
اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

  

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2016/2

بالت�سديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة املالية 2016م

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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 على امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2016م ح�سـب اجلداول املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

علــى جميـــع الــوزارات والوحــدات الحكوميـــة تنفـيــذ اأحكــام هــــذا املر�ســــوم كـــــل فـي حـــدود 

اخت�سا�سه ، وال�ستمرار فـي اتخاذ الإجراءات ال�سرورية ل�سبط وتر�سيد الإنفاق العام .

املــادة الثالـثــــة 

امليزانيــة العامــة للدولة  املاليــة ومــوارد الطاقـة مراجعــة وتقييــم  ال�سوؤون  علـــى مجلــ�س 

لل�سنـــة املاليـــة 2016م في منت�سف ال�سنة ، والعمل على اتخــاذ الإجــراءات  الكفيلـــة للحفــاظ 

على الو�سع املايل للدولة .

املــادة الرابعـــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمـل بـه من اأول ينايـــر 2016م .

�سـدر فـي : 20 من ربيــع الأول �سنــة 1437هـ

املـوافــــق :  1   من ينايــــــــــــــر �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 اأول :الإيرادات :

4560)1(  �سافـي اإيرادات النفط

1590)2(  اإيرادات الغـــــــــــــاز   

2400)3( اإيــرادات جاريــــــــة                                                جــدول رقـــم )2(

20)4(  اإيرادات راأ�س ماليــة                                           جــدول رقـــم )3(

30)5( ا�سرتدادات راأ�س ماليـة                                       جــدول رقـــم )3(

8600اإجمـــالـــي الإيرادات 

 ثانيا : الإنفــاق العـــام :

           امل�صروفــات اجلاريـــة :

3500)6(  م�سروفات الدفـاع والأمن   

4600)7(  م�سروفــــات الـوزارات املدنيــة                            جــدول رقـــم )4(

300)8(  م�سروفات اإنتاج النفط   

190)9(  م�سروفات اإنتاج الغـــــاز   

90)10( فوائــــد علــى القرو�س   

8680  جملة امل�صروفات اجلارية 

 امل�صروفـــات ال�صتثماريــــة :

1200)11( امل�سروفـات الإمنائيـة   

150)12( امل�سروفـات الإمنائية لل�سركات احلكومية

20)13( امل�سروفـات الراأ�س مالية للـوزارات املدنيـة      جــدول رقـــم )4(

700)14( م�سروفات اإنتاج النفط   

600)15(  م�سروفـات اإنتـاج الغـاز   

2670  جملة امل�صروفات ال�صتثمارية 

جــدول رقـــم )1(

امليزانيــة العامــة للدولــة لل�صنــة املاليـــة 2016م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 امل�صاهمات ونفقات اأخرى :

150)16( م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية واإقليمية ودولية   

400)17( م�سروفات الدعم  

550جملـة امل�صاهمـات والنفقـات الأخـرى

11900  اإجمايل الإنفــاق العــام  

)3300( العجـــز )اأول - ثانيا(

 ثالثا : و�صائــل التمويـــل :

600 )18( �سافـي املعونات 

)19( �سافـي القرتا�س  اخلارجي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

1030

)130(

 900

)20( �سافـي القرتا�س املحلي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

 450

)150(

300

1500 )21( متويل من الحتياطيات

3300جملــة و�صائــل التمويــل

تابع جــدول رقـــم )1(

امليزانيــة العامــة للدولــة لل�صنــة املاليـــة 2016م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

