
اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2015/1

بالت�سديـق علـى الميزانيـة العامــة للدولـة لل�سنـة الماليـة 2015م

�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 المالي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 98/47 ،

وبعد العر�س على مجل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق على امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2015م ح�سـب اجلداول املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

علـى جميــع الــــوزارات والوحــــدات الحكوميــــة تنفـيــذ اأحكــــام هــــذا املر�ســوم كــــل فـي حـــــدود 

اخت�سا�ســـه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمـل بـه من اأول ينايـــــــر 2015م .

�سـدر فـي :10 من ربيـع الأول �سنــة 1436هـ

الموافـق :  1   من ينايـــــــــــــر �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 اأول :الإيرادات :

7700)1(  �سافـي اإيرادات النفط

1460)2(  اإيرادات الغـــــــــــــاز   

2380)3( اإيــرادات جاريــــــــة                                                جــدول رقـــم )2(

25)4(  اإيرادات راأ�س ماليــة                                           جــدول رقـــم )3(

35)5( ا�سرتدادات راأ�س ماليـة                                       جــدول رقـــم )3(

11600اإجمـــالـــي الإيرادات 

 ثانيا : الإنفــاق العـــام :

           امل�سروفــات اجلاريـــة :

3800)6(  م�سروفات الدفـاع والأمن   

5166)7(  م�سروفــــات الـوزارات املدنيــة                            جــدول رقـــم )4(

350)8(  م�سروفات اإنتاج النفط   

210)9(  م�سروفات اإنتاج الغـــــاز   

50)10( فوائــــد علــى القرو�س   

9576  جملة امل�سروفات اجلارية 

 امل�سروفـــات ال�ستثماريــــة :

1650)11( امل�سروفـات الإمنائيـة   

44)12( امل�سروفـات الراأ�س مالية للـوزارات املدنيـة      جــدول رقـــم )4(

780)13( م�سروفات اإنتاج النفط   

740)14(  م�سروفـات اإنتـاج الغـاز   

3214  جملة امل�سروفات ال�ستثمارية 

جــدول رقـــم )1(

امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2015م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 امل�ساهمات ونفقات اأخرى :

35)15( دعم فوائد القرو�س التنموية والإ�سكانية   

200)16(  م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية واإقليمية ودولية   

180)17( الدعم الت�سغيلي لل�سركات احلكومية   

35)18( دعــــم ال�ســـلع الغذائية الأ�ســا�سـية

280)19(  دعـــم  قـطـــــــاع الكهـــــــــرباء   

580)20(  دعـــم  املنتجــــات النفطيــــــــة

1310جملـة امل�ساهمـات والنفقـات الأخـرى

14100  اإجمايل الإنفــاق العــام  

)2500( العجـــز )اأول - ثانيا(

 ثالثا : و�سائــل التمويـــل :

200 )21( �سافـي املعونات 

)22( �سافـي القرتا�س  اخلارجي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

 415

)215(

 200

)23( �سافـي القرتا�س املحلي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

 500

)100(

 400

1000)24( الفوائ�س املالية املخ�س�سة لتغطية العجز

700)25( متويل من الحتياطيات

2500 جملــة و�سائــل التمويــل

تابع جــدول رقـــم )1(

امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2015م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

