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مقدمة

الهدف من تعليمات تنفيذ الميزانية
بنــاًء علــى الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة الرابعــة عشــرة مــن المرســوم الملكــي رقــم )م/46( وتاريــخ 1441/4/12هـــ  
تعتبــر تعليمــات تنفيــذ الميزانيــة العامــة للدولــة المســتند األساســي لــوزارة الماليــة والجهــات الحكوميــة فــي عمليــات 

تنفيــذ الميزانيــة بجميــع مراحلهــا.

تشــرف وزارة الماليــة علــى تنفيــذ الميزانيــة، وقــد أعــدت الــوزارة هــذه التعليمــات لتوضيــح القواعــد والتعليمــات 
الماليــة الواجــب اتباعهــا عنــد تنفيــذ الميزانيــة لتســهيل تنفيــذ هــذه العمليــات للجهــات الحكوميــة وتحقيــق المزيــد مــن 
المرونــة والشــفافية والنمــو االقتصــادي ورفــع كفــاءة العمليــات وزيــادة الفاعليــة وتحقيــق نتائــج أكثــر دقــة وتجنــب 

المخاطــر فــي عمليــات تنفيــذ الميزانيــة.

الجهات الخاضعة لهذه التعليمات
المســتقلة  الميزانيــات  ذات  والهيئــات  والبلديــات  واألمانــات  العامــة  والمؤسســات  الحكوميــة  الجهــات  جميــع 

الرؤيــة. تحقيــق  برامــج  إلــى  باإلضافــة  للدولــة  العامــة  بالميزانيــة  والملحقــة 

وسائل التواصل مع وزارة المالية
فــي حــال وجــود أي استفســارات أو أســئلة فيمــا يتعلــق بتعليمــات تنفيــذ الميزانيــة ُيرجــى التواصــل مــع المختصيــن 

فــي وزارة الماليــة وفقــًا لبيانــات التواصــل المذكــورة فــي ملحــق هــذه الوثيقــة.

 



الفصل األول :
تعليمات إيرادات 
الجهات الحكومية
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أواًل( تعليمات عامة حول اإليرادات:
يتــم التقيــد بمــا ورد بالمراســيم واألوامــر الملكيــة والســامية وقــرارات مجلــس الــوزراء واألنظمــة والتعليمــات الســارية 

ذات الصلــة باإليــرادات ومنهــا مــا ورد فــي ملحــق رقــم )3(.

ثانيــًا( التأكيــد علــى مــا قضــت بــه المادتــان )الخامســة والسادســة( مــن نظــام إيــرادات 
الدولــة والمادتــان )الثامنــة والتاســعة( مــن الئحتــه التنفيذيــة.

ثالثــًا( التأكيــد علــى مــا قضــى بــه الفصــل الثالــث )تحصيل اإليــرادات( من نظــام إيرادات 
الدولــة وعلــى الجهــة التــي ترتبــط بنظــام ســداد التنســيق مــع وزارة الماليــة لربطهــا 
بنظــام ســداد وتحصيــل كافــة إيراداتهــا عبــر هــذا النظــام مــع إيقــاف جميــع أســاليب 

التحصيــل األخــرى.

رابعــًا( تعليمــات خاصــة بالجهــات التــي لديهــا إيــرادات مباشــرة )ذاتيــة( وإنفــاذًا لألمــر 
الملكــي )55685( وتاريــخ 1438/11/30 هـــ ولمــا ورد فــي )ثانيــًا( و)ثالثــًا(؛ يجــب اتبــاع 

التعليمــات التاليــة:
يبدأ قيد إيرادات الجهـة في سجاتهـا في اليوم األول من السنة المالية.. 1

ــرادات المحصلــة لحســاب جــاري وزارة الماليــة بحســب المواعيــد التــي أشــير إليهــا فــي المــادة . 2 توريــد كافــة اإلي
ــوزاري رقــم )860( وتاريــخ  ــة الصــادرة بالقــرار ال ــرادات الدول )السادســة عشــرة( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام إي
1432/3/13هـــ المعدلــة بالقــرار الــوزاري رقــم )901( وتاريــخ 1439/2/24هـــ، علــى أن تكــون مصنفــة وفــق 
التصنيــف االقتصــادي وفقــًا لدليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة )2014م(، وصــرف مــا يقابــل تلــك اإليــرادات 
المقــدرة مــن المخصــص مــن االعتمــاد علــى اإليــرادات المبلغــة لكــم عبــر منصــة اعتمــاد وفقــًا لمــا ورد بتعليمــات 

ــة. تنفيــذ الميزانيــة العامــة للدول

علــى الجهــات الحكوميــة القيــام بتوريــد إيــرادات الجهــات التابعــة لهــا لحســاب جــاري وزارة الماليــة بمؤسســة . 3
النقــد العربــي الســعودي مــع توضيــح عائــد كل جهــة علــى حــدة، وذلــك للجهــات التــي تتمتــع باســتقالية فــي 
ميزانيتهــا فــي نهايــة العــام المالــي، وذلــك بحســب التواريــخ المحــددة فــي تعليمــات اإلقفــال، علــى أن يتــم 

قيدهــا بســجاتها المحاســبية ويتــم مطابقــة حســاب جــاري وزارة الماليــة مــع اإلدارة العامــة للحســابات.

ــك . 4 ــة )وذل ــدّون علــى أمــر الدفــع فــي خان ــراد ي ــل اإلي ــد إعــداد أمــر الدفــع الخــاص بالصــرف مــن اعتمــاد مقاب عن
مقابــل..( عبــارة )مخصــص مــن اإليــراد(.

التأكيــد علــى عــدم جــواز الصــرف مــن )االعتمــاد مقابــل اإليــراد( المعتمــد بالميزانيــة إال بعــد إيــداع أرصــدة . 5
الحســابات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )2( أعــاه، والبــدء بإيــداع إيــرادات كافــة األنشـــطة لعــام )2020م( بحســاب 

جــاري وزارة الماليــة وفقــًا لمــا ورد بتعليمــات تنفيــذ الميزانيــة العامــة للدولــة.

ستقوم الوزارة بمراجعة تقديرات اإليرادات المباشرة بشكل ربعي خال السنة المالية. . 6

علــى الجهــات التــي ينــص تنظيمهــا علــى إبــرام عقــود اســتثمارية االســتمرار علــى تلــك العقــود والتنســيق حيــال . 7
ذلــك مــع الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة فيمــا يخــص اســتثمار األراضــي والمواقــع وعلــى الجهــات إيــداع العوائــد 

أو األربــاح الناجمــة عــن تلــك العقــود لحســاب جــاري وزارة الماليــة بمؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
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بعــد توريــد اإليــرادات المباشــرة لحســاب جــاري وزارة الماليــة بمؤسســة النقــد العربــي الســعودي يتــم إجــراء 8. 
القيــود المحاســبية وتســجيلها بالدفاتــر الرســمية كذلــك مــا يتــم صرفــه مــن اعتمــاد مقابــل إيــراد وإظهــار ذلــك 

ضمــن الحســاب الشــهري والحســاب الختامــي للجهــة.

ــا بـــ)120( مئــة وعشــرين يومــًا، وتشــتمل . 9 ــا المقــدرة لــكل ســنة ماليــة قبــل بدايتهـ تقــدم الجهـــة للــوزارة إيراداتهـ
ــة علــى اآلتــي: التقديــرات المقدمــة مــن الجهـ

بيان باإليرادات النقدية والمستقطعة من المنبع.	 

اإلحصائيــات المؤيــدة الحتســاب التقديــرات لــكل حســاب مــن حســابات اإليــرادات لعاميــن مالييــن ســابقين 	 
علــى األقــل.

العوامل المؤثرة التي أخذ بهـا عند إعداد التقديرات.	 

أسباب الزيادة أو النقص في التقديرات.	 

بيان بالمحصل الفعلي خال ثاث سنوات مالية سابقة مفصًا لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله.	 

ــا . 10 ــا تعديلهـ ــرات المقدمــة، ولهـ ــم حــول التقدي ــة لمناقشتهـ ــوزارة دعــوة المســؤولين والمختصيــن فــي الجهـ  لل
ــرات. ــة بمــا يتــم اعتمــاده مــن تقدي وإبــاغ الجهـ

 اعتمــاد اللوائــح والتعليمــات واألنظمــة المعتمــدة نظامــًا لــدى الجهــات بمــا اليتعــارض مــع األمــر الملكــي . 11
)55685( وتاريــخ 1438/11/30هـــ ومرســوم الميزانيــة العامــة للدولــة رقــم )م/46( وتاريــخ 1441/4/12هـــ 

التعليمــات. وهــذه 

 يفضــل أن ُتنشــأ وحــدة إداريــة مســتقلة لاســتثمار وتنميــة اإليــرادات وتطويرهــا ومراقبــة التحصيــل ومتابعته في . 12
أي جهــة يتطلــب عملهــا ذلــك بحســب مــا أشــارت إليــه الفقــرة )ب( مــن المــادة الرابعــة مــن )نظــام اإليــرادات( فــي 
الجهـــة التي لهـــا إيرادات متكررة، ويتطلب عملهـــا ذلك، ويكون مسماهـــا )وحدة تنمية ومتابعة اإليرادات( بناء 
علــى مــا نصــت عليــه المــادة السادســة مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام إيــرادات الدولــة، وتقــوم بالمهــام الــواردة 

فــي المادتيــن الخامســة والســابعة مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام إيــرادات الدولــة، وإعــداد التقاريــر المطلوبــة.

 مع عدم اإلخال بما ورد في األنظمة األخرى, ال يحق للجهـة استثمار إيراداتهـا النقدية.. 13

 علــى الجهـــات الحكوميــة قيــد المبالــغ التــي تصــرف زيــادة عــن المســتحق ويتــم تحصيلهـــا فــي ســنة ماليــة الحقــة . 14
إلــى حســاب اإليــرادات مــا عــدا المبالــغ التــي تخــص مشــاريع قائمــة فتســتبعد مــن بنودهـــا.

 علــى الجهـــة قيــد اإليــرادات التــي تحصــل فــي بدايــة الســنة الماليــة فــي اليــوم الخامــس عشــر فأكثــر مــن الشهـــر . 15
ضمــن إيــرادات الشهـــر الــذي يليــه ومــا يتــم تحصيلــه فــي نهـــاية الســنة الماليــة فــي اليــوم الرابــع عشــر فأقــل مــن 

الشهـــر ضمــن إيــرادات الشهـــر الســابق لــه.

 علــى الجهـــات الحكوميــة اســتخدام أنظمــة الحاســب اآللــي فــي جميــع العمليــات الماليــة والمحاســبية، والتحــول . 16
مــن الوســائل التقليديــة فــي مســك الســجات وإعــداد الحســابات والبيانــات الماليــة إلــى الوســائل اإللكترونيــة.

 ال يجــوز للجهـــة اســتبعاد مبلــغ قيــد لحســاب اإليــرادات إال بموافقــة وزارة الماليــة أو المراقــب المالــي بموجــب . 17
الصاحيــات المخولــة لــه بالائحــة.

 ال يتم استبعاد مبلغ من حساب اإليرادات إال من الحساب الذي قيد فيه.. 18

ــرادات الخاصــة بالمؤسســات والشــركات . 19 ــغ مــن حســاب اإلي ــات اســتبعاد المبال ــة إجــازة طلب  تتولــى وزارة المالي
ــة المســتندات المطلوبــة وفقــًا للمــادة )38( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام إيــرادات الدولــة. بعــد إرفــاق الجهـ
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ــرادات الخاصــة باألفــراد بعــد . 20 ــغ مــن حســاب اإلي ــات اســتبعاد المبل ــة إجــازة طلب ــي بالجهـ ــى المراقــب المال  يتول
إرفــاق المســتندات المؤيــدة  واإلقــرار المالــي وفقــاً للمــادة )39( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام إيــرادات الدولــة.

 تقيــد المبالــغ المصروفــة باالســتبعاد مــن حســاب اإليــرادات بالمــداد األحمــر تحــت الحســاب الخــاص بدفتــر . 21
اإليــرادات لتخفيضهـــا مــن مجمــوع إيــرادات هـــذا الحســاب.

 تقوم الجهة بإجازة طلبات االستبعاد الخاصة باألفراد من قبل المراقب المالي في الجهات التابعة لها.22. 

ــا بهـــذا الحســاب . 23  إذا كان المبلــغ المطلــوب اســتبعاده مــن حســاب اإليــرادات ضمــن مجموعــة مبالــغ تــم قيدهـ
فعلــى الجهـــة أن ترفــق بيانــًا تفصيليــًا يوضــح ذلــك، وعلــى الموظــف المنــوط بـــمسك دفتــر اإليــرادات أن يؤشــر 

أمــام المبلــغ الــذي صــرف برقــم وتاريــخ مســتند الصــرف.

ــا فــي حــال فقــدان أصــول المســتندات المؤيــدة لاســتبعاد، وفــق . 24  تطبــق القــرارات والتعليمــات المعمــول بهـ
اآلليــة المعتمــدة فــي البنديــن )أواًل( و)رابعــًا( مــن األمــر الســامي التعميمــي رقــم )4366( وتاريــخ 1441/1/21هـــ.

ــاية كل ربــع مــن الســنة الماليــة بتزويــد وزارة الماليــة . 25  تقــوم الجهـــة فــي موعــد أقصــاه األســبوع الثانــي مــن نهـ
بالبيانــات اآلتيــة:

 اإليرادات التي تم قيدهـا وتسجيلهـا بالدفاتر.	 

المبالغ التي تم استبعادهـا من حساب اإليرادات بموافقة وزارة المالية عليهـا.	 

المبالغ التي تم إجازة استبعادهـا من قبل المراقب المالي بحسب الصاحية الممنوحة له.	 

حقــوق الخزينــة المســتحقة علــى المديــن موضحــًا فيهـــا اســم المديــن )شــركة، مؤسســة، فــرد(، ومبلــغ 	 
المديونيــة ورقــم الســجل التجــاري أو رقــم الهـــوية الوطنيــة أو اإلقامــة وتاريــخ المديونيــة ونوعهـــا والمبلــغ 

المســدد.

اإليرادات القيدية المستقطعة من المنبع.	 

 يجــب علــى الجهــة التــزام مــا قضــى بــه الفصــل الرابــع فــي حالــة الحجــز والتنفيــذ وكذلــك الفصــل الخامــس فــي . 26
حالــة إعفــاء الديــن وتقســيطه مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام إيــرادات الدولــة.

ــا القيــام بجــوالت . 27 ــرادات الدولــة والئحتــه التنفيذيــة ولهـ  علــى وزارة الماليــة متابعــة تطبيــق مقتضــى نظــام إي
ــات تحصيــل اإليــرادات للتحقــق مــن ذلــك. علــى جهـ

 

.



الفصل الثاني:
تعليمات نفقات 

الجهات الحكومية
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أواًل( تعليمات عامة حول نفقات الجهات الحكومية:
يتــم التقيــد بمــا ورد بالمراســيم واألوامــر الملكيــة والســامية وقــرارات مجلــس الــوزراء واألنظمــة والتعليمــات الســارية 

ذات الصلــة بالنفقــات ومنهــا مــا ورد فــي الملحــق رقــم )3(.

ثانيًا( تعليمات تعويضات العاملين :
يتــم التقيــد بمــا ورد بالمراســيم واألوامــر الملكيــة والســامية وقــرارات مجلــس الــوزراء واألنظمــة والتعليمــات الســارية 

ذات الصلــة بالنفقــات ومنهــا مــا ورد فــي الملحــق رقــم )3(.
1( اعتمادات الرواتب والبدالت واألجور:

1.  تــم تقديــر اعتمــادات الرواتــب والبــدالت وأجــور العمــال ورواتــب الوظائــف المؤقتــة المدرجــة فــي النفقــات 
العامــة )تعويضــات العامليــن( وكذلــك رواتــب الوظائــف المدرجــة فــي النفقــات علــى البرامــج لمــدة اثنــي عشــر 
شــهرًا فــي ميزانيــة الجهــات الحكوميــة للعــام المالــي 1442/1441هـــ )2020م( علــى أن يتــم الصــرف فقــط 
ــة االعتمــادات  للموظفيــن المعينيــن والمتعاقــد معهــم علــى الوظائــف المعتمــدة بالميزانيــة. وتحقيقــًا لكفاي

يتــم التقيــد بمــا يلــي:
أواًل:  تلتــزم الجهــات فــي نهايــة الشــهر األول مــن الســنة الماليــة بتزويــد وزارة الماليــة )إدارة الميزانيــة العامــة( 
ــة الســنة  بالتقســيم الشــهري التفصيلــي العتمــادات نفقــات تعويضــات العامليــن ومــا فــي حكمهــا حتــى نهاي
الماليــة وفقــًا لاحتيــاج المطلــوب علمــًا بــأن الجهــة ســتكون مســؤولة عــن هــذه التقديــرات خال تنفيــذ الميزانية 

العامــة للدولــة.

ثانيــًا:  عــدم تحميــل اعتمــادات الرواتــب والبــدالت وأجــور العمــال ورواتــب الوظائــف المؤقتــة ومكافــآت الطــاب 
أيــة مصروفــات أخــرى، والتأكــد مــن تحقيــق النمــو فــي توطيــن الوظائــف.

ثالثــًا:  عــدم تجــاوز أعــداد الوظائــف الثابتــة، والوظائــف المؤقتــة، والوظائــف المدرجــة ضمــن النفقــات علــى البرامــج، 
وأن ال يتــم االلتــزام بمــا يزيــد علــى االعتمــادات المخصصــة لهــذه الوظائــف.

مراعــاة  والحدوديــة  النائيــة  بالمناطــق  يعملــون  الذيــن  للعامليــن  المقــر  البــدل  صــرف  عنــد  ينبغــي  رابعــًا: 
وتاريــخ                                   )2262/7/ر(   رقــم  الــوزراء  مجلــس  رئاســة  ديــوان  بخطــاب  المبلغــة  الســامية  الموافقــة  مقتضــى 
1409/2/23هـــ القاضــي بتحديــد البــدل بنســبة 5% و20% كحــد أعلــى والقــرارات الصــادرة مــن وزارة الخدمــة 
ــة المقــرر لهــا وفــق  ــدل المناطــق النائي ــم دراســتها وب ــة بشــأن أســماء القــرى والهجــر والمراكــز التــي يت المدني

أمــام كل منهــا. الموضحــة  النســب 

خامســًا:  اســتنادًا لنظــام الوظائــف المؤقتــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( وتاريــخ 1385/9/12هـــ يراعــى 
تطبيــق مــا تضمنتــه المــواد )3،2،1( علــى المعينيــن علــى الوظائــف المؤقتــة المدرجــة إعدادهــا فــي كشــوف 
ــة التقيــد باإلعــداد واالعتمــادات المدرجــة فــي الميزانيــة وعــدم التعييــن بمــا يتجــاوز تلــك  الميزانيــة مــع أهمي
األعــداد بــأي حــال مــن األحــوال, واألمــر الســامي رقــم )1895/ م ب( وتاريــخ 1432/3/23هـــ وتعميــم وزارة 
الخدمــة المدنيــة رقــم )495( وتاريــخ 1432/4/28هـــ وســيكون مديــر الشــؤون اإلداريــة والماليــة ومديــر شــؤون 

الموظفيــن مســؤولين عــن أي تجــاوز. 

االعتمــادات المدرجــة لنفقــات أجــور العمــال مخصصــة لصــرف األجــور الشــهرية فقــط, كمــا يراعــى عــدم تكليــف   .2
ــن أو انتدابهــم لمهــام خــارج مقــر أعمالهــم أو إلغــاء إجازاتهــم  ــة أو توظيــف عمــال مؤقتي العمــال بأعمــال إداري

وصــرف تعويــض عــن ذلــك.

ــام  ــة وأي ــام العادي ــة خــال األي ــة بأعمــال إضافي عــدم التوســع فــي تكليــف العمــال وشــاغلي الوظائــف المؤقت  .3
العطــل الرســمية. وإن تطلــب األمــر ذلــك، يتــم األخــذ بأســلوب العمــل علــى شــكل ورديــات خــال األيــام العاديــة، 
وأســلوب المناوبــة خــال العطــل الرســمية بمــا يحقــق أداء العمـــل المطلــوب دون أن يترتــب علــى ذلــك مبالــغ 

إضافيــة.
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االلتــزام باإلجــراءات والسياســات المرتبطــة بالتوظيــف واإلحــال والتوطيــن بحســب قــرار مجلــس الــوزراء )20(   .4
وتاريــخ 1440/1/8هـــ المبلــغ ببرقيــة الديــوان الملكــي رقــم )2150( وتاريخ1440/1/11هـــ واســتكمال اإلجــراءات 
النظاميــة بشــأنها, واالتفــاق مــع الجهــة المشــار إليهــا فــي البنــد )ثالثــًا( مــن قــرار مجلــس الــوزراء عنــد الرغبــة فــي 

إيجــاد بوابــات للتوظيــف وقواعــد للبيانــات.

اإللتــزام بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )337( وتاريــخ 1439/06/25هـــ بخصــوص توطيــن شــغل الوظائــف فــي عقــود   .5
ــة رقــم  ــة االجتماعي ــر العمــل والتنمي ــي وزي ــواردة فــي قــرار معال ــن ال ــا لنســب التوطي ــة، وفًق التشــغيل والصيان
)35490( وتاريــخ 1441/21/2 هـــ المبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء المشــار إليــه، والمتضمــن إلــزام الــوزارات 
واألجهــزة الحكوميــة األخــرى بتطبيــق تلــك النســب علــى جميــع عقــود التشــغيل والصيانــة. وعلــى الــوزارات 
واألجهــزة الحكوميــة األخــرى اإللتــزام بذلــك عنــد إعــداد الشــروط والمواصفــات، وتوصيــف الوظائــف ومتطلبــات 

شــغلها فــي العقــود، وذلــك تنفيــًذا لألوامــر والتوجيهــات الســامية بشــأن توطينهــا.

اإللتــزام بدليــل توطيــن عقــود التشــغيل والصيانــة فــي الجهــات العامــة الصــادر مــن وزارة العمــل والتنميــة   .6
االجتماعية بناًء على توجيه مجلس الوزراء المعمم ببرقية الديوان الملكي رقم )21567( وتاريخ 1441/4/1هـ، 
المتضمــن منــح معالــي وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة صاحيــة إصــدار دليــل توطيــن عقــود التشــغيل والصيانــة 
فــي الجهــات العامــة، وتعميمــه عليهــا، وإلزامهــا بتطبيقــه علــى عقــود التشــغيل والصيانــة، علــى أن ال تتجــاوز 

التكاليــف المترتبــة علــى ذلــك مــا تــم اعتمــاده بالميزانيــة لهــذا الغــرض.

ــة،  ــة إال بالتوافــق مــع وزارة المالي ــف الشــاغرة المعتمــدة بالميزاني ــن بمــا يتجــاوز 15% مــن الوظائ عــدم التعيي  .7
ويســتثنى مــن ذلــك الجهــات المشــمولة بالتعييــن وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )20( وتاريــخ 1440/1/9هـــ 

ــة الجهــة. ــك لتجــاوز االعتمــادات المخصصــة فــي ميزاني ــؤدي ذل ــى أن ال ي عل

ال يجــوز تعييــن أو ترقيــة الموظفيــن والمســتخدمين والعمــال إال علــى الوظائــف والمبالــغ المعتمــدة فــي   .8
النظاميــة. لإلجــراءات  وفقــًا  للدولــة  العامــة  الميزانيــة 

تنفيــذًا لمقتضــى المــادة الثانيــة عشــرة من مرســوم الميزانية العامة للدولة رقــم )م/46( وتاريخ 1441/4/12هـ،   .9
يتــم التقيــد بمــا يلــي: 

أواًل:  تعتمــد التشــكيات اإلداريــة )الوظيفيــة( لــكل جهــة بحســب مــا صــدرت بــه الميزانيــة العامــة للدولــة، وال 
يجــوز تعديلهــا إال وفقــًا لإلجــراءات النظاميــة المتبعــة.

ثانيــًا:  ال يجــوز خــال الســنة الماليــة إحــداث أو رفــع وظائــف أو مراتــب أو ُرَتــب خــاف مــا صــدرت بهــا الميزانيــة 
العامــة للدولــة، وُيْســَتْثَنى مــن ذلــك تعييــن الــوزراء، ومــن فــي مرتبــة وزيــر والمرتبــة الممتــازة ومــا يعادلهــا، 

والوظائــف التــي ُتْحــَدث وفقــًا للشــروط التــي تضمنهــا نظــام الوظائــف المؤقتــة.

ثالثــًا:  يجــوز بقــرار مــن وزيــر الخدمــة المدنيــة تخفيــض المراتــب، أو تحويــر مســميات الوظائــف وفقــًا لمقتضيــات 
قواعــد تصنيــف الوظائــف، وذلــك بنــاًء علــى توصيــة مــن لجنــة مكونــة مــن مندوبيــن مــن وزارة الماليــة ووزارة 
ــر  ــر الخدمــة المدنيــة منــح صاحيــات التخفيــض للوزي ــه لوزي الخدمــة المدنيــة والجهــة ذات العاقــة، علــى أن

المختــص وفقــًا لضوابــط وإجــراءات تمكيــن تحويــر وتخفيــض الوظائــف التاليــة:
 الضوابط التنظيمية والتصنيفية :أ   

تكــون الموافقــة علــى تحويــر وتخفيــض الوظائــف بقــرار مــن الوزيــر المختــص أو رئيــس المصلحــة المســتقلة 
وفقــا لمــا يلــي:

أن يكــون التحويــر أو التخفيــض وفقــًا لمتطلبــات وحاجــة العمــل الفعليــة التــي ال تقبــل التأجيــل إلــى   .1
موعــد صــدور الميزانيــة العامــة للدولــة.

أن تكــون أولويــة التحويــر إلــى مــا يخــدم النشــاط األساســي للجهــة وأن تراعــي قواعــد تصنيــف الوظائــف   .2
ومهمــات ومســؤوليات الوحــدة اإلداريــة.
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أن يقتصــر التحويــر علــى الوظائــف فــي الســلم الوظيفــي الواحــد، وعــدم جــواز التحويــر مــن ســلم رواتــب   .3
إلــى ســلم رواتــب آخــر.

مراعــاة التــوازن الوظيفــي فــي الوحــدات اإلداريــة للجهــة وفقــًا لحجــم العمــل ومســتوياته وعــدم تركيــز   .4
الوظائــف فــي إدارات أو وحــدات علــى حســاب الوحــدات األخــرى.

أن يتفق مسمى الوظيفة المقترح مع مهام وواجبات الوحدة اإلدارية التابعة لها.  .5

أال يفوق مستوى الوظيفة المقترحة بالتحوير مستوى الوظيفة اإلشرافية لوحدتها.  .6

ــة أو إيجــاد وحــدة  ــر أو التخفيــض إلــى إلغــاء مركــز إشــرافي قائــم فــي الوحــدة اإلداري أال يــؤدي التحوي  .7
إداريــة جديــدة غيــر معتمــدة بالهيــكل التنظيمــي الرســمي.

عــدم تحويــر الوظائــف اإلشــرافية الهيكليــة المحــددة بالهيكل التنظيمي للجهــة إال في حالة االزدواجية   .8
بوجــود مســمى مماثــل يقــوم بالمهــام نفســها، أو وجــود تعديــل فــي الهيــكل التنظيمــي للجهــة إذا تــم 

اعتماده.

يقتصــر التحويــر والتخفيــض علــى الوظائــف الشــاغرة وفقــًا لســجات وزارة الخدمــة المدنيــة )الوظيفــة   .9
ــة  ــات تنظيميــة وتصنيفي ــة وجــود متطلب ــر الوظائــف المشــغولة وذلــك فــي حال العامــة(، ويجــوز تحوي
أو أن حاجــة العمــل تســتدعي ذلــك بشــرط توفــر متطلبــات شــغل الوظيفــة بالمســمى المقتــرح لــدى 

شــاغلها والقواعــد التنظيميــة األخــرى وفقــًا لدليــل تصنيــف الوظائــف.

10. يشــترط الحصــول علــى إقــرار خطــي بالموافقــة مــن الموظــف شــاغل الوظيفــة فــي حــال كــون الوظيفــة 
المــراد تحويرهــا مشــغولة ويترتــب علــى التحويــر إلغــاء بــدل أو مكافــأة أو نقــل إلــى مدينــة أخــرى أو 

خفــض المرتبــة )فــي حــال إعــادة تقييمــه مــن الوظائــف المميــزة إلــى غيرهــا(.

11. عــدم تحويــر الوظائــف الفنيــة أو الحرفيــة المشــغولة إلــى وظائــف إداريــة أو إداريــة مســاعدة إال بموجــب 
تقريــر طبــي معتمــد مــن الهيئــة الطبيــة يوصــي بتغييــر مجــال عمــل شــاغلها إلــى عمــل إداري لظروفــه 

الصحية.

وتاريــخ   )7( رقــم  الــوزراء  بقــرار مجلــس  الــواردة  للضوابــط  الهندســية وفقــًا  الوظائــف  تحويــر  12. يكــون 
الــكادر  بأنــه )علــى الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة أال تحــور وظائــف  1430/1/8هـــ بالبنــد )ثانيــًا( 

أخــرى غيــر هندســية(. إلــى وظائــف  الهندســي 

13. عــدم جــواز تحويــر الوظائــف غيــر المســتثناة إلــى وظائــف مســتثناة أو إلــى وظائــف يترتــب علــى تحويرهــا 
صــرف بــدل أو مكافــأة أو أي ميــزة ماليــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة، واقتصــار تلــك الصاحيــة علــى 
لجنــة )التحويــر والتخفيــض( فــي وزارة الخدمــة المدنيــة المكونــة مــن مندوبيــن مــن وزارة الخدمــة 

ــة والجهــة ذات العاقــة. ــة ووزارة المالي المدني

ب    تلتزم كل جهة حكومية تجري تحويرًا أو تخفيضًا على وظائفها بما يلي:
توثيــق واقعــة التحويــر أو التخفيــض فــي ســجات وزارة الخدمــة المدنيــة، مــن خــال أنظمــة وزارة   .1

بياناتهــا. لتحديــث  اإللكترونيــة  المدنيــة  الخدمــة 

ــر ســنوي بمســميات الوظائــف التــي تــم تحويرهــا وتخفيضهــا خــال العــام المالــي وذلــك  تقديــم تقري  .2
أثنــاء مناقشــة الميزانيــة العامــة للدولــة، بغــرض تقييــم ممارســة الجهــات الحكوميــة لهــذه الصاحيــة.
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يكــون مديــر المــوارد البشــرية فــي كل جهــة إداريــة مســؤواًل مســؤولية مباشــرة عــن أي إجــراء يتــم   .3
مخالفــة لمــا تنــص عليــه هــذه الضوابــط وذلــك وفقــًا لمــا نصــت عليــه المــادة )السادســة( مــن الئحــة 

الوظيفيــة. الواجبــات 
ــر الماليــة نقــل الوظائــف المعتمــدة بيــن فصــول وفــروع الميزانيــة، ونقــل الوظائــف  رابعــًا:  يجــوز بقــرار مــن وزي
داخــل التشــكيل اإلداري الواحــد للوظائــف مــن المرتبــة )الحاديــة عشــرة( فمــا فــوق،  وذلــك بنــاًء علــى 
ــا  توصيــة مــن لجنــة نقــل الوظائــف المكونــة مــن مندوبيــن مــن وزارة الماليــة ووزارة الخدمــة المدنيــة، وفًق
لإلجــراءات والضوابــط الــواردة فــي دليــل عمــل اللجنــة الموافــق عليــه باألمــر الســامي رقــم )22628( وتاريــخ 
1441/4/6هـــ وعلــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بعــدم رفــع طلبــات النقــل لــوزارة الماليــة بعــد نهايــة الشــهر 

العاشــر مــن الســنة الماليــة.

