
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

مر�ســــو �ســــلطان
رقــم 2018/1

سنـة اŸالية 2018 ولـة لل امــة لل يـ علـ اŸيزانية ال س بال

�سلطـا عمـا يـ   ـ قابـو� بـ �س ن

بعد االطالع على النظام االأ�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�ض على مجل�ض عمان 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ــــو ات ر�سمنـــا بمـــا 

أولـــــ ــاد ا ا

الت�سديق على امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2018م ح�سـب اجلداول املرفقـة .

انيــــة  ــاد ال ا

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

اخت�سا�ســـه .

ــــة  الـ ــاد ال ا

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية  ويعمـل بـه من اأول ينايـــر 2018م .

ـ انــ �سنــة 9 ـ   م ربيــ ال ر  سـ

ــــ      م ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2018 ـوا ا
ي  قابو� ب �س
�ســـلطا عـمـــا
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يـــــــــــــــــا انيةال ي يرات ا

إيرادات   اأو  ا
870 4    )1  �سافـي اإيرادات النفط

910 1    )2  اإيرادات الغـــــــــــــاز   

)2 560 2    )3 اإيــرادات جاريــــــــة                                                جــدول رقـــم 

)3 20     )4  اإيرادات راأ�ض ماليــة                                           جــدول رقـــم 

)3 140     )5 ا�سرتدادات راأ�ض ماليـة                                       جــدول رقـــم 

إيرادات  مـــالـــ ا      اإ

ـــا  ــا ال إن انيا  ا  
اريـــة  ــات ا سرو      ا

440 3    )6  م�سروفات الدفـاع واالأمن   

)4 350 4    )7  م�سروفــــات الـوزارات املدنيــة                            جــدول رقـــم 

340     )8  م�سروفات اإنتاج النفط   

380     )9  م�سروفات اإنتاج الغـــــاز   

480     )10 خدمة الديـــن العـــام   

ارية  ات ا سرو ملة ا        

ماريــــة  �س ـــات ا سرو  ا
ائيـة    200 1    )11 امل�سروفـات االإ

165     )12 امل�سروفـات اال�ستثمارية لل�سركات احلكومية

800     )13 م�سروفات اإنتاج النفط   

580     )14  م�سروفـات اإنتـاج الغـاز   

مارية  �س ات ا سرو ملة ا        

)1 و رقـــم  ــ
اليـــة 2018 سنــة ا ولــة لل امــة لل انيــة ال ي ا

مليو ريا عما
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يـــــــــــــــــا انيةال ي يرات ا

ــر  ــات اأ مــات ون سا  ا

)15 م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية واإقليمية ودولية   

 

40 

  450   )16   دعم قطاع الكهرباء

  225   )17 الدعم الت�سغيلي لل�سركات احلكومية

  30   )18 دعم فوائد القرو�ض التنموية واالإ�سكانية

  20   )19 دعم املنتجات النفطية

ـر أ ـات ا مـات والن سا      ملـة ا

ــا   ــا ال إن ما ا        اإ

انيا   ـــ  اأو      ال

مويـــ  ــ ال ا  و�سا ال  

)20 �سافـي االقرتا�ض  اخلارجي  

- القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

- القرو�ض املتوقع �سدادها

  2 550

   )450(

2 100

)21 �سافـي االقرتا�ض املحلي  

- القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

- القرو�ض املتوقع �سدادها

   500

    )100(

400

ويل من االحتياطيات  22(     500

مويــ ــ ال    ملــة و�سا

)1 و رقـــم  ــ اب 
الية 2018 سنة ا ولــة لل امــة لل انيــة ال ي ا

مليو ريا عما
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انية ي يـــــــــــــــــارقم ا رال إيرادات ا ا

