
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل خدمات الوزارة

 المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال
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 الاشتراطات
المستندات 

 المطلوبة

الوقت 

المستغرق 

 للإنجاز

طريقة 

 الدفع
 الرسوم

طبيعة 

 الخدمة
 هيكلة الخدمة

مستوى 

 أتمتة

 الخدمة

قنوات 

طلب 

 الخدمة

 مراحل طلب الخدمة
المسؤول 

 -عن الخدمة 

 داخليا

 وصف الخدمة
المستفيد 

 من الخدمة
 الخدمة

 توفير البيانات

 

 التقرير الطبي -

شهادة الضمان  -

 الاجتماعي

حادث التقرير   -

 المروري

بيانات الأحوال  -

 المدنية

 

 شهر

 

  

 رئيسية إجرائية

 يدوي

 

الحضور 

 شخصيا

 

 استلام الطلب ودراسته 

 

في حالة البيانات 

مكتلمة  يتم عرض 

الموضوع على معالي 

)موظف  الموقر.الوزير 

 مختص(

 

عرض الموضوع على 

معالي الوزير الموقر 

للتوجيه وبناء على 

توجيه معالي الوزير 

الموقر تتم الموافقة 

 من عدمه. )متخذ القرار(

 

دائرة 

الحسابات 

 العامة

 

إعفاءات غير 

العمانيين من 

تكاليف العلاج 

بوزارة الصحة 

ومستشفى جامعة 

السلطان قابوس 

وإعفاءات 

العمانيين الذين لا 

يشملهم العلاج 

المجاني وهم 

المتعرضون 

لحوادث سير بدون 

رخصة قيادة أو 

 تأمين.

 

من الحكومة 

إلى قطاع 

 (G2Bالأعمال )

 

من الحكومة 

الى الأفراد 

(G2C) 

 

طلب 

الإعفاءات 

من رسوم 

العلاج 

بوزارة 

 الصحة

 

 

استيفاء 

البيانات 

والمستندات 

المطلوبة 

 نهاء الخدمةإل

 

صدار إطلب 

شهادة ضريبية من 

 .الشركة

 

تقارير مالية مدققة 

من قبل مدقق 

 .خارجي

 

موافقة وزارة 

الطاقة والمعادن 

بعد مراجعة 

التقارير المالية 

 .المدققة

 

التقارير المالية 

والموافق  المدققة

عليها من وزارة 

الطاقة والمعادن 

بعد تدقيق التقارير 

للسنة المراد 

صدار الشهادة إ

 الضريبية لها

 أيام عمل 5

 

  

 رئيسية إجرائية

 شبه إلكتروني

 

الحضور 

 شخصيا

 

استلام طلب اصدار 

شهادة ضريبية لشركات 

موظف . )الامتياز

 مختص(

 

دراسة الطلب للتأكد 

من استيفاء الشروط 

. وتطابق البيانات

 موظف مختص()

 

مخاطبة جهاز الضرائب 

لاعتماد الشهادة ومن 

. صدار الشهادةإثم 

 متخذ القرار()

 

دائرة إيرادات 

 النفط

 

صدار واعتماد إ

شهادات ضريبية 

لبعض الشركات 

العاملة في قطاع 

النفط وذلك حسب 

الاتفاقيات الموقعة 

بين الحكومة 

 والشركة.

 

من الحكومة 

 إلى قطاع

 (G2Bالأعمال)

 

اعتماد 

شهادات 

ضريبية 

لشركات 

 متيازلاا
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أن تكون 

الشركة قائمة 

بمشروع 

مملوك 

 . للحكومة

 

أن يستوفي 

الشروط 

المطلوبة 

ستحقاق ال

 الضمان.

