منشور رقم ( )12لعام 2016م

بشأن قواعد إعداد تقديرات امليزانية العامة للدولة لعام 2017م
صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون جملس الوزراء املـوقــــــر
املوقريــن
أصحاب السمو واملعالي الوزراء
أصحاب املعالي/السعادة رؤساء جمالس اإلدارة للهيئات واملؤسسات العامة املوقرين/احملرتمني
حتية طيبة وبعد،،،
استناداً على نص املادة ( )22من القانون املالي الصـادر باملرسـوم السـلياني رقـم ()98/47
بتـاري 1998/7/26م ،ومتهيــدًا إلعــداد تقـديرات امليزانيــة العامــة للدولـة للســنة املاليــة (2017م)
وعرضها على جملس عمان يف الوقت احملدد.
تتشرف وزارة املالية بإصدار منشور امليزانية العامة للدولة للعام املالي 2017م ،حيـ
يأتي إعداد مشروع امليزانية العامة للدولة للعام املـالي القـادم يف ظـ اسـتمرار ااضـاس أسـعار
النضط وتأثريها على العوائد النضيية ،األمر الذي يستلزم إعداد املشروع مبا يتوائم مع التقلبات
املالية واالقتصادية العاملية ومبا يضمن سالمة واستقرار الوضع املالي واالقتصادي للدولة.
ومراعاةً للوضع املالي الراهن فإنه يتيلب من كافة الـوزارات والوحـدات اوموميـة عنـد
تقديم مشروعاتها لعام 2017م عدم افـرتاس أي توسـع يف ميزانياتهـا ،إضـافة إىل إجـراء مراجعـة
شاملة ودقيقة لبند الرواتب وملحقاتها نظرًا إلرتضاع الصرف يف هذا البنـد وإرتضـاع نسـبته مـن
إمجالي املصروفات اجلارية.
وتعترب امليزانية العامة للدولة أداة أساسية لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية
للدولة ،واليت تعرب عن برامج اومومة لتحقيق افض استخدام للموارد العامة وتوجيهها مبـا
حيقق أفض وأكرب نضع ملختلف فئات اجملتمع.
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وتتمث األسس الرئيسية إلعداد مشروع امليزانية العامة للدولة للعام املالي 2017م باآلتي
:
)1

اإلستمرار يف ترشيد ورفع كضاءة اإلنضاق العام وضمان استدامته.

 )2تنشــيط اإليــرادات لــري النضييــة والعمــ علــى رفــع مســاهمتها يف مجلــة اإليــرادات
اومومية.
 )3اإلسـتمرار يف حتسـني منــاس اإلسـتثمار والعمـ علـى زيــادة معـد اإلســتثمار مـن النــاتج
احمللي اإلمجالي.
)4

الرتكيــز علــى اإلســتثمار يف القياعــات الواعــدة واملنتجــة مبــا يعــزز عمليــة التنويــع
االقتصادي مبا يؤدي إىل زيادة معدالت التشغي وحتقيق االستقرار املـالي واالقتصـادي
على املدى املتوسط وتدعيم التنمية االجتماعية.

 )5عدم املساس قدر اإلممان باخلدمات اومومية األساسـية مثـ دـدمات الصـحة والتعلـيم
والمهرباء واملياه والضمان اإلجتماعي.
 )6االهتمام مبخصصات الصيانة للحضاظ على اإلجنازات التنموية احملققة من دـال اإلنضـاق
العام والعم املوازني على مدار العقود املاضية.
 )7التأكيد على ان المضاءة االقتصادية جيب ان تمـون معيـاراً رئيسـياً حيمـم إعـداد الـوزارات
واجلهات اومومية ملشروع ميزانياتها.
 )8رفـع كضـاءة املؤسسـات االقتصـادية اململوكـة للدولـة والتأكيـد علـى اووكمـة اجليـدة
ومساهمتها يف االقتصاد الوطين.
 )9تعزيز الشراكة بني القياعني العام واخلاص مبا ميمن من تعجي تنضيذ عدد أكرب من
املشروعات دون ادتال التوازنات املالية على مستوى االقتصاد الملى.
 )10اختاذ اإلجراءات المضيلة لتقلي عجز امليزانية العامة للدولة واحتـواءه ضـمن املسـتويات
اآلمنة.

( )3

وبناءً علـى ذلـ يرجـى مـن مجيـع الـوزارات والوحـدات اوموميـة وا يئـات واملؤسسـات
العامة عند إعداد مشروعات ميزانياتها مراعاة إتباع القواعد التالية:
أوالُ  :تقديم مذكرة تضسـريية عـن األهـداف والغايـات واملؤشـرات املتوقـع حتقيقهـا مـن دـال
تقديرات ميزانية عام 2017م مقارنة مبا م اجنـازه يف عـام 2015م وعـام 2016م وذلـ مـن
واقع النشـا الرئيسـي واالدتصاصـات املناطـة بــ (الوزارة/الوحدة/ا يئة/واملؤسسـة).
(مرفق رقم  )1كما يرجى تقديم املذكرة يف نسخة مرنة (.)Flash Memory
ثانياً  :تقــديم البيانــات امليلوبــة مــن الــوزارات والوحــدات اوموميــة املعنيــة حســب طبيعــة
نشاطها الرئيسي على أن يتم االسرتشاد عند تعبئة البيانات بالنموذج املرفق حتـت رقـم
(.)2
ثالثــاً  :إعــداد تقــديرات ميزانياتهــا اجلاريــة والرأااليــة لعــام (2017م) وفقــا للقواعــد العامــة
والتضصيلية املرفقة.
رابعاً :مشروعات املشاركة مع القياع اخلاص:
-

يمون على اجلهات العامة اليت لديها مشروعات بنظام املشاركة مع القياع اخلاص حتدي
البيانات اخلاصة بها مع وزارة املالية واإلشارة إىل املبالغ اليت يتيلب من املوازنة إدراجها
للوفاء بعقود املشاركة.