214 68 ديوان البـالط ال�سلطانـي10100

2مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

3الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

463وزارة ال�سوؤون القانونيـة10400

253 546 وزارة املاليـــة 10500

115 4 وزارة اخلارجيــة10600

188وزارة الداخليــة10700

597وزارة الإعـــــــالم10800

448 12 وزارة التجارة وال�سناعة10900

364 9 وزارة النفـط والغــاز11000

635 5 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية11100

426وزارة العــــــدل 11200

753 31 وزارة ال�سحـــــة11300

527 2 وزارة الرتبية والتعليم 11400

420 1 وزارة التنمية الجتماعية 11500

450وزارة الرتاث والثقافـة11600

467 16 وزارة النقـــل والت�سالت11700

946 52 وزارة الإ�سكـــــــــــان11900

355 17 وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100

جــدول رقـــم )2(

تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

2اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

504 15 مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار12300

3حمافظة م�سقط12400

627 2 جملــــ�س املناق�ســـات12700

6جملـ�س ال�ســورى13000

10وزارة اخلدمة املدنية13100

749 4 جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى التعليمي13700

63وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

617 141 موازنات الفائ�س والدعم14200

453وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

609معهد الإدارة العامة 15200

899وزارة التعليم العايل15500

36املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

249وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

3جمل�س الدولة16000

6جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

781 3 الدعاء العام16200

244الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

020 13 وزارة ال�سياحة16700

8جمل�س البحث العلمي16800

تابع جــدول رقـــم )2(

تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

156املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

315 256 وزارة القوى العاملة17600

5هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

129 2 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

232 8الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

735الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

1الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

061 1هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600

1الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

592 2 )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

438 49 الهيئة العامة للطريان املدين19400

263حمكمة الق�ساء الإداري19500

104الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

272 31الهيئة العامة للتعدين19700

200وزارة الدفــــــاع20400

813 515 �سرطة عمان ال�سلطانية20600

079 512 وزارة املالية )متويل موؤ�س�سات(40500

089 65 احتياطــــي خم�ســــ�س19000

000 400 2الإجمالـــــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )2(

تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

15300

)1( قطاع اخلدمات العامة :

2مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء

3الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

463وزارة ال�سوؤون القانونية10400

253 546   وزارة املاليــــــة 10500

115 4   وزارة اخلارجيـــــة10600

2اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

627 2   جملــــ�س املناق�ســــــات12700

6جملـ�س ال�ســـورى13000

63وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

3جملــ�س الدولـــة16000

6جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

5هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

232 8الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

780 561   جملة قطاع اخلدمات العامة

20400

)2( قطاع الدفاع :

200وزارة الدفــــــاع

200جملــة قطـاع الدفـاع

جــدول رقـــم )2/ 1(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10700

)3( قطاع الأمن والنظام العام :

188وزارة الداخليـة

426وزارة العــــــدل  11200

3حمافظة م�سقط12400

781 3   الدعاء العــام16200

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

592 2   )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

263حمكمة الق�ساء الإداري19500

813 515   �سرطــة عمـان ال�سلطانيـة20600

066 523   جملة قطاع الأمن والنظام العام

11300

)4( قطـــاع التعليــــم :

وزارة ال�سحـــة

10 )املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب(

527 2   وزارة الرتبية والتعليم11400

749 4   جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى التعليمي13700

609معهد الإدارة العامة15200

899وزارة التعليـم العايل15500

8جمل�س البحث العلمي16800

156املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

وزارة القوى العاملة   17600

655 1   )قطاع التعليم التقني والتدريب املهني(

1الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

614 10   جملــة قطــاع التعليــم

تابع جــدول رقـــم )2/ 1(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11300

)5( قطاع ال�صحة :

743 31   وزارة ال�سحـــة

743 31   جملـة قطـاع ال�صحـة

11500

)6( قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية :

420 1   وزارة التنمية الجتماعية 

10    وزارة اخلدمة املدنية13100

660 254   وزارة القوى العاملة       )قطاع العمل(17600

1    الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900

091 256   جملة قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية

10100

10103

10107

)7( قطاع الإ�صكــان :

ديوان البالط ال�سلطاين وي�سمل :

-  بلدية م�سقط

- بلدية �سحار

   61 564

  6 650

946 52   وزارة الإ�ســــــــــكان 11900

من 12101 

اإىل 12112

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

)قطـــــاع البلديـــــات الإقليميـــــة(

   17 355

من 12301 

اإىل 12306 

  و  12308

911 9   مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

593 5   مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار )بلدية ظفار(12307

383 77   الهيئة العامة للكهرباء واملياه14225

129 2   وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

531 233   جملــة قطــاع الإ�صكــان

تابع جــدول رقـــم )2/ 1(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10800

)8( قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية :

597    وزارة الإعــــــــالم

450    وزارة الرتاث والثقافـة11600

453    وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

249    وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15900

244    الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

735    الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

728 2   جملة قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية

11000

)9( قطاع الطاقة والوقود :

364 9   وزارة النفط والغاز

364 9   جملة قطاع الطاقة والوقود

11100

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية :

635 5   وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

635 5   جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية 

 11703   

و 11705  

و 11711

)12( قطاع النقل والت�صالت :

379 16   وزارة النقل والت�سالت   )قطـــــاع النقــــــــل( 

    88وزارة النقل والت�سالت   )قطــــاع الت�ســـــالت(11712

تابع جــدول رقـــم )2/ 1(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

500 63   هيئة تنظيم الت�سالت14222

438 49   الهيئة العامة للطريان املدين19400

405 129   جملة قطاع النقل والت�صالت

10900

)13( �صوؤون اقت�صادية اأخرى :

448 12   وزارة التجارة وال�سناعة

734    �سندوق الرفد14226

36    املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

020 13   وزارة ال�سياحة16700

061 1   هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600

104    الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

272 31   الهيئة العامة للتعدين19700

675 58   جملـة �صـوؤون اقت�صاديـة اأخـرى

40501

)14( الأخــــــرى :

079 512   وزارة املالية  )متويل موؤ�س�سات(

079 512   جملــة قطــاع الأخـرى

089 65   احتياطـــي خم�صــــــ�ص19000

000 400 2الإجـمـــــالـــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )2/ 1(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم احل�صاب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�صلبند

211011

اأ - اإيرادات ال�صرائب والر�صوم :

000 520 �سريبة الدخل )على ال�سركات واملوؤ�س�سات(

800 253 ر�سـوم الرتخي�س با�ستقدام العمال غري العمانيني 111031

413 32 ر�سوم البلدية على الإيجارات111041

352 47 ر�سـوم املعامالت العقاريـــة 411041

225 11 رخ�س ممار�سة الأعمال التجارية511051

928 64 رخـ�س و�سائــــل النقـــــــل521051

718 32 ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى531051

169 26 ر�ســوم امتياز مرافق541051

777 27 ر�سوم حملية خمتلفة551051

000 313�سريبة جمركيــــــة111061

382 329 1جملة اإيرادات ال�صرائب والر�صوم

131081

ب - اإيرادات غري �صريبية :

120 90 اإيرادات بيـع امليــاه

328  اإيرادات ميـاه خمتلفـة141081

847 37 اإيرادات املطــــارات161081

477  اإيرادات املوانــــئ171081

جــدول رقـــم )2/2(

تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة

لل�صنــــة املاليــــة 2016م )ح�صــب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم احل�صاب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�صلبند

500 50 اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت181081

000 13 فائ�س الهيئات العامة211081

818 11 اإيرادات تاأجري عقارات حكومية311081

370 500 اأربـاح ال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�س�س راأ�س املال411081

777 25 فوائد على ودائع البنوك والقرو�س املدينة421081

699 32 ر�ســوم الهجرة واجلــوازات111091

320 39 ر�سوم واأتعاب اإداريـة خمتلفـة121091

215 112 تعوي�سات وغرامات وجزاءات111101

170 17 اإيرادات تعديـــــن111121

143  مبيعات مواد غذائيــة211121

260  اإيرادات زراعية خمتلفة221121

460 28 اإيرادات طبيــــــة241121

613 36 اإيرادات متنوعـة 261121

412 8 اإيرادات نفطية اأخرى 121001

529 005 1جملــة الإيــرادات غيــر ال�صريبيــة

089 65 ج - احتياطـي خم�صـ�ص )اإيـراد غيـر مـوزع(

000 400 2الإجمالـــــــــي )اأ + ب + ج(

تابع جــدول رقـــم )2/2(

تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة

لل�صنــــة املاليــــة 2016م )ح�صــب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

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�صلطاين )بلديـــة �صحــار(

وزارة الإ�صكـــــــان 

        700

              18 800

500 19       جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

000 20       اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

40501

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

الأخـــرى :