خامســًا:   يجــوز للوزيــر المختــص أو رئيــس المصلحــة المســتقلة نقــل الوظائــف مــن المرتبــة )العاشــرة( فمــا دون 
داخــل التشــكيل اإلداري للجهــاز الواحــد مــع االلتــزام بالضوابــط والمعاييــر التــي حددهــا األمــر الســامي رقــم 

)63336(وتاريــخ 1439/12/8هـــ، وهــي كمــا يلــي:

أن تكون الموافقة على نقل الوظيفة من قبل الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة.	 

أال يؤدي النقل إلى إلغاء مركز إشرافي قائم في الوحدة اإلدارية.	 

أال يؤدي النقل إلى إيجاد وحدة إدارية جديدة غير معتمدة في الهيكل التنظيمي.	 

أن يراعى عند النقل قواعد التصنيف ومهمات ومسؤوليات الوحدة اإلدارية المنقول إليها.	 

أن يتناسب النقل مع اإلعداد واألسماء والمهمات المتعلقة بالوحدة اإلدارية المنقول إليها الوظيفة.	 

أال يؤدي نقل الوظيفة إلى انقطاع السلسلة الوظيفية للوحدة اإلدارية.	 

تزويد وزارة المالية بصورة من قرار النقل  عبر أنظمة الوزارة اإللكترونية  لتحديث بيانات الوظيفة.	 

10.  يســجل »رقــم الوظيفــة« وفقــًا لمــا صــدرت بــه الميزانيــة، وإذا دعــت الحاجــة إلــى تعديــل الرقــم يتــم ذلــك بعــد 
التنســيق مــع وزارتــي الماليــة، والخدمــة المدنيــة، علــى أن يتــم مطابقــة أرقــام جميــع الوظائــف المعتمــدة لــدى 
ــة  ــع الجهــات الحكومي ــة، وأن تقــوم جمي ــة، والمالي ــي الخدمــة المدني ــدى وزارت الجهــة مــع األرقــام المســجلة ل
التــي لديهــا وظائــف غيــر مســجلة فــي نظــام الوظيفــة العامــة )مثــل وظائــف برامــج التشــغيل وغيرهــا( بتوفيــر 
ــاًء  ــة )بن ــة وزارة الخدمــة المدني ــة عــن هــذه الوظائــف وتســجيلها فــي نظــام بنــود علــى بواب معلومــات متكامل

علــى األمــر الســامي رقــم )17053( بتاريخ1438/4/11هـــ (.

2( إجراءات تعويضات العاملين:
عنــد القيــام بإجــراءات صــرف المســتحقات الخاصــة ببنــود تعويضــات العامليــن فإنــه يجــب مراعــاة مــا تضمنتــه قــرارات 
الئحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة الصــادرة بموجــب اللجنـــــة المشكــــلة باألمــر السامــــي الكريــم رقــم )12937( وتاريــخ           
1438/3/16هـــ حــول إيجــاد نظــام مركــزي للحقــوق الماليـــــة المتعلقـــــة بالموظفــــين والعامـــــلين فــي الجهــات 
الحكوميــة المدنيــة والعســكرية بمــا يســهم فــي بنــاء قاعــدة بيانــات مفصلــة لمــا يتــم صرفــــه مــــــن تلــك الحقـــــوق، 

وفقــًا لمــا يلــي:
ــود  ــى البن ــغ المخصومــة عل ــغ المســتحقة طبقــًا للمســيرات والخاصــة مــع المبال ــي المبال يجــب تســجيل إجمال  .1
المختصــة والموضحــة بأمــر اعتمــاد الصــرف، مــع مراجعــة إجمالــي االســتقطاعات الــواردة بالمســيرات والخاصــة 
علــى الحســميات المثبتــة بأمــر اعتمــاد الصــرف والتحقــق مــن إضافتهــا لحســاباتها الصحيحــة، كمــا يجــب مراجعــة 
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صافــي المبالــغ المطلــوب صرفهــا مــن واقــع المســيرات والخاصــة علــى صافــي القيمــة المســتخرج عنهــا أمــر 
دفــع أو حوالــة بحســب الحالــة.

في حالة صرف راتب لموظف واحد بموجب أمر اعتماد صرف وجب التحقق من عدم سابقة الصرف.   .2

المبالــغ التــي ســبق صرفهــا بالزيــادة خــال ســنوات ســابقة وتــم تحصيلهــا خــال الســنة الماليــة الحاليــة فيجــب   .3
إضافتهــا لحســاب )144121( )المبالــغ المســتردة مــن مصروفــات الســنوات الســابقة(، أمــا المبالــغ المصروفــة 
والمحصلــة فــي نفــس الســنة الماليــة فيراعــى قيدهــا لنفــس البنــد باالســتبعاد بحســب التصنيــف االقتصــادي.

ال تحتســب أيــام الغيــاب ضمــن خدمــة الموظــف الفعليــة بحســب نــص المــادة )16/أ( مــن نظــام التقاعــد الصــادر   .4
عــام 1393هـــ ومــن ثــم فإنهــا ال تخضــع لحســميات التقاعــد، كمــا يراعــى أن أيــام الغيــاب تبقــى وفــرًا بالبنــد بمعنى 

أنــه يتــم الخصــم علــى البنــد بعــد اســتبعاد راتــب أيــام الغيــاب.

بعــد التحقــق مــن ســامة المســيرات، يتــم إعــداد أمــر اعتمــاد الصــرف بعــد التأكــد مــن صحــة الخصــم بهــا علــى رمــز   .5
التصنيــف االقتصــادي والتصنيــف الوظيفــي فــي ضــوء مــا تقضــي بــه تعليمــات الميزانيــة التــي تصــدر ســنويًا مــن 

وزارة الماليــة.

الصــرف. أمــر  علــى  وتاريخــه  رقمــه  إثبــات  مــن  والتأكــد  الصــرف،  بأمــر  ومطابقتــه  الدفــع  أمــر  مراجعــة   .6 

3( مسوغات صرف الرواتب واألجور والبدالت والمكافآت:
أواًل: الرواتب واألجور والبدالت:

تقرير بخاصة الرواتب مصادق عليه من المختصين.  .1
النسخة األصلية للمسيرات أو بيانات آلية تفصيلية للرواتب المصروفة مصدقًا عليها من المختصين.  .2

صــورة مــن قــرار التعييــن بالنســبة للموظفيــن أو المســتخدمين أو العمــال أو المعينيــن علــى وظائــف مؤقتــة   .3
وغيرهــم الذيــن تـــــم تعيينهـــــم ألول مــرة وترفــق مــع أول اســتحقاق. 

صورة من قرار التعاقد بالنسبة للمتعاقدين في حالة صرف الرواتـب ألول مرة مع صورة من المباشرة.  .4

صورة من قرار الترقية مع صورة من المباشرة إذا كان في إدارة جديدة.  .5

صورة من القرار اإلداري بتوقيع الجزاء في حالة حسم جزء من الراتب كجزاء.   .6

مطابقة الخاصة مع أمر اعتماد الصرف.  .7
ثانيًا: المكافآت:

أصــل القــرار الصــادر بالتكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرســمي معتمــدًا مــن صاحــب الصاحيــة محــددًا بــه أيام   .1
العمــل وعــدد ســاعات العمــل اليوميــة والمهمــة المطلــوب القيــام بهــا وأســماء المكلفيــن ومراتبهــم ورواتبهــم 

وبــدل النقــل المقــرر لــكل منهــم.
الرئيــس المباشــر أو عــن طريــق النظــام  تقريــر بإنهــاء المهمــة )إنجــاز العمــل المطلــوب( مصدقــًا عليــه مــن   .2

اإللكترونــي.

ــكل موظــف عــن العمــل خــارج وقــت  ــد الصــرف يجــب التحقــق مــن صحــة احتســاب المكافــآت المصروفــة ل عن  .3
الــدوام الرســمي أو أيــام العطــل واألعيــاد وفقــًا لمــا يلــي:

 يتــم احتســاب مكافــأة العمــل اإلضافــي )خــارج وقــت الــدوام الرســمي( خــال األيــام العاديــة وفــق قاعــدة أ   
الصــرف التاليــة: الراتــب الشــهري األساســي × عــدد أيــام التكليــف الشــهرية × عــدد ســاعات التكليــف اليوميــة 

÷ 155 = المكافــأة
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ب  الضوابط المعتمدة في احتساب المكافأة: 

عدد ساعات الدوام )155( ساعة شهريًا.  .1

عدد أيام الدوام الشهري )22( يوميًا.  .2

أال يتجاوز عدد ساعات التكليف خارج وقت الدوام اليومي )3,5( ساعات يوميًا.  .3

أال تزيد المكافأة على )50%( من الراتب الشهري األساسي.  .4

ج   ويجب أن ياحظ أن يقتصر التكليف بالعمل في أيام العطل األسبوعية واألعياد على الجهات التالية:

1. مراكز الحدود.

المطارات.  .2

الموانئ.  .3

المستشفيات.  .4

هيئة اإلذاعة والتلفزيون.  .5

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.  .6

7. اإلمارات. 

8. الدواوين الملكية.

9. مكاتب الوزراء وغيرها من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

10. الجهات التي يصدر لها استثناء من المقام السامي.

ثالثًا: رمز التصنيف االقتصادي للمكافآت )21113(:
وتتضمن المكافآت عناصر المصروفات التالية:

1. مكافأة الموظفين المدنيين )رمز التصنيف االقتصادي: 211131(

2. مكافأة الموظفين العسكريين )رمز التصنيف االقتصادي: 211132(

3. مكافأة الموظفين بالمؤسسات والهيئات العامة والصناديق )رمز التصنيف االقتصادي: 211133(

4. مكافأة العمال )رمز التصنيف االقتصادي: 211134(

5. مكافأة الوظائف المؤقتة )رمز التصنيف االقتصادي: 211135(

6. مكافأة التشغيل المباشر )رمز التصنيف االقتصادي: 211136(
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ثالثًا( تعليمات النفقات العامة والبرامج والمشاريع:
تحقيقــًا لكفايــة اعتمــادات برامــج ومشــاريع الميزانيــة إلــى نهـــاية الســنة الماليــة فإنــه مــن المهــم وضــع خطــة تضمــن 
ترتيــب الصــرف فــي حــدود المبالــغ المعتمــدة والتقيــد بمــا ورد بالمراســيم واألوامــر الملكيــة والســامية وقــرارات 
مجلــس الــوزراء واألنظمــة والتعليمــات الســارية ذات الصلــة بتنفيــذ الميزانيــة ومنهــا مــا ورد فــي الملحــق رقــم )3(.

رابعًا( تعليمات تحقيق كفاءة اإلنفاق:
1( تحقيق فرص رفع كفاءة اإلنفاق في األجهزة الحكومية:

أن يعمــل الفريــق الداخلــي لرفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي كل جهــة حكوميــة المشــكل باألمــر الســامي رقــم )16380(   .1
وتاريــخ 1440/3/25هـــ علــى بحــث فــرص تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق وااللتــزام بتفعيــل تلــك الفــرص فــي ميزانيــة 
الجهــة، ســواًء كانــت خفضــًا فــي التكاليــف أو االعتمــادات، والرفــع لــوزارة الماليــة مــن الجهــة الحكوميــة رســميًا 
لتطبيــق تلــك الوفــورات فــي ميزانيــة الجهــة إضافــة إلــى رفــع الفريــق الداخلــي في الجهــة تقارير شــهرية بخصوص 

ذلــك إلــى مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق.
االلتــزام بمــا تضمنتــه المــادة )3/الرابعــة عشــرة( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الصــادر بموجــب   .2
المرســوم الملكــي رقــم )م/128( وتاريــخ 1440/11/13هـــ، بشــأن قيــام الجهــات الحكوميــة بالرفــع إلــى مركــز 
تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق بدراســات الجــدوى والتكاليــف التقديريــة للمشــتريات واألعمــال التــي تتولــى طرحهــا، ومــا 

يتعلــق بهــا مــن وثائــق للمنافســة ووثائــق للتأهيــل المســبق  إن وجــد .

االلتــزام بالقــرار الــوزاري رقــم )1409( وتاريــخ 1441/4/4هـــ والقــرار الــوزاري رقــم )1461( وتاريــخ 1441/4/20هـــ   .3
وذلــك فيمــا يخــص أســلوب العمــل باإلتفاقيــات اإلطاريــة لمركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق.

2( تعليمات المشاريع الرأسمالية: 
علــى جميــع الجهــات الحكوميــة إعداد قائمــة مشــاريع موحــدة تشــمل المشــاريع المدرجــة فــي ميزانيــة الجهــة   .1
والبرامــج المطلوبــة ضمــن مبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة 2030 للجهــة وذلــك لتحديــد خط األســاس والــذي 
يشــتمل علــى حالــة المشــاريع ونســب اإلنجــاز والتكاليــف والتدفقــات النقديــة التقديريــة لانتهــاء مــن المشــاريع.
التأكــد مــن مواءمــة قائمــة المشــاريع الموحدة مــع السياســات واألولويــات واألهــداف االســتراتيجية للجهــة   .2

ورؤيــة المملكــة 2030.

اســتكمال دراســات الســعة والطلــب لجميــع المشــاريع، ســواًء المشــاريع الجديــدة أو القائمــة؛ تنفيــذًا لألمــر   .3
 )167( رقــم  المذكــرة  علــى  بالموافقــة  القاضــي  1439/03/18هـــ  وتاريــخ   )13003( رقــم  الكريــم  الســامي 
بتاريــخ 1439/02/12هـــ، المتضمــن فــي البنــد الثانــي تطبيــق خطــة العــرض والطلــب المتكاملــة بوصفهــا أحــد 
المســتلزمات األساســية للموافقــة علــى أي مشــروع قبــل االعتمــاد والتنفيــذ، بمــا فــي ذلــك المشــروعات 

القائمــة.

أن يتــم مشــاركة طلبــات المشــاريع الجديــدة للجهــات الحكوميــة مــع وكالــة وزارة الماليــة لشــؤون الميزانيــة   .4
والتنظيم بعد إعداد دراسة السعة والطلب المذكورة في األمر السامي رقم )13003( وتاريخ 1439/3/18هـ 
ــة  ــة دراســتها بحســب األولوي ــة بمشــاركة مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق بالمشــاريع المطلوب لكــي تقــوم الوكال

والســقف للجهــات.

وجوب تقديم الدراسات التالية عند طلب المشاريع الجديدة:   .5
أ- الدراســة االســتراتيجية للمشــاريع بحيــث توضــح االرتبــاط االســتراتيجي وتكــون متوائمــة مــع اســتراتيجيات 
الجهــة ورؤيــة المملكــة 2030 والخطــط الوطنيــة والقطاعيــة والتــي تحــدد الحاجــة إلــى التغييــر والخيــارات 

ــة. المحتمل
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ب - الدراســة االقتصاديــة للمشــروع والتــي تحــدد الحاجــة للمشــروع وفقــًا لدراســات الســعة والطلــب وإثبــات 
الحاجــة والفائــدة للمجتمــع مــن خــال تحديــد منافــع المشــروع وكيفيــة قياســها باإلضافــة إلــى المواقــع 
المقترحــة للمشــروع وتحديــد تكلفــة ومزايــا المشــروع مقابــل العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والتكنولوجية 
ــق وفــورات  ــة كمــا تحــدد المخاطــر المتوقعــة وإجــراءات الحــد منهــا، ودراســة فــرص تحقي ــة والقانوني والبيئي

ماليــة مــن خــال تحســين التصاميــم للمشــاريع.

ج - الدراســة التجاريــة للمشــروع التــي توضــح اســتراتيجية الشــراء التــي قــد تؤثــر علــى المشــروع باإلضافــة إلــى 
إمكانيــة وجــود طــرق تمويــل بديلــة مــن خــال االشــتراك مــع القطــاع الخــاص بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي 

للتخصيــص.

د - الدراســة الماليــة للمشــروع التــي تبيــن مــدى قابليــة تنفيــذ المشــروع بأفضل األســعار المناســبة ومقارنتها 
بمشــاريع مشــابهة قائمة لها أســعار نموذجية. 

هـ - الدراسة اإلدارية لتوضيح إذا ما كانت هناك إمكانية لتنفيذ المشروع بنجاح في الوقت المحدد.
إعــداد الخطــة الخمســية لمحفظــة المشــاريع الرأســمالية موضحــة الحوكمــة المطلوبة للتخطيــط ووضــع ميزانيــة   .6
المشــاريع الرأســمالية والتنفيــذ والصيانــة باإلضافــة إلــى تصنيــف المشــاريع إلى القطاعــات وفئــات األصــول التــي 

ينــدرج تحتهــا كل مــن المشــاريع وذلــك لتحديــد األولويــة والتدفقــات النقديــة المطلوبــة ســنويًا.

البريــد  التواصــل مــع المختصيــن بمركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق علــى  فــي حــال وجــود أي استفســار يمكــن   .7
.)Capex@cse.gov.sa( اآلتــي  اإللكترونــي 
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تخــص          مســتحقات  أو  المقــررة  االعتمــادات  تجــاوز  معالجــة  تعليمــات  خامســًا( 
منتهيــة: ســنوات 

فيمــا يخــص النفقــات العامــة والبرامــج والمشــاريع ) الســنوية( وتنفيــذًا ألحــكام المادة )حادي عشــر( من مرســوم   .1
الميزانيــة العامــة للدولــة رقــم )م/46( وتاريــخ 1441/4/12هـــ والميزانيــات الملحقــة بهــا المتعلقــة بااللتزامــات 
الماليــة التــي تمــت خــال الســنوات الماليــة الماضيــة بمــا يتجــاوز االعتمــادات المقــررة للنفقــات العامــة والبرامــج 
والمشــاريع )الســنوية( التــي تــم االرتبــاط عليهــا ولــم يتــم صرفهــا فــي ســنة االرتبــاط لعــدم كفايــة االعتمــاد، يتــم 
ــة فــي  ــك التجــاوزات مــن اعتمــادات النفقــات المماثل ــب إجــازة صــرف تل ــم طل ــد تقدي ــة عن موافــاة وزارة المالي

ميزانيــة الســنة الماليــة الحاليــة بمــا يلــي:

ــح اعتمــاد النفقــة المطلــوب الصــرف منهــا، والمناقــات التــي طــرأت عليهــا، ومــا صــرف منهــا أ     بيــان يوضِّ
وارتبــط عليــه ومقــدار التجــاوز، والســنة الماليــة التــي حصــل فيهــا التجــاوز.

 إيضــاح مــا إذا كان االرتبــاط قــد تــم فــي الســجات الخاصــة بدفاتــر االرتباطــات الماليــة وفقــا للتعليمــات ب   
المتعلقــة بذلــك.

ــد المســؤول عــن المخالفــة واإلجــراءات ج    ــم تحدي ــات ســبب التجــاوز فــي الســجات يت ــة عــدم إثب  فــي حال
التــي اُتخــذت لمعاقبتــه علــى مخالفتــه مرســوم الميزانيــة العامــة للدولــة رقــم )م/46( وتاريــخ 1441/4/12هـــ .

وتؤكــد وزارة الماليــة علــى أن مــدة إنجــاز الطلبــات التــي تــرد إليهــا إلجــازة الصــرف مــن ميزانيــة الســنة الماليــة د   
الحاليــة تتوقــف علــى إكمــال هــذه المعلومات.

وفقًا للمادة )الحادي عشر( فقرة )2( من مرسوم الميزانية العامة للدولة رقم )م/46( وتاريخ 1441/4/12هـ،   .2
فــي حــال وجــود مســتحقات مترتبــة علــى ســنوات ماليــة منتهيــة فيمــا يخــص البرامــج والمشــاريع )غيــر الســنوية(، 
فعلــى الجهــة صرفهــا مــن اعتمــادات الســنة الماليــة الحاليــة إذا كانــت مكتملــة لمســوغات الصــرف النظاميــة، 
وتكــون األولويــة لصــرف المســتحقات بحســب األقدميــة بتاريــخ رفــع المطالبــة ذات مســوغات الصــرف النظاميــة 
المكتملــة ثــم بتاريــخ االســتحقاق دون الحاجــة إلجــازة الصــرف مــن وزارة الماليــة، وال يحــق للجهــة طلــب التعزيــز 
وفقــًا لألمــر الســامي التعميمــي رقــم )17237( بتاريــخ 1441/03/14هـــ إال بعــد التنســيق مــع وزارة الماليــة 

وإثبــات عــدم وجــود اعتمــادات لصــرف تلــك المســتحقات. 

سادسًا( تعليمات إجراء المناقالت بين التكاليف وبين االعتمادات :
ــوزراء واألنظمــة والتعليمــات الســارية  ــة والســامية وقــرارات مجلــس ال ــد بمــا ورد بالمراســيم واألوامــر الملكي التقي

ذات الصلــة ومنهــا مــا ورد مــن الملحــق رقــم )3(
تتــم المناقــات بيــن فصــول وفــروع وأقســام الميزانيــة بقــرار مــن وزيــر الماليــة، وللوزيــر المختــص أو رئيــس الجهــة   .1
ذات الميزانيــة المســتقلة إجــراء المناقــات بيــن النفقــات العامــة، وبيــن اعتمــادات البرامــج، واعتمــادات المشــاريع 

وفقــًا للضوابــط التاليــة:

ُيرفــق مــع كل طلــب إجــراء مناقلــة بيــن االعتمــادات   للمناقــات التــي تتــم بقــرار من وزير الماليــة المنصوص أ   
عليهــا فــي المــادة )عاشــرًا ( لمرســوم الميزانيــة العامــة للدولــة رقــم )م/46( وتاريــخ 1441/4/12هـــ    بيــان 
إفــرادي يوضــح المبالــغ المنصرفــة فعــًا والمرتبــط عليهــا والمتوقــع صرفهــا لنهايــة الســنة الماليــة علــى 
النفقــات المطلــوب النقــل بينهــا مــن واقــع الســجات الرســمية، ومؤيــد مــن الموظفيــن المســؤولين ومختــوم 
بختــم اإلدارة المختصــة فــي الجهــة صاحبــة الطلــب، شــريطة أن يــرد الطلــب قبــل المــدة المحــددة فــي تعميــم 

تعليمــات اإلقفــال الســنوية.
يجــب علــى كافــة الجهــات الحكوميــة إرســال طلبــات مناقــات الميزانيــة )صاحيــة وزيــر الماليــة, صاحيــة ب   

الوزيــر المختــص أو رئيــس الجهــة ذات الميزانيــة المســتقلة( مــن خــال منصــة اعتمــاد، ويشــمل ذلــك ميزانيــات 
برامــج تحقيــق الرؤيــة وكافــة الميزانيــات األخــرى، وعلــى الجهــات الحكوميــة مراعــاة أنــه لــن يتــم اســتقبال أي 
ــة  ــات مناقل ــة اســتعراض كافــة طلب ــدوي حيــث يمكــن للجهــة الحكومي ــة بشــكل ي ــات لمناقــات الميزاني طلب

الميزانيــة وحالتهــا مــن خــال النظــام. 
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ويتــم إشــعار الجهــة الحكوميــة عنــد الموافقــة أو الرفــض أو طلــب تعديــل طلــب المناقلــة مــن خــال النظــام. وفــي 
حــال عــدم إتمــام المناقلــة عبــر منصــة اعتمــاد وتمــت الموافقــة مــن وزارة الماليــة علــى هــذا االســتثناء، تقــوم 
ــاه  الجهــة بتزويــد وزارة الماليــة بنســخة مــن كل قــرار مناقلــة فــور صــدوره، ويراعــى اكتمالــه بحســب الضوابــط أدن
وشــموله المعلومــات الازمــة مثــل )المســتند، مبــررات النقــل( ويكــون مبينــًا بــه رقــم واســم الفصــل والفــرع وأرقــام 
وأســماء النفقــات والبرامــج والمشــاريع التــي يخصهــا كمــا هــي ظاهــرة بكشــوفات الميزانيــة؛ حتــى تتمكــن وزارة 

الماليــة مــن ســرعة تســجيله لديهــا مــا لــم تكــن لهــا ماحظــة تعيــده بموجبهــا للجهــة صاحبــة القــرار.

تلتــزم الجهــة الحكوميــة بعــدم تقديــم أكثــر مــن طلــب واحــد كل ثاثــة أشــهر للمناقــات التــي مــن ضمــن ج   
ــة رقــم  ــة العامــة للدول ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )عاشــرًا( مــن مرســوم الميزاني ــات وزارة المالي صاحي
)م/46( وتاريــخ 1441/4/12هـــ  علــى أن ال يتجــاوز طلــب النقــل مــن اعتمــادات النفقــات العامــة والبرامــج 
والمشــاريع خــال )الربــع الرابــع( مــن الســنة مــا نســبته )25%( مــن االعتمــاد األصلــي، وذلــك ســعيًا لرفــع 

مســتوى التخطيــط المالــي لــدى الجهــات الحكوميــة.

يجــب علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بعــدم النقــل مــن االعتمــادات المضافــة ألي عنصــر مــن عناصــر د   
ــة. ــة الجهــة مــن خــارج الميزاني ميزاني

تلتزم الجهات عند اجراء المناقات بما يلي:ه   
ْت نظامــًا وتــم 	  أن يكــون النقــل مبنيــًا علــى احتيــاج فعلــي لغــرض صــرف نفقــة معتمــدة بالميزانيــة اْســُتِحقَّ

ــة. اســتكمال إجراءاتهــا ومســتنداتها النظامي

أال يترتب على النقل التزام جديد غير معتمد بالميزانية، أو تغطية رواتب وأجور لوظائف غير معتمدة.	 

أال يؤثــر النقــل فــي االلتزامــات القائمــة علــى الجهــة، أيــًا كانــت ســنة االلتــزام، والمترتبــة علــى النفقــات 	 
المنقــول منهــا حتــى نهايــة الســنة الماليــة.

عنــد إجــراء المناقــات التــي تتــم بقــرار مــن الوزيــر المختــص أو رئيــس الجهــة ذات الميزانيــة المســتقلة المنصــوص   .2
عليهــا فــي المــادة )عاشــرًا( مــن مرســوم الميزانيــة العامــة للدولــة رقــم )م/46( وتاريــخ 1441/4/12هـــ ، لغــرض 
كفايــة االعتمــادات المقــررة، للوفــاء بااللتزامــات المترتبــة عليهــا فيتــم االلتــزام بإشــعار وزارة الماليــة فــور إجــراء 
المناقلــة وبشــكل رســمي وســيتم الرفــع للديــوان العــام للمحاســبة بالجهــات غيــر الملتزمــة باتخــاذ الــازم, مــع 
االلتــزام بــأن تكــون المناقلــة ضمــن قســم واحــد مــن أقســام الميزانيــة المعتمــدة للجهــة )النفقــات العامــة, 

نفقــات البرامــج, نفقــات المشــاريع(, ووفقــًا للضوابــط التاليــة :

 أن ال يتجــاوز النقــل مــن اعتمــادات النفقــات العامــة والبرامــج والمشــاريع خــال  )الربــع الرابــع( مــن أ - 
الســنة مانســبته )25%( مــن االعتمــاد  األصلــي.

 النقل بين اعتمادات النفقات العامة:ب - 
أال يتــم النقــل مــن اعتمــادات جميــع النفقــات التاليــة وتصنيفاتهــا الفرعيــة ويجــوز النقــل إليهــا بمــا ال يتجــاوز نصــف 1. 

االعتمــاد األصلــي, مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )أ( :

رمز الـ GFS الرئيس أو الفرعياسم البند

21111أجور ورواتب أساسية

21112البدالت

2112أجور ورواتب عينية

21213تأمين طبي

رمز الـ GFS الرئيس أو الفرعياسم البند
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2233نفقات الحرمين الشريفين

22134تذاكر سفر

223209نفقات دعوية مخصصة / رواتب وبدالت ومكافآت

2211نفقات الخدمات العامة

28142أجور استخدام الطيف الترددي

221311مخصصات االبتعاث

282111مكافآت الطلبة بالداخل

282112نفقات الطلبة بالخارج

282113نقل الطلبة والطالبات

282114برنامج االبتعاث اإلضافي

22141استئجار العقار

22136بدل الضيافة النقدي

2.  أال يتم النقل من وإلى اعتمادات النفقات التالية وجميع التصنيفات الفرعية لها:

رمز الـ GFS الرئيس أو الفرعياسم البنداسم البند

22341نفقات النشاط الرياضي والثقافي

25اإلعانات

26المنح

28217إعانة المؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح

282170910إعانة االتحاد العربي لكرة القدم

2521201إعانات زراعية

27211إعانة الضمان االجتماعي

253إعانات أخرى

282141نفقات سرية

282142نفقات سرية مخصصة

282143تطوير الموارد البشرية

28233النفقات الطارئة عن طريق إمارات المناطق

282162تعويضات زوائد أراٍض تنظيمية

اسم البند

اسم البند

رمز الـ GFS الرئيس أو الفرعي

رمز الـ GFS الرئيس أو الفرعي
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31411شراء أراٍض

فيمــا تبقــى مــن النفقــات العامــة يجــوز النقــل مــن وإلــى اعتماداتهــا علــى أن ال يتجــاوز المبلــغ المنقــول نصــف   .3
ــي, مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )أ(. االعتمــاد األصل

ج -  النقل بين اعتمادات النفقات على البرامج:
فيمــا عــدا البرامــج التــي تحمــل التصنيفــات الــواردة فــي الفقــرة )1( أعــاه وفروعهــا يجــوز النقــل مــن وإلــى 
اعتمــادات البرامــج فيمــا بينهــا، علــى أن ال يتجــاوز المبلــغ المنقــول مــن وإلــى اعتمــادات البرامــج الســنوية نصــف 

االعتمــاد األصلــي, مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )أ(.
د -  النقل بين اعتمادات النفقات على المشاريع:

فيمــا عــدا المشــاريع التــي تحمــل التصنيفــات الــواردة فــي الفقــرة )1( أعــاه وفروعهــا يجــوز النقــل مــن وإلــى 
اعتمــادات المشــاريع فيمــا بينهــا، علــى أن ال يتجــاوز المبلــغ المنقــول مــن وإلــى المشــاريع الســنوية نصــف 

االعتمــاد األصلــي, مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )أ(, وال يجــوز النقــل بيــن تكاليفهــا.
 هـ - النقل بين اعتمادات النفقات مقابل اإليرادات المباشرة: 

يجــوز النقــل مــن وإلــى اعتمــادات النفقــات مقابــل اإليــرادات المباشــرة فيمــا بينهــا، علــى أن يتــم تطبيــق قواعــد 
وإجــراءات المناقــات مــن وإلــى اعتمــادات الميزانيــة المشــار إليهــا أعاه,مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )أ(.

