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          ســنحرص علــى توجيــــه مواردنــا الماليــة التوجيــه األمثــل بمــا يضمــن 

خفــض المديونيــة وزيــادة الدخــــل، وســنوجه الحكومــة بكافــة قطاعاتهــا 

وتعزيــز  المالــي  التــوازن  تحقيــق  تضــع  وفاعلــة  كفــؤة  إدارة  النتهــاج 

أعلــى ســلم  فــي  الوطنــي  االقتصــاد  االقتصــادي واســتدامة  التنويــع 

أولوياتهــا
حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق

سلطان ُعمان



تشــير البيانــات األوليــة بــأن الميزانيــة العامــة للدولــة لعــام 2021م تتجــه 

إلــى تحقيــق أقــل عجــز منــذ عــام 2014م علــى الرغــم مــن التذبــذب فــي 

أســعار النفــط خــالل الفتــرات الماضيــة، وهــذا ســاعد فــي أن تكلــل الجهــود 

التــي تبذلهــا الحكومــة عبــر التزامهــا بالخطــة الماليــة متوســطة المــدى 

فــي جانبــي اإليــرادات واإلنفــاق.

وبنــاء علــى مــا  يتطلبــه الوضــع الراهــن مــن ضــرورة اتخــاذ كافــة االحتياطــات 

واإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة، فقــد تــم إعــداد مشــروع ميزانيــة هــذا العــام 

الخمســية  التنميــة  خطــة  ومرتكــزات  أهــداف  مــع  ينســجم  بمــا  2022م 

- 2025م(.   2021( العاشــرة 
سلطان بن سالم الحبسي

وزيـــــر الماليــــــة



المقدمــــة

نتائــــج  2022م  لعــــام  المواطــن  دليـــل  يستعـــــرض 

األداء المالــي األوليــة لعــام 2021م، وأهــم مالمــح 

وتقديــرات الميزانيــة العامــة للدولــة المعتمــدة لعــام 

2022م. وذلك في ضوء صدور المرســوم الســلطاني 

الســامي رقــم )2022/1م( بالتصديــق علــى الميزانيــة 

العامــة للدولــة للســنة الماليــة 2022م.

حيــث تــم إعــداد تقديــرات الميزانيــة فــي ظــل اســتمرار 

انتشــار  عــن  الناتجــة  الماليــة واالقتصاديــة  التحديــات 

واســتمرار  )كوفيــد-19(،  كورونــا  فيــروس  متحــورات 

تقلبــات أســعار النفــط  العالميــة.
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مصطلحـــات ومفاهيـــم

خطة التنمية الخمسية العاشرةرؤيـة عمان 2040م

خطـة التوازن الماليالميزانية العامة للدولة

هــي المرجــع الوطنــي للتخطيــط االقتصــادي 

مــن  الفتــرة  خــالل  للســلطنة  واالجتماعــي 

2021-2040م.

 
ً
 وفقــا

ً
عدهــا الحكومــة ســنويا

ُ
هــي وثيقــة ت

لقواعــد وضوابــط يحددهــا القانــون المالــي 

والئحتــه التنفيذيــة، وتعــرض فيهــا توقعــات 

الحكومــة لإليــرادات واإلنفــاق العــام للدولــة 

خــالل ســنة ماليــة قادمــة.

المــدى،  متوســطة  وطنيــة  عمــل  خطــة 

متكاملــة وشــاملة تضعهــا الحكومــة ليتــم 

تنفيذهــا خــالل خمس ســنوات)2021-2025م( 

فــي إطــار الرؤيــة الوطنيــة »ُعمــان 2040«، 

بمشــاركة  الحكومــة  خاللهــا  مــن  تســعى 

إلــى  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  القطــاع 

واجتماعيــة  اقتصاديــة  تنميــة  تحقيــق 

ومســتدامة. شــاملة 

المــــدى  متـوسـطــــة  حكـوميــــة  خطـــة 

مجموعـــــة  تتضمــــن  )2020-2024م( 

الهادفــة  واإلجــراءات  المبــادرات  مـــــن 

الســلطنة  فــي  المالـــي  بالوضـــع  للوصـــول 

الحفــاظ  مــع  االســتدامة  مســـتويات  إلـــى 

لالســتثمار. الســلطنة  جاذبيــة  علــى 
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مصطلحـــات ومفاهيـــم
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إعــــــــــــداد
الميزانية