000 30       وزارة املاليــــــة / متويـــل موؤ�ص�صـــات 

000 30       جملــة قطـــاع الأخـــرى

000 30       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 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

11

11

213

215

1

1

اإيرادات راأ�س مالية :

اإيرادات بيع م�صاكن اجتماعية ومبان حكومية

اإيرادات بيع اأرا�ض حكومية

1 900

   18 100

000 20   اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

114301

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

ا�صرتدادات قرو�ض من هيئات وموؤ�ص�صات عامة 

000 30   وغريها

000 30   اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )1/3(

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

لل�سنـــة املاليــــة 2016م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

659 964695221 220ديـــوان البـــالط ال�صلطانــــي 10100

108 432676289 288�صـــوؤون البــالط ال�صلطانــــي16600

348 306425 5الأمانة العامة ملجل�ض الــوزراء10200

561 549121 1مكتب نائب رئيـ�ض الوزراء ل�صوؤون جمل�ض الوزراء15300

166 124424 4وزارة ال�صوؤون القانونيــــــة10400

613 5387517 17وزارة املاليـــــــــــــــــــــــــــة 10500

030 87315771 70وزارة اخلارجيــــــــــــــــــــة10600

805 55924636 36وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة10700

114 0753910 10وزارة الإعـــــــــــــــالم10800

879 8562315 15وزارة التجــارة وال�صناعـــة10900

669 659104 4وزارة النفــــط والغـــــــــــاز11000

353 99535854 53وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية 11100

861 853818 18وزارة العـــــــــــــــــــــــــــدل 11200

308 3275981655 649وزارة ال�صحـــــــــــــــــــــــــة11300

043 199 02620171 197 1وزارة الرتبيـة والتعليـــــــم11400

610 57337151 151وزارة التنمية الجتماعيـة11500

جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية للوزارات املدنية

 والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

948 9252311 11وزارة الرتاث والثقافـــة11600

009 9248516 15وزارة  النقـــــــــل والت�صالت11700

342 81752542 41وزارة الإ�صكــــــــــــان 11900

820 3352485101 99وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100

696 6951 اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

760 81095099 98مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفـــار12300

137 118194 4حمافظة م�صـقط12400

809 741682 2جملـــــــ�ض املناق�صـــــــــــات12700

720 71647 7جملـــــــ�ض ال�صـــــــــــــــورى13000

649 629206 6وزارة اخلدمـــــة املدنيــــــة13100

170 8582312214 211جامعة ال�صلطان قابو�ض وامل�صت�صفى التعليمي13700

029 25977018 17وزارة املالية )خم�ص�صات اأخرى(14000

581 54041214 214موازنات الفائ�ض والدعم 14200

288 2602831 31وزارة ال�صـوؤون الريا�صيـة15000

130 13001 1معهــــــد الإدارة العامــــة15200

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية للوزارات املدنية

 والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

595 24734861 61وزارة التعليــــم العالــــي15500

535 5350257 257ح�صة احلكومة فـي معا�صات موظفـي احلكومة العمانيني15600

040 9835712 11املجل�ض الأعلى للتخطيط15700

841 841014 14منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة15800

742 49025285 85وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية15900

607 582259 9جملـــــــ�ض الدولــــــــــــــــة16000

656 18 656 18جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

319 1220 307 20الدعــــــــــــــاء العـــــــــــــــــام16200

010 7011 940 10الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية16500

417 4612 371 12وزارة ال�صياحة16700

052 196 033 6جمل�ض البحث العلمي16800

566 2049 362 9املجل�ض العماين لالخت�صا�صات الطبية16900

670 639163 031 163وزارة القـــــــوى العاملــــــة17600

228 1155 113 5هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

937 9614 841 14وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية17800

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية للوزارات املدنية

 والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

041 2113 020 13الهيئة العامة حلماية امل�صتهلك18300

127 11042 017 42الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

990 46 944 الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

998 99809 9هيئة املنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم18600

339 574 282 4الهيئة العامـة ل�صجـل القوى العاملــة18900

جمل�ض ال�صوؤون الإدارية للق�صاء 19200

114 1047 104 47)املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض(

769 76901 1م�صروع جامعة عمان )امل�صروفات التاأ�صي�صية(19300

382 3176523 23الهيئة العامة للطريان املدين19400

175 160154 4حمكمة الق�صاء الإداري19500

232 188443 3الهيئة العامة لتنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة19600