    و - ال يجــوز المناقلــة مــن حســاب ســداد القــرض فــي حــال وجــود قــرض علــى الجهــة مــن خــال المركــز      
الوطنــي إلدارة الديــن.

سابعًا( تعليمات برامج تحقيق الرؤية :

يتــم التقيــد بمــا ورد بالمراســيم واألوامــر الملكيــة والســامية وقــرارات مجلــس الــوزراء واألنظمــة والتعليمــات الســارية 
ذات الصلــة بتنفيــذ مبــادرات ومشــاريع برامــج تحقيــق الرؤيــة ومنهــا مــا ورد فــي الملحــق رقــم )3(.

وزارة المالية
مكتب اإلدارة 

االستراتيجية/ اللجنة 
االستراتيجية

فريق العمل 
الدائم

لجنة برنامج 
تحقيق 

VRP/الرؤية

 الجهة 
الحكومية 

/VRO
تفاصيل النشاط نوع النشاط

موافقة )قيمة عشرين 
مليونًا وتزيد مدة التنفيذ 

على سنة(
- إحاطة

طلب/
موافقة

التعاقد على 
المبادرات

تعاقد

رمز الـ GFS الرئيس أو الفرعياسم البند
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وزارة المالية
مكتب اإلدارة 

االستراتيجية/ اللجنة 
االستراتيجية

فريق العمل 
الدائم

لجنة برنامج 
تحقيق 

VRP/الرؤية

 الجهة 
الحكومية 

/VRO
تفاصيل النشاط نوع النشاط

اعتماد إحاطة موافقة طلب -

اعتماد مبادرة ضمن 
الخطة التنفيذية 

للبرنامج )من داخل 
ميزانية البرامج(

طلبات 
التمويل

موافقة إحاطة إحاطة طلب -

اعتماد مبادرة ضمن 
الخطة التنفيذية 
للبرنامج )من خارج 

الميزانية(

- موافقة
إعداد/

توصية
- -

المراجعة الربعية 
ألداء الصرف

أداء الصرف

-

موافقة )أو 
ما يصدر من 

تعليمات بهذا 
الشأن(

إحاطة طلب -

طلبات التغير 
غير المالية 

)المستهدفات أو 
النطاق أو الجهة 

المالكة(

تغيير

تنفيذ - إحاطة إحاطة قرار داخلي

النقل بين اعتمادات 
مبادرات الجهة 

الحكومية في نفس 
البرنامج

 مناقالت 
الميزانية

اعتماد - إحاطة موافقة طلب
النقل بين اعتمادات 
مبادرات البرنامج في 
أكثر من جهة )تعزيز(

اعتماد إحاطة

إحاطة / 
موافقة 
)في حال 

كانت 
إحدى 

المبادرتين 
معتمدة(

موافقة طلب
النقل بين تكاليف 

المبادرات في نفس 
البرنامج
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1( مناقات الميزانية بين مبادرات برامج تحقيق الرؤية:
ــاًء علــى المــادة )عاشــرًا( مــن مرســوم الميزانيــة  اســتثناًء مــن مــا ورد فــي فقــرة )ج( مــن البنــد )1( مــن سادســًا، وبن
ــة إجــراء  ــة وبرامــج تحقيــق الرؤي ــه يمكــن للجهــة الحكومي ــخ 1441/4/12هـــ ؛ فإن ــة رقــم )م/46( وتاري العامــة للدول

ــة وفقــًا لمــا يلــي: ــادرات برامــج تحقيــق الرؤي المناقــات بيــن تكاليــف واعتمــادات مب
النقــل بيــن اعتمــادات مبــادرات الجهــة الحكوميــة فــي برنامــج واحــد مــن برامــج تحقيــق الرؤيــة: تتــم المناقــات   .1
بيــن اعتمــادات المبــادرات )التشــغيلية والرأســمالية( بقــرار مــن الوزيــر المختــص أو رئيــس الجهــة المســتقلة، علــى 
ــة  ــة )إدارة الميزاني ــد وزارة المالي ــم تزوي ــه الجهــة، ويت ــع ل ــذي تتب ــة ال ــق الرؤي ــم أخــذ موافقــة مكتــب تحقي أن يت
العامــة( بنســخة مــن القــرار عبــر منصــة اعتمــاد، مــع إحاطــة مكتــب برنامــج تحقيــق الرؤيــة المختــص ومكتــب فريــق 

العمــل الدائــم بذلــك.
النقــل بيــن اعتمــادات مبــادرات برنامــج تحقيــق الرؤيــة فــي أكثــر مــن جهــة: عنــد حاجــة الجهــة الحكوميــة إلــى تعزيــز   .2
اعتمــادات مبادراتهــا فــي أحــد برامــج تحقيــق الرؤيــة، فيتــم الطلــب مــن مكتــب برنامــج تحقيــق الرؤيــة المختــص 
للبحــث عــن وفــورات فــي اعتمــادات مبــادرات البرنامــج لــدى الجهــات الحكوميــة األخــرى لنقلهــا، وتتــم المناقــات 
بيــن اعتمــادات مبــادرات برنامــج تحقيــق الرؤيــة فــي أكثــر مــن جهــة بقــرار مــن وزيــر الماليــة، ويرفــع طلــب المناقلــة 

عــن طريــق مكتــب برنامــج تحقيــق الرؤيــة مرفقــًا بــه مــا يلــي:
موافقة الجهة المنفذة، والجهة المالكة للمبادرة التي سيتم النقل منها.	 

موافقة لجنة برنامج تحقيق الرؤية على نقل المبالغ بين اعتمادات المبادرات.	 

بيــان يتضمــن أرقــام المبــادرات )البرامــج أو المشــاريع( المنقــول منهــا والمنقــول إليهــا بحســب تصنيــف وزارة 	 
المالية.

النقــل بيــن تكاليــف المبــادرات: تتــم المناقــات بيــن تكاليــف مبــادرات برنامــج تحقيــق الرؤيــة بقــرار مــن وزيــر   .3
الماليــة علــى أن ال تزيــد تكاليــف المبــادرة بعــد النقــل إليهــا علــى التكاليــف المدرجــة بالخطــة التنفيذيــة للبرنامــج، 
أو التكاليــف المحّدثــة مــن اللجنــة االســتراتيجية بمجلــس الشــؤون اإلقتصاديــة والتنميــة، وعنــد الحاجــة إلــى زيــادة 
تكاليــف المبــادرة بأعلــى مــن ذلــك فيتــم أخــذ موافقــة فريــق العمــل الدائــم، ويرفــع طلــب المناقلــة عــن طريــق 

مكتــب برنامــج تحقيــق الرؤيــة مرفقــًا بــه مــا يلــي:
موافقة الجهة المنفذة، والجهة المالكة للمبادرة التي سيتم النقل منها.	 

موافقة لجنة برنامج تحقيق الرؤية على نقل المبالغ بين تكاليف المبادرات.	 

موافقــة فريــق العمــل الدائــم فــي حــال كانــت إحــدى المبادرتيــن المنقــول إليهــا أو المنقــول منهــا معتمــدة 	 
مــن قبــل فريــق العمــل الدائــم. 

بيــان يتضمــن أرقــام المبــادرات )البرامــج أو المشــاريع( المنقــول منهــا والمنقــول إليهــا بحســب تصنيــف وزارة 	 
المالية.

ال يجــوز النقــل بيــن تكاليــف واعتمــادات مبــادرات أكثــر مــن برنامــج مــن برامــج تحقيــق الرؤيــة إال بموافقــة اللجنــة   .4
االســتراتيجية بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة.

2( التعاقد على مبادرات برامج تحقيق الرؤية:
يتــم التعاقــد علــى مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة وفقــًا لاســتثناءات الــواردة فــي األمــر الســامي رقــم )24774( 

وتاريــخ 1440/6/22 هـــ، بحســب مــا يلــي:



24

بالنســبة للمبــادرات المعتمــد تمويلهــا، يتــم التعاقــد عليهــا بمــا ال يتجــاوز التكاليــف المعتمــدة، ويجــب أال تزيــد   .1
مــدة العقــود علــى الفتــرة الزمنيــة المحــددة للمبــادرة فــي برنامــج تحقيــق الرؤيــة، وفــي حــال تأثــر مســتهدفات 

المبــادرة بذلــك فيتــم الرفــع إلــى اللجنــة االســتراتيجية قبــل توقيــع عقــود تتجــاوز المــدة الزمنيــة المحــددة.
يتم تسجيل جميع العقود في منصة اعتماد للحصول على أمر الشراء.  .2

3( تقديم طلبات التمويل:
اعتمــاد مبــادرة ضمــن الخطــة التنفيذيــة للبرنامــج: يتــم رفــع طلبــات التمويــل للمبــادرات الجاهــزة عــن طريــق   .1
مكتــب برنامــج تحقيــق الرؤيــة إلــى مكتــب فريــق العمــل الدائــم للتحقــق مــن جهوزيــة المبــادرات والتوصيــة 
بشــأنها إلــى فريــق العمــل الدائــم، وعنــد الموافقــة عليهــا باإلجمــاع بمــا ال يتجــاوز التكاليــف الموافــق عليهــا مــن 
قبــل لجنــة البرنامــج يتــم إشــعار وزارة الماليــة إلكمــال مــا يلــزم وإحاطــة اللجنــة االســتراتيجية بالموافقــة، وفــي 
حــال عــدم موافقــة فريــق العمــل الدائــم باإلجمــاع أو تجــاوز التكاليــف الموافــق عليهــا مــن قبــل لجنــة البرنامــج 
يتــم رفــع توصيــة فريــق العمــل الدائــم إلــى اللجنــة االســتراتيجية للموافقــة، وعنــد الموافقــة يتــم إشــعار وزارة 

الماليــة وفريــق العمــل الدائــم إلكمــال مــا يلــزم.
اعتمــاد مبــادرة ضمــن الخطــة التنفيذيــة للبرنامــج )مــن خــارج الميزانيــة(: يتــم رفــع طلبــات التمويــل الخاصــة   .2
بالمبــادرات التــي تمــول مــن خــارج الميزانيــة عــن طريــق مكتــب برنامــج تحقيــق الرؤيــة إلــى فريــق العمــل الدائــم 
للتوصيــة بشــأنها إلــى وزارة الماليــة، علمــًا بــأن ذلــك ينطبــق علــى المبــادرات التــي لهــا صفــة التمويــل المســترد أو 

ــة. ــات مــن وزارة المالي التــي تتطلــب ضمان

فيمــا يتعلــق بالمبــادرات غيــر المســكنة فــي أحــد برامــج تحقيــق الرؤيــة فيتــم الرفــع بهــا إلــى فريــق العمــل الدائــم   .3
للتوصيــة بشــأنها إلــى اللجنــة االســتراتيجية بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة للنظــر فــي تمويلهــا.

4( مراجعة أداء الصرف:
ســيتم مراجعــة أداء التعاقــد والصــرف علــى مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة مــن قبــل فريــق العمــل الدائــم بشــكل ربــع 

ســنوي، ورفــع توصيــة إلــى اللجنــة االســتراتيجية حيــال المبــادرات المتعثــرة.

5( طلبات التغيير )المستهدفات، أو النطاق أو الجهة المالكة(:
ترفــع طلبــات التغييــر )بحســب الحوكمــة( عــن طريــق مكتــب برنامــج تحقيــق الرؤيــة إلــى مكتــب اإلدارة االســتراتيجية 
لمراجعتهــا ورفــع التوصيــة إلــى اللجنــة االســتراتيجية، وعنــد موافقــة اللجنــة يتــم إشــعار وزارة الماليــة وفريــق العمــل 

الدائــم إلكمــال مــا يلــزم.
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ثامنًا( تعليمات الصرف:
إرفــاق نســخة المســتند )أمــر اعتمــاد الصــرف أو إذن التســوية( بحســب األنظمــة اإللكترونيــة المطبقــة فــي   .1

الجهــة.
إرفــاق كافــة مؤيــدات الصــرف النظاميــة الازمــة وفقــًا لمــا تتطلبــه األنظمــة واللوائــح والتعليمــات المنظمــة   .2

ــي. ــاب الثان ــود الب ــد مــن بن للصــرف علــى كل بن

كفاية االعتماد المقرر للنفقة.  .3

صحة احتساب المبالغ المصروفة حسابيًا )المراجعة الحسابية(.  .4

ســامة إجــراءات الصــرف وتماشــيها مــع األنظمــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة بشــأن كل تصنيــف مــن هــذه   .5
البنــود )المراجعــة النظاميــة(.

1( فئات بدالت االنتداب واإلركاب:
يتــم الرجــوع فيهــا إلــى الئحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة المقــرة باألمــر الملكــي رقــم )أ/28( وتاريــخ 1432/3/20هـــ 

وااللتــزام بمــا نصــت عليــه الائحــة مــع مراعــاة:

التأكــد مــن صحــة الخصــم علــى البنــد الفرعــي مــن بنــود المصاريــف الســفرية )22133( وتذاكــر الســفر أ   
.)22134(

ــات التــي احُتســب علــى أساســها بــدل االنتــداب مــن حيــث مــدة االنتــداب وفئــة ب    التأكــد مــن صحــة البيان
ــة المقــررة. ــداب فــي الفئ ــام االنت ــى أساســه ومراجعــة حاصــل ضــرب عــدد أي ــدل الواجــب الصــرف عل الب

2( مدفوعات استئجار المباني واألراضي: 
رمز التصنيف االقتصادي )22141( ويتفرع منه:

المبانــي لألغــراض اإلداريــة 	  الميزانيــة علــى عقــود اســتئجار  المبانــي: مدفوعــات نقديــة مــن   )221411( البنــد 
واألمنيــة. والخدميــة  والســكنية 

البنــد )221412( المســتودعات والــورش: مدفوعــات نقديــة مــن الميزانيــة مقابــل عقــود اســتئجار المســتودعات 	 
والســاحات والــورش.

التأكــد مــن صحــة الخصــم علــى البنــد المختــص فــي ضــوء مــا تقضـــــــي بـــه تعليمــات مــا يــؤدى علــى بنــود الميزانيــة 	 
التــي تصدرهــا وزارة الماليــة ســنويًا.

3( مدفوعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي واالتصاالت والبريد: 
تتضمــن مدفوعــات اســتهاك الكهربــاء والميــاه والصــرف الصحــي، ومدفوعــات اســتخدام الهاتــف الثابــت والجــوال 
والرســائل البرقيــة وخدمــات اإلنترنــت وأجــور اســتخدام البريــد، ومدفوعــات تأســيس الكهربــاء والميــاه والصــرف 

ــة: ــد بتعليمــات الصــرف التالي ــم التقي ــة. ويت ــق البريدي الصحــي واالتصــاالت، واالشــتراك فــي الصنادي
االلتزام بإرفاق مؤيدات الصرف النظامية.  .1

التأكد من أن الفواتير محل المراجعة تخص الجهة.  .2

التأكــد مــن صحــة احتســاب الشــرائح الســتهاك الكهربــاء والميــاه وفقــًا لقــراري مجلــس الــوزراء رقــم )134( فــي   .3
19 /9/ 1412هـــ ورقــم )96( فــي 1415/7/24هـــ.
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ــاء تنفيــذًا لألمــر الســامي رقــم )905/7/م( فــي 1405/4/29هـــ، وذلــك  التحقــق مــن ترشــيد اســتهاك الكهرب  .4
بمقارنــة اســتهاك أشــهر متتاليــة.

بالنســبة لفواتيــر الهاتــف يتعيــن التحقــق مــن أن المكالمــات الهاتفيــة مكالمــات رســمية وليســت شــخصية، وفــي   .5
حالــة كونهــا شــخصية يتعيــن اســتعادة قيمتهــا مــن المســتفيد وإرفــاق مــا يؤيــد ذلــك »قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)23( فــي 1410/1/13هـــ، كمــا يراعــى القواعــد المنظمــة للهواتــف الرســمية الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)195( وتاريــخ 1418/11/18هـــ، والقــرارات واألوامــر الســامية والتعاميــم التــي تنظــم موضــوع الهواتــف وهــي: 

 مــا ورد فــي األمــر الملكــي رقــم )60775( وتاريــخ 1438/10/25هـــ بــأن يتحمــل الوزيــر ومــن فــي مرتبتــه أ   
مــن  اعتبــارًا  الدولــة  مــن  لــه  المخصصــة  والمتنقلــة  الثابتــة  الهواتــف  تأميــن  علــى  المترتبــة  المســتحقات 

1438/1/1هـــ.
يصــرف لموظفــي المرتبــة الممتــازة ومــا يعادلهــا تكاليــف المكالمــات الهاتفيــة الثابتــة والمتنقلــة بمــا ال ب   

يتجــاوز )1000( ريــال شــهريًا وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )553( بتاريــخ 1437/12/25هـــ ويعمــل بهــذا القرار 
مــن تاريــخ 1438/1/1هـ.

تؤمــن الخدمــة الهاتفيــة المتنقلــة لموظفــي المرتبــة الخامســة عشــرة ومــا يعادلهــا بموافقــة الوزيــر ج   
الدائــرة المســتقلة ويتحمــل الموظــف تكلفــة الجهــاز. رئيــس  المختــص أو 

يجوز تأمين هواتف محدودة االتصال وإنترنت بموافقة الوزير المختص على لجنة تشكل لهذا الغرض.د   
الكهرباء )رمز التصنيف االقتصادي: 22111(.	 

المياه والصرف الصحي )رمز التصنيف االقتصادي: 22112(.	 

االتصاالت )رمز التصنيف االقتصادي: 22113(.	 

البريد )رمز التصنيف االقتصادي: 22114(.	 

4( مدفوعات الحفات والضيافات )رمز التصنيف اإلقتصادي: 22132(: 
ــادق والوحــدات الســكنية  ــة لإلنفــاق علــى إســكان الضيــوف فــي الفن ــة تصــرف مــن الميزاني وهــي مدفوعــات نقدي
المفروشــة والحفــات الرســمية والهدايــا؛ وفقــًا للتعليمــات المنظمــة لهــا وقيمة الهدايا وفقــًا لمقتضى قرار مجلس 
الــوزراء رقــم )141( وتاريــخ 1393/2/13هـــ المعــدل بقــراره رقــم )171( فــي 1429/6/19هـــ.  إرفــاق المســتندات 

المؤيــدة للصــرف الواجــب.

 بالنســبة لمخصــص الضيافــة المرخصــة لمكاتــب الــوزراء وكبــار المســؤولين ممــا يســتلزم اســتقبال ضيــوف، فيتــم 
صــرف نفقاتهــا مــن بنــد الحفــات والضيافــات مــع مراعــاة عــدم التوســع فــي هــذه النفقــات وأن ال يتجــاوز الصــرف 
)1000( ريــال شــهريًا للــوزراء ومــن فــي حكمهــم و)500( ريــال للمســؤولين فــي المرتبــة الخامســة عشــرة ومــن فــي 
حكمهــم و )400( ريــال للمســؤولين فــي المرتبــة الرابعــة عشــرة ومــن فــي حكمهــم مــن المراتــب المدنيــة والعســكرية، 

وأن يكونــوا مــن مديــري اإلدارات المســتقلة؛ ممــا يســتلزم عليهــم اســتقبال الضيــوف. 
على أن يتم الصرف بعد تقديم الفواتير وبيان يوضح ما تم تأمينه فعًا ويصادق عليه من المسؤول.

يجــب مراعــاة مــا جــاء بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )363( وتاريــخ 1429/12/3هـــ القاضــي بالســماح للجهــات الحكوميــة 
بإقامــة حفــات لمنســوبيها، وذلــك علــى النحــو التالــي:

 إقامــة حفــل معايــدة فــي اليــوم األول لبــدء الــدوام الرســمي بعــد إجــازة عيــدي الفطــر واألضحــى، ويكــون أ   
ذلــك فــي مقــر الجهــة الرئيــس وبتكلفــة ال تتجــاوز )7000( ســبعة آالف ريـــال لــكل عيــد.
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إقامــة حفــل غــداء أو عشــاء الجتمــاع مســؤولي الجهــة بمــا ال يزيــد علــى اجتماعيــن فــي الســنة الماليــة، ب   
ــه، وبتكلفــة ال تتجــاوز )20000(  ــر أو رئيــس الجهــة المســتقلة أو مــن ينيبان علــى أن يكــون ذلــك بحضــور الوزي

عشــرين ألــف ريـــال لــكل اجتمــاع.
مراعــاة مــا جــاء بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3432/م( بتاريــخ 1426/03/10هـــ بشــأن تنظيــم إقامــة حفــات تكريــم   .1

المتقاعديــن والمتضمــن اآلتــي:

أن يقام حفل تكريم المتقاعدين مرة واحدة في العام.أ   
أال تزيــد تكلفــة كل موظــف متقاعــد ســيتم تكريمــه علــى مبلــغ )ألــف ريـــال( وإذا زاد عــدد الموظفيــن ب   

المتقاعديــن علــى خمســة فتكــون التكلفــة فــي حــدود مبلــغ )خمســمائة ريـــال( لــكل موظــف متقاعــد ســيتم 
تكريمــه بعــد هــذا العــدد.

يتــم إقامــة حفــل تكريــم المتقاعديــن فــي المنطقــة التــي بهــا المقــر الرئيــس للجهــة ويجــوز للجهــة إقامتــه ج   
فــي منطقــة أخــرى إذا كان عــدد المتقاعديــن فــي تلــك المنطقــة يزيــد علــى عــدد المتقاعديــن فــي المنطقــة 

التــي بهــا المقــر الرئيــس للجهــة.

إذا ترتــب علــى إقامــة حفــل تكريــم المتقاعديــن انتقــال الموظــف المتقاعــد الــذي ســيتم تكريمــه مــن مــكان د   
إلــى آخــر فيصــرف لــه مــا يعــادل مقــدار بــدل االنتــداب لثاثــة أيــام مــع تذاكــر الســفر بحســب آخــر مرتبــة شــغلها 

وفقــًا للشــروط المحــددة لذلــك.

يطبق هذا الترتيب على المتقاعدين من شاغلي المرتبة الخامسة عشرة فما دون أو ما يعادلها.ه   
مراعــاة أنــه يســري علــى الحفــات فــي الخــارج مــا يســري علــى الحفــات فــي الداخــل بحســب قــرار مجلــس الــوزراء   .2

رقــم )276( وتاريــخ 1399/12/22هـــ.

يراعــى مــا جــاء باألمــر الســامي رقــم )8/760( وتاريــخ 1403/5/10هـــ بمنــع إقامــة االحتفــاالت والترتيبــات عنــد   .3
زيــارة خــادم الحرميــن الشــريفين ألي منطقــة وكذلــك األمــر الســامي رقــم )8/716( وتاريــخ 1405/4/29هـــ 

ــي المشــار إليــه. بالتأكيــد علــى األمــر السامــــ

تدقيق أمر اعتماد الصرف ومشفوعاته من فواتير ومطالبــــــات للتحقـــــق مــــن صحتها حسابيًا.  .4

التأكــد مــن أن المبالــغ الــواردة بمطالبــات الفنــادق ال تزيــد علــى التســعيرات الرســمية لإلقامــة بالفنــادق التــي   .5
تصدرهــا الجهــة المختصــة مــع مراعــاة عــدم إضافــة رســوم خدمــة للحجــرات التــي يتــم حجزهــا وال يتــم شــغلها 

لســبب أو آلخــر.

ــات  مــا يــؤدى علــى بنــود  ــه تعليمــــ ــي بــــ ــوء مــا تقضـــــ ــد المختــص فــي ضـــ التأكــد مــن صحــة الخصــم علــى البن  .6
. الميزانيــة 

5( مدفوعات الهدايا:
وهي مدفوعات تصرف ضمن بند الحفات والضيافات 

)رمز التصنيف االقتصادي: 22132(

المستندات األساسية الواجب إرفاقها في مثل هذه الحاالت هي على النحو اآلتـــــــــي:
موافقــة الوزيــر المختــص أو رئيــس الدائــرة المســتقلة علــى تقديــم الهدايــا مــع تحديــد أنواعها وأســماء األشــخاص   .1
المقدمــة لهــم، ويجــوز للجهــات تأميــن هدايــا بكميــات واالحتفــاظ بهــا فــي المســتودع للحاجــة وفقًا لقــرار مجلس 
الــوزراء رقــم )127( بتاريــخ 1422/4/25هـــ, وعلــى منــح الجوائــز لمنســوبي الجهــة وفــق قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

)122( بتاريــخ 1439/4/29هـ

هـ
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خطابات التعميد الصادرة في هذا الشأن.  .2

نسخة من العقد المبرم بشأن تأمين تلك الهدايا في حالة زيادة مجموع أقيامها على ثاثمائة ألف ريـال.  .3

الفواتير والمطالبات المقدمة للصرف.  .4

محاضر فحص واستام الهدايا.  .5

6( نفقات الجوائز:
والتي تندرج ضمن بند النفقات الدعوية والتوعوية والعلمية )رمز التصنيف االقتصادي: 2232(

 ويجــب أن تكــون بموافقــة الوزيــر المختــص، وأال يزيــد مجمــوع أقيامهــا علــى ثاثمائــة ألــف ريـــال، وفــي حالــة الزيــادة 
ترفــق نســخة مــن العقــد المبــرم بشــأن تأميــن الجوائــز.

كما يتم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف بأمر اعتماد الصرف كما يلي:
بيان باألسماء الممنوحة لهم الجوائز.  .1

إرفاق الفواتير والمطالبات المقدمة للصرف.  .2

محاضر فحص واستام الجوائز ومذكرات االستام.  .3

إرفاق أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لألدب.  .4
مع مراعاة صرف تلك النفقات بحسب ما ورد في تعليمات ما يؤدى على بنود الميزانية .

7( بدل الضيافة النقدي )رمز التصنيف االقتصادي: 22136(
وهــي مدفوعــات نقديــة تصــرف مــن الميزانيــة لبعــض الموظفيــن الحكومييــن لغــرض تغطيــة نفقــات اســتضافة 
الوفــود واللجــان وتأميــن مســتلزمات الضيافــة، وكذلــك تصــرف منــه بــدالت الضيافــة النقديــة المخصصــة ألمــراء 
ــر الداخليــة رقــم )11728/25(  ــواردة بتعميــم ســمو وزي المناطــق والمحافظيــن ورؤســاء المراكــز وفقــًا للضوابــط ال

1397/4/3هـــ. بتاريــخ 

8( االشتراك في المنظمات الدولية )رمز التصنيف االقتصادي:223905(:
ويشــمل الرســوم الســنوية الازمــة الكتســاب صفــة العضويــة للوحــدة الحكوميــة المختصــة بنشــاط مشــابه لنشــاط 

المنظمــة اإلقليميــة أو الدوليــة.
مسوغات الصرف النظامية:

فيما يلي أهم مؤيدات الصرف النظامية الازمة للصرف على البند المشار إليه أعاه:  
قرار االشتراك في المنظمة الدولية أو اإلقليمية صادر من أصحاب الصاحية.  .1

المطالبــة بتســديد القســط المســتحق أو المســاهمة بالكامــل مــن قبــل المنظمــة أو اإلدارة المعنيــة باالشــتراك   .2
لــدى الجهــة.

القرارات التي تنظم االشتراك في المنظمات الدولية واإلقليمية:
األمــر الســامي رقــم )1558/5/م( فــي 1405/7/4هـــ المتضمــن مراعــاة الشــروط والمعاييــر العالميــة الازمــة   .1

لتحديــد ماءمــة المؤتمــرات والنــدوات المشــارك فيهــا مــن حيــث عددهــا وحجمهــا وتكاليفهــا.
األمــر الســامي رقــم )25951( فــي 1400/11/6هـــ بشــأن تطبيــق إجــراءات عقــد االتفاقيــات الدوليــة المتضمنــة   .2
المبــررات التــي تؤيــد االشــتراك والمزايــا التــي تعــود علــى المملكــة مــن هــذه االتفاقيــات ومــا يقابلهــا مــن 

التزامــات ماليــة وإداريــة وغيرهــا.
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إجراءات يجب مراعاتها:
التحقق من صحة احتساب قيمة القسط المستحق.  .1

ــال ومطابقــة ســعر  التحقــق حســابيًا مــن صحــة تحويــل المبلــغ إلــى العملــة األجنبيــة فــي حالــة التســديد بغيــر الريـ  .2
الصــرف )التحويــل( لألســعار الــواردة بالقائمــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد شــهريًا والموضــح بهــا أســعار العمــات 

األجنبيــة.

التأكد من صحة الخصم على البند المختص في ضوء ما تقضي بـه تعليمـات ما يؤدى على بنود الميزانية .  .3

9( مخصصات التعليم والتدريب )رمز التصنيف االقتصادي:22131(:
ويتضمن هذا البند العنصرين التاليين:

مخصصات االبتعاث )رمز التصنيف االقتصادي:113122(  .1
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل ابتعاث موظفي الجهة الحكومية داخليًا، وخارجيًا ومرافقيهم

مخصصات التدريب )رمز التصنيف االقتصادي: 221312(   .2
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لتدريب موظفي الجهة في الداخل والخارج

مسوغات الصرف النظامية هي:
قرار صرف البدل أو المكافأة صادر من صاحب الصاحية.أ   

قرار االبتعاث للدراسة أو التدريب.ب   

الفواتير التي تخص الرسوم الدراسية للمبتعث للتدريب أو الدراسة.ج   

ُمســّير يتضمــن اســم المتــدرب أو المبعــوث ومرتبتــه وراتبــه والمدة المســتحقة والمكافــأة المقررة والمعتمد د   
مــن قبــل المختصين.