يونيــــو

يوليـو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبـر

ينـايـــر

أكتوبـر

ديسمبر

ينـايـــر

تصدر وزارة المالية ووزارة اإلقتصاد منشور مشترك بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة لوحدات 

الجهاز اإلداري للدولة.

استالم التقديرات المالية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة.

مراجعة التقديرات المقدمة ومناقشتها مع وحدات الجهاز اإلداري للدولة.

تنــاقش وزراة الماليــــة مشــــروع الميزانية مــع كال مـــن: وزارة االقتصـــاد، وزارة الطاقة والمعــادن، المــركز 

الوطني لإلحصاء والمعلومات، البنك المركزي.

إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء.

إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس عمان )مجلس الدولة ومجلس الشورى(.

عرض التقديرات النهائية لمشروع الميزانية على مجلس الوزراء.

بدء وحدات الجهاز اإلداري للدولة بتنفيذ برامجها ومشاريعها وفق الخطة المالية المخصصة لها.

صدور مرسوم سلطاني بالتصديق على الميزانية العامة للدولة.

قيام وحدات الجهاز اإلداري للدولة بتقديم نتائج تنفيذ 

موازناتها وإعداد التقارير المالية الدورية.

إقــــــــــــــــرار
الميزانية

تنفيـــــــــــــذ
الميزانية

المراقبـــــة
والتدقيق

1

2

3

4

مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة
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األداء المالــي خالل عام 2021م

فــي ظــل مــا تعيشــه ســلطنة عمــان مــن تحديــات ماليــة واقتصاديــة ناتجــة عــن انتشــار جائحــة 

كورونــا )كوفيــد-19(، وتذبــذب أســعار النفــط والمخاطــر الصحيــة والسياســية والتجاريــة فــي 

مختلــف دول العالــم. اتخــذت الحكومــة مجموعــة مــن اإلجــراءات للتعامــل مــع المتغيــرات التــي 

انعكســت بشــكل إيجابــي علــى األداء المالــي لســطنة عمــان 2021م، حيــث شــهدت النتائــج 

ــا فــي جانــب اإليــرادات؛ ممــا ســيؤدي  ــة لعــام 2021م ارتفاًع األوليــة للميزانيــة العامــة للدول

إلــى انخفــاض معــدل العجــز مقارنــة بمــا هــو معتمــد فــي الميزانيــة، إذ بلغــت جملــة اإليــرادات 

المتوقعــة نحــو )10.9( مليــار ريــال ُعمانــي مقارنــة بــــ )8.6( مليــار ريــال ُعمانــي معتمــد فــي 

الميزانيــة، أي بنســبة إرتفــاع بلغــت )27%(. فيمــا ارتفــع اإلنفــاق العــام إلــى نحــو )12.2( مليــار 

ريــال ُعمانــي بنســبة ارتفــاع بلغــت )12%( مقارنــة باإلنفــاق المعتمــد فــي الميزانيــة العامــة 

ــي  ــال عمانـ ــار ريـ ــى )1.2( مليــ للدولــة لعــام 2021م. وســجل العجــز المتوقــع انخفضــا ليصــل إلـ

مقارنــة بالعجــــز المعتمــــد فـــي الميزانيــة  بــــ )2.2( مليــار ريــال ُعمانــي أي بنســبة انخفــاض بلغت 

.)%45(

أداء الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م:
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ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة بنهايــة الربــع الثالــث مســجال )24.2( مليــار ريــال عمانــي، 

وتشــير التوقعــات إلــى تحســن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة ليصــل إلــى )32( مليــار ريــال 

عمانــي لهــذا العــام 2021م بمعــدل نمــو )13.8%( مقارنــة بعــام 2020م. 

