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 ،،،حتية طيبة وبعد

( بتـاري   47/98( من القانون املالي الصادر باملرسوم السلطاني رقـم ) 22نص املادة ) إىلاستنادًا 

وعرضـها علـ     م2020عداد تقـديرات امليزانيـة العامـة للدولـة للسـنة املاليـة       م، ومتهيدًا إل26/7/1998

 الزمين إلعداد مشروع امليزانية ( اإلطار) مرفق يف الوقت احملدد. مانُعجملس 

وهـي السـنة    ،م2020 للسـنة املاليـة   للدولـة  العامـة  امليزانيـة  منشور إصدار وزارة املالية يسر

ويـأتي   (،2040م( متهيدًا للرؤية املسـتقبلية )ُعمـان   2020 - 2016سعة )األخرية من اخلطة اخلمسية التا

إعداد مشروع امليزانية للعام القادم يف ظل املـتريريات اققتصـادية العامليـة وانعااسـاتها علـ  األوضـاع       

املالية ومعدقت النمو، األمر الذي يتطلب اقستمرار يف اختاذ اقجراءات الالزمة لرفـ  فاـاءة اإلناـا     

 احلاومي والداعمة لتحقيق النمو اققتصادي للسلطنة.

 م:2020عل  رأس األولويات املوجهة لتخصيص امليزانيات يف العام املالي  يويأت

يـؤد  اىل   إجراءات الضبط املالي للسيطرة عل  معدقت العجز والـدين العـام  ـا   اقستمرار يف   ((11

 .املاليةوحتقيق اقستدامة  حتسني التصنيف اقئتماني للسلطنة

اقستمرار يف تنوي  مصادر الدخل ورف  مساهمة اقيرادات غري الناطية إىل مجلـة اقيـرادات     ((22

تـوفري فافـة   وذلـ  مـن خـال     ، ايض اقعتماد تدرجييًا عل  الناطاحلاومية  ا يؤدي اىل خت

السبل لتحسني بيئـة األعمـا  وتسـهيل اقجـراءات إلجيـاد بيئـة جاذبـة قسـتامارات  القطـاع          

 ا  احملازة لنمو القطاعات اققتصادية املختلاة وخلق فر  عمل للمواطنني.اخل
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اقســتمرار يف تقــديم اخلــدمات احلاوميــة األساســية ذات األولويــة للمــواطنني ماــل خــدمات    ((33

 الصحة والتعليم والضمان اقجتماعي.

بتة يف املتوسط %( باألسعار الاا3 - 2اقستمرار يف حتقيق منو اقتصادي بنسبة ترتاوح ما بني )  ((44

 خال  اخلطة اخلمسية التاسعة.

 من حتـديات خـال  سـنوات اخلطـة اخلمسـية التاسـعة،       للدولة الوض  املالي ما شهدهويف ضوء 

 يف اقعتبـار عنـد تقـديم مشـروعات ميزانياتهـا      فافة الوزارات والوحدات احلاومية األخـذ  فإنه عل 

 بشـأن ذة د من تطبيـق فافـة اقجـراءات املتخـ    والتأفتها اا  أي توس  يف ميزانيعدم افرت ،م2020لعام 

 عادة ترتيب األولويات  ا ينسجم م  املوارد املالية املتاحة.ترشيد اقناا  والعمل عل  إ

 م2020 للسـنة املاليـة   للدولـة  العامـة  امليزانيـة  مشروع إلعداد الرئيسية األسس بناًء عليه فإن

 :باآلتي تتمال

 رف  فااءة اإلناا  العام.  د وترشياقستمرار يف إجراءات   ((11

 .( جهة حاومية13لعدد ) استاما  مراحل التحو  لتطبيق موازنة الربامج واألداء  ((22

 .احلاومية اخلدماتوويل مبتارة لتمويل بعض املشاري  البحث عن وسائل مت  ((33

إعطاء األولوية يف تنايذ املشروعات الضرورية اليت ختدم األهداف اققتصـادية واقجتماعيـة     ((44

، وإعطاء أهمية قصو  يف املقابل لتشـرييل املشـروعات   رتيث يف تنايذ املشروعات غري امللحةوال

 املاتملة وتعظيم استاادة اجملتم  واققتصاد من األصو  الرأمسالية املاتسبة.

اعطاء أهمية للتوس  يف اسـتخدام التعـامالت اإللارتونيـة يف انهـاء املعـامالت اخلاصـة بإصـدار          ((55

 ريح.املوافقات والتصا

اقهتمام  خصصـات الصـيانة للحاـاظ علـ  اإلتـازات التنمويـة احملققـة علـ  مـدار العقـود             ((66

 املاضية.

 اإلقتصاد الوطين. ها يفوتعزيز أداء املؤسسات اققتصادية اململوفة للدولة رف  فااءة  ((77

إدارة بعـض املشـاري  واملرافـق    و( يف تنايـذ  outsourcingمشارفة القطاع اخلا  ) توسي   ((88

 . م اخلدماتتقديو

 ترشيد استهالك الطاقة )الاهرباء واملاء( يف املباني احلاومية وانارة الطر .  ((99
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العامـة   واملؤسسـات  يرج  من مجي  الوزارات والوحدات احلاوميـة واييئـات   عل  ذل  وبناًء

إتبـاع القواعـد   األسس الرئيسية إلعداد مشـروع امليزانيـة و   مراعاة ميزانياتهاإعداد مشروعات  دعن

 :لتاليةا

 اتهـا متضـمنة  ينقسس السابقة يف اعداد مشـروعات ميزا تبني استخدام اتقديم ورقة عمل      أوُق :أوُق :

اقجراءات املالية املتخـذة لرتشـيد اقناـا  وتوضـيح الوفـورات املاليـة الـيت حتققـت نتيجـة          

  تطبيق تل  اإلجراءات.

ــام )   ثانيًا:   ــة لعـ ــة والرأمساليـ ــة اراريـ ــديرات امليزانيـ ــداد تقـ ــة  2020إعـ ــد العامـ ــا للقواعـ م( وفقـ

 والتاصيلية املرفقة.

  رفا  تقارير اللجان املعنية بإعداد مشروعات امليزانية .رفا  تقارير اللجان املعنية بإعداد مشروعات امليزانية .إإ  ::ثالاًاثالاًا

 أيضًا موازنة الربامج واألداءاملشارفة يف الربنامج اقسرتشادي لتطبيق وارهات عل  الوزارات    ::رابعًارابعًا

موازنـة   لتطبيـق  التحـو   ذل  يف إطارللربامج واألنشطة وتقديم مشروعات موازناتها وفقًا 

 (م2020لعام  )مرفق منوذج طلب املوازنة بالربامج واألداء.واألداءالربامج 

 مشروعات املشارفة م  القطاع اخلا :     :خامسًا

يتطلب من ارهات العامة اليت لديها مشروعات بنظام املشارفة م  القطـاع اخلـا  حتـديث        --

ة إدراجهـا  رة املاليـة واإلشـارة إىل املبـالل الـيت يتطلـب مـن املوازنـ       البيانات اخلاصة بها م  وزا

 للوفاء بعقود املشارفة.