-

تلتزم اجلهات العامة باوصو على موافقة وزارة املالية قب إبرام أية تعاقدات مع
القياع اخلاص بأحد نظم املشاركة اليت حيددها القانون.

( )4

دامساً :ا يئات واملؤسسات العامة:
-

-

-

-

يــتعني علــى ا يئــات واملؤسســات العامــة العم ـ علــى حتقيــق االســتغال األمث ـ لمافــة
اإلممانيات املادية والبشرية املتاحة لـديها مبـا يـؤدي إىل حتقيـق األهـداف املرجـوة بمضـاءة
اقتصادية عالية.
إعداد ميزانيات الربامج واألداء وذلـ عـن طريـق حتليـ بنـود مشـروع املوازنـات "إيـرادًا
واســتخداماً" علــى األنشــية املختلضــة مــع تعميــق دور ااســبة التمــاليف كأحــد العوام ـ
األساسية لتوزيع التماليف.
تقلي ـ وترشــيد اإلنضــاق مــا أممــن ،داصــة يف العناصــر لــري املرتبيــة مباشــرة باإلنتــاج
لتحقيق أقصى استضادة من النضقة.
العم على رفع كضاءة العاملني وتيبيق سياسة ربط األجر باإلنتاج.
االستغال األمث للياقات واملوارد املتاحة مبا يمض حتقيق أقصى إنتاجية مممنـة يف ظـ
التشغي االقتصادي السليم.
تنمية املوارد مبا يمض متوي استخداماتها ذاتي ًا وزيادة مـا يـؤو منهـا إىل اخلزانـة العامـة
للدولة.
اوــد مــن اإلســراف بمافــة أشــماله وصــوره وحتســني املنتجــات وتقلي ـ الضاقــد والتــالف
واالستضادة من اقتصاديات اوجم.
حتســني معــدالت األداء واملؤشــرات االقتصــادية عــن النتــائج الضعليــة واســتهداف التــوازن
االقتصادي واملالي والعم على حتقيق معد عائد مناسب للدولـة يـتالءم مـع حجـم املـا
املستثمر ،ومبا حيقق منواً عن املعد املستهدف يف موازنة 2017م ،وأن تمون هناك مؤشـرات
كمية تعرب عن اإلجنازات للسنة املالية 2016م اليت حتققت على أرس الواقع.
العمـ علـى ســرعة اإلنتهـاء مـن األعمــا واملشـروعات حتـت التنضيــذ لتحقيـق االســتخدام
األمث لألموا املستثمرة ومبا يمض ددو املشروعات اجلديدة ملرحلة اإلنتاج والتشغي ،
وانعماس أثر ذل على نتائج األعما املستهدفة مبشروع امليزانية ،ومبا ينعمس يف النهايـة
على زيادة اإلنتاج والقيمة املضافة والضوائض.

( )5

بنــاءً عليــه فإننــا نرجــو مــن كافــة الــوزارات والوحــدات اوموميــة االلتــزام يف إعــداد
تقديــرات ميزانياتهـا لعــام 2017م واعتمادها من قب رئيس الوحـدة وتقديـــم عـدد نسـختني
من التقديرات وفقاً لألسس والقواعد املوضحة يف هذا املنشـــور وااللتـزام لتقدميهــا يف موعـد ال
يتجاوز (2016/7/31م) حتى يتسنى إعداد مشروع امليزانيـة العامـة للدولـة لعـام 2017م يف الوقـت
احملدد متهيداً لعرضها على جملس الشؤون املالية وموارد الياقـة وموافـاة األمانـة العامـة جمللـس
الوزراء بها دال شهر سبتمرب ومن ثم استمما باقي إجراءات التصـديق علـى امليزانيـة العامـة
للدولة.
كما يرجى التنسيق مع املختصني باملديرية العامة للموازنة والعقود بـوزارة املاليـة للـرد
على أيـة استضسـارات تتعلـق بإعـداد تقـديرات امليزانيـة وتسـاعد علـى سـرعة تقـديم البيانـات
والتضاصي املرافقة للميزانية حسب ما هو موضح باملنشور.
جدير بالذكر بأنه يف حا عدم االلتزام باملوعد احملدد لتقديم تقديرات امليزانيات لعـام
2017م فــإن وزارة املاليــة ســتقوم باحتســاب تقــديرات ميزانيــات الــوزارات والوحــدات اوموميــة
وا يئات العامة واعتمادها وفقاً لصايف ميزانيتهـا املعدلـة لعـام 2016م مضـافاً إليهـا فقـط تملضـة
العالوات الدورية املستحقة يف عام 2017م.
نرجو من اجلميع التعاون ملا فيه املصلحة العامة  ...واهلل ولي التوفيق.
وتضضلوا بقبو فائق االحرتام،،،

