
مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2014/1

بالت�سديق على الميزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2014م

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 96/101 ،

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 98/47 ،

وبعد العر�س على مجل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق علـى الميزانية العـامـة للدولة لل�سنة املالية 2014م ح�سـب الجداول املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

على جميـع الـــوزارات والوحـــدات الحكوميـــة تنفيـــذ اأحكـــام هـــذا املر�ســوم كــل في حـــدود 

اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمـل بـه من اأول يناير 2014م .

�سـدر في : 29 من �سفـــــــر  �سنة 1435هـ

املوافــــق :  1   من ينايــــــر  �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد )1041(



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

تقديرات الميزانيةالبيـــــــــــــــــــــان

 اأول : الإيرادات :

8150 )1( �سافي اإيـــرادات النــــفـــــط

1500)2( اإيرادات الـــــغـــــــــــــــــــــــــاز

2000)3( اإيرادات جـــــــــــــــــاريـــــــــة                              )جدول رقم 2(

20)4( اإيرادات راأ�س مالية                                 )جدول رقم 3(

30)5( ا�ستردادات راأ�س مالية                            )جدول رقم 3(

11700اإجمـــــــالي الإيــــرادات

 ثانيا: الإنفـــــاق العــــام :

             الم�صــــروفــات الجاريـــة :

3700 )6( م�صروفات الدفاع والأمن          

4487)7( م�صروفات الوزارات المدنية                   )جدول رقم 4(

340)8( م�صروفات اإنتاج النفط

92)9( م�صروفات اإنتاج الغاز     

45)10( فوائد على القرو�ض        

8664جملة الم�صروفات الجارية 

             الم�صــــروفــات ال�صتثمارية :

1800 )11( الم�صروفات الإنمائية          

38)12( الم�صروفات الراأ�ض مالية للوزارات المدنية  )جدول رقم 4(

690)13( م�صروفات اإنتاج النفط           

700)14( م�صروفات اإنتاج الغاز          

3228جملة الم�صروفات ال�صتثمارية

جــدول رقم )1(

الميزانية العامة للدولة لل�صنة المالية 2014م

)مليون ريال عماني(



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

تقديرات الميزانيةالبيـــــــــــــــــــــان

             الم�صاهمات ونفقات اأخرى :

35 )15( دعم فوائد القرو�ض التنموية والإ�صكانية

211)16( م�ساهمات فـي م�ؤ�س�سات محلية واإقليمية ودولية

195)17( الدعم الت�صغيلي لل�صركات الحكومية

35)18( دعم ال�صلع الغذائية الأ�صا�صية

272)19( دعم قطاع الكهرباء

860)20( دعم المنتجات النفطية

1608             جملة الم�صاهمات والنفقات الأخرى :

13500اإجمالي الإنفاق العام

)1800(           العجز ) اأول ــ ثانيا (

  ثالثا: و�صائل التمويل:

              )21( �سافي المع�نات          

            )22( �صافي القترا�ض الخارجي  :

            - القرو�ض المتوقع ا�ستالمها      

            - القرو�ض المتوقع �ســـــدادهـــا

550

)350(

200

            )23( �صافي القترا�ض المحلي : 

            - القرو�ض المتوقع ا�ستالمها

            - القرو�ض المتوقع �سدادها     

300

)100(

200

1000)24( الفوائ�ض المالية المخ�ص�صة لتغطية العجز

400)25( تمويل من الحتياطيات

 جملة و�صائل التمويل
 1800

تابع جــدول رقم )1(

الميزانية العامة للدولة لل�صنة المالية 2014م

)مليون ريال عماني (



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

جــدول رقم )2(

تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية 

     والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

     )األف ريال عماني (

الإيرادات المقدرةالبيـــــــــــــــــــــانرقم الميزانية

390 56 ديوان البـالط ال�صلطانـي10100

1  مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�صوؤون جمل�ض الوزراء15300