10( اإلعانات 
وهــي تحويــات جاريــة بــدون مقابــل، تقدمهــا وحــدات الحكومــة العامــة إلــى مشــروعات ســوقية، ســواء كانــت عامــة 
أو خاصــة، ويســتبعد مــن اإلعانــات كل مــن التحويــات الرأســمالية )مصروفــات أخــرى( والتحويــات إلــى األســر واألفــراد 
)منافــع اجتماعيــة( والتحويــات إلــى وحــدات حكوميــة أخــرى )منــح(. وتنقســم اإلعانــات إلــى قســمين رئيســيين كمــا فــي 

الشــكل التالــي:

25 اإلعانات

252 إعانات المشروعات الخاصة 251 إعانات الشركات العامة
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11( المنح 
وهــي تحويــات جاريــة أو رأســمالية بــدون مقابــل، تقدمهــا وحــدات الحكومــة العامــة إلــى وحــدات حكوميــة أخــرى 
ــة تكــون مخصصــة ألغــراض اإلنفــاق الجــاري، بينمــا  ــح الجاري ــة، والمن ــى منظمــات دولي ــر مقيمــة أو إل مقيمــة أو غي
الرأســمالية تكــون مخصصــة ألغــراض اقتنــاء األصــول أو إلغــاء االتفــاق المتبــادل بيــن الدائــن والمديــن أو تحمــل ديــن 
ــة  ــى ثاث ــح إل ــة، وتنقســم المن ــح الجاري ــد طبيعــة المنحــة فيجــب تصنيفهــا تحــت المن وحــدة أخــرى، وإذا تعــذر تحدي

أقســام رئيســة كمــا فــي الشــكل التالــي:

12( المنافع االجتماعية 
هــي تحويــات نقديــة أو عينيــة تقــدم إلــى األســر واألفــراد لحمايتهــم مــن المخاطــر االجتماعيــة التــي قــد يكــون لهــا 
تاثيــر ســلبي فــي مواردهــم ورفاهيتهــم، وتشــمل التحويــات النقديــة: تكاليــف العــاج، وبــدالت الــوالدة، وبــدالت 
األســرة، ومنافــع البطالــة، ومعاشــات التقاعــد، وتعويضــات إنهــاء الخدمــة فــي حالــة االســتغناء عــن العمالــة أو فــي 
حالــة العجــز أو الوفــاة نتيجــة حــادث، ومصاريــف بيــوت النقاهــة... إلــخ. أمــا المنافــع االجتماعيــة العينيــة فتشــمل 
تعويضــات: العــاج الطبــي، وعــاج األســنان، والعمليــات الجراحيــة، واإلقامــة بالمستشــفيات واألدوية والمســتلزمات 
الطبيــة األخــرى، والرعايــة المنزليــة، والســلع والخدمــات المماثلــة، وتنقســم المنافــع االجتماعيــة إلــى ثاثــة أقســام 

رئيســة كمــا فــي الشــكل التالــي:

13( مصروفات أخرى
تتألــف المصروفــات األخــرى مــن المصروفــات علــى الممتلــكات والتحويــات األخــرى الجاريــة والرأســمالية التــي ال يتــم 

تصنيفهــا ضمــن البنــود الســابقة، وتنقســم إلــى ثاثــة أقســام:

26 المنح

27 المنافع االجتماعية

28 مصروفات أخرى

26
المنح

262
منح إلى منظمات دولية

261
منح إلى حكومات أجنبية

273 منافع اجتماعية 
ممولة من أرباب العمل

272 منافع 
المساعدة االجتماعية

271 منافع
الضمان االجتماعي

283 األقساط والرسوم 
والمطالبات المتعلقة بالتأمين 

على غير الحياة ونظم الضمانات 
الموحدة

 282
مصروفات أخرى 

281 مصروفات
أخرى عدا الفائدة
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14(  األصول غير المالية:
األصــول غيــر الماليــة هــي كيانــات اقتصاديــة تنفــذ عليهــا الوحــدات المؤسســة حقوقــًا ملكيــة، ويمكــن لمالكيهــا 
ــرة مــن الزمــن. قــد تكــون ألغــراض عامــة  ــة بحيازتهــا أو باســتخدامها خــال فت الحصــول منهــا علــى منافــع اقتصادي
)المــدارس، معــدات بنــاء الطــرق، ســيارات اإلطفــاء، المبانــي اإلداريــة، أجهــزة الكمبيوتــر...( أو علــى شــكل بنــى تحتيــة 
)الشــوارع، الطــرق الســريعة، شــبكات اإلنــارة، الجســور، شــبكات االتصــاالت، القنــوات...( أو أصــول التــراث التــي تنــوي 
الحكومــة المحافظــة عليهــا ألهميتهــا التاريخيــة أو الثقافيــة أو التعليميــة أو أصــول تتوفــر طبيعيــًا )األراضي، واألصول 

الجوفيــة، والطيــف التــرددي(. 
تتألــف األصــول غيــر الماليــة مــن أربــع فئــات رئيســة هــي: أصــول ثابتــة، ومخزونــات، ونفائــس، وأصــول غيــر ُمنتجــة، كمــا 

فــي الشــكل التالــي:

وترفق المستندات التالية مع أمر الصرف: 
صــورة محضــر لجنــة فحــص العــروض؛ للتأكــد مــن ســامة الترســية والمبلــغ المرســى بقيمتــه واســم المؤسســة   .1

وعــدم وجــود تحفظــات علــى الترســية ومــدة تنفيــذ العمليــة. 
صورة محضر التسليم الموقع »األصل يرفق مع الختامي«   .2

إجــازة وزارة الماليــة للعقــد بحســب نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم   .3
)م/128( وتاريــخ 1440/11/13هـــ.

ــه والتأكــد مــن صحــة الضمــان  ــه يغطــي كامــل قيمــة العقــد ومدت صــورة مــن الضمــان النهائــي والتأكــد مــن أن  .4
بمخاطبــة البنــك الــذي صــدر منــه. 

أصل المستخلص على أن يتم توقيعه وختمه من االستشاري المشرف ومن الجهة.   .5

خاصــة يتــم فيهــا إيضــاح قيمــة العمليــة وبدايتهــا ونهايتهــا مــع التأكيــد علــى حســم الدفعــة المقدمــة فــي حالــة   .6
صرفهــا بحســب مــا تــم صرفــه وإيضــاح مــا ســبق صرفــه )وقيمــة األعمــال اإلضافيــة والتمديــد( وبوليصــة التأميــن 

علــى المشــروع إذا كانــت قيمتــه أكثــر مــن خمســة ماييــن ريــال.

صورة مسيرات رواتب العمالة ابتداًء من المستخلص الثاني.  .7

التأكد من حسم الغرامات المستحقة فور تحققها.   .8
وفيما يخص صرف المستخلص الختامي: 

أصل المستخلص الختامي.   .1
ــا  ــات، تحقيــق نســبة الســعودة، شــهادة عــدم وجــود قضاي ــزكاة، التأمين ــة، ال إرفــاق كامــل الشــهادات المطلوب  .2

عماليــة، مشــهد بتصفيــة العمالــة إذا ســبق أن منــح خطــاب تأييــد الســتقدام العمالــة. 

 31 األصول غير المالية
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أصل محضر التسليم موقع.   .3

أصل التعميد أو صورته في حالة ترسية العملية بمنافسة عامة.   .4

الخاصة المشار إليها في مراجعة المستخلص الجاري واألول.   .5
وفيما يخص تأمين السيارات:

موافقــة المراقــب المالــي علــى تأميــن الســيارات قبــل التعميــد، بنــاًء علــى تعميــم الــوزارة رقــم )77565( بتاريــخ   .1
1438/10/08هـــ. 

االلتــزام باألســعار الــواردة فــي تعميــم هــذه الــوزارة المشــار إليــه أعــاه، مــع تطبيــق هــذه األســعار وعــدم تجاوزها   .2
فــي حالــة المنافســة العامــة أيضــًا. 

ارفاق العطاءات المتقدمة.   .3

إرفاق أصل التعميد.   .4

إرفاق أصل البطاقة الجمركية.   .5

إرفاق أصل صورة استمارة السيارة وأنها باسم الجهة التي أمنتها.   .6

إرفاق محضر استام بالسيارات المؤمنة.   .7

التأكد من حسم غرامة التأخير في حالة تأخير التأمين.   .8

يجــوز للجهــات الحكوميــة اســتئجار الســيارات بــداًل مــن تأمينهــا بحســب مــا ورد فــي المــادة )الســابعة والســتين(   .9
مــن نظــام المنافســات، علــى أن يتــم االلتــزام بمــا ورد فــي المــادة )الرابعــة والســبعين( مــن الئحتــه التنفيذيــة 

الفقــرة )أ( التــي نصــت علــى: »أن يحقــق االســتئجار مصلحــة للجهــة الحكوميــة أفضــل مــن الشــراء«.

10. عــدم جــواز تضميــن عقــود التشــغيل والصيانــة تأميــن ســيارات إداريــة، ســواًء كانــت ملكيتهــا ســتعود للجهــة 
الحكوميــة أو للمقــاول؛ ألن هــذا يعتبــر فــي حكــم اســتعمال البنــد فــي غيــر مــا خصــص لــه، وهــو مــا يعــد مخالفــة 

لمرســوم الميزانيــة العامــة للدولــة رقــم )م/46( وتاريــخ 1441/4/12هـــ . 

11. مراعــاة مــا جــاء بتعاميــم وزارة الماليــة التــي حــددت فيهــا قيمــة الســيارات وأنواعهــا التــي يجــوز تأمينهــا للــوزراء 
ونوابهــم وموظفــي المرتبــة الممتــازة وموظفــي المرتبــة الخامســة عشــرة وهــي:

 تعميــم وزارة الماليــة رقــم )6725( تاريــخ 1435/1/15هـــ الــذي حــدد الحــد األعلــى المســموح بــه لتأميــن أ   
الســيارة لشــاغلي المرتبــة الخامســة عشــرة ومــن فــي حكمهــا بمبلــغ )200000( ريـــال، وبمبلــغ )250000( ريـــال 

لشــاغلي المرتبــة الممتــازة، ومبلــغ )300000( ريــال للوزيــر ومــن فــي حكمــه.
األمــر الســامي رقــم )7/ب/6457( وتاريــخ 1420/5/4هـــ بتجديــد ســيارات كبــار المســؤولين كل أربــع ب   

ســنوات. تحتســب مــدة اســتخدام الســيارة المؤمنــة لــه بأربــع ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ مذكــرة اســتامها، 
وفقــًا لخطــاب وزارة الماليــة رقــم )147086( وتاريــخ 1436/11/11هـــ.

تعميــم وزارة الماليــة رقــم )8058/2/7( وتاريــخ 1425/5/29هـــ القاضــي بصــرف قيمــة ســيارة إضافيــة مــن ج   
ميزانيـــــة الجهـــــة التابــــع لهـــــا كــــــل وزيـــــــر بحيــــــث ال تتجــاوز القيمــة التــي أمنــت فــي ضوئهــا الســيارة األساســية، 
وأن تكــون مــدة االســتفادة مــن الســيارة خمــس ســنوات، والــذي حــدد أســعار الســيارات والضوابــط التــي يتــم 
االلتــزام بهــا عنــد تأميــن الســيارات الحكوميــة لتأديــة الخدمــات اإلداريـــة وأن ال يتــم نقــل ملكيتهــا للمســؤول 

وإنمــا تعــاد للجهــة التــي قامــت بتأمينهــا. 
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15(  األصول المالية والخصوم
أواًل: األصول المالية

األصــول الماليــة تخــول لمالكهــا )الدائــن( تلقــي مدفوعــات مــن وحــدة ثانيــة )المديــن( طبقــًا للشــروط المحــددة فــي 
عقــد بينهمــا، وتشــمل الذهــب النقــدي وحقــوق الســحب الخاصــة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي والعملــة والودائــع 
وســندات الديــن والقــروض وحصــص الملكيــة والمشــتقات الماليــة واحتياطــات التأميــن الفنيــة والحســابات الدائنــة 

والمدينــة. وتتكــون ممــا يلــي:

اإليضاحبيان التصنيف االقتصاديرمز التصنيف

  األصول المالية32

  األصول المالية المحلية321

  عملة وودائع3212

 حساب الصندوق )البنك(32121
يمثل النقدية لدى الجهات الحكومية 

ويستخدم في صرف النفقات العاجلة التي تقل 
مبالغها عن )20000( ريـال وتصرف بحواالت

 حساب جاري البنك32122

يستخدم هذا الحساب لبعض أنشطة الجهات 
الحكومية حيث يستخدم الجانب )المدين( من 
هذا الحساب عند عمليات اإليداع، ويستخدم 
الجانب )الدائن( منه عند عمليات السحب، كما 

يستخدم في بعض األحيان بدياًل للصندوق

 حساب جاري مؤسسة النقد العربي السعودي32123
يستخدم هذا الحساب في بعض أنشطة 
الجهات الحكومية وهو يشبه حساب البنك

32 األصول المالية

323 ذهب نقدي 
وحقوق سحب خاصة 

)غير مستخدم(

 322
أجنبية 

)غير مستخدم(

321
محلية

بيان التصنيف االقتصادي اإليضاحرمز التصنيف
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اإليضاحبيان التصنيف االقتصاديرمز التصنيف

 حساب جاري وزارة المالية32124

يستخدم هذا الحساب من قبل الجهات 
والمصالح الحكومية إلثبات جميع العمليات 

المالية التي تتم من قبلها مثل عمليات اإليداع 
أو السحب من حساب جاري المالية بموجب 
أوامر دفع، وتتم مطابقته سنويًا مع وزارة 

المالية – اإلدارة العامة للحسابات

3218
 حسابات أخرى متنوعة مستحقة القبض )مدينة 

محلية(
 

  االئتمان التجاري والسلف32181

  العهد321811

 سلف مستديمة3218111

تقيد في هذا الحساب المبالغ التي تصرفها 
الوزارات والمصالح الحكومية بصفة سلف 

مستديمة لفروعها خارج منطقة الجهة أو خارج 
المملكة

 سلف مؤقتة3218112

تقيد في هذا الحساب مبالغ السلف المؤقتة 
التي تصرف لبعض الموظفين ألداء أعمال 
مصلحية ال يتيسر صرف قيمتها مباشرة 

ألصحاب الحق لـتأمين نفقاتها العاجلة

 عهد تحت التحصيل3218113

تقيد في هذا الحساب المبالغ المصروفة على 
ذمة تحصيلها من الغير، وكذلك المبالغ التي 
يتقرر تحصيلها من الغير سواء كان من األفراد 

أو الهيئات )حكومية أو غير حكومية(

 عهد اعتمادات مستندية3218114

 

هي المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية 
لغرض معين لتوريد مستلزمات من الخارج يتم 

بموجبه فتح اعتماد مستندي

  

32182

 

 

 

 حسابات أخرى مستحقة القبض )مدينة محلية(

 

 

 

بيان التصنيف االقتصادي اإليضاحرمز التصنيف
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ثانيًا: الخصوم

اإليضاحبيان التصنيف االقتصاديرمز التصنيف

  الخصوم المالية33

  الخصوم المالية المحلية331

عملة وودائع3312

3318
 حسابات دائنة أخرى متنوعة مستحقة الدفع 

)دائنة محلية(
 

  حسابات أخرى متنوعة33182

  األمانات331821

 تأمينات نقدية3318211

يقيد في هذا الحساب المبالغ النقدية التي 
تدفع لبعض الجهات الحكومية )مثل البلديات( 

ألغراض محددة، ويعاد صرفها بعد انتهاء الغرض 
المدفوعة من أجله

 مرتجع رواتب3318212

هو حساب يستخدم لتعلية صافي الرواتب 
واألجور والمكافآت والبدالت الشهرية التي لم 

يتم صرفها ألصحابها بسبب غيابهم أو ألي سبب 
آخر وذلك بعد مضي خمسة عشر يومًا من نهاية 
الشهر المتعلقة به هذه المستحقات ويتم توريد 
رصيده في نهاية العام المالي لحساب اإليرادات 

المتنوعة

 أمانات مقابل اعتمادات مستندية3318213

هو حساب تعلى فيه قيمة االعتمادات 
المستندية التي لم تكتمل إجراءات صرفها في 

نهاية السنة المالية خصمًا من االعتمادات 
المختصة

33 الخصوم

332 أجنبية )غير مستخدم( 331 محلية

بيان التصنيف االقتصادي اإليضاحرمز التصنيف
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 أمانات متنوعة3318214

تعلى بهذا الحساب المبالغ النقدية المحصلة 
من الغير أو المحسومة من استحقاقاتهم 

ألغراض مصلحية مثل المبالغ المخصومة من 
مرتبات الموظفين على ذمة تسديدها بعد ذلك 
للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية أو غيرهما من الجهات 
الحكومية، أو لحين تسويتها على حساباتها 

المختصة أو التبرعات النقدية

  حسميات تقاعد )موظفين مدنيين(33182141

  حسميات تقاعدية )موظفين عسكريين(33182142

  حسميات تأمينات اجتماعية33182143

  حسميات أقساط بنك التسليف واالدخار33182144

  حسميات أقساط صندوق التنمية العقارية33182145

  تبرعات نقدية33182146

  أخرى33182147

حساب الحواالت331822

  حساب شيكات البنك331823

 حساب أوامر الدفع331825

يستخدم الجانب )الدائن( من هذا الحساب لقيد 
صافي قيمة أمر الصرف المسحوب به أمر دفع، 
كما يستخدم الجانب )المدين( منه لتسوية أوامر 

الدفع المصروفة

  حسابات التسوية34

 حساب تسوية المستحقات العامة341

يستخدم هذا الحساب لقيد مبالغ الخدمات التي 
تؤديها كل وزارة أو مصلحة حكومية إلى وزارة 
أو مصلحة حكومية أخرى، كما يستخدم هذا 

الحساب لغرض التسويات القيدية بين الوزارات 
والمصالح الحكومية

 حساب المطلوبات342
يستخدم هذا الحساب لقيد وتسوية المبالغ 

المستحقة للحكومة طرف الغير وهي اإليرادات 
المستحقة ولكنها لم تحصل بعد

بيان التصنيف االقتصادي اإليضاحرمز التصنيف



الفصل الثالث :
تنظيم عمليات 
التوريد والصرف
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أواًل( تعليمات عامة عن عمليات التوريد والصرف:
يتــم التقيــد بمــا ورد بالمراســيم واألوامــر الملكيــة والســامية وقــرارات مجلــس الــوزراء واألنظمــة والتعليمــات الســارية 

ذات الصلــة بعمليــات التوريــد والصــرف، ومنهــا مــا ورد فــي الملحــق رقــم )3(.

ثانيًا( تعليمات التوريد والتنفيذ:
عنــد االرتبــاط والصــرف مــن اعتمــادات الميزانيــة وعقــود التوريــد المعتمــدة تكاليفهــا فــي الميزانيــة التــي ُيدفــع 1. 

جــزء مــن أقيامهـــا عنــد توقيــع العقــد والجــزء اآلخــر عنــد التســليم الــذي قــد يتــم فــي ســنة ماليــة الحقــة للســنة 
الماليــة التــي أبــرم خالهــا العقــد يتــم التقيــد بمــا يلــي:

 أن ال تتجــاوز قيمــة العقــد الســنوية اعتمــاد البنــد أو البرنامــج أو المشــروع المختــص، وأال تتجــاوز القيمــة أ   
الســنوية لجميــع العقــود وااللتزامــات األخــرى االعتمــاد المخصــص لهــا.

أن ال تستخدم المبالغ التي ارتبط عليها بعقد التوريد الرتباطات أخرى، كما ال يجوز النقل منها.ب   
يجــب علــى كافــة الجهــات الحكوميــة طــرح منافســاتها مــن خــال منصــة اعتمــاد، ويشــمل ذلــك المنافســات . 2

العامــة والدعــوات والشــراء المباشــر، وعلــى الجهــات الحكوميــة مراعــاة اآلتــي:

يجــب علــى كافــة الجهــات الحكوميــة بيــع الكراســات إلكترونيــًا مــن خــال منصــة اعتمــاد، وال يجــوز تســليم أ   
الكراســات وبيعهــا بشــكل يــدوي خــارج النظــام.

يجــب علــى كافــة الجهــات الحكوميــة اســتقبال العــروض والعطــاءات مــن المورديــن والمقاوليــن بشــكل ب   
إلكترونــي مــن خــال منصــة اعتمــاد، وال يجــوز اســتام العــروض والعطــاءات بشــكل يــدوي خــارج النظــام.

يجــب علــى كافــة الجهــات الحكوميــة إكمــال إجــراءات الفحــص الفنــي مــن خــال منصــة اعتمــاد، وال يجــوز ج   
إصــدار الترســية علــى المقــاول أو المــورد دون إدخــال كافــة البيانــات وإرفــاق المحاضــر فــي النظــام.

يجــب علــى كافــة الجهــات الحكوميــة إصــدار قــرار الترســية مــن خــال منصــة اعتمــاد، وال يجوز إصدار الترســية د   
بشــكل يــدوي خــارج النظــام. وعنــد إصــدار قــرار الترســية مــن خــال منصــة اعتمــاد، يقــوم النظــام بإرســال إشــعار 

للمقــاول أو المــورد بذلــك علمــًا بأنــه ال يعتبــر قــرار الترســية بديــًا عــن العقــد أو التعميــد.

يجــب علــى كافــة الجهــات الحكوميــة إرســال العقــود التــي تســتوجب إجــازة مــن وزارة الماليــة مــن خــال ه   
منصــة اعتمــاد، ويشــمل ذلــك عقــود برامــج تحقيــق الرؤيــة وكافــة العقــود األخــرى، وعلــى الجهــات الحكوميــة 

مراعــاة اآلتــي:
لن يتم استقبال أي عقود ورقية بشكل يدوي. 	 

إدخال جميع المعلومات المطلوبة على منصة اعتماد بشكل كامل.	 

يجــب علــى كافــة الجهــات الحكوميــة تســجيل جميــع العقــود والتعميــدات التــي ال تســتوجب إجــازة مــن وزارة 	 
الماليــة مــن خــال منصــة اعتمــاد بغــض النظــر عــن قيمــة أو مــدة العقــد أو التعميــد.

كل عقــد أو تعميــد يتــم ارتباطــه مــع اعتمــادات الميزانيــة ويتــم التحقــق مــن توفــر األرصــدة لــه ويصــدر رقــم 	 
مرجعــي مــن وزارة الماليــة.

يجــب الحصــول علــى الرقــم المرجعــي مــن وزارة الماليــة لكافــة العقــود والتعميــدات ويكــون مرتبطــًا بأمــر 	 
الدفــع. ويتيــح النظــام خاصيــة اســتعراض جميــع العقــود والتعميــدات للجهــة الحكوميــة وحالتهــا. وعنــد 
تســجيل العقــد أو التعميــد، يقــوم النظــام بإرســال إشــعار للمقــاول أو المــورد بتســجيل العقــد أو التعميــد.

هـ
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وفًقــا لألمــر الملكــي رقــم )23926( وتاريــخ 1441/4/12هـــ تكــون مــدة مراجعــة وزارة الماليــة للعقود التي و   
تتطلــب إجازتهــا المنصــوص عليهــا فــي المــادة )ســتون( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكومية شــهر.

تلتــزم الجهــات الحكوميــة بمســؤولية صــرف مســتحقات المســتفيدين دون تأخيــر وفــق اإلجــراءات النظاميــة فــي . 3
هــذا الشــأن. وتكــون األولويــة لصــرف المســتحقات بحســب األقدميــة بتاريــخ رفــع المطالبــة   ذات مســوغات 
الصــرف النظاميــة المكتملــة   ثــم بتاريــخ االســتحقاق وبغــض النظــر عــن ســنة اســتحقاقها مــع التأكيــد علــى 
مراعــاة تعميــم وزارة الماليــة رقــم )72768( وتاريــخ 1440/12/4هـــ القاضــي بعــدم التأخــر فــي صــرف مســتحقات 
المقاوليــن بحســب خطــة الصــرف المعتمــدة للعقــود والتعميــدات المســجلة فــي منصــة اعتمــاد واالكتفــاء 
صــرف  إجــراءات  إكمــال  عنــد  للصــرف  المطلوبــة  النظاميــة  بالشــهادات  والمؤسســات  الشــركات  بمطالبــة 
المســتخلص األخيــر فقــط، ومــا ورد فــي التعميــم مــن تنظيــم بخصــوص الشــهادات النظاميــة للمقاوليــن عنــد 

صــرف مســتحقاتهم.

تحديــد مبلــغ الشــراء المباشــر علــى أال تتجــاوز مــا نســبته )20%( مــن االعتمــاد األصلــي للبنــد مــا عــدا بنــد الحفــات . 4
والضيافــات، وفــي حــال احتيــاج الجهــات تأميــن متطلباتهــا عــن طريــق الشــراء المباشــر بما يتجاوز النســبة المحددة 

فيجب التنســيق المســبق مع وكالة الوزارة للشــؤون المالية والحســابات.

علــى الجهــة االلتــزام بتنفيــذ خطــة صــرف متماثلــة علــى مــدار الســنة وأن ال يتركــز الصــرف فــي الربــع الرابــع مــن . 5
الســنة الماليــة، وســتقوم هــذه الــوزارة بمتابعــة وتيــرة الصــرف علــى مــدار الســنة مــن خــال تقاريــر دوريــة؛ وذلــك 

لضمــان االســتفادة القصــوى مــن الســيولة المعتمــدة لكافــة الجهــات الحكوميــة.

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بتطبيــق بعــض أحــكام نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الصــادر . 6
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/128( بتاريــخ 1440/11/13هـــ علــى األعمــال والمشــتريات التــي طرحــت قبــل نفــاذ 

النظــام ولــم تتــم الترســية حســب القــرار الــوزاري رقــم )1410( وتاريــخ 1441/4/4هـــ :

للجهــة الحكوميــة تقديــم الدفعــات مباشــرة إلــى المقــاول أو المتعهــد أو المــورد مــن الباطــن وفًقــا لمــا هــو أ   
موضــح فــي النظــام والائحــة التنفيذيــة.

تقوم الجهة الحكومية بتقييم المتعاقدين وفًقا ألحكام النظام والئحته التنفيذية.ب   

تلتــزم الجهــات الحكوميــة فــي جميــع إجراءاتهــا باســتخدام البوابــة مــن تاريــخ نفــاذ النظــام وبمــا ال يؤثــر علــى ج   
مــا تــم إتخــاذه مــن إجــراءات ســابقة أو حقــوق المتنافســين.

ُتحــل النزاعــات الفنيــة مــن خــال مجلــس حــل النزاعــات وفًقــا للمــادة )الخامســة والخمســين بعــد المائــة( د   
مــن الائحــة التنفيذيــة.

ثالثًا( تعليمات العهد والسلف:
التأكيــد علــى وقــف العمــل بأســلوب الســلف المســتديمة فــي صــرف الرواتــب ومــا فــي حكمهــا، والمكافــآت 1. 

ــف الســفرية للفــروع الموجــودة داخــل المملكــة. والمصاري
يمكــن فــي حالــة الحاجــة صــرف ســلفة مســتديمة لمقابلــة النفقــات العاجلــة التــي ال تحتمــل التأخيــر بالفــروع . 2

بحيــث ال يتجــاوز مقــدار الســلفة )300000( ثاثمئــة ألــف ريــال، ويتــم التعويــض عنهــا كلمــا قاربــت علــى االنتهــاء، 
ويجــب تســديد الســلفة عنــد انتهــاء الســنة الماليــة.

يجــوز صــرف ســلفة مســتديمة للســفارات والممثليــات والمكاتــب الحكوميــة الموجــودة خــارج المملكــة لحســاب . 3
رواتــب منســوبيها بمــا يعــادل رواتبهــم لمــدة شــهرين، ويتــم رفــع مســتندات راتــب كل شــهر للتعويــض عنــه، 
كمــا أنــه باإلمــكان صــرف ســلفة مســتديمة لتلــك األجهــزة لمواجهــة المصاريــف التشــغيلية، وتحــدد مبالــغ هــذه 
الســلف علــى أســاس تغطيــة مصروفــات كل جهــة لمــدة شــهرين دون تجــاوز العتمــادات الميزانيــة المقــررة لهــذه 

النفقــات وترفــع مســتنداتها شــهريَا للتعويــض عنهــا، علــى أن يتــم تســديدها عنــد انتهــاء الســنة الماليــة. 
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يمكــن فــي حالــة الحاجــة صــرف سلفــــة مؤقتــة لمواجهــة النفقــات العاجلــة ال تتجــاوز )200000( مئتــي ألــف ريــال . 4
كحــد أقصــى، وتســدد فــور انتهــاء الغــرض الــذي صرفــت مــن أجلــه، ويجــب عــدم صــرف ســلفة ُأخــرى مــا لــم تســدد 

سابقتها.

يجب االرتباط على اعتمادات الميزانية عند صرف أي سلفة.. 5

فتــح حســاب رســمي فــي البنــك باســم الجهــة يحــول إليــه مبلــغ الســلفة المســتديمة ومــا يرد عليه مــن تعويضات، . 6
ويتــم الصــرف مــن العهــدة بموجــب شــيكات يوقــع عليهــا مــن قبــل رئيــس الجهــة ومديــر اإلدارة الماليــة، وعــدم 

اســتخدام حســابات شــخصية لهــذا األمــر.

التقيــد بمــا ورد بتعميــم هــذه الــوزارة رقــم )103944( وتاريــخ 1440/10/28هـــ بشــأن اســتخدام الخدمــات . 7
الجديــدة علــى منصــة اعتمــاد، والــذي نــص علــى التالــي:

يتــم أخــذ موافقــة صاحــب الصاحيــة فــي الجهــة الحكوميــة علــى طلــب الســلف )المؤقتــة والمســتديمة( أ   
ــه االعتمــادات  ــر منصــة اعتمــاد يحــدد في ــم طلــب عب ــة مــن خــال تقدي التــي ال تتطلــب موافقــة وزارة المالي

المرتبــط عليهــا.
يتــم تقديــم طلــب ألخــذ موافقــة وزارة الماليــة فــي حــال كان مبلــغ الســلفة المؤقتــة أكثــر مــن 200 ألــف ب   

ريــال أو فــي حــال كان مبلــغ الســلفة المســتديمة أكثــر مــن 300 ألــف ريــال عبــر منصــة اعتمــاد ويكتفــي بالــرد 
اإللكترونــي بالموافقــة مــن عدمهــا.

يتــم رفــع قيــود التســوية بغــرض ســداد الســلف عبــر منصــة اعتمــاد لجميــع الســلف التــي تــم تقديمهــا ج   
مســبقا عبــر منصــة اعتمــاد.