درويش بن إااعي بـن علـي البلوشـي
الـــوزير املســـؤو عـــن الشـــؤون املاليـــة
صدر يف 1437/ 9 /24 :هـ
املوافق 2016/ 6 / 30 :
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القواعد العامة
يتم إعداد تقديرات امليزانية للسنة املاليـة 2017م بعـد األدـذ يف اإلعتبـار نتـائج تيبيـق
املنشورات املالية اليت صدرت دال عامي 2015م و 2016م واملتعلقة برتشـيد ورفـع كضـاءة اإلنضـاق
العام واجلهود املبذولة مـن قبـ (الوزارة/الوحدة/ا يئة/املؤسسـة) بشـأن ترشـيد ورفـع كضـاءة
الصرف يف موازنتها  ،كما يـتم إعـداد املصـروفات بشـم منضصـ موزعـة علـى امليزانيـة للوضـع
القائم  ،امليزانية اإلضافية وميزانية تشغي املشروعات اجلديدة على النحو التالي:

أ) امليزانيات للوضع القائم :
يــأتي اوضــاظ علــى املســتويات التنمويــة واإلجنــازات املؤسســية الــيت حققتهــا التنميــة يف
مقدمة األسس واألهداف اليت حيرص عليهـا مشـروع موازنـة 2017م ،و ـذا فـان املسـتوى
األساسي لإلنضاق يف مشروع موازنة 2017م يتحـدد بنـاءً علـى هـذا ا ـدف ،وهـو مـا يعنـى
االلتزام باالستمرار يف إدارة عجلة العم اومـومي مبـا حيضـس مسـتوى اخلـدمات اواليـة
اليت أجنزتها املوازنات السابقة ،و ـذا فـان املسـتوى األساسـي لإلنضـاق يؤكـد علـى حقـوق
العاملني يف الدولة ،وحيرص على صيانة األصو اوموميـة ،وتـوفري املشـرتيات األساسـية
من سلع وددمات مبا يتضـق مـع املعـايري المضـؤة إلدارة العمـ اومـومي اخلـدمي والوفـاء
بااللتزامات التعاقدية .ومن هنا فإن مشـروع املوازنـات للوضـع القـائم جيـب ان يأدـذ يف
االعتبار هذه العناصر ،وان يوازن بني البدائ الضنية واملالية من اج حتقيق ذل .
وبناءً عليه يتم إعداد تقديرات الوضع القائم للميزانيات وفقاً ملا يلي :
 )1موقف صــــايف امليزانية كمـا هو يف تاري 2016/6/30م.
 )2مضــافاً إليهــا العــالوة الدوريــة املســتحقة للمــوظضني يف تــاري 2017/1/1م (وذل ـ وفقــا
لألنظمة واللوائح املعمو بها يف هذا الشأن).
مراعــاة إرفــاق بيــان تضصــيلي للــدرجات الشــالرة والــدرجات الــيت شــغرت نتيجــة التقاعــد
واملتوقــع ان تشــغر دــال العــام القــادم 2017م وامليلوبــة وذلـ عــن طريــق نظــام اواســب اآللــي
للموقف كما هو يف 2016/6/30م(.مرفق رقم  3و 3أ ).
 )3مراعاة االلتزام بالضوابط املوضحة باملرفق رقم ( )4فيما يتعلق باملناقالت فيما بـني
البنود.
)4

أهميــة إرفــاق أوراق العمــ لبيان التضاصي الماملة والالزمة لم مادة على حده وبيـان
االلتزامــات القائمــة عليهــا مث ـ العقــود املربمــة مــع الشــركات (عقــود الصــيانة ،عقــود
النظافة ،عقـود التشغي  ...اخل (مرفق .)10
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ب) امليزانيات اإلضافية :
علــى الــوزارات والوحــدات اوموميــة تضــمني ميزانياتهــا املقدمــة لعــام 2017م مجيــع
املخصصــات املاليــة الضــرورية ،ســوا ًء (إضــافات) أو (تشــغي مشــروعات)  ،وذل ـ حتــى تتضــح
امليزانية املقدمة على حقيقتها.
يتم تقديم ميزانية املخصصات اإلضافية امليلوبة (اليت يتعذر تدبريها مـن املخصصـات
املتاحــة املتعلقــة بامليزانيــات للوضــع القــائم) مــع مراعــاة أن يــتم ترتيــب تلـ اليلبــات حســب
أهميتها وأولوياتها ومراعاة اممانيات وقدرة اجلهة اومومية على تنضيـذها دـال السـنة املاليـة
دون مبالغــة يف عــدد اليلبــات ،وعلــى اجلهــة اوموميــة مراعــاة األهــداف املتوقــع حتقيقهــا مــن
االعتمادات االضافية لليلب وتوضيح أسس احتساب التقديرات يف امليزانية االضافية (موضـحة
بــأوراق عمـ مرفقــة بالتقــديرات) .وان يــتم توضــيح ذلـ يف ضــوء املرفــق ( )2اخلــاص باألنشــية
بإظهار تأثري اليلبات على هذه األنشية أو أيا منها (ذكر الزيـادة املتوقعـة يف حجـم النشـا أو التغـيري
املتوقع يف جودة تقديم النشا ) وذل باستخدام مرفق ( 2أ).
هذا وسيتم إعياء أولوية لليلبات اليت تهـدف إىل تيـوير اخلـدمات املقدمـة للمجتمـع أو
تضعي األنشية اليت متس احتياجات املواطنني.