561 11    ديوان البـال ال�سلطانـي10100

ل�ض الوزراء15300 3     مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون 

9     االأمانة العامة ملجل�ض الوزراء10200

568     وزارة ال�سوؤون القانونيـة10400

812 775    وزارة املاليـــة 10500

000 5    وزارة اخلارجيــة10600

270     وزارة الداخليــة10700

750     وزارة االإعـــــــالم10800

000 20    وزارة التجارة وال�سناعة10900

236 15    وزارة النفـط والغــاز11000

وة ال�سمكية11100 554 8    وزارة الزراعة وال

100 2    وزارة العــــــدل 11200

846 37    وزارة ال�سحـــــة11300

122 3    وزارة الرتبية والتعليم 11400

418 1    وزارة التنمية االجتماعية 11500

620     وزارة الرتا والثقافـة11600

000 23    وزارة النقـــل واالت�ساالت11700

737 70    وزارة االإ�سكـــــــــــان11900

944 30    وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه12100

)2 و رقـــم  ــ
نية  ارية للوزارات ا إيرادات ا يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا والو

األ ريا عما
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انية ي يـــــــــــــــــارقم ا رال إيرادات ا ا

436 90    بلدية م�سقط10103

3     اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني12200

فار12300 800 26    مكتب وزير الدولة وحمافـ 

7     حمافظة م�سقط12400

402 1    لــــ�ض املناق�ســـات12700

6     لـ�ض ال�ســورى13000

15     وزارة اخلدمة املدنية13100

584 6    جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي13700

�س�سات اأخرى14000 50     وزارة املالية 

203 226    موازنات الفائ�ض والدعم14200

700     وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

759     معهد االإدارة العامة 15200

474 4    وزارة التعليم العايل15500

35     املجل�ض االأعلى للتخطيط 15700

500     وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

6     ل�ض الدولة16000

54     جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة16100

000 7    االدعاء العام16200

ة العامة لل�سناعات احلرفـية16500 294     الهي

601 13    وزارة ال�سياحة16700

11     ل�ض البحث العلمي16800

)2 و رقـــم  ــ اب 
نية  ارية للوزارات ا إيرادات ا يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا والو

األ ريا عما
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انية ي يـــــــــــــــــارقم ا رال إيرادات ا ا

707     املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

110 316    وزارة القوى العاملة17600

ات الوطنية17700 ة الوثائق واملحفو 77     هي

ة وال�سوؤون املناخية17800 834 5    وزارة البي

ة العامة حلماية امل�ستهل18300 331     الهي

اعة والتلفزيون18400 ة العامة لالإ 000 2    الهي

ي18500 ة العمانية لالعتماد االأكاد 150     الهي

ة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم18600 000 3    هي

ة العامة ل�سجل القوى العاملة18900 4     الهي

ل�ض ال�سوؤون االإدارية للق�ساء 19200
000 6    املحاكم واالأمانة العامة للمجل�ض

ة العامة للطريان املدين19400 000 79    الهي

196     حمكمة الق�ساء االإداري19500

ة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600 168     الهي

250     املتحـــف الوطنـــي19900

ة العامة للتعدين19700 483 34    الهي

200     وزارة الدفــــــاع20400

000 500    �سرطة عمان ال�سلطانية20600

ويل موؤ�س�سات اأخرى40500 000 170    وزارة املالية 

�ســــ�ض19000 000 55    احتياطــــي 

مالـــــــــــــ إ      ا

)2 و رقـــم  ــ اب 
نية  ارية للوزارات ا إيرادات ا يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا والو
األ ريا عما
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انية ي يـــــــــــــــــارقم ا رال إيرادات ا ا

15300

امة  مات ال )1 قطا ا

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

 

  3

9          االأمانة العامة ملجل�ض الوزراء10200

568          وزارة ال�سوؤون القانونية10400

812 775         وزارة املاليــــــة 10500

000 5         وزارة اخلارجيـــــة10600

3          اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني12200

402 1         لــــ�ض املناق�ســــــات12700

6          لـ�ض ال�ســـورى13000

�س�سات اأخرى14000 50          وزارة املالية 

6          لــ�ض الدولـــة16000

54          جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة16100

ات الوطنية17700 ة الوثائق واملحفو 77          هي

ة العامة حلماية امل�ستهل18300 331          الهي

امـة مـات ال           ملـة قطـا ا

20400

ــا  )2 قطــا ال

200وزارة الدفــــــاع

ـا 200ملــة قطـا ال

)1/2 و رقـــم  ــ
ـية ي سات الو س س ال ارية  إيرادات ا يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو للوزارات ا
األ ريا عما
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انية ي يـــــــــــــــــارقم ا رال إيرادات ا ا