 لقطاع اخلا .إسنادها إىل احتديد مشاري  وخدمات جديدة ميان     --

تلتزم ارهات العامة باحلصو  عل  موافقة وزارة املالية قبل إبرام أية تعاقـدات مـ  القطـاع        --

 اليت حيددها القانون.اخلا  بأحد نظم املشارفة 
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 :اييئات واملؤسسات العامة ::سادسًاسادسًا

العمل علـ  حتقيـق اقسـتريال  األماـل لاافـة اإلماانيـات        اييئات واملؤسسات العامةيتعني عل    --

 املادية والبشرية املتاحة لديها  ا يؤدي إىل حتقيق األهداف املرجوة باااءة اقتصادية عالية.

إيــرادًا ) واألداء وذلــ  عــن طريــق حتليــل بنــود مشــروع املوازنــات   الــربامج  ميزانيــاتإعــداد   --

عل  األنشطة املختلاة م  تعميق دور حماسبة التاـاليف فأحـد العوامـل األساسـية      (واستخدامًا

 لتوزي  التااليف.

وترشيد اإلناا  ما أمان، خاصـة يف العناصـر غـري املرتبطـة مباشـرة باإلنتـاج لتحقيـق         تقليل  --

 الناقة. أقص  استاادة من

 العمل عل  رف  فااءة العاملني وتطبيق سياسة ربط األجر باإلنتاج.  --

اقستريال  األمال للطاقـات واملـوارد املتاحـة  ـا يااـل حتقيـق أقصـ  إنتاجيـة لانـة يف ظـل             --

 التشرييل اققتصادي السليم.

نـة العامـة   تنمية املـوارد  ـا يااـل متويـل اسـتخداماتها ذاتيـًا وزيـادة مـا يـؤو  منهـا إىل اخلزا            --

 للدولة.

 حتسني املنتجات وتقليل الااقد واقستاادة من اقتصاديات احلجم.  --

واملؤشـــرات اققتصـــادية عـــن النتـــائج الاعليـــة واســـتهداف التـــوازن   حتســـني معـــدقت األداء  --

املــا  اققتصـادي واملـالي والعمــل علـ  حتقيــق معـد  عائــد مناسـب للدولــة يـتالءم مــ  حجـم        

، وأن تاـون هنـاك مؤشـرات    م2020 ًا عن املعـد  املسـتهدف يف ميزانيـة   واملستامر، و ا حيقق من

 اليت حتققت عل  أر  الواق . م2019للسنة املالية فمية تعرب عن اإلتازات 

العمل عل  سرعة اإلنتهاء من األعما  واملشـروعات حتـت التنايـذ لتحقيـق اقسـتخدام األماـل         --

ارديدة ملرحلـة اإلنتـاج والتشـرييل، وانعاـاس     دخو  املشروعات لألموا  املستامرة و ا ياال 

يـة علـ  زيـادة    ، و ـا يـنعاس يف النها  امليزانيـة ع األعما  املستهدفة  شروأثر ذل  عل  نتائج 

 اإلنتاج والقيمة املضافة والاوائض.
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رات ـــ يف إعـداد تقدي  اقلتـزام بناًء عليه فإننا نرجو من فافـة الـوزارات والوحـدات احلاوميـة     

متضــمنه أورا  عمــل تاصــيلية لاــل مــادة مــن مــواد الصــرف يف امليزانيــة  م2020ام ــــا لعـميزانياتهــ

القواعـد  مـن التقـديرات وفقـًا لألسـس و     نسـختني  عدد مــتقديو واعتمادها من قبل رئيس الوحدة

حتـ  يتسـن  إعـداد     (م31/7/9201ق يتجـاوز ) موعـد  يف ا ـتقدميهـ ل واقلتزامور ــاملوضحة يف هذا املنش

لعرضـها علـ  جملـس الشـؤون     متهيـدًا  يف الوقـت احملـدد    م2020ع امليزانيـة العامـة للدولـة لعـام     مشرو

سـتاما  بـاقي   ق شـهر سـبتمرب  خـال   األمانة العامة جمللس الوزراء بهـا   املالية وموارد الطاقة وموافاة

 إجراءات التصديق عل  امليزانية العامة للدولة.

لـرد علـ    يرية العامة للموازنة والعقود بوزارة املالية لفما يرج  التنسيق م  املختصني باملد

وتسـاعد علـ  سـرعة تقـديم البيانـات والتااصـيل        امليزانية تقديرات بإعداد تتعلقاستاسارات  أية

 املنشور.بهو موضح  ما املرافقة للميزانية حسب

لعـام   نيـات احملـدد لتقـديم تقـديرات امليزا    ه يف حـا  عـدم اقلتـزام باملوعـد    أنبجدير بالذفر 

ــإن م2020 ــتقوم   ف ــة س ــاب وزارة املالي ــدات احلاوميــة     باحتس ــوزارات والوح ــات ال ــديرات ميزاني تق

تالاــة فقــط مضــافًا إليهــا  م2019لعــام يف ميزانيتهــا املعدلــة وفقــًا لصــاواعتمادهــا واييئــات العامــة 

 .م2020املستحقة يف عام الدورية العالوات 

 صلحة العامة ... واهلل ولي التوفيق.نرجو من ارمي  التعاون ملا فيه امل

 

  درويش بن إمساعيل بـن علـي البلوشـي   درويش بن إمساعيل بـن علـي البلوشـي   

  الـــوزير املســـؤو  عـــن الشـــؤون املاليـــة الـــوزير املســـؤو  عـــن الشـــؤون املاليـــة   

  
  

  هـهـ14144040//    99/   /     1010صدر يف :  صدر يف :  

  مم20120199//    55/  /    1616املوافق   :    املوافق   :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م2020اإلطار الزمين السنوي إلعداد امليزانية العامة للدولة لعام 

 يتالتوق البيان م

 م.2019خال  شهر مايو  إصدار منشور امليزانية للوزارات والوحدات احلاومية يوضح أسس إعداد امليزانية. 1

 قيام الوزارات والوحدات احلاومية بتقديم تقديرات إيراداتها ومصروفاتها للعام القادم. 2

خال  شهرين من صدور منشور املوازنة وحبـد أقصـ    

 م.2019نهاية شهر يوليو 

3 

قيــام وزارة املاليــة  راجعــة التقــديرات املقدمــة والتنســيق مــ  الوحــدات يف حالــة وجــود   

 استاسارات أو استيضاحات واستاما  البيانات واملعلومات.

وحتـ  نهايـة شـهر أغسـطس      حني استالم التقـديرات 

 م.2019

4 

لشــؤون قيـام وزارة املاليــة بإعــداد مشــروع امليزانيــة العامـة للدولــة وعرضــه علــ  جملــس ا  

 املالية وموارد الطاقة.  

 م.2019خال  شهر سبتمرب 

 إحالة مشروع امليزانية إىل جملس الوزراء املوقر متهيدًا إلحالته إىل جملس ُعمان. 5

خال  أسـبوعني مـن تـاري  عـر  مشـروع امليزانيـة       

 عل  جملس الشؤون املالية وموارد الطاقة.