ج) امليزانيات امليلوبة لتشغي املشاريع اجلديدة :
يــتم إعــداد تقــديرات املصــروفات اجلاريــة والرأااليــة لتغييــة مصــروفات تشــغي
املشروعات اجلديدة املتوقع استالمها وتشغيلها دال عـام 2017م مـع تقـديم بيـان لمـ مشـروع
على حدة حسب ملخص تقديرات تشغي املشاريع (مرفق رقم .)5
مالحظة هامة :
يتم إددا تقديرات امليزانية امليلوبة (اإليرادات واملصروفات) مليزانيات الوضـع القـائم
وامليزان يـة اإلضـافية وميزانيـة تشــغي املشـاريع اجلديـدة باواسـب اآللــي (النظـام املـالي) قبـ
تاري (2016/7/31م) مع مراعاة أن تمون متيابقة مع التقـديرات املقدمـة يف مشـروع امليزانيـة
وفق النماذج املقررة من قب وزارة املالية.
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أ)

اإليرادات لري النضيية :

القواعد التفصيلية

يراعــــــى عند إعداد تقديـــرات اإليرادات املتوقــــــع حتصيلها دال عام 2017م ما يلي:
 )1يتم إعداد التقديرات من دال :
األدــــذ يف االعتبــــار اإلجــــراءات املتخــــذة دــــال عــــامي 2015م و 2016م مــــن قبـــ
(الوزارة/الوحدة/ا يئة/املؤسسة) واملتوقع إختاذها دال عام 2017م يف جمـا تنشـيط
وحتسني اإليرادات.
االسرتشاد باألرقام الضعلية ملتحصالت السنوات السابقة.
 مراعاة استبعاد أية إيرادات استثنائية حتققت يف تل السنوات.
أهميــة األدــذ بعــني االعتبــار معــدالت النمــو والزيــادة املتوقعــة يف اإليــرادات نتيج ـة
التوســع يف الوضــع القــائم أو تشــغي مشــروعات جديــدة يرتتــب عليهــا زيــادة يف تل ـ
اإليرادات مع تقديم البيانات األساسية اليت تتضمن العناصر املـؤثرة يف احتسـاب هـذه
اإليرادات من حي (األعداد أو المميات).
 )2العم على مراجعة كافة رسوم اخلدمات اليت يتم حتصيلها ومقارنتها مع التماليف
املرتتبة لتقدميها والعم على موائمة تل الرسوم مع تماليف تقدميها من أج تيوير
أداء اخلدمات املقدمة للمواطنني وضمان استمراريتها بالشم املرضي.
 )3االلتزام ببيان األسس اليت بنيت عليها تقديرات اإليرادات ،مع إيضاح كافة التضاصي
اخلاصة بها مقارنة باحملص الضعلي لألعوام (2015،2014 ،2013م) مع شرح وايف ألسباب
الزيادة أو النقصان لتل التقديرات.
 )4حتديد فئات الرسوم اليت م استحداثها ألو مرة وتل اليت م تعديلها ،واحتساب
تأثريها املتوقع على ميزانية عام 2017م والبنود اليت يتم توريد تل الرسوم فيها.
 )5حتديد الرسوم اليت يققرتح تعديلها وتقدميها بشم منضص مع توضيح املربرات
واألسس اليت بقنيت عليها.
 )6ضرورة حصر املتأدرات من اإليرادات لألعوام السابقة إن وجدت وإرفاق ما يلي:
بيان تضصيلي يوضح مقدار اإليرادات لري احملصلة موزعـة حسـب سـنوات اسـتحقاقها
بعد اعتمادها من دوائر التدقيق الدادلي يف (الوزارة/الوحدة/ا يئة/املؤسسة).
بيان أسباب عدم إممانية حتصيلها.
 )7قيام ك وحدة حمومية بتقديم البيانات امليلوبة يف ( )3 ،2 ،1أعاله بشم نسخة
مرنة ( )Flash Memoryوإرسا ا إىل املديرية العامة للدد بوزارة املالية
مباشرة.

مالحظة ( :يرجى استخدام النما ذج املقررة لتقديرات اإليرادات وأوراق العم لبيان أنواع ومصادر
اإليرادات لتل التقديرات).
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ب) املصروفات اجلارية والرأاالية :
 )1موازنة الوظائف
سيتم اعتمـاد املخصصـات السـنوية لرواتـب وأجـور املـوظضني علـى ضـوء كشـوف الـدرجات
املاليـة املشـغولة والشـالرة مـع توضـيح املسـميات الوظيضيـة للمـوظضني كمـا هـو موضــح يف
النموذجني ( 9 ،9أ 10 ،موازنة) (املرفقـــني رقمـي  7و )8بهـذا املنشـور بعـد اعتمـاد موازنـة
الوظائف مـن قبـ وزارة اخلدمـة املدنيـة وكـذل بالنسـبة للوظـائف املسـتحدثة للمشـاريع
اجلديدة ـ إن وجدت ـ ،مع مراعاة ضرورة تقديم موازنة الوظائف إىل وزارة اخلدمة املدنيـة
وفقاً للمرفق رقم ( ،)6مع مراعاة تقدميها بوقت كاف حتـى يتسـنى إتاحـة الوقـت املناسـب
لدراستها من قب وزارة اخلدمة املدنية واختاذ القرار املناسب بشـأنها  ،علـى أن يـتم موافـاة
وزارة املالية بنسخة من موازنة الوظائف بعد اعتمادها من وزارة اخلدمة املدنية.