10700

ـا  ـا ال أمـ والن ) قطـا ا

وزارة الداخليـة

      

    270

100 2         وزارة العــــــدل  11200

7          حمافظة م�سقط12400

000 7         االدعاء العــام16200

ل�ض ال�سوؤون االإدارية للق�ساء 19200

املحاكم واالأمانة العامة للمجل�ض

      

   6 000

196          حمكمة الق�ساء االإداري19500

000 500         �سرطــة عمـان ال�سلطانيـة20600

ـا ـا ال أمـ والن           ملـة قطـا ا

11300

ليــــم  ) قطـــا ال

وزارة ال�سحـــة

12 املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب 

122 3         وزارة الرتبية والتعليم11400

584 6         جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي13700

759          معهد االإدارة العامة15200

474 4         وزارة التعليـم العايل15500

11          ل�ض البحث العلمي16800

707          املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

وزارة القوى العاملة   17600

983 1    قطاع التعليم التقني والتدريب املهني 

ي18500 ة العمانية لالعتماد االأكاد 150          الهي

ليــم           ملــة قطــا ال

)1/2 و رقـــم  ــ اب 
ـية ي سات الو س س ال ارية  إيرادات ا يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو للوزارات ا
األ ريا عما
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رالبيـــــــــــــــــانرقم اŸيزانية إيرادات ا ا

11300

)5( قطاع ال�صحة :

834 37   وزارة ال�سحـــة

ـة س 834 37   ملـة قطـا ال

11500

ماعية  سما والرعاية ا )6 قطا ال

418 1   وزارة التنمية ا’جتماعية 

15          وزارة اÿدمة اŸدنية13100

قطاع العمل17600 127 314         وزارة القوى العاملة    

ة العامة ل�سجل القوى العاملة18900 4          الهي

ماعية سما والرعاية ا 564 315         ملة قطا ال

10100

10107

ــا  إ�س )7 قطا ا

ديوان البال ال�سلطاين 

561 11      -  بلدية �سحار

737 70      وزارة االإ�ســـكان11900

436 90        بلدية م�سقط10103

من 12101

اإ 12104
وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه 

944 30 قطـــــاع البلديـــــات االإقليميـــــة 

من  12301

اإ 12306
و 12308 

فار 971 12مكتب وزير الدولة وحماف 

فار12307 بلدية  فار  829 13مكتب وزير الدولة وحماف 

ة العامة للكهرباء واملياه14225 203 128الهي

ة وال�سوؤون املناخية17800 834 5وزارة البي

ــا إ�س 515 364ملــة قطــا ا

)1/2 و رقـــم  ــ اب 
ـية ي سات الو س س ال ارية  إيرادات ا يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو للوزارات ا
األ ريا عما
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رالبيـــــــــــــــــانرقم اŸيزانية إيرادات ا ا

10800

ينية  ة وال�سوو ال ا )8 قطا ال

750وزارة االإعــــــــالم

620          وزارة الرتا والثقافـة11600

700          وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

500          وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية 15900

ة العامة لل�سناعات احلرفـية16500 294          الهي

اعة والتلفزيون18400 ة العامة لالإ 000 2         الهي

250          املتحــف الوطنـــي19900

ينيـة ـة وال�سـوو ال ا 114 5         ملـة قطـا ال

11000

)9 قطا الطاقة والوقود 

236 15   وزارة النفط والغاز

236 15   ملـة قطـا الطاقـة والوقـود

11100

ية  سم و ال راعة وال )10 قطا ال

وة ال�سمكية 554 8   وزارة الزراعة وال

ية  سم و ال راعة وال 554 8   ملة قطا ال

11703 و 11705

و 11711

ت     سا )12 قطا الن وا

قطاع النقل 903 22         وزارة النقل واالت�ساالت       

قطــــاع االت�ســـــاالت11712 97         وزارة النقل واالت�ساالت       

)1/2 و رقـــم  ــ اب 
ـية ي سات الو س س ال ارية  إيرادات ا يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو للوزارات ا
األ ريا عما
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انية ي يـــــــــــــــــارقم ا رال إيرادات ا ا

