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 م2215امليزانية العامة للدولة لعام يف  ترشيد اإلنفاقاإلستمرار يف  بشأن

 

 

 نــاملوقري              حاب السمو واملعالي الوزراءأص

 احملرتمني/املوقرين   السعادة رؤساء جمالس اإلدارة للهيئات واملؤسسات العامة/أصحاب املعالي

 بة وبعد ،،،حتية طي

املتخذة من قبل احلكومة ملواجهة آثار إخنفاض أسعار  االحرتازيةباإلشارة إىل اإلجراءات 

ض املقـرر علـى اإلنفـاق    النفط على املوازنة العامة وعلى الوضع املالي للدولة ومن بينها التخفي

 .هلذه السنةالعام 

الطاقة ويف إطـار متابعتـ     نود وبكل التقدير أن نفيد بأن جملس الشؤون املالية وموارد

قـد وجـ  بوـرورة إلتـزام      للدولـة  للوضع املالي بصـورة عامـة وموقـن تنفيـذ املوازنـة العامـة      

والرأمساليـة املعتمـدة   الوزارات والوحدات احلكومية بالتخفيض املقرر على موازناتهـا اااريـة   

 .هلذا العام

( مـايو حتـى   ينـاير )ة وحيث أن معدل الصرف الفعلي للفرتة املنصـرمة مـن هـذه السـن    

مقارنة بالفرتة املماثلة من السنة املاضية جتاوز معدل الصرف يف الكثري من بنود املوازنة األمر 

 .الذي يشري إىل أن بعض الوزارات والوحدات احلكومية مل تأخذ بإجراءات الرتشيد مأخذ ااد
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الية الراهنـة إـإن وزارة   األوضاع املالية وسعيًا لتجاوز التحديات املوحفاظًا على سالمة  

مجيـع الـوزارات والوحـدات     حتـث املالية وبتوجي  مـن جملـس الشـؤون املاليـة ومـوارد الطاقـة       

اإللتـزام التـام بتوجيهـات احلكومـة القاضـية برتشـيد اإلنفـاق والسـيطرة علـى           على احلكومية

 :مع مراعاة اآلتي، الصرف الفعلي على كاإة بنود املوازنة ااارية والرأمسالية

العـام  وقن شراء وإستبدال السيارات واملعدات واألثاث خـالل الفـرتة املتبقيـة مـن      :أواًل

 .وتأجيل أية مصروإات ال متثل ضرورة حتمية خالل هذا العامم 2215 املالي

ضــمن خطــاب  مراجعــة البنــود الــت أدرجتهــا وزارة املاليــة كبنــود اسرتشــادي  :ثانيــًا

 .املوازنة الصادر لكاإة الوزارات والوحدات احلكومية يف شهر يناير من هذا العام

مـن أجـل يفـيض     غـري الوـرورية   العمل على تقليل املشاركات خارج السلطنة :ثالثًا

  .وبند تذاكر السفراملهمات الرمسية بند مصروإات السفر يف الصرف على 

مصـروإات الكهربـاء واإلنـارة    و استهالك قابة علىيفيض وترشيد وإحكام الر :رابعًا

 . واملياه

عليهـا خـالل هـذه الفـرتة مـن      الصـرف   يف البنود الت جتـاوز يفيض اإلنفاق  :خامسًا

وعدم الدخول  م2212الفرتة املماثلة من العام املاضي يف الصرف  مستوىعن العام 

أي طلـب لتعزيـز   يف  حيث سيكون من الصعب النظر ، يف إلتزامات مالية جديدة

البنــود الــت ســيحدث بهــا عجــز نتيجــة جتــاوز الصــرف عليهــا عــن املعتمــد يف     

 .املوازنة
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عدم ترحيـل أيـة التزامـات إىل موازنـة السـنة القادمـة تفاديـًا لتحميـل أعبـاء           :سادسًا

 . مالية إضاإية على موازنة السنة القادمة

 .اهلل ولي التوإيقو... نرجو من ااميع التعاون ملا إي  املصلحة العامة 

 وتفولوا بقبول إائق االحرتام  ،،،

 

 

 درويش بن إمساعيل بن علي البلوشي

ــة     ــؤون املالي ــن الش ــؤول ع ــوزير املس  ال

  

 

 هـ1236/     9  /  6  : صدر يف 

 م2215/  6    /  23  :  املواإــق

 

 

 

 

 

  