5  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء10200

450  وزارة ال�صوؤون القانونيـة10400

120 424 وزارة املاليـــة 10500

833 3 وزارة اخلارجيــة10600

265  وزارة الداخليــة10700

564  وزارة الإعـــالم10800

546 37 وزارة التجارة وال�صناعة10900

191 4 وزارة النفـط والغــاز11000

390 5 وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية11100

413  وزارة العــــــدل 11200

009 26 وزارة ال�صحـــــة11300

184 2 وزارة الرتبية والتعليم 11400

253 1 وزارة التنمية الجتماعية 11500

390  وزارة الرتاث والثقافـة11600

653 18 وزارة النقـــل والت�صالت11700

505 31 وزارة الإ�صكان11900

516 12 وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

تابع جــدول رقم )2(

تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية 

والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (

الإيرادات المقدرةالبيـــــــــــــــــــــانرقم الميزانية

2  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

691 13 مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار12300

3  مكتب وزير الدولة وحمافظ م�صقط12400

381 3 جملــــ�ض املناق�صـــات12700

6  جملـ�ض ال�صــورى13000

8  وزارة اخلدمة املدنية13100

594 2 جامعة ال�صلطان قابو�ض وامل�صت�صفى التعليمي13700

50  وزارة املالية )خم�ص�صات اأخرى(14000

100 158 موازنات الفائ�ض والدعم14200

410  وزارة ال�صوؤون الريا�صية15000

767  وزارة التعليـم العالـي15500

40  املجل�ض الأعلى للتخطيط 15700

225  وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية15900

7  جمل�ض الدولة16000

6  جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

614 2 الدعاء العام16200

218  الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية16500

971 9 وزارة ال�صياحة16700

5  جمل�ض البحث العلمي16800



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

الإيرادات المقدرةالبيـــــــــــــــــــــانرقم الميزانية

53  املجل�ض العماين لالخت�صا�صات الطبية16900

716 152 وزارة القوى العاملة17600

006 1 وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية17800

2  الهيئة العامة حلماية امل�صتهلك18300

388  الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

2  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

168  هيئة املنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم18600

1  الهيئة العامة ل�صجل القوى العاملة18900

19200
جملـــــــ�ض ال�صـــــــوؤون الإداريـــــة للق�صــــــاء

)املحاكــــم والأمانـــــة العامة للمجل�ض (
 3 875

885 48 الهيئة العامة للطريان املدين19400

110  حمكمة الق�صاء الإداري19500

180  وزارة الدفــــــاع20400

248 402 �صرطة عمان ال�صلطانية20600

780 523 وزارة املالية  )متويل موؤ�ص�صات(40500

810 48 احتياطــــي خم�صــــ�ض19000

000 000 2الإجمـــــالــــــــــي  

تابع جــدول رقم )2(

تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية 

والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

 جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (

الإيرادات المقدرةالبيـــــــــــــــــــــانرقم الميزانية

15300

 )1( قطاع الخدمات العامة :

 1   مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�صوؤون جمل�ض الوزراء

 5  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء10200

 450  وزارة ال�صوؤون القانونيـة10400

120 424  وزارة املاليــــــة 10500

833 3  وزارة اخلارجيـــــة10600

 2  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

381 3  جملــــ�ض املناق�صــــــات12700

 6  جملـ�ض ال�صـــورى13000

 50  وزارة املالية )خم�ص�صات اأخرى(14000

 7  جملــ�ض الدولـــة16000

 6  جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

 2  الهيئة العامة حلماية امل�صتهلك18300

863 431  جملة قطاع الخدمات العامة

20400

 )2( قطاع الدفـــــــاع :

 180   وزارة الدفــــــــــــــــــــاع

 180  جملة قطاع الدفاع



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

 تابع جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (

الإيرادات المقدرةالبيـــــــــــــــــــــانرقم الميزانية

10700

 )3( قطاع الأمن والنظام العام :

