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ســنحرص علــى توجيــه مواردنــا الماليــة التوجيــه األمثــل بمــا يضمــن خفــض
المديونيــة وزيــادة الدخــل ،وســنوجه الحكومــة بكافــة قطاعاتهــا النتهــاج
إدارة كفــؤة وفاعلــة تضــع تحقيــق التــوازن المالي وتعزيــز التنويــع االقتصادي
واســتدامة االقتصــاد الوطنــي فــي أعلــى ســلم أولوياتهــا ،وأن تعمــل علــى
تطويــر األنظمــة والقوانيــن ذات الصلــة بــكل هــذه الجوانــب بمشــيئة اللــه.
حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه
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المقدمة
ً
ً
شـهدت السـلطنة خلال العقـود الخمسـة الماضيـة إزدهـارا إقتصاديـا واجتماعيـا
حققـت خاللهـا السـلطنة طفـرة تنمويـة فـي كافـة األصعـدة والقطاعـات .إال أن أزمة
تراجـع أسـعار النفـط العالميـة ألقـت بظاللهـا علـى األوضـاع المالية للسـلطنة منذ أن
بـدأت فـي اإلنخفـاض فـي أواخر عـام 2014م ،واسـتمرت فـي مسـتويات منخفضة طوال
الفتـرة الماضيـة .ولجـأت الحكومـة خلال تلـك الفتـرة إلـى إتخـاذ عـدد مـن اإلجـراءات
للتخفيـف مـن وطـأة هـذه األزمـة مـن خلال خفـض مصروفـات الوحـدات الحكوميـة،
وخفـض المصروفـات اإلسـتثمارية ،وزيـادة مصـادر اإليـرادات غيـر النفطيـة ،وتفـادت
جاهـدة الكثيـر مـن اإلجـراءات التـي قـد تمـس حيـاة المواطـن ،إال أن اسـتمرار األزمـة
لوقـت طويـل أدى إلـى اتسـاع الفجـوة بيـن اإليـرادات والمصروفـات فأصبحـت القـدرة
ً
علـى الوفـاء بمتطلبـات التنميـة والخدمـات العامة أكثـر صعوبة .ونظـرا لضعف مرونة
اإلنفـاق وصعوبـة تخفيضـه بنفس النسـبة ،فقـد أدى ذلك إلـى عجوزات مالية سـنوية
كبيرة.
ولتوفيـر التمويـل اللازم لسـد عجز الموازنة ،فقـد اعتمدت الحكومة وبشـكل كبير على
االقتـراض ال سـيما مـن األسـواق الخارجيـة إضافـة إلـى السـحب مـن اإلحتياطيـات ،أدت
إلـى ارتفـاع إجمالـي الديـن العـام وكلفـة خدمتـه إلـى مسـتويات غيـر مسـبوقة .وعلـى
الرغـم مـن تلـك التحديـات ،إال أن جائحـة كوفيـد  19-ومـا صاحبها مـن تأثيـرات إجتماعية
وإقتصاديـة وتدهـور فـي أسـعار النفـط قـد أدت إلـى تفاقـم الوضـع المالـي للدولـة،
وتدهـور إضافـي فـي العديـد مـن المؤشـرات الماليـة للدولـة ،ممـا سـاهم فـي زيـادة
مخاطـر االئتمـان وبالتالـي إنخفـاض التصنيـف االئتمانـي للسـلطنة ،والذي مـن المرجح
أن يسـتمر فـي اإلنخفـاض فـي حـال لم يتـم اتخـاذ تدابير وإجـراءات مالية مناسـبة ،األمر
ً
ً
ً
ً
الـذي سـيجعل اإلقتـراض أمـرا صعبـا ومكلفـا جدا.
تم إعداد خطة
التوازن المالي
متوسطة المدى
()202٤ - 202٠

بهدف الوصول
بالوضع المالي
إلى مستويات
اإلستدامة المالية

وفـي ضـوء هـذه التحديـات الماليـة ،وعـدم اليقيـن بشـأن تعافـي أسـعار النفـط ،تـم
إعـداد خطـة التـوازن المالـي متوسـطة المـدى ( )202٤-٢٠٢٠بهـدف الوصـول بالوضـع
المالـي إلـى مسـتويات اإلسـتدامة وذلـك لتفـادي إتخـاذ إجـراءات أكثـر حـدة سـيطال
أثرهـا الوضـع اإلقتصـادي واإلجتماعـي للدولـة والمجتمـع.
الجديـر بالذكـر أن تنفيـذ هـذه الخطـة سـيتزامن مـع تنفيـذ مجموعـة مـن البرامـج
واإلجـراءات اإلقتصاديـة التـي تهـدف إلـى تحسـين بيئـة األعمـال وتحفيز اإلسـتثمارات،
إضافـة إلـى إطلاق منظومة الحمايـة اإلجتماعية التي سـتعمل على تخفيـف آثار هذه
اإلجـراءات الماليـة علـى بعـض فئـات المجتمـع المسـتهدفة.

ً
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 ١.١األداء االقتصادي والمالي إلى نهاية عام ٢٠١٩م
أ) األداء االقتصادي
لقـد كان النفـط والغـاز بمثابـة المحـرك األساسـي للطفـرة التنمويـة التـي شـهدتها
السـلطنة خلال العقـود الخمسـة الماضيـة .وقـد أدركـت السـلطنة منذ وقـت طويل
الحاجـة إلـى التنويـع االقتصـادي وكانت سـباقة بيـن دول المنطقة في اطلاق (رؤية
ُ
عمـان  )2020التـي كانـت المرجـع الوطنـي للتخطيـط االقتصـادي مـا بين عامـي  ١٩٩٦م
و ٢٠٢٠م ،وقـد اتسـمت بالتركيـز علـى التنويـع االقتصـادي للتقليـل مـن االعتمـاد علـى
قطـاع النفـط كمصـدر رئيـس للدخل.
وركـزت هـذه الرؤيـة علـى تنويـع القاعـدة اإلنتاجيـة لالقتصـاد مـن خلال تشـجيع
االسـتثمار باألنشـطة غيـر النفطيـة .ونتيجـة لهـذه الجهـود فقـد تمكنـت السـلطنة
إرتفع اجمالي
ناتج األنشطة غير
النفطية من 5.3
ُ
مليار ريال عماني
في عام 1998م
ليصل إلى  19.3مليار
ُ
ريال عماني في عام
2019م

مـن تحقيـق نمـو ملحـوظ خلال هـذه الفتـرة ،حيـث إرتفـع اجمالـي ناتـج األنشـطة غيـر
ُ
ُ
النفطيـة مـن  5.3مليـار ريـال عمانـي في عـام 1998م ليصل إلـى  19.3مليار ريـال عماني
فـي عـام 2019م ،وارتفعـت مسـاهمتها فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي باألسـعار الثابتـة
مـن

 ٪٣٤فـي عـام 1998م إلـى %63

فـي عـام 2019م.

ً
ُ
وبالرغـم مـن تمكن السـلطنة إبـان تنفيذ رؤية عمـان  2020من تحقيق توسـعا اقتصاديا
فقـد واكبـه اسـتقرار فـي مسـتويات األسـعار بفضـل السياسـة النقديـة الحصيفـة.
ً
ُ
ولذلـك فـأن معـدالت التضخـم (مقاسـا بمؤشـر أسـعار المسـتهلك) ظلـت فـي
المتوسـط أقـل مـن  %2خلال الفتـرة مـا بيـن 1996م و2019م .وظـل القطـاع المصرفـي

المحلـي فـي السـلطنة يتمتـع بالمرونة الالزمة والقـدرة على التعامل مـع أية صدمات
اقتصاديـة قـد تبـرز نتيجـة ألي احـداث أو تغيـرات عالميـة ،بالتزامـن مـع مواصلـة توفيـر
ً
الدعـم لألنشـطة االقتصاديـة وخصوصـا فـي القطاعـات غيـر النفطيـة.