6 

ظاتهمـا خـال  الاـرتة احملـددة  وجـب النظـام       قيام  جملسي الدولـة والشـور  بإبـداء مالح   

 األساسي للدولة.

خــال  شــهر ونصــف مــن تــاري  إحالــة املشــروع إىل       

جملس عمان،)شهر جملـس الشـور ، أسـبوعني جملـس     

 م.2019الدولة(، حبد أقص  نهاية شهر نوفمرب 

7 

علـ    عر  التقديرات النهائية للميزانيـة علـ  جملـس الشـؤون املاليـة بعـد إعـداد الـردود        

 مالحظات ومرئيات جملسي الدولة والشور .

 م.2019خال  النصف األو  من شهر ديسمرب 

8 

عر  التقديرات النهائيـة للميزانيـة علـ  جملـس الـوزراء املـوقر بعـد إعـداد الـردود علـ            

 مالحظات ومرئيات جملسي الدولة والشور .

 م.2019شهر ديسمرب  من خال  النصف الااني

 م.2020األو  من شهر يناير  لسلطاني السامي بالتصديق عل  امليزانية العامة للدولة.صدور املرسوم ا 9
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  القواعد العامةالقواعد العامة
نتــائج تطبيــق  اقعتبــاربعــد األخــذ يف  م2020للســنة املاليــة  امليزانيــة تقــديرات يــتم إعــداد

رف  فااءة اإلناا  م واملتعلقة برتشيد و2019م اىل 2015املنشورات املالية اليت صدرت خال  األعوام من 

وارهود املبذولة من قبل )الوزارة/الوحدة/اييئة/املؤسسة(  بشأن ترشيد ورف  فااءة الصـرف   العام

يف موازنتها، فما يتم إعداد املصروفات بشال مناصل موزعة عل  امليزانية للوض  القائم ، امليزانيـة  

 تالي:لنحو الاإلضافية وميزانية تشرييل املشروعات ارديدة عل  ا

  ::امليزانيات للوض  القائمامليزانيات للوض  القائم  أ(أ(

الـيت حققتهـا التنميـة يف مقدمـة      املؤسسـية يأتي احلااظ عل  املستويات التنموية واإلتازات 

م، ويــذا فــان املســتو  األساســي 2020مشــروع موازنــة  عليهــا الــيت حيــر  واألهــداف األســس

مــا يعنــ  اقلتــزام  علــ  هــذا ايــدف، وهــو   م يتحــدد بنــاًء2020لإلناــا  يف مشــروع موازنــة  

العمل احلاومي  ا حياظ مسـتو  اخلـدمات احلاليـة الـيت أتزتهـا       عجلة يف إدارة باقستمرار

املوازنات السابقة، ويذا فان املستو  األساسي لإلناا  يؤفد علـ  حقـو  العـاملني يف الدولـة،     

مات  ـا  وحير  عل  صيانة األصو  احلاومية، وتـوفري املشـرتيات األساسـية مـن سـل  وخـد      

. ومـن  والوفاء باقلتزامـات التعاقديـة   يتاق م  املعايري الااؤة إلدارة العمل احلاومي اخلدمي

هنا فإن مشروع املوازنات للوض  القائم جيب ان يأخـذ يف اقعتبـار هـذه العناصـر، وان يـوازن      

 بني البدائل الانية واملالية من اجل حتقيق ذل .

 لوض  القائم للميزانيات وفقًا ملا يلي:  عليه يتم إعداد تقديرات ا وبناًء

 .  م30/6/2019موقف صــــايف امليزانية فمـا هو يف تاري    ((11

م )وذلــ  وفقــا لألنظمــة  1/1/2020مضــافًا إليهــا العــالوة الدوريــة املســتحقة للمــوظاني يف تــاري       ((22

 واللوائح املعمو  بها يف هذا الشأن(.  

والـدرجات الـيت شـريرت نتيجـة التقاعـد       مراعاة إرفـا  بيـان تاصـيلي للـدرجات الشـاغرة     

واملطلوبــة وذلــ  عــن طريــق نظــام احلاســب اآللــي   م 2020واملتوقــ  ان تشــرير خــال  العــام القــادم  

 .(أ1و  1)مرفق رقم .م30/6/2019للموقف فما هو يف 

   .( فيما يتعلق باملناقالت فيما بني البنود4املوضحة باملرفق رقم ) بالضوابطاقلتزام  مراعاة  ((33

ـــةأهمي  ((44 ــان       ـ ــ  حــده وبي ــة والالزمــة لاــل مــادة عل ــان التااصــيل الاامل ـــل لبي ـــا  أورا  العمـ إرفـ

اقلتزامات القائمة عليها مال العقود املربمة م  الشرفات )عقـود الصـيانة، عقـود النظافـة، عقــود      

 .(8)مرفق التشرييل ... اخل 
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  ::امليزانيات اإلضافيةامليزانيات اإلضافيةب(  ب(  

م مجيـ  املخصصـات   2020ني ميزانياتها املقدمة لعام عل  الوزارات والوحدات احلاومية تضم

، وذل  حت  تتضح امليزانية املقدمـة علـ     )تشرييل مشروعات(املالية الضرورية، سواًء )إضافات( أو 

 حقيقتها.

يتم تقـديم ميزانيـة املخصصـات اإلضـافية املطلوبـة )الـيت يتعـذر تـدبريها مـن املخصصـات           

مراعاة أن يـتم ترتيـب تلـ  الطلبـات حسـب أهميتهـا       م    القائم( املتاحة املتعلقة بامليزانيات للوض

وأولوياتها ومراعاة اماانيات وقدرة ارهة احلاومية عل  تنايذها خـال  السـنة املاليـة دون مبالريـة     

يف عدد الطلبات، وعل  ارهة احلاومية مراعاة األهداف املتوقـ  حتقيقهـا مـن اقعتمـادات اقضـافية      

حتسـاب التقـديرات يف امليزانيـة اقضـافية )موضـحة بـأورا  عمـل مرفقـة         للطلب وتوضـيح أسـس ا  

  .بالتقديرات(

تهدف إىل تطوير اخلدمات املقدمة للمجتم  أو تاعيل  هذا وسيتم إعطاء أولوية للطلبات اليت

 األنشطة اليت متس احتياجات املواطنني.

