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مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/2

بالت�سديق على الميزانية العامة للدولة
لل�سنة المالية 2011م

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،
وعلى القانون المالى ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطانى رقم 98/47 ،

وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت
املــــادة الأولى : 

الت�سديق علـى الميزانية العـامـة للدولة لل�سنة المالية 2011م ح�سـب الجداول المرفقة . 

املــــادة الثانية: 
حدود  فى  كل  المر�سوم  هـــذا  اأحكـــام  تنفيذ  الحكومية  والوحدات  الوزارات  جميع  على 

اخت�سا�سه .

املــــادة الثالثة: 
ين�سر هذا المر�سوم فى الجريدة الر�سمية ، ويعمـل بـه من اأول يناير 2011م .

�سـدر فى : 26 من محـرم  �سنة 1432هـ
الموافـق :   1  من ينايــر  �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

جــدول رقم )1(
الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 2011م

)مليون ريال عمانى (
البيـــــــــــــــــــــان

اأول : الإيرادات :

اإجمـــــــالى الإيــــرادات
ثانيا: الإنفـــــاق العــــام :

الم�ســــروفــات الجاريـــة :

)1( �سافى الإيـــرادات النــــفـــــطية
)2( اإيرادات الـــــغـــــــــــــــــــــــــاز

)3( اإيرادات جـــــــــــــــــاريـــــــــة                              )جدول رقم 2(
)4( اإيرادات راأ�ســـمـــــالـــيـــة                              )جدول رقم 3(
)5( ا�ستردادات راأ�سمالية                               )جدول رقم 3(

)6( م�سروفات الدفاع والأمن           

الم�ســــروفــات ال�ستثمارية :
)11( الم�سروفات الإنمائية للوزارات المدنية           

)12( الم�سروفات الراأ�سمالية للوزارات المدنية  )جدول رقم 4( 

)13( م�سروفات اإنتاج النفط            

)14( م�سروفات اإنتاج الغاز           

)7( م�سروفات الوزارات المدنية                    )جدول رقم 4(
)8( م�سروفات اإنتاج النفط 

)9( م�سروفات اإنتاج الغاز      
)10( فوائد على القرو�ض         
جملة الم�سروفات الجارية  

1200
20

718
594

7280

4760

2532جملة الم�سروفات ال�ستثمارية 

4956
920

1340
48
16

تقديرات الميزانية 

1650
2730

225
80
75
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

تابع جــدول رقم )1(
الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 2011م

)مليون ريال عمانى (
البيـــــــــــــــــــــان

الم�ساهمات ونفقات اأخرى  :

جملة الم�ساهمات ونفقات اأخرى  

رابعا: و�سائل التمويل:
ثالثا: العجز ) اأول ــ ثانيا (

)15( دعم فوائد القرو�ض التنموية والإ�سكانية
)16( م�ساهمات فى موؤ�س�سات محلية واإقليمية ودولية

)17( دعم قطاع الكهرباء 

اإجمالى النفاق العام

)19( �سافى القترا�ض الخارجى :           
)18( �سافى المعونات           

)21( تمويل من الحتياطيات         

- القرو�ض المتوقع ا�ستالمها

- القرو�ض المتوقع �ســـــدادهـــا

)20( �سافى القترا�ض المحلى  :       

- القرو�ض المتوقع ا�ستالمها

- القرو�ض المتوقع �سدادها

24
615
199

50

150

)50( 

-

700

8130
)850( 

838

150

850جملة و�سائل التمويل  

تقديرات الميزانية 

-
-



- 4 -

اجلريدة الر�سمية العدد )926(

جــدول رقم )2(
تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية 

     والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م
     )األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان
ديوان البالط ال�سلطانى

مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون مجل�ض الوزراء
وزارة ال�سوؤون القانونية

وزارة الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــة
وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــة
وزارة الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــالم

وزارة التجارة وال�سناعة
وزارة النفــــــــــط والغـــــــــــاز

وزارة الزراعــــــــــــــــــــــــة
وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــدل
وزارة ال�سحـــــــــــــــــــــــة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التنمية الجتماعية