ً
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نمو النشاط االقتصـادي في السلطنة خـالل العقـدين الماضيين
إجمالي القيمة المضافة حسب القطاع (األسعار الثابتة لعام 2010م)
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أنشطة غير هيدروكربونية

أنشطة هيدروكربونية

ً
ً
المصــدر :المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات (2020م) :يختلــف إجمالــي القيمــة المضافــة ( )GVAاختالفــا طفيفــا عــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ( )GDPألنــه يســتبعد أنشــطة الوســاطة الماليــة غيــر المباشــرة والضرائــب وكذلــك الدعــم الحكومــي المقــدم لقطــاع
الخدمــات واإلنتــاج.

وعلـى الرغـم مـن التراجـع الحاد في أسـعار النفط منذ اواخـر عـام 2014م ،إال أن الحكومة
واصلـت تنفيـذ المشـاريع الخدميـة واالقتصاديـة .فقـد تـم خلال الفتـرة الماضيـة
افتتـاح مبنـى مطـار مسـقط الدولـي الجديـد ،وسـبق ذلـك افتتـاح عـدد مـن المطـارات
األقليميـة .كمـا تـم اإلنتهـاء مـن تنفيـذ مشـروع طريـق الباطنـة السـريع واسـتكمال
مشـاريع تطويـر منطقـة الدقـم اإلقتصاديـة ،واإلنتهـاء مـن تنفيـذ الحزمـة األولى من
طريـق بدبـد صـور .باإلضافـة إلـى تنفيـذ مجموعـة مـن مشـاريع التنويـع اإلقتصـادي
ُ
مثـل توسـعة مصفـاة صحـار وحقل خـزان للغاز والمشـاريع السـياحية مثل مركـز عمان
للمؤتمـرات والمعـارض ،إضافـة إلـى عـدد مـن المنتجعـات والفنـادق وغيرهـا مـن
المشـاريع التـي شـملت كافـة القطاعـات.
كان من المتوقع
أن يسجل الناتج
المحلي اإلجمالي
للسلطنة باألسعار
ً
الثابتة نموا بنسبة
 %3.7في عام
2020م و %4.3في
عام 2021م

وقـد كانـت التوقعـات تشـير قبـل انتشـار جائحـة كوفيـد ،19-إلـى أن النمـو االقتصـادي

سيسـتعيد عافيتـه فـي عـام 2020م مـع بـدء اإلنتـاج فـي مشـروع غزيـر للغـاز وعـدد من
ً
المشـاريع النفطيـة الكبيـرة ،ووفقـا لتقريـر صنـدوق النقـد الدولـي «آفـاق االقتصـاد
العالمـي» الصـادر فـي أكتوبـر 2019م ،فقـد كان مـن المتوقـع أن يسـجل الناتـج المحلـي
ً
اإلجمالـي للسـلطنة باألسـعار الثابتـة نمـوا بنسـبة  %3.7فـي عـام 2020م و %4.3فـي
عـام 2021م.

خطة التوازن المالي متوسطة المدى

9

ب) األداء المالي

ّ
ســعت الحكومــة إلــى التكيــف المالــي منــذ تراجــع أســعار النفــط فــي أواخــر عــام 2014م.

وقــد أدت الجهــود المبذولــة فــي هــذا الصعيــد إلــى خفــض عجــز الموازنــة مقارنــة مــع
المســتويات التــي كان مــن الممكــن أن يصــل إليهــا هــذا العجــز فــي حــال لــم يتــم اتخــاذ
تلــك اإلجــراءات.
ّ
وحسـب المؤشـرات فـإن حوالـي  %2٠مـن اآلثـار الماليـة التـي حققتهـا جهـود التكيـف
المالـي قـد جـاءت مـن جانـب اإليـرادات غيـر النفطية ،وسـاهمت هـذه المبـادرات خالل
حسب المؤشرات
فإن حوالي  %2٠من
اآلثار المالية التي
حققتها جهود
ّ
التكيف المالي قد
جاءت من جانب
اإليرادات غير
النفطية

الفتـرة مـن العـام 2014م إلـى العـام 2019م فـي تحقيـق اآلتـي:
»زيـادة مصـادر اإليـرادات غيـر النفطيـة :بنسـبة  %١٧نتيجـة تطبيـق الضريبـة
االنتقائيـة ،وتعديـل ضريبـة الدخـل علـى الشـركات ومراجعـة رسـوم الخدمـات
الحكوميـة.
»خفـض مصروفـات الوحـدات الحكوميـة :بنسـبة  %13أغلبهـا تتعلـق بالعقـود
والمشـتريات.
»خفـض المصروفـات االسـتثمارية :خالل نفس الفترة بنسـبة أكثر من  %2٠وذلك
مـن خلال تبنـي منهجيـة دقيقـة لتقييـم ومراجعـة كافـة تفاصيـل المشـاريع
الجديـدة قبـل اعتمادهـا وإدراجهـا فـي الموازنـة العامـة للدولة.
ً
»خفـض الدعـم الحكومـي :وحقـق هـذا االجـراء خفضـا بما يقـارب  %٥٠فـي معدل
الدعـم الموجـه لبعـض الخدمـات العامـة بمـا فيهـا الوقود.

ّ
اآلثار المالية التي حققتها جهود التكيف المالي
من 2014م 2019 -م

%١٧
زيــــــــــــــادة مصـــــادر
اإليرادات غير النفطية

%13
خفض مصروفـــات
الوحدات الحكومية

%٢٠ +
خفض المصروفات
االستثمـــــــــــــــارية

%٥٠
خفض الدعم
الحــــــــكومي
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ً
وفـي الوقـت ذاتـه قامـت وحـدة دعـم التنفيـذ والمتابعـة (سـابقا) ،والوحـدات
الحكوميـة ذات العالقـة بتحسـين وتطويـر قطـاع بيئة األعمـال االسـتثمارية والتجارية
ضمن إطار الخطة الخمسـية التاسـعة ،األمر الذي سـاهم في تحسـن موقع السـلطنة
واصلت الموازنة
العامة للدولة
تسجيل متوسط
عجز سنوي بلغ3.3
ُ
مليار ريال عماني
ليصل العجز

فـي العديـد مـن مؤشـرات التنافسـية العالميـة.
ّ
وعلـى الرغـم مـن الجهـود التـي بذلتهـا السـلطنة علـى صعيـد التكيـف المالـي ،إال أن

الموازنـة العامـة للدولـة واصلـت تسـجيل متوسـط عجـز سـنوي بلـغ3.3
ُ
ُ
عمانـي ليصـل العجـز التراكمـي إلـى حوالـي  20مليـار ريـال عمانـي بنهايـة عـام 2019م.