  ::امليزانيات املطلوبة لتشرييل املشاري  ارديدةامليزانيات املطلوبة لتشرييل املشاري  ارديدةج(   ج(   

تقديرات املصروفات ارارية والرأمسالية لتريطيـة مصـروفات تشـرييل املشـروعات      يتم إعداد

م م  تقديم بيان لال مشروع علـ  حـدة حسـب    2020ارديدة املتوق  استالمها وتشرييلها خال  عام 

 .(3)مرفق رقم  ملخص تقديرات تشرييل املشاري 

  مالحظة هامة :مالحظة هامة :

ات واملصـروفات( مليزانيـات الوضـ  القـائم     يتم إدخـا  تقـديرات امليزانيـة املطلوبـة )اإليـراد     

قبـل تـاري    وامليزانية اإلضافية وميزانية تشرييل املشاري  ارديـدة باحلاسـب اآللـي )النظـام املـالي(      

م  مراعاة أن تاون متطابقة م  التقديرات املقدمة يف مشروع امليزانية وفق النماذج  م(31/7/2019)

 املقررة من قبل وزارة املالية.
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  قواعد التفصيليةقواعد التفصيليةالال
  ::اإليرادات غري الناطيةاإليرادات غري الناطية  أ(أ(

 م ما يلي:2020  حتصيلها خال  عام ــــــرات اإليرادات املتوقـــ  عند إعداد تقديــــــيراع

 يتم إعداد التقديرات من خال :  ((11

         م 2019م اىل 2015األخذ يف اقعتبار اإلجـراءات املتخـذة خـال  األعـوام السـابقة مـن

م يف 2020ة/اييئة/املؤسسة( واملتوق  اختاذها خال  عـام  من قبل )الوزارة/الوحد

 جما  تنشيط وحتسني اإليرادات.
  .اقسرتشاد باألرقام الاعلية ملتحصالت السنوات السابقة 
    .مراعاة استبعاد أية إيرادات استانائية حتققت يف تل  السنوات 
    إليـرادات نتيجـة   أهمية األخذ بعني اقعتبار معدقت النمو والزيـادة املتوقعـة يف ا

التوس  يف الوض  القائم أو تشرييل مشروعات جديدة يرتتب عليهـا زيـادة يف تلـ     

اإليرادات م  تقديم البيانات األساسية اليت تتضمن العناصر املـؤثرة يف احتسـاب   

 هذه اإليرادات من حيث )األعداد أو الاميات(.

مقارنتها م  التااليف العمل عل  مراجعة فافة رسوم اخلدمات اليت يتم حتصيلها و  ((22

املرتتبة لتقدميها والعمل عل  موائمة تل  الرسوم م  تااليف تقدميها من أجل تطوير 

 أداء اخلدمات املقدمة للمواطنني وضمان استمراريتها بالشال املرضي.

فافة التااصيل  إيضاح م  اإليرادات، تقديرات عليها بنيت اليت األسس ببيان اقلتزام  ((33

م( م  شرح وايف ألسباب 2019 - 2015)من  رنة باحملصل الاعلي لألعواماخلاصة بها مقا

 الزيادة أو النقصان لتل  التقديرات.

احتساب و ،حتديد فئات الرسوم اليت مت استحداثها ألو  مرة وتل  اليت مت تعديلها  ((44

 م والبنود اليت يتم توريد تل  الرسوم فيها.2019تأثريها املتوق  عل  ميزانية عام 

م  توضيح املربرات  وتقدميها بشال مناصلد الرسوم اليت ُيقرتح تعديلها حتدي  ((55

 نيت عليها.واألسس اليت ُب

 ضرورة حصر املتأخرات من اإليرادات لألعوام السابقة إن وجدت وإرفا  ما يلي:   ((66

       ــرادات غــري احملصــلة موزعــة حســب ســنوات ــان تاصــيلي يوضــح مقــدار اإلي بي

ــ   ــن دوائـــــ ــا مـــــ ــد اعتمادهـــــ ــتحقاقها بعـــــ ــداخلي يف اســـــ ــدقيق الـــــ ر التـــــ

 )الوزارة/الوحدة/اييئة/املؤسسة(.  

  .بيان أسباب عدم إماانية حتصيلها 
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( أعاله بشال نسخة 3، 2، 1قيام فل وحدة حاومية بتقديم البيانات املطلوبة يف )  ((77

 ( وإرسايا إىل املديرية العامة للدخل بوزارة املالية مباشرة.Flash Memory)مرنة 

استخدام النماذج املقررة لتقديرات اإليرادات وأورا  العمل لبيان أنـواع ومصـادر    )يرج  ::  مالحظةمالحظة

 اإليرادات لتل  التقديرات(.

      ::املصروفات ارارية والرأمساليةاملصروفات ارارية والرأمسالية  ب(ب(

  ::موازنة الوظائفموازنة الوظائف  ((11

سيتم اعتماد املخصصات السنوية لرواتـب وأجـور املـوظاني علـ  ضـوء فشـوف       

توضيح املسميات الوظيايـة للمـوظاني فمـا هـو     الدرجات املالية املشريولة والشاغرة م  

ـــموازنــة(  10أ،  9، 9) اذجموضــح يف النمــ ــذا املنشــور ( 7و 6و 5 ات رقــم)املرفقــ بعــد به

وفــذل  بالنســبة للوظــائف  اعتمــاد موازنــة الوظــائف مــن قبــل وزارة اخلدمــة املدنيــة 

ة الوظـائف  م  مراعاة ضرورة تقديم موازنـ املستحدثة للمشاري  ارديدة ـ إن وجدت،  

(، م  مراعـاة تقـدميها بوقـت فـاف حتـ       4إىل وزارة اخلدمة املدنية وفقًا للمرفق رقم )

يتسن  إتاحة الوقت املناسـب لدراسـتها مـن قبـل وزارة اخلدمـة املدنيـة واختـاذ القـرار         

املناسب بشـأنها ، علـ  أن يـتم موافـاة وزارة املاليـة بنسـخة مـن موازنـة الوظـائف بعـد           

 ارة اخلدمة املدنية.اعتمادها من وز

  ::السياراتالسيارات  ((22

مت إختاذها بشـأن تقليـل عـدد السـيارات احلاوميـة       تأفيد عل  توضيح اإلجراءات اليت  --

 وترشيد مصروفاتها.

 يذفر مصادر التمويل لتالاة شراء السيارات اخلدمية.  --

 (.4/2008شراء السيارات بتعميم هذه الوزارة رقم ) بأسعارجيب التقيد   --

( سـنوات  9والـيت أفملـت )  م 2019ت املزمـ  اسـتبدايا خـال  عـام     تقديم فشف بالسيارا   --

واعطـاء أولويـة قسـتبدا  السـيارات وفقـًا قرتاـاع تالاـة الصـيانة         من تاري  شراؤها 

 وقط  الرييار.

ضرورة أخذ موافقة مسـبقة مـن وزارة املاليـة يف حـا  رغبـة ارهـة اسـتئجار سـيارات           --

 بدًق من الشراء.

نظام احلاسب اآللي )نظـام  املتوفرة لد  ارهة من خال   حتديث بيانات السيارات  --

املرفبات احلاومية بوزارة املالية(، ويف حا  عدم ارتبـا  ارهـة بالنظـام فريجـ      

منها إعداد فشوفات حمدثة توضح إمجالي عدد السـيارات وتـاري  الشـراء وأوجـه     

 استخدامها موزعة عل  املديريات والدوائر واألقسام التابعة يا.
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  ::الاهرباء واملياهالاهرباء واملياه  مصروفاتمصروفات  ((33