تحسن المؤشرات المالية:

- انخفــاض العجــز المقــدر مــن )4.8( مليــار ريــال عمانــي قبــل اتخــاذ اإلجــراءات الحكوميــة ليصــل إلــى )1.2( 

مليــار ريــال عمانــي لهــذا العــام 2021م، أي بنســبة انخفــاض بلغــت )%75(.

- انخفــاض معــدل العجــز الســنوي بنســبة )15.5%( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2020م إلــى 

)3.8%( عــام 2021م.

- السيطرة على اإلنفاق العام بالرغم من التحديات المالية التي تطلبت اآلتي:

اعتماد مخصصات مالية لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

رفع الطاقة االستيعابية في مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى )31( ألف مقعد دراسي.

تغطية التكاليف المترتبة على التوظيف وبرامج التدريب المقرون بالتشغيل.

سداد )418( مليون ريال عماني متأخرات مالية عن السنوات السابقة.

سداد )1.2( مليار ريال عماني مستحقات مالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية 2021م.

تخصيص )200( مليون ريال عماني إلصالح األضرار الناجمة عن األنواء المناخية“شاهين”.

النفــط  لقطاعــي  والتشــغيلية  الرأســمالية  المصروفــات  فــي  الحكومــة  مســاهمة  تغطيــة 

تنميــة طاقــة عمــان. التشــغيلية لشــركة  تأخــر اإلجــراءات  نتيجــة  والغــاز 

أهــم المؤشــرات الماليــة واالقتصاديــة والنقديــة 
التــي تحققــت فــي عــام 2021م نتيجــة للتوجيهــات 

الســامية واإلجــراءات الحكوميــة
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أهــم المؤشــرات الماليــة واالقتصاديــة والنقديــة 
التــي تحققــت فــي عــام 2021م نتيجــة للتوجيهــات 

الســامية واإلجــراءات الحكوميــة

- انخفــاض نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى )68%( مقارنــة بمــا كان مخطــط لــه 

والبالــغ )83%( فــي عــام 2021م.

 للبرميــل خــالل الفتــرة )2021-2025( مقارنــة 
ً
 أمريكيــا

ً
- انخفــاض نقطــة التعــادل لســعر النفــط إلــى )60( دوالرا

)80( دوالرا أمريكيــا خــالل الســنوات الماضية )2016-2020م(.

إلــى مســتقرة  الرئيســية نظرتهــا المســتقبلية خــالل عــام 2021م  التصنيــف االئتمانيــة  - عدلــت وكاالت 

2014م.  منــذ  المســتمرة  االنخفاضــات  بعــد  وإيجابيــة 

تحسن المؤشرات النقدية:

ارتفعــت احتياطيــات البنــك المركــزي العمانــي مــن العملــة األجنبيــة بنســبة )31%( لتصــل 

إلــى )18( مليــار دوالر أمريكــي بنهايــة ديســمبر 2021م مقارنــة بنحــو )14( مليــار ريــال 

دوالر أمريكــي بنهايــة ديســمبر مــن العــام الماضــي.

نمــو إجمالــي الودائــع لــدى القطــاع المصرفــي بنســبة )5.3%( لتصــل إلــى ) 25.2( مليــار 

ريــال عمانــي بنهايــة أكتوبــر 2021م.

ارتفــاع إجمالــي رصيــد االئتمــان الممنــوح مــن قبــل المصــارف المحليــة بنســبة )5%( ليصــل 

إلــى )27.8( مليــار ريــال عمانــي بنهايــة أكتوبــر 2021م.
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الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 
2022م

ــع  ــامة للدولــة للســنة الماليــة 2022م، بمــا يتوافــق مــــــ أعــدت الميزانيــة العــ

لتحقيــق  خطتهــا  إلســتكمال  الرئيســية  الحكوميــة  واألهـــــداف  التوجهــــــات 

النــــــاتج  إلــى  العــــــام  الديـــــن  حجــم  نســبة  وتخفيــض  المــــــالية،  االســتدامة 

فــي  تســــــاهم  اقتصـــــــادي،  نمـــــو  معــدالت  وتحقيــق  اإلجمـــالي،  المحلــي 

تشــغيل القــوى الوطنيــة، ومواصلــة تعزيــز دور مؤسســات القطــاع الخــاص 

وإطارهــا  العاشــرة  الخمســية  التنميــة  لخطــة   
ً
التنميــة، وفقــا فــي مســيرة 

)2021-2025م(. المالــــــــي 

�א� ��������� א���א�א� �א����א� א��כ���� ������ ��א�	 א
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��� ��א�  א
���א�
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���א�
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��� ��א�  א
���א�
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���א�

������ ��א�  א��א

��� ��א�  א
���א�
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10,580
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األهداف االقتصادية واالجتماعية لميزانية عام 2022م

تأتــي الميزانيــة العامــة للدولــة لعــام 2022م متســقة مــع أهــداف الخطــة الخمســية العاشــرة، 
االقتصاديــة  التنميــة  أهــداف  مــن  مجموعــة  تحقيــق  إلــى  العامــة  الميزانيــة  تهــدف  حيــث 

واالجتماعيــة، نوجــز أهمهــا فيمــا يلــي:

الحــــفــــــــــــــــاظ علـــــــــــــى 
المستويــــــات اآلمنــــــة 
والمســتدامة لإلنفــاق 

العــــام.

إعـــــطاء األولويــــــــــــة 
الستكمــــــــال برنامـــــج 

التحــول الرقمــي.

اســتمرار العمــل علــى 
التصنيــــــــــف  تحسيــــــن 
للســلطنة. االئتمانــي 

االستمــرار فـــي رفــــــــع 
اإليــــرادات  مساهمـــــة 

غيــر النفطيــــــة.

الحفاظ على مســتوى 
االنفــاق فــي الخدمــات 

األساسية.

دعــم  فــي  االســتمرار 
والتأهيــــــل  التدريــــــب 
عمــــــل  فــرص  وخلــــــق 

جديــدة.

إعطـــاء األولوية فــــي 
تنفيــــــــــذ المشروعــــات 
بالقطاعــات  المرتبطــة 

اإلنتاجيــة.

الدعــم  إعــادة توجيــه 
لمســتحقيه مــن فئــات 

المجتمــع.

االستمــــــرار فــي دعــم 
ــرة  المؤسســات الصغي

والمتوســطة.

ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022م
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التعليـــــم
الضمان والرعاية

اإلجتمــاعيـــة

٪40

اإلسكـــــانالصحــــــة

إجمالي االستثمارات لعام 2022م

نسبة اإلنفاق على الخدمات األساسية من اإلنفاق الجاري

٪17٪11٪7٪5
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1.2
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تحــرص الحكومــة فــي ظــل التحديــات االقتصاديــة والماليــة الراهنــة على 

 
ً
االســتمرار فــي اتخــاذ اإلجــراءات واعتمــاد المبــادرات والمضــي قدمــا

فــي مــا تــم إقــراره مــن أجــل رفــع كفــاءة اإلدارة الماليــة العامــة للدولــة 

وتحســين األداء المالــي واســتدامته، وتعزيــز وتيــرة النمــو االقتصــادي 

األمــر الــذي يتماشــى مــع توجهــات وأهــداف الحكومــة فــي سياســات 

التطويــر المالــي واالقتصــادي الــذي يحقــق التــوازن المالــي فــي األجــل 

المتوســط و الطويــل وهــي كالتالــي:

أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م

1. المشاريع والمبادرات الحكومية

تهــدف إلــى تطويــر منظومــة المــوارد البشــرية مــن خــالل رفــع أداء وانتاجيــة الموظفيــن 

وربــط األداء بالحوافــز، وســيبدأ تطبيقهــا مــن  ينايــر عــام 2022م. 

1. منظومة  قياس األداء الفردي واإلجادة المؤسسية )وزارة العمل(
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أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م

٣. مشاريع وزارة اإلقتصاد

2. مشاريع التحول الرقمي ) وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات(
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4. مشاريع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م
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1. تحديث القانون المالي والئحته التنفيذية

فــي ظــل التطــور التشــريعي بتحديث القوانيين واللوائح المتعلقــة بالجوانب االقتصادية 

والماليــة وإعــادة هيكلــة الجهــاز اإلداري للدولــة، فإنــه جــاري العمــل علــى تحديــث 

القانــون المالــي والئحتــه التنفيذيــة حتــى يتواكــب مــع التعديــالت األخيــرة واإلجــراءات 

والنظــم الماليــة التــي تعكــف وزارة الماليــة علــى تطبيقهــا، وتشــمل: مشــروع موازنــة 

ــة الموحــد.    البرامــج واألداء، والنظــام المالــي الموحــد، وحســاب الخزين

أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م

��2. مبادرات تحسين األداء المالـي����� ��א�� א��א
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2. قانون الدين العام

يهــدف القانــون إلــى إدارة األمــوال التــي تقترضهــا الحكومــة مــن البنــوك ومؤسســات 

التمويــل واألفــراد لتمويــل نفقاتهــا العامــة، ويهــدف القانــون إلــى:
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٣. موازنة البرامج واألداء 

أحــد األنظمــة المتقدمــة فــي مجــال التخطيــط المالــي وتحديــد أولويــات اإلنفــاق العــام 

وربطهــا بتحقيــق األهــداف واألنشــطة التــي تخــدم المجتمــع، ومــن أهــم مزايــا تطبيــق 

موازنــة البرامــج واألداء: 

أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م
لتحسين اآلداء المالي

فــي  الوطنيــة  األهــداف  ربــط 
ومســتهدفات   2040 الرؤيــة 
الخطــط الخمســية ضمــن برامج 
وأنشــطة الوحــدات الحكوميــة 

سياســات  ترجمــة 
العامــة  الدولــة 
فــي  وأهدافهــا 

الموازنــة

مرونــــــــــــة توزيــــــــــع 
المـــــــــوارد علـــــــــــــى 
المهــام واألنشــطة 
ألهميتهـــــــــا  ـــا 

ً
وفق

النســبية 

األهــــداف  ربــــــــط 
والنتائــج باإلنفــاق 

المطلــوب

كفــــــــــاءة  رفـــــــــــع 
الرقابــــــة الماليــة 

واإلداريــة

بيانــات  قاعــدة  توفيــر 
دقيقــة لرصــد ومتابعــة 

الحكومــي األداء 

مزايــــــا التحــــــول 
ــة  ــى موازنـــــــ إلـــ
التخطيـــــــط البرامــج واألداء ربــــــــــــــــط 

المالــي بالسياســـات 
العامــة 

تناســق البرامــج واألنشــطة 
الحكوميــة وتوحيــد الجهود 

ومنــع االزدواجيــة
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4. النظام المالي الموحد »مالية« 

أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م
لتحسين اآلداء المالي

تســتخدمه  العامــة،  الماليــة  إلدارة  حديــث  نظــام 

التخطيــط  عمليــات  فــي  الحكوميــة  الجهــات 

والتنفيــذ والرقابــة  وبإصــدار التقاريــر عــن الموازنــة 

يكــون  بــأن  النظــام  ويهــدف  للدولــة.  العامــة 

لتطبيــق  والتكنولوجيــة   المعلوماتيــة  المنصــة 

إدارة  وعمليــات  وإجــراءات  وسياســات  قواعــد 

العامــة. الماليــة 

تصميــم وتقديــم الخدمات االستشاريــــــة  والمساندة.

تطوير مركز البيانات وتصميم النظام المالي.

المرحلة
الحالية

المرحلــة
القادمة
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�.� �5.1 ���א

وفاعليــة  كفــاءة  زيــادة 
النقديــة  األرصــدة  إدارة 
للحكومـــــة، مـــــــن خـــــــالل 
النقــد  حجــم  تخفيــض 
غيــر المســتغل وبالتالــي 
زيــادة العائــد علــى النقــد 

االقتــراض. وتقليـــــــل 

الرســـــــــــــوم  تقلـيــــــل 
وتكاليــف المعامــالت 

البنكية.

تسهيـــــــل عمليــــــــات 
التسويــــة البنكيـــــــة.

تنفيــــــذ  مراقبــــــة  تحسيــــــن 
خــــــــالل  مـــــــــن  الـموازنـــــــــة، 
توفيــر معلومــات سريعــــة 
المركـــــــــز  عــــــن  ودقيقـــــــة 
للـحـكـومــــــــــــة،  المــالــــــــــــي 
مـراقـبـــــــــــــــة  وتـحـسـيــــــــــــن 
تسهيــــل عمليـــات الدفــع.المصروفـــــــات واإليــــــرادات.

5. حساب الخزينـة الموحـد

هــو حســاب مصرفــي )بنكــي(، تــؤول ملكيتــه إلــى وزارة الماليــة، ويختــص بالتعامــل بشــكل 

يومــي مــع اإليــرادات والمصروفــات الحكوميــة؛ ممــا يتيــح إدارة وتوجيــه المــوارد النقديــة 

الحكوميــة التوجيــه األمثــل، ويهــدف إلـــى:

أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م
لتحسين اآلداء المالي
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٦. السجل الوطني لألصول الحكومية

تســجيل وإظهــار القيمــة الحقيقيــة 

لألصــول الحكوميــة

اإلدارة الفعالــة لألصــول الحكوميــة 

فــي تقديــم الخدمــات العامــة

التخصيــص   لمشــاريع  الحكوميــة  األصــول  تحديــد 

والخــاص العــام  القطاعيــن  بيــن  والشــراكة 

رفــد الموازنــة العامــة للدولــة 

بمــوارد ماليــة إضافيــة

المركزيــة فــي إدارة األصــول 

الحكوميــة ورفــع كفاءتهــا

مراحــــل
التنفيد

المرحلة الحالية
األصــــــــول  سجــــــل  تصميـــــم 

الحكوميــة واإلطــار التنظيمــي 

ووضــع السياســات واإلجــراءات 

الســجل بتطويــر  الصلــة  ذات 

التفصيلــــــي  التعريــف 

والتقييــم  والتحقــق 

لألصــول المدرجــة فــي 

ســجل األصول الحكومية

ــاء نظــام  إنشــــــ

ــال إلدارة  فعــــــــ

األصـــــــــــــــــــــــــول 

الحكوميــــــــــــة

أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م
لتحسين اآلداء المالي

أهداف السجل الوطني لألصول الحكومية
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7. مركزية المشتريات الحكومية

أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م
لتحسين اآلداء المالي

تهــدف المبــادرة إلــى إيجــاد وحــدة مركزيــة لتوحيــد المشــتريات والعقــود الحكوميــة 

العامــــــة فـــــــي كافــــــة وحــــــدات الجهــــــاز اإلداري للـدولـــــة.

الشــراء  عمليــات  فــي  التحكــم  

بهــا  تقــوم  التــي  والتعاقــد 

الحكوميــة الوحــدات 

للوحــدة؛  الشــرائية  القــوة  رفــع 

لتمكينهــا مــن التفاوض والحصول 

علــى عــروض تنافســية

الشــركات  مــع  المباشــر  العمــل 

الخدمــات ومقدمــة  المصنعــة 

مراقبــة المخــزون لــدى الوحــدات 

بكفــاءة الحكوميــة 

إعــادة توزيع الموظفيــن العاملين 

فــي وحــدات المشــتريات والعقــود 

وتقليــل النفقــات العامة

بالمورديــن،  بنــاء عالقــات وثيقــة 

ــدريب ــم والتــ ــرص الدعـــ ــع فـــ ورفــ

األهداف والفوائد
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مميــــزات العقــــود الموحدة الجديدة

بعــــــــــــــــض  تسهيـــــــــــــــل 

المعمــــول  اإلجــــــــراءات 

توفيــر  أجــل  مــن  بهــا 

المــال والوقــت والجهــد

العقــــــــــــــود  إعــــــــــــــداد 

)العربيـــــــــة  باللغتيــــــــن 

واإلنجليزيــة( فــــــــــــــــــي 

مجلــد واحــد

ســهولة الحصــول علــى 

عبــــــر  العقـــــود  نسخــــــة 

الموقــــــــع اإللكترونــــــــي 

للــوزارة

القـــــــدرة علــــــى ملـــــــئ 

المطلوبـــــــــــة  البيانـــــــات 

فــي العقــــــــود إلكترونًيا

8. العقود الموحدة 

هــي مبــادرة تهــدف إلــى تحديــث العقــود النموذجيــة الموحــدة المطبقــة لــدى الوحــدات 

لالستشــارات  الدولــي  االتحــاد  مــن  والمعتمــدة  المتبعــة  الممارســات  بأحــدث  الحكوميــة 

.)FIDIC( الهندســية 

أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م
لتحسين اآلداء المالي
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دين ٩. برنامج تمويل المورِّ

10. منصة تفاكـــر

أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م
لتحسين اآلداء المالي

تعمــل وزارة الماليــة بالتعــاون مــع عــدد مــن البنــوك المحليــة علــى توفيــر حلــول 

تمويليــة ميّســرة للمورديــن وللشــركات المحليــة المتعاقــدة مــع الحكومــة.

ويهــدف البرنامــج إلــى إيجــاد حلــول بديلــة للمورديــن الســتيفاء مســتحقاتهم 

الماليــة دون الحاجــة إلــى توقيــع عقــود تمويليــة مــع البنــوك، وذلــك مــن خــالل 

 إلــى حســاباتهم المصرفيــة، 
ً

قيــام البنــوك بتحويــل مســتحقات المورديــن مباشــرة

علــى أن تقــوم وزارة الماليــة بســداد المســتحقات الماليــة للبنــوك.

عنــى باســتقبال األفــكار والمقترحــات 
ُ
منصــة إلكترونيــة ت

العامــة  الماليــة  تحســين  فــي  تســهم  التــي  والحلــول 

المشــاركة  تعزيــز  خــالل  مــن  اســتدامتها  وتحقيــق 

المجتمعية.تســتهدف المنصــة فــي المرحلــة التجريبيــة 

يتــم توســيع نطــاق  أن  الماليــة، علــى  موظفــي وزارة 

الفئــات المســتهدفة علــى ضــوء نتائــج المرحلــة التجريبية.
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أبرز التوجهات الحكومية لعام 2022م
لتحسين اآلداء المالي

11. دليل تسعير الخدمات الحكومية

هــو إطــار عمــل واضــح وموحــد  لتســعير رســوم الخدمــات الحكوميــة، ويتمثــل الهــدف الرئيســي لهــذا 

الدليــل فــي أن يكــون مرجــع أساســي للجهــات الحكوميــة. كمــا يمكــن لبعــض الجهــات كجهــاز االســتثمار 

الُعمانــي، والشــركات المملوكــة للدولــة وصناديــق التقاعــد والصناديــق االســتثمارية والمناطــق الحــرة، 

الرجــوع إلــى الدليــل فــي تســعير رســوم خدماتهــا.

تطبيق الدليل:	 

تــم تطبيــق الدليــل فــي مرحلتــه األولــى علــى وزارة التــراث والســياحة، ووزارة التجــارة والصناعــة وترويــج 

االســتثمار، وقطــاع البلديــات. وأســفرت نتائــج التطبيــق عــن التالــي: 

حيــث يتــم العمــل علــى تطبيــق نتائــج المرحلــة األولــى فــي األول مــن ينايــر 20222م، كمــا ســيتم 

التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة التــي  ســتكمل مراجعــة رســومها باســتخدام الدليــل، تطبيــق نتائــج 

المراجعــة فــور اعتمادهــا.
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