 265   وزارة الـــــداخليــــــــــة

 413  وزارة العــــــدل  11200

 3  مكتب وزير الدولة وحمافظ م�صقط12400

614 2  الدعاء العــام16200

19200
جملـــــــ�ض ال�صـــــــوؤون الإداريـــــة للق�صــــــاء

)املحاكــــم والأمانـــــة العامة للمجل�ض (
  3 875

 110  حمكمة الق�صاء الإداري19500

248 402  �صرطــة عمـان ال�صلطانيـة20600

528 409  جملة قطاع الأمن والنظام العام

11300

 )4( قطـــــاع التعليــــــم  :

وزارة ال�صحــــــــة 

 9  )المعاهـد ال�صحيـة والمديرية العامة للتعليم والتدريب(

184 2  وزارة الرتبية والتعليم11400

594 2  جامعة ال�صلطان قابو�ض وامل�صت�صفى التعليمي13700

 767  وزارة التعليـم العايل15500

 5  جمل�ض البحث العلمي16800

 53  املجل�ض العماين لالخت�صا�صات الطبية16900

271 1  وزارة القوى العاملة )قطاع التعليم التقني والتدريب املهني(17600

 2  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

885 6  جملة قطاع التعليم 



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

 تابع جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

             )األف ريال عماني (

الإيرادات المقدرةالبيـــــــــــــــــــــانرقم الميزانية

11300

 )5( قطاع ال�صحــــــــة :

000 26   وزارة ال�صحة

000 26 جملة قطاع ال�صحة

11500

)6(  قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية :

253 1   وزارة التنمية الجتماعية

8   وزارة اخلدمة املدنية13100

445 151  وزارة القوى العاملة       )قطاع العمل(17600

1   الهيئة العامة ل�صجل القوى العاملة18900

707 152  جملة قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية

10100

10103

10107

 )7( قطــــــاع الإ�صــــــــكان  :

 ديوان البالط ال�صلطاني وي�صمل :

 - بلدية م�صقط

 - بلدية �صحار

  47 884

 8 506

505 31  وزارة الإ�صــــــــــكان 11900

من 12101 

اإىل 12104

وزارة البلــــديــات الإقليميــــة وموارد امليــاه 

)قطـــــاع البلديات الإقليميــة(
  12 516

من 12301 

اإىل 12306 

و 12308

582 8  مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

109 5  مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار )بلدية ظفار(12307

100 61  الهيئة العامة للكهرباء واملياه14225

006 1  وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية17800

208 176  جملة قطاع الإ�صـــــــكان



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

تابع جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (

الإيرادات المقدرةالبيـــــــــــــــــــــانرقم الميزانية

10800

 )8( قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية :

564    وزارة الإعالم

390   وزارة الرتاث والثقافـة11600

410   وزارة ال�س�ؤون الريا�سية15000

225   وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية 15900

218   الهيئة العامة لل�شناعات احلرفية16500

388   الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزي�ن18400

195 2  جملة قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية

11000

 )9( قطاع الطاقة والوقود :

191 4            وزارة النفط والغاز

191 4  جملة قطاع الطاقة والوقود

11100

 )10( قطاع الزراعة والثروة ال�صمكية :

390 5    وزارة الزراعة والثروة ال�شمكية 

390 5  جملة قطاع الزراعة والثروة ال�صمكية

 11703

و 11705 

و 11711 

 )12( قطاع النقل والت�صالت  :

566 18 وزارة النقل والت�شالت      )قطــــــــاع النقــــــــــــل(

87   وزارة النقل والت�شالت       )قطاع الت�شالت(11712



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

الإيرادات المقدرةالبيـــــــــــــــــــــانرقم الميزانية

000 97  هيئة تنظيم الت�شالت14222

885 48  الهيئة العامة للطريان املدين19400

538 164  جملة قطاع النقل والت�صالت 

10900

 )13( �صوؤون اقت�صادية اأخرى :