 )2السيارات
-

توضــيح اإلجــراءات الــيت م إختاذهــا بشــأن تقلي ـ عــدد الســيارات اوموميــة وترشــيد
مصروفاتها.
يذكر مصادر التموي لتملضة شراء السيارات اخلدمية.
جيب التقيد باسعار شراء السيارات بتعميم هذه الوزارة رقم (.)2008/4
تقديم كشف بالسيارات املزمع اسـتبدا ا دـال عـام 2017م والـيت أكملـت ( )9سـنوات مـن
تاري شـراؤها واعيـاء أ ولويـة السـتبدا السـيارات وفقـ ًا الرتضـاع تملضـة الصـيانة وقيـع
الغيار.
ضرورة أدذ موافقة مسبقة من وزارة املالية يف حـا رلبـة اجلهـة اسـتئجار سـيارات بـدالً
من الشراء.
حتدي بيانات السيارات املتوفرة لدى اجلهـة مـن دـال نظـام اواسـب اآللـي (نظـام
املركبات اومومية بوزارة املالية) ،ويف حا عدم ارتبا اجلهة بالنظام فريجـى منهـا
إعــداد كشــوفات ادثــة توضــح إمجــالي عــدد الســيارات وتــاري الشــراء وأوجــه
استخدامها موزعة على املديريات والدوائر واألقسام التابعة ا.

 )3مصروفات المهرباء واملياه
اختاذ إجراءات حااة لرتشيد استخدام المهرباء واملياه ،وأن تعمس تقـديرات اعتمـادات
املوازنة جدية هذا الرتشيد مع موافاة املديرية العامة للموازنة والعقود باإلجراءات الـيت
اختذتها اجلهة لرتشـيد اإلنضـاق يف هـذا البنـد داصـة فيمـا خيـص اسـتهالك المهربـاء مـع
مراعاة استبدا املصابيح العادية باملصابيح املوفرة للياقة والعم على ترشيد استخدام
املياه.
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 )4الصيانة
إن االهتمام مبتيلبات الصيانة هو املدد اوقيقي للحضاظ على األصو اومومية وضـمان
استمرارية التشـغي واألداء دون أعيـا  .وعلـى اجلهـات املختلضـة عنـد تقـدير االعتمـادات
الالزمة للصيانة االلتزام بوضع برنامج لصيانة ك اص من األصو مبا يمضـ احملافظـة
على هذه األصو الستمرار التشغي وأداء اخلدمات ،والعم على اإلجراءات التالية :
-

ختصيص ما ال يق عن  %10من التملضة االستثمارية ملشروعات ك جهة لبند
الصيانة.
عدم املناقلة من بنود الصيانة إىل أي بنود أدرى.
تضمني بندا للصيانة يف عقود الشراء.
إعداد دية طويلة األج بالنسبة لصيانة األصو اململوكة للدولة.
تضعي الصيانة املوجودة بم جهة وتيويرها للحد من االستعانة بشركات الصيانة
اخلاصة وذل يف اطار تيبيق سياسة ترشيد اإلنضاق.
موافاة وزارة املالية ببيان يوضح كافة األصو لدى الوحدة وتاري اكتساب األص
وديط الصيانة.

 )5التدريب والبعثات

 اود من التدريب اخلارجى واستقياب املدربني اخلارجيني اىل داد السلينة. االلتزام بربامج التدريب املوافق عليها من قب وزارة اخلدمة املدنية. االلتـزام بإعــداد املقاعـد الدراســية للبعثـات اخلارجيــة املعتمـدة مــن قبـ وزارة التعلــيمالعالي.

 )6املستلزمات السلعية

 عدم املساس بالبنود املرتبية بالنشا الرئيس عند اجراء املناقالت. -اود من االنضاق على البنود ذات األق أهمية كاملواد الغذائية على سبي املثا .

 )7السضر للخارج
ينبغي اود من السضر للخارج لألفراد أو الوفود ،وأن يقتصر ذل على املهام الراية
األساسية فقط وأن يمون العدد يف اود األدنى.
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 )8املخزون السلعي :
ينبغــي علــى اجلهــات مراعــاة اســتنضاد املخــزون الســلعي والراكــد أوال قبـ شــراء أيــة
مستلزمات جديدة ـ فيما عدا املخزون االسرتاتيجي الالزم والذي يتعني االحتضـاظ بـه،
وفى ذل :
 علــى اجلهــات عــدم إدراج أيــة اعتمــادات ماليــة لشــراء مســتلزمات جديــدة طاملــا تتــوافرمبخازنهــا احتياجاتهــا مــع ضــرورة التــزام اجلهــات باالحتياجــات الضعليــة والضــرورية
ترشيداً وضبياً لإلنضاق العام.
 العم على استخدام آليات تقنية إلدارة املخزون السـلعي واألصـو الثابتـة ،وعلـى مجيـعاجلهات دلق قاعدة بيانات شاملة عن املخزون املتوفر لديها من أج إدارة املخزون ورفـع
كضاءته وترشيد استهالكه.
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إيضاح عن املذكرة التضسريية
لألهداف والربامج واملؤشرات من واقع النشا الرئيسي
واالدتصاصات املناطة بـ (الوزارة/الوحدة/ا يئة/املؤسسة)

مرفق رقم ()1

أوالً :مضهوم املذكرة التضسريية:
مذكرة تتضمن إيضاحات حو دور ومهـام (الوزارة/الوحدة/ا يئة/املؤسسـة) واألهـداف
املوضــوعة لرتمجــة االدتصاصــات لواقــع عملــي يف صــورة تنضيــذ بــرامج أو تقــديم دــدمات أو
أنشية أو فعاليات واملؤشرات احملققة او املتوقع حتقيقها ،وبيان اخلية التنضيذية لتل األهـداف
وتقديرات امليزانية الالزمة للتنضيذ وفقاً ألسـس ومعـايري متبعـة ومـربرة وباسـتخدام البيانـات
واإلحصائيات الالزمة لذل  ،إضافة إىل اإلجنازات يف اجلوانـب املرتبيـة بتلـ الـربامج واألنشـية
والضعاليات اليت حتققت دال العام املاضي واوالي و املتوقع حتقيقها دال العام املقب .
ثانياً :ميمن االسرتشاد باآلتي عند إعداد املذكرة التضسريية:
)1

تضمني االدتصاصات واملهام املناطه بــ (الوزارة/الوحدة/ا يئة/املؤسسـة) وتوضـيح مـا
إذا م إضافة أيـة ادوار أو مهـام جديـدة ـا ،موزعـه حسـب تقسـيمات ا يمـ التنظيمـي
املعتمد واحملافظات.

