
 شأنب م5102لسنة  ( 6)  رقم مالي منشور

 ترشيد النفقات اخلاصة باإليفاد يف املهام الرمسية أو التدريب

 

 املوقرين أصحاب السمو واملعالي الوزراء

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

                                           

 حتية طيبة وبعد،،،
 

جتماعاتاا  اليااة ومااوارد الااقااة املت اا ة يف اقاارارات جملااس الشااؤون املإشااارة إ  

بشأن االجراءات االحرتازية الواجاب اااههاا لتقلاي      م5102خالل ه ا العام املنعقدة 

 .حجم عجز املوازنة العامة للدولة الناتج عن االخنفاض احلاد يف أسعار النفط

مان  املناارمة  ملنشورات املالياة الااادرة مان ها و الاوزارة خاالل الفارتة        واحلاقا إ  ا 

وزارة املالياااة أن تاااود ، اإلنفااااجل اياااارل يف اتلااا  جماالتااا هااا ا العاااام حاااول ترشااايد 

تسرتعي نظر الوزارات والوحدات احلكومية واهليئات واملؤسساات العاماة وهاهاا مان     

 :يأتي  ألش اص اإلعتبارية العامة إ  ماا

ن إنفاااجل الااوزارات وهاهااا ماان وحاادات ايهاااز اإلدارل للدولااة علاا  الرواتااب  إ -

دوالر ( 25) حاايلة  واألجور تزايد خالل السنوات املاضية إ  ان بلغ ما يعاادل 

بااني  تاارتاوف هياا  األسااعار احلاليااة للاانفطيف الوقااا الاا ل  ؛ماان عاااادات الاانفط

 .دوالر( 22)إ  ( 52)

ترشاايد اإلنفاااجل علاا    -يف الظااروا احلاليااة - ن االسااتقرار املااالي يتالااب  إ -

وباافة خاصاة ماا    ؛ جعة العديد من جواناب ها ا اإلنفااجل   الرواتب واألجور مبرا

 .انها ها ضرورية وها الزمة يتضح
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ز اإلدارل علا  الاوزارات وهاهاا مان وحادات ايهاا       نا  ياتعني  إه يف ضوء ما تقادم 

 :للدولة مراعاة ما يأتي

السكن للموظ  عند إيفادو يف املهام الرمسياة أو التادريب ا يف     ضوابط توها :أواًل 

وحيث أن القاعدة هي صرا البدل املستحق للموظا  وأن   الداخل أو اخلارج ا 

 : ستثناء يتم األخ  ب  يف بعض احلاالتاتوها السكن هو 

 .ن يارا للموظ  بدل السفر كاماًل وهقًا للفئات والنسب املقررة أ أ  ا

الاااوزارة أو الوحااادة احلكومياااة الااامل يعمااال بهاااا املوظااا  أو   تتكفااالن ال أ ب ا

مان   يعتا  هاها من وحدات ايهاز اإلدارل للدولة بتوها السكن طاملاا ال  

 .لتزامات املفروضة عل  أل منها اال

% 21ارج وعند اإليفاد يف اخل% 52) امل فضة  البدلن يقتار تابيق نسبة أ ج ا

يتم هيهاا تاوها الساكن مان جهاة      لة المل عل  احلا( عند اإليفاد يف الداخل

 .(أجنبية)ها ُعمانية 

 

 

 :صرا ت اكر السفر يف املهمات الرمسية والتدريب :ثانيًا 

لكاال  هااا قابلااة للتحوياال النقاادل   تاا كرة ساافر  لتاازام بااارا يااتم االن أ - أ

 .خارج السلانة أو داخلهاموظ  يوهد يف مهمة رمسية أو للتدريب 
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 .نقدل مقابل ت كرة السفر املستحقةأن ال يتم صرا تعويض  - ب

أن يقتار صرا التعويض النقدل مقابل است دام وسيلة سفر خاصة عل   - ج

 .املهمات الداخلية هقط
 

 :حجوزات الت اكر :ثالثًا 

بالدرجتني األو  ورجال  السفر أن يتم مراعاة تقنني وتقليل صرا ت اكر- أ

األعمال وخاصة الدرجة األو ، حيث أن شركات الااان اجتها مؤخرا 

والتوساايف يف عاادد مقاعااد درجااة   عاادد مقاعااد الدرجااة األو    لااي حنااو تق

 .رجال األعمال عل  منت رحالتها

كر قباال هاارتة كاهيااة ماان موعااد    أن يااتم مراعاااة إجااراء حجااوزات التاا ا   - ب

 .اول عل  أسعار مناسبةالسفر وهلك لضمان احل

ماااا جااااء يف التعمااايمني الااااادرين مااان وزارة املالياااة رقااام   التأكياااد علااا  -ج 

 بضرورةم 51/2/5105بتاريخ  0/5105م ورقم 2/0/5102بتاريخ  0/5102

يمياايف ( الناقاال الااوطي)االلتاازام باااحلجز علاا  خاااو  الااااان  العماااني  

  .سا رحالت إليهاالمل ال ياملهام الرمسية أو التدريب هيما عدا الوجهات 

علا  كاهاة   % 02بأن الااان العماني يقدم افايض بنسابة يف حادود     علمًا

 .مشرتيات احلكومة من ت اكر السفر
 

وحيث أن ه و اإلجراءات ال تناتق  مان حقاوجل املوظا  وإهاا تهادا إ  ترشايد        

ااات  الارا واحتواا  ومساعدة الوزارات والوحدات احلكومية للتكيا  مايف امل ا  

 م مايف الت فايض املقارر علا  موازناتهاا دون إضارار باخلادمات       ؤاملالية املعتمدة هلا والتال
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مبا تضمن  ها ا   حتث ايمييف للتقيد وزارة املالية نهإساس ال ل تقوم ب ، النشا  األو

 .راملنشو

 .واهلل ولي التوهيق...    التعاون ملا هي  املالحة العامة نرجو من ايمييف 

 بقبول هااق االحرتام،،،وتفضلوا 

 

 درويش بن امساعيل بن علي البلوشي

 ةااااااالوزيار املسؤول عن الشؤون املاليا
 

 ها0526/   05/      5:   ي اه صادر

 م5102/   9/      50   :املواهااااااق 

 