546 37   وزارة التجارة وال�شناعة

40   املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

971 9  وزارة ال�سياحة16700

168   هيئة املنطقة القت�شادية اخلا�شة بالدقم18600

725 47  جملة �صوؤون اقت�صادية اأخرى

40501

 )14(  الأخــــــــــــــرى :

780 523   وزارة المالية ) تم�يل م�ؤ�ش�شات (

780 523  جملة قطــــــاع الأخــــــرى

810 48  احتياطـــــي مخ�ص�ص19000

000 000 2  الإجمـــــالــــــــــي  

تابع جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

 جــدول رقم )2/2(

تقديرات الإيرادات الجارية

 لل�صنة المالية 2014م ) ح�صب البنود (

)األف ريال عماني (

رقم الح�صاب
الإيرادات المقدرةالبيـــــــــــــــــــــان

بابف�صلبند

211011

 اأ- اإيرادات ال�صرائب والر�صوم :

000 400  �شريبة الدخل )على ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات(

000 150 ر�شـ�م الرتخي�س با�شتقدام العمال غري العمانيني 111031

000 23 ر�ش�م البلدية على الإيجارات111041

000 26 ر�شـ�م املعامالت العقاريـــة 411041

000 13 رخ�س ممار�شة الأعمال التجارية511051

000 45 رخـ�س و�شائــــل النقـــــــل521051

000 22 ر�ش�م فنادق ومرافق اأخرى531051

000 25 ر�شــ�م امتياز مرافق541051

000 24 ر�ش�م حملية خمتلفة551051

000 40 تراخي�س الت�شالت561051

000 270 �شريبة جمركيــــــة111061

000 038 1جملة اإيرادات ال�صرائب والر�صوم   

131081

 ب- اإيرادات غير �صريبية :

000 72  اإيرادات بيـع امليــاه

500        اإيرادات ميـاه خمتلفـة141081

000 40       اإيرادات املطــــارات161081

350        اإيرادات امل�انــــئ171081



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

تابع جــدول رقم )2/2(

تقديرات الإيرادات الجارية

 لل�صنة المالية 2014م ) ح�صب البنود (

)األف ريال عماني (

رقم الح�صاب
الإيرادات المقدرةالبيـــــــــــــــــــــان

بابف�صلبند

000 45       اإيرادات خدمات مرفق الت�شالت181081

000 12       فائ�س الهيئات العامة211081

500 11       اإيرادات تاأجري عقارات حك�مية311081

000 513       اأربـاح ال�شتثمارات فـي الأ�شهم وح�ش�س راأ�س املال411081

000 23       ف�ائد على ودائع البن�ك والقرو�س املدينة421081

000 26       ر�شــ�م الهجرة واجلــ�ازات111091

000 41 ر�ش�م واأتعاب اإداريـة خمتلفـة121091

000 58 تع�ي�شات وغرامات وجزاءات111101

000 13 اإيرادات تعديـــــن111121

170  مبيعات م�اد غذائيــة211121

170  اإيرادات زراعية خمتلفة221121

000 22 اإيرادات طبيــــــة241121

000 32 اإيرادات متن�عـة 261121

500 3 اإيرادات نفطية اأخرى 121001

190 913 جملة الإيرادات غير ال�صريبية   

810 48 ج - احتياطي مخ�ص�ص ) اإيراد غير موزع (

000 000 2الإجمالي ) اأ + ب + ج (



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

  جــدول رقم )3(

تقديرات الإيرادات الراأ�ص مالية وال�صتردادات الراأ�ص مالية 

ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية للوزارات المدنية لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

اإيرادات راأ�ص مالية :

 قطــــاع الخدمات العامة :

        200

        700

       19 100

       19 800

       20 000

       30 000

       30 000

       30 000

وزارة المـــــاليــــــة

 جملة قطاع الخدمات العامة

40501

 قطاع الإ�صكان  :