823 63ديوان البـالط ال�سلطانـي10100

1مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

5الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

500وزارة ال�سوؤون القانونيـة10400

258 526وزارة املاليـــة 10500

984 3وزارة اخلارجيــة10600

266وزارة الداخليــة10700

569وزارة الإعـــــــالم10800

764 42وزارة التجارة وال�سناعة10900

701 6وزارة النفـط والغــاز11000

818 5وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية11100

413وزارة العــــــدل 11200

239 29وزارة ال�سحـــــة11300

274 2وزارة الرتبية والتعليم 11400

353 1وزارة التنمية الجتماعية 11500

407وزارة الرتاث والثقافـة11600

772 20وزارة  النقـــل والت�سالت11700

360 35وزارة الإ�سكـــــــــــان11900

370 13وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100

جــدول رقـــم )2(

تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

2اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

086 15مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار12300

3حمافظة م�سقط12400

702 3جملــــ�س املناق�ســـات12700

6جملـ�س ال�ســورى13000

8وزارة اخلدمة املدنية13100

961 2جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى التعليمي13700

60وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

205 175موازنات الفائ�س والدعم14200

500وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

857وزارة التعليـم العالـي15500

42املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

238وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

7جمل�س الدولة16000

6جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

170 3الدعاء العام16200

258الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

788 11وزارة ال�سياحة16700

5جمل�س البحث العلمي16800

تابع جــدول رقـــم )2(

تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

53املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

060 248وزارة القوى العاملة17600

086 1وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

2الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

410الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

2الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

168هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600

3الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900

19200
جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

)املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(
40 82

976 51الهيئة العامة للطريان املدين19400

110حمكمة الق�ساء الإداري19500

200وزارة الدفــــــاع20400

241 507�سرطة عمان ال�سلطانية20600

 079 534وزارة املالية  )متويل موؤ�س�سات(40500

747 64احتياطــــي خم�ســــ�س19000

000 380 2الإجمالـــــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )2(

تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

15300

)1( قطاع اخلدمات العامة :

 1  مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء

 5  الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

500  وزارة ال�سوؤون القانونية10400

258 526  وزارة املاليــــــة 10500

984 3  وزارة اخلارجيـــــة10600

 2  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

702 3  جملــــ�س املناق�ســــــات12700

 6  جملـ�س ال�ســـورى13000

 60  وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

 7  جملــ�س الدولـــة16000

 6  جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

 2  الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

533 534  جملة قطاع اخلدمات العامة

20400

)2( قطاع الدفاع :

 200  وزارة الدفــــــاع

 200  جملــة قطـاع الدفـاع

جــدول رقـــم )2/ 1(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10700

)3( قطاع الأمن والنظام العام :

 266  وزارة الداخليـة

 413  وزارة العــــــدل  11200

 3  حمافظة م�سقط12400

170 3  الدعاء العــام16200

19200
جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

082 4  )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

 110  حمكمة الق�ساء الإداري19500

241 507  �سرطــة عمـان ال�سلطانيـة20600

285 515  جملة قطاع الأمن والنظام العام

11300

)4( قطـــاع التعليــــم :

وزارة ال�سحـــة

 10   )املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب(

274 2  وزارة الرتبية والتعليم11400

961 2  جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى التعليمي13700

 857  وزارة التعليـم العايل15500

 5  جمل�س البحث العلمي16800

 53  املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

وزارة القوى العاملة   17600

300 1  )قطاع التعليم التقني والتدريب املهني(

 2  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

462 7  جملــة قطــاع التعليــم

تابع جــدول رقـــم )2/ 1(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11300

)5( قطاع ال�سحة :

229 29  وزارة ال�سحـــة

229 29  جملـة قطـاع ال�سحـة

11500

)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

353 1  وزارة التنمية الجتماعية 

8   وزارة اخلدمة املدنية13100

760 246  وزارة القوى العاملة       )قطاع العمل(17600

3   الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900

124 248  جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

10100

10103

10107

)7( قطاع الإ�سكــان :

ديوان البالط ال�سلطاين وي�سمل :

-  بلدية م�سقط

- بلدية �سحار

  55 252

  8 571

360 35  وزارة الإ�ســــــــــكان 11900

من 12101 

اإىل 12104

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

370 13  )قطـــــاع البلديـــــات الإقليميـــــة(

من 12301 

اإىل 12306 

  و  12308

075 9  مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

011 6  مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار )بلدية ظفار(12307

223 66  الهيئة العامة للكهرباء واملياه14225

086 1  وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

948 194  جملــة قطــاع الإ�سكــان

تابع جــدول رقـــم )2/ 1(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10800