 

مبلغ 

الضمان لا 

يتجاوز مبلغ 

القرض 

المطلوب 

من قبل 

الشركة 

 .المعنية

 

  حسابات الشركة

 

البيانات المالية 

  .للشركة

 

دراسة الجدوى 

 .للمشروع

 

يعتمد على 

حسب 

الطلب 

ومدة 

الدراسة 

 والمراجعا

خذ أت و

الموافقات 

من الجهات 

 المعنية

 

  

 رئيسية إجرائية

 شبه إلكتروني

 

الحضور 

 شخصيا

 

 مكالمة

 هاتفية

 

البريد 

 الإلكتروني

 

استلام رسالة رسمية 

من الشركات التابعة 

للحكومة للحصول على 

ان من قبل رسالة ضم

وزارة المالية في حالة 

و أن احد البنوك أ

الجهات المالية طلبت 

 منها توفير ذلك

موظف . )الضمان

 مختص(

 

دراسة الطلب  

بالتنسيق مع المديرية 

العامة للاستثمارات 

 بالوزارة.

 

رفع نتائج الدراسة  

للمسؤولين بالوزارة، 

وفي حالة الموافقة 

يقترح رفع الموضوع 

لمجلس الوزراء الموقر 

لى المقام إومن ثم 

 السامي للمصادقة. 

في حالة الرفض يتم  

 الرد رسميا بالاعتذار. 

 

في حالة تمت 

بلاغ إالمصادقة، يتم 

عداد إالجهة المعنية ل

مسودة الضمان 

دارة إدائرة 

 الدين العام

 

صدار الضمانات إ

الحكومية للشركات 

المملوكة للحكومة 

نظير القروض التي 

تحصل عليها هذه 

الشركات من جهات 

 .خرىأ

 

من الحكومة 

 إلى الحكومة

(G2G) 

 

من الحكومة  

إلى قطاع 

 (G2Bالأعمال)

 

صدار إ

 الضمانات
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 المالية. رسالها لوزارةإو

 موظف مختص()

 

مراجعة المسودة 

بالتنسيق بين المديرية 

العامة للاستثمارات 

ودائرة إدارة الدين 

 العام.

 

رسال نسخة من إ

لى إمسودة الضمان 

الشؤون و العدل وزارة

القانونية للمراجعة 

موظف )القانونية.

 مختص(

 

بعد استلام رد وزارة 

الشؤون العدل و

القانونية، يتم مخاطبة 

حضار إلشركة المعنية لا

صلي أالضمان ال

ويحول للتوقيع من قبل 

معالي وزير المالية 

 متخذ القرار(. )الموق

ن يكون أيجب 

مخول 

 .بالتوقيع

 

 .لسجل التجاريا

 

 .البطاقة الشخصية

 

 دقائق 5 -3 

 

 

 

 

 

 إلكتروني    

 

الحضور 

 .شخصيا

 

 مكالمة

 هاتفية

 

الموقع 

 .الإلكتروني

 

البريد 

 .الإلكتروني

 

تعبئة الاستمارة المعدة 

للحصول على لذلك 

تخويل للدخول الى 

نظام التقارير وارفاق 

. المستندات المطلوبة

 المستفيد()

 

تسليم اسم المستخدم 

وكلمة المرور 

 موظف. )للمستفيد

 مختص(

 

الدخول الى النظام 

. التقارير وطباعة

 المستفيد()

 

دائرة تقنية 

 المعلومات

 

طلب الحصول 

على بيانات من 

الأنظمة الرئيسية 

وهي بيانات 

سندات الصرف 

لسنة محددة و 

البيانات المالية 

تنزيل بيانات سجل 

المدفوعات حسب 

الشهر المحدد من 

النظام المالي 

الموحد و بيانات 

رصدتها أالإجازات و 

و بيانات الهيكل 

التنظيمي و 

البيانات الإدارية 

من نظام الموارد 

رية وبيانات البش

من الحكومة 

 إلى الحكومة

(G2G) 

 

من الحكومة 

إلى قطاع 

 (G2B) الأعمال

 

من الحكومة 

 الى الأفراد

(G2C) 

 

طلب تقارير 

 مالية
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عن السيارات من 

نظام المركبات 

الحكومية و إضافة 

كثر من ألى توفير إ

تقرير  120

بواسطة البوابة 

الرسمية لوزارة 

 المالية.