وزارة الإ�شكان 

جملة قطاع الإ�صكان

اإجمالي تقديرات الإيرادات الراأ�ص مالية

ا�صتردادات راأ�ص مالية :

الأخـــرى : 

       وزارة المالية / تم�يل م�ؤ�ش�شات

11900

10500

دي�ان البالط ال�شلطاني ) بلدية �شحار (    10107

        200

جملة قطاع الأخرى

اإجمالي تقديرات ال�صتردادات الراأ�ص مالية

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية



جــدول رقم )1/3(

تقديرات الإيرادات الراأ�ص مالية 

وال�صتردادات الراأ�ص مالية لل�صنة المالية 2014م ) ح�صب البنود (

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

111 213

111 215

111 430

   18 798

   20 000

   30 000

   30 000

           1 202

اإيرادات بيع اأرا�س حك�مية

الإيرادات المقدرة
رقم الح�صاب

بابف�صلبند

اإيرادات راأ�ص مالية :

    اإيرادات بيع م�شاكن اجتماعية ومبان حك�مية

ا�صتردادات راأ�ص مالية :

 ا�شتردادات قرو�س من هيئات وم�ؤ�ش�شات عامة

وغيرها

اإجمالي تقديرات الإيرادات الراأ�ص مالية

اإجمالي تقديرات ال�صتردادات الراأ�ص مالية 

اجلريدة الر�سمية العدد )1041(



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

  جــدول رقم )4(

تقديرات الم�صروفات الجاريـة والراأ�س مالية للوزارات المدنيـة 

والوحـدات الحكوميـة والهيئـات العامة لل�صنة الماليـة 2014م

 )األف ريال عماني (

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات

البيـــــــــــــــــــــان
الراأ�س مالية الجاريـــة

224 538 3 316 221 222 ديـــوان البـــالط ال�سلطانــــي  10100

294 565 1 547 293 018 �ســـوؤون البــالط ال�سلطانــــي 16600

4 861 87 4 774 الأمانة العامه ملجل�س الــوزراء 10200

1 652 23 1 629 مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء 15300

3 889 65 3 824 وزارة ال�سوؤون القانونيــــــة 10400

16 058 175 15 883 وزارة املاليـــــــــــــــــــــــــــة  10500

72 040 245 71 795 وزارة اخلارجيــــــــــــــــــــة 10600

32 899 840 32 059 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة 10700

9 374 62 9 312 وزارة الإعــــــــــــــــــــــــالم 10800

16 332       17 16 315 وزارة التجــارة وال�سناعـــة 10900

4 524       26 4 498 وزارة النفــــط والغـــــــــــاز 11000

45 559 305 45 254 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية  11100

17 765       17 17 748 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــدل  11200

606 000 12 941 593 059 وزارة ال�سحـــــــــــــــــــــــــة 11300

993 968 3 017 990 951 وزارة الرتبيـة والتعليـــــــم 11400

164 071 66 164 005 وزارة التنمية الجتماعيـة 11500

رقم

 الميزانية



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

 تابع جــدول رقم )4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�س مالية للوزارات المدنية 

والوحـدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة الماليـة 2014م

)األف ريال عماني (

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات

البيـــــــــــــــــــــان
الراأ�س مالية الجاريـــة

10 017 13 10 004 وزارة الرتاث والثقافـــة 11600

14 168 177 13 991 وزارة  النقـــــــــل والت�ســــالت 11700

36 378 982 35 396 وزارة الإ�سكــــــــــــان  11900

93 821 2 103 91 718 وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 12100

      627    0 627 اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني 12200

85 851 2 467 83 384 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفـــار 12300

3 593       70 3 523 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سـقط 12400