وزارة التراث والثقافة
وزارة النقل والت�سالت

وزارة الإ�ســـكــــان
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطنى
مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

مكتب وزير الدولة ومحافظ م�سقط
مجل�ض المناق�سات

مجل�ض ال�سورى

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية
 41 470

  1
  380

 324 381
 3 350

  104
  780

 16 327
 3 181
 4 376
 3 359

 20 800
  919
  794
  120

 53 526
 27 800

 7 204
  2

 9 842
  2

 1 602
  6

 10100
 15300
 10400
 10500
 10600
 10700
 10800
 10900
 11000
 11100
 11200
 11300
 11400
 11500
 11600
 11700
 11900
 12100
 12200
 12300
 12400
 12700
13000



- 5 -

اجلريدة الر�سمية العدد )926(

تابع جــدول رقم )2(
تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية 

والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م
)األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان
وزارة الخدمة المدنية

الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن
جامعة ال�سلطان قابو�ض والم�ست�سفى التعليمى
وزارة المالية ) مخ�س�سات الوزراء والوكالء (

موازنات الفائ�ض والدعـــــــــم
وزارة ال�سوؤون الريا�سية

وزارة التعليم الـعــــــالى
وزارة القت�ساد الوطنى

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية
مجل�ض الدولــــــــــة

جهـــاز الرقــابــة الماليـــة للدولــــــــــة
الدعـــــــاء العــــــــــام

الهيئة العامة لل�سناعات الحرفية
وزارة ال�سياحــــــــــــــة

مجل�ض البحث العلمى
وزارة القوى العاملة

وزارة البيئة وال�سوؤون المناخية
وزارة الثروة ال�سمكية 

وزارة الدفــــــــــاع
�سرطة عمان ال�سلطانية

وزارة المالية ) تمويل موؤ�س�سات اأخرى (
احتياطى مخ�س�ض
الإجمـــــالــــــــــى  

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية
13100
13300
13700
14000
14200
15000
15500
15700
15900
16000
16100
16200
16500
16700
16800
17600
17800
17900
20400
20600
40500
19000

   7
  13

 1 257
  70

 50 000
  336
  122

  30
  226

  3
  5

 2 210
  205

 8 516
  1

 112 397
  820
  959
  180

 265 267
 328 100

 48 950
   1340 000
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

 جــدول رقم )1/2(
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية للوزارات المدنية

 والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م
)األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان
)1( قطاع الخدمات العامة :

  1  
  380 

324 381
  3 350

2
  1 602 

6
70

3
  5 

  329 800

  180 
   180

  3 359
2

مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون مجل�ض الوزراء 
وزارة ال�سوؤون القانونية

وزارة الماليــــــة 
وزارة الخارجيـــــة

اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطنى
مجلــــ�ض المناق�ســــــات

مجلـ�ض ال�ســـورى
وزارة المالية ) مخ�س�سات الوزراء والوكالء (

مجلــ�ض الدولـــة
جهاز الرقابة المالية للدولة

جملة قطاع الخدمات العامة

10400
10500
10600
12200
12700
13000
14000

16100
16000

 )2( قطاع الدفـــــــاع :
وزارة الدفــــــــــــــــــــاع 20400

جملة قطاع الدفاع
)3( قطاع الأمن والنظام العام :

وزارة العـــــــــــــــــــــــــدل
وزارة الـــــداخليــــــــــة 104   10700

مكتب وزير الدولة ومحافظ م�سقط

11200
12400

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية

15300

  2 210 الدعــــــــــــاء العــــــــــــام16200
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

 تابع جــدول رقم )1/2(
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية للوزارات المدنية

 والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م
)األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان

)4( قطـــــاع التعليــــــم  :

919  وزارة التربية والتعليم11400

  122 

  588 
  2 897

  20 790
  20 790

  794

7

  1 257 جامعة ال�سلطان قابو�ض والم�ست�سفى التعليمى
وزارة التعليم العالى15500

وزارة القــوى العـامــلة ) قــطـــاع التــعـليــم التــقــنـىمن 17604
اإلى 17621 والتدريب المهنى (

من 17601
اإلى 17603

جملة قطاع التعليم 
)5( قطاع ال�سحــــــــة :

وزارة ال�سحة 11300

جملة قطاع ال�سحة
)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

وزارة التنمية الجتماعية 11500

وزارة الخدمة المدنية13100

  111 809 وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل (

  270 942
  265 267 �سرطة عمان ال�سلطانية20600

جملة قطاع الأمن والنظام العام

13700

1130010 وزارة ال�سحة

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية

  112 610 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

  1 مجل�ض البحث العلمى16800
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(
 تابع جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية للوزارات المدنية 
 والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م

             )األف ريال عمانى (
البيـــــــــــــــــــــان

)7( قطــــــاع الإ�ســــــــكان  :
ديوان البالط ال�سلطانى وي�سمل :10100

  6 492

  3 350
  13 

  820 

  87 149

  780 
  120 
  336 
  226 

  1 667

- بلدية م�سقط
- مكتب تطوير �سحار10107

وزارة الإ�ســـكــــان 

وزارة البيئة وال�سوؤون المناخية

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
) قطاع البلديات الإقليمية (

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار )بلدية ظفار(

من 12301
اإلى 12306
 و   12308

   17800  

من 12101
اإلى 12104 

12307
الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن  13300

جملة قطاع الإ�ســـــــكان

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :
وزارة الإعالم

وزارة التراث والثقافة
10800

وزارة ال�سوؤون الريا�سية
11600
15000
وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

الهيئة العامة لل�سناعات الحرفية16500 205  
جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية

10103

  27 800

35 759
  5 711

7 200

11900

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه 
) قطاع موارد المياه (

12107
4
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(
تابع جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية للوزارات المدنية 
والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م

)األف ريال عمانى (
البيـــــــــــــــــــــان

)9( قطاع الطاقة والوقود :
181 3  وزارة النفط والغاز11000

  3 181

   959
  5 335

  53 134
   392

  50 000
  103 526

  16 327
   30

  8 516
  24 873

  328 100
  328 100

  1 340 000

جملة قطاع الطاقة والوقود 
)10( قطاع الزراعة و�سوؤون الغابات والأ�سماك :

17900
  4 376 11100

وزارة الثروة ال�سمكية
وزارة الزراعة 

جملة قطاع الزراعة و�سوؤون الغابات والأ�سماك 
)12( قطاع النقل والت�سالت  :

وزارة النقل والت�سالت )قطاع النقل(
وزارة النقل والت�سالت )قطاع الت�سالت(

هيئة تنظيم الت�سالت
جملة قطاع النقل والت�سالت  

)13( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :
وزارة التجارة وال�سناعة
وزارة القت�ساد الوطنى

وزارة ال�سياحة

10900

14222

15700
16700

جملة �سوؤون اقت�سادية اأخرى
)14(  الأخــــــــــــــرى :

وزارة المالية ) تمويل موؤ�س�سات اأخرى ( 40501
جملة قطــــــاع الأخــــــرى

  48 950 احتياطـــــى مخ�س�س19000
الإجمـــــــــالى

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية

   11700
   11700
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(
 جــدول رقم )2/2(

تقديرات الإيرادات الجارية
 لل�سنة المالية 2011م ) ح�سب البنود (

)األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان

اأ- اإيرادات ال�سرائب والر�سوم :
211 101
111 103
111 104
411
511 105
521 105
531 105
541 105
551 105
611 105
111 106

131 108
141 108

161 108
171 108

 300 000
 111 000

 15 300
 25 500

 5 200
 33 000
 18 000
 19 000

 9 500
 3 500

 170 000
  710 000

 8 100
  250

  330

�سريبة الدخل على ال�سركات والموؤ�س�سات

ر�سوم الترخي�ض با�ستقدام العمال غير العمانيين
ر�سوم البلدية على الإيجارات

ر�سوم المعامالت العقارية
رخ�ض ممار�سة الأعمال التجارية

رخ�ض و�سائل النقل
ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى

ر�سوم امتياز مرافق

ر�سوم محلية مختلفة
ر�سوم عبور المركبات للخارج من المنافذ البرية

�سريبة جمركية

جملة اإيرادات ال�سرائب والر�سوم   
ب- اإيرادات غير �سريبية :

اإيرادات بيع المياه
اإيرادات مياه مختلفة

 33 000 اإيرادات المطارات
اإيرادات الموانىء

181 108 41 000 اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت

الإيرادات المقدرة
رقم الح�ساب

بابف�سلبند

104

151 108   300 اإيرادات البريد
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(
تابع جــدول رقم )2/2(

تقديرات الإيرادات الجارية
 لل�سنة المالية 2011م ) ح�سب البنود (

)األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان

311 108
411 108
421 108
111 109
121 109
111 110

111 112
211 112

221 112
231 112

241 112

261 112
121 100

 7 300
 320 000

 20 000
 14 000

 30 500
 41 500

 10 000

  160

  160
  450

 18 000

 24 500
 2 500

  581 050

  1 340 000

اإيرادات تاأجير عقارات حكومية
211 108 9 000 فائ�ض الهيئات العامة

اأرباح ال�ستثمارات فى الأ�سهم وح�س�ض راأ�ض المال

فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض المدينة

ر�سوم الهجرة والجوازات

ر�سوم واأتعاب اإدارية مختلفة

تعوي�سات وغرامات وجزاءات

اإيرادات تعدين 

مبيعات مواد غذائية  

اإيرادات زراعية مختلفة

اإيرادات الأ�سماك 

جملة الإيرادات غير ال�سريبية   
ج - احتياطى مخ�س�س ) اإيراد غير موزع (

الإجمالى ) اأ + ب + ج (

اإيرادات طبية 

اإيرادات متنوعة 

اإيرادات نفطية اأخرى 

   48 950

الإيرادات المقدرة
رقم الح�ساب

باب ف�سلبند
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(
  جــدول رقم )3(

تقديرات الإيرادات الراأ�سمالية وال�ستردادات الراأ�سمالية ح�سب 
التخ�س�سات الوظيفية للوزارات المدنية لل�سنة المالية 2011م

)األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان

اإيرادات راأ�سمالية :
 قطــــاع الخدمات العامة :

        100

        715

       47 185

       47 900

       48 000

       16 000

       16 000
       16 000

وزارة المـــــاليــــــة

 جملة قطاع الخدمات العامة

40501

 قطاع الإ�سكان  :

وزارة الإ�سكان 

جملة قطاع الإ�سكان

اإجمالى تقديرات الإيرادات الراأ�سمالية

ا�ستردادات راأ�سمالية :
الأخـــرى : 

       وزارة المالية / تمويل موؤ�س�سات اأخرى

11900

10500

ديوان البالط ال�سلطانى ) مكتب تطوير �سحار (    10107

        100

جملة قطاع الأخرى
اإجمالى تقديرات ال�ستردادات الراأ�سمالية

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

جــدول رقم )1/3(
تقديرات الإيرادات الراأ�سمالية وال�ستردادات الراأ�سمالية 

 لل�سنة المالية 2011م ) ح�سب البنود (
)األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان

111 213

111 215

111 430

   46 250

   48 000

   16 000

   16 000

   1 750

اإيرادات بيع اأرا�سى حكومية

الإيرادات المقدرة
رقم الح�ساب

بابف�سلبند

اإيرادات راأ�سمالية :
    اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبانى حكومية

ا�ستردادات راأ�سمالية :

 ا�ستردادات قرو�ض من هيئات وموؤ�س�سات عامة وغيرها

اإجمالى تقديرات الإيرادات الراأ�سمالية

اإجمالى تقديرات ال�ستردادات الراأ�سمالية
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

  جــدول رقم )4(
تقديرات الم�سروفات الجاريـة والراأ�سمالية للوزارات المدنيـة 

والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م
)األف ريال عمانى (

جملة البيـــــــــــــــــــــان
الم�سروفات

الم�سروفات 
الراأ�سماليةالجارية رقم الميزانية

ديـــوان البـــالط ال�سلطانــــى 

�ســـوؤون البــالط ال�سلطانــــى

الأمانة العامة ملجل�ض الــوزراء

مكتب املمثل اخلا�ض جلاللة ال�سلطان

مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون مجل�ض الوزراء

وزارة ال�سوؤون القانونيــــــة

وزارة املاليـــــــــــــــــــــــــــة 

وزارة اخلارجيــــــــــــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

وزارة الإعــــــــــــــــــــــــالم

وزارة التجــارة وال�سناعـــة

وزارة النفــــط والغـــــــــــاز

وزارة الزراعـــــــــة

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــدل 

وزارة ال�سحـــــــــــــــــــــــــة

وزارة الرتبيـة والتعليـــــــم

     101 613

     182 506

     2 194

      538

     1 211

     2 235

     12 338

     43 162

     22 955

     21 696

     10 546

     3 002

     23 050

     26 497

     348 105

     659 165

      332

1 345

      27

  5

      15

      65

      111

      186

      155

      93

      17

      32

      168

      19

   7 293

  1 608

101 281

181 161

     2 167

        533

     1 196

     2 170

      12 227

42 976

      22 800

21 603

10 529

     2 970

      22 882

26 478

 340 812

 657 557

 10100

 16600

 10200

  10300

 15300

 10400

 10500

 10600

 10700

 10800

 10900

 11000

 11100

 11200

 11300

11400
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

 تابع جــدول رقم )4(
تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية للوزارات المدنية 

والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م
)األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان

وزارة التنمية الجتماعيـة 

وزارة الرتاث والثقافـــة

وزارة  النقـــــــــل والت�ســــالت

وزارة الإ�سكــــــــــــان 

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطنى

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفـــار

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سـقط

جملـــــــ�ض املناق�ســـــــــــات

مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان ل�سوؤون التخطيط القت�سادى

جملـــــــ�ض ال�ســـــــــــــــورى

وزارة اخلدمـــــة املدنيــــــة

الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن

جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى التعليمى 

وزارة الماليـة )مخ�س�سات الوزراء والوكالء(

موازنات الفائ�ض والدعم 

جملة 
الم�سروفات

الم�سروفات 
الراأ�سماليةالجارية

رقم الميزانية

     52 844

     5 399

     24 808

     24 402

     52 014

      433

     49 140

     2 458

     1 167

      213

     4 011

     4 158

     1 183

     142 426

     13 560

     133 735

      52

      11

161

854

994

   0

545

      15

      6

   0

      29

      7

      3

2 798

872

   0

52 792

     5 388

24 647

23 548

51 020

      433

48 595

     2 443

     1 161

      213

     3 982

     4 151

     1 180

139 628

12 688

133 735

11500

11600

11700

11900

12100

12200

12300

12400

12700

12800

13000

13100

13300

13700

14000

14200
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(
 تابع جــدول رقم )4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية للوزارات المدنية 
والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م

)األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان

وزارة ال�سـوؤون الريا�سيـة
معهــــــد الإدارة العامــــة
وزارة التعليــــم العالــــى

 امل�ساهمة فى معا�سات موظفى احلكومة العمانيني
وزارة القت�ســاد الوطنـــى

موازنة معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة
وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية

جملـــــــ�ض الدولــــــــــــــــة
جهاز الرقابة املالية للدولة

الدعــــــــاء العـــــــــــــــــام
الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية

وزارة ال�سياحة
جمل�ض البحث العلمى

املجل�ض العمانى لالخت�سا�سات الطبية
جملـــ�ض التعليم العالـــــــى

وزارة القـــــــوى العاملــــــة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية
وزارة الرثوة ال�سمكية

احتياطــــى خم�ســــــــــ�ض

الإجمالـــــــــــــى

جملة 
الم�سروفات

الم�سروفات 
الراأ�سماليةالجارية رقم الميزانية

     12 860
      599

     39 294
111 000
     5 849

     12 200
     24 863

     3 585
     5 402
     8 188
     4 467
     4 601
     1 468
     2 304

      226
     80 750

     1 392
     7 020
     8 208
442 960

2 750 000

      27
   0

      163
   0
   0
   0

      495
      64

   0
      24

      104
      52

   0
   0

      2
1 033
      8

      140
      70

0

 20 000

12 833
      599
 39 131

111 000
     5 849

12 200
24 368

     3 521
     5 402
     8 164
     4 363
     4 549
     1 468
     2 304

      224
79 717

     1 384
     6 880
     8 138
 442 960

  2 730 000

15000
15200
15500
15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16500
16700
16800
16900
17200
17600
17700
17800
17900
19000
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(
  جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية
 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م

)األف ريال عمانى (
البيـــــــــــــــــــــان

)1( قطاع الخدمات العامة :

ديوان البالط ال�سلطانى 

�سوؤون البالط ال�سلطانى 

الأمانة العامة لمجل�ض الوزراء

مكتب الممثل الخا�ض لجاللة ال�سلطان

مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون مجل�ض الوزراء

10100

16600

10200

10300

15300

10400
10500

10600

12200

12700
13000
14000
16000
16100

  198    58 668   58 866

   1 345   168 191   169 536
  27    2 167   2 194

  5     533    538

  15    1 196   1 211

  65     2 170   2 235
111    12 227   12 338

  184    42 928   43 112
0     433    433

  6    1 161   1 167
29    3 982   4 011

  872    12 688   13 560
  64    3 521   3 585

0    5 402   5 402

   2 929   316 651  319 580

وزارة ال�سوؤون القانونية

وزارة الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــة

مجل�ض المناق�سات

مجل�ض ال�سورى

وزارة المالية )مخ�س�سات الوزراء والوكالء(

مجل�ض الدولة
جهاز الرقابة المالية للدولة

اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطنى

جملة قطاع الخدمات العامة

جملة 
الم�سروفات

الم�سروفات 
الراأ�سماليةالجارية رقم الميزانية

17700  8    1 384   1 392 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(
تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية
 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م

)األف ريال عمانى (

البيـــــــــــــــــــــان

)3( قطاع الأمن والنظام العام  :
ديوان البالط ال�سلطانى )محكمة الق�ساء الإدارى (

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــة
وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــدل

مكتب وزير الدولة ومحافظ م�سقط 
الدعـــــــــــاء العــــــــــــام 

جملة قطاع الأمن والنظام العام 

10114
10700
11200
12400
16200

10690

11300

13700
14223
15200
15500
15902

16800

من 17604
اإلى 17621

    6 2100   2 106
    155    22 800   22 955

   19    25 792   25 811
15    2 443   2 458

 24    8 164   8 188
    219   61 299   61 518

   2    4850

    195    12 719   12 914

   2 798    139 628   142 426
0    1 681   1 681
0     599    599

   163    39 131   39 294
    35    1 953   1 988

   0    1 468   1 468

    712    64 005   64 717
   5 502   920 959   926 461

وزارة الخارجية ) المعهد الدبلوما�سى (

وزارة ال�سحة) المعاهد ال�سحية والمديرية العامة للتعليم والتدريب(
11400   1 583    656 279   657 862 وزارة التربية والتعليم

جامعة ال�سلطان قابو�ض والم�ست�سفى التعليمى
كلية عمان لل�سياحة 

وزارة التعليم العالى
وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية)معهد العلوم ال�سرعية(

مجل�ض البحث العلمى

17200   2 مجل�ض التعليم العالى  226  224     
وزارة القــوى العاملـــة ) قطــــاع التعليـــم 

التقنى والتدريب المهنى ( 
جملة قطاع التعليم

معهد الإدارة العامة

جملة 
الم�سروفات

الم�سروفات 
الراأ�سماليةالجارية رقم الميزانية

16502    12     234    246 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية )مراكز تدريب ال�سناعات احلرفية(

16900   0    2 304   2 304 املجل�ض العمانى لالخت�سا�سات الطبية

11205   0      686    686 وزارة العـــــدل )المعهد العالى للق�ساء(

)4( قطاع التعليم :
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(
تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية
 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م

)األف ريال عمانى (
البيـــــــــــــــــــــان

)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية
)7( قطاع الإ�ســـــــــــكــان:

وزارة التنمية الجتماعية

وزارة الخــدمـــــــة المــدنيــــــة

موؤ�س�سات اأخرى

موازنة معا�سات ومكافاآت ما بعد الخدمة

وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل (

الم�ساهمة فى معا�سات موظفى الحكومة العمانيين

11500

13100

14214

15600

15800
من 17601
اإلى 17603

10100

11900

10103

10107
10111

  52    52 792   52 844

  7    4 151   4 158

0    25 000   25 000

0   111 000   111 000

0    12 200   12 200

  321     15 712   16 033

  380   220 855   221 235

90    30 990   31 080

  2    3 055   3 057

3    4 583   4 586
  1     294    295

  854    23 548   24 402

- مكتب م�ست�سار حفظ البيئة10105

ديوان البالط ال�سلطانى وي�سمل :
- بلدية م�سقط

- مكتب تطوير �سحار

- مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون البيئية

وزارة الإ�سكان

جملة 
الم�سروفات

الم�سروفات 
الراأ�سماليةالجارية رقم الميزانية

   7 098    328 093   335 191 جملة قطاع ال�سحة 

11300   7 098   328 093   335 191 وزارة ال�سحة 
)5( قطاع ال�سحة :
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

تابع جــدول رقم )1/4(
تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م
)األف ريال عمانى (

 
البيـــــــــــــــــــــان

جملة قطاع الإ�سكان 

جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وت�سمل :
- قطاع البلديات الإقليمية  

- قطاع موارد المياه

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار )بلدية ظفار(
الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 

12107

12100

12307
13300

من 12301
اإلى 12306
  و  12308

من 12101
اإلى 12104

10115

15901

11600
14204

    964    48 175   49 139

    30    2 845   2 875
    445    36 985   37 430

100    11 610   11 710
3    1 180   1 183

2 632   263 615  266 247

32    1 591   1 623

93    21 603   21 696

    11    5 388   5 399
0    1 0901 090

15000  27    12 833   12 860
  460    22 415   22 875

16501  92    4 129   4 221
  740   83 297   84 037

10800
25    1 278   1 303 11403

وزارة الإعالم

ديوان البالط ال�سلطانى :
)مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافية (

وزارة الرتبية والتعليم )املديرية العامة للك�سافة(
وزارة التراث والثقافة

موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر والإعالن
وزارة ال�سوؤون الريا�سية

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية
الهيئة العامة لل�سناعات الحرفية

جملة 
الم�سروفات

الم�سروفات 
الراأ�سماليةالجارية رقم الميزانية

الهيئة العامة للكهرباء واملياه 14225   0    93 470   93 470
وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 17800    140 6 880   7 020

وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية

   12 970   12 970 دار الأوبرا ال�سلطانية16604
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(
تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية
 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2011م

)األف ريال عمانى (
البيـــــــــــــــــــــان

             الإجمــــالـــــى

)13( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

)9( قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز   

جملة قطاع الطاقة والوقود  
)10( قطاع الزراعةو�سوؤون الغابات والأ�سماك  :

جملة قطاع الزراعة و�سوؤون الغابات والأ�سماك  

جملة قطاع النقل والت�سالت  

وزارة الزراعة

)12( قطاع النقل والت�سالت  :
وزارة النقل والت�سالت )قطاع النقل( 

وزارة النقل والت�سالت )قطاع الت�سالت( 

11000

11100

11700

11700

10900

14220
15700

  32 2 970   3 002
  32 2 970   3 002

  168    22 882   23 050

  238   31 020   31 258

  153    24 075   24 228

  8     572    580
هيئة تقنية المعلومات 14224 0    10 724   10 724

  161   35 371   35 532

17    10 529   10 546
0      213    213

0    1 379   1 379
0    5 849   5 849

16700  52    4 549   4 601
  69   22 910   22 979

19000.   442 960   442 960
   20 000  2 730 000  2 750 000

12800
 0     391   391 14202

وزارة التجارة وال�سناعة
مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان ل�سوؤون التخطيط القت�سادى

الهيئة العامة للمخازن والحتياطى الغذائى
المركز العمانى لترويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات

وزارة القت�ساد الوطنى
وزارة ال�سياحة

جملة �سوؤون اقت�سادية اأخرى
          احتياطى مخ�س�س

جملة 
الم�سروفات

الم�سروفات 
الراأ�سماليةالجارية رقم الميزانية

وزارة الثروة ال�سمكية 17900  70    8 138   8 208