كل  استيفاء

المستندات 

 المطلوبة

 

بات رقم الحساب إث

 البنكي 

 

صورة من البطاقة 

 ةالشخصي

 

صورة من عقد 

 العمل

 

يوم  1-2

 عمل

 

تسجيل  إلكتروني

جديد 

صحاب أ

 العقود

 10 :)الافراد(

  ريال

عماني 

التعديل و

على بيانات 

 10 :الحساب

 عماني ريال

تسجيل - 

شركة لجديد 

درجة 

 50 :ممتازة

ريال 

والتعديل 

على بيانات 

 25الحساب 

 عماني ريال

تسجيل - 

شركة لجديد 

 :درجة أولى

 ريال 30

 عماني

والتعديل 

على بيانات 

 15 :الحساب

 عماني ريال

 

تسجيل  

جديد شركة 

درجة ثانية 

 20 :وثالثة

 إلكتروني  

 

الموقع 

 الإلكتروني

 

يتم التسجيل عن طريق 

الشاشة الخاصة 

بالتسجيل لكل من 

الشركات والعقود 

الخاصة ويتم التحقق 

من بيانات الشركة عن 

طريق الربط مع نظام 

 استثمر بسهولة.

 المستفيد()

 

لة يتم في هذه المرح

تقديم طلب رقم 

و تجديد أمستفيد جديد 

و تعديل على مستفيد أ

 المستفيد(. )سابق

 

تتم مراجعة واعتماد 

الطلب من قبل 

الموظف المختص 

موظف . )بوزارة المالية

 مختص(

 

بعد اعتماد الطلب 

مكان المستفيد بإ

الدخول للنظام ودفع 

. لكترونياإرسوم الخدمة 

 المستفيد()

 

دائرة 

الحسابات 

 العامة

 

خدمة طلب رقم 

حساب مستفيد 

تخدم الوحدات 

الحكومية 

والشركات 

والمؤسسات 

والافراد الموردين 

الذين يتم التعامل 

معهم من قبل 

الجهات الحكومية 

المختلفة. يحصل 

المستفيد على 

الرقم الخاص به 

مما يمكن وزارة 

المالية من إيداع 

المبالغ المستحقة 

للموردين عن 

طريق حساباتهم 

البنكية نظير 

الخدمات التي تم 

تقديمها للجهات 

الحكومية التي تقع 

تحت نطاق النظام 

 المالي الموحد.

 

من الحكومة 

 إلى الحكومة

(G2G) 

من الحكومة 

إلى قطاع 

 (G2B) الأعمال

 

من الحكومة 

 لى الأفرادإ

(G2C) 

 

طلب رقم 

حساب 

 مستفيد
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 عماني ريال

والتعديل 

على بيانات 

 10 :الحساب

 عماني ريال

 

سجيل ت

جديد شركة 

 :درجة رابعة

 ريال 15

 عماني

والتعديل 

على بيانات 

 10 :الحساب

 عماني ريال

أن يستوفي 

مقدم الطلب 

الشروط 

في الواردة 

القانون 

المالي 

ولائحته 

التنفيذية 

حسب نوع 

 الطلب

 

القروض الاسكانية 

)الاستمارة 

 الشاملة(

 

) الرسوم الدراسية 

سباب ترك أ

 (الدراسة

 

أيام  10

 عمل

 

 يدوي    

 

الحضور 

 شخصيا

 

عفاء إاستلام طلب ال

والتقسيط المستحق 

للوحدة الحكومية على 

المدين )الرسوم 

القروض  -الدراسية 

. متنوعة(-الاسكانية 

 موظف مختص()

 

تقوم الدائرة بدراسة 

عفاءات إطلبات ال

المستحقة للوحدات 

الحكومية على المدين 

مثل)القروض 

الرسوم  -الاسكانية

رسوم -الدراسية 

متنوعة أخرى( وفقا 

للقانون المالي ولائحته 

التنفيذية للحالة 

موظف ) الطالبة.

 مختص(

 

مخاطبة الدائرة 

وزارة المالية القانونية ب

فاء يللتحقق من است

حكام ومن أالشروط وال

ثم رفع مخاطبة معالى 

وزير المالية الموقر 

دائرة الإيرادات 

 المتنوعة

 

طلبات الإعفاء 

وتقسيط المبالغ 

المستحقة للدولة 

للايرادات واجبة 

 التحصيل.