758 75801 1الهيئة العامة للتعدين19700

645 6450234 234احتياطــــي خم�صــــــــــ�ض19000

000 620 4    00020000 600 4    الإجمالــــــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية للوزارات املدنية

 والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10100

)1( قطاع اخلدمات العامة:

074 97   114    960 96   ديوان البالط ال�صلطاين 

686 277   602    084 277   �صوؤون البالط ال�صلطاين16600

348 5   42    306 5   الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء10200

561 1   12    549 1   مكتـب نائب رئيــ�ض الوزراء ل�صوؤون جملـــ�ض الوزراء15300

166 4   42    124 4   وزارة ال�صوؤون القانونية10400

613 17   75    538 17   وزارة املاليـــــــــــــة 10500

921 65   154    767 65   وزارة اخلارجيـــــة10600

696    1   695    اللجنة العليا لالحتفالت بالعيـد الوطني12200

809 2   68    741 2   جملــ�ض املناق�صـــات12700

720 7   4   716 7   جملـــ�ض ال�صــــورى13000

029 18   770    259 17   وزارة املالية )خم�ص�صات اأخرى(14000

769 7   25    744 7   جملـــــ�ض الدولـــــــة16000

656 18   0   656 18   جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

228 5   115   113 5   هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

041 13   21    020 13   الهيئة العامة حلماية امل�صتهلك18300

317 543   045 2   272 541   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 2016م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

19500

)3( قطاع الأمن والنظام العام:

175 4   15    160 4   حمكمة الق�صاء الإداري

805 36   246    559 36   وزارة الداخلية10700

553 17   8    545 17   وزارة العـــــدل 11200

137 4   19    118 4   حمافظة م�صقط12400

319 20   12    307 20   الدعـــــــاء العــــام16200

جمل�ض ال�صوؤون الإدارية للق�صاء 19200

114 47   10    104 47   )املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض(

103 130   310    793 129   جملة قطاع الأمن والنظام العام

10119

)4( قطـــاع التعليـــــم :

141 3   7   134 3   ديوان البالط ال�صلطاين )جملـ�ض التعليم(

141    3    138    وزارة اخلارجية )املعهد الدبلوما�صي(10690

308 1   0   308 1   وزارة العدل )املعهد العايل للق�صاء(11205

وزارة ال�صحـة 11300

917 21   225   692 21   )املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب(

180 196 1  006 2  174 194 1  وزارة الرتبية والتعليم11400

170 214   312 2  858 211  جامعة ال�صلطان قابو�ض وامل�صت�صفـى التعليمي13700
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

130 1   0   130 1  معهد الإدارة العامــة15200

595 61   348    247 61   وزارة التعليم العالــي15500

وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية  15902

938 2   6    932 2   )كليــــــة العلـــــــــوم ال�صرعيـــــــــــــــة(

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية 16502

158 1   18    140 1   )مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية(

052 6   19   033 6   جمل�ض البحث العلمي16800

566 9   204   362 9   املجل�ض العماين لالخت�صا�صات الطبية16900

وزارة القوى العاملة     17600

752 122   429    323 122   )قطاع  التعليم التقني والتدريب املهني(

990    46    944    الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

م�صــــروع جامعـــــة عمـــــــان 19300

769 1   0   769 1   )امل�صروفات التاأ�صي�صية(

807 644 1  623 5   184 639 1  جملة قطاع التعليم

11300

)5( قطـــاع ال�سحـــة :

391 633   756 5   635 627   وزارة ال�صحــــــة

391 633   756 5   635 627   جملة قطاع ال�سحة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11500

)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

610 151   37    573 151   وزارة التنمية الجتماعية

649 6   20    629 6   وزارة اخلدمة املدنية13100

920 34   0   920 34   موؤ�ص�صـــــات اأخــــــرى14214

ح�صة احلكومة فـي معا�صات موظفـي 15600

535 257   0   535 257   احلكومة العمانيني

841 14   0   841 14   منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة15800