 تقديرات وأن تعاس الاهرباء واملياه، استخدام لرتشيد إجراءات حامسة اختاذ

موافاة املديرية العامة للموازنة والعقود  م  الرتشيد هذا جدية املوازنة اعتمادات

خيص  فيما البند خاصة هذا يف اإلناا  لرتشيد ارهة اختذتها اليت باإلجراءات

للطاقة  املوفرة باملصابيح العادية املصابيح لاهرباء م  مراعاة استبدا استهالك ا

 املياه. استخدام ترشيد والعمل عل 

  ::الصيانةالصيانة  ((44

 األصو  عل  للحااظ ياحلقيق املدخل هو الصيانة  تطلبات اقهتمام إن

عند  املختلاة وعل  ارهات أعطا . دون واألداء التشرييل وضمان استمرارية احلاومية

 من اصل فل لصيانة اقلتزام بوض  برنامج للصيانة الالزمة اقعتمادات رتقدي

، وأداء اخلدمات التشرييل قستمرار األصو  عل  هذه احملافظة ياال  ا األصو 

 والعمل عل  اإلجراءات التالية :

 لبند جهة فل ملشروعات اقستامارية التالاة من %10 عن يقل ق ما ختصيص  --

 .الصيانة

 أخر . بنود إىل أي الصيانة بنود من لةاملناق عدم  --

 بندًا للصيانة يف عقود الشراء. تضمني  --

 .للدولة اململوفة األصو  لصيانة بالنسبة األجل طويلة خطة إعداد  --

 بشـرفات  مـن اقسـتعانة   للحـد  باـل جهـة وتطويرهـا    املوجـودة  تاعيل الصيانة  --

 .اإلناا  ترشيد سياسة تطبيق اطار يف وذل  اخلاصة الصيانة

افاة وزارة املالية ببيان يوضح فافة األصو  لد  الوحدة وتاري  افتساب األصـل  مو  --

 وخطط الصيانة.

  ::التدريب والبعااتالتدريب والبعاات  ((55

 واستقطاب املدربني اخلارجيني اىل داخل السلطنة. اخلارجياحلد من التدريب   --

 اقلتزام بربامج التدريب املوافق عليها من قبل وزارة اخلدمة املدنية.  --

ــزام بإعــدا   -- ــل وزارة    اقلت ــة املعتمــدة مــن قب ــات اخلارجي د املقاعــد الدراســية للبعا

 التعليم العالي.
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  ::املستلزمات السلعيةاملستلزمات السلعية  ((66

 عدم املساس بالبنود املرتبطة بالنشا  الرئيس عند اجراء املناقالت.  --

 همية فاملواد الريذائية عل  سبيل املاا .أقل األاحلد من اقناا  عل  البنود ذات   --

  ::للخارجللخارج  السارالسار  ((77

احلد من السار للخارج لألفراد أو الوفود، وأن يقتصر ذل  عل  املهام ينبريي 

 فقط وأن ياون العدد يف احلد األدن . األساسية الرمسية

  ::السلعيالسلعي  املخزوناملخزون  ((88

أية  قبل شراء املخزون السلعي والرافد أوق ينبريي عل  ارهات مراعاة استنااد

 اقحتااظ يتعني والذي زمفيما عدا املخزون اقسرتاتيجي الال ـ جديدة مستلزمات

 به، وف  ذل :

عل  ارهات عدم إدراج أية اعتمادات مالية لشراء مستلزمات جديدة طاملـا تتـوافر     --

 خازنها احتياجاتها م  ضرورة التزام ارهات باقحتياجات الاعليـة والضـرورية   

 .العام لإلناا  ترشيدًا وضبطًا

ون السـلعي واألصـو  الاابتـة، وعلـ      العمل عل  استخدام آليات تقنيـة إلدارة املخـز    --

مجي  ارهات خلق قاعدة بيانات شاملة عن املخزون املتـوفر لـديها مـن أجـل إدارة     

 املخزون ورف  فااءته وترشيد استهالفه.
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  ((11مرفق رقم )مرفق رقم )

  بيان بالدرجات الشاغرة واملطلوبةبيان بالدرجات الشاغرة واملطلوبة

  مم20202020بتقديرات امليزانية لعام بتقديرات امليزانية لعام 

  املسم  الوظياياملسم  الوظياي

  مم20202020  مم20192019املوقف يف عام املوقف يف عام 

  الدرجةالدرجة

  املاليةاملالية

  عدد الدرجات الشاغرةعدد الدرجات الشاغرة

  مم20192019//11//11يف يف 

((11))  

  الوظائف املضافةالوظائف املضافة

  مم20192019خال  عام خال  عام 

((22))  

  الوظائف اليت مت التعينيالوظائف اليت مت التعيني

  عليها من الدرجات الشاغرةعليها من الدرجات الشاغرة

((33))  

إمجالي إمجالي 

  التوظيفالتوظيف

((22   + +33))  

  الرصيدالرصيد

((11  --  33))  

  الدرجاتالدرجات

  املطلوبةاملطلوبة
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 (أ 1) رقم  مرفق

 

  بيان

 م2020و  م2019خال  عامي  خدماتهم ستنتهي الذين العمانيني املوظاني  خصصات

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 الدرجة املالية اقسم

التالاة 

 السنوية

 تاري  انتهاء اخلدمة

فلاة نهاية 

 اخلدمة
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  ((22مرفق رقم )مرفق رقم )

 

  الضوابط املتعلقة باملناقالت بني البنودالضوابط املتعلقة باملناقالت بني البنود

 

لوزارة املهـام املناطـة بـا   املرتبطـة بالنشـا  الرئيسـي أو     للبنـود  عدم املساس باملخصصات املاليـة  (1

 .والوحدات واييئات واملؤسسات

احلاوميـة )اسـتهالك    اإلبقاء عل  املخصصـات املاليـة املدرجـة بامليزانيـات ملسـتحقات اخلـدمات       (2

الاهرباء واملياه واياتف واقنرتنت( دون إجراء أية تعـديالت عليهـا لتعزيـز بنـود أخـر  وذلـ        

 ضمان سدادها أوًق بأو .جتنبًا لرتافم هذه املستحقات ول

اإلبقاء عل  املخصصات املالية املدرجة بالبنود اليت متاـل التزامـات  وجـب عقـود سـارية فمـا        (3

 هي دون تعديل.

يسمح للوزارات والوحدات احلاومية إلجـراء تعـديالت فيمـا بـني بـاقي مـواد ميزانياتهـا عنـد          (4

اه مناســبًا بهــدف تريطيــة اقحتياجــات م وذلــ  حســبما تــر2020إعــداد تقــديرات العــام القــادم 

مـ   للمـواد   اجراؤهـ االضرورية وامللحة علـ  أن يـتم تقـديم شـرح ألسـباب التعـديالت الـيت مت        

 مراعاة عدم اإلخال  بالضوابط املذفورة أعاله.

