منشور مالي رقـــــــم (  ) 16لعام 2015م
بشأن ترشيد اإلنفاق يف الشركات اليت
تساهـم فيها احلكومة بنسبــة تزيـد على %40
أصحاب املعالي /السعادة /األفاضل

 ...املوقرين /احملرتمني

رؤساء جمالس اإلدارة للشركات اليت تساهم فيها احلكومة بنسبة تزيد على %40
نظراً للمستويات املتدنية اليت وصلت إليها أسعار النفط العاملية خالل الفرتة
احلالية وما نتج عنه من اخنفاض كبري يف العوائد النفطية خالل هذا العام 2015م
وتوقعات إستمرار إخنفاضها خالل العام القادم 2016م ،األمر الذي يستلزم
اإلستمرار يف مراجعة اإلنفاق العام بكافة بنوده وعناصره وختفيضه عن مستوياته
احلالية وذلك حفاظ ًا على الوضع املالي للدولة ولتخفيض العجز الكبري املتوقع
حتقيقه خالل هذا العام وما بعده.
لذا تأمل وزارة املالية من كافة الشركات واملؤسسات اليت تساهم فيها
احلكومة بنسبة تزيد على  %40إستمرار تعاونها لتجاوز هذه املرحلة بأقل اآلثار
املالية وذلك من خالل العمل باآلتي:
أوالً :ختفيض املصروفات التشغيلية بنسبة  %10على األقل خالل عام
2016م مقارنة مع املصروفات الفعلية لعام 2015م.
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ثانياً :مراجعة كافة أوجه الصرف وإعادة ترتيب أولوياته وحصره على
اإلحتياجات الضرورية واملهمه منه واإلبتعاد عن الصرف الذي يعترب
من مظاهر البذخ والرتفيه ،ويف هذا اجلانب يرجى العمل على اآلتي :
أ) ترشيد اإلنفاق على الرواتب واألجور ،ووقف الرتقيات العامة
وأجور العمل اإلضايف وحبيث يتم العمل على اإلستغالل األمثل
للكوادر البشرية املتاحة.
ب) أن يتم االلتزام بعدم جتاوز نسبة  %3احملددة للعالوة الدورية
للموظفني بأي حال من األحوال وأن يتم ربط صرف العالوة
مبعايري قياس األداء والكفاءة املطبقة يف الشركات.
ج) مراجعــة ضــوابط إســتخدام الســيارات ومــدد إســتبدا ا  ،حبيــث
يكــون احلــد األدنــى لفــرتة إســتبدال الســيارات  9ســنوات مــن تــاري
شرائها ،واحلد من ختصيص سيارات لإلسـتخدام مـن قبـل املـوظفني
حبيــــث يــــتم صــــرف عــــالوة النقــــل بــــدال مــــن ختصــــيص ســــيارات
للموظفني،وإحكام الرقابة واملتابعة يف إستخدامها وصيانتها.
د) العمل على التفاوض مـع املـؤجرين احلـاليني للمبـاني املسـتأجرة مـن
قبل الشركات ألجل ختفيض قيمة عقود اإلجيار بنسبة ال تقل عـن
 %10عند جتديدها ويف حالـة عـدم جتـاوب املـؤجرين مـع التخفـيض
املطلوب فإن على الشركات العمـل علـى إجيـاد مبـاني بديلـه بقيمـة
إجيار تقل عن اإلجيار احلالي.
هـ) العمل على ترشيد مصروفات الكهرباء واملياه واإلتصاالت.
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و) مراجعة ضوابط مهمات السفر وبرامج التدريب اخلارجية والعمل
على احلد من هذه املهمات وبرامج التدريب اخلارجية واإلقتصار قدر
اإلمكان على الربامج التدريبية الداخلية.
وفيما يتعلق مبهمات السفر سواء داخلياً أو خارجياً فيعمل
بالضوابط التالية- :
 .1ترشيد مهمات العمل اخلارجية سواء من حيث عدد املهام أو
عدد األعضاء أو أيام السفر حبيث تكون يف حدها األدنى
والضروري.
 .2أن يصرف للموظف بدل السفر نقداً وفقاً للفئات والنسب
املقررة.
 .3أن ال تتكفل الشركات بتوفري السكن طاملا ال يعترب من
اإللتزامات املفروضة على أي منها .
 .4أن يتم اإللتزام بصرف تذكرة سفر غري قابلة للتحويل النقدي
لكل موظف يوفد يف مهمة رمسية أو للتدريب خارج السلطنة أو
داخلها.
 .5أن يقتصر صرف التعويض النقدي مقابل إستخدام وسيلة سفر
خاصة على املهمات الداخلية فقط.
 .6التأكيد على إستخدام الناقل الوطين (الطريان العماني) يف
مجيع املهام الرمسية أو التدريب فيما عدا الوجهات اليت ال تسري
رحالت إليها ،وإلغاء السفر على الدرجة األوىل لكافة
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املوظفني وأعضاء جمالس اإلدارة واإلكتفاء بالسفر عند
الضرورة بدرجة رجال األعمال كحد أقصى.
هـ) تقليص املشاركات اخلارجية يف الندوات واملؤمترات وورش العمل إىل
احلد األدنى وللضرورة القصوى.
و ) احلد من إستضافة وإقامة مؤمترات وندوات داخلية.
وحيث أن هذه اإلجراءات تهدف إىل ترشيد الصرف واحتوائه ومساعدة
الشركات اليت تساهم فيها احلكومة بنسبة تزيد على  %40للتكيف مع
املخصصات املالية املعتمدة ا والتالؤم مع التخفيض املقرر على موازناتها دون
إضرار باخلدمات والنشاط األساسي الذي تقوم به ،فإن وزارة املالية حتث اجلميع
للتقيد مبا تضمنه هذا املنشور.
نرجو من اجلميع التعاون واإللتزام مبا ورد أعاله حتقيقاً للمصلحة العامة.
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