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

569   وزارة الإعــــــــالم

407   وزارة الرتاث والثقافـة11600

500   وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

238   وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15900

258   الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

410   الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

382 2  جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

11000

)9( قطاع الطاقة والوقود :

701 6  وزارة النفط والغاز

701 6  جملة قطاع الطاقة والوقود

11100

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية  :

818 5  وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

818 5  جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية 

 11703   

و 11705  

و 11711

)12( قطاع النقل والت�سالت :

508 20  وزارة النقل والت�سالت    )قطـــــاع النقــــــــل(

 264  وزارة النقل والت�سالت   )قطــــاع الت�ســـــالت(11712

تابع جــدول رقـــم )2/ 1(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

هيئة تنظيم الت�سالت14222
  108 982

الهيئة العامة للطريان املدين19400
  51 976

730 181  جملة قطاع النقل والت�سالت

10900

)13( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

764 42  وزارة التجارة وال�سناعة

42   املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

788 11  وزارة ال�سياحــــــــة16700

168   هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600

762 54  جملـة �سـوؤون اقت�ساديـة اأخـرى

40501

)14( الأخــــــرى :

079 534  وزارة املالية  )متويل موؤ�س�سات(

079 534  جملــة قطــاع الأخـرى

747 64  احتياطـــي خم�ســــــ�س19000

000 380 2  الإجـمـــــالـــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )2/ 1(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

211011

اأ - اإيرادات ال�سرائب والر�سوم :

000 500 �سريبة الدخل )على ال�سركات واملوؤ�س�سات(

000 245 ر�سـوم الرتخي�س با�ستقدام العمال غري العمانيني 111031

000 26 ر�سوم البلدية على الإيجارات111041

000 30 ر�سـوم املعامالت العقاريـــة 411041

000 15 رخ�س ممار�سة الأعمال التجارية511051

000 60 رخـ�س و�سائــــل النقـــــــل521051

000 25 ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى531051

000 27 ر�ســوم امتياز مرافق541051

000 26 ر�سوم حملية خمتلفة551051

000 50 تراخي�س الت�سالت561051

000 330 �سريبة جمركيــــــة111061

000 334 1جملة اإيرادات ال�سرائب والر�سوم

131081

ب - اإيرادات غري �سريبية :

000 77 اإيرادات بيـع امليــاه

515  اإيرادات ميـاه خمتلفـة141081

000 43 اإيرادات املطــــارات161081

354  اإيرادات املوانــــئ171081

جــدول رقـــم )2/2(

تقديرات الإيرادات اجلارية

لل�سنــــة املاليـــــة 2015م )ح�ســـب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

000 47 اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت181081

000 13 فائ�س الهيئات العامة211081

000 13 اإيرادات تاأجري عقارات حكومية311081

000 523 اأربـاح ال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�س�س راأ�س املال411081

000 25 فوائد على ودائع البنوك والقرو�س املدينة421081

000 38 ر�ســوم الهجرة واجلــوازات111091

000 43 ر�سوم واأتعاب اإداريـة خمتلفـة121091

000 77 تعوي�سات وغرامات وجزاءات111101

000 15 اإيرادات تعديـــــن111121

192  مبيعات مواد غذائيــة211121

192  اإيرادات زراعية خمتلفة221121

000 25 اإيرادات طبيــــــة241121

000 35 اإيرادات متنوعـة 261121

000 6 اإيرادات نفطية اأخرى 121001

253 981 جملــة الإيــرادات غيــر ال�سريبيــة

747 64 ج - احتياطـي خم�سـ�س )اإيـراد غيـر مـوزع(

000 380 2الإجمالـــــــــي )اأ + ب + ج(

تابع جــدول رقـــم )2/2(

تقديرات الإيرادات اجلارية

لل�سنة املالية 2015م )ح�سب البنود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10500

اإيرادات راأ�س مالية :

قطـــاع اخلدمـــات العامــة :

 500       وزارة املاليــــــــــة   

 500       جملة قطاع اخلدمات العامة

10107

11900

قطـــاع الإ�سكان :