)2

تضمني األهداف اليت تعم اجلهة على حتقيقها لتأدية املهام امللقاة علـى عاتقهـا ،موزعـه
حسب تقسيمات ا يم التنظيمي املعتمد ،وشرح متيلبات التنضيذ.

)3

توضيح ديط التنضيذ (إن وجدت) لم هدف.

)4

حتديد الربامج واخلدمات واألنشـية والضعاليـات الـيت تقـوم بهـا الوحـدة وشـرح جوانـب
اإلجنازات احملققة دـال العـام املاضـي واوـالي واملسـتهدف حتقيقهـا دـال العـام القـادم
وذل وفقا لتقسيمات ا يم التنظيمي املعتمد.

)5

إيضاح التملضة املالية املرتتبة على تنضيذ الربامج واخلدمات واألنشية والضعاليـات دـال
عامي ( 2015و2016م) مع توضيح النتائج اليت م حتقيقها.

)6

ان تمون األهداف املراد حتقيقها دـال عـام 2017م أساسـاً الحتسـاب املخصصـات امليلوبـة
لم بند من بنود املوازنة سواء القائمة أو اإلضافية او لتشغي املشروعات اإلضافية.
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)7

توضيح األسس واملعايري يف احتساب تقديرات امليزانية املقدمة لعام 2017م.

)8

يف حــا طلــب موازنــة إضــافية جيــب إيضــاح تــأثري املوازنــة اإلضــافية (مبــا فيهــا تشــغي
املشروعات اجلديدة) علـى الـربامج واخلـدمات واألنشـية والنتـائج بـإجراء مقارنـة بـني
النتائج احملققة دال العام املاضي واوالي والنتائج املرجوة دال العام القادم 2017م.

)9

تضمني مؤشرات إحصائية حو :
أ)

عدد املوظضني العاملني موزعني حسب املديريات انسجاما مع ا يم التنظيمي.

ب)

عدد الضروع التابعة للوحدة وأماكن تواجدها ومسـتواها اإلداري (مديريـة ،إدارة،
ممتب ...اخل)

ج)

عدد املباني التابعة للوحدة مع توضيح املستأجر منها وخمصصات استئجارها.

د)

إمجالي عدد السيارات التابعة للجهة حسب النـوع (صـالون ،دفـع ربـاعي ،بيمـاب،
حافلــة ،شــاحنة ،معــدات ثقيلــة ،إســعاف ،دراجــة ،أدــرى) وأوجــه اســتخدامها،
والسيارات املستأجرة وأوجه استخدامها.

هـ)

أية بيانات وإحصائيات أدرى ترى اجلهة تضمينها.

()14
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..................................1-2
............. -2
..................................2-2
..................................3-2
..................................4-2
..................................1-3
-3
..................................2-3
..................................3-3
..................................4-3
 -4توزيع االهداف الضرعية على مديريات (ا يم االدارى) الوحدة اومومية
االهداف الضرعية التى تعم املديرية على
املديرية
حتقيقها
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 -5املوازنة التقديرية لم مديرية
املديرية

املوازنة التقديرية

لري موزع (مصروف مشرتك بني ك املديريات)
 -6أهم املؤشرات املستخدمة لقياس اإلجناز لم هدف اسرتاتيجى/فرعى
اسم املؤشر/املؤشرات
ا دف االسرتاتيجى /الضرعى

 -7الوضع اواىل لم مؤشر والتأثري املتوقع لتنضيذ موازنة 2017
قيمته فى ( 2015مع االشارة القيمة املتوقعة مع استمما
تنضيذ موازنة 2016
اىل العام فى حالة ان يمون
املؤشر
لعام آدر)

القيمة املتوقعة مع
تنضيذ موازنة 2017
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 -8فى حا وجود برامج اددة تقوم الوحدة بتنضيذها ،برجاء ذكر الربامج ،وا دف الذى حتققه (اسرتاتيجى وفرعى) واملوازنة
التقديرية للربنامج واهم املؤشرات التى سوف يسهم فى حتسينها ،واملديرية التى تنضذه ،على النحو التاىل:
يذكر ه هو جديد االهداف التى
مؤشرات
اهم االضافات
االداء اهم االنشية
(ادتار
حيققها
ام مستمر وفى حا
(ادتارمن
املديرية
من االهداف التى تنضذه املؤشرات فى ( )6التى ينضذها لالنشية فى حا
املستمر تذكر آدر
الربنامج
وجودها
الربنامج
الضرعية فى ()3
تملضة من واقع
اعاله
اعاله
موازنة 2015
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مرفق ()2
اهم االنشية التى تقوم بها الوحدة
مالحظة :يسمح بذكر نضس النشا الكثر من مديرية داد الوحدة اذا كان متمرراً فى ك منها
قد يستخدم جدو لم مديرية على حدة
دور النشا فى حتقيق
املديرية املستضيدة (تقوم
فى
يساهم
ى
الذ
دف
ا
ا دف
باختاذ القرارات املتعلقة به
النشا
حتققه (راجع مرفق )1
حتى ولو مل تنضذه مباشرة)
مساعد
اساسى