مليـار ريـال

التراكمي إلى حوالي
ُ
 20مليار ريال عماني
بنهاية عام 2019م

العجز المالي

ُ
مليار ريال عماني
2014

2015

2016

2017

 ١‚١ ٤‚٦١‚١ -

٥‚٣ -

٣‚٨ -

2018

2019

٢‚٧ -

٢‚٦ -

5‚7 -

 11‚0 14‚8 17‚4 20‚0العجز التراكمي

العجز الجاري

ولتوفيـر التمويـل اللازم لسـد عجـز الموازنـة ،فقـد اعتمـدت الحكومة بشـكل كبير على
ً
االقتـراض وخصوصـا مـن األسـواق الخارجيـة ،األمـر الـذي أدى إلـى ارتفاع إجمالـي الدين
ُ
العـام إلـى مسـتويات غيـر مسـبوقة حيـث ارتفـع مـن  1.5مليـار ريـال عمانـي (حوالي %5
ُ
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي) فـي عام 2014م إلـى  17,٦مليار ريـال عمانـي ( %٦٠من الناتج
المحلـي اإلجمالـي) فـي عـام 2019م ،وقفـزت كلفـة خدمـة الديـن العـام (الفوائـد علـى
ُ
القـروض) مـن حوالـي ( )35مليـون ريـال عمانـي فـي عـام 2015م إلـى( )٦٨٤مليـون ريال
ُ
ُ
عمانـي فـي عـام ٢٠١٩م وتصـل إلـى مـا يقـارب المليـار ريـال عمانـي في عـام  2020م.
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الدين العام

ُ
مليار ريال عماني

١٢‚٢

١٧‚٦
١٥‚٥

٨‚٤
5.2

8.9

11.8

13.3

٤‚١
0.9
١‚٥
٠‚٦
0.9

2014

٣‚٢

2015

٣,٣

٣,٣

٣,٧

٤,٣

2016

2017

2018

2019

الدين الخارجي

٢.١

الدين المحلي

التطورات االقتصادية والمالية لعام 2020م

اســتهدفت الموازنــة العامــة للدولــة لعــام 2020م خفــض العجــز المالــي إلــى 2.5
تشير التوقعات إلى
ان الجائحة ستؤدي
إلى انخفاض
اإليرادات المالية
للدولة على المدى
المتوسط ،مما
يؤدي إلى عجوزات
مالية سنوية
بمتوسط ال يقل عن
ُ
 5مليار ريال عماني

مليــار

ُ
ريــال عمانــي بانخفــاض نســبته  %7.9عــن مســتواه فــي عــام 2019م وعلــى افتــراض

تحقــق متوســط ســعر النفــط يبلــغ 58

دوالرا للبرميــل.

إال أنـه ومـع تفشـي جائحـة كوفيـد 19-ومـا صاحبهـا مـن إجـراءات احترازيـة فقـد تأثـر
ً
النشـاط االقتصـادي علـى النطاقيـن المحلـي والعالمـي خلال عـام 2020م مصحوبـا
بتقلبـات حـادة فـي سـوق النفط حيث انخفض سـعر النفط بأكثر من  %30خالل أسـبوع
واحـد فقـط ،وذلـك نتيجـة انخفـاض الطلـب العالمـي علـى النفـط ومـن المتوقـع ان
ً
ُ
يبلـغ متوسـط سـعر نفـط الخام العماني ما يقـارب  ٤٨دوالرا للبرميل خلال هذا العام.
ً
ويتوقـع كال مـن صنـدوق النقـد والبنـك الدوليـان انكمـاش معـدل النمـو االقتصـادي
العالمـي بنحـو  %5فـي عـام 2020م االمـر الـذي يعـد أكبـر انكمـاش لـه منـذ عـدة عقـود.
تشـير التوقعـات إلـى ان الجائحـة سـتؤدي إلـى انخفـاض اإليـرادات الماليـة للدولـة علـى
المـدى المتوسـط ،ممـا يؤدي إلى عجوزات مالية سـنوية بمتوسـط ال يقـل عن  5مليار
ُ
ريـال عماني.

خطة التوازن المالي متوسطة المدى
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لقـد سـاهمت التأثيـرات المصاحبة للجائحة واضطرابات سـوق النفط فـي زيادة مخاطر
االئتمـان وانعكـس ذلـك علـى قيـام وكاالت التصنيـف االئتمانـي العالميـة بإجـراء
تخفيـض إضافـي لدرجـة التصنيـف االئتمانـي للسـلطنة خلال هـذا العـام وذلـك كمـا
هـو موضـح فـي الشـكل التالـي:

يناير 2020م

أغسطس 2020م

يناير 2020م

أغسطس 2020م

يناير 2020م

أكتوبر 2020م

من المرجح أن يتم
إجراء تخفيضات
إضافية خالل

فترة ( )12-6شهرا

ً

القادمة في حال
لم يتم اتخاذ تدابير
وإجراءات مالية
اضافية
التصنيفات االئتمانية السيادية للسلطنة

وتؤكـد السـرعة التـي تمت بهـا التخفيضات األخيـرة فـي التصنيف االئتماني للسـلطنة
حـدة التراجـع الـذي شـهدته أوضـاع الماليـة العامـة للدولـة بينمـا تشـير النظـرة

المسـتقبلية إلـى أنـه مـن المرجـح أن يتـم إجـراء تخفيضـات إضافيـة خلال فتـرة ()12-6
ً
شـهرا القادمـة فـي حـال لـم يتـم اتخـاذ تدابيـر وإجـراءات ماليـة إضافيـة.

ويـؤدي تسـارع خفـض مسـتويات التصنيـف االئتمانـي إلـى جانـب النظرة المسـتقبلية
السـلبية إلـى الحـد مـن قـدرة السـلطنة علـى النفـاذ إلـى مختلـف خيـارات االقتـراض
وتجعـل مـن عمليـة تمويـل العجـوزات المسـتمرة أكثـر صعوبـة وكلفـة ،وقـد تصبح
فـي مرحلـة مـا غيـر متاحة.
وفـي ضـوء التحديـات السـابقة ،وفـي ظـل عـدم اليقيـن بشـأن توقعـات أسـعار النفـط
المسـتقبلية ،فـإن هـذه الخطة تسـعى إلى تجنب مخاطـر االضطرار إلى اتخـاذ إجراءات
أكثـر حـدة سـيكون لهـا اثـار اقتصاديـة واجتماعيـة كبيـرة ،إضافـة إلـى تراجـع عميـق
فـي جاذبيـة السـلطنة كوجهة اسـتثمارية.

خطة التوازن المالي متوسطة المدى
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ً
لذلـك فـإن المضـي قدمـا فـي تطبيـق السياسـات واإلجـراءات الماليـة التـي تضمنتهـا
الخطـة ،وعلـى الرغـم مـن بعـض اآلثـار اإلجتماعيـة واإلقتصاديـة المؤقتـة التـي قـد
تصاحبهـا إال أنهـا ستسـاهم فـي تحسـين المركـز المالـي للسـلطنة وفي خفـض الدين
العـام ،وفـي تحسـن التصنيـف االئتمانـي للسـلطنة ،ورفـع قدرة السـلطنة علـى توفير
منـاخ تنافسـي لالسـتثمارات والمشـاريع التـي سـتفتح البـاب أمـام توفيـر فـرص عمـل
تسـتوعب نسـبة كبيـرة مـن أعـداد الباحثيـن عن عمـل ،كما سـتمكن أصحاب المشـاريع
ورواد األعمـال مـن تطويـر أعمالهـم التجاريـة ،ومـا يعنيـه ذلـك مـن تحقيـق معـدالت
نمـو اقتصـادي أعلـى وتعزيـز قـدرة السـلطنة علـى اإلنتـاج والتصديـر وبالتالـي المضـي
ً
قدمـا فـي مسـار تحقيـق الرفـاه االجتماعـي المسـتهدف.