عنــد حــدوث أي تغييــر بالزيــادة أو النقــص فــي االعتمــادات التــي ســبق االرتبــاط عليهــا مــن خــال منصــة د   
اعتمــاد لغــرض صــرف الســلفة ســيقوم المختصــون بــاإلدارة العامــة للحســابات بإجــراء القيــود الازمــة إلظهــار 
أثرهــا علــى ميزانيــة الجهــة. وال يســمح بالصــرف مــن العهــد والســلف علــى العقــود والتعميــدات المســجلة فــي 

منصــة اعتمــاد.

رابعًا( تعليمات أوامر الدفع:
يجــب علــى الجهــات الحكوميــة المدرجــة فــي خدمــة أوامــر الصــرف والدفــع )تعويضــات العامليــن( رفــع مســيرات   .1
الرواتــب مــن خــال منصــة اعتمــاد أو مــن خــال الربــط اإللكترونــي المباشــر، ويشــمل ذلــك الرواتــب وكافــة 

المســتحقات األخــرى للعامليــن. وعلــى الجهــات الحكوميــة مراعــاة اآلتــي:

 يجــب علــى الجهــات الحكوميــة المدرجــة فــي هــذه الخدمــة رفــع أمــر الصــرف مــن خال منصة اعتمــاد أو من أ   
خــال الربــط اإللكترونــي المباشــر، ويشــمل ذلــك أوامــر الصــرف المتعلقــة فقــط بالرواتــب وكافــة المســتحقات 

األخــرى للعاملين.
يجــب علــى الجهــات الحكوميــة المدرجــة فــي هــذه الخدمــة رفــع أمــر الدفــع مــن خــال منصــة اعتمــاد أو ب   

ــك أوامــر الدفــع المتعلقــة  ــي المباشــر، ويكــون مرتبطــًا بأمــر الصــرف، ويشــمل ذل ــط اإللكترون مــن خــال الرب
ــة المســيرات وأوامــر  ــة اســتعراض حال ــح النظــام خاصي ــن. ويتي ــب وكافــة المســتحقات األخــرى للعاملي بالروات
الصــرف والدفــع المتعلقــة بحقــوق العامليــن وحالتهــا للجهــات الحكوميــة المدرجــة فــي الخدمــة. وعنــد 
الموافقــة علــى المســير أو أمــر الصــرف أو أمــر الدفــع، ســيقوم النظــام بإرســال إشــعار للجهــة الحكوميــة بذلــك.



41

يجــب علــى الجهــات الحكوميــة أو المقاوليــن أو المورديــن رفــع المطالبــة الماليــة مــن خــال منصــة اعتمــاد،   .2
وتكــون المطالبــة مرتبطــة بالعقــد أو التعميــد وذلــك للجهــات المدرجــة فــي الخدمــة. وعلــى الجهــات الحكوميــة 

مراعــاة اآلتــي:

 يجــب علــى الجهــات الحكوميــة المدرجــة فــي هــذه الخدمــة الموافقــة أو رفــض المطالبــة الماليــة مــن خــال أ   
منصــة اعتمــاد، وال يجــوز الموافقــة أو رفــض المطالبــة خــارج النظــام.

يجــب علــى الجهــات الحكوميــة المدرجــة فــي هــذه الخدمــة رفــع أمــر الصــرف مــن خــال منصــة اعتمــاد، ب   
ويشــمل ذلــك أوامــر الصــرف المتعلقــة بالعقــود أو التعميــدات.

يجــب علــى الجهــات الحكوميــة المدرجــة فــي هــذه الخدمــة رفــع أمــر الدفع مــن خال منصة اعتمــاد ويكون ج   
مرتبطــًا بأمــر الصــرف، ويشــمل ذلــك أوامــر الدفــع المتعلقــة بالعقــود أو التعميــدات. ويتيــح النظــام خاصيــة 
اســتعراض حالــة المطالبــات وأوامــر الصــرف والدفــع المتعلقــة بالعقــود أو التعميــدات للجهــات الحكوميــة 
المدرجــة فــي الخدمــة. كمــا يتيــح النظــام خاصيــة اســتعراض حالــة المطالبــات وأوامــر الصــرف والدفــع المتعلقــة 
بالعقــود أو التعميــدات للمورديــن والمقاوليــن. وعنــد الموافقــة علــى المســير أو أمــر الصــرف أو أمــر الدفــع، 

يقــوم النظــام بإرســال إشــعار للجهــة الحكوميــة بذلــك.
يتــم إعطــاء األولويــة فــي الدفــع لجهــات القطــاع الخــاص باســتثناء أرامكــو الســعودية التــي لديهــا أولويــة فــي   .3

تســديد مدفوعاتهــا.

التقيــد بمــا ورد بتعميــم هــذه الــوزارة رقــم )103944( وتاريــخ 1440/10/28هـــ )فقــرة تغذيــة الصنــدوق أو   .4
الحســاب البنكــي( بشــأن اســتخدام الخدمــات الجديــدة علــى منصــة اعتمــاد والــذي نــص علــى التالــي:

 عنــد التقــدم بطلــب )أول تغذيــة( للصنــدوق أو الحســاب عبــر منصــة اعتمــاد تكــون مقيــدة علــى رقــم البنــد أ   
الخــاص بتغذيــة الصنــدوق أو تغذيــة حســاب البنــك، واعتبــار مــا يلحقهــا مــن تغذيــات اســتعاضة تغذيــة )مرتبــط 

بهــا علــى االعتمــادات(.
ــة فــي منصــة اعتمــاد, وال يمكــن طلــب تغذيــة جديــدة إال بعــد ب    ــة( كتســوية قيدي يتــم إغــاق )أول تغذي

ــة الســابقة. تســوية التغذي

ال يسمح بالصرف من المخصص للتغذية على العقود والتعميدات المسجلة في منصة اعتماد.ج   

خامسًا( االعتمادات المستندية:
االعتمــادات المســتندية هــي: االعتمــادات التــي تقــوم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بفتحهــا لــدى مراســليها 

فــي الخــارج بنــاًء علــى تعليمــات تصــدر مــن وزارة الماليــة لتنفيــذ أغــراض محــددة.
ال يجــوز فتــح اعتمــاد مســتندي لغــرض شــراء بضائــع أو مــواد أو خدمــات إذا أمكــن الحصــول عليهــا مــن داخــل   .1

المملكــة.
ال يجــوز فتــح اعتمــادات مســتندية لتســديد أقيــام خدمــات أو مــواد أو تنفيــذ أعمــال يتــم التعاقــد عليهــا داخــل   .2

المملكــة.

يحــرر أمــر دفــع بنــاء علــى أمــر اعتمــاد صــرف تخصــم فيــه المبالــغ المطلوبــة علــى ح/العهــد اعتمــادات مســتندية   .3
ــكل  ــات الخاصــة ب ــع البيان ــد جمي ــة لاعتمــاد. هــذا ويراعــى قي ــد المختــص بالقيمــة الكلي ــى البن ــاط عل بعــد االرتب
اعتمــاد فــي نمــوذج دفتــر مراقبــة االعتمــادات المســتندية وذلــك تحــت إشــراف المديــر المالــي، وعلــى الــوزارة 

إرســال أمــر الدفــع إلــى وزارة الماليــة مرفقــًا بــه البيانــات اآلتيــة:

 اسم المستفيد وعنوانه بالكامل.أ   
المبلغ المطلوب فتح االعتماد به موضحًا باألرقام والكتابة.ب   
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نوع العملة األجنبية المطلوبة وسعر التحويل الذي تم القيد به بالدفاتر.ج   

الجهة التي سيفتح فيها االعتماد.د   

شروط الدفع.ه   

البضاعة المطلوبة باللغتين العربية واإلنجليزية.و   

الفترة التي ينبغي شحن البضاعة فيها وطريقة الشحن.ز   

القيمة/سيف/فوب/سي أند أف.ح   

نوع االعتماد/غير قابل لإللغاء/قابل أو غير قابل للتحويل/قابل أو غير قابل للتجزئة.ط   

الشحن دفعة واحدة/دفعات مع إيضاح ميناء الشحن وميناء الوصول.ي   

توضيح كيفية سداد مصاريف الشحن والتأمين.ك   

رقم وتاريخ الفاتورة االبتدائية أو تاريخ االتفاقية المبرمة.ل   

1( تعليمات االعتمادات المستندية:
ــم إلغاؤهــا وإعــادة قيدهــا  ــة يت أرصــدة االعتمــادات المســتندية التــي يتوقــف الســحب منهــا لمــدة ســنة كامل  .1
لحســاب جــاري وزارة الماليــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي تلقائيــًا, وتشــعر الجهــة المعنيــة بإشــعار 

هــذا القيــد لتتولــى إجــراء التســوية الازمــة. 
علــى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي إلغــاء االعتمــاد المســتندي الخارجــي بعــد مضــي ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ   .2

انتهــاء صاحيتــه إذا لــم تبلــغ بالموافقــة علــى تمديــده خــال هــذه المــدة.

ال يجوز استخدام رصيد االعتماد المستندي في غير الغرض المخصص له.   .3

ال يجوز أن تتجاوز المدة المطلوب فتح االعتماد خالها مدة العقد الذي فتح االعتماد نتيجة له.   .4

علــى الجهــات الحكوميــة عنــد طلــب تمديــد مــدة االعتمــاد بيــان أســباب طلــب التمديــد, مــع تحميــل الجهــة   .5
المتعاقــد معهــا غرامــات التأخيــر ومصاريــف التمديــد وفقــًا لمــا نــص عليــه العقــد المبــرم معهــا.

سادسًا( تعليمات الحاالت المالية للبلديات:
وقــف العمــل بالحــاالت الماليــة لصــرف تعويضــات العامليــن فــي ميزانيــات البلديــات بحيــث يتــم صرفهــا بموجــب   .1
أوامــر دفــع علــى اعتمــادات النفقــات المختصــة مــن قبــل األمانــات. علــى أن يســتمر صــرف الحــاالت الماليــة 

األخــرى وفقــًا لإلجــراءات المتبعــة.
تتولى األمانات إجراءات الصرف واالرتباط للبلديات التابعة لها بما في ذلك العمل على منصة اعتماد.  .2

أن تقــوم البلديــات خــال الشــهر األول مــن الســنة الماليــة بتقديــم كشــف حســابها الختامــي )إيراداتهــا ونفقاتهــا   .3
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة(. 

التقيــد بمــا ورد بتعميــم هــذه الــوزارة رقــم )103944( وتاريــخ 1440/10/28هـــ بشــأن اســتخدام الخدمــات   .4
الجديــدة علــى منصــة اعتمــاد، والــذي نــص علــى التالــي:

 يتــم االرتبــاط بالحــاالت الماليــة وذلــك علــى النفقــات المســموح بهــا عنــد طلــب صرفهــا، علــى أن ال يتــم أ   
تجــاوز أربــع حــاالت ماليــة لــكل بلديــة فــي كل عــام مالــي.

هـ
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يتــم تحويــل المبالــغ المتبقيــة مــن الحــاالت الماليــة فــي نهايــة العــام المالــي لحســاب جــاري وزارة الماليــة ب   
علــى أن يتــم إرفــاق نمــوذج إشــعار اإليــداع عنــد طلــب تســوية الحالــة الماليــة فــي منصــة اعتمــاد.

ال يســمح بالصــرف مــن المخصــص للحــاالت الماليــة علــى العقــود والتعميــدات المســجلة فــي منصــة ج   
اعتمــاد.

سابعًا( تعليمات سداد وتسوية الدين للجهة المقترضة:
يتــم تفعيــل بنــد األصــول الماليــة )331( ويتــم اعتمــاد تكاليــف القــرض فيــه, ويجــب اعتمــاد دفعــات الســداد   .1

بحســب الجدولــة المتفــق عليهــا مســبقا أثنــاء االقتــراض. 
في حال كان المشروع الممول ذا إيراد؛ يتم ربط إيراد المشروع بدفعات السداد.  .2

ثامنًا( قواعد وإجراءات إقفال الحسابات:
1( المصروفات: 

يوقــف الصــرف علــى كافــة بنــود الميزانيــة العامــة قبــل انتهــاء الســنة الماليــة بحســب مــا يــرد فــي تعليمــات   .1
الســنوية.  اإلقفــال 

تعتبــر الفتــرة المتاحــة إلقفــال الحســابات خمســة وأربعيــن يومــًا مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة يضــاف لهــا   .2
خمســة عشــر يومــًا إلعــداد الحســابات الختاميــة.

لتفــادي الصعوبــات التــي تواجههــا الــوزارة فــي صــرف أوامــر الدفــع المســحوبة عليهــا فإنــه يتطلــب مــن جميــع   .3
الجهــات الحكوميــة توزيــع صــرف النفقــات علــى مــدار الســنة حتــى ال يــؤدي ذلــك إلــى تأخيــر صــرف أوامــر الدفــع. 

أوامــر الدفــع التــي ترســل لــوزارة الماليــة قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد للصــرف وال تتلقى الجهة إشــعارات بصرفها   .4
حتــى نهايــة الســنة الماليــة تــدور إلــى الســنة الماليــة القادمــة، مــا لــم يصــدر عــن هــذه الــوزارة خــاف ذلــك.

العمــل علــى صــرف الحــواالت التــي قطعــت قبــل نهايــة إيقــاف الصــرف وعلــى أمنــاء الصناديــق عــدم صــرف قيمــة   .5
أيــة حوالــة تقــدم لهــم بعــد هــذا التاريــخ وتعالــج الحــواالت التــي لــم تصــرف بتدويرهــا. 

يجــوز صــرف النفقــات التــي لــم يتســن صرفهــا قبــل نهايــة إيقــاف الصــرف خصمــًا علــى اعتمــادات بنودهــا المختصة   .6
فــي ميزانيــة الســنة الماليــة القادمــة بعــد اســتكمال مســتندات الصــرف النظاميــة، وبشــرط أن تكــون اعتمــادات 

البنــود المختصــة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة تســمح بالصــرف. 

الحظــت الــوزارة بقــاء أرصــدة فــي حســاب األمانــات النقديــة والمتنوعــة والحــواالت وأوامــر الدفــع والشــيكات   .7
وهــي تــدور منــذ ســنوات عــدة ســابقة وال تــزال باقيــة فــي الدفاتــر والســجات، ويجــب معالجــة مثــل هــذه 

األرصــدة بإضافتهــا إلــى حســاب اإليــرادات المتنوعــة. 

2 ( العهد: 
علــى الجهــات التــي لديهــا ســلف مســتديمة أو التــي لديهــا أرصــدة مــدورة لســلف مســتديمة منــذ أعــوام ماليــة   .1
ســابقة العمــل علــى اســتكمال مســتنداتها وتصفيتهــا خــال المــدة المتاحــة، وال يجــوز قطعيــًا تدويرهــا للســنة 
الماليــة القادمــة، ويســتثنى مــن ذلــك الســلف المســتديمة للنفقــات المصروفــة خــارج المملكــة وتعــود للســنة 

الماليــة الحاليــة شــريطة ســدادها قبــل منتصــف الســنة الماليــة القادمــة. 
يجــب العمــل علــى تســديد العهــد المؤقتــة التــي صرفــت أثنــاء الســنة الماليــة خــال المــدة المتاحــة، مــع التقيــد   .2
بمــا جــاء فــي تعميــم وزارة الماليــة رقــم )19/4994( فــي 1388/04/14هـــ بعــدم صــرف ســلفة مــا لــم تســدد 

ســابقتها. 
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يجــب العمــل علــى تســديد جميــع أرصــدة حســاب العهــد تحــت التحصيــل داخــل حســابات الســنة الماليــة، وال   .3
يجــوز ترحيــل شــيء منهــا إلــى دفاتــر الســنة الماليــة القادمــة، وســتتم مســاءلة الجهــة المختصــة عــن أســباب عــدم 

تحقيــق ذلــك.

يتوقــف طلــب فتــح اعتمــادات مســتندية جديــدة أو إضافــة إلــى اعتمــادات قائمــة قبــل انتهــاء الســنة الماليــة   .4
بثاثيــن يومــًا أمــا الســحب مــن االعتمــادات المفتوحــة قبــل هــذا التاريــخ أو تعديــل شــروط االعتمــاد فيمكــن أن 

يســتمر حتــى التاريــخ المحــدد لتوقــف الصــرف. 

يجــب تســوية أرصــدة العهــد )اعتمــادات مســتندية( التــي توفــرت مســتنداتها داخــل حســابات الســنة الماليــة   .5
خصمــًا علــى اعتمــادات بنــود مصروفــات الميزانيــة المختصــة مــع تدويــر أرصــدة العهــد اعتمــادات مســتندية 
للســنة الماليــة القادمــة والتــي لــم تتوفــر مســتنداتها بعــد الخصــم علــى اعتمــادات بنــود الميزانيــة وتعليتهــا 
فــي حســاب األمانــات مقابــل اعتمــادات مســتندية والمطابقــة الفعليــة مــع بيانــات مؤسســة النقــد العربــي 

الســعودي.

يجــب تزويــد اإلدارة العامــة للحســابات بــوزارة الماليــة ببيــان إفــرادي يوضــح أرصــدة عهــد االعتمــادات المســتندية   .6
القائمــة والتــي لــم تــرد مســتنداتها وذلــك ضمــن بيانــات الحســاب الختامــي.

ال يجــوز إضافــة المبالــغ التــي تســدد أو تــورد بالزيــادة عــن العهــد الســابق صرفهــا إلــى حســاب اإليــرادات أو   .7
األمانــات أو أي حســاب آخــر بــل تبقــى عهــدة مســددة أو مــوردة بالزيــادة حتــى يتــم معرفــة منشــأ تلــك الزيــادة 
ثــم يعالــج األمــر فــي ضــوء المعلومــات الصحيحــة باالتفــاق مــع وزارة الماليــة )اإلدارة العامــة للحســابات(. 

يجــب علــى الجهــات الحكوميــة التــي لديهــا أرصــدة عهــد قديمــة معالجتهــا بالتنســيق مــع اللجنــة المختصــة   .8
الــوزراء رقــم )56( وتاريــخ 1440/01/22هـــ. الــوزارة وفقــًا لقــرار مجلــس  لمعالجــة تلــك األرصــدة بهــذه 

3 ( األمانات: 
ال يجــوز الخصــم علــى اعتمــادات بنــود مصروفــات الميزانيــة لغــرض التعليــة فــي حســاب األمانــات ومــن ثم الصرف   .1
النقــدي فــي فتــرة الحقــة، ويســتثنى مــن ذلــك مســتحقات معاشــات التقاعــد، وبنــك التســليف الســعودي، 
باإلضافــة إلــى عمليــات االعتمــادات المســتندية القيديــة خــال الفتــرة المتاحــة لقفــل الحســابات، وأيــة عمليــات 

ماليــة أخــرى تــرى هــذه الــوزارة ضــرورة إجرائهــا.
تــزال أرصــدة جميــع األمانــات مرتجــع الرواتــب )الرواتــب والبــدالت والمكافــآت ومــا فــي حكمهــا( بنهايــة الفتــرة   .2
المتاحــة لقفــل الحســابات بإضافتهــا إلــى اإليــرادات المتنوعــة وال يجــوز ترحيلهــا بــأي حــال مــن األحــوال إلــى الســنة 
الماليــة التاليــة، وياحــظ عنــد طلــب صــرف تلــك االســتحقاقات باالســتبعاد مــن حســاب اإليــرادات أن يقــدم 

الطلــب إلــى المراقــب المالــي فــي الجهــات الحكوميــة.

إذا تخلــف بعــض الموظفيــن عــن اســتام رواتبهــم للشــهر األخيــر مــن الســنة الماليــة ولــم يتــم صرفهــا تــورد ضمــن   .3
إيداعــات الســنة الماليــة الحاليــة وتعلــى فــي حســابات األمانــات، مرتجــع رواتــب ومــن ثــم تــزال لحســاب اإليــرادات.

يجــب العمــل علــى إزالــة أرصــدة األمانــات وأرصــدة المطلوبــات الواجــب تســويتها أواًل بــأول ، خصوصــًا فــي نهايــة   .4
الســنة الماليــة ، ويجــب ترحيــل بقيــة أرصــدة األمانــات تأمينــات نقديــة واألمانــات المتنوعــة التــي لــم يتســنى 
تســويتها داخــل حســابات الســنة الماليــة إلــى دفاتــر الســنة الماليــة القادمــة إجماليــًا وإفراديــًا ، علــى أن يتــم 
إزالــة أرصــدة األمانــات النقديــة واألمانــات المتنوعــة التــي مضــى علــى أرصدتهــا )3( ســنوات دون حركــة إلــى 
حســاب اإليــرادات المتنوعــة حســاب رقــم )1453(، وعنــد مطالبــة أصحابهــا يتــم اســتبعادها مــن حســاب اإليــرادات 

المتنوعــة بعــد اســتكمال إجــراءات الصــرف النظاميــة.
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4 ( الجرد واإليداعات النقدية: 
يجــب أن يتــم إيــداع كافــة موجــودات الصناديــق ومتحصاتهــا والبواقــي النقديــة التــي لــدى مأمــوري الصــرف أو   .1

أمنــاء الصناديــق وكل مــن بعهدتــه نقــود، ســواء كانــت جهــات رئيســة أو فرعيــة.
ــي تتعامــل  ــك الت ــودع موجــودات صناديقهــا فــي فــرع البن ــي ال يوجــد لهــا فــرع لمؤسســة النقــد ت الجهــات الت  .2
معــه وفقــًا لتعميــم هــذه الــوزارة )12691/3( وتاريــخ 1403/06/30هـــ مقابــل الحصــول علــى شــيكات مســحوبة 
علــى المركــز الرئيــس بالريــاض ألمــر مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. ويرســل الشــيك فــورًا مــن قبــل الجهــة 

الحكوميــة إلــى المؤسســة بالريــاض.

علــى كل جهــة تــودع لعــدة جهــات، أو تســتحصل مبالــغ لعــدة جهــات أن تســجل مــا يخــص كل جهــة فــي خطــاب   .3
مســتقل موضحــًا فيــه اســم الجهــة العائــد لهــا المبلــغ ورقــم الحســاب الرئيــس والفرعــي والفصــل والفــرع الخــاص 

بالجهــات المعنيــة. 

ــرادات  علــى الــوزارات والمصالــح الحكوميــة والمؤسســات العامــة مراعــاة التقيــد بالنمــوذج المعتمــد بنظــام إي  .4
الدولــة والئحتــه التنفيذيــة عنــد إيــداع إيراداتهــا وموجــودات صناديقهــا.

علــى الــوزارات والمصالــح الحكوميــة والمؤسســات العامــة التأكيــد علــى فروعهــا بضــرورة إيــداع بواقــي الســلف   .5
لفــرع مؤسســة النقــد أو فــرع البنــك المعتمــد لديهــا قبــل انتهــاء الســنة الماليــة وأن يتــم القيــد لــدى اإلدارة 

الماليــة بموجــب إشــعارات قيــد اإليــداع الصــادرة مــن مؤسســة النقــد وفروعهــا لصالــح جــاري وزارة الماليــة.

علــى مؤسســة النقــد وفروعهــا أن تعتمــد علــى خطــاب اإليــداع المحــدد عائــد المبالــغ المودعــة لمؤسســة النقــد   .6
ــي  ــى الجهــات الت ــد إل ــة المختصــة وإرســال إشــعارات القي ــد مبالغهــا فــي الســنة المالي ــوك أساســًا لقي مــن البن

توضحهــا الفــروع فــي خطــاب اإليــداع أواًل بــأول، وعلــى اإلدارات الماليــة متابعــة ذلــك.

ــة والمؤسســات العامــة المكلفيــن بمطابقــة حســاب جــاري  ــح الحكومي ــوزارات والمصال ــي ال يجــب علــى مندوب  .7
وزارة الماليــة مــع اإلدارة العامــة للحســابات أن يصطحبــوا معهــم كشــفًا يوضــح فيــه المجاميــع الشــهرية المدينــة 
والدائنــة خــال الســنة الماليــة الحاليــة مــن واقــع دفتــر حســاب جــاري وزارة الماليــة لديهــم علــى أن يكــون هــذا 
الكشــف موقعــًا مــن رئيــس المحاســبة ومديــر اإلدارة الماليــة، وســتكون شــهادة المطابقــة مرهونــة بوجــود هــذا 

الكشــف. 

علــى المؤسســات العامــة ضــرورة توريــد الســيولة النقديــة بكافــة أنواعهــا التــي لديهــا بالحســابات البنكيــة، ســواء   .8
فــي مؤسســة النقــد أو فروعهــا أو فــي البنــوك المحليــة بنهايــة الســنة الماليــة لحســاب هــذه الــوزارة فــي نفــس 
ــوزارة مســبقُا خــال  ــر بعــض األرصــدة شــريطة التنســيق المباشــر مــع هــذه ال ــد المحــددة، ويجــوز تدوي المواعي

الفتــرة المتاحــة لقفــل الحســابات.

5 ( حسابات التسوية: 
يجــب تســوية أوامــر الدفــع التــي صــدرت عنهــا شــيكات وزاريــة خــال الســنة الماليــة لحســاب جــاري وزارة الماليــة   .1

ضمــن حســابات الســنة المذكــورة وفقــًا للتعليمــات الماليــة فــي هــذا الشــأن.
ترحــل الحــواالت أو الشــيكات التــي لــم يتأكــد صرفهــا خــال الســنة الماليــة إلــى دفاترهــا المختصــة فــي الســنة   .2

الماليــة القادمــة وفقــًا للتعليمــات الماليــة. 

يجــب مطابقــة المبالــغ المقيــدة فــي حســاب المســتحقات العامــة خــال الســنة الماليــة مــع الجهــات التــي قيــدت   .3
لحســابها أو علــى حســابها أواًل بــأول علــى مــدار الســنة طبقــًا لتعميــم هــذه الــوزارة رقــم )1/19/7336( وتاريــخ 
1387/06/22هـــ والتعميــم التأكيــدي رقــم )435/19( وتاريــخ 1405/01/11هـــ وحتمــًا قبــل اإلقفــال النهائــي 
لحســابات الســنة والحصــول علــى مــا يثبــت مطابقــة حســابات المســتحقات العامــة بيــن الجهــات ذات العاقــة 
فــي موعــد أقصــاه نهايــة الفتــرة المتاحــة. أمــا مســتحقات المؤسســة العامــة للتقاعــد ومؤسســة التأمينــات 

االجتماعيــة ومؤسســة الخطــوط الســعودية، وبنــك التنميــة االجتماعيــة فيتــم تســديدها نقــدًا. 
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تاسعًا( قواعد فحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية:
الحســاب الختامــي هــو عبــارة عــن كشــوف وبيانــات للمصروفــات الفعليــة ومقارنتهــا باالعتمــادات المخصصــة للصــرف 
ــره لهــا، باإلضافــة إلــى أرصــدة حســابات  ــة بمــا تــم تقدي ــرادات الفعليــة مقارن وتحديــد نســبة تحقيــق األهــداف واإلي
التســوية والحســابات الجاريــة ومحاضــر جــرد الصناديــق )أو حســاب البنــك( ومــا يتعلــق بذلــك مــن بيانــات توضــح المركــز 

المالــي للجهــة فــي نهايــة الفتــرة الماليــة. 

1( متطلبات الحساب الختامي:
يتــم إعــداد الحســاب الختامــي بعــد إقفــال حســابات الشــهر األخيــر مــن الســنة الماليــة فــي المواعيــد التــي تقررهــا   .1

وزارة الماليــة ســنويًا، وغالبــًا مــا تكــون بعــد شــهر ونصــف مــن انتهــاء الســنة الماليــة.
تشكل لجنة لمتابعة إعداد الحساب الختامي واإلشراف عليه من وزارة المالية والجهة الحكومية المعنية.  .2

تقــدم نســخة مــن الحســاب الختامــي لــكل مــن وزارة الماليــة والديــوان العــام للمحاســبة مــع نســخة مــن جــدول   .3
الحســاب الشــهري نمــوذج )29( فــي موعــد أقصــاه )60( يومــًا مــن انتهــاء الســنة الماليــة.

يقــوم الديــوان العــام للمحاســبة فــور تلقيــه نســخ الحســابات الختاميــة مــن الجهــات الحكوميــة بفحصهــا وإبــداء   .4
مــا عليهــا مــــــن ماحظـــــــات وإباغهـــــــا لجهاتهـــــــا كــــــًا فيمــا يخصــه.

2 ( إجراءات فحص الحساب الختامي:
يجب على المراجع لدى فحص الحساب الختامي اتباع ما يلي:

أواًل: مرفقات الحساب الختامي:
يجب على المراجع التثبت من إرفاق الكشوف والبيانات التالية ضمن الحساب الختامي:

مذكــرة إيضاحيــة تبيــن األســباب التــي أدت إلــى وجــود تبايــن بيــن اإليــرادات والمصروفــات الفعليــة وتقديراتهــا   .1
بالميزانيــة، كمــا توضــح التجــاوزات التــي حدثــت فــي بنــود المصروفــات وكذلــك المناقــات بيــن البنــود المختلفــة 

وأرصــدة الحســابات المــدورة للســنة الماليــة التاليــة وأســباب بقائهــا دون تســوية.
كشــوف بمصروفــات الميزانيــة مبينــًا بهــا اعتمــاد الميزانيــة األصلــي والمناقــات واالعتمــاد بعــد التعديــل،   .2

تمــت. التــي  المناقــات  قــرارات  مــن  االعتمــاد وصــور  مــن  والباقــي  الفعلــي  والمصــروف 

تقريــر مســتقل يتضمــن المبالــغ التــي تــم االلتــزام بهــا بمــا ال يتفــق مــع مرســوم الميزانيــة العامــة للدولــة رقــم   .3
)م/46( وتاريــخ 1441/4/12هـــ وغيــره مــن األنظمــة والتعليمــات ومــا تــم اتخــاذه بشــأنها تطبيقــًا لقــراري مجلــس 

الــوزراء رقــم )52( وتاريــخ 1420/3/7هـــ ورقــم )157( وتاريــخ 1420/9/12هـــ..

كشوف اإليرادات الفعلية والمقدرة.  .4

كشــوف إفراديــة بأرصــدة جميــع الحســابات المــدورة واألســباب التــي أدت إلــى الترحيــل وعــدم التســوية داخــل   .5
ــة. حســابات الســنة المالي

إجمالــي مــا قيــد علــى حســاب أو لحســاب أيــة وزارة أو مصلحــة حكوميــة أو مؤسســة عامــة علــى مــدار الســنة   .6
الماليــة فــي حســاب المســتحقات العامــة مــع مــا يثبــت مطابقــة رصيــد هــذا الحســاب مــع الــوزارات والمصالــح 

والمؤسســات العامــة المعنيــة.