ة تنظيم االت�ساالت14222 000 98         هي

ة العامة للطريان املدين19400 000 79         الهي

ت سـا ـ وا           ملـة قطـا الن

10900

ر  سادية اأ سوو اق  (

وزارة التجارة وال�سناعة

 

   20 000

35          املجل�ض االأعلى للتخطيط 15700

601 13         وزارة ال�سياحة16700

ة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم18600 000 3         هي

ة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600 168          الهي

ة العامة للتعدين19700 483 34         الهي

ـر ساديـة اأ سـوو اق           ملـة 

40501

ــــــر  أ ) ا

ويل موؤ�س�سات وزارة املالية  

 

170 000

ـر أ           ملــة قطــا ا

ســــــ19000 ـــ  يا           ا

ـمـــــالـــــــــــ إ           ا

)1/2 و رقـــم  ــ اب 

ـية ي سات الو س س ال ارية  إيرادات ا يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو للوزارات ا
األ ريا عما
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سا رقم ا
يـــــــــــــــــا رال إيرادات ا ا

باسبن

211011

سرا والر�سو  اأ  اإيرادات ال

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

 

500 000

ري العمانيني 111031 000 310    ر�سـوم الرتخي�ض با�ستقدام العمال 

223 59    ر�سوم البلدية على االإيجارات111041

805 64    ر�سـوم املعامالت العقاريـــة 411041

013 19    رخ�ض ممار�سة االأعمال التجارية511051

000 60    رخـ�ض و�سائــــل النقـــــــل521051

783 37    ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى531051

135 37    ر�ســوم امتياز مرافق541051

تلفة551051 676 38    ر�سوم حملية 

ة621051 300     ر�سوم دخول املركبات االأجنبية الفار

000 286    �سريبة جمركيــــــة111061

سرا والر�سو      ملة اإيرادات ال

131081

ية  سري   اإيرادات  

اإيرادات بيـع امليــاه

 