خطة التوازن المالي متوسطة المدى

14

خطة التوازن المالي
متـوســــطة المــدى

202٤ - 202٠

٢

االستدامة المالية:

أحد ممكنات رؤية ُعمان 2040
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٢
ّ
يهدف ممكن
االستدامة المالية
إلى تعزيز القدرة
ّ
على التكيف مع
األوضاع المالية
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ُ

االستدامة المالية :أحد ممكنات رؤية عمان 2040

ُ
ُ
تشـكل االسـتدامة المالية للسـلطنة أحد اهم ممكنات رؤية عمان  ،٢٠٤٠وتعتبر أولوية
ّ
ملحـة لضمـان تطبيـق الرؤية على أرضية صلبـة .حيث يهدف ممكن االسـتدامة المالية
ّ
إلـى تعزيـز القـدرة علـى التكيـف مـع األوضـاع الماليـة واسـتيعاب أيـة تحديـات ماليـة
ومتغيـرات اقتصاديـة مسـتقبلية ،وضمـان الكفـاءة الماليـة للسـلطنة والقـدرة علـى
توفيـر المتطلبـات الماليـة الالزمـة للخطـط التنمويـة المنبثقـة عـن الرؤية.
ً
وتتضمن الرؤية أربع أولويات من بين اثني عشر أولوية تعتبر األكثر ارتباطا باالستراتيجية
ً
الماليـة للسـلطنة ،وقـد تم بناء عليها صياغـة خطة التوازن المالي متوسـطة المدى،
وتتمثـل هذه األولويات في:
»التنويع االقتصادي واالستدامة المالية
»القطاع الخاص واالستثمار والتعاون الدولي
»حوكمة الجهاز اإلداري للدولة والموارد والمشاريع
»الرفاه والحماية االجتماعية

ُ
األولويات الوطنية في "رؤية عمان "٢٠٤٠

الصحة

التعليم
والتعلم
والبحثالعلمي
والقدرات
الوطنية

حوكمة
الجهاز اإلداري
للدولة
والموارد
والمشاريع

التشريع
والقضاء
والرقابة

المواطنة
والهوية
والتراث
والثقافة

الرفاه
والحماية
االجتماعية

البيئة
والموارد
الطبيعية

تنمية
المحافظات
والمدن
المستدامة

القيادة
واإلدارة
االقتصادية

التنويع
االقتصادي
واالستدامة
المالية

سوق العمل
والتشغيل

القطاع الخاص
واالستثمار
والتعاون
الدولي

خطة التوازن المالي متوسطة المدى
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خطة التوازن المالي
متـوســــطة المــدى

202٤ - 202٠

٣

خطة التوازن المالي متوسطة
المدى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٠
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 ٣٣خطة التوازن المالي متوسطة المدى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٠
تقـوم خطـة التـوازن متوسـطة المـدى  ٢٠٢٤ - ٢٠٢٠علـى أسـاس التحكـم فـي الوضـع
المالـي الناجـم عـن هبـوط اسـعار النفـط ،وإدارة المخاطـر المرتبطـة بهـا ،للخـروج مـن
حالـة التراجع المسـتمر للوضع المالي وما يسـتتبعه من تراجـع في التصنيف االئتماني
ُ
للسـلطنة ،كمـا تقـوم الخطـة علـى توفير اإلطـار المالـي الداعـم لـ«رؤية عمـان .»2040
ولتحــقيق ذلك ،تم تصميم خطة التوازن المالي متوسـطة المدى بناء على المحــــاور

التالية:

دعم النمو
اإلقتصادي

تنشيط وتنويع
مصادر اإليرادات
الحكومية

ترشيد ورفع
كفاءة اإلنفاق
الحكومي

يعتمد نجاح اإلســـتدامة الماليـــة على قدرة الدولة علـــى تحقيق نمو
اقتصـــادي متواصل .وذلـــك من خالل تبنـــي الخطط الخمســـية التي
ُ
تســـعى إلى تحقيق األهـــداف التنموية لرؤيـــة عمان 2040م

الســـعي لزيادة اإليـــرادات غيـــر النفطية كنســـبة من الناتـــج المحلي
اإلجمالي مـــن أجل توفيـــر الوقاية الالزمـــة من التقلبات في أســـعار
النفـــط ،إضافة إلى اســـتغالل المـــوارد المحلية بكفـــاءة أكبر

وضع اإلنفاق العام على مســـار مســـتدام من خـــال الحـــــــــــــــد من
اإلختــــاالت الهيكلـــــية القائمـــــــة بيـــــن اإليرادات والمصروفات عن
طريق تحســـين كفـــاءة تقديـــم الخدمات

تعزيزمنظومة

ً
انســـجاما مع أولوية «الرفـــاه والحماية االجتماعية» فـــي رؤية 2040م،
تســـعى خطـــة التوازن المالي متوســـطة المـــدى على تعزيـــز التكافل
المجتمعي مـــن خالل تعزيـــز منظومة الحمايـــة االجتماعية.

رفع كفاءة

ً
دعمـــــــا لمحــــــــور أولــــوية «حوكمة الجهـــاز اإلداري للدولـــة والموارد
والمشـــاريع» فـــي رؤيـــة  .2040تتضمـــن الخطـــة مبادرات ستحســـن من
اإلدارة الماليـــة العامـــة وتعـــزز القدرات فـــي الجهـــاز اإلداري.

الحماية
االجتماعية

اإلدارة المالية
العامة
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تشـتمل هـذه المحـاور علـى عـدد مـن المبـادرات مـن شـأنها تحقيـق االسـتدامة

الماليـة فـي األجـل المتوسـط .وسـيتم تطبيـق هـذه المبـادرات خلال الفتـرة - ٢٠٢٠
ُ
٢٠٢٤م ويتوقـع أن تـؤدي إلـى خفـض عجـز الموازنـة العامـة بشـكل تدريجـي ليصـل
إلـى  %١,٧مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي عـام 202٤م والتـي يعتبـر الوضـع المالـي
عندهـا فـي الحـدود اآلمنـة كمـا هـو موضـح فـي الجـدول التالـي:
ُ
مليون ريال عماني

(تقديرات أولية)

2020

٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٣

٢٠٢٤

إجمالي اإليرادات الحكومية المستهدفة

8,600

9,280

10,211

11,٥٣٨

12,٠٩٥

إجمالي اإلنفاق الحكومي المستهدف

12,660

12,482

12,٧٩٨

12,٦٣٩

12,٦٣٢

العجز المالي بعد تنفيذ الخطة

*4,060 -

3,202 -

2,٥٨٧ -

1,١٠١ -

٥٣٧ -

نسبة العجز إلى الناتج المحلي االجمالي

%15.8-

%11.5 -

%8,٨ -

%3,٦ -

%1,٧ -

نسبة اإليرادات غير النفطية إلى إجمالي
اإليرادات

%28

%35

%36

%35

%35

* يتضمن التحويل إلى صندوق االحتياطي.