محاضر جرد الصناديق في نهاية السنة المالية.  .7
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محاضر اجتماعات لجنة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية مدعمة بمرئيات اللجنة وتوصياتها.  .8

كشــوف مطابقــة الحســابات النقديــة المفتوحــة فــي مؤسســة النقــد والبنــوك المحليــة وذلــك بالنســبة للجهــات   .9
التــي لهــا حســابات فيهــا.

ثانيًا: المصروفات:
مراجعــة الربــط األصلــي لبنــود االعتمــادات المخصصــة لــكل أبــواب الميزانيــة للجهــة المعنيــة بالميزانيــة العامــة   .1
للدولــة والتأكــد مــن أن هــذه االعتمــادات قــد رصدت بالحســاب الختامــي بأرقامها الصحيحة المعتمــدة بالميزانية 

العامــة للدولــة لنفــس الســنة الماليــة.
مطابقــة أرقــام المصروفــات الظاهــرة بكشــوف وبيانــات الحســاب الختامــي علــى مــا هــو مقيــد بجــدول الحســاب   .2

الشــهري عــن الشــهر األخيــر مــن الســنة الماليــة.

ــك مــن واقــع صــور قــرارات المناقــات  ــة وذل ــى اعتماداتهــا األصلي ــي أجرتهــا الجهــة عل مراجعــة المناقــات الت  .3
المرفقــة بالحســاب الختامــي والتأكــد مــن الحاجــة إليهــا وأنــه تــم اســتخدامها خــال الســنة الماليــة محــل الفحــص، 
كمــا أنهــا قــد تمــت وفقــًا للتعليمــات الــواردة بمرســوم إصــدار ميزانيــة الســنة الماليــة المختصــة والتعليمــات 
الصــادرة عــن وزارة الماليــة فــي هــذا الشــأن مــع إرفــاق صــور مــن المناقــات الداخليــة والخارجيــة، والتأكــد مــن 

تســجيلها فــي النظــام المالــي لــدى وزارة الماليــة.

إعطــاء برامــج التشــغيل والصيانــة والمشــاريع التــي لــم تســتخدم اعتماداتهــا أو اســُتخدمت نســبة قليلــة منهــا   .4
)فــي حــدود 50% فمــا دون( األهميــة الازمــة للوقــوف – إن أمكــن – علــى أســباب ذلــك، وهــل يرجــع األمــر إلــى 
ــات حالــت دون تحقيــق الهــدف مــن  ــذ أو تأخــره أو لوجــود مشــكات أو عقب التراخــي فــي التعاقــد علــى التنفي
ــات المتعلقــة بتلــك البرامــج  ــر ذلــك مــن األســباب، علــى أن يوضــح الفاحــص البيان إدراج تلــك االعتمــادات أو غي

والمشــاريع.

التحقــق مــن أن الصــرف قــد تــم فــي حــدود االعتمــادات المقــررة وأنــه لــم تحــدث تجــاوزات وربــط ذلــك بمــا يكــون   .5
قــد تكشــف لــدى تدقيــق المســتندات مــن ماحظــات لهــا تأثيــر علــى أرقــام المصروفــات الظاهــرة بكشــوف 
الحســاب الختامــي، كالخصــم الخطــأ علــى اعتمــادات غيــر مختصــة إلخفــاء تجــاوز، أو الخصــم علــى حســاب العهــد 
لعــدم كفايــة اعتمــادات الميزانيــة أو اســتبعاد مبلــغ مــن أحــد البنــود بالخطــأ أو الصــرف مــن اإليــرادات أو شــراء 

أغــراض محظــور شــراؤها أو صــرف أقيــام توريــدات أو تنفيــذ أعمــال بالزيــادة أو دون وجــه حــق أو بالتكــرار.

دراســة المصروفــات التــي تخــص الســنة الماليــة ولــم يتســن تحميلهــا لحســابات نفــس الســنة بالتســوية لحســابات   .6
العهــد نتيجــة للتهــاون أو التراخــي أو اإلهمــال.

ثالثًا: اإليرادات:
تراعــى مطابقــة بنــود اإليــرادات الظاهــرة بكشــوف الحســاب الختامــي لمــا ورد بجــدول الحســاب الشــهري عــن الشــهر 

األخيــر مــن الســنة الماليــة.
رابعًا: حسابات التسوية:

حسابات العهد:  .1

 التحقــق مــن عــدم تدويــر أرصــدة الســلف المســتديمة وتســديد العهــد المؤقتــة التــي صرفــت أثنــاء الســنة أ   
الماليــة وعــدم تدويــر مبالغهــا.

التثبــت مــن تســديد جميــع أرصــدة حســاب العهــد تحــت التحصيــل داخــل حســابات الســنة الماليــة وعــدم ب   
ترحيلهــا إلــى دفاتــر الســنة الماليــة التاليــة.

بحــث أســباب ظهــور رصيــد شــاذ لحســاب العهــد – إن وجــد – مــع التوصيــة بضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة ج   
لمعالجته.
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التأكــد مــن تطابــق مجمــوع مفــردات بواقــي العهــد علــى اإلجمالــي المقابــل لهــا بكشــف التــوازن لحســابات د   
العهــد وبجــدول الحســاب الشــهري عــن الشــهر األخيــر مــن الســنة الماليــة.

متابعــة المبالــغ المقيــدة ضمــن أرصــدة حســابات العهــد منــذ فتــرة طويلــة وبحــث أســباب عــدم إزالتهــا ه   
واقتــراح العــاج المناســب لهــا وذلــك وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )56( وتاريــخ 1440/01/22هـــ.

حسابات األمانات:  .2

الــواردة بالحســاب أ    التأكــد مــن مطابقــة األرصــدة اإلفراديــة لهــذه الحســابات مــع أرصدتهــا اإلجماليــة   
الختامــي وبجــدول الحســاب الشــهري عــن الشــهر األخيــر مــن الســنة الماليــة.

التثبــت مــن إزالــة جميــع أرصــدة األمانــات )مرتجــع الرواتــب والبــدالت والمكافــآت( فــي نهايــة الســنة ب   
الماليــة بإضافتهــا إلــى اإليــرادات المتنوعــة، وعــدم ترحيــل مبالغهــا بــأي حــال مــن األحــوال إلــى الســنة الماليــة 

ــة الســنوية. ــه تعليمــات إقفــال الحســابات وإعــداد الحســابات الختامي ــة وفقــًا لمــا تقضــي ب التالي

التثبــت مــن قيــام الجهــة بتســديد الحســميات التقاعديــة وأقســاط القــروض عــن موظفيهــا لمصلحــة ج   
المؤسســة العامــة للتقاعــد وبنــك التنميــة االجتماعيــة وإرفــــــاق مــا يؤيــد ذلــك.

خامسًا: الحسابات الجارية:
تراعــى مطابقــة أرصــدة الحســابات الجاريــة الظاهــرة بكشــوف الحســاب الختامــي علــى أرصــدة تلــك الحســابات 1. 

بجــدول الحســاب الشــهري عــن الشــهر األخيــر مــن الســنة الماليــــــة.
التثبــت مــن أن المبالــغ المقيــدة بحســابي تســوية المســتحقات العامــة وجــاري وزارة الماليــة قــد تمــت مطابقتهــا . 2

مــع رصيــد حســاب الجهــة محــل الفحــص بــاإلدارة العامــة للحســابات بــوزارة الماليــة وذلــك مــن واقــع كشــف 
المطابقــة والتأكــد مــن عــدم ترحيــل أرصــدة هذيــن الحســابين للســنة الماليــة التاليــة.

فحــص ومتابعــة المبالــغ المقيــدة بحســاب المطلوبــات وأن ال تزيــد عمــا يقابلهــا فــي حســاب العهــد تحــت . 3
التحصيــل مــع بحــث األســباب التــي حالــت دون تســويتها وخصوصــًا المبالــغ القديمــة منهــا.

التأكــد مــن قيــام الجهــة بجــرد الصناديــق التابعــة لهــا خــال المــدة المحــددة لهــا وأن محاضــر الجــرد موقعــة مــن . 4
أعضــاء لجــان الجــرد ومرفقــة بالحســاب الختامــي. 

التأكــد مــن أن كافــة موجــودات تلــك الصناديــق قــد تــم إيداعهــا لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي أو . 5
ــي  ــة عــدم وجــود فــرع لمؤسســة النقــد العرب ــذي تتعامــل معــه الجهــة فــي حال ــك ال أحــد فروعهــا أو فــرع البن

الســعودي.

التأكــد مــن قيــام الجهــة بإيــداع أرصــدة الحســابات البنكيــة ورصيــد حســاب مؤسســة النقــد العربــي الســعودي . 6
ــة. بحســاب جــاري وزارة المالي

سادسًا: قواعد عامة:
يتعين على الجهة الحكومية مراعاة ما يلي:

مراسيم إصدار الميزانيات.	 

قواعد تنفيذ الميزانيات من تعديات.	 

التعليمات المالية ذات العاقة.	 

األحكام الواردة بتعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية.	 

هـ
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اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها المراجع ضرورية.	 

 سابعًا: المراجــع:
دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة وفقًا لدليل إحصاءات مالية الحكومة 2014م. 	 

نظام الخدمة المدنية.	 

الائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.	 

دليل المعين الجديد بالديوان العام للخدمة المدنية.	 

نظام الديوان العام للمحاسبة والئحته التنفيذية وتعاميمه وتعليماته.	 

التعليمات المالية للميزانية والحسابات.	 

المراسيم الملكية بإصدار ميزانية الدولة بالمملكة العربية السعودية.	 

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذية.	 

نظام المستخدمين.	 

نظام العمل.	 

نظام مباشرة األموال العامة.	 

نظام التقاعد المدني.	 

نظام التأمينات االجتماعية.	 

الئحة المعينين على بند األجور.	 

نظام الساعات.	 

الئحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.	 

األحــكام واألدوات النظاميــة المجمعــة وحاجــة المدقــق لهــا فــي ممارســة عملــه، إعــداد مركــز الوثائــق 	 
بمركــز المعلومــات بالديــوان.

قواعــد فحــص الحســابات الختاميــة الصــادرة بتعميــم معالــي رئيــس الديــوان رقــم )75/2/1/46( وتاريــخ 	 
1415/7/17هـــ.

تعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية التي تصدرها وزارة المالية سنويًا.	 

دليل تدقيق العقود اإلدارية الصادر عن الديوان العام للمحاسبة.	 

معايير المراجعة الحكومية الصادرة عن الديوان العام للمحاسبة.	 



الفصل الرابع: 
تعليمات استخدام 

منصة اعتماد اإللكترونية
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أواًل( تعليمات عامة حول استخدام منصة اعتماد:
يتــم التقيــد بمــا ورد بالمراســيم واألوامــر الملكيــة والســامية وقــرارات مجلــس الــوزراء واألنظمــة والتعليمــات الســارية 

ذات الصلــة بمنصــة اعتمــاد ومنهــا مــا ورد فــي الملحــق رقــم )3(.

ثانيــًا( يجــب أن تســتخدم منصــة اعتمــاد لخمــس فئــات أساســية أثنــاء التعامــالت 
الماليــة:

سبب االستخدامالمستخدم

لرفع مطالباتهم ومتابعتها وتقديم خطط الدفعات الخاصة بمشاريعهمالمقاولون والموردون

تقوم برفع الطلبات والكشوفات الخاصة بها لوزارة الماليةالجهات الحكومية

استقبال الطلبات من الجهات الحكومية ومعالجتها وصرف المدفوعاتوزارة المالية

لمراقبة األداء مثل مركز اإلنجاز والتدخل السريعمراكز االمتياز

الباحثون وصناع القرار
توفير معلومات مختلفة وإحصائية للباحثين ومراكز الدراسات 

واالستشارات وصناع القرار

ثالثًا( يجب على إدارات الجهات الحكومية استخدام منصة اعتماد لألغراض التالية:

سبب االستخدام	 اإلدارة

إدارة الميزانية

تبليغ الميزانية 	 

عرض الميزانية 	 

مناقالت الميزانية 	 

تعزيز الميزانية )قريبا اإلطالق( 	 

تخطيط الميزانية )قريبا اإلطالق( 	 

إدارة المنافسات 
والمشتريات

طرح الكراسات 	 

شراء الكراسات 	 

تقديم العروض	 

فحص العروض	 

التقييم الفني	 

الترسية 	 

إدارة الحقوق المالية

رفع المسير	 

أوامر الصرف	 

أوامر الدفع	 

المستخدم

اإلدارة

سبب االستخدام

سبب االستخدام
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إدارة المدفوعات

 مطالبات مالية	 

أوامر الصرف 	 

أوامر الدفع 	 

إدارة العقود والتعميدات
تسجيل العقود/التعميدات	 

إجازة العقود	 

العهد والسلف والتسويات

العهد والسلف 	 

أوامر صرف عهد وسلف 	 

أوامر دفع عهد وسلف 	 

استعاضة العهد والسلف 	 

أوامر صرف استعاضة عهد وسلف 	 

أوامر دفع استعاضة عهد وسلف 	 

تسوية العهد والسلف	 

تغذية الصناديق

تغذية الصناديق 	 

أوامر صرف تغذية الصناديق 	 

أوامر دفع تغذية الصناديق 	 

استعاضة تغذية الصناديق 	 

أوامر صرف استعاضة تغذية الصناديق 	 

أوامر دفع استعاضة تغذية الصناديق 	 

تسوية تغذية الصناديق	 

سبب االستخدام	 اإلدارة

األمانات واالستبعاد من 
الصرف

أوامر صرف أمانات 	 

أوامر دفع أمانات	 

سبب االستخدامالمستخدم
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1 ( تعليمات استخدام الخدمات: 
يتعهد المستخدم للنظام بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات.  .1

الموظــف مســؤول عــن اســتخدام الصاحيــات المصــرح لــه بهــا؛ وبهــذا يتحمــل جميــع مــا يترتــب مــن نتائــج ســوء   .2
االســتخدام. 

يجب على الموظف إخطار الجهات المسؤولة عن النظام في حال تركه للعمل.   .3

طريقــة التواصــل مــع المنصــة تكــون عبــر مركــز االتصــال الموحــد 920002299 أو عبــر البريــد اإللكترونــي لخدمــة   .4
 ecare@etimad.sa العمــاء

على أن تكون خطة التصعيد:   .5

 تشمل جميع القطاعات أ   
 أن يكــون التصعيــد فــي جميــع األنظمــة مــن مركــز االتصــال وذلــك لتفعيــل دور المركــز وتوحيــد واضــح ب   

للتصعيــد مــن مــكان واحــد كمــا هــو فــي خدمــات منصــة اعتمــاد. 
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2 ( تعليمات استخدام نظام صرف: 
يجــب اســتخدام نظــام صــرف لصــرف كافــة حقــوق العامليــن مــن رواتــب ومكافــآت علــى البابيــن األول والثانــي   .1

للجهــات المنضمــة للنظــام.
ــخ 20 مــن كل  ــل تاري يجــب علــى الجهــات المنضمــة للنظــام إكمــال رفــع المســيرات وأوامــر الدفــع للرواتــب قب  .2
شــهر ميــادي كمــا نــص األمــر الســامي الكريــم رقــم )8240( بتاريــخ 1439/2/19 هـــ القاضــي فــي البنــد )رابعــًا(.

يجــب علــى الجهــات المنضمــة االلتــزام بمــا تضمنــه كتــاب معالــي وزيــر الخدمــة المدنيــة رقــم 1817 بتاريــخ   .3
1440/1/15هـــ فــي شــأن التقيــد باســتخدام الوثيقــة الموحــدة لتحديــد وتعريف البدالت والعــاوات والمكافآت 
والتعويضــات لموظفــي الدولــة عنــد رفــع مســتحقات الموظفيــن والعامليــن فــي نظــام صــرف كمــا نــص األمــر 

الســامي الكريــم رقــم )8240( بتاريــخ 1439/2/19 هـــ القاضــي فــي البنــد )رابعــًا(. 

يجــب علــى جميــع الجهــات الحكوميــة التنســيق مــع وزارة الماليــة ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وبرنامــج   .4
)يّســر( للربــط مــع الشــبكة الحكوميــة اآلمنــة )GSN(, إلتمــام ربطهــا بالنظــام المركــزي للحقــوق الماليــة كمــا نــص 

األمــر الســامي الكريــم رقــم )8240( بتاريــخ 1439/2/19هـــ القاضــي فــي البنــد )رابعــًا(.

مسار اإلجراء المتبع هو كالتالي:  .5

  
3 ( تعليمات استخدام نظام تحصيل: 

نصــت المــادة 12 مــن نظــام اإليــرادات والئحتــه التنفيذيــة علــى أن تتولــى الــوزارة ربــط الجهــة بنظــام »ســداد«   .1
ــغ  ــد المبال ــة بتوري ــد موعــد الربــط وإشــعار الجهــة بذلــك، وتقــوم الجهــة الحكومي ــل إيراداتهــا ولهــا تحدي لتحصي
الحكوميــة لجــاري وزارة الماليــة بعــد تصنيــف اإليــرادات مــا لــم يتــم االتفــاق مــع وزارة الماليــة أن يتــم التحويــل 

لحســابات أخــرى.
تقــوم وزارة الماليــة بالتنســيق مــع الجهــة الحكوميــة بفتــح حســاب تجميعــي للمبالــغ المحصلــة مــن نظــام ســداد   .2

وتحديــد الحســابات التــي يتــم تحويــل اإليــرادات إليهــا آليــًا.
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على الجهة التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام »سداد« القيام باآلتي:  .3
إيقاف جميع أساليب التحصيل األخرى باالتفاق مع الوزارة.	 

تنفيذ آلية المطابقة اإللكترونية للمبالغ المحصلة بنظام »سداد«.	 

علــى البنــك أو المصــرف الــذي لديــه الحســاب التجميعــي توفيــر نظــام ســريع للجهـــة لتحويــل إيراداتهـــا إلــى   .4
ــة مــن االطــاع  ــا وتمكيــن وزارة الماليــة والديــوان العــام للمحاســبة والجهـ الحســابات المحــددة فــي مواعيدهـ

علــى حركــة الحســاب.

علــى الجهــة الحكوميــة تحويــل اإليــرادات المودعــة فــي الحســاب التجميعــي عــن كل أســبوع فــي بدايــة األســبوع   .5
الــذي يليــه إلــى الحســابات المحــددة عبــر نظــام ســريع.

مسار إجراء نظام تحصيل:  .6

 
آلية تصعيد نظام تحصيل:   .7



56

 رابعًا( مسار اإلجراءات:
يلخــص الرســم البيانــي أدنــاه المســارات األربعــة التــي يجــب أن تتبعهــا الجهــات الحكوميــة فــي اســتخدام منصــة 

اعتمــاد.



الفصل الخامس:
إعداد ميزانية

1443⁄1442هـ )2021م(
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الميزانيــة  إعــداد  لعمليــة  الرئيســية  الخطــوات  أدنــاه  الزمنــي  الجــدول  يوضــح 
ذلــك: عــن  تفصيلــي  تعميــم  إصــدار  حينهــا  يتــم  وســوف  2021م،  للعــام 



الفصل السادس :
تعليمات ما يؤدى على بنود 

الميزانية  للسنة المالية
1442/1441هـ )2020(م

ُأعــدت هــذه التعليمــات تنفيــذًا للمــادة )رابــع عشــر( مــن مرســوم الميزانيــة العامــة للدولــة رقــم 
 GFSM 2014 م/46( وتاريــخ 1441/4/12هـــ، ومتوافقــة مــع دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة(

الخــاص بالمملكــة العربيــة الســعودية، ويكــون الصــرف طبقــًا لألنظمــة والتعليمــات الســارية.
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المصروفات والمعامات على األصول والخصوم

أواًل( المصروفات:

1( الباب األول – تعويضات العاملين: 

التصنيف

 رواتب الموظفين المدنيين211111

 مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المدنيين 
المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية بجميع الساللم 
الوظيفية مقابل الخدمات التي يؤدونها، وتشمل: الرواتب 
األساسية والرواتب التكميلية السنوية، وفروقات الرواتب.

 رواتب العسكريين211112

 مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين 
العسكريين المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية 

مقابل الخدمات التي يؤدونها، وتشمل: الرواتب األساسية 
والرواتب التكميلية السنوية، وفروقات الرواتب.

211113
 رواتب الموظفين بالمؤسسات 

والهيئات العامة والصناديق

 مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لموظفي 
المؤسسات والهيئات العامة المعينين على وظائف 
معتمدة بالميزانية وفقًا لساللم رواتب المؤسسات 

والهيئات العامة والصناديق الحكومية مقابل الخدمات التي 
يؤدونها، وتشمل: الرواتب األساسية والرواتب التكميلية 

السنوية، وفروقات الرواتب.

 أجور العمال211114

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للعمال المعينين على 
وظائف معتمدة بالميزانية وفقًا لسلم أجور العمال مقابل 
الخدمات التي يؤدونها. وتشمل: األجور األساسية واألجور 

التكميلية السنوية، وفروقات األجور.

 رواتب المتعاقدين في الخارج2111151

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين الذين 
تتعاقد معهم الحكومة في السفارات وممثليات الحكومة 

ومكاتب الملحقيات الثقافية والصحية والتجارية والعسكرية 
وكذلك الدعاة في الخارج مقابل الخدمات التي يؤدونها. 
وتشمل: الرواتب األساسية والرواتب التكميلية السنوية، 

وفروقات الرواتب.

 رواتب الخبراء2111152

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للذين تتعاقد معهم 
الحكومة من الخبراء مقابل الخدمات التي يؤدونها. وتشمل: 
الرواتب األساسية والرواتب التكميلية السنوية، وفروقات 

الرواتب.

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف
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التصنيف

مكافأة أطباء االمتياز2111153

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لمن تتعاقد معهم 
الحكومة من أطباء االمتياز أثناء التدريب في سنة االمتياز 
مقابل الخدمات التي يؤدونها. وتشمل: الرواتب األساسية 

والرواتب التكميلية السنوية.

2111154
مكافآت األئمة والمؤذنين 

وخدم المساجد

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للمعينين وفقًا لنظام 
األئمة والمؤذنين مقابل الخدمات التي يؤدونها خالل فترة 
محاسبية عادة ما تكون سنة. وتشمل: المكافآت األساسية 

والمكافآت التكميلية السنوية، والفروقات.

2111155
رواتب الوظائف المؤقتة 

والمحددة بمدة معينة

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لمن تتعاقد معهم 
الحكومة على وظائف مؤقتة مقابل الخدمات التي يؤدونها 
خالل مدة محددة )مثل رواتب العاملين المؤقتين الذين يتم 

التعاقد معهم خالل فترة الحج(.

رواتب وظائف الخويا2111156

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين العاملين 
بإمارات المناطق واإلدارة العامة للمجاهدين المعينين على 
وظائف معتمدة بالميزانية مقابل الخدمات التي يؤدونها. 
وتشمل: الرواتب األساسية والرواتب التكميلية السنوية، 

وفروقات الرواتب.

رواتب الوظائف المؤقتة األخرى2111157

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لمن تتعاقد معهم 
الحكومة على وظائف مؤقتة معتمدة بالميزانية مقابل 

الخدمات التي يؤدونها خالل فترة محاسبية معينة بخالف 
الوظائف المحددة الموضحة أعاله.

2111161
رواتب التشغيل المباشر - 

لإلداريين والمتخصصين

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لمن تتعاقد معهم 
الحكومة على الوظائف اإلدارية والتخصصية المعتمدة 

بالميزانية للتشغيل المباشر لمرافق الحكومة مقابل 
الخدمات التي يؤدونها. وتشمل: الرواتب األساسية 

والرواتب التكميلية السنوية، وفروقات الرواتب.

أجور التشغيل المباشر – للعمال2111162

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للعمال الذين تتعاقد 
معهم الحكومة على وظائف معتمدة بالميزانية للتشغيل 
المباشر مقابل الخدمات التي يؤدونها خالل فترة محاسبية 
عادة ما تكون سنة وتشمل: الرواتب األساسية والرواتب 

التكميلية السنوية، وفروقات الرواتب.

211117
رواتب وأجور - للوكالء والوكالء 

المساعدين ومن في حكمهم

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المعينين 
على وظائف الوكالء والوكالء المساعدين ومن في حكمهم 
مقابل الخدمات التي يؤدونها. وتشمل: الرواتب األساسية 

والرواتب التكميلية السنوية، وفروقات الرواتب.

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف
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التصنيف

بدالت الموظفين المدنيين211121

بدالت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المدنيين 
المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية بجميع الساللم 
الوظيفية مقابل الخدمات التي يؤدونها. مثل بدل )النقل - 

طبيعة العمل - السكن والتأثيث - المناطق النائية - التمثيل 
- التعيين – اإلعاشة النقدي ـ التميز ـ الندرة ـ اإلشراف... إلخ( 
ما عدا بدل الترحيل, )مع مراعاة إيقاف بدل اإلعاشة النقدي 

عند تقديم اإلعاشة طهيًا أو عينًا(.

بدالت العسكريين211122

بدالت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين العسكريين 
المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية مقابل الخدمات 
التي يؤدونها خالل فترة محاسبية عادة ما تكون سنة. مثل 
بدل )النقل - طبيعة العمل - السكن والتأثيث - المناطق 
النائية - التمثيل - التعيين – اإلعاشة النقدي... إلخ( ماعدا 
بدل الترحيل )مع مراعاة إيقاف بدل اإلعاشة النقدي عند 

تقديم اإلعاشة طهيًا أو عينًا(.

211123
بدالت الموظفين بالمؤسسات 

والهيئات العامة والصناديق

بدالت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المدنيين 
المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية على سلم رواتب 
المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الحكومية مقابل 
الخدمات التي يؤدونها. مثل بدل )النقل - طبيعة العمل 

- السكن والتأثيث - المناطق النائية - التمثيل - التعيين – 
اإلعاشة النقدي – التميز- الندرة... إلخ( ما عدا بدل الترحيل 

)مع مراعاة إيقاف بدل اإلعاشة النقدي عند تقديم اإلعاشة 
طهيًا أو عينًا(

بدالت العمال211124

بدالت نقدية تصرف من الميزانية للعمال المعينين على 
وظائف معتمدة بالميزانية وفقًا لألجور المحددة في الئحة 

بند أجور العمال مقابل الخدمات التي يؤدونها. وتشمل 
البدالت التالية )النقل - طبيعة العمل - السكن والتأثيث 

- المناطق النائية - التمثيل - التعيين – اإلعاشة النقدي... 
إلخ( ما عدا بدل الترحيل )مع مراعاة إيقاف بدل اإلعاشة 

النقدي عند تقديم اإلعاشة طهيًا أو عينًا(.

بدالت الوظائف المؤقتة211125

بدالت نقدية تصرف من الميزانية لمن تتعاقد معهم 
الحكومة على وظائف مؤقتة معتمدة بالميزانية مقابل 
الخدمات التي يؤدونها )مثل بدل النقل للخويا العاملين 

باإلدارة العامة للمجاهدين(.

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف
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التصنيف

2111261
بدالت التشغيل المباشر - 

لإلداريين والمتخصصين

بدالت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المتعاقد 
معهم على الوظائف اإلدارية والتخصصية المعتمدة 

بالميزانية للتشغيل المباشر للمرافق الحكومية مقابل 
الخدمات التي يؤدونها. وتشمل البدالت التالية )النقل - 

طبيعة العمل - السكن والتأثيث - المناطق النائية - التمثيل 
- التعيين – اإلعاشة النقدي – التميز - الندرة... إلخ( )مع 
مراعاة إيقاف بدل اإلعاشة النقدي عند تقديم اإلعاشة 

طهيًا أو عينًا(.

2111262
بدالت التشغيل المباشر - 

للعمال

بدالت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المتعاقد 
معهم من الحكومة على وظائف معتمدة بالميزانية 

للتشغيل المباشر مقابل الخدمات التي يؤدونها خالل فترة 
محاسبية عادة ما تكون سنة. وتشتمل على البدالت التالية 
)النقل - طبيعة العمل - السكن والتأثيث - المناطق النائية 
- التعيين – اإلعاشة النقدي... إلخ( )مع مراعاة إيقاف بدل 

اإلعاشة النقدي عند تقديم اإلعاشة طهيًا أو عينًا(.

211127
بدالت – الوكالء والوكالء 

المساعدين ومن في حكمهم

بدالت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المعينين على 
وظائف الوكالء والوكالء المساعدين ومن في حكمهم 
مقابل الخدمات التي يؤدونها. مثل بدل )النقل - طبيعة 
العمل - السكن والتأثيث - المناطق النائية - التمثيل - 

التعيين – اإلعاشة النقدي ـ التميز ـ الندرة ـ اإلشراف... إلخ( 
ما عدا بدل الترحيل )مع مراعاة إيقاف بدل اإلعاشة النقدي 

عند تقديم اإلعاشة طهيًا أو عينًا(.

عالوة مكافحة اإلرهاب 211128
عالوة نقدية تصرف من الميزانية لمن يشارك فعليًا في 

عمليات مكافحة اإلرهاب وفقًا للضوابط واآلليات المحددة 
باألمر السامي رقم )4963( وتاريخ 1438/1/26هـ.

21112901
بدل غالء المعيشة ـ الموظفين 

المدنيين

بدل غالء معيشة نقدي يصرف للموظفين المدنيين 
المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية بجميع الساللم 

الوظيفية

بدل غالء المعيشة ـ  العسكريين21112902
بدل غالء معيشة نقدي يصرف للموظفين العسكريين 

المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية

21112903
بدل غالء المعيشة ـ الموظفين 
بالمؤسسات والهيئات العامة 

والصناديق

بدل غالء معيشة نقدي يصرف للموظفين المدنيين 
المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية على سلم رواتب 

المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الحكومية

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف
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التصنيف

بدل غالء المعيشة ـ  العمال21112904
بدل غالء معيشة نقدي يصرف للعمال المعينين على 

وظائف معتمدة بالميزانية

21112905
بدل غالء المعيشة ـ الوظائف 

المؤقتة
بدل غالء معيشة نقدي يصرف من الميزانية لمن تتعاقد 
معهم الحكومة على وظائف مؤقتة معتمدة بالميزانية

21112907
بدل غالء المعيشة ـ االداريين 

والمتخصصين

بدل غالء معيشة نقدي يصرف من الميزانية لإلداريين 
والمتخصصين المتعاقد معهم على الوظائف اإلدارية 

والتخصصية المعتمدة بالميزانية للتشغيل المباشر

21112908
بدل غالء المعيشة ـ  عمال 

التشغيل المباشر

بدل غالء معيشة نقدي يصرف من الميزانية للعمال 
المتعاقد معهم من الحكومة على وظائف العمال 

المعتمدة بالميزانية للتشغيل المباشر

21112910
بدل غالء المعيشة ــ للمؤسسة 

العامة للتقاعد )المدنيين(
بدل غالء معيشة نقدي يصرف من الميزانية للمؤسسة 
العامة للتقاعد لموظفي الحكومة المدنيين المتقاعدين

21112911
بدل غالء المعيشة ــ للمؤسسة 

العامة للتقاعد )العسكريين(
بدل غالء معيشة نقدي يصرف من الميزانية للمؤسسة 

العامة للتقاعد لموظفي الحكومة العسكريين المتقاعدين

21112912
بدل غالء المعيشة ــ للمؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية

بدل غالء معيشة نقدي يصرف من الميزانية للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية لموظفي الحكومة المتقاعدين 

المشتركين بالمؤسسة

21112913
بدل غالء المعيشة أخرى ــ لم 

يتم ذكرها في مكان أخر
يصرف منه بدل غالء المعيشة التي لم يتم ذكرها في مكان 

آخر 

مكافآت الموظفين المدنيين282116

مكافآت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المدنيين 
المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية بجميع الساللم 

الوظيفية مقابل الخدمات التي يؤدونها. وتشمل المكافآت 
التالية )مكافآت العمل خارج وقت الدوام الرسمي بما في 
ذلك بدل النقل اإلضافي، مكافأة مباشرة األموال العامة 

وموزعي البريد... إلخ(.