ديوان البالط ال�سلطاين )بلديـــة �سحــار(

وزارة الإ�سكـــــــان 

       1 000

       23 500

500 24       جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

000 25       اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

40501

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

الأخـــرى :

000 35       وزارة املاليــــــة / متويـــل موؤ�س�ســـات 

000 35       جملــة قطـــاع الأخـــرى

000 35       اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )3(

تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية وال�سرتدادات الراأ�س مالية

ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية للوزارات املدنية لل�سنة املالية 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

11

11

213

215

1

1

اإيرادات راأ�س مالية :

اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

اإيرادات بيع اأرا�س حكومية

  1 500

 

   23 500

000 25   اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

114301

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

ا�سرتدادات قرو�س من هيئات وموؤ�س�سات عامة 

000 35   وغريها

000 35   اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )3/ 1(

تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية وال�سرتدادات الراأ�س مالية

لل�سنـــة املاليــــة 2015م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

039 282242 4  757 237ديـــوان البـــالط ال�سلطانــــي 10100

465 518315 1  947 313�ســـوؤون البــالط ال�سلطانــــي16600

683 5     87   596 5الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء10200

720 1     43   677 1مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

478 4     65   413 4وزارة ال�سوؤون القانونيــــــة10400

332 16419   168 19وزارة املاليـــــــــــــــــــــــــــة 10500

597 35176   246 76وزارة اخلارجيــــــــــــــــــــة10600

477 53740   940 39وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة10700

116 6211   054 11وزارة الإعالم10800

174 1719   157 19وزارة التجــارة وال�سناعـــة10900

109 265   083 5وزارة النفــــط والغـــــــــــاز11000

350 37459   976 58وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 11100

783 1720   766 20وزارة العـــــــــــــــــــــــــــدل 11200

900 934707 14  966 692وزارة ال�سحـــــــــــــــــــــــــة11300

013 316 0171 3  996 312 1وزارة الرتبيـة والتعليـــــــم11400

188 66168   122 168وزارة التنمية الجتماعيـة11500

جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية للوزارات املدنية

 والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

451 1312   438 12     وزارة الرتاث والثقافـــة11600

512 23917   273 17     وزارة  النقـــــــــل والت�سالت11700

442 98246   460 45وزارة الإ�سكــــــــــــان 11900

997 548111 5  449 106وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100

3763   760اللجنه العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

155 91398 1  242 96مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفـــار12300

512 404   472 4حمافظة م�سـقط12400

082 703   012 3جملـــــــ�س املناق�ســـــــــــات12700

508 98   499 8جملـــــــ�س ال�ســـــــــــــــورى13000

272 117   261 7وزارة اخلدمـــــة املدنيــــــة13100

320 734232 4  586 227جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى التعليمي13700

741 98719   754 18وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

321 0233   321 233موازنات الفائ�س والدعم 14200

257 2534   232 34وزارة ال�سـوؤون الريا�سيـة15000

286 01   286 1معهــــــد الإدارة العامــــة15200

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية للوزارات املدنية

 والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

592 34867   244 67وزارة التعليــــم العالــــي15500

150 0286   150 286ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي احلكومة العمانيني15600

240 013   240 13املجل�س الأعلى للتخطيط15700

490 016   490 16منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة15800

744 65593   089 93وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

489 5710   432 10جملـــــــ�س الدولــــــــــــــــة16000

996 019   996 19جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

824 2421   800 21الدعــــــــــــــاء العـــــــــــــــــام16200

824 6711   757 11الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

243 10013   143 13وزارة ال�سياحة16700

308 06   308 6جمل�س البحث العلمي16800

092 57610   516 9املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

560 410181 1  150 180وزارة القـــــــوى العاملــــــة17600

598 425   556 5هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

199 23416   965 15وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية للوزارات املدنية

 والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

283 20014   083 14الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

695 3142   664 42الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

074 101   064 1الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

181 010   181 10هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600

750 04   750 4الهيئة العامـة ل�سجـل القوى العاملــة18900

19200
جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

)املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(
50 742   1950 761

963 01   963 1م�سروع جامعة عمان )امل�سروفات التاأ�سي�سية(19300

892 6225   830 25الهيئة العامة للطريان املدين19400

549 4     31   518 4حمكمة الق�ساء الإداري19500

722 01   722 1الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

738 0432   738 432  احتياطــــي خم�ســــــــــ�س19000

000 210 0005 00044 166 5الإجمالــــــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية للوزارات املدنية

 والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10100

)1( قطاع اخلدمات العامة:

582 105   252    330 105   ديوان البالط ال�سلطاين 

780 302   353 1   427 301   �سوؤون البالط ال�سلطاين16600

683 5   87    596 5   الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

720 1   43    677 1   مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�سوؤون جملـــ�س الوزراء15300

478 4   65    413 4   وزارة ال�سوؤون  القانونية10400

332 19   164    168 19   وزارة املاليـــــــــــــة 10500

281 71   344    937 70   وزارة اخلارجيـــــة10600

763    3   760    اللجنة العليا لالحتفالت بالعيـد الوطني12200

082 3   70    012 3   جملــ�س املناق�ســـات12700

508 8   9   499 8   جملـــ�س ال�ســــورى13000

741 19   987    754 18   وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

547 8   57    490 8   جملـــــ�س الدولـــــــة16000

996 19   0   996 19   جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

598 5   42   556 5   هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

283 14   200    083 14   الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

374 591 676 3 698 587  جملة قطاع اخلدمات العامة

جــدول رقـــم )4/ 1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

19500

)3( قطاع الأمن والنظام العام:

549 4   31    518 4   حمكمة الق�ساء الإداري

477 40  537  940 39  وزارة الداخلية10700

345 19  17  328 19  وزارة العـــــدل 11200

512 4  40  472 4  حمافظة م�سقط12400

824 21  24  800 21  الدعـــــــاء العــــام16200

19200

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

)املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

  50 742  19  50 761

468 141  668  800 140  جملة قطاع الأمن والنظام العام

10119

)4( قطـــاع التعليـــــم :

559 3  2   557 3  ديوان البالط ال�سلطاين )جملـ�س التعليم(

157  7  150  وزارة اخلارجية )املعهد الدبلوما�سي(10690

438 1  0  438 1  وزارة العدل )املعهد العايل للق�ساء(11205

11300

وزارة ال�سحـة )املعاهــــد ال�سحيـــة 

واملديرية العامة للتعليم والتدريب(

  23 320  226  23 546

031 313 1  992 2  039 310 1  وزارة الرتبية والتعليم11400

320 232   734 4  586 227  جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفـى التعليمي13700

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

286 1   0   286 1  معهد الإدارة العامــة15200

592 67   348    244 67   وزارة التعليم العالــي15500

15902

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية  

)كليــــــة العلـــــــــوم ال�سرعيـــــــــــــــة(

   3 211    12   3 223

16502

الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية 

)مراكز تدريب ال�سناعات احلرفـية(

   1 604    39   1 643

308 6   0   308 6   جمل�س البحث العلمي16800

092 10   576   516 9   املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

17600

وزارة القوى العاملة     

)قطاع  التعليم التقني والتدريب املهني(

   137 992   1 064   139 056

074 1   10    064 1   الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

19300

م�ســــروع جامعـــــة عمـــــــان 

)امل�سروفات التاأ�سي�سية(

   1 963   0   1 963

288 806 1  010 10   278 796 1جملة قطاع التعليم

11300

)5( قطـــاع ال�سحـــة :

708 14   646 669   وزارة ال�سحــــــة

  

   684 354

354 684   708 14 646 669  جملة قطاع ال�سحة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11500