2 052       16 2 036 جملـــــــ�س املناق�ســـــــــــات 12700

8 093    29 8 064 جملـــــــ�س ال�ســـــــــــــــورى 13000

5 740       11 5 729 وزارة اخلدمـــــة املدنيــــــة 13100

201 907 4 498 197 409 جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى التعليمي 13700

15 921 987 14 934 وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى( 14000

231 680    0 231 680 موازنات الفائ�س والدعم  14200

31 922       25 31 897 وزارة ال�سـوؤون الريا�سيـة 15000

1 032    0 1 032 معهــــــد الإدارة العامــــة 15200

رقم

 الميزانية



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات

البيـــــــــــــــــــــان
الراأ�س مالية الجاريـــة

63 073 348 62 725 وزارة التعليــــم العالــــي 15500

222 000    0 222 000 ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفي احلكومة العمانيني 15600

9 419    0 9 419 املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

17 000    0 17 000 منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة 15800

57 904 695 57 209 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15900

9 091       91 9 000 جملـــــــ�س الدولــــــــــــــــة 16000

15 815    0 15 815 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة 16100

18 284       24 18 260 الدعــــــــاء العـــــــــــــــــام 16200

10 366       68 10 298 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية 16500

11 605 100 11 505 وزارة ال�سياحة 16700

4 409    0 4 409 جمل�س البحث العلمي 16800

7 725    655 7 070 املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية 16900

151 874 1 306 150 568 وزارة القـــــــوى العاملــــــة 17600

4 380       42 4 338 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية 17700

12 175 242 11 933 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 17800

 تابع جــدول رقم )4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�س مالية للوزارات المدنية 

والوحـدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة الماليـة 2014م

)األف ريال عماني (

رقم

 الميزانية



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

 تابع جــدول رقم )4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�س مالية للوزارات المدنية 

والوحـدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة الماليـة 2014م

)األف ريال عماني (

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات

البيـــــــــــــــــــــان
الراأ�س مالية الجاريـــة

11 867       2 11 865 الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك 18300

35 677       31 35 646 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون 18400

949       10 939 الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 18500

9 830    0 9 830 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم 18600

4 272    0 4 272 الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 18900

39 790    19 39 771
جملـــــ�س ال�ســــــوؤون الإداريــــــــــة للق�ســـــــــــاء

)املحاكـــــم والأمــــانة العـــامـــة للمجلـــــ�س(
19200

2 000    0 2 000 م�سروع جامعة عمان )امل�سروفات التاأ�سي�سية( 19300

22 106  209 21 897 الهيئة العامة للطريان املدين 19400

4 092    31 4 061 حمكمة الق�ساء الإداري 19500

528 400    0 528 400 احتياطــــي خم�ســــــــــ�س 19000

4 525 000 38 000 4487000 الإجمالـــــــــــــي

رقم

 الميزانية



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

  جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (

رقم

 الميزانية

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات
البيـــــــــــــــــــــان

�لر�أ�س مالية الجاريـــة

94 601   252  94 349

 )1( قطاع الخدمات العامة :

10100 ديوان البالط ال�سلطاين

281 500 1 352  280 148 �سوؤون البالط ال�سلطاين 16600

   4 861     87  4 774 الأمانة العامة ملجل�س الوزراء 10200

   1 652     23  1 629 مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء 15300

   3 889     65  3 824 وزارة ال�سوؤون القانونية 10400

 16 058     175  15 883 وزارة املاليـــــــــــــة  10500

 67 462     238   67 224 وزارة اخلارجيـــــة 10600

    627    0   627 اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني 12200

   2 052     16  2 036 جملــ�س املناق�ســـات 12700

   8 093    29  8 064 جملـــ�س ال�ســــورى 13000

 15 921     987  14 934 وزارة املالية  )خم�س�سات اأخرى( 14000

 8 342     91  8 251 جمل�س الدولـــــــة 16000

  15 815    0  15 815 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة 16100

   4 380    42   4 338 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية 17700

 11 867     2  11 865 الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك 18300

