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بعد االطالع عل النظام االأ�سا�سي للدولة
وعل املر�سوم ال�سلطاين رقم 96/39 بتحديد اخت�سا�سات وزارة املالية واعتماد هيكلها التنظيمي

وعل نظام اجلهاز االإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،
وعل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/108 باإلغاء بع�ص املجال�ص املتخ�س�سة

وبناء عل ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
äBG ƒ````g É```Ã É```æª°SQ
#````dhC’G IOÉ``ŸG

دد اخت�سا�سات وزارة املالية وفقا للملحق رقم )1 املرفق.

á```«fÉãdG IOÉ``ŸG
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة املالية وفقا للملحق رقم )2 املرفق.

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
يلغـ املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 96/39 امل�ســار اإليــه كمــا يلغــ كـل ما يخالف هذا املر�سوم 

اأو يتعار�ص مع اأحكامه.
á```©HGôdG IOÉ``ŸG

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ �سدوره.
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( 1 ) º``bQ $``ë!ŸG
 á``«dÉŸG IQGRh äÉ``°UÉ°üàNG

  1 - اإقـرار اخلطط الـماليـة واالإجــراءات الالزمــة لتنفـيذها ومتابعتهـا.

   2 - اإدارة االأموال العامة للدولة والت�سر فـيها وفقا للنظم والقوانني املعمول بها.

ليــل املتغيــرات املاليــة االإقليميــة والدوليــة ومدى تاأثريها عل ال�سيا�سات     3 - درا�ســة و

واخلطط الـمالية.

   ٤ - درا�ســـة وتقييـــم االأداء املالـــي الأن�سطـــة القطاعــات االقت�ساديــة وتطورهــا واجتاهاتــها 

وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

 5 - اإعـــداد م�ســـروع امليزانيـــة العامـــة للدولـــة بعـــد مناق�ستهــا مع وحدات اجلهاز االإداري 

للدولة وغريهــا مــن االأ�سخــا�ص االعتباريــة العامــة املعنيــة وعر�ســها عل جمل�ص 

الوزراء ومتابعة تنفـيذها.

   6 - فتح االعتمادات املالية لوحدات اجلهاز االإداري للدولة وغريها من االأ�سخا�ص االعتبارية 

العامة و�سداد �سندات ال�سر اخلا�سة بها وفقا للقواعد الـمقررة فـي هذا ال�ساأن.

   7 - املوافقة عل طلبات االعتمادات الـمالية االإ�سافـية التي تتقدم بها وحدات اجلهاز االإداري 

للدولة وغريها من االأ�سخا�ص االعتبارية العامة وفقا للقوانني واللوائح الـمعمول 

بها.

 8 - املوافقة عل طلبات جتاوز املخ�س�سات املالية املعتمدة الإن�ساء اأي م�سروع اإمنائي فـيما 

يجاوز )10 ع�سرة باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة للخطة اخلم�سية. 

 9 - املوافقة عل اجلوانب املالية فـيما يتعلق بامتيازات التنقيب واالإنتاج فـي جمال النفط 

والغاز الطبيعي والرثوات املعدنية وم�سادر الطاقة االأخرى وفقا للقوانني املنظمة 

لذلك. 

10 - الرقابة عل وحدات اجلهاز االإداري للدولة وغريها من االأ�سخا�ص االعتبارية العامة 

قبل ال�سر والتحقق من التزامها بتنفـيذ القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح 

الفات فـي هذا اخل�سو�ص  ذات ال�سلة واتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة حيال اأي 

وفقا الأحكام القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املعمول بها.
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�سيــل اإيــرادات الدولة ومتابعة  ١١ - اتخـــاذ االإجـــراءات الالزمــة للرقابــة الـمالــية علــ 

توريدها للوزارة.

١٢ - �سطب اخل�سائر التي تلحق االأموال العامة وفقا للنظم والقوانني املعمول بها.

١٣ - و�سع اال�سرتاتيجيات اخلا�سة بالدين العام بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

١٤ - عقد القرو�ص العامة وت�سديدها وفقا للقواعد واالإجراءات املقررة لذلك.

١٥ - و�سع االإطار اال�سرتاتيجي واإعداد اخلطط واالإجــراءات الالزمــة الختــيار وتنفـيــذ 

م�ساريع التخ�سي�ص وم�ساريع ال�سراكة مع القطاع اخلا�ص وم�ساريع ال�سراكة من اأجل 

التنمية وم�ساريع التحويل اإىل �سركات مبا يتنا�سب مع اأولويات االقت�ساد الوطني 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

١٦ - العمل عل ت�سجيع ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص وتو�سيع دور القطاع اخلا�ص 

فـي اال�ستثمار فـي امل�ساريع احلكومية وتعزيز القيمة املحلية الـم�سافة.

١٧ - اإجراء املفاو�سات املتعلقة باالتفاقيات الدولية الداخلة فـي نطاق اخت�سا�ص الوزارة 

ومتابعة تنفـيذ قراراتها. 

١٨ - اإعداد م�سروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة باخت�سا�سات الوزارة واإ�سدار

اللوائح والقرارات اخلا�سة بها ومتابعة تنفـيذها.

١٩ - املوافقة عل ما تعده وحدات اجلهاز االإداري للدولة وغريها من االأ�سخا�ص االعتبارية 

العامة من م�سروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية والقرارات التي ترتبط بال�سيا�سات 

املالية وال�سريبية اأو ذات االأثر املايل. 

ديد جماالت التعاون مع املنظمات واملوؤ�س�سات الـمالية االإقليمية والدولية والعمل   - ٢٠

عل تنمية وتطوير هذه املجاالت بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

٢١ - العمــل علـ تنميــة وتطويــر العالقــات فـي الـمجاالت املالية فـيما بني �سلطنة عمان 

وغريها من الدول.

رات والفعاليات واالجتماعات االإقليمية والدولية ذات  ثيل �سلطنة عمان فـي املوؤ  - ٢٢

ال�سلة بال�سوؤون املالية.

٢٣ - اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة مبقت�س القوانني والـمرا�سيم ال�سلطانية.
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ô`````jRƒdG

مكتـــــب الوزير

اأمني عام وزارة املالية

( 2 ) º``bQ !``ë"ŸG
á``«dÉŸG IQGRƒ``d »`ª«¶æàdG #`µ«¡dG

مكتب االأمني العام

وحدة اإدارة

 الدين العام
)مديرية عامة

وحدة ال�شراكة 

والتخ�شي�ص

)مديرية عامة

وحدة ال�شيا�شات 

املالية الكلية
)مديرية عامة

وكيل وزارة املالية

املديرية العامة 
للمالية 

فـي �ش@لة

املديرية العامة 
لل�سوؤون

 االإدارية واملالية

املديرية العامة 
للنظم املالية

املديرية العامة 
للخزينة 

واحل�سابات

املديرية العامة 
للتخطيط

املديرية العامة 
للميزانية

املديرية العامة 
ل@إيرادات

املديرية العامة 
لالأ�سول
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