وسـتحقق خطـة التـوازن المالـي متوسـطة المـدى مؤشـرات ماليـة أخـرى تسـهم فـي
ُ
تحقيـق مسـتهدفات رؤيـة عمـان  2040كمـا هـو واضـح فـي الرسـم البيانـي التالـي:
خطة التوازن المالي متوسطة المدى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٠
ُ
الممكنة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040
ُ

الخطة المالية 2024-2020م

2020
٪٧٩

2030

2024

رؤية عمان 2040

2040

٪80
٪٧٠
٪٦٠

%49

%9

%39

%34

%13

%15

نسبة اإلنفاق الحكومي من النــــاتج المحــــلي اإلجمالي
نسبة اإليرادات غير النفطية من الناتج المحلي اإلجمـالي
نسبة الـــــــــدين من النــــــــــــاتج المحــــــــــــلي اإلجمالي

%25
%18
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يسـلط الجـدول التالـي الضـوء علـى نسـبة الديـن مـن الناتـج المحلـي فـي حـال عـدم اتخـاذ اي
اجـراءات ماليـة خلال السـنوات القادمة وفي حـال تنفيذ خطة التوازن المالي متوسـطة المدى
 .٢٠٢٤ - ٢٠٢٠ويوضـح الشـكل وصـول الدين إلى مسـتوى مسـتقر خالل فترة تنفيـذ الخطة والذي
سـيواصل االسـتقرار واالنخفـاض بعـد عـام ٢٠٢٤م

2020

2021

2022
٪١٠٩

٪٨٣
%٧٩

2023

2024

٪١١٩

٪١٢٨

٪٩٥
%83

%٨٦

%٨٣

%٨٠

نسبة الدين من الناتج المحلي في حال عدم اتخاذ االجراءات الالزمة
نسبة الدين من الناتج المحلي في حال تنفيذ الخطة

وسـتخضع للمتابعـة خطـة التـوازن المالـي متوسـطة المـدى ( )٢٠٢٤ - ٢٠٢٠والتقييـم بشـكل
دوري لضمـان تحقيـق النتائـج المسـتهدفة.
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محاور خطة التوازن المالي متوسطة المدى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٠

دعم النمو
اإلقتصادي

تحسين بيئة االعمال
تحفيز االستثمار المحلي واالجنبي

المبادرة ()1
تعــــــــــزيز عوائــــــــــــد
االستثمارات الحكـــومية

المبادرة ()2
تعزيــــز إدارة الضـــــرائب
والتحصيــــل الضـــــريبي

الحكومية

المبادرة ()3
تطبيـــــــــق ضـــــــــــريبة
القيمـــــــة المضــــــافة

المبادرة ()4
ضريـــــبة الدخــــــل على
أصحاب الدخل المرتفع

ترشيد ورفع

المبادرة ()1
الشــــــراء اإلستراتيجــــــــي
الحكــــــومي الموحـــــــــــد

المبادرة ()2
رفــــــــــــــــع كفــــــــــاءة
االنفـــــــاق اإلنمــــــــائي

المبادرة ()3
مراجعــــــــــةالمصــــــاريف
التشغيلية وضبط االنفاق

المبادرة ()٤
إعــــــــــادة توجيه دعـــم
الخـــــــــــدمات العـــــامـة

تنشيط وتنويع
مصادر اإليرادات

كفاءة اإلنفاق
الحكومي

تعزيزمنظومة
الحماية

سيتـم تفعــــيل هـــذه المنظــــومة بالـــتزامن مع تطبيــــق
مبــادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى

االجتماعية

رفع كفاءة
اإلدارة المالية
العامة

المبادرة ()1
تحــــــديث نظــــــــــــام
اإلدارة المالية العامة

المبادرة ()2
تعـــــــزيز قـــــــــــــدرات
مكــتب الدين العــــام
ووحــدة السياســـــات
المـــــــــــاليـة الكـــــلـية

المبادرة ()3
تطبيق نظام حســاب
الخـــــــزينة المــــــوحد

المبادرة ()4
إنشــــــــــاء السجـــــــل
الوطـــــني لألصـــــــول
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المحور األول :دعم النمو االقتصادي
يعتمـد نجـاح االسـتدامة الماليـة علـى قـدرة الدولـة علـى تحقيـق نمـو اقتصـادي
ّ
متواصـل ،إلـى جانـب التكيـف مـع المتغيـرات والصعوبـات الماليـة ،ويسـعى هـذا
المحـور إلـى تعزيز وتيـرة النمو االقتصادي وإعادة التأكيد على الـدور المحوري للقطاع
الخـاص فـي االقتصـاد الوطنـي مـن خالل تحسـين بيئـة األعمـال وإعادة هيكلة سـوق
العمـل باإلضافـة إلـى تحفيـز االسـتثمارات المحليـة واألجنبيـة.

تحسين بيئة األعمال
ُ
يعـد تحسـين وتطويـر بيئـة األعمـال مـن أهـم العوامـل الداعمـة لتمكيـن القطـاع
الخـاص ،والـذي بدوره يسـاعد على النمـو االقتصادي ويزيد من فـرص العمل المتاحة.
وتهـدف الخطـة فـي مجـال دعـم النمـو االقتصـادي لتحقيـق المبـادرات التاليـة:
مبادرات التحول اإللكتروني
تم إنجاز تقدم
ملحوظ في انضمام
الجهات الحكومية
إلى منصة استثمر
بسهولة

تحقيـق تحـول إلكترونـي شـامل فـي إجـراءات تسـجيل الشـركات وإصـدار التراخيـص
التجاريـة مـن خلال منصـة « اسـتثمر بسـهولة» ،التـي تمثـل نقطـة وصـول واحـدة
إلـى كافـة الخدمـات الحكوميـة اإللكتروينـة لقطـاع األعمـال فـي السـلطنة .وقـد تـم
إنجـاز تقـدم ملحـوظ فـي انضمـام الجهـات الحكوميـة إلـى منصـة اسـتثمر بسـهولة

تباعـا فـور اكتمـال عمليـة التحـول االلكترونـــــي لهـا حيـث تـم الربـط مـع  26جهـة
حتـى تاريخـه ،كمـا تـم خلال العـام الجـاري:
»الربـط اإللكترونـي مـع مختلـف دوائـر البلديـات ممـا أدى إلـى تقليـص الفتـرة
الزمنيـة للتراخيـص البلديـة مـن عـدة أسـابيع إلـى عـدة سـاعات فقـط
»تقليـص الفتـرة الزمنيـة للحصـول علـى تراخيـص العمالـة الوافـدة مـن عـدة
أسـابيع إلـى  3أيـام
»سيتم قريبا اكتمال ربط بلديات مسقط وصحار وظفار
ً
مشـروع التحـول نحـو الحكومـة اإللكترونيـة .والـذي يعـد واحـدا مـن أهـم المشـاريع
التـي تعـزز بيئـة األعمـال فـي القطاعيـن العـام والخـاص علـى حـد سـواء ،ويمثـل هـذا
التحـول اتجاهـا عالميـا متصاعـدا خاصـة فـي ظـل جائحـة كوفيـد .19 -
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مبادرات تنشـيط السوق العقاري
تتبنـى وزارة اإلسـكان والتخطيـط العمرانـي حزمة إجراءات تعمل على إنعاش السـوق
العقـاري في السـلطنة أهمها:
»تخفيض الرسوم على التصرفات العقارية من  % 5إلى % 3
»الترخيص لعمليات اإليجار المؤدي إلى التملك  /بيع بالتقسيط
»السـماح بإضافـة طوابـق عليـا فـي المبانـي (المتـر الهوائـي) مقابـل دفـع رسـم
عليها
ُ
»فتـح المجـال أمـام غيـر العمانييـن لتملـك الوحـدات العقاريـة السـكنية فـي
المبانـي السـكنية التجاريـة متعـددة الطوابـق فـي مناطـق محـددة
مبادرة مراجعة الرسـوم الحكومية
تهدف مبادرة
مراجعة آلية
تسعير الخدمات
الحكومية إلى
بناء قاعدة بيانات
أولية بالخدمات
الحكومية و إيجاد
إطار تنظيمي موحد
لتسعير ها