الربنامج املرتبط به
النشا ان وجد (راجع
مرفق )1
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مرفق (2أ) طلب املوازنة االضافية :
 -1تملضة االنشية وسبب طلب املوازنة االضافية وديط الرتشيد والتيوير
الزيادة او النقص
تملضته فى تملضته فى التملضة
املديرية
ميزانية ميزانية التقديرية
النشا
املستضيدة
لعام 2017-16 2016-15 2017
2016
2015

سبب تغري التملضة (2017-16تذكر ديط
الرتشيد اخلاصة بالنشا او ديط
االحال بانشية ادرى او تغيري اسلوب
العم وفى حا التوسع تذكر ديط
التوسع وسببها)

 -2العالقة بني تقديرات املوازنة للوضع القائم واالضافية وموازنة تشغي املشروعات اجلديدة والقيمة املتوقعة للمؤشرات :
النشا

املؤشر الذى سوف
يتأثر

تأثري املوازنة للوضع
القائم %

تأثري املوازنة
االضافية %

تاثري تشغي املشروعات امجاىل التغري فى
قيمة املؤشر
اجلديدة %
%100
%100
%100
%100
%100
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مرفق رقم ()3

بيان بالدرجات الشالرة وامليلوبة
بتقديرات امليزانية لعام 2017م
املسمى الوظيضي

الدرجة
املالية

عدد الدرجات الشالرة
يف 2016/1/1م
()1

املوقف يف عام 2016م
الوظائف اليت م التعيني
الوظائف املضافة
عليها من الدرجات الشالرة
دال عام 2016م
() 3
()2

إمجالي
التوظيف
()3 + 2

الرصيد
()3 - 1

2017م
الدرجات
امليلوبة
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مرفق (3أ)

كشف
مبخصصات املوظضني العمانيني الذين ستنتهي ددماتهم دال عامي 2016م و 2017م
اإلسم

الدرجة املالية

التملضة
السنوية

تاري انتهاء اخلدمة

كلضة نهاية
اخلدمة
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مرفق رقم ()4

الضوابط املتعلقة باملناقالت بني البنود
)1
)2

)3
)4

)5

عــدم املســاس باملخصصــات املاليــة للبنــود املرتبيــة بالنشــا الرئيســي أو املهــام املناطــة
بالوزارة والوحدات وا يئات واملؤسسات.
اإلبقــاء علــى املخصصــات املاليــة املدرجــة بامليزانيــات ملســتحقات اخلــدمات اوموميــة
(است هالك المهربـاء وامليـاه وا ـاتف واالنرتنـت) دون إجـراء أيـة تعـديالت عليهـا لتعزيـز
بنود أدرى وذل جتنباً لرتاكم هذه املستحقات ولضمان سدادها أوالً بأو .
اإلبقاء على املخصصات املالية املدرجة بالبنود اليت متث التزامات مبوجـب عقـود سـارية
كما هي دون تعدي .
يسمح للوزارات والوحدات اومومية إلجراء تعـديالت فيمـا بـني بـاقي مـواد ميزانياتهـا
عنــد إعــداد تقــديرات العــام القــادم 2017م وذل ـ حســبما تــراه مناســب ًا بهــدف تغييــة
االحتياجــات الضــرورية وامللحــة علــى أن يــتم تقــديم شــرح ألســباب التعــديالت الــيت م
اجراؤها للمواد مع مراعاة عدم اإلدال بالضوابط املذكورة أعاله.
آدــر موعــد لتقــديم طلبــات تعــدي خمصصــات الرواتــب والبــدالت وجــدو الــدرجات املاليــة
للميزانية املعتمدة للعام اوالي 2016م يوم (2016/12/1م).

()23

مرفق رقم ()5
ملخص
تقديرات تشغي املشاريع اجلديدة لعام 2017م
اسم املشروع *

التملضة
اإلمنائية

تاري
استالم
املشروع

التاري
املتوقع
للتشغي

اإليرادات
املتوقعة من
التشغي

* التملضة السنوية للوظائف تشتم على الرواتب والبدالت واملستحقات األدرى.
** يرفق جدو بعدد السيارات امليلوب شراؤها إن وجدت.
مالحظة :يراعى إرفاق وصف كام مبمونات املشروع.

مصروفات تشغي املشروع
املص
عدد التملضة السنوية املصروفات
روفات** اإلمجالي
الرأاالية
اجلارية
للوظائف *
الوظائف
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مرفق رقم ()6
بيان توضيحي حو امليلوب تقدميه
عن موازنة الوظائف لوزارة اخلدمة املدنية
أوالً :الوظائف املشغولة:


تعبئة النموذج رقم ( 9 ،9أ) موازنة.



تعبئة النموذج رقم ( )10موازنة وهـو بيـان تضصـيلي بشـأن الوظـائف املشـغولة ومسـتحقاتها
املالية من رواتب أساسية وبدالت ومستحقات مالية أدرى.

ثانياً :الوظائف الشالرة:


إرفــاق آدــر تعــدي للوظــائف الشــالرة لــري املــرتبط بــالتعيني عليهــا ومســمياتها الوظيضيــة
وخمصصاتها املالية.



إرفـــاق آدـــر تعـــدي للوظـــائف الشـــالرة املـــرتبط التعـــيني عليهـــا ومســـمياتها الوظيضيـــة
وخمصصاتها املالية.

ثالثاً :الوظائف اجلديدة (املقرتح استحداثها):


بيان بالوظائف املراد متويلها والدرجات املالية املقيمة بها وإمجالي تملضتها املالية.



