منشور مالي رقم (  ) 11لعام 2016م
بشأن ترشيد اإلنفاق يف اهليئات واملؤسسات العامة
أصـحــــــــــاب املعالـــــــي /الســـــعادة /األفاضــــل  ...املوقرين/احملرتمني
رؤساء جمالس إدارة اهليئات واملؤسسات العامة
باإلشـــارة إمل املنشـــورات املاليـــة وال عـــاميم الصـــادرة مـــن وـــة الـــونارة ــ

الســـنة

املاضية والفرتة املنصرمة من وة السنة حـو إجـراءات ترشـيد ويفـيمل املصـروفات ورفـ
كفاءة وفعالية اإلنفاق احلكومي لل قليل من حدة اآلثار املرتتبـة لـ وبـو أسـعار الـنف
ويفيفاً لأل باء املالية ل اخلزينة العامة للدولة.
ومــن ـ

حصــر الع ـ وات واملزايــا اخلاصــة امل نوحــة ملــويفي اهليئــات واملؤسســات

العامة ،تبني وجـود تفـاوت كـب يف ـددوا وطبيع هـا ،ممـا يـؤدخل خللـا حالـ مـن ال ييـز
و دم الرض بني املويفني العـاملني يف تلـ اههات،وحيـأ أن تلـ ا م يـانات والعـ وات
تــأتي ضــ ن احلقـــوق األساســية املرتب ــة بالوييفـــة و يـــرط ــن إطـــار النفقـــات العامـــة
ا

ياديــة وتكــون يف ال الــط بات طــاب إج ــا ي أو ترفيهــي أو إس ـ ه كي ممــا يرتــط

أ باء مالية ل مواننات اهليئات واملؤسسات العامة.
ك ـــا أن تعـــدد وتفـــاوت وـــة العـ ـ وات وا م يـــانات وإجـــراءات تنوي هـــا وم ابعـــة
تقدميها أو صرفها ي لـ ط جهـود إداريـة ويسـ رق وق ـ ًا إضـافي ًا مل ابعـة تنفيـةوا ،باإلضـافة
إمل أن جــزء كــب مــن وــة ا م يــانات والع ـ وات امل نوحــة مــن قبــل اهليئــات واملؤسســات
العامة ترتب بشكل مباشـر بـاألداء العـام هلـا أو ريعـاي لـددة لصـرفها ،ممـا أد إمل
ال وس واملبال ة يف منح تل الع وات دون مربر.
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لي ـ فــزن ونارة املاليــة توج ـ كافــة اهليئــات واملؤسســات العامــة بالع ــل ل ـ وقــــ
كافـــة اإلم يـــانات امل نوحـــة لل ويفيــــــن ـــارط إطـــار الراتـــط املس حـــــا و املـــةكورة يف
الكش املرفا أو أخل ام يــــــانات و ـ وات أ ـر مماثلـة ،و يـأ يـ م الع ـل لـ تعـديل
اللــوا ح وا نو ــة املع ــو بهــا حاليـاً ريــا ينسـ م مـ مــا جــاء يف وــةا املنشــور وموافــاة ونارة
املالية ريشرو ات تل اللوا ح يف مو د أقصا نهاية شهر يوليو 2016م.
نرجو من اه ي ال عاون واإلل زام ريا ورد أ

حتقيقاً لل صلحة العامة.

درويش بن إمسا يل بن لي البلوشي
الــــــونير املسؤو

صدر يف1437 / 7 / 11 :وـ
املوافـا 2016 / 4 / 19 :م

ــن الشؤون املاليــة
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كشف ببعض االمتيازات و العالوات املمنوحة للموظفني يف اهليئات واملؤسسات العامة
رقم

نـــوع االمتيــــــــاز و
العالوة
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تأمينات
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قروض
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مكافآت نقدية
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بدالت دراسية

5

هبات نقدية

تفـــــاصيــــــل
























تأمني صحي للموظف و عائلته.
تأمني على احلياة.
تأمني ضد احلوادث للموظفني.
تأمني السفر للموظفني.
قروض ميسرة لظروف خاصة باملوظف (مرض ،معاناة....إخل)
قروض سكنية.
قروض بدون فوائد.
سلف مقابل رواتب.
قروض عن طريق بنك اإلسكان العماني تتحمل الوحدة فوائده.
قروض إسكانية.
صرف ثالثة عشر راتباً للموظفني أو أكثر.
مكافآت تصرف ملناسبات عامة (رماان  ،االعياد....إخل)
مكافآت تقديرية للموظفني غري مرتبطة مبعايري االداء.
مكافآت خاصة تصرف من قبل االدارة التنفيذية.
مكآفأة للموظف احلاصل على شهادة أكادميية.
مكآفآت غري ثابتة املعيار.
مكافآت أخرى.
حتمل تكاليف الدراسة ألبناء املوظفني.
حتمل تكاليف الدراسات العليا و الدراسات املهنية (تشمل منح دراسية
داخلية للموظفني).
حتمل تكاليف شهادات مهنية للموظفني.
اهلدايا التقديرية للموظفني.
هبة مالية أو عينية خاصة عند الزواج.
هبات مالية أو عينية للمواليد اجلدد للموظفني.
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6

امتيازات

7

تعوياات نقدية





توفري هواتف نقالة و تكاليف استخدامها.
فحص طيب سنوي للموظفني و عائالتهم.
تكاليف توفري سيارات خمصصة إلستخدام اإلدارة العليا (رؤســــاء
تنفيـــذيـــن و نوابهم و مدراء عموم و نوابهم )...و حتمــل تكاليــف
استخدامــهـــا و صيانتها.
تأمني السفر للموظفني عند السفر للخارج
إجيار مساكن.
إقامة اجتماعات يف أحدى الفنادق مع حتمل كافة املصاريف.
التاهيل للحصول على شهادات مهنية








بدالت تأثيث للمنازل.
تعويض عن استخدام املركبات اخلاصة باملوظفني.
تعوياات عن حاالت الوفاة أو اإلعاقة.
ميزات للموظفني املتقاعدين.
عالوات معيشة (وجبات و مصاريف جيب....إخل).
عالوات أخرى.