تهـدف مبـادرة مراجعـة آليـة تسـعير الخدمات الحكومية إلـى بناء قاعـدة بيانات أولية
ً
بالخدمـات الحكوميـة و إيجـاد إطـار تنظيمـي موحـد لتسـعير ها،حيث يتـم حاليا العمل
علـى بنـاء دليـل مرجعـي موحـد لتسـعير الخدمـات الحكوميـة يهـدف إلـى تحقيـق
ً
مجموعـة مـن األهـداف الماليـة واالقتصاديـة للسـلطنة ،خصوصـا تلـك التـي تعنـى
ُ
بتمكيـن بيئـة األعمـال فـي السـلطنة وتعزيـز جاذبيـة السـوق العمانـي لالسـتثمار،
ومـن أهـم تلـك األهـداف:
»المسـاهمة فـي إلغـاء الحواجـز والعوائـق التـي تحد من مباشـرة مزاولة النشـاط
التجـاري وممارسـة األعمال
»تحسـين القـدرة التنافسـية للسـلطنة خاصـة مـن حيـث تكلفـة مزاولـة األعمـال
فـي السـلطنة بـدول المنطقـة ودول العالـم عنـد مراجعـة رسـوم الخدمـات
الحكوميـة
»النظـرة الشـمولية عنـد وضـع الرسـوم ،ويتأتـى ذلك من خلال تصميم و دراسـة
(مخطـط رحلـة العميـل) لـكل خدمـة مقدمـة للوصـول إلـى إجمالـي الرسـوم
المفروضـة وعـدد الخطـوات و الجهـات المشـاركة فـي تقديـم كل خدمـة
»إشـراك القطـاع الخـاص فـي المشـاريع التـي تتعلـق بتعديـل أو فـرض أو إلغـاء
الرسـوم  ،وذلـك عنـد مراجعـة الرسـوم التـي تؤثـر علـى قطـاع بيئـة األعمـال
»تسهيل الوصول إلى بيانات الخدمات التي تقدمها الحكومة
»مراعاة أهمية تحقيق التوازن بين رسم الخدمة المقدمة وجودتها
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مباردة تقييم ومراجعة اجراءات سـوق العمل
تهـدف هـذه المبـادرة إلـى إجـراء تقييـم ومراجعـة شـاملة ألوضـاع سـوق العمـل
وخاصـة فيمـا يتعلـق بالتشـريعات المنظمـة للسـوق ودراسـة محـددات العـرض
والطلـب .حيـث أن مراجعـة أوضـاع سـوق العمـل بصفة دورية سيسـاهم فـي ضمان
ّ
توافـق اتجاهـات سـوق العمـل مـع التطـورات الديمووغرافيـة والتغيـرات الهيكليـة
ّ
فـي اإلقتصـاد ودورة األعمـال ،وتعزيز قـدرة االقتصاد على التأقلم مـع تغير معطيات
العـرض والطلـب واحتياجـات سـوق العمـل .ويتـم في الوقـت الراهن مراجعـة قانون
الخدمـة المدنيـة وقانـون العمـل .وتعكـف وزارة العمـل حاليا على مراجعة سياسـات
ونسـب التعميـن المفروضـة علـى القطاعـات االقتصاديـة المختلفة وإيجاد سياسـات
عمـل تهـدف لضمـان اسـتقرار القـوى العاملـة الوطنيـة فـي منشـآت القطـاع الخاص
ورفـع إنتاجيتهـا وإيجـاد بيئـة عمـل جاذبـة لالسـتثمارات.

تحفيز االستثمار المحلي واألجنبي
تعمـل السـلطنة علـى تحفيز اإلسـتثمارية المحليـة واألجنبية ،والتي بدورها سـتعمل
علـى حفـز النمـو االقتصـادي وخلـق فـرص عمـل جديـدة ،وتنويـع مصـادر الدخـل،
ّ
وجـذب رأس المـال والخبـرات والتقنيـة ،ونقـل المعرفـة ،وسـد الفجـوة بيـن معـدالت
االدخـار واالسـتثمار المحلـي ،ومسـاعدة الشـركات المحلية على التكامل مع سالسـل
القيمـة المضافـة العالميـة .األمـر الذي يسـهم في دفـع معدالت النمـو االقتصادي
ورفـع مسـتوى معيشـة المجتمـع.
وقـد تـم إيجـاد اطـار متكامـل لمنظومـة عمـل اإلسـتثمار فـي السـلطنة مـن خلال
مجموعـة القوانيـن التـي صـدرت فـي يونيـو 2019م والتـي اشـتملت علـى قوانيـن
إسـتثمار رأس المـال األجنبـي والتخصيـص والشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص.
ومـع اكتمـال صـدور اللوائـح التنفيذيـة للقوانيـن المذكـورة يكـون قـد تـم توفيـر اطار
قانونـي فعـال كفيـل بإفسـاح المجـال امـام القطـاع الخـاص ليقـود عجلـة النمـو فـي
االقتصـاد.
مبادرة تسـهيل الدخول للسلطنة
وفـي اطـار دعـم السـياحة وجـذب السـياح االجانـب لزيـارة السـلطنة والتعريـف
ُ
بالمقومـات السـياحية التـي تزخـر بهـا ال سـيما تلـك المرتبطـة بالتـراث العمانـي العريق،
فسـوف يتـم إعفـاء مواطنـي مـا يزيـد علـى  ١٠٠دولـة مـن شـرط الحصـول علـى التأشـيرة
لزيـارة السـلطنة .األمـر الـذي مـن شـأنه تعزيـز قطـاع السـياحة ورفـع مسـاهمته فـي
االقتصـاد الوطنـي.

خطة التوازن المالي متوسطة المدى

24

المحور الثاني :تنشيط وتنويع اإليرادات الحكومية
تسـعى الخطـة لتنشـيط وتنويـع مصادر اإليـرادات الحكوميـة ،بهدف تقليـل االعتماد
علـى اإليـرادات النفطيـة للتوجـه نحـو االسـتدامة الماليـة .وقـد تضمنـت الخطـة
مجموعـة مـن المبـادرات التـي تسـتهدف تنشـيط اإليـرادات وتنويـع مصادرهـا والتـي
ُ
بلـغ أثرهـا المالـي حوالـي 1,٤مليـار ريـال عمانـي كمـا هـو موضـح فـي الرسـم التالـي:

ُ
األثر المالي (مليون ريال عماني)

١,٢٧٧

١,٣٨٦

٨٣٠

488

٢٠٢٠

٥٦٥

٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٣

٢٠٢٤

وفيمـا يلـي نبـذة عـن بعـض المبـادرات التـي ستسـاهم فـي تحقيـق األثـر المالـي
المسـتهدف:

المبادرة ( :)1تعزيز عوائد االستثمارات الحكومية

يعمل الجهاز على
تعزيز وتحسين
كفاءة إدارة
االستثمارات
الحكومية
ومتابعتها،
وتطوير حوكمة
االستثمارات
والشركات على نهج
موحد

ُ
يأتـي تأسـيس جهـاز االسـتثمار العمانـي فـي
شـهر يونيـو مـن عـام 2020م بموجـب المرسـوم