إرفــاق مــذكرة توضــيحية مــن واقــع البيانــات اإلحصــائية والتقــديرات الــيت توضــح مــدى
االحتياج الضعلي لتل الوظائف امليلوبة كاعتمادات مالية جديدة ،وبيان أهمية تشغي هـذه
الوظائف يف حتقيق أهداف الوحدة اومومية.
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ملخص تقديرات الرواتب والبدالت واملستحقات األدرى العام 2017م (عقماني)
رقم اوساب
مادة

بند

فص

باب

بيان بالدرجات املالية
الرفيعة
اخلاصة
األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
اوادية عشرة
الثانية عشرة
الثالثة عشرة
الرابعة عشرة
اخلامسة عشرة
السادسة عشرة
السابعة عشرة
الثامنة عشرة
جمموع اجلدو العام
رواتب املوظضني احملليني (دارج السلينة)
فروقات الرتقية
فرق إلغاء واستحداث درجات
مجلة الرواتب األساسية

الوظائف املشغولة
املبلغ
عدد

السنة املالية 2017م
الوظائف املستحدثة
الوظائف الشالرة
املبلغ
عدد
املبلغ
عدد

منوذج رقم ( )9موازنة
مرفق رقم ()7

اجملموع
عدد املبلغ

موازنة العام املاضي
عدد

املبلغ

مالحظات
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بد سمن
بد كهرباء
بد مياه
بد هاتف
بد طبيعة عم
بد نق
بد لالء معيشة
األجر اإلضايف
مجلة البدالت
مستحقات أدرى
تذاكر سضر
ممافآت
مجلة الرواتب والبدالت واملستحقات األدرى
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ملخص تقديرات الرواتب والبدالت واملستحقات األدرى العام 2017م (لري عقماني)
رقم اوساب
مادة

بند

فص

باب

بيان بالدرجات املالية
أ
ب
ج
د
هـ
األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
اوادية عشرة
الثانية عشرة
الثالثة عشرة
الرابعة عشرة
جمموع اجلدو العام
رواتب املوظضني احملليني (دارج السلينة)
فروقات الرتقية
فرق إلغاء واستحداث درجات
مجلة الرواتب األساسية
بد سمن

الوظائف املشغولة
املبلغ
عدد

السنة املالية 2017م
الوظائف املستحدثة
الوظائف الشالرة
املبلغ
عدد
املبلغ
عدد

منوذج رقم ( 9أ) موازنة
مرفق رقم ()8

اجملموع
عدد املبلغ

موازنة العام املاضي
عدد

املبلغ

مالحظات
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بد كهرباء
بد مياه
بد هاتف
بد طبيعة عم
بد نق
بد لالء معيشة
األجر اإلضايف
مجلة البدالت
مستحقات أدرى
تذاكر سضر
مصروفات سضر
إجيارات مساكن املوظضني
ممافآت
مجلة الرواتب والبدالت واملستحقات األدرى
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اجلنسية
اسم
املوظف

اسم
الوظيضة

الدرجة

عقماني

لري
عقماني

تاري
التعيني

تاري
شغ
الوظيضة
اوالية

كشف الرواتب والبدالت واملستحقات األدرى
للوظائف املشغولة ـ الشالرة ـ املستحدثة

الراتب
يف

الراتب األساسي
الرواتب
العالوة
الدورية شهري سنوي

البدالت

سمن

كهرباء

مياه

هاتف

طبيعة
عم

الرتاب

نق

لالء
معيشة

منوذج رقم ( )10موازنة
مرفق رقم ()9
اجملموع
شهري

سنوي

املستحقات األدرى
إجيار
سمن

عدد
التذاكر

جهة
السضر

سعر
التذاكر

مصاريف
سضر

األجر
اإلضا
يف

اجملموع

اإلمجالي
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مرفق ()10

بيان بالعقود القائمة
العقد

طبيعته

سنة
التعاقد

مدة
التعاقد

امجاىل املبالغ املبالغ املدفوعة دال
تاري نهاية
املدفوعة
2016
2015
التعاقد
تارخيه
حتى
معتمد
فعلى

مشروع
ميزانية
2017

تربير
الزيادة او
النقصان-
ان وجد
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مرفق ( )11التموين االستثماري (الرأااىل لالصو لري املالية) :
الرقم
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

نوع االلتزام
الدراسات (اجلدوى االقتصادية واملسوحات األولية)
أتعاب استشاري (التصميم واألشراف)
شراء ارس (املوقع)
جتهري وحتضري املوقع
مساحي المميات
التعويضات
املقاو (اإلنشاءات)
معدات
سيارات ووسائ نق
تأثي
توصي المهرباء
توصي املياه
توصي ا اتف
توصي اجملاري
تشجري وحدائق
اليرق

الضعلي  2014الضعلي 2015

املعتمد 2016

املتوقع 2017
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تابع مرفق ( )11التموين االستثماري (الرأااىل لالصو لري املالية) :
الرقم
417
418
423
424
426
427
450

نوع االلتزام
االستشاريني لدعم األجهزة الضنية للوزارات (عقود ددمات،
فنيني ،درباء ،استشاريني)
ديابات االعتمادات املستندية
دعم شراء وترميم وصيانة االبار واالفالج
مساعدات وترميم املساكن االجتماعية
شراء املخيوطات والتحف االثرية
شراء وترميم املباني االثرية
املتنوعات

الضعلي 2014

الضعلي 2015

املعتمد 2016

املتوقع 2017