آخر موعد لتقديم طلبات تعديل خمصصات الرواتب والبـدقت وجـدو  الـدرجات املاليـة للميزانيـة       ( 5

 .م(1/12/2019يوم )م 2019لعام احلالي املعتمدة ل
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  ((33مرفق رقم )مرفق رقم )

  ملخصملخص

  مم20202020تقديرات تشرييل املشاري  ارديدة لعام تقديرات تشرييل املشاري  ارديدة لعام 

 

  اسم املشروع اسم املشروع 
  التالاةالتالاة

  اإلمنائيةاإلمنائية

تاري  تاري  

استالم استالم 

  املشروعاملشروع

التاري  التاري  

املتوق  املتوق  

  للتشرييلللتشرييل

اإليرادات اإليرادات 

املتوقعة من املتوقعة من 

  التشرييلالتشرييل

  مصروفات تشرييل املشروعمصروفات تشرييل املشروع
  عددعدد

  الوظائفالوظائف
لسنوية لسنوية التالاة االتالاة ا

  للوظائف *للوظائف *
املصروفات املصروفات 

  اراريةارارية
املصروفات املصروفات 

  الرأمسالية **الرأمسالية **
  اإلمجالياإلمجالي

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 ، أما بالنسبة للعدد يوضح العدد الذي يوفر من الدرجات الشاغرة والعدد اقضايف املطلوب.والبدقت واملستحقات األخر  التالاة السنوية للوظائف تشتمل عل  الرواتب *  

 يرفق جدو  بعدد السيارات املطلوب شراؤها إن وجدت. **

 يراع  إرفا  وصف فامل  اونات املشروع. ::مالحظةمالحظة
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  ((44مرفق رقم )مرفق رقم )
 

 ملطلوب تقدميهحو  ا بيان توضيحي

 لوزارة اخلدمة املدنية موازنة الوظائف عن

 :الوظائف املشريولة أوًق: 

 ( موازنة. 9، 9تعبئة النموذج رقم )أ 

   ( ــم ــوذج رق ــة النم ــان تاصــيلي ب   10تعبئ ــو بي ــة وه ــأن ( موازن ــريولة  ش ــائف املش الوظ

 ومستحقاتها املالية من رواتب أساسية وبدقت ومستحقات مالية أخر .

 :الوظائف الشاغرة: ثانيًا

 ــمياتها        إ ــا ومس ــالتعيني عليه ــرتبط ب ــري امل ــاغرة غ ــائف الش ــديل للوظ ــا  آخــر تع رف

 الوظياية وخمصصاتها املالية.

   املـرتبط التعـيني عليهـا ومسـمياتها الوظيايـة        إرفا  آخر تعديل للوظـائف الشـاغرة

 وخمصصاتها املالية.

 :الوظائف ارديدة )املقرتح استحداثها(ثالاًا: 

 ويلها والدرجات املالية املقيمة بها وإمجالي تالاتها املالية.بيان بالوظائف املراد مت 

      إرفا  مذفرة توضيحية من واق  البيانات اإلحصائية والتقديرات الـيت توضـح مـد

اقحتيــاج الاعلــي لتلــ  الوظــائف املطلوبــة فاعتمــادات ماليــة جديــدة، وبيــان أهميــة 

 تشرييل هذه الوظائف يف حتقيق أهداف الوحدة احلاومية.
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  ( موازنة ( موازنة 99منوذج رقم )منوذج رقم )

  ((55مرفق رقم )مرفق رقم )          م )ُعماني(م )ُعماني(20202020ملخص تقديرات الرواتب والبدقت واملستحقات األخر  العام ملخص تقديرات الرواتب والبدقت واملستحقات األخر  العام 

  رقم احلسابرقم احلساب

  بيان بالدرجات املاليةبيان بالدرجات املالية

  مم20202020السنة املالية السنة املالية 

  موازنة العام املاضيموازنة العام املاضي

  موعموعاجملاجمل  الوظائف املستحدثةالوظائف املستحدثة  الوظائف الشاغرةالوظائف الشاغرة  الوظائف املشريولةالوظائف املشريولة  مالحظاتمالحظات

  املبللاملبلل  عددعدد  املبللاملبلل  عددعدد  املبللاملبلل  عددعدد  املبللاملبلل  عددعدد  املبللاملبلل  عددعدد  بابباب  فصلفصل  بندبند  مادةمادة

            الرفيعة    

            اخلاصة    

            األوىل    

            الاانية    

            الاالاة    

            الرابعة    

            اخلامسة    

            ادسةالس    

            السابعة    

            الاامنة    

            التاسعة    

            العاشرة    

            احلادية عشرة    

            الاانية عشرة    

            الاالاة عشرة    

            الرابعة عشرة    

            اخلامسة عشرة    

            السادسة عشرة    

            السابعة عشرة    

            الاامنة عشرة    

            جمموع اردو  العام    

            رواتب املوظاني احملليني )خارج السلطنة(    

            فروقات الرتقية    

            فر  إلرياء واستحداث درجات    

            لة الرواتب األساسيةمج    

            بد  سان    

            بد  فهرباء    

            بد  مياه    

            بد  هاتف    

            بد  طبيعة عمل    

            بد  نقل    

            بد  غالء معيشة    

            األجر اإلضايف    

            ة البدقتمجل    

            مستحقات أخر     

            تذافر سار    

            ماافآت    

            مجلة الرواتب والبدقت واملستحقات األخر     
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  أ( موازنة أ( موازنة   99منوذج رقم )منوذج رقم )

  ((66مرفق رقم )مرفق رقم )          م )غري ُعماني(م )غري ُعماني(20202020ملخص تقديرات الرواتب والبدقت واملستحقات األخر  العام ملخص تقديرات الرواتب والبدقت واملستحقات األخر  العام 

  رقم احلسابرقم احلساب

  بيان بالدرجات املاليةبيان بالدرجات املالية

  مم20202020السنة املالية السنة املالية 

  موازنة العام املاضيموازنة العام املاضي

  اجملموعاجملموع  الوظائف املستحدثةالوظائف املستحدثة  الوظائف الشاغرةالوظائف الشاغرة  الوظائف املشريولةالوظائف املشريولة  مالحظاتمالحظات

  املبللاملبلل  عددعدد  املبللاملبلل  عددعدد  املبللاملبلل  عددعدد  املبللاملبلل  عددعدد  املبللاملبلل  عددعدد  بابباب  فصلفصل  بندبند  مادةمادة

            أ    

            ب    

            ج    

            د    

            هـ    

            األوىل    

            الاانية    

            الاالاة    

            الرابعة    

            اخلامسة    

            السادسة    

            السابعة    

            الاامنة    

            التاسعة    

            العاشرة    

            احلادية عشرة    

            الاانية عشرة    

            الاالاة عشرة    

            الرابعة عشرة    

            جمموع اردو  العام    

            رواتب املوظاني احملليني )خارج السلطنة(    

            فروقات الرتقية    

            فر  إلرياء واستحداث درجات    

            مجلة الرواتب األساسية    

            بد  سان    

            بد  فهرباء    

            بد  مياه    

            بد  هاتف    

            بد  طبيعة عمل    

            بد  نقل    

            بد  غالء معيشة    

            األجر اإلضايف    

            مجلة البدقت    

            مستحقات أخر     

            تذافر سار    

            مصروفات سار    

            إجيارات مسافن املوظاني    

            ماافآت    

            الرواتب والبدقت واملستحقات األخر مجلة     
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  ( موازنة ( موازنة 1010منوذج رقم )منوذج رقم )

  ((77مرفق رقم )مرفق رقم )

