتوىل املجل�س اإدارة الهيئة ، وي�سكل من �سبعة اأع�ساء منهم رئي�س املجل�س و�ستة من اجلهات 

التي ي�سدر بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء .

ويكون رئي�س املجل�س مبرتبة وزير وي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين .

ويختار املجل�س من بني اأع�سائه نائبا لرئي�س املجل�س يحل حمل الرئي�س فـي حال غيابه 

اأو قيام مانع يحول دون ممار�سته لخت�سا�ساته .

وتكون مدة ع�سوية املجل�س اأربع �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة .

ويحدد جمل�س الوزراء مكافاآت اأع�ساء املجل�س .

املـــادة ) 5 (

تكون للمجل�س جميع ال�سالحيات الالزمة لتحقيق اأهداف الهيئة وب�سفة خا�سة الآتي :

اإقرار ال�سيا�سة العامة للهيئة مبا يكفل حتقيق اأهدافها .   - 1
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اعتماد الإجراءات الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها .  - 2

اعتمــاد الهيكـــل التنظيمــي للهيئــة والتق�سيمــات التنظيميـة الفرعيـة بهــا وحتديـــد   - 3

اخت�سا�ساتها بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

اإقرار اللوائح املالية والإدارية للهيئة و�سوؤون املوظفني بها بعد موافقة وزارة املالية   - 4

وغريها من اللوائح التي تقت�سيها حاجة العمل بالهيئة .

ت�سكيل جلان متخ�س�سة من بني اأع�ساء املجل�س وحتديد اخت�سا�ساتها اأو مهامها   - 5

على اأن تكون تو�سياتها اأو قراراتها غري نافذة اإل بعد اعتمادها من املجل�س .

ت�سكيـــل جلــــان دائمـــة اأو موؤقتــة وحتديـــد اخت�سا�ساتهــا اأو مهامهـــا علــى اأن تكــــون   - 6

تو�سياتها اأو قراراتها غري نافذة اإل بعد اعتمادها من املجل�س .

قبول الهبات والو�سايا والتربعات وفقا للقواعد التي يقرها املجل�س مبا ل يتعار�س   - 7

مع اأهداف الهيئة .

التن�سيق مع  املعمول بها بعد  القرو�س وفقا للقوانني والنظم  املوافقة على عقد   - 8

وزارة املالية .

اإقــرار لوائــح املناق�سـات التـي تطبقهـا الهيـئة وال�سركــات التـي توؤ�س�سهــا وال�سركــات   - 9

امل�سار اإليها فـي املادة التا�سعة من مر�سوم الإ�سدار للتعاقد على التوريد اأو املقاولة 

اأو �سراء اأو ا�ستئجار العقارات الالزمة لتنفيذ م�سروعات اخلدمات واملرافق العامة 

وغريها من امل�سروعات الأ�سا�سية فـي املنطقـة ، وذلك بال�ستثناء من اأحكام قانون 

املناق�سات .

ت�سكيــــل جلنـــــة اأو اأكثــــر خا�ســـة باملناق�ســات اأو املمار�ســـات التــي تطرحهـــا الهيئــــة   - 10

اإليها فـي املادة التا�سعة من مر�سوم  اأو ال�سركات امل�سار  اأو ال�سركات التي توؤ�س�سها 

من  بال�ستثناء  وذلك   ، عملها  اإجراءات  وتنظيم  اخت�سا�ساتها  وحتديد  الإ�سدار 

اأحكام قانون املناق�سات .

اإقــرار القواعـد اخلا�سـة باملقابـل الـذي تتقا�ساه الهيئة نظيــر تقـرير حــق النتفـاع   - 11

على الأرا�سي اململوكة للدولة - الكائنة باملنطقة - وحتديد فئات هذا املقابل ، وذلك 

بعد موافقة وزارة املالية .
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اإقرار القواعد اخلا�سة بالر�سوم واملبالغ التي تتقا�ساها الهيئة مقابل ما توؤديه من   - 12

خدمات وذلك بعد موافقة وزارة املالية .

اإقرار م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة واعتماد ح�سابها اخلتامي ، وذلك بالتن�سيق   - 13

مع وزارة املالية .

اعتمـاد الـتقارير الـدورية وال�سنوية التي تعر�س عليه عن ن�ساط الهيئة وحتقيق   - 14

اأغرا�سها .

املـــادة ) 6 (

يعقــد املجلــ�س اجتماعــا عاديـا اأربـع مـرات علـى الأقـل فــي ال�سنـة بنـاء علـى دعـوة مـن رئيـ�س 

امل�سلحة  اقت�ست  كلما  لالنعقاد  دعوته  يجوز  كما   - الأحوال  بح�سب   - نائبه  اأو  املجل�س 

العامة ذلك ، ول تكون اجتماعات املجل�س �سحيحة اإل بح�سور اأربعة اأع�ساء على الأقل من 

بينهم رئي�س املجل�س اأو نائبه ، بح�سب الأحوال .

