منشـــــور مالـــــي رقـــــــم 2016/ 14م
إىل كافة الشركات واملؤسسات اململوكة للحكومة بالكامل
أو تلك التـــي تساهــــــــم فيها بنسبـــــــــة تزيـــــد على %40
بشـــــــــــــأن إعــــــــــــــــــداد موازنـــــــــــــــــــة العـــــــــــام 2017م
أصحاب املعالي  /أصحاب السعادة /األفاضل:

رؤساء جمالس إدارات الشركات واملؤسسات اململوكة للحكومة بالكامل املوقرين  /احملرتمني
أو تــــــــلك التـــي تساهــــــــم فيهـــــا بنسبـــــــــة تزيـــــد على %40

يف إطار إعداد املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2017م ولضمان دقة وسالمة تقديرات
الصرف الرأمسالي والتشغيلي واإلمنائي للشركات احلكومية وكذلك تقديرات األرباح املتوقع
توزيعها على احلكومة ،فإنه على كافة الشركات واملؤسسات اليت متلكها احلكومة بالكامل أو
تساهم فيها بنسبة تزيد على  %40موافاة وزارة املالية بعدد من البيانات حول موازنة تلك
الشركات مع األخذ يف اإلعتبار كافة التعاميم واملنشورات املالية الصادرة من هذه الوزارة خالل
عامي 2015م و 2016م وأثر تطبيقها يف موازنة عام 2017م وذلك من خالل توفري البيانات حسب
التوضيح أدناه-:
أوال :تقديرات مساهمة احلكومة يف الشركة للعـام 2017م سـواء أكـان علـى شـكل دعـم أو رأمسـال أو
مصروف إمنائي على أن تتضمن اآلتي-:
 .1تفاصيل النفقات الرأمساليـة واإلمنائيـة والتشـغيلية واألسـس واإلفرتاضـات الـيت يـتم
اإلستناد عليها يف تقدير تلك املصروفات ،مع توضيح قائمة املشـاريع املزمـع تنفيـذها
يف العــام 2017م وأولوياتهــا وأهميتهــا للشــركة متضــمنات تكــالي كــل مشــرو و ديــد
مصادر متويل تلك املشاريع مع األخذ يف اإلعتبار ما جاء يف املنشور املالي رقـم 2016/3م
الصادر بتاريخ 2016/2/3م.
 .2كش يوضح إمجالي املبالغ احملولة للشركة مـن احلكومـة منـذ تأسيسـها حبيـ يشـمل
تفاصيلها الرأمسالية واإلمنائية والتشغيلية.
 .3إرفاق تفاصيل املشاريع التالية -:
أ) املشاريع اليت مت إجنازها منذ عام 2012م وإمجالي املبالغ املصروفة لكل مشرو .
ب) قائمــة املشــاريع الــيت ســوف يــتم إجنازهــا خــالل عــام 2017م وإمجــالي املبــالغ
املصروفة لكل مشرو واألهداف اليت مت قيقهـا مـن تلـك املشـاريع ،و ديـد
نسبة إجناز املشاريع احلالية وفقا للنموذج رقم ( )1املرفق.

ج) قائمة املشاريع اليت سوف يتم متويلها من خالل الشراكة مع القطا اخلاص أو
من خالل القروض.
.4
.5
.6
.7

جيب أن ال تتجاوز النفقات التشغيلية (مبا فيها الرواتب ومتعلقاتها) يف املوازنة املقدرة
لعام 2017م للشركات املوازنة املعتمدة لعام 2016م.
القــوائم املاليــة التقديريــة للعــام املــالي الــذ ســينتهي يف 2016/12/31م (قائمــة الــدخل
الشامل ،امليزانية العمومية ،كش التدفق النقد ).
تعبئة الكش املرفق بشأن املوظفني وإمجالي الرواتب والعالوات واإلمتيازات السـنوية
وكذلك موافاتنا مبخصصات وإمتيازات الرئيس التنفيذ (املدير العام) ونائبه حسب
الكش املرفق ( 4و .)5
تعبئة الكش املرفق ( )6بشأن التعامل مع الطريان العماني (الناقل الوطين) وذلك من
خالل -:
أ) مدى إلتزام الشركة بإستخدام الناقل الوطين من خـالل إرفـاق إحصـائية عـدد
الــرحالت الــيت تســتخدمها الشــركة ســنويات عــط الناقــل الــوطين أو ريهــا مــن
شركات الطريان األخرى وذلك للعامي 2015م و 2016م حبي يتم تزويدنا بتلـك
اإلحصائية كل ربع سنة.
ب) أيـة مقرتحــات مـن قبــل الشــركة لتعزيـز خــدمات الناقـل الــوطين وتطويرهــا
وذلـك مـن أجــل العمـل علـى ســني أداء الشـركة ورفـع جــودة اخلـدمات الــيت
تقدمها للزبائن.

ثانيا :تقديرات األرباح املتوقع توزيعها للحكومة من الشركة للعام 2017م مع بيان األسس
واإلفرتاضات اليت بنيت على أساسها ،مع األخذ يف اإلعتبار توضيح األسباب واملطرات يف
حالة تقديرها بأقل عن عام 2016م.
ثالثا :إرفاق تفاصيل عدد املوظفني العمانيني خالل عامي 2015م و 2016م والوظائ الشا رة
واملخصصة لتعيني العمانيني لعام 2017م وتكلفة التدريب للموظفني العمانيني خالل
عامى  2015م و  2016م  ،إىل جانب بيانات للموظفني توضح درجاتهم الوظيفية والرواتب
والعالوات الدورية لعام 2017م وفقا للنموذجني رقم ( )2و رقم ( )3املرفقني.