139 889

تلفـة141081 269 5    اإيرادات ميـاه 

568 60    اإيرادات املطــــارات161081

910     اإيرادات املوانــــئ171081

)2/2 و رقـــم  ــ
نــود ســ ال الية 2018  سنة ا اريـة لل إيـرادات ا يـرات ا

األ ريا عما
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

سا رقم ا
يـــــــــــــــــا رال إيرادات ا ا

باسبن

000 85    اإيرادات خدمات مرفق االت�ساالت181081

ات العامة211081 000 13    فائ�ض الهي

548 17    اإيرادات تاأجري عقارات حكومية311081

100 160    اأربـا اال�ستثمارات فـي االأ�سهم وح�س�ض راأ�ض املال411081

988 23    فوائد على ودائع البنو والقرو�ض املدينة421081

014 57    ر�ســوم الهجرة واجلــوازات111091

تلفـة121091 630 48    ر�سوم واأتعاب اإداريـة 

رامات وجزاءات111101 361 110    تعوي�سات و

000 18    اإيرادات تعديـــــن111121

ذائيــة211121 213     مبيعات مواد 

تلفة221121 396     اإيرادات زراعية 

701 32    اإيرادات طبيــــــة241121

978 309    اإيرادات متنوعـة 261121

500 8    اإيرادات نفطية اأخرى 121001

يــة سري يــر ال إيــرادات       ملــة ا

يـر مـوز  سـ  اإيـراد  ـ  يا        ا

مالـــــــــ  اأ      إ      ا

)2/2 و رقـــم  ــ اب 
نــود ســ ال الية 2018  سنة ا اريـة لل إيـرادات ا يـرات ا

األ ريا عما
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

انية ي يـــــــــــــــــارقم ا رال إيرادات ا ا

10500

اإيرادات راأ� مالية 

امــة  مـــات ال قطـــا ا

 500 وزارة املاليــــــــــة   

امـة مـات ال   ملـة قطـا ا

10107

11900

ــا  إ�س قطـــا ا

بلديـــة �سحــار ديوان البال ال�سلطاين 

وزارة االإ�سكـــــــان 

  700

  18 800

ــــا إ�س   ملـــة قطـــا ا

إيرادات الراأ� مالية يرات ا ما    اإ

40501

دادات راأ� مالية  ا�س

ـــر  أ ا

ويـــل موؤ�س�ســـات  000 140 وزارة املاليــــــة / 

ـــر أ   ملــة قطـــا ا

دادات الراأ� مالية �س يرات ا ما    اإ

) و رقـــم  ــ

دادات الراأ� مالية �س إيرادات الراأ� مالية وا يرات ا

الية 2018 سنة ا نية لل ـية للوزارات ا ي سات الو س س ال

األ ريا عما
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

سا رقم ا
يـــــــــــــــــا رال إيرادات ا ا

باسبن

11

11

213

215

1

1

اإيرادات راأ� مالية 
اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

اإيرادات بيع اأرا�ض حكومية

1 900

   18 100

إيرادات الراأ� مالية يرات ا ما      اإ

114301

دادات راأ� مالية  ا�س

ات وموؤ�س�سات عامة  ا�سرتدادات قرو�ض من هي

ريها 000 140و

دادات الراأ� مالية �س يرات ا ما      اإ

)1/ و رقـــم  ــ
إيــرادات الــراأ� ماليـــة  يــرات ا

نــود ســ ال الية 2018  سنة ا دادات الراأ� مالية لل �س وا
األ ريا عما
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم
اŸيزانية

يـــــــــــــــــا ال
ـــــات سرو ملةا

ات سرو ا ارية الراأ� ماليةا

287 135     135167120ديـــوان البـــال ال�سلطانــــي 10100

754 283     2826591095�ســـوؤون البــال ال�سلطانــــي16600

169 5     512148االأمانة العامة ملجل�ض الــوزراء10200

ل�ض الوزراء15300 526 1     151610مكتب نائب رئيـ�ض الوزراء ل�سوؤون 

174 4     415816وزارة ال�سوؤون القانونيــــــة10400

537 17     1749047وزارة املاليــــــــة 10500

204 65     65070134وزارة اخلارجيــــــة10600

365 35     3534916وزارة الداخليــــــــة10700

711 9     968031وزارة االإعـــــــالم10800

433 15     1541419وزارة التجــارة وال�سناعـــة10900

492 4     44902وزارة النفــــط والغـــــــــــاز11000

وة ال�سمكية 11100 563 52     5254716وزارة الزراعة وال

140 18     1811624وزارة العــــــــــدل 11200

174 674     6704553719وزارة ال�سحــــــــة11300

130 157 1    11558271303وزارة الرتبيـة والتعليــم11400

724 143     143596128وزارة التنمية االجتماعيـة11500

) و رقـــم  ــ

ارية والراأ� مالية  ات ا سرو يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو للوزارات ا

األ ريا عما
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم
اŸيزانية

يـــــــــــــــــا ال
ـــــات سرو ملةا

ات سرو ا ارية الراأ� ماليةا

418 10     104153وزارة الرتا والثقافـــة11600

466 15     1539868وزارة  النقـــــــــل واالت�ساالت11700

887 40     408870وزارة االإ�سكــــــان 11900

669 97     976690وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه12100

947 85     848731074 بلدية م�سقط10103

671      6710اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني12200

فـــار12300 482 95     9543349مكتب وزير الدولة وحماف 

050 4     40464حمافظة م�سـقط12400

693 2     26885لـــــــ�ض املناق�ســــات12700

339 7     73354لـــــــ�ض ال�ســـــــورى13000

426 6     64260وزارة اخلدمـــــة املدنيــــــة13100

616 206     2049211695جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي13700

�س�سات اأخرى14000 285 17     17063222وزارة املالية 

679 202     20261168موازنات الفائ�ض والدعم 14200

771 29     2974625وزارة ال�سـوؤون الريا�سيـة15000

108 1     11080معهــــــد االإدارة العامــــة15200

) و رقـــم  ــ اب 

ارية والراأ� مالية  ات ا سرو يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو للوزارات ا