)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

188 168  66  122 168  وزارة التنمية الجتماعية

272 7  11  261 7  وزارة اخلدمة املدنية13100

800 38  0  800 38  موؤ�س�ســـــات اأخــــــرى14214

15600

ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي 

احلكومة العمانيني

  286 150  0  286 150

490 16  0  490 16  منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة15800

504 42  346  158 42  وزارة القوى العاملة)قطاع العمل(17600

750 4  0   750 4  الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900

154 564  423  731 563  جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

10100

10103

 )7( قطـــاع الإ�سكان :

ديوان البالط ال�سلطاين وي�سمل :

256 98  966 3  290 94  -  بلديــــة م�سقـــــط

685 6  19  666 6  -  مكتب حفظ البيئة10105

017 21  3  014 21  -  بلديـــة �سحــــــار10107

-  مكتـــب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 10111

337  6  331  لل�ســـــوؤون البيئيـــــــة

442 46   982    460 45   وزارة الإ�سكــــــــــــان11900
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

من 12101  

اإىل 12104

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

)قطاع البلديات الإقليمية(
   100 753   5 446   106 199

12107
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

)قطاع موارد املياه(
   5 696    102   5 798

من 12301  

اإىل 12306

  و  12308

305 62   999    306 61   مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

12307
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 

)بلديـــــة ظفـــــــــار(
   34 936    914   35 850

777 168   0   777 168   الهيئة العامة للكهرباء واملياه14225

199 16   234    965 15   وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

865 567   671 12   194 555   جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

10115

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

ديوان البالط ال�سلطاين :

- مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 

20    328 2   لل�سوؤون الثقافـية

  

   2 348

685 12   165   520 12   �سوؤون البالط ال�سلطاين16604

116 11   62    054 11   وزارة الإعالم10800

11403
وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــــم 

)املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات(
   2 957    25   2 982

451 12   13    438 12   وزارة الرتاث والثقافة11600
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

821 2   0   821 2   موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر والإعالن14204

257 34   25    232 34   وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

521 90   643    878 89   وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15901

16003

جملــــ�س الدولـــــــــة 

)اللجنة الوطنية لل�سباب(

   1 942   0   1 942

181 10   28    153 10   الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16501

695 42   31    664 42   الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

999 223   012 1   987 222   جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

11000

)9( قطاع الطاقة والوقود:

26    083 5   وزارة النفط والغاز

    

   5 109

109 5  26  083 5  جملة قطاع الطاقة والوقود

10118

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

ديوان البالط ال�سلطاين 

14   940 3   )م�سروع زراعة املليون نخلة(

    

   3 954

350 59   374    976 58   وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية11100

304 63   388    916 62   جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1085(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11700

)12( قطاع النقل والت�سالت :

484 16   234    250 16   وزارة النقل والت�سالت )قطاع النقل(

028 1   5    023 1   وزارة النقل والت�سالت )قطاع الت�سالت(11700

030 21   0   030 21  هيئة تقنية املعلومات14224

892 25   62   830 25  الهيئة العامة للطريان املدين19400

434 64   301    133 64  جملة قطاع النقل والت�سالت

101120

)13( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

ديوان البالط ال�سلطاين:

- مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 

301  0  301  ل�سوؤون التخطيط القت�سادي

174 19  17  157 19  وزارة التجارة وال�سناعة10900

094 1  0  094 1  الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي14202

الهيئـــة العامـــة لرتويــج ال�ستثمـــار 10696

وتنمية ال�سادرات
  5 159  0  5 159

240 13  0  240 13  املجل�س الأعلى للتخطيط15700

243 13  100  143 13  وزارة ال�سياحـــــــة16700

181 10  0   181 10  هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600

799  0   799  �سنــــــدوق الرفــــــــــد14226

19600
الهيئـــة العامــة لتنميـة املوؤ�س�ســــات 

ال�سغرية واملتو�سطة
  1 722   0  1 722

913 64  117  796 64  جملة �سوؤون اقت�سادية اأخرى

738 432  0  738 432  احتياطــي خم�ســ�س19000

000 210 5  000 00044 166 5  الإجمالـــــــــي
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