  فشف الرواتب والبدقت واملستحقات األخر  فشف الرواتب والبدقت واملستحقات األخر  

  للوظائف املشريولة ـ الشاغرة ـ املستحدثةللوظائف املشريولة ـ الشاغرة ـ املستحدثة

  اسماسم

  املوظفاملوظف

  اسماسم

  الوظياةالوظياة

  الدرجةالدرجة

  ارنسيةارنسية

  تاري تاري 

  التعينيالتعيني

  تاري تاري 

  شريلشريل

  الوظياةالوظياة

  احلاليةاحلالية

    املستحقات األخر املستحقات األخر   اجملموعاجملموع  البدقتالبدقت  الراتب األساسيالراتب األساسي

  اإلمجالياإلمجالي  اجملموعاجملموع

  ُعمانيُعماني

  غريغري

  ُعمانيُعماني

  الراتبالراتب

  يفيف

  العالوةالعالوة

  الدوريةالدورية

  الرواتبالرواتب

  هاتفهاتف  مياهمياه  فهرباءفهرباء  سانسان

  طبيعةطبيعة

  عملعمل

  نقلنقل  اغرتاباغرتاب

غالء غالء 

  معيشةمعيشة

  سنويسنوي  شهريشهري

  إجيارإجيار

  سانسان

  عددعدد

  التذافرالتذافر

  جهةجهة

  السارالسار

  سعرسعر

  التذافرالتذافر

  مصاريفمصاريف

  سارسار

  األجراألجر

  اإلضايفاإلضايف
  سنويسنوي  ييشهرشهر
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 (8مرفق رقم )

 

 بيان بالعقود القائمة

 

 طبيعته العقد

 سنة

 التعاقد

مدة 

 التعاقد

تاري  نهاية 

 التعاقد

امجاىل املبالل 

املدفوعة 

 حت  تارخيه

مشروع  املبالل املدفوعة خال 

ميزانية 

 م2020

تربير 

الزيادة او 

 -النقصان

 ان وجد

 م2018

 فعل 

 م2019

 معتمد

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 مالحظة:

 جيب أن يشتمل البيان فافة العقود سواء اليت تصرف من املوازنة ارارية أو اإلمنائية.
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  ((99مرفق رقم )مرفق رقم )
 غري املالية( لألصو  الرأمساليالتاوين اقستاماري )

 الرقم امنوع اقلتز م2017فعلي  م2018 فعلي م2019عتمد م م2020 متوق 
 401 الدراسات )اردو  اققتصادية واملسوحات األولية(        

 402 أتعاب استشاري )التصميم واألشراف(        
 403 شراء ار  )املوق (        
 404 جتهري وحتضري املوق         
 405 مساحي الاميات        
 406 التعويضات        
 407 (املقاو  )اإلنشاءات        
 408 معدات        
 409 سيارات ووسائل نقل        
 410 تأثيث        
 411 توصيل الاهرباء        
 412 توصيل املياه        
 413 توصيل اياتف        
 414 توصيل اجملاري        
 415 تشجري وحدائق        
 416 الطر         

الانية للوزارات )عقود خدمات، فنيني، خرباء،  اقستشاريني لدعم األجهزة    

 417 استشاريني(

 418 خطابات اقعتمادات املستندية    

 423 دعم شراء وترميم وصيانة اقبار واقفالج    

 424 مساعدات وترميم املسافن اقجتماعية    

 426 شراء املخطوطات والتحف اقثرية    

 427 يةشراء وترميم املباني اقثر    

 450 املتنوعات    
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 داء( لب موازنة )باستخدام الربامج واألمنوذج ط

  

 ارزء )أ(:  ملخص عن الوحدة احلاومية. 

 الوحدة )ارهة( احلاومية : 

)اسم الوحدة(
 ..................................................  

 :املسؤوليات األساسية للوحدة احلاومية 

(يرتتب عل  الوحدة احلاومية من القيام به من مسؤوليات اسرتاتيجية حسب تقسيمات اييال التنظيمي املعتمدهي فل ما )  

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

 

  ( 2020 - 2016األهداف اقسرتاتيجية للوحدة احلاومية يف اخلطة اخلمسية التاسعة:)م 

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 
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 يط الان   اليت تتبعها ارهة احلاومية:معايري التخط 

(التخطيط لتقديم خدماتها وتؤثر يف  طلب موازنتها  يفتستند عليها الوحدة احلاومية  اليتهو فل املعايري واقسس )   

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

  :الربامج اليت تقوم ارهة احلاومية بتنايذها 

(هداف املرتبطة بالوحدة احلاوميةمت انشائها لتحقيق اق اليتالربامج )  

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

- .......................................................................  

- ..................................................................... 
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 م2020ارزء )ب(: جداو  موازنة 

 (1جدو  )

  )مؤشرات حتقق الربامج )مؤشرات اقتاز 

 

 

 النتيجة اسم الربنامج رمز الربنامج
مؤشر اإلتاز يف 

 م2018
م 2019  يف مؤشر اقتاز

 (مبدئي)

 مؤشر اإلتاز 

 م2020 يفاملستهدف 
 مالحظات
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 (2جدو  )
 امليزانية التقديرية املطلوبة حسب التصنيف بالربامج :       

 

 )ريا  ُعماني(   

 اسم الربنامج رمز الربنامج

 م٢٠20عام  م2019عام  م2018عام 
 مالحظات

 مبدئي ختامي
مشروع 

 امليزانية
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 (3جدو )

 امليزانية التقديرية املطلوبة بتصنيف األنشطة: 
 رمز الربنامج:.................................

                                                                            اسم الربنامج:.................................  

 )ريا  ُعماني(      

 اسم النشا  رمز النشا 

 صايف املوازنة

 م2019املعدلة 

 م2020

 مربرات

 امليزانية اقضافية

مشروع امليزانية 

 اقمنائية 

 امليزانية اإلضافية 

 (رأمسالي)جاري/

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(2ملحوظة: يارر اردو  لال برنامج وجيب ان يتساو  اجملموع م  جدو  )  
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 (4جدو  )

 رمز الربنامج:.................................

                   اسم الربنامج:.................................                               

 )ريا  ُعماني(                                  

 املخرجات اسم النشا  رقم النشا 

 مؤشر حتقق املخرجات

 )مؤشر األداء(

 قيمة املؤشر
 م2018يف 

 قيمة املؤشر
 م2019يف 

 القيمة املتوقعة

 م2020للمؤشر يف 

       

       

       

       

       

       

 حوظة: يارر اردو  لال برنامجمل
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 (5جدو )

 امليزانية التقديرية املطلوبة للجهة  حسب التصنيف اققتصادي )التصنيف بالبنود(: 
  

 )ريا  ُعماني(                                 

 الناقات حسب التصنيف اققتصادي

 عام
 م2018 

 عام

 م2019

 عام
 م2020 

 مالحظات

 مبدئ  ختامي
 مشروع

 امليزانية

     اجور ورواتب والبدقت واملستحقات اقخر 

        مصروفات خدمية وسلعية

        اخلدمات احلاومية

        ارارية اقخر 

        املصروفات الرأمسالية 

     امليزانية )السيولة(اقمنائية

 جمموع الناقات
   

 

 ملحوظة:

 (2جيب ان يتساو  اجملموع م  جدو  )
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 (6جدو )

 (م2020السيولة املتوقعة للمشاري  اقمنائية للارتة )