األ ريا عما

-25-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

اŸيزانية
البيـــــــــــــــــان

ملةاŸ�صروفـــــات
اŸ�صروفات الراأ�س ماليةا÷ارية

015 5849152459وزارة التعليم العايل15500

فـي احلكومة العمانيني15600 622 243     2436220ح�سة احلكومة فـي معا�سات مو

768 10     107680املجل�ض االأعلى للتخطيط15700

فـي احلكومة15800 958 13     139580منحة نهاية اخلدمة ملو

386 84     84182204وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

164 9     914420لـــــــ�ض الدولــــــــــــــــة16000

385 18     183850جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة16100

760 19     1974911االدعــــــــــــــاء العـــــــــــــــــام16200

ة العامة لل�سناعات احلرفـية16500 563 10     1050855الهي

946 11     119433وزارة ال�سياحة16700

830 5     578743ل�ض البحث العلمي16800

075 9     8912163املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

327 156     155983344وزارة القـــــــوى العاملــــــة17600

ات الوطنية17700 ة الوثائق واملحفو 018 5     498731هي

ة وال�سوؤون املناخية17800 453 14     144449وزارة البي

)4 و رقـــم  ــ اب 

ارية والراأ� مالية  ات ا سرو يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو للوزارات ا

األ ريا عما
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

اŸيزانية
البيـــــــــــــــــان

ملةاŸ�صروفـــــات
اŸ�صروفات الراأ�س ماليةا÷ارية

ة العامة حلماية امل�ستهل18300 618 12     126153الهي

اعة والتلفزيون18400 ة العامة لالإ 413 40     4033479الهي

ي18500 ة العمانية لالعتماد االأكاد 948      9480الهي

ة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم18600 521 9     95210هي

ة العامـة ل�سجـل القوى العاملــة18900 135 4     411916الهي

ل�ض ال�سوؤون االإدارية للق�ساء 19200
502 45     45362140املحاكم واالأمانة العامة للمجل�ض

امل�سروفات التاأ�سي�سية19300 662 1     16620م�سروع جامعة عمان 

ة العامة للطريان املدين19400 363 22     2235211الهي

153 4     414112حمكمة الق�ساء االإداري19500

ة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600 078 3     305028الهي

ة العامة للتعدين19700 840 2     2736104الهي

479 1     14790املتحف الوطني19900

ة العامة لرتويج اال�ستثمار 80101 الهي
وتنمية ال�سادرات

46790     4 679

ســــــــــ19000 ــــ  يا 449 76     764490ا

مالــــــــــــــ إ 000 350 4338255117454ا

)4 و رقـــم  ــ اب 

ارية والراأ� مالية  ات ا سرو يرات ا

الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو للوزارات ا

األ ريا عما
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

اŸيزانية
البيـــــــــــــــــان

ملةاŸ�صروفـــــات
اŸ�صروفات الراأ�س ماليةا÷ارية

10100

)1( قطاع اÿدمات العامة:

121 101   89   032 101ديوان البال ال�سلطاين 

979 272    036 1    943 271    �سوؤون البال ال�سلطاين16600

169 5    48     121 5    االأمانة العامة ملجل�ض الوزراء10200

لـــ�ض الوزراء15300 526 1    10     516 1    مكتـب نائب رئيــ�ض الوزراء ل�سوؤون 

174 4    16     158 4    وزارة ال�سوؤون القانونية10400

537 17    47     490 17    وزارة املاليـــــــــــــة 10500

071 65    132     939 64    وزارة اخلارجيـــــة10600

671          671     اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيـد الوطني12200

693 2    5     688 2    لــ�ض املناق�ســـات12700

339 7    4     335 7    لـــ�ض ال�ســــورى13000

�س�سات اأخرى14000 285 17    222     063 17    وزارة املالية 

166 7    20     146 7    لـــــ�ض الدولـــــــة16000

385 18         385 18    جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة16100

ات الوطنية17700 ة الوثائق واملحفو 018 5    31     987 4    هي

ة العامة حلماية امل�ستهل18300 618 12    3     615 12    الهي

امـة مـات ال 752 538    663 1    089 537    ملـة قطـا ا

)1 /4 و رقـــم  ــ
ـية ي سات الو س س ال ارية والراأ� مالية  ات ا سرو يرات ا
الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو  للوزارات ا