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف
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التصنيف

مكافآت العسكريين211132

مكافآت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين العسكريين 
المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية مقابل الخدمات 

التي يؤدونها خالل فترة محاسبية عادة ما تكون سنة. 
وتشمل المكافآت المقررة بموجب نظامي خدمة الضباط 

واألفراد.

211133
مكافآت الموظفين بالمؤسسات 

والهيئات العامة والصناديق

مكافآت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المدنيين 
المعينين من الحكومة على وظائف معتمدة بالميزانية 

وفقًا لسلم رواتب المؤسسات والهيئات العامة والصناديق 
الحكومية مقابل الخدمات التي يؤدونها. وتشمل مكافآت 
العمل خارج وقت الدوام الرسمي بما في ذلك بدل النقل 

اإلضافي... إلخ.

مكافآت العمال211134

مكافآت نقدية تصرف من الميزانية للعمال المعينين على 
وظائف معتمدة بالميزانية وفقًا لألجور المحددة في الئحة 

بند أجور العمال مقابل الخدمات التي يؤدونها. وتشمل 
المكافآت المقررة بموجب األنظمة المقررة لوظائف 

العمال.

مكافآت الوظائف المؤقتة211135

مكافآت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المتعاقد 
معهم على وظائف مؤقتة معتمدة بالميزانية مقابل 

الخدمات التي يؤدونها. وتشمل المكافآت المقررة بموجب 
األنظمة المعمول بها للوظائف المؤقتة.

2111361
مكافآت التشغيل المباشر - 

لإلداريين والمتخصصين

مكافآت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المتعاقد 
معهم على الوظائف اإلدارية والتخصصية المعتمدة 
للتشغيل المباشر للمرافق الحكومية مقابل الخدمات 

التي يؤدونها. وتشمل مكافآت العمل خارج وقت الدوام 
الرسمي بما في ذلك بدل النقل.

2111362
مكافآت التشغيل المباشر - 

للعمال

مكافآت نقدية تصرف من الميزانية للعمال المتعاقد معهم 
على وظائف معتمدة بالميزانية للتشغيل المباشر مقابل 

الخدمات التي يؤدونها. وتشمل المكافآت المقررة بموجب 
األنظمة لعمال التشغيل المباشر.
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211137
مكافآت - للوكالء والوكالء 
المساعدين ومن في حكمهم

مكافآت نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المعينين 
على وظائف الوكالء والوكالء المساعدين ومن في حكمهم 

مقابل الخدمات التي يؤدونها. وتشمل المكافآت التالية 
)مكافآت العمل خارج وقت الدوام الرسمي بما في ذلك 

بدل النقل اإلضافي، ومكافأة مباشرة األموال العامة 
وموزعي البريد... إلخ(.

2111391
تعويض إجازات الموظفين 

المدنيين )جديد(
يصرف منه تعويض اإلجازات للموظفين المدنيين على جميع 

الساللم والكوادر المدنية.

2111392
 تعويض إجازات الموظفين

العسكريين
يصرف منه تعويض اإلجازات للموظفين العسكريين على 

جميع الساللم والكوادر.

اإلعاشة العينية21121

نفقات إعاشة للعاملين في غير مواقع العمل مثل 
الموظفين والعمال المشاركين في أعمال الحج ومن في 
حكمهم وما يصرف للعسكريين في المرافق العسكرية 

ومراكز التدريب.

اإلسكان العيني21122
نفقات اإلسكان العيني الذي يمنح للعاملين ويستطيع 

أفراد أسر العاملين استخدامه.

الكساوي العينية21123
نفقات الكساوي العينية التي تمنح للعاملين ويستطيع 

أفراد أسر العاملين استخدامها.

النقل21124
نفقات النقل العيني الذي يمنح للعاملين ويستطيع أفراد 

أسر العاملين استخدامه.

أجور ورواتب عينية أخرى21129
مدفوعات عينية من الميزانية للموظفين خالف ما ذكر 

أعاله.

212111
حصة الحكومة للمؤسسة 
العامة للتقاعد )المدنيين(

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للمؤسسة العامة 
للتقاعد مقابل إشراك موظفي الحكومة المدنيين الذين 
يشغلون وظائف معتمدة بالميزانية على نظام الخدمة 

المدنية في برامج التقاعد للحصول على منافعه بعد انتهاء 
خدماتهم.
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212112
حصة الحكومة للمؤسسة 
العامة للتقاعد )العسكريين(

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للمؤسسة العامة 
للتقاعد مقابل إشراك موظفي الحكومة العسكريين الذين 

يشغلون وظائف معتمدة بالميزانية على نظام الخدمة 
العسكرية في برامج التقاعد للحصول على منافعه بعد 

انتهاء خدماتهم.

21212
حصة الحكومة للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية مقابل إشراك موظفي الحكومة 
المدنيين الذين يشغلون وظائف على نظام العمل في 
برامج التقاعد المدني للحصول على منافعه بعد التقاعد.

212131
تأمين طبي للعاملين داخل 

المملكة – لألجهزة الحكومية

المبالغ المدفوعة من األجهزة الحكومة لشركات التأمين 
مقابل إشراك موظفيها العاملين داخل المملكة وأسرهم 

في برامج التأمين الطبي.

2121311
تأمين طبي - للوكالء والوكالء 
المساعدين ومن في حكمهم

المبالغ المدفوعة من األجهزة الحكومة لوكالء والوكالء 
المساعدين ومن في حكمهم لشركات التأمين مقابل 

إشراك موظفيها العاملين داخل المملكة وأسرهم في 
برامج التأمين الطبي.

212132
تأمين طبي للعاملين داخل 

المملكة – للمؤسسات 
والهيئات

المبالغ المدفوعة من المؤسسات والهيئات الحكومة 
لشركات التأمين مقابل إشراك موظفيها العاملين داخل 

المملكة وأسرهم في برامج التأمين الطبي.

212133
تأمين طبي للعاملين خارج 

المملكة – لألجهزة الحكومية

المبالغ المدفوعة من األجهزة الحكومة لشركات التأمين 
مقابل إشراك موظفيها العاملين خارج المملكة وأسرهم 

في برامج التأمين الطبي.

212134
تأمين طبي للعاملين خارج 
المملكة – للمؤسسات 

والهيئات

المبالغ المدفوعة من المؤسسات والهيئات الحكومة 
لشركات التأمين مقابل إشراك موظفيها العاملين خارج 

المملكة وأسرهم في برامج التأمين الطبي.

212201
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

المدنيين )الكادر العام(
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدنيين 

)الكادر العام(.

تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للقضاة.مكافأة نهاية الخدمة للقضاة212202
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212203
مكافأة نهاية الخدمة ألعضاء 
هيئة التحقيق واالدعاء العام 

)النيابة العامة(

تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة ألعضاء هيئة التحقيق 
واالدعاء العام )النيابة العامة(.

212204
مكافأة نهاية الخدمة ألعضاء 

هيئة التدريس بالجامعات
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة ألعضاء هيئة التدريس 

بالجامعات.

212205
مكافأة نهاية الخدمة للوظائف 

التعليمية
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يشغلون 

الوظائف التعليمية.

212206
مكافأة نهاية الخدمة للوظائف 

الصحية
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يشغلون 

الوظائف الصحية.

212207
مكافأة نهاية الخدمة للوظائف 

الدبلوماسية
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يشغلون 

الوظائف الدبلوماسية.

212208
مكافأة نهاية الخدمة لوظائف 

المستخدمين
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يشغلون 

وظائف المستخدمين.

212209
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين 

في مصنع كسوة الكعبة 
المشرفة

تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في مصنع 
كسوة الكعبة المشرفة.

212210
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين 

بمحطة كهرباء الناصرية
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للمتخصصين واإلداريين 

والعمال بمحطة كهرباء الناصرية.

212211
مكافأة نهاية الخدمة 

للعسكريين
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين.

212212
مكافأة نهاية الخدمة لموظفي 

المؤسسات والهيئات 
والصناديق

تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المؤسسات 
والهيئات العامة والصناديق.
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تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للعمال.مكافأة نهاية الخدمة للعمال212213

212214
مكافأة نهاية الخدمة لموظفي 

الوظائف المؤقتة
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يشغلون 

الوظائف المؤقتة.

212215
مكافأة نهاية الخدمة لموظفي 

التشغيل المباشر
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة لموظفي التشغيل 

المباشر.

212217
مكافأة نهاية الخدمة - للوكالء 
والوكالء المساعدين ومن في 

حكمهم

تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة لموظفين الذين يشغلون 
وظائف الوكالء والوكالء المساعدين ومن في حكمهم.

مكافأة نهاية الخدمة األخرى212299
تصرف منه مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الساللم 

الوظيفية األخرى غير المذكورة.

2 ( الباب الثاني – استخدام السلع والخدمات: 
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 استهالك الكهرباء221111
 مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل استهالك الكهرباء بما 

فيها الرسوم الشهرية على العدادات.

تكاليف إيصال الكهرباء221112
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل تأسيس وإيصال 

التيار الكهربائي أو تقويته.

نفقات كهرباء أخرى221113
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للنفقات األخرى 

للكهرباء التي لم تدرج في البنود المذكورة أعاله.

استهالك المياه2211211
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل استهالك المياه 
من الشبكة العامة بما فيها الرسوم الشهرية على العدادات.

إيصال المياه2211212
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل تأسيس وإيصال شبكة 

المياه.
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نفقات مياه أخرى2211219
مدفوعات نقدية من الميزانية للنفقات األخرى للمياه التي 
لم تدرج في البنود المذكورة أعاله وتشمل تكاليف تأمين 

ونقل المياه.

ارتفاق الصرف الصحي2211221
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل خدمات الصرف الصحي 

وتشمل الرسوم الشهرية.

إيصال شبكة الصرف الصحي2211222
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل تأسيس وإيصال 

شبكة الصرف الصحي.

نفقات صرف صحي أخرى2211229
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للنفقات األخرى للصرف 

الصحي التي لم تدرج في البنود المذكورة أعاله وتشمل 
تكاليف النقل.

خدمات الهاتف الثابت221131
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل استخدام الهاتف 

الثابت وتشمل الرسوم الشهرية.

خدمات الهاتف الجوال221132
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل نفقات الهاتف 

الجوال من رسوم شهرية وأجور المكالمات.

خدمات المراسالت البرقية221133
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل المراسالت 

البرقية.

خدمات اإلنترنت221134
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل استخدام 

الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( بما فيها الرسوم الشهرية.

221135
نفقات إيصال خطوط الهاتف 

واإلنترنت
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل إيصال خطوط 

الهاتف واإلنترنت.

المقابل المالي للدوائر الرقمية.الدوائر الرقمية221136
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نفقات اتصاالت أخرى221139
النفقات األخرى لالتصاالت التي تصرف من الميزانية والتي 

لم تدرج في البنود المذكورة أعاله.

أجور البريد221141
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل الرسائل والطرود 

والبعائث البريدية بكافة أنواعها.

أجور االشتراك في صناديق البريد221142
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل االشتراك في 

الصناديق البريدية.

نفقات بريد أخرى221143
النفقات األخرى التي تصرف من الميزانية للبريد والتي لم 

تدرج في البنود المذكورة أعاله.

الشحن الجوي221151
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل الشحن والنقل 

الجوي لكافة اللوازم والمعدات واألدوات.

الشحن البري221152
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل الشحن والنقل 

البري لكافة اللوازم والمعدات واألدوات.

الشحن البحري221153
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل الشحن والنقل 

البحري لكافة اللوازم والمعدات واألدوات.

221154
نفقات ومستلزمات الشحن والنقل 

األخرى
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل أجور 

ومستلزمات التحميل والتفريغ والتغليف.

محروقات لوسائط النقل221211
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل الوقود والشحوم 

والزيوت لوسائط النقل بأنواعها.

221212
محروقات اآلالت والمعدات 

والمحطات
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل الوقود والشحوم 

والزيوت لآلالت والمعدات والمحطات.
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غاز22122
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل الغاز المستخدم 

في المحطات والمعامل وأدوات المطابخ واألغراض 
الصناعية.

نفقات وقود ومحروقات أخرى22129
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للنفقات األخرى للوقود 

والمحروقات التي لم تدرج في البنود المذكورة أعاله.

مخصصات االبتعاث221311
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل ابتعاث موظفي 

الجهة الحكومية داخليًا، وخارجيًا ومرافقيهم.

مخصصات التدريب221312
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لتدريب موظفي الجهة 

الحكومية في الداخل والخارج.

مستلزمات تعليمية221313

المبالغ التي تدفعها الحكومة مقابل تأمين الوسائل 
التعليمية من مقاعد وطاوالت دراسية ووسائل اإليضاح 

ومستلزمات المسارح المؤقتة ووسائل التدريب ومستلزمات 
التدبير المنزلي.

أنشطة ثقافية وإعالمية )الداخل(2213141
المبالغ المدفوعة من الحكومة لقاء نفقات االشتراك في 

المنظمات المحلية اإلعالمية، والنشاطات المتعلقة بإصدار 
الكتيبات والوثائق اإلعالمية لداخل المملكة.

أنشطة ثقافية وإعالمية )الخارج(2213142

المبالغ المدفوعة من الحكومة لقاء نفقات االشتراك في 
المنظمات المحلية اإلعالمية، والنشاطات المتعلقة بإصدار 

الكتيبات والوثائق اإلعالمية لخارج المملكة كاألسابيع 
الثقافية والمشاركة في المناسبات اإلعالمية والثقافية خارج 

المملكة.

كتب ومراجع2213143
مبالغ مدفوعة من الميزانية لمتعهدين مقابل شراء أو طباعة 

الكتب التعليمية الورقية واإللكترونية والنشرات الدورية 
وأتعاب معدي المقررات.

دراسات وأبحاث علمية2213144
المبالغ التي تدفعها الحكومة لمتعهدين لقاء القيام باألبحاث 

والدراسات ونفقات الخبراء التي يتم استقدامهم لهذه 
األغراض.
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حفالت وضيافات22132
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لإلنفاق على إسكان 
ونقل وإعاشة الضيوف في الفنادق والوحدات السكنية 

المفروشة والحفالت الرسمية والهدايا.

221331
المصاريف السفرية للموظفين 

المدنيين

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المدنيين 
المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية بجميع الساللم 

الوظيفية مقابل انتدابهم في مهام تتطلبها مصلحة العمل 
خالل فترة محاسبية عادة ما تكون سنة.

المصاريف السفرية للعسكريين221332

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين العسكريين 
المعينين على وظائف معتمدة بالميزانية مقابل انتدابهم في 

مهام تتطلبها مصلحة العمل خالل فترة محاسبية عادة ما 
تكون سنة.

221333
المصاريف السفرية للموظفين 
بالمؤسسات والهيئات العامة 

والصناديق

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المدنيين 
المعينين من الحكومة على وظائف معتمدة بالميزانية 

وفقًا لسلم رواتب المؤسسات والهيئات العامة والصناديق 
الحكومية مقابل انتدابهم في مهام تتطلبها مصلحة العمل 

خالل فترة محاسبية عادة ما تكون سنة.

المصاريف السفرية للعمال221334

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للعمال المعينين على 
وظائف معتمدة بالميزانية وفقًا لألجور المحددة في الئحة 

أجور العمال مقابل انتدابهم في مهام تتطلبها مصلحة العمل 
خالل فترة محاسبية عادة ما تكون سنة.

221335
المصاريف السفرية للوظائف 

المؤقتة

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المتعاقد 
معهم على وظائف مؤقتة معتمدة بالميزانية مقابل 
انتدابهم في مهام تتطلبها مصلحة العمل خالل فترة 

محاسبية عادة ما تكون سنة وتشتمل على المكافآت المقررة 
بموجب األنظمة المعمول بها للوظائف المؤقتة.

221336
المصاريف السفرية لوظائف 

التشغيل المباشر 

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المتعاقد 
معهم على وظائف التشغيل المباشر المعتمدة بالميزانية 

العامة.
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2213361
المصاريف السفرية لوظائف 

التشغيل المباشر اإلدارية 
والتخصصية

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المتعاقد 
معهم على الوظائف اإلدارية والتخصصية المعتمدة 

بالميزانية للتشغيل المباشر للمرافق الحكومية مقابل 
انتدابهم في مهام تتطلبها مصلحة العمل خالل فترة 

محاسبية عادة ما تكون سنة.

2213362
المصاريف السفرية لعمال التشغيل 

المباشر

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للعمال المتعاقد معهم 
على وظائف معتمدة بالميزانية للتشغيل المباشر خالل 
العمل مقابل االنتداب في مهام تتطلبها مصلحة العمل 

خالل فترة محاسبية عادة ما تكون سنة.

221337
المصاريف السفرية - للوكالء 

والوكالء المساعدين ومن في 
حكمهم

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين المعينين 
على وظائف الوكالء والوكالء المساعدين ومن في حكمهم 
مقابل انتدابهم في مهام تتطلبها مصلحة العمل خالل فترة 

محاسبية عادة ما تكون سنة.

تذاكر السفر22134
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل أجور اإلركاب برًا 
وبحرًا وجوًا وتشمل العائالت واألمتعة والتعويض عن بدل 

الترحيل.

221341
تذاكر السفر - للوكالء والوكالء 

المساعدين ومن في حكمهم

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية للموظفين الذين 
يشغلون وظائف الوكالء والوكالء المساعدين ومن في 

حكمهم مقابل أجور اإلركاب برًا وبحرًا وجوًا وتشمل العائالت 
واألمتعة والتعويض عن بدل الترحيل.

221351
تنظيم المعارض والندوات 

والمؤتمرات في الداخل
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل االشتراك والتأثيث 

والتجهيز للندوات والمؤتمرات والمعارض المحلية

221352
تنظيم المعارض والندوات 

والمؤتمرات في الخارج
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل االشتراك والتأثيث 

والتجهيز للندوات والمؤتمرات والمعارض اإلقليمية والدولية

بدل الضيافة النقدي22136
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لبعض الموظفين 

الحكوميين لغرض تغطية نفقات استضافة الوفود واللجان 
وتأمين مستلزمات الضيافة.
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نفقات إدارية أخرى22139
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل النفقات اإلدارية 

األخرى التي لم تدرج في البنود السابقة.

استئجار المباني واألراضي221411
مدفوعات نقدية من الميزانية على عقود استئجار المباني 

لألغراض اإلدارية والسكنية والخدمية واألمنية.

استئجار المستودعات والورش221412
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل عقود استئجار 

المستودعات والساحات والورش.

استئجار أجهزة ومعدات طبية221421
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل عقود استئجار المعدات 

واألجهزة الطبية.

استئجار أجهزة ومعدات تقنية221422
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل عقود استئجار المعدات 

التقنية.

221429
استئجار أجهزة ومعدات وآالت 

أخرى
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل عقود استئجار المعدات 

واآلالت األخرى بأنواعها التي لم تدرج في البنود أعاله.

استئجار السيارات221431
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل عقود استئجار 

السيارات.

مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل عقود استئجار الطائرات.استئجار الطائرات221432

مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل عقود استئجار السفن.استئجار السفن221433

استئجار القطارات221434
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل عقود استئجار 

القطارات.
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استئجار وسائط النقل األخرى221439
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل عقود استئجار وسائط 

النقل األخرى التي لم تذكر أعاله.

نفقات استئجار أخرى22149
مدفوعات نقدية من الميزانية مقابل عقود االستئجار األخرى 

التي لم تذكر في بنود االستئجار المذكورة أعاله.

مصروفات مكتبية22201

مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل المستلزمات 
المكتبية التي تحتاج إليها الجهة الحكومية لممارسة نشاطها 

من تأمين األدوات المكتبية والورقية وتأمين المطبوعات 
واألحبار, وتأمين األثاث المكتبي, واألجهزة الكهربائية 

المكتبية, واالشتراك بالصحف والمجالت, وتكاليف شراء 
الكتب وعمل األختام، وتكاليف اإلعالن عن المنافسات 

الحكومية... إلخ.

رخص وبرامج الحاسب اآللي222021
مدفوعات نقدية من الميزانية لتغطية نفقات البرامج 

والرخص.

سلع وخدمات حاسب آلي أخرى222029
مدفوعات نقدية من الميزانية لتغطية نفقات سلع وخدمات 

حاسب آلي أخرى.

أدوية222031
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لتغطية نفقات األدوية 

والعقاقير الطبية.

غازات ومحاليل ومستلزمات طبية222032
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لتغطية نفقات أدوات 
ومستلزمات طبية من ضماد وحقن وأدوات جراحية وشاش 

وقطن ومحاليل وغازات وغيرها.

نفقات طبية أخرى غير مصنفة.نفقات طبية أخرى222039

222041
مواد ومبيدات زراعية وبيئية 

وبيطرية ومخبرية
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لتغطية نفقات مواد 

ومبيدات زراعية وبيئية وبيطرية ومخبرية.
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مواد ومستلزمات صناعية للتدريب222051
مدفوعات نقدية من الميزانية لتغطية نفقات المواد 

والمستلزمات الصناعية لغرض تدريب العاملين.

مواد ومستلزمات صناعية للتعليم222052
مدفوعات نقدية من الميزانية لتغطية نفقات المواد 

والمستلزمات الصناعية لغرض التعليم.

مواد ومستلزمات صناعية أخرى222053
مدفوعات نقدية من الميزانية لتغطية نفقات المواد 
والمستلزمات التشغيلية لألغراض الصناعية واإلنتاجية.

222061
قطع غيار األجهزة واآلالت 

والمعدات والمضخات وصيانتها
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لتغطية نفقات تأمين 

قطع غيار األجهزة واآلالت والمعدات والمضخات.

قطع غيار وسائط النقل وصيانتها222062
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية لتغطية نفقات تأمين 

قطع غيار وسائط النقل بأنواعها.

كساوي22207

يصرف منه أقيام المالبس التي تعطى للعاملين في الوحدات 
الحكومية والتي يكون لزامًا عليهم استخدامها أثناء تأدية 
العمل، وال يمكن لهم استخدامها في غير أوقات العمل 
مثل المالبس الموحدة لموظفي الجمارك في المنافذ 

الجوية والبرية والبحرية، ومالبس األطباء والتمريض والفنيين 
الصحيين العاملين في المرافق الصحية والمالبس الرسمية 

العسكرية... إلخ.

تجهيزات22208

تشمل المستلزمات غير الرأسمالية )أو الرأسمالية المستأجرة( 
الالزمة إلعداد المواقع المؤقتة للعمل سواء كانت لألغراض 

المدنية أو العسكرية مثل تسوية المواقع والمستأجر 
من المكاتب الميدانية والخيام واألثاث ومستلزماتها في 
المناسبات والمناورات، وقيمة األغطية والمراتب التي 
تستخدم في المواقع الخاصة بالعمل ومهاجع الجنود.

خدمات الكساوي والتجهيزات22210

تشمل نفقات غسل وكي المالبس التي تعطى للعاملين في 
الوحدات الحكومية التي يكون لزامًا عليهم استخدامها أثناء 
تأدية العمل، والمفروشات وأغطية األسرة والمقاعد التي 

تستخدم أثناء العمل.
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نفقات استهالكية أخرى22299
مدفوعات نقدية تصرف من الميزانية مقابل قطع الغيار 
واألجهزة واآلالت والمعدات ووسائط النقل والمحطات.

مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس22311

مكافآت نقدية تصرف من الميزانية لرؤساء وأعضاء المجالس 
المتعاقد معهم على وظائف مجالس المناطق والمجالس 
البلدية ومجالس إدارات المؤسسات والهيئات خالل فترة 

محاسبية عادة ما تكون سنة.

النفقات التشغيلية للمجالس22312

تشمل النفقات التي تتحملها الوحدة الحكومية مقابل 
مكافآت للمتعاقد معهم من غير موظفي الحكومة على 

وظائف المجالس خالل فترة محاسبية عادة ما تكون سنة، 
والنفقات األخرى مثل:

1. المصاريف السنوية.

2. أجور اإلركاب لرؤساء وأعضاء المجالس.

3. مكافآت اللجان والهيئات.

4. النفقات المكتبية والمستلزمات األخرى الالزمة للمجالس.

النفقات المتفرقة للبلديات22313

تشمل نفقات تجهيز ودفن الموتى والنفقات األخرى التي 
تدفعها الوحدة الحكومية لقاء تأمين بعض المستلزمات 

واالحتياجات الالزمة لعملها التي تكون تكلفتها منخفضة أو 
تكون الحاجة لها بصورة غير مستمرة ولم يخصص لها بنود 

بميزانية الوحدة الحكومية.

نفقات األعمال اإلحصائية223201

تشمل النفقات المباشرة وغير المباشرة الالزمة للقيام 
بأعمال ومهام اإلحصاء والتعداد والمسح بما في ذلك 

المكافآت )لغير العاملين في الوحدة الحكومية التي تدخل 
ضمن مهامها هذه األعمال( والمستلزمات المكتبية 

والتنقالت والمصاريف السفرية.

نفقات األبحاث العلمية223202

تشمل النفقات على األبحاث العلمية التي تتحملها الوحدة 
الحكومية مباشرة مثل المواد والمستلزمات الالزمة إلجراء 

األبحاث العملية والنظرية ومكافآت الباحثين من غير موظفي 
الوحدة الحكومية، وكذلك تمويل األبحاث التي يتقدم بها 
الباحثون من خارج الوحدة الحكومية والتي يتم صرفها على 

مراحل وفق برنامج البحث.
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الدراسات العلمية223203

هي النفقات المباشرة التي تتحملها الوحدة الحكومية في 
سبيل إجراء الدراسات الفنية وغير الفنية التي تساعد الوحدة 

على تقديم أو تحسين المنتجات أو الخدمات التي تقدمها 
وتشمل المكافآت للمشاركين من غير العاملين بالوحدة 

الحكومية أو النفقات غير المباشرة التي تكون للغرض ذاته.

223204
نفقات الدعوة في الداخل / 
مصاريف إدارية واستهالكية

تشمل المكافآت التي تصرف للمشاركين في النشاط الدعوى 
داخل المملكة وكذلك مصاريف تأمين مستلزمات مكاتب 
الدعوة من مطبوعات وأجهزة مسموعة ومرئية وحقائب 

وهدايا وتنقالت واتصاالت وإسكان.

223205
نفقات الدعوة في الداخل / نفقات 

مسابقات حفظ وتجويد القرآن 
الكريم

تشمل تكاليف إقامة مسابقات حفظ وتجويد القرآن الكريم 
من إيجار قاعات وجوائز وهدايا للمشاركين في المسابقة 
ومكافآت األساتذة ولجان التحكيم والمنظمين من غير 

العاملين بالوحدة الحكومية ونفقات إقامتهم وإعاشتهم 
وتنقالتهم وقيمة التأشيرات الالزمة إلقامة هذه 

المسابقات.

طباعة النشرات التوعوية223206
تشمل نفقات النشرات والمواد اإلعالمية المرئية 

والمسموعة بكافة اللغات التي تدفعها الوحدات الحكومية 
المشاركة في المناشط التوعوية.

223207
نفقات التوعية بأضرار القات 

والمخدرات

تشمل النفقات المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها الوحدة 
الحكومية المناط بها القيام بإعداد وتنفيذ برامج التوعية 

بأضرار القات والمخدرات سواًء كانت هذه البرامج تنفذ من 
خالل المدارس أو المهرجانات واالحتفاالت أو من خالل 

وسائل اإلعالم أو المساجد... إلخ ومنها المواد والمستلزمات 
الالزمة للبرنامج ومكافآت المشاركين من غير موظفي 

الوحدات الحكومية التي تتولى تنفيذ البرنامج وتنقالتهم 
وإعاشتهم وإسكانهم.

نفقات دعوية أخرى في الداخل223208

تشمل تكاليف النشاطات الدعوية المختلفة في الداخل 
التي ال تندرج ضمن بنود الدعوة في الداخل السابقة ومنها 
إقامة المخيمات والندوات من إيجار قاعات وجوائز وهدايا 

للمشاركين في النشاط ومكافآت المنظمين من غير العاملين 
بالوحدة الحكومية ونفقات إقامتهم وإعاشتهم وتنقالتهم 

وقيمة التأشيرات الالزمة.
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نفقات دعوة مخصصة223209
الرواتب والمكافآت واألجور للقائمين بالدعوة في الخارج من 

غير العاملين بالوحدات الحكومية المختصة بهذا النشاط.

223210
مصاريف إدارية واستهالكية 

للنشاط الدعوي مخصصة

تشمل النفقات التي تصرف في النشاط الدعوى خارج 
المملكة وكذلك مصاريف تأمين مستلزمات مكاتب الدعوة 
من مطبوعات وأجهزة مسموعة ومرئية وحقائب وهدايا 

وتنقالت واتصاالت وإسكان غير العاملين بالوحدة الحكومية 
المختصة بهذا النشاط )يالحظ أن الرواتب والبدالت الخاصة 
بالعاملين في هذا النشاط تؤدى من البنود المختصة ضمن 

تعويضات العاملين(.

نفقات دعوية أخرى مخصصة.نفقات دعوية أخرى مخصصة223211

22331
إعانة أئمة ومؤذني الحرمين 

الشريفين

المبالغ التي تصرفها الحكومة كمخصصات ألئمة ومؤذني 
الحرمين الشريفين , بخالف ما يتقاضاه من وظيفته األساسية 

, وتقتصر على الحرمين دون سواهما.