 )ريا  ُعماني(                                 

 اسم املشروع اقنشطة الربامج

التالاة 

املعتمدة 

 للمشروع

التالاة املعدلة 

 للمشروع

 م2020 م2019

السيولة 

 املنصرفة

املبالل غري 

 املسددة

لتزم املبالل امل

 عليها

املبالل املتوق  

 اقلتزام عليها
السيولة 

 املطلوبة
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 (7جدو )

 م2020بيان بالعقود عل  املوازنة ارارية للعام املالي 

 

 )ريا  ُعماني(                                 

 دمدة التعاق سنة التعاقد العقد

تاري  نهاية 

 التعاقد

 املبالل املدفوعة خال 

مشروع ميزانية 

 م2020

تربير الزيادة أو 

 النقصان ان وجد

 م2018

 فعلي

 م2019

 معتمد
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 (8جدو )

 

 م(2021 - 2020)بيان بالعقود عل  املوازنة اقمنائية للارتة 

 

 )ريا  ُعماني(                                 

 تاري  نهاية التعاقد مدة التعاقد سنة التعاقد العقد

 السيولة املالية املتوقعة لألعوام

 م٢٠٢١ م٢٠٢٠
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 (9جدو )

 م(2021 - 2020للارتة )املنتهية بيان باملوازنة التشرييلية املطلوبة للمشروعات 

 )ريا  ُعماني(

 العقـــــــــــد

التاري  املتوق  لطلب 

 امليزانية التشرييلية

امليزانية التشرييلية 

املتوقعة للخمس 

سنوات اقوىل من 

تاري  تشرييل 

 املشروع

ما تستطي  ارهة ان 

توفره من خال  

استخدام مواردها 

لذاتية ) ا فيها اعادة ا

تدوير املوارد البشرية 

 داخل ارهة(

 املبالل املطلوبة من وزارة املالية

األجور 

والرواتب 

والبدقت 

واملستحقات 

 اقخر 

مصروفات 

سلعية 

 وخدمية

خدمات 

 حاومية

جارية 

 اخر 
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 خدمة املستاملصطلحات 
 

ختصاصـات ارهـة   ا: هي جمموعة اقنشطة اليت تقوم بها ارهة لتحقيـق هـدف حمـدد مـرتبط ب    الربنامج

مـذفرة مشـروع  املوازنـة هـي ناسـها املوجـودة يف مـذفرة اعتمـاد الـربامج           يفاملعنية ) الـربامج واألنشـطة   

واحــد علــ   ختصصـي واألنشـطة واملؤشــرات للجهـة(. وياــون لاـل جهــة برنـامج عــام اضـافة اىل برنــامج      

 اققل.  

 

حمدد هو العـام الـذ  تطلـب ارهـة املوازنـة       ماليعام  يف: هي ايدف الذي يريد الربنامج حتقيقه النتيجة

تاـون حتـت    وبالتـالي له وقبد ان تاون حتقيق هذه النتيجـة مـن خـال  تنايـذ انشـطة الربنـامج احملـدد        

، وق التخصصـي ة عل  اققل من تنايـذ الربنـامج   حتام الربنامج. ويطلب من ارهة ان حتدد نتيجة واحد

قـد تاـون    الـيت حالة حزمـة اقنشـطة غـري النمطيـة      يفيطلب منها حتديد نتائج تنايذ الربنامج العام اق 

 استانائية متعلقة بارهة. ألسبابقد ادرجت فيه 

 

لـ  اققـل لاـل    ز: هو املؤشر اخلا  بقيـاس النتيجـة. وجيـب ان ياـون هنـاك مؤشـر واحـد ع       مؤشر اإلتا

نتيجة، ولال مؤشر سنة اساس جيب توضيح قيمة املؤشر فيها حت  ميان تتبـ  تـأثري ختصـيص موازنـة     

 للربنامج املعن  عل  قيمة املؤشر ارديدة.

 

يقودها املسئو  عـن الربنـامج مـن اجـل حتقيـق النتـائج املرجـوة، واقنشـطة          اليت: هي اقعما   اقنشطة

تارر مـن اجـل حتقيـق املطلـوب وهـي جمتمعـة حتقـق النتيجـة الـيت يسـتهدفها           تتاامل وق تتقاط  وق ت

 الربنامج. وللربامج الابرية قد ياون لال نشا  او بعضها انشطة فرعية.

 

نتاج تنايذ انشطة الربنامج، وجيب ان ياون هناك خمرج واحد عل  اققل من تنايـذ فـل    هي: املخرجات

بتنايـذ النشـا ، وقبـد ان تاـون املخرجـات حتـت سـيطرة         نشا . وياون املخرج مـرتبط بشـال مباشـر   

النشا  وقد تتاامل املخرجات ولان ق ميان ات تتداخل. فمـا جيـب ان ياـون خمتلـف عـن النتـائج واقـل        

،  عنـ  ان املخرجـات يـؤد  وجودهـا اىل حتقـق النتيجـة       املنطقـي  الـتااري درجة منها بالنسبة ملصـاوفة  

 فرعية فلال منها جيب ان ياون له خمرج فرع  حمدد. املطلوبة. وف  حا  وجود انشطة

 

 هو املؤشر اخلا  بقياس املخرجات. مؤشر األداء:

 

هو مؤشر فن  ختتـاره ارهـة ليعـرب عـن اإلتـاز او اقداء للربنـامج املعنـ  وانشـطته، وهـ            قيمة املؤشر :

 ليست التالاة املالية للربنامج او النشا .

 

 روفات الاعلية لسنة معينة حسب احلسابات اخلتامية.: هي املصاحلساب اخلتامي 

 : هو اققاا  اقولي للمصروفات الاعلية لسنة معينة . اققاا  املبدئي

 

 : هو املوازنة املطلوبة للسنة ارديدة.مشروع امليزانية 
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ت املتاـررة خـال  ناـس    : هي املوازنـة املعتمـدة بدايـة العـام باإلضـافة اىل اقعتمـادا      صايف املوازنة املعدلة 

 العام .

 

 .اإلمنائية للمشاري  املالية اقلتزامات من ٢٠١٩: هي ما خيص لعام مشروع امليزانية اقمنائية 

 

: هــي املوازنــة التشــرييلية املتاــررة واملطلــوب إضــايف علــ  موازنــة الســنة  امليزانيــة اإلضــافية )املتاــررة(

 ارديدة.

 

 حا  وجود متضررين من تنايذ مشروع معني. يفالية ما تدفعه وزارة امل هي:  التعويضات

 

: هـي اقلتزامـات املاليـة املتوقعـة واملطلوبـة للمشـروعات اقمنائيـة        السيولة املتوقعة للمشاري  اقمنائية 

 موزعة عل  السنوات .

 
البنـود   هي فل  تااليف العقود واليت تصرف من املوازنة ارارية من ضمن العقود عل  املوازنة ارارية :

 اخلدمية حسب التصنيف اققتصادي للبنود.

 
هـي فـل العقـود الـيت تصـرف تاالياهـا وترصـد التزاماتهـا املاليـة علـ             العقود علـ  املوازنـة اقمنائيـة :   

 املوازنة اقمنائية موزعة تل  اقلتزامات املالية عل  السنوات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