السـلطاني  ،2020/61والـذي آلـت إليـه جميع أصول
وممتلـكات الصنـدوق االحتياطـي العـام للدولـة،
ُ
وصنـدوق عمـان لالسـتثمار ،وكذلـك الشـركات
واالسـتثمارات الحكوميـة ،فـي إطـار تحقيـق
أهـداف هـذه المبادرة .حيث أنه من المسـتهدف أن يعمل الجهاز على تعزيز وتحسـين
كفـاءة إدارة االسـتثمارات الحكوميـة ومتابعتهـا ،وتطويـر حوكمـة االسـتثمارات
ً
ً
والشـركات علـى نهـج موحـد ،لتصبـح عوائـد هـذه االسـتثمارات رافـدا أساسـيا للخزانـة
العامـة للدولـة.
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المبادرة ( :)2تعزيز إدارة الضرائب والتحصيل الضريبي

يأتـي صـدور المرسـوم السـلطاني رقـم ٢٠١٩/٦٦
بإنشـاء جهـاز الضرائـب ومنحـه الشـخصية
االعتباريـة واالسـتقالل المالـي واإلداري بهـدف
تحسـين كفـاءة وفاعليـة تحصيـل الضرائـب
مـن خلال تحسـين أنظمـة االلتـزام بالتسـجيل
الضريبـي وربط نظـام إدارة الضريبة مع األنظمة
الحكوميـة األخـرى وتطوير اآلليات التي تسـاهم
فـي زيـادة نسـبة التحصيـل ،وتطويـر إطـار للتدقيـق المالـي قائـم علـى المخاطـر.
وتعـول خطـة التـوازن متوسـطة المـدى علـى التحسـين المتوقـع فـي التحصيـل
الضريبـي كأحـد مصـادر اإليـرادات فـي الفتـرة المقبلـة.

المبادرة ( :)3تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ً
تماشـيا مـع االتفاقيـة الموحدة لضريبـة القيمة المضافـة ( )VATلدول مجلس

التعـاون لـدول الخليـج العربيـة التـي تـم التوقيـع عليهـا عـام 2016م ،فقـد تـم
اصـدار قانـون ضريبـة القيمـة المضافـة بموجـب المرسـوم السـلطاني رقـم

(  )٢٠٢٠/١٢١الصـادر بتاريـخ  ١٢أكتوبـر  ٢٠٢٠الـذي حـدد موعـد تطبيـق هـذه الضريبـة
ً
ليكـون بعـد  ١٨٠يومـا مـن تاريـخ نشـر المرسـوم فـي الجريـدة الرسـمية ،لتشـكل
ً
ً
مصـدرا جديـدا لإليـرادات العامـة للدولـة ولتنظـم السـلطنة بذلـك إلـى الـدول
التـي تطبـق ضريبـة القيمـة المضافـة والبالـغ عددهـا  ١٦٠دولـة حـول العالـم.
تنظم السلطنة إلى
الدول التي تطبق
ضريبة القيمة

وقـد قـام جهـاز الضرائـب بدراسـة اآلثـار االجتماعيـة واالقتصاديـة التـي قـد
تنتـج عـن تطبيـق هـذه الضريبـة ،ونتيجـة لهـذه الدراسـة ومـن أجل الحـد من أي

المضافة والبالغ

انعكاسـات على مسـتوى معيشـة المواطنين فقد تم إدراج أكثر من  90سلعة

عددها  ١٦٠دولة

أساسـية ضمـن قائمـة السـلع التـي ال تحتسـب عليهـا ضريبـة (نسـبة صفـر

حول العالم

فـي المئـة) .كمـا تـم إعفـاء قطاعـات الرعايـة الصحيـة والتعليـم واإليجـارات
السـكنية مـن نظـام الضريبـة.

خطة التوازن المالي متوسطة المدى

26

المبادرة ( :)4ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع
عنـد دراسـة الفجـوة المسـتهدف تغطيتهـا للوصـول بالعجز للمسـتوى المسـتدام ،تم
ً
النظـر فـي كافـة مصـادر تطويـر اإليـرادات بمـا فيهـا ضريبـة الدخل علـى األفـراد .علمـا بأن
هـذه الضريبـة تعتبـر أداة ماليـة تعتمـد عليهـا الكثيـر مـن دول العالـم كمصـدر رئيـس
لتمويـل الخدمـات التـي تقدمهـا للمجتمـع وكذلـك مـن السياسـات المسـتخدمة في
برامـج إعـادة توزيـع الدخـل.
مازالـت هـذه المبـادرة فـي مرحلـة الدراسـة ،حيث يتـم في الوقـت الراهن دراسـة كافة
الجوانـب المتعلقـة بتطبيـق هـذه الضريبـة .ومـن المسـتهدف تطبيـق هـذه الضريبة
فـي عـام ٢٠٢٢م ،ومـن المخطـط ان يتم توجيه االيـرادات المتوقعة من هـذه الضريبة
لتمويـل عدد مـن البرامـج االجتماعية.
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المحور الثالث :ترشيد ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومي
تهـدف الخطـة لترشـيد ورفـع كفـاءة اإلنفـاق الحكومـي وذلـك بدراسـة بنـود اإلنفـاق
الجاريـة أو التشـغيلية و بنـود اإلنفـاق اإلنمائـي للوحـدات الحكوميـة .وقـد تـم اتخـاذ
إجـراءات تخفيـض فـي اإلنفاق مقارنة بالمبالـغ المرصودة في الموازنـة العامة للدولة

لعـام 2020م ليصـل اجمالـي التخفيض بنسـبة  .٪١٠ولتعزيز كفـاءة اإلنفاق فقد تضمنت
الخطـة مجموعـة مـن المبـادرات لتحقيـق مسـتوى اإلنفـاق المسـتهدف والتـي يبلـغ
ُ
أثرهـا المالـي أكثـر من مليـاري ريـال عمانـي كالتالي:

تم اتخاذ إجراءات
تخفيض في اإلنفاق
مقارنة بالمبالغ
المرصودة في

ُ
األثر المالي (مليون ريال عماني)

الموازنة العامة
للدولة لعام 2020م.
ليصل اجمالي
التخفيض بنسبة ٪١٠

 870١,٦٣٣-

2020

2021

١,٨٦٩-

2022

٢,٠٣٠ -

٢,٠٦٩ -

2023

2024

وفيما يلي بعض المبادرات التي ستساهم في تحقيق األثر المالي المستهدف:

المبادرة ( :)1الشراء اإلستراتيجي الحكومي الموحد
تعتمـد هـذه المبـادرة علـى إيجـاد شـراء اسـتراتيجي موحـد للمشـتريات التشـغيلية
المتكـررة ،حيـث تأتـي تكاليـف هـذه المشـتريات كثانـي أكبـر بنـد فـي المصروفـات بعـد
بنـد الرواتـب ،وتسـتهدف هـذه المبـادرة إيجـاد شـراكات اسـتراتيجية لتوفيـر المـواد
ّ
والخدمـات المتكـررة بمـا يمكـن الحكومة من خفض تكلفة هذا البنـد ،وتطوير قوائم
موحـدة لألسـعار لتسـهيل التعامـل مـع المورديـن ،وتطويـر القـدرات الحكوميـة فـي
مجـال المشـتريات ،وتعزيـز االطـر القانونيـة للمشـتريات.