 537 120  3 359 533 761 جملة قطاع الخدمات العامة



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات
البيـــــــــــــــــــــان

�لر�أ�س مالية الجاريـــة

   4 092     31  4 061

 )3( قطاع الأمن والنظام العام :

19500 حمكمة الق�ساء الإداري

32 899     840  32 059 وزارة الداخلية 10700

 16 519     17  16 502 وزارة العـــــدل  11200

 3 593     70  3 523 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط 12400

18 284     24  18 260 الدعاء العــــام 16200

39 790     19   39 771
جمــلــــــ�س ال�ســـــــوؤون الإداريــــــة للق�ســــــاء 

)املحاكــم والأمــانـــة العــامـــة للمجلـــــ�س(
19200

115 177 1 001 114176 جملة قطاع الأمن والنظام العام 

 3 374    2  3 372

 )4( قطاع التعليم :

10119 ديوان البالط ال�سلطاين )جمل�س التعليم(

    162     7   155 وزارة اخلارجية )املعهد الدبلوما�سي( 10690

  1 246    0   1 246 وزارة العـــــدل )املعهد العايل للق�ساء( 11205

18 613   311  18 302
وزارة ال�سحــــــــة )املعــــــاهــــد ال�سحيــــــة 

واملديريــة العامـة للتعليم والتدريب(
11300

 992 261 2 992  989 269 وزارة الرتبية والتعليم 11400

  201 907 4 498  197 409 جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى التعليمي 13700

رقم

 الميزانية



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات
البيـــــــــــــــــــــان

�لر�أ�س مالية الجاريـــة

   1 032    0 1 032 معهد الإدارة العامــة 15200

  63 073 348   62 725 وزارة التعليم العالــي 15500

 2 888     52  2 836

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية

 )معهـــــــد العلــــــــــوم ال�ســـرعيـــــــــة(

15902

    423     10 413
الهيـئة العامــة لل�سنـــاعـــات احلرفيـــة 

)مراكز تدريب ال�سناعات احلرفيـــة(
16502

   4 409    0 4 409 جمل�س البحث العلمي 16800

   7 725    655  7 070 املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية 16900

 121 852 1 063  120 789

وزارة القوى العاملة

)قطاع التعليم التقني والتدريب املهني( 17600

    949     10   939 الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 18500

   2 000    0  2 000

م�ســــروع جــامعــة عمـــــان

)امل�سروفات التاأ�سي�سية(

19300

1 421 914 9 948 1 411 966 جملة قطاع التعليم

 587 387  12 630  574 757

 )5( قطاع ال�صحة :

11300 وزارة ال�سحــــــة

 587 387 12 630  574 757 جملة قطاع ال�صحة

تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (

رقم

 الميزانية



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات
البيـــــــــــــــــــــان

�لر�أ�س مالية الجاريـــة

164 071     66  164 005

 )6( قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية :

11500 وزارة التنمية الجتماعية

  5 740     11   5 729 وزارة اخلدمة املدنية 13100

 40 000    0  40 000 موؤ�س�سات اأخرى 14214

 222 000    0   222 000
ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفي 

احلكومة العمانيني
15600

 17 000    0   17 000 منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة 15800

 30 022   243   29 779 وزارة القوى العاملة    )قطاع العمل( 17600

 4 272    0  4 272 الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 18900

 483 105     320 482 785 جملة قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية

  95 382 3 000   92 382

 )7( قطاع الإ�صـــــــــــكــان :

 ديوان البالط ال�سلطاني وي�سمل :

 - بلدية م�سقط

10100

10103

  5 743     19 5 724 - مكتب حفظ البيئة 10105

  18 996     3  18 993 - بلدية �سحار 10107

    324     6 318 - مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون البيئية 10111

 36 378     982  35 396 وزارة الإ�ســــــــــــــكـان 11900

تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (

رقم

 الميزانية



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات
البيـــــــــــــــــــــان