األ ريا عما
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم
اŸيزانية

يـــــــــــــــــا ال
ـــــات سرو ملةا

ات سرو ا ارية الراأ� ماليةا

19500

ا ا ال أم والن ) قطا ا

153 4  12  141 4 حمكمة الق�ساء االإداري

365 35    16     349 35    وزارة الداخلية10700

879 16    23     856 16    وزارة العـــــدل 11200

050 4    4     046 4    حمافظة م�سقط12400

760 19    11     749 19    االدعـــــــاء العــــام16200

ل�ض ال�سوؤون االإدارية للق�ساء 19200

502 45    140     362 45    املحاكم واالأمانة العامة للمجل�ض

ـا ـا ال أمـ والن                ملـة قطـا ا

10119

ليـــــم  ) قطـــا ال

لـ�ض التعليم 969 2   6   963 2 ديوان البال ال�سلطاين 

املعهد الدبلوما�سي10690 133     2     131     وزارة اخلارجية 

املعهد العايل للق�ساء11205 261 1    1     260 1    وزارة العدل 

وزارة ال�سحـة 11300

525 20   املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب

  

   95

 

   20 620

428 154 1   302 1    126 153 1   وزارة الرتبية والتعليم11400

616 206    695 1    921 204    جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفـى اجلامعي13700

و رقـــم  1( ــ اب 
ـية ي سات الو س س ال ارية والراأ� مالية  ات ا سرو يرات ا
الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو  للوزارات ا

األ ريا عما
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

اŸيزانية
البيـــــــــــــــــان

ملةاŸ�صروفـــــات
اŸ�صروفات الراأ�س ماليةا÷ارية

108 1         108 1    معهد الإدارة العامــة15200

015 59    491524 58وزارة التعليم العالــي15500

وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية  15902

 كليــــــة العلـــــــــوم ال�سرعيـــــــــــــــة 

 

   4 104

  

   7

 

   4 111

ة العامة لل�سناعات احلرفـية16502 الهي

009 1    14     995       مراكز تدريب ال�سناعات احلرفـية 

830 5    43     787 5    ل�ض البحث العلمي16800

075 9    163     912 8    املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

وزارة القوى العاملة     17600

 قطاع  التعليم التقني والتدريب املهني 

 

   118 299

  

   154

 

   118 453

ي18500 ة العمانية لالعتماد االأكاد 948          948     الهي

م�ســــروع جامعـــــة عمـــــــان 19300

 امل�سروفات التاأ�سي�سية 
    1 662         1 662

ليــم 238 587 1   006 4    232 583 1   ملــة قطـــا ال

11300

ـــة  س )5 قطـــا ال

554 653    624 3    930 649    وزارة ال�سحــــــة

ــة س 554 653    624 3    930 649    ملــة قطــا ال

1 /4 و رقـــم  ــ اب 
ـية ي سات الو س س ال ارية والراأ� مالية  ات ا سرو يرات ا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم
اŸيزانية

يـــــــــــــــــا ال
ـــــات سرو ملةا

ات سرو ا ارية الراأ� ماليةا

11500

ماعية : سما والرعاية ا ) قطا ال

وزارة التنمية االجتماعية

 

   143 596

  

   128

 

   143 724

426 6         426 6    وزارة اخلدمة املدنية13100

842 32         842 32    موؤ�س�ســـــات اأخــــــرى14214

فـي 15600 ح�سة احلكومة فـي معا�سات مو

احلكومة العمانيني

 

   243 622
     

 

   243 622

في احلكومة15800 958 13         958 13    منحة نهاية اخلدمة ملو

قطاع العمل17600 874 37    190     684 37    وزارة القوى العاملة 

ة العامة ل�سجل القوى العاملة18900 135 4    16     119 4    الهي

ماعية سما والرعاية ا                ملة قطا ال

10100

10105

ا  إ�س   قطـــا ا
   ديوان البال ال�سلطاين وي�سمل 

ة -  مكتب حف البي

 

5 7622

 

   5 764

338 18 3371 18-  بلديـــة �سحــــــار10107

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

يـــــــة 294     لل�ســـــوؤون البي
     

     294

887 40    887 40        وزارة االإ�سكــــــــــــان11900

947 07485 8731 84  بلديــــة م�سقـــــط10103
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم
اŸيزانية

يـــــــــــــــــا ال
ـــــات سرو ملةا

ات سرو ا ارية الراأ� ماليةا

من 12101  
اإ 12104

وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه 
842 92     قطاع البلديات االإقليمية 