تلتزم كافة الشركات واملؤسسات اليت متلكها احلكومة بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تزيد
على  %40بإرسال نسخة إلكرتونية من هذه البيانات باالضافة إىل نسخة مطبوعة وذلك حبد
أقصى يوم اخلميس املوافق 2016/7/21م وحبي تكون البيانات واضحة باللغتني العربية
واإلجنليزية.

شاكرين للجميع حسن تعاونهم،،،

درويش بن إمساعيل بن علي البلوشي
الــــــوزير املسؤول عن الشؤون املاليــة
صدر يف 1437 / 9 / 24 :هـ
املوافـق 2016 / 6 / 30 :م

منوذج بيانات املشاريع رقم ()1
رقم اسم
املشرو

التكلفة
املتوقعة
االمجالية

التكلفة
الفعلية

نسبة
التنفيذ

الصرف
املتوقع خالل
2017م

الفرتة املتوقعة
إلنهاء املشرو
كما هو خمطط

مالحظات

الفرتة املتوقعة
إلنهاء املشرو
وفقا لسري العمل

منوذج بيانات الوظائ رقم ()2
عدد املوظفني عدد املوظفني عدد الوظائ
العمانيني الذين الشا رة املتوفرة
العمانيني
الشركة
مت مت توظيفهم لدى
الذين
خالل النص لتعيني موظفني
توظيفهم
خالل العام األول من 2016م عمانيني خالل
الثاني
النص
2015م
للعام 2016م

عدد الوظائ
الشا رة
للعمانيني
واملزمع التعيني
عليها يف عام
2017م

عدد املوظفني العمانيني والتكالي املصروفة
على تأهيلهم وتدريبهم لعامي  2015م و  2016م

عدد
املتدربني

ريال عماني
2015م
موازنة فعلي

2016م
موازنة فعلي

منوذج بيانات الوظائ (للشركات اململوكة للحكومة) رقم ()3
اسم املوظ

الدرجة الوظيفة اجلنسية الراتب األساسي
(ريال عماني)
الوظيفة

البدالت
(ريال عماني)

عالوة دورية
لعام 2017م
(ريال عماني)

تابع رقم ()3
تفاصيل باملوظفني املقرتح تعيينهم خالل العام 2017م ،مع تأثري التكلفة اإلمجالية (الراتب ،
البدالت ،املنفعة ،عالوات أخرى) اليت يتم تضمينها يف موازنة 2017م
(للشركات اململوكة للحكومة)
عدد املوظفني

الدرجة الوظيفة اجلنسية الراتب األساسي
(ريال عماني)
الوظيفية

البدالت
(ريال عماني)

عالوات أخرى

اإلمجالي

) مرفــــــق( 4
بيان رواتب موظفي الشركات احلكومية
الفعلي حتى ديسمط 2015
2015

مالحظة  :اإلمتيازات تشمل اآلتي :
قيمة اإليجار السنوية للسكن
قيمة السيارة اإلجمالية
قيمة التامين الصحي
رسوم الدراسة لألوالد
قيمة اآلثاث
تذاكر سفر
مكأفاة سنوية قدرها  ،على سبيل المثال عن عام  2014او 2015
إمتيازات أخرى أن وجدت

عدد املوظفني املتوقع حتى ديسمط 2016

ريال عماني
املتوقع حتى نهاية ديسمط 2016

2017

( مرفـــــق ) 5
كش خمصصات وإمتيازات الرؤساء التنفيذيني  /املدراء العموم حتى
2015/12/31م

)1

الراتب الشهر :

الراتب األساسي

السكن الكهرباء

املاء

العالوات (ر) .
النقل العالوات
اهلات
األخرى ان
وجدت

)2

اإلمتيازات األخرى  :مثل اآلتي :
السكـن بقيمة إجيارية سنوية
السيارة  /السيارات بقيمة إمجالية قدرها
التامني الصحي بقيمة
رسوم الدراسة لإلوالد لعدد ( ) بقيمة إمجالية سنوية
قيمة اآلثاث  ،ويتم إستبدال كل (

) سنوات

تذاكر سفر لعدد (

)

مكأفاة سنوية قدرها  ،على سبيل املثال عن عام  2014او 2015
إمتيازات أخرى أن وجدت

إمجالي الراتب
الشهر مع
العالوات

(مرفق )6
بيان التعامل مع الطريان العماني (الناقل الوطين)
الربع _______ من عام _________
السفر على منت الطريان العماني
م

البيــــــــــــــــــــــــان

1

الدرجة األوىل

2

درجة رجال األعمال

3

الدرجة السياحية

4

اإلمجــــــــــالـــــــــي

الرحالت الدولية
العدد

التكلفة
(ريال عماني)

مالحظة :يرجى تعبئة الكش أعاله بشكل ربع سنو لكل عام .

السفر على منت شركات الطريان األخرى

الرحالت احمللية
العدد

التكلفة (ريال
عماني)

الرحالت الدولية
العدد

التكلفة (ريال عماني)