 

من الحكومة 

 إلى الحكومة

(G2G) 

 

من الحكومة 

إلى قطاع 

 (G2B) الأعمال

 

من الحكومة 

 الى الأفراد

(G2C) 

 

عفاء إال

وتقسيط 

المبالغ 

المستحقة 

 للدولة
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بشأن الموافقة من 

خطار إعدمة ويتم 

الجهة الطالبة برسالة 

 متخذ القرار()رسمية.

تم توفير ي

كافة البيانات 

 المالية

 

 لا يوجد

 

سبوعين أ

 عمل

 

 شبه إلكتروني    

 

البريد 

 .الإلكتروني

 

تقديم الطلب عن يتم 

طريق رسالة رسمية 

. الى وزارة المالية

 المستفيد()

 

ابداء إتتم دراسة الطلب 

. الموافقة من عدمه

 متخذ القرار()

المديرية 

العامة 

 لاستثماراتل

 

تقديم الدعم 

الحكومي للشركات 

الحكومية ) الربع 

السنوي ، النصف 

السنوي( لتغطية 

حتياجاتها ا

الرأسمالية 

 والتشغيلي.

ن الحكومة م

 إلى الحكومة

(G2G) 

من الحكومة 

إلى قطاع 

 (G2B) الأعمال

طلب 

تحويل 

حتياجات اال

المالية 

للشركات 

الحكومية 

وفق 

الموازنات 

 المخصصة

صلاحية كل 

من رقم 

السجل 

التجاري ورقم 

 . المستفيد

 

 لا يوجد

 

 أيام 3

 

 إلكتروني    

 

الحضور 

 شخصيا

 

البريد 

 الإلكتروني

 

ضافة الشركات المراد إ

التعامل معها في 

موظف )النظام.

 مختص(

 

طلب عروض  إنشاء

رساله للشركات إسعار أ

. لكترونيإعبر البريد ال

 موظف مختص()

 

رسال إتقوم الشركات ب

عروضها عن طريق 

 المستفيد(. )سنادإ نظام

 

تحليل العروض للتأكد 

من تطابق المواصفات 

المطلوبة واختيار 

 سعار.أأفضل ال

 موظف مختص()

 

خال بيانات في إد

النظام المالي,موظف 

 مختص

قسم 

 المشتريات

 

الخدمة مقدمة 

للشركات الموردة 

للمواد لوزارة 

 المالية.

 

من الحكومة 

إلى قطاع 

 (G2Bالأعمال)

 

صدار اوامر إ

الشراء 

واستلام 

 الموارد
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أن تكون 

القروض 

الممنوحة 

للشركات 

بموجب 

مراسيم دعم 

القطاع 

الخاص 

الصادرة رقم 

و  40/87

17/97 . 

 

أن تكون  

إدارة القروض 

الحكومية 

الممنوحة 

للشركات من 

قبل بنك 

التنمية 

العماني 

 HSBC أوبنك

عمان أو بنك 

مسقط أو 

بنك عمان 

العربي 

أوالبنك 

الوطني 

 .العماني

الجهة  رسالة من

 الطالبة

 

يوم  20

 عمل

 

 شبه إلكتروني    

 

الحضور 

 شخصيا

 

مكالمة 

 هاتفية

 

البريد 

 الإلكتروني

 

استلام طلبات ) إعادة 

الجدولة ( من 

المقترضين الحاصلين 

على قروض حكومية 

سابقا ومن ثم دراسة 

الطلبات بالتنسيق مع 

البنوك المحلية التي 

. تقوم بإدارة القروض

 موظف مختص()

 

رفع الموضوع للدراسة 

وأخذ الموافقات اللازمة 

ومن ثم الرد على 

المقترض والبنك 

 المعني بنتائج الدراسة

 موظف مختص()

 

دائرة متابعة 

القروض 

 التنموية

 

متابعة القروض 

التنموية القائمة 

الممنوحة سابقا 

بموجب مراسيم 

الدعم المالي 

 للقطاع الخاص

 

من الحكومة 

إلى قطاع 

 (G2Bالأعمال)

 

متابعة 

القروض 

التنموية 

 القائمة
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