     
    92 842

وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه 12107
827 4     قطاع موارد املياه 

     
    4 827

من 12301  
اإ 12306
  و 12308

فار 148 64         148 64    مكتب وزير الدولة وحماف 

فار 12307 مكتب وزير الدولة وحماف 
فـــــــــار  334 31    49     285 31     بلديـــــة 

ة العامة للكهرباء واملياه14225 550 143         550 143    الهي

ة وال�سوؤون املناخية17800 453 14    9     444 14    وزارة البي

ــــا إ�س                ملـــة قطـــا ا

10115

ينية : ة وال�سوو ال ا )8 قطا ال
ديوان البال ال�سلطاين 

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

 

1 970   3

 

   1 973

775 10    59     716 10    �سوؤون البال ال�سلطاين16604

711 9    31     680 9    وزارة االإعالم10800

وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــــم 11403
702 2    1     701 2     املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات 

418 10    3     415 10    وزارة الرتا والثقافة11600
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم
اŸيزانية

يـــــــــــــــــا ال
ـــــات سرو ملةا

ات سرو ا ارية الراأ� ماليةا

675 2         675 2    موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر واالإعالن14204

771 29    25     746 29    وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

275 80    197     078 80    وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية 15901

لــــ�ض الدولـــــــــة 16003

998 1    اللجنة الوطنية لل�سباب
     

    1 998

ة العامة لل�سناعات احلرفـية16501 554 9    41     513 9    الهي

اعة والتلفزيون18400 ة العامة لالإ 413 40    79     334 40    الهي

479 1         479 1    املتحـــــف الوطنـــــي 19900

ينية ة وال�سوو ال ا                ملة قطا ال

11000

)9 قطا الطاقة والوقود

وزارة النفط والغاز
    4 490     2    4 492

               ملة قطا الطاقة والوقود

10118

ية  سم و ال راعة وال )10 قطا ال

ديوان البال ال�سلطاين 

م�سروع زراعة املليون نخلة

 

3 287

  

3

 

 3 290

وة ال�سمكية11100 563 52    16     547 52    وزارة الزراعة وال

ية سم و ال راعة وال                ملة قطا ال

و رقـــم  1( ــ اب 
ـية ي سات الو س س ال ارية والراأ� مالية  ات ا سرو يرات ا
الية 2018 سنة ا امة لل ات ال ي ومية وال ات ا نية والو  للوزارات ا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

اŸيزانية
البيـــــــــــــــــان

ملةاŸ�صروفـــــات
اŸ�صروفات الراأ�س ماليةا÷ارية

11700

ت  سا )12 قطا الن وا

قطاع النقل 656 14    63     593 14    وزارة النقل واالت�ساالت 

قطاع االت�ساالت11700 810     5     805     وزارة النقل واالت�ساالت 

ة تقنية املعلومات14224 088 18         088 18    هي

ة العامة للطريان املدين19400 363 22    11     352 22    الهي

ت سـا ـ وا 917 55    79     838 55    ملـة قطـا الن

10120

ر  سادية اأ سوو اق  13(

ديوان البال ال�سلطاين وي�سمل 

- مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 

261          261     ل�سوؤون التخطيط االقت�سادي

277 1    16     261 1     - وحدة دعم التنفيذ واملتابعة10121

433 15    19     414 15    وزارة التجارة وال�سناعة10900

ة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي14202 545 1         545 1    الهي

768 10         768 10    املجل�ض االأعلى للتخطيط15700

946 11    3     943 11    وزارة ال�سياحـــــــة16700

ة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم18600 521 9         521 9    هي

979 3    68     911 3    �سنــــــدوق الرفــــــــــد14226

ـــة العامــة لتنميـة املوؤ�س�ســــات 19600 الهي
078 3    28     050 3    ال�سغرية واملتو�سطة

ة العامة للتعدين19700 840 2    104     736 2    الهي

ة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�سادرات80101 679 4         679 4    الهي

ـر ساديـة اأ سـوو اق 327 65    238     089 65    ملـة 

ســـ19000 ـــ  يا 449 76         449 76ا

مالـــــــــ إ 000 350 4   745 11    255 338 4   ا
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