المبالغ المقدمة من الحكومة لسدنة البيت الحرام.سدنة الكعبة22332

2234
نفقات األنشطة المهنية 

واإلعالمية والرياضية
تشمل النفقات التي تصرف من الميزانية لألنشطة المهنية 

واإلعالمية والرياضية.

نفقات النشاط الرياضي والثقافي22341

تشمل نفقات إقامة المهرجانات والملتقيات والندوات 
الثقافية والرياضية بالداخل والخارج التي تقيمها الوحدات 
الحكومية التي تدخل هذه األنشطة في مهامها وجميع 
النفقات غير الرأسمالية الالزمة لها بما في ذلك مكافآت 

المشاركين من غير موظفي هذه الوحدات الحكومية وتذاكر 
سفرهم وإعاشتهم وتنقالتهم.

الرياضة للجميع2234101
نفقات تصرف من الميزانية على المساهمات الرياضية 

المجتمعية.
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نفقات تصرف من الميزانية لالتحادات الرياضية واألندية.التدريب الرياضي2234102

نفقات تصرف من الميزانية لالتحادات الرياضية واألندية.المنافسات الداخلية2234103

2234104
المنافسات الخارجية واالستضافات 

والمشاركات االقليمية والدولية 
واألولمبية

نفقات تصرف من الميزانية على المنافسات الخارجية 
واالستضافات والمشاركات اإلقليمية والدولية واألولمبية.

2234105
جوائز بطولتي كأس خادم الحرمين 

الشريفين وكأس ولي العهد
نفقات تصرف من الميزانية على جوائر بطولتي كأس خادم 

الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.

المعسكرات2234121
نفقات تصرف من الميزانية على المعسكرات الداخلية 

والخارجية لالتحادات الرياضية واألندية.

نفقات تصرف من الميزانية على الرحالت والمهرجانات.الرحالت والمهرجانات2234122

الخدمات العامة2234123
نفقات تصرف من الميزانية على المشاركة في المهرجانات 

واألنشطة.

نفقات تصرف من الميزانية على المهرجانات والمواسم.معسكرات العمل2234124

النشاط الكشفي2234125
نفقات تصرف من الميزانية على المشاركة في بعض 

األنشطة والندوات الثقافية والرياضية.

تصرف من الميزانية على البحوث والدراسات.البحوث2234131
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نفقات تصرف من الميزانية على موظفي معهد إعداد القادة.التدريب وإعداد القادة2234132

تصرف من الميزانية على المجلة واإلعالم.اإلعالم والنشر ومجلة الجيل2234133

العالقات العامة2234134
نفقات تصرف من الميزانية على األنشطة واستئجار الفنادق 

واللجنة األولمبية.

اتفاقيات ثنائية2234135
نفقات تصرف من الميزانية على االتفاقيات مع اللجان التابعة 

لالتحادات الدولية.

22342
نفقات البرامج اإلذاعية 

والتلفزيونية

تتضمن النفقات التي تتحملها القنوات اإلذاعية والتلفزيونية 
للبرامج التي تبث من خاللها، وتشمل نفقات الديكور 

ومكافآت الضيوف والمتعاونين والمراسلين في الداخل 
والخارج غير المتفرغين المشاركين في إنتاج هذه البرامج 
ونفقات شراء حقوق االنتاج الداخلي والخارجي للبرامج 

واألفالم وبث المواد واألحداث الرياضية والثقافية والفنية.

نفقات الوثائق والمواد اإلعالمية22343

تشمل نفقات تصميم وطباعة وإصدار النشرات والكتيبات 
المتعلقة بنشاط الوحدة الحكومية واشتراك الوحدات 

الحكومية اإلعالمية في وكاالت األنباء ونفقات نشر وتأمين 
الوثائق اإلعالمية.

22344
أتعاب المحامين والمحاسبين 

القانونيين

تصرف منه أتعاب المحامين المكلفين بالترافع أمام الجهات 
القضائية بالقضايا المتعلقة بالوحدة الحكومية في الداخل 
والخارج، وأتعاب مكاتب المحاسبين القانونيين المكلفين 

بمراجعة حسابات الوحدة الحكومية.
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مستلزمات القصور والضيافة223901

تصرف منه نفقات تأثيث وتجهيز القصور ومقار الضيافة 
الحكومية وجميع مستلزماتها وتشمل اللوحات والتحف 

ونفقات إسكان وإعاشة ضيوف الدولة التي يتقرر إسكانهم 
بالفنادق وتذاكر سفرهم وتكاليف استئجار وسائل نقلهم 

ونفقات الحفالت والوالئم الرسمية والهدايا واإلعالم في 
الداخل والخارج وتكاليف تأمين وتركيب وتجهيز الخيام بمواقع 
المناسبات والمطبوعات ألغراض الضيافة وصيانة المركبات 

في القصور ومقار الضيافة.

نفقات جبائية223902
تشمل نفقات تحصيل األموال المستحقة للخزينة العامة بما 
فيها الزكاة مثل مكافآت العاملين المكلفين على التحصيل 

وإعاشتهم ومصاريفهم السفرية وتنقالتهم.

تأثيث المساجد223903
يشمل قيمة ما توفره الوحدات الحكومية للمساجد بشكل 

عام من أثاث ومستلزمات.

ترحيل مخالفي نظام اإلقامة223904

يتضمن جميع النفقات التي تتحملها الوحدات الحكومية 
المختصة بترحيل مخالفي نظامي العمل واإلقامة من نفقات 

إعاشة وإسكان وتنقل وتذاكر سفر وتوفير المستلزمات 
الالزمة لهذه المهام.

اشتراك في منظمات دولية223905
تشمل الرسوم السنوية الالزمة الكتساب صفة العضوية 

للوحدة الحكومية المختصة بنشاط مشابه لنشاط المنظمة 
اإلقليمية أو الدولية.

223906
نفقات االستقدام ورخص إقامة غير 

السعوديين

تشمل الرسوم والنفقات التي تتحملها الوحدة الحكومية 
لقاء تعاقدها مع القوى العاملة من غير السعوديين للعمل 
لفترات طويلة أو قصيرة، ومنها رسوم التأشيرات وأتعاب 
مكاتب الخدمات ورسوم اإلقامة والعمل ونقل الكفالة... 

إلخ.

رخص السير والقيادة223907

تشمل الرسوم التي تتحملها الوحدة الحكومية نظير استخراج 
رخص سير المركبات والمعدات المملوكة لها والرسوم 

األخرى واجبة الدفع حتى يمكن استخدام المركبة أو المعدة 
وكذلك الرسوم التي تتحملها الوحدة الحكومية لقاء حصول 

الطيارين على رخص الطيران وسائقي القطارات التابعين 
للوحدات الحكومية على التصاريح الالزمة وتجديدها.
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تعرفة الخدمات الحكومية األخرى223999
تشمل الرسوم المفروضة من قبل وحدات حكومية أخرى 
على مزاولة مهن محددة أو أنشطة معينة والتي تتحملها 

الوحدة الحكومية.

2241
التشغيل والصيانة والنظافة 

المباشرة

تشمل جميع النفقات التشغيلية بما في ذلك الرواتب 
واألجور والبدالت التي تتحملها الوحدة الحكومية بشكل 

مباشر في سبيل تشغيل وصيانة ونظافة مرافقها وكذلك 
نفقات تأمين مواد ومستلزمات التشغيل ومواد الصيانة 

والنظافة من زيوت وشحوم ومواد كيماوية ومواد تنظيف 
ومستهلكات )عدا قطع الغيار( الالزمة للقيام بهذه المهام 

ذاتيًا.

224211
الصيانة والنظافة )عقود( - مباٍن 

ومنشآت سكنية

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

224212
الصيانة والنظافة )عقود( - مباٍن 

ومنشآت إدارية

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

224213
الصيانة والنظافة )عقود( - مباٍن 

ومنشآت تعليمية

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.
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224214
الصيانة والنظافة )عقود( - مباٍن 

ومنشآت صحية

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

الصيانة والنظافة )عقود( – مساجد224215

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

224216
الصيانة والنظافة )عقود( – مباٍن 

ومنشآت أخرى

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

22422
الصيانة والنظافة )عقود( - األحياء 

السكنية والمدن

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

22423
الصيانة والنظافة )عقود( - األجهزة 

واآلالت والمعدات

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.
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22424
الصيانة والنظافة )عقود( - مرافق 

عامة

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة المرافق العامة بما فيها األصول الرأسمالية 
الالزمة للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو 

المتعهد وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود 
المبرمة معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف 

هذه البنود.

الصيانة والنظافة )عقود( – طرق224241

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

224242
الصيانة والنظافة )عقود( - مطارات 

وموانئ

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

224243
الصيانة والنظافة )عقود( - ميادين 
وحدائق ومنشآت رياضية وثقافية

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

224244
الصيانة والنظافة )عقود( - محطات 

وشبكات

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.
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224249
الصيانة والنظافة )عقود( - مرافق 

عامة أخرى

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

22429
الصيانة والنظافة )عقود( - صيانة 

ونظافة أخرى

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية لغرض 
صيانة ونظافة مرافقها، بما فيها األصول الرأسمالية الالزمة 
للقيام بهذه المهام التي تعود ملكيتها للمقاول أو المتعهد 
وليس للوحدة الحكومية وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة 
معهم، وفقًا ألغراض العقود الواردة في تصنيف هذه البنود.

التشغيل )عقود( - مباٍن ومنشآت22431

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية 
لغرض تشغيل مرافقها وعقود تشغيل األنظمة والمعدات 

والمحطات والمعامل والمختبرات والمركبات وشبكات 
االتصاالت والمياه والكهرباء والحاسب اآللي ومراكز 

المعلومات والمباني والساحات والمزارع والحدائق بما فيها 
األصول الرأسمالية الالزمة للقيام بهذه المهام التي تعود 

ملكيتها للمقاول أو المتعهد وليس للوحدة الحكومية وفقًا 
لما تنص عليه العقود المبرمة معهم، وفقًا ألغراض العقود 

الواردة في تصنيف هذه البنود.

22432
التشغيل )عقود( - األجهزة واآلالت 

والمعدات

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية 
لغرض تشغيل مرافقها وعقود تشغيل األنظمة والمعدات 

والمحطات والمعامل والمختبرات والمركبات وشبكات 
االتصاالت والمياه والكهرباء والحاسب اآللي ومراكز 

المعلومات والمباني والساحات والمزارع والحدائق بما فيها 
األصول الرأسمالية الالزمة للقيام بهذه المهام التي تعود 

ملكيتها للمقاول أو المتعهد وليس للوحدة الحكومية وفقًا 
لما تنص عليه العقود المبرمة معهم، وفقًا ألغراض العقود 

الواردة في تصنيف هذه البنود.
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التشغيل )عقود( - مرافق عامة22433

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية 
لغرض تشغيل مرافقها وعقود تشغيل األنظمة والمعدات 

والمحطات والمعامل والمختبرات والمركبات وشبكات 
االتصاالت والمياه والكهرباء والحاسب اآللي ومراكز 

المعلومات والمباني والساحات والمزارع والحدائق بما فيها 
األصول الرأسمالية الالزمة للقيام بهذه المهام التي تعود 

ملكيتها للمقاول أو المتعهد وليس للوحدة الحكومية وفقًا 
لما تنص عليه العقود المبرمة معهم، وفقًا ألغراض العقود 

الواردة في تصنيف هذه البنود.

22434
التشغيل )عقود( - التقنية 

والمعلومات

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية 
لغرض تشغيل مرافقها وعقود تشغيل األنظمة والمعدات 

والمحطات والمعامل والمختبرات والمركبات وشبكات 
االتصاالت والمياه والكهرباء والحاسب اآللي ومراكز 

المعلومات والمباني والساحات والمزارع والحدائق بما فيها 
األصول الرأسمالية الالزمة للقيام بهذه المهام التي تعود 

ملكيتها للمقاول أو المتعهد وليس للوحدة الحكومية وفقًا 
لما تنص عليه العقود المبرمة معهم، وفقًا ألغراض العقود 

الواردة في تصنيف هذه البنود.

عقود تشغيل أخرى22435

تشمل تكاليف العقود التي تبرمها الوحدة الحكومية 
لغرض تشغيل مرافقها وعقود تشغيل األنظمة والمعدات 

والمحطات والمعامل والمختبرات والمركبات وشبكات 
االتصاالت والمياه والكهرباء والحاسب اآللي ومراكز 

المعلومات والمباني والساحات والمزارع والحدائق بما فيها 
األصول الرأسمالية الالزمة للقيام بهذه المهام التي تعود 

ملكيتها للمقاول أو المتعهد وليس للوحدة الحكومية وفقًا 
لما تنص عليه العقود المبرمة معهم، وفقًا ألغراض العقود 

الواردة في تصنيف هذه البنود.
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خدمات الدراسات والتصاميم2251

تشمل تكاليف العقود الخاصة بإجراء الدراسات االجتماعية 
واإلدارية واالقتصادية والفنية وغيرها من الدراسات التي 

تبرمها الوحدة الحكومية مع الشركات أو المكاتب أو المراكز 
المتخصصة في مثل هذه األعمال، وتكاليف عقود التصاميم 
الفنية الالزمة لترميم المرافق المدنية والعسكرية والمباني 
والطرق والميادين والمحطات والسدود والتصاميم المبدئية 

ألعمال التطوير الشاملة.

خدمات االستشارات2252
تشمل تكاليف عقود الخدمات االستشارية التي تبرمها 

الوحدة الحكومية مع مكاتب متخصصة لتقديم استشارات 
إدارية أو فنية... إلخ.

خدمات اإلشراف2253

تشمل تكاليف عقود خدمات اإلشراف التي تبرمها الوحدة 
الحكومية مع مكاتب متخصصة لإلشراف على تنفيذ عقود 

إنشاء أو توريد أو تجهيز أو عقود تقديم خدمات مثل خدمات 
إدارية أو تغذية..إلخ سبق أن أبرمتها الوحدة الحكومية مع 

أطراف أخرى.

المعلومات والبيانات2254

تشمل نفقات توفير وتصنيف المعلومات التي تحتاج إليها 
الوحدة الحكومية سواًء كان ذلك عن طريق جمع البيانات أو 

من خالل أنظمة المعلومات وإعداد الخرائط من خالل التصوير 
الجوي أو الرفع المساحي ونفقات معالجة البيانات اإلحصائية 

وتسجيل وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق العقارية.

226
خدمات فنية وإدارية وأمنية 

مساندة

تشمل عقود توفير خدمات فنية وإدارية مساندة وخدمات 
األمن والسالمة التي تبرمها الوحدة الحكومية مع مكاتب 

أو مراكز متخصصة في هذه المجاالت، وتشمل عقود 
االتفاقيات والتعاون.

ترميمات وتحسينات األصول227

نفقات إجراء الترميم وأعمال الصيانة الالزمة لألصول غير 
المالية من مباني ومركبات ومحطات وشبكات وغير ذلك من 
األصول غير المالية بما فيها أعمال الدهان واستبدال األجزاء 

التالفة بالمباني التي يلزم القيام بها لالستفادة من هذا 
األصل خالل عمره االفتراضي بما ال يدخل في أعمال العمران 

أو التحسينات التي تزيد في العمر االفتراضي لألصل.

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف
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فروق تحويل عمالت228
مخصص لمعالجة النفقات المترتبة على فروق تحويل 

العمالت.

سلع وخدمات أخرى229
تشمل توفير سلع وخدمات ومواد تحتاج إليها الجهة 

الحكومية وال توجد بنود تناسبها ضمن البنود السابقة في 
السلع والخدمات.
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3 ( الباب الثالث – استهاك رأس المال الثابت )غير مستخدم في الميزانية(.

4 ( الباب الرابع – نفقات التمويل: 

 
اإليضاحاسم البندرمز التصنيف

نفقات التمويل إلى غير المقيمين241
هي المبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية مقابل تأجيل 

الدفع النقدي إلى غير المقيمين.

تسديد أقساط وعوائد2421
هي المبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية مقابل تسديد 

أقساط وعوائد نتيجة تأجيل الدفع النقدي.

243
نفقات التمويل إلى وحدات 

الحكومة العامة األخرى
هي المبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية مقابل تأجيل 

الدفع النقدي إلى وحدة حكومية أخرى.

5 ( الباب الخامس – اإلعانات:

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف

إعانة شركات الكهرباء25111
هي المبالغ التي تقدم من قبل الوحدة الحكومية المختصة 

بالنشاط من الميزانية العامة للدولة إلى شركات الكهرباء.

إعانات الشركات العامة المالية2512
هي المبالغ التي تقدم من قبل الوحدة الحكومية المختصة 

بالنشاط من الميزانية العامة للدولة إلى الشركات 
والمؤسسات العامة غير المالية.

إعانات المدارس األهلية2521101

هي المبالغ التي تقدم من قبل الوحدة الحكومية المختصة 
بالنشاط من الميزانية العامة للدولة إلى مدارس التعليم 

العام داخل المملكة التي تقدم برنامجها التعليمي المماثل 
لبرامج التعليم في المدارس الحكومية سواًء كانت هذه 

اإلعانة تقدم على أساس عدد الطلبة أو دعم لرواتب فئات 
إدارية أو أعضاء هيئة التدريس أو جزء منهم أو وفقًا لتنفيذ 

أنشطة محددة.

إعانات المدارس العالمية بالداخل2521102

هي المبالغ التي تقدم من قبل الوحدة الحكومية المختصة 
بالنشاط من الميزانية العامة للدولة إلى مدارس التعليم 

العام داخل المملكة التي تقدم برنامجها التعليمي المماثل 
لبرامج تعليم دولية.

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف
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2521103
إعانة المعاهد الفنية ومراكز 

التدريب المهني

هي المبالغ التي تقدم من قبل الوحدة الحكومية المختصة 
بالنشاط وتصرف من الميزانية العامة للدولة إلى المعاهد 
والمراكز الفنية والتدريب المهني المتخصص األهلية داخل 

المملكة التي تقوم بالتدريب الفني والمهني للطلبة.

2521104
إعانات المدارس السعودية في 

الخارج

هي المبالغ التي تقدم من قبل الوحدة الحكومية المختصة 
بالنشاط من الميزانية العامة للدولة إلى مدارس التعليم 

العام خارج المملكة التي تقدم برنامجها التعليمي المماثل 
لبرامج التعليم في المدارس الحكومية السعودية سواًء 
كانت هذه اإلعانة تقدم على أساس عدد الطلبة أو دعم 

لرواتب فئات إدارية أو أعضاء هيئة التدريس أو جزء منهم أو 
وفقًا لتنفيذ أنشطة محددة.

إعانات تعليمية أخرى2521199
هي المبالغ التي تقدم من قبل الوحدة الحكومية المختصة 

بالنشاط من الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات 
التعليمية األخرى غير المدارس.

إعانات زراعية2521201

هي المبالغ التي تقدم من قبل الوحدة الحكومية من 
الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات الزراعية الخاصة 
لدعم إنتاج محاصيل معينة أو أصناف محددة أو لغرض 

استخدام أساليب زراعية معينة مثل استخدام أسلوب الري 
بالتنقيط في زراعة بعض المحاصيل.

إعانات األعالف2521202

هي المبالغ التي تقدم من قبل الوحدة الحكومية من 
الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات الزراعية أو التجارية 
الخاصة لدعم استيراد أو زراعة بعض األنواع التي تدخل في 

إنتاج األعالف.

إعانات شراء القمح والشعير2521203
هي المبالغ التي تقدم من ِقبل الوحدة الحكومية من 

الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات الزراعية أو التجارية 
الخاصة لدعم استيراد أو زراعة القمح والشعير.

إعانات استيراد األرز2521204
هي المبالغ التي تقدم من ِقبل الوحدة الحكومية من 

الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات التجارية الخاصة 
لدعم استيراد األرز.

إعانات الحليب2521205
هي المبالغ التي تقدم من ِقبل الوحدة الحكومية من 

الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات التجارية الخاصة 
إعانة الحليب.

إعانة اإلسمنت المستورد2521206
هي المبالغ التي تقدم من ِقبل الوحدة الحكومية من 

الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات التجارية الخاصة 
إعانة اإلسمنت المستورد.
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إعانات زراعية وغذائية أخرى2521299
هي المبالغ التي تقدم من ِقبل الوحدة الحكومية من 

الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات التجارية الخاصة 
إعانات زراعية وغذائية أخرى.

إعانات المشاريع المهنية25213
هي المبالغ التي تقدم من ِقبل الوحدة الحكومية من 

الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات التجارية الخاصة 
إعانات المشاريع المهنية.

25219
إعانات لمشاريع خاصة غير مالية 

أخرى

هي المبالغ التي تقدم من ِقبل الوحدة الحكومية من 
الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات التجارية الخاصة 

إعانات لمشاريع خاصة غير مالية أخرى.

إعانات خاصة مالية2522
هي المبالغ التي تقدم من ِقبل الوحدة الحكومية من 

الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات التجارية الخاصة 
إعانات خاصة مالية.

إعانات أخرى253
هي المبالغ التي تقدم من ِقبل الوحدة الحكومية من 

الميزانية العامة للدولة إلى المشروعات التجارية الخاصة 
إعانات أخرى.

6 ( الباب السادس – المنح: 
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261101
نفقات المنح للطلبة غير 

السعوديين
نفقات دراسية تقدمها الحكومة لرعايا الدول األخرى للدراسة 

بالمملكة في مختلف مراحل التعليم العام والتعليم العالي.

منح أخرى جارية لحكومات أجنبية261199
هي المبالغ النقدية التي تقدم من قبل الوحدة الحكومية من 

الميزانية العامة للدولة إلى حكومات أجنبية.

منح رأسمالية لحكومات أجنبية2612
هي المبالغ التي تقدم إلنشاء مباٍن وإنشاءات وبنى تحتية 

في حكومات أجنبية.

غوث الالجئين الفلسطينيين262101
مبلغ نقدي يقدم طوعًا من الحكومة لوكالة غوث الالجئين 

وشؤون الفلسطينيين )منظمة دولية(.

الندوة العالمية للشباب اإلسالمي262102
مبلغ نقدي يقدم طوعًا من الحكومة للندوة العالمية 

للشباب اإلسالمي )منظمة دولية(.

الهيئة العربية لشؤون فلسطين262103
مبلغ نقدي يقدم طوعًا من الحكومة للهيئة العربية لشؤون 

فلسطين )منظمة دولية(.

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف
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رابطة العالم اإلسالمي262104
مبلغ نقدي يقدم طوعًا من الحكومة لرابطة العالم 

اإلسالمي )منظمة دولية(.

262105
إعانة مركز الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع 
األديان والثقافات

مبلغ نقدي يقدم طوعًا من الحكومة لمركز الملك عبدالله 
للحوار.

منح أخرى جارية لمنظمات دولية262199
مبالغ نقدية تقدم طوعًا من الحكومة إلى منظمات دولية 

أخرى غير مذكورة فيما سبق.

منح رأسمالية تقدم طوعًا من الحكومة إلى منظمات دولية.منح رأسمالية لمنظمات دولية2622

2631
منح جارية لوحدات أخرى في 

الحكومة العامة
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة لوحدات حكومية أخرى.

2632
منح رأسمالية لوحدات أخرى في 

الحكومة العامة
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة إلى وحدات حكومية 

أخرى مقابل إنشاء أصول رأسمالية.

7 (   الباب السابع – المنافع االجتماعية: 
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منافع الضمان االجتماعي النقدية2711

النفقات التي تصرف من قبل المؤسسة العامة للتقاعد 
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للمشتركين في 

برامجها، تشمل جميع التعويضات التي تقوم بدفعها صناديق 
التأمين االجتماعي لألسر بموجب المشاركة في برامج تأمين 

معينة تديرها هذه الصناديق.

منافع الضمان االجتماعي العينية2712
النفقات العينية التي تصرف من قبل صناديق التأمين 

االجتماعي لألسر بموجب المشاركة في برامج تأمين معينة 
تديرها هذه الصناديق.

272111
إعانة الضمان االجتماعي )تمويل 

الزكاة(
المبالغ المدفوعة من متحصالت الزكاة للفئات المحددة وفقًا 

للمصارف الشرعية للزكاة.

رمز التصنيف
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272112
إعانة الضمان االجتماعي )تمويل 

الميزانية(

المبالغ المدفوعة من الميزانية لألفراد واألسر لمواجهة ظروف 
معينة مثل )المرض، العجز، الترمل( وهي تقدم دون اشتراك 
في برامج التأمين االجتماعي، تشمل نفس منافع الضمان 
االجتماعي لكن تقدمها الحكومة للمجتمع بأسره أو لفئات 
معينة منه في حالة عدم وجود برامج للتأمين االجتماعي 

لتغطية الظروف واألحداث المشار إليها أعاله، أو في حالة 
عدم اشتراك أسر معينة في برامج التأمين االجتماعي القائمة، 

أو إذا اعتبرت منافع التأمين االجتماعي غير كافية لتغطية 
احتياجات معينة.

272113
بدل غالء معيشة لمستحقي 

الضمان االجتماعي
بدل غالء معيشة نقدي يصرف لمستحقي الضمان االجتماعي

نفقات ذوي االحتياجات الخاصة27212
المبالغ المدفوعة من الميزانية ألسر ذوي االحتياجات الخاصة 
لمواجهة ظروف اإلعاقة وهي تقدم دون اشتراك في برامج 

التأمين االجتماعي.

27213
مساعدة السجناء والمتضررين 

السعوديين في الخارج
المبالغ المقدمة من الميزانية للسجناء والموقوفين 

والمتضررين السعوديين في الخارج.

مساعدة األسر الحاضنة والبديلة27214
المبالغ المقدمة من الميزانية لألسر البديلة والحاضنة لألطفال 

األيتام.

إعانة زواج نزالء الدور االجتماعية27215
المبالغ المقدمة من الميزانية لنزالء الدور االجتماعية عند 

الزواج.

إعانة الشباب الباحث عن العمل27216
المبالغ المقدمة من الميزانية العامة إلعانة الشباب الباحثين 

عن العمل.

27219
منافع الضمان االجتماعي النقدية 

األخرى
المبالغ المقدمة من الميزانية لألغراض غير المذكورة أعاله.

ُمعينات ذوي االحتياجات الخاصة27221
النفقات المدفوعة من الميزانية لتأمين األجهزة والمعدات 

وتجهيز السيارات المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة المقدمة 
من قبل الحكومة لمواجهة ظروفهم.

اإلعاشة27222
اإلعاشة المقدمة مباشرة أو عن طريق متعهدي اإلعاشة 
العينية للسجناء والمرضى والطلبة ونزالء دور المالحظة 

والرعاية والتأهيل.
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نفقات المرضى ونزالء الدور27223

تشمل المبالغ المدفوعة من الميزانية لتأمين المستلزمات 
االستهالكية والكساوي للسجناء والمرضى ونزالء الدور 

االجتماعية المقدمة مباشرة من قبل الحكومة أو بشكل غير 
مباشر عن طريق متعهد.

نفقات العالج27224

المبالغ التي تدفعها الحكومة مقابل تكاليف عالج المواطنين 
في الداخل والخارج دون االشتراك في برامج التأمين، وكذلك 
ما يصرف للمرضى من إعانة نقدية عند عالجهم خارج منطقة 

إقامتهم ومرافقيهم.

27229
منافع المساعدة االجتماعية 

العينية األخرى
المساعدات العينية التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

2731
المنافع االجتماعية النقدية 

المتصلة بالعمالة
المبالغ المدفوعة من الميزانية للعمال لغرض المنافع 

االجتماعية.

رواتب ومخصصات المتقاعدين27312
تحويالت نقدية تقدم من قبل المؤسسة العامة للتقاعد 

للمشتركين ببرامجها.

2732
المنافع االجتماعية العينية المتصلة 

بالعمالة.
تحويالت عينية تقدم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات 

للمشركين ببرامجها.

8 ( الباب الثامن – مصروفات أخرى: 
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أرباح موزعة لغير المقيمين28111
مصروفات جارية تقدم من قبل الوحدة الحكومية لغير 

المقيمين.

مصروفات جارية تقدم من قبل الوحدة الحكومية للمقيمين.أرباح موزعة للمقيمين28112

مسحوبات من دخل أشباه الشركات2812
مصروفات جارية تقدم من قبل الجهة الحكومية للشركات 

شبه المالية التي تخدم األسر.

2813
مصروفات الملكية على توزيع دخل 

االستثمار
مصروفات جارية تقدم من قبل الجهة الحكومية لبعض 

الشركات التي تخدم األسر.

رمز التصنيف

رمز التصنيف

اسم البند

اسم البند
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استئجار األراضي والساحات الريعية28141
المبالغ التي تدفعها الجهات الحكومية نظير استئجار األراضي 

والساحات.

نفقات استخدام الطيف الترددي.أجور استخدام الطيف الترددي28142

مكافآت الطلبة بالداخل282111
مكافأة شهرية تدفعها الحكومة لطلبة التعليم العام والعالي 
داخل المملكة بمن فيهم طلبة المعاهد والكليات العسكرية.

نفقات الطلبة بالخارج282112
نفقات شهرية تدفعها الحكومة للطلبة المبتعثين لخارج 

المملكة.

نقل الطلبة والطالبات282113
المبالغ التي تدفعها الحكومة لمتعهدي نقل الطالب من 

وإلى المدارس والمعاهد والمراكز والكليات.

برنامج االبتعاث اإلضافي282114
النفقات التي تدفعها الحكومة للصرف على برنامج االبتعاث 

اإلضافي.

رسوم الطلبة أبناء المتعاقدين282115
النفقات التي تدفعها الحكومة لصرف رسوم الطلبة ألبناء 

المتعاقدين غير الناطقين باللغة العربية.

282116
بدل غالء المعيشة للطلبة في 

الداخل
بدل غالء المعيشة تصرف لطلبة التعليم العام والعالي داخل 

المملكة بما فيهم طلبة المعاهد والكليات العسكرية

نفقات تعليمية وبحثية28212
المبالغ التي تدفعها الحكومة للصرف على األغراض التعليمية 

والبحثية.

المساهمة في المنظمات الدولية28213
المبالغ التي تدفعها الحكومة للمساهمة في تنفيذ برامج 

المنظمات الدولية عدا رسوم االشتراك في تلك المنظمات.

نفقات سرية282141
مبالغ متفرقة يتم صرفها بمعرفة الجهة الحكومية وفقًا 

للتعليمات المنظمة لذلك.

نفقات سرية مخصصة282142
مبالغ يتم تخصيص صرفها لغرض محدد وفقًا للتعليمات 

المنظمة لذلك.

تطوير الموارد البشرية282143
مبالغ يتم تخصيص صرفها لغرض محدد وفقًا للتعليمات 

المنظمة لذلك.

تأمين على المرافق والمنشآت