918 40   210    708 40   وزارة القوى العاملة )قطاع العمل(17600

339 4   57   282 4   الهيئة العامة ل�صجل القوى العاملة18900

812 510   324    488 510   جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

10100

10103

 )7( قطـــاع الإ�سكان :

ديوان البالط ال�صلطاين وي�صمل :

295 90   558    737 89   -  بلديــــة م�صقـــــط

935 5   3    932 5   -  مكتب حفظ البيئة10105

082 19   1    081 19   -  بلديـــة �صحــــــار10107

-  مكتـــب م�صت�صار جاللة ال�صلطان 10111

306    0   306    لل�صـــــوؤون البيئيـــــــة

342 42   525    817 41   وزارة الإ�صكــــــــــــان11900
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

من 12101  

اإىل 12104

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

)قطاع البلديات الإقليمية(
   94 659   2 468   97 127

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 12107

693 4   17    676 4   )قطاع موارد املياه(

من 12301  

اإىل 12306

  و  12308

167 67   662    505 66   مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 12307

593 32   288    305 32   )بلديـــــة ظفـــــــــار(

243 152   0   243 152   الهيئة العامة للكهرباء واملياه14225

937 14   96    841 14   وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية17800

720 526   618 4   102 522   جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

10115

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

ديوان البالط ال�صلطاين :

- مكتب م�صت�صار جاللة ال�صلطان 

085 2   4    081 2   لل�صوؤون الثقافـية

422 11   74   348 11   �صوؤون البالط ال�صلطاين16604

114 10   39    075 10   وزارة الإعالم10800

وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــــم 11403

863 2   11    852 2   )املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات(

948 11   23    925 11   وزارة الرتاث والثقافة11600
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

646 2   0   646 2   موؤ�ص�صة عمان لل�صحافة والن�صر والإعالن14204

288 31   28    260 31   وزارة ال�صوؤون الريا�صية15000

804 82   246    558 82   وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية 15901

جملــــ�ض الدولـــــــــة 16003

838 1   0   838 1   )اللجنة الوطنية لل�صباب(

852 9   52    800 9   الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية16501

127 42   110    017 42   الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

987 208   587    400 208   جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

11000

)9( قطاع الطاقة والوقود:

669 4   10    659 4   وزارة النفط والغاز

669 4   10    659 4   جملة قطاع الطاقة والوقود

10118

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

ديوان البالط ال�صلطاين 

470 3   8   462 3   )م�صروع زراعة املليون نخلة(

353 54   358    995 53   وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية11100

823 57   366    457 57   جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1130(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11700

)12( قطاع النقل والت�سالت :

050 15   55    995 14   وزارة النقل والت�صالت )قطاع النقل(

959    30    929    وزارة النقل والت�صالت )قطاع الت�صالت(11700

027 19   0   027 19   هيئة تقنية املعلومات14224

382 23   65   317 23   الهيئة العامة للطريان املدين19400

418 58   150    268 58   جملة قطاع النقل والت�سالت

101120

)13( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

ديوان البالط ال�صلطاين :

- مكتب م�صت�صار جاللة ال�صلطان 

271    0     271  ل�صوؤون التخطيط القت�صادي

879 15   23    856 15   وزارة التجارة وال�صناعة10900

569 1   0   569 1   الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي14202

الهيئـــة العامـــة لرتويــج ال�صتثمـــار 10696

968 4   0   968 4   وتنمية ال�صادرات

040 12   57   983 11   املجل�ض الأعلى للتخطيط15700

417 12   46   371 12   وزارة ال�صياحـــــــة16700

998 9   0   998 9   هيئة املنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم18600

176 4   41   135 4   �صنــــــدوق الرفــــــــــد14226

الهيئـــة العامــة لتنميـة املوؤ�ص�صــــات 19600

232 3   44   188 3   ال�صغرية واملتو�صطة

758 1   0   758 1   الهيئة العامة للتعدين19700

308 66   211    097 66   جملة �سوؤون اقت�سادية اأخرى

645 234   0   645 234   احتياطــي خم�ســ�س19000

000 620 4  000 20   000 600 4  الإجمالـــــــــي
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