وي�سدر املجل�س قراراته باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، وفـي حالة الت�ساوي يرجح 

اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة .

وتبني اإجراءات ونظام العمل باملجل�س لئحة داخلية ت�سدر بقرار من رئي�س املجل�س بعد 

اإقرارها من املجل�س .

املـــادة ) 7 (

مع عدم الإخالل باأحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح ، يتعني علـى ع�سـو 

 ، الهيئـة  التي تربمها  العقود  فـي  مبا�سرة  اأو غري  مبا�سرة  له م�سلحة  كانت  اإذا  املجل�س 

اإخطار رئي�س املجل�س والتنحي عن نظر املو�سوع املعرو�س ب�ساأن العقد .

وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة اإذا كان الع�سو اأو زوجه اأو اأي من اأقاربه حتى الدرجة الثانية 

ميلك ح�سة فـي ال�سركة التي تتعاقد معها الهيئة اأو كان ع�سوا فـي جمل�س اإدارتها .

املـــادة ) 8 (

للمجل�س اأن يفو�س بع�س �سالحياته اإىل رئي�س املجل�س اأو نائبه .

املـــادة ) 9 (

يقدم رئي�س املجل�س اإىل جمل�س الوزراء تقريرا �سنويا عن اأعمال الهيئة ، وتقارير دورية 

عن متابعة التنفيذ وفقــا للبند رقم )2( من املادة )3( من هـــذا النظام ، علـــى اأن تت�ســمن 
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التي متت  امل�سروعات  العامة واخلدمات وغريها من  املرافق  اأ�سا�سيـة م�سروعات  ب�سفـــــة 

بهدف تنفيذ م�سروع تطوير ولية الدقم وامل�سروعات اجلاري تنفيذها لتحقيق هذا الهدف 

ال�سلطاين  البالط  ديوان  واإخطار   ، لتحقيقه  امل�ستقبل  فـي  تنفيذها  املزمع  وامل�سروعات 

بن�سخة من تقارير متابعة التنفيذ .

املـــادة ) 10 (

ميثل رئي�س املجل�س الهيئة اأمام الق�ساء وفـي �سالتها بالغري .

املـــادة ) 11 (

وحتدد   ، املجل�س  اقرتاح  على  بناء  الوزراء  جمل�س  من  بقرار  التنفيذي  الرئي�س  يعني 

اخت�سا�ساته بقرار ي�سدر من املجل�س دون اإخالل بحكم املادة )5( من هذا النظام .

الف�سل اخلام�س

ماليـة الهــيئة

املـــادة ) 12 (

تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة ، وتبداأ ال�سنة املالية للهيئة فـي الأول من يناير وتنتهي فـي 

احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام عدا ال�سنة املالية الأوىل فتبداأ من تاريخ العمل 

مبر�سوم الإ�سدار وحتى احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام التايل .

املـــادة ) 13 (

تتكون موارد الهيئة من الآتي :

1 - العتمادات التي تخ�س�س للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .

2 - ح�سيلة املبالغ التي تتقا�ساها الهيئة مقابل ما توؤديه من خدمات .

3 - عوائد ا�ستثمار اأموال الهيئة .

4 - الهبات والو�سايا والتربعات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا للبند رقم )7( من 

املادة )5( من هذا النظام .

املادة )5( من هذا  الهيئة وفقا للبند رقم )8( من  التي حت�سل عليها  القرو�س   - 5

النظام .

6 - املوارد الأخرى التي يحددها املجل�س بعد اإقرار جمل�س الوزراء .



- 18 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

املـــادة ) 14 (

تعترب اأموال الهيئة الثابتة واملنقولة وحقوقها لدى الغري وعوائد ا�ستثمار اأموالها ، اأموال 

عامة .

املـــادة ) 15 (

يكون للهيئة حت�سيل املبالغ امل�ستحقة لها وفقا لأحكام نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم 

وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 94/32 .

املـــادة ) 16 (

يــوؤول اإلـى اخلزانــة العامــة الفائــ�س الــذي حتققــه الهيئــة مــن مواردها بعـد اقتطـاع جميـع 

بعد موافقة  املجل�س  التي يحددها  للقواعد  والراأ�سمالية وغريها وفقا  النفقات اجلارية 

وزارة املالية .

املـــادة ) 17 (

تعفى الهيئة من جميع ال�سرائب والر�سوم .

املـــادة ) 18 (

يكون للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�س له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ي�سدر بتعيينه 

وحتديد اأتعابه قرار من املجل�س ، وذلك دون اإخالل باأحكام قانون الرقابة املالية والإدارية 

للدولة .
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