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باإلشارة إىل:
 املرســوم الســل اني رقــم ( )2017/1الصــادر بتــاري  2ربيــا النــاني 1438هـــ املوا ـ
2017/1/1م بالتصدي على املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2017م.
جلســـت رقـــم ( )2016/27املنعقـــدة بتـــاري
 قـــرار جملـــس الـــوزراء املـــوقر املت ـ ـ
2016/10/25م ,وقـــرار جملـــس الشـــؤون املاليـــة ومـــوارد ال اقـــة املـــوقر املت ـ ـ
جلســـت رقـــم ( )2016/4املنعقـــدة بتـــاري 2016/10/16م باعتمـــاد ا ســـس العامـــة
ملوازنة عام 2017م وسقفها املالي.
 العجــا املعتمــد موازنــة عــام 2017م والبــال ( )3مليــار ريــاا عمــاني وحجــم العجــا
الفعلي املرتاكم لعامي 2015م و 2016م والبال حنو ( )10مليار رياا عماني.
 ا هداف وا ولويات اليت حددتها موازنة عام 2017م واليت من أهمها:
 ختفــيا العجــا املعتمــد املوازنــة باســت دام كا ــة الفــواقا املاليــة الــيت قــدتتحق خالا العام نتيجة حتسن أسعار النفط.
 السعي لتحسـني التصـنيا اتقتمـاني للسـل نة بتقويـة املركـا املـالي للحوومـةوتقليل الفجوة بني اإلنفاق العام واإليرادات.
 ختفــيا معــدا ســعر الــنفط التعــادلي الــالزم لتــوازن اإليــرادات واإلنفــاق والـيقدر بنحو ( )74دوتر و قاً لتقديرات املوازنة.
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ولتحقيـــ اتســـتدامة واتســـتقرار املـــالي ومـــا تقت ـــي ال ـــرورة ايتميـــة مـــن
اتســتمرار اتلتــاام بالسياســات واإلجــراءات املاليــة الــيت اخت ـ تها ايوومــة والــيت
ســتت ها ه ـ ا ا,صــو  ,ـ ن وزارة املاليــة تــود أن تلف ـ انتبــا كا ــة الــوزارات
والوحدات واهليئات ايوومية إىل أهمية وضرورة العمل مبا يلي:
 )1اتلتاام التام بامل صصات املعتمدة املوازنـة وعـدم امل البـة مب صصـات إضـا ية
خـــالا الســـنة ,والعمـــل علـــى تغ يـــة أيـــة التاامـــات جديـــدة وملحـــة ب عـــادة ترتيــ
أولويات الصرف وتأجيل ما هو غري ضرور .
 )2اتستمرار مراجعة وترشيد اإلنفاق أينما أمون مـن خـالا إعـادة دراسـة كا ـة
بنـــود الصـــرف وتوجيــ املـــوارد املتاحـــة للقيـــام با,ـــدمات ا ساســـية وتقلـــي أيـــة
حتقي الغايات ا ساسية.
مصرو ات ت تص
 )3اتســـتمرار ادهـــود املب ولـــة لتنشـــيط اتيـــرادات غـــري النف يـــة ســـواء مبراجعـــة
وتعديل الرسوم ايالية أو اقرتاح رسوم جديدة توـون متوا قـة مـا نوعيـة وتولفـة
ا,دمة.
 )4دراسة وتقديم أية مقرتحات أو بداقل أو حلوا مبتورة تساعد علـى ختفيـا العـ ء
املالي واإلدار عن الوزارة أو الوحدة وتؤد إىل تعايا كفاءة اإلنفاق مبا ذلك:
أ) إموانية إسناد بعا ا عماا وا,دمات إىل مؤسسـات الق ـاا ا,ـا
وضا ال وابط الالزمة ل مان سالمة وجودة وتولفة ه ا,دمات.

مـا

ب) اقرتاح وساقل وطرق متويلية اعلة إلجيـاد متويـل لـبعا ا,ـدمات وا عمـاا
اليت تقـوم بهـا الـوزارات والوحـدات ايووميـة حاليـ ًا مـا مراعـاة أن يوـون
التمويل بشروط وتولفة تنا سية معقولة.
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 )5أن تقــوم الــوزارات والوحــدات ايووميــة بفــتق نا ـ ة لتقــديم ا,ــدمات التف ــيلية
ملن يرغ مقابل رسوم حبيث تشمل كا ة أنواا ا,دمات واملعامالت.
 )6اإلســــراا التحــــوا إىل التعامــــل اإللورتونــــي دميــــا املعــــامالت وا,ـــــدمات
ايوومية املقدمة إىل اجملتما ومبا ي من سرعة ودقة وسهولة تقـديم ا,دمـة مـا
ضرورة وضا آليات لقياس رضا متلقي ا,دمة.
 )7اتستمرار تنفي اإلجراءات وال وابط الواردة املنشورات املاليـة الصـادرة مـن
وزارة املاليــــة خــــالا ا عــــوام (2017 – 2015م) واملتعلقــــة برتشــــيد اإلنفــــاق العــــام
وتنشيط اإليرادات.
ختامــاً ,إذ تتقــدم وزارة املاليــة بالشــور والتقــدير لوا ــة الــوزارات والوحــدات
واهليئات ايوومية على تعاونها وجتاوبها ما التدابري املت ـ ة ملواجهـة التحـديات املاليـة
أنها ترجو من ادميا استمرار التعاون ملا ي املصلحة العامة.
واهلل ولي التو ي ,,,
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