�لر�أ�س مالية الجاريـــة

 89 490 1 991  87 499

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

)قطاع البلديات الإقليمية(

من 12101 

اإىل 12104

 4 331     112  4 219

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  

)قطاع موارد املياه(

12107

  53 532 1 953   51 579 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

من 12301 

اإىل 12306   

و  12308

 32 319     514  31 805

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 

)بلدية ظفار(

12307

  168 930    0   168 930 الهيئة العامة للكهرباء واملياه 14225

 12 175     242   11 933 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 17800

  517 600  8 822  508 778 جملة قطاع الإ�صكان

   2 201     20  2 181

 )8( قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية :

 ديوان البالط ال�سلطاني :

- مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافية 10115

13 065    195  12 870 �سوؤون البالط ال�سلطاين 16604

9 374     62  9 312 وزارة الإعالم 10800

  1 707     25 1 682

وزارة التــــربيـــــة والتعليــم 

)املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات(
11403

10 017     13 10 004 وزارة الرتاث والثقافة 11600

تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (

رقم

 الميزانية



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات
البيـــــــــــــــــــــان

الراأ�س مالية الجاريـــة

   1 783    0 1 783 م�ؤ�ش�شة عمان لل�شحافة والن�شر والإعالن 14204

 31 922     25 31 897 وزارة ال�ش�ؤون الريا�شية 15000

 55 016  643   54 373 وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية  15901

    749       749

جملـــــ�س الـــــــدولـــــــــــــــة

)اللجنة ال�طنية لل�شباب(
16003

   9 943     58 9 885 الهيئة العامة لل�شناعات احلرفية 16501

  35 677     31   35 646 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزي�ن 18400

171 454 1 072 170 382 جملة قطاع الثقافة وال�ص�ؤون الدينية

  4 524     26 4 498

 )9( قطاع الطاقة وال�ق�د :

11000 وزارة النفط والغاز

4 524     26 4 498 جملة قطاع الطاقة وال�ق�د 

 3 656    14  3 642

 )10( قطاع الزراعة والثروة ال�صمكية:

 ديـــ�ان البـــالط ال�شلطانـــي 

)م�شـــروع زراعة امللي�ن نخلـة(

10118

45 559     305 45 254 وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية 11100

49 215     319   48 896 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية

تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات ال�ظيفية
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)األف ريال عماني (

رقم

 الميزانية



اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

جملة 

الم�صروفات

الم�صروفات
البيـــــــــــــــــــــان

�لر�أ�س مالية الجاريـــة

13 359     169   13 190

 )12( قطاع النقل والت�صالت :

11700 وزارة النقل والت�سالت )قطاع النقل(

    809     8     801 وزارة النقل والت�سالت )قطاع الت�سالت( 11700

19 914    0  19 914 هيئة تقنية املعلومات 14224

 22 106    209   21 897 الهيئة العامة للطريان املدين 19400

 56 188     386   55 802 جملة قطاع النقل والت�صالت

  261    0 261

 )13( �صوؤون اقت�صادية اأخرى :

  ديوان البالط ال�سلطاين :

- مكتب م�ست�سارجاللة ال�سلطان  

ل�سوؤون التخطيط القت�سادي

101120

  16 332     17   16 315 وزارة التجارة وال�سناعة 10900

 1 053    0   1 053 الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي 14202

  4 416    0  4 416
الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار 

وتنمية ال�سادرات
10696

 9 419    0 9 419 املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

  11 605  100 11 505 وزارة ال�سياحة 16700

 9 830    0 9 830 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم 186000

  52 916   117 52 799  جملة �صوؤون اقت�صادية اأخرى

528 400    0 528 400 �حتياطي مخ�ص�س 19000

4 525 000  38 000 4 487 000 الإجمــــالـــــي

تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2014م

)األف ريال عماني (
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