خطة التوازن المالي متوسطة المدى

28

الشراء االستراتيجي الحكومي الموحد

اإليجارات

تقنية
المعلومات

السفريات

إدارة
المرافق

المركبات
المملوكة
والمستأجرة

المبادرة ( :)2رفع كفاءة اإلنفاق اإلنمائي
ً
تخفيــض اإلنفــاق اإلنمائــي تزامنــا مــع اكتمــال العمــل فــي كثيــر مــن المشــاريع
التنمويــة الرئيســية ووصــول البنيــة األساســية فــي الســلطنة إلــى مســتوى متميــز
مــن التكامــل والشــمولية ،وســوف يتــم توجيــه اإلنفــاق اإلنمائــي للمشــاريع
االقتصاديــة واالجتماعيــة ذات األهميــة القصــوى ،وإفســاح المجــال امــام القطــاع
الخــاص لتمويــل وتنفيــذ المشــاريع ســواء بشــكل مســتقل أو مــن خــال آليــة
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص (.)Public Private Partnership

المبادرة ( :)3مراجعة المصاريف التشغيلة وضبط االنفاق
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى مراجعــة المصاريــف التشــغيلية وضبــط االنفــاق .وتمثــل
يشكل بند الرواتب
حوالي  %60من
إجمالي المصروفات
الجارية

الرواتــب أكبــر بنــد منفــرد فــي بنــود اإلنفــاق فــي الموازنــة العامــة للدولــة ،حيــث
تشــكل حوالــي  %60مــن إجمالــي المصروفــات الجاريــة .ولــذا ســيتم مــن خــال هــذه

المبــادرة ربــط الرواتــب بــاألداء الفــردي والمؤسســي لزيــادة الكفــاءة ورفــع جــودة
الخدمــات الحكوميــة .وقــد اســتدعى الوضــع المالــي فــي الســنوات الماضيــة تخفيــض
مســتوى التوظيــف فــي بعــض الوحــدات الحكوميــة إال أنــه اســتمر فــي القطاعــات
الحيويــة التــي تقــدم خدمــات مباشــرة للمجتمــع مثــل التعليــم والصحــة ،وتقليــص
عــدد موظفــي الحكومــة مــن خــال توفيــر نظــام للتقاعــد المبكــر لبعــض الفئــات بمــا
يتناســب مــع إعــادة هيكلــة القطــاع الحكومــي.
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المصروفات الجارية

%40

الرواتب

%60

مصروفات جارية أخرى

المبادرة ( :)٤إعادة توجيه دعم الخدمات العامة
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إعــادة توجيــه الدعــم للخدمــات العامــة لبعــض فئــات
ً
المجتمــع بــدل مــن تقديمــه إلــى كافــة الشــرائح .حيــث يتــم حاليــا تقديــم الدعــم
إلــى جميــع شــرائح المجتمــع دون اســتثناء ،األمــر الــذي أدى إلــى زيــادة كلفــة الدعــم
الحكومــي مــع زيــادة عــدد المشــتركين ونمــو اإلســتهالك لتصــل إلــى قرابــة مليــار
ً
ُ
ريــال عمانــي ســنويا.
ً
ونظــرا لعــدم توفــر المــوارد الماليــة لإلســتمرار فــي تقديــم الخدمــات لكافــة الشــرائح،
فإنــه ســيتم إعــادة توجيــه الدعــم لفئــات المجتمــع المســتحقة ،وذلــك مــن خــال
إعــادة تصنيــف فئــات المشــتركين الحاليــة فــي قطــاع الكهربــاء والميــاه وســيتم
تحديــد تعرفــات الكهربــاء والميــاه الجديــدة لــكل فئــة وذلــك بشــكل تدريجــي فــي
الســنوات القادمــة.
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المحور الرابع :إرساء وتعزيز منظومة الحماية االجتماعية
ُ
تعـد منظومـة الحمايـة االجتماعيـة مهمـة فـي ظـل توجـه السـلطنة إلـى اتخـاذ
مجموعـة مـن التدابيـر علـى صعيـد أنظمـة الدعـم والضرائـب وذلـك لرفـع قـدرة
وكفـاءة الحكومـة فـي التكيـف المالـي مـع األوضـاع الماليـة واالقتصاديـة الحاليـة.
وتهـدف هـذه المنظومـة إلـى تحسـين عمليـة تحديـد االسـر األكثـر عرضـة للتأثـر
وذلـك مـن أجـل توسـيع مسـتوى تغطيـة مظلـة الحمايـة وضمـان وصـول المنافـع
إلـى هـذه االسـر .وللحـد مـن التأثيـرات عـل أسـر ذوي الدخـل المحـدود فقد تـم مراعاة
اآلثـار اإلجتماعيـة لـكل مبـادرة علـى حـدة والعمـل على تقليص هـذه اآلثـار على فئات
الدخـل المحـدود.
سـيكتمل العمـل علـى المنظومـة الشـاملة فـي المـدى المتوسـط ،حيـث يجـري
العمـل علـى تحسـين تكامـل برامـج الحمايـة اإلجتماعيـة والدعـم المختلفـة ووضـع
سياسـات منظومـة حمايـة إجتماعيـة مترابطـة ،وذلـك لسـد أي ثغـرات لتغطيـة
الفئـات مـن ذوي الدخـل المحـدود  ،وتحسـين آليـة اإلسـتهداف ،باإلضافـة إلـى برامـج
تأهيـل المـوارد البشـرية لتمكين الفئات المسـتحقة من المشـاركة في سـوق العمل
ً
وتقليـل اعتمادهـم علـى منظومـة الحمايـة مسـتقبال.
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المحور الخامس :رفع كفاءة اإلدارة المالية العامة
ً
قامـت الحكومـة بإعادة هيكلة الجهـاز اإلداري للدولة تمهيدا لبـدء العمل في تنفيذ
ُ
الخطـط المنثبقـة مـن رؤيـة عمـان  ،2040األمـر الـذي سيسـاهم فـي تسـهيل إجـراءات
حوكمـة األداء الحكومـي وتعزيـز كفـاءة اإلدارة الماليـة ورفـع قـدرة الحكومـة علـى
ّ
التكيـف مـع المتغيـرات الماليـة واالقتصادية.
ً
واسـتمرارا لهـذا النهـج ،فقـد تضمنـت خطـة التـوازن المالي متوسـطة المـدى - ٢٠٢٠
ً
 ٢٠٢٤عـددا مـن المبـادرات التـي تسـتهدف رفـع كفـاءة اإلدارة المالية العامـة وتعزيز
اإلسـتدامة الماليـة ،ومـن أهمها:
»تحديـث وتطويـر نظـام إدارة المعلومـات الماليـة الحكوميـة (Government
 )Financial Management Information Systemوالذي سيسـاهم في تحسـين آليات
إعـداد الموازنـة وضبـط اإلنفـاق.
»تعزيز قدرات مكتب إدارة الدين العام ووحدة السياسات المالية الكلية
»مبادرة تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد
»إنشاء السجل الوطني لألصول،
»تعزيز إدارة األوقاف.
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إن ضمـان التنفيـذ السياسـات واإلجـراءات
الماليـة التـي تضمنتها الخطة فـي المرحلة
المقبلـة بكفـاءة عاليـة سـيضمن تحقيـق
التـوازن بيـن اإليـرادات والمصروفـات فـي
األجـل المتوسـط ،وسيسـاهم فـي إرسـاء
قواعـد االسـتدامة الماليـة التـي سـتكون
ُ
ركيـزة أساسـية لتنفيـذ رؤيـة عمـان .2040

والله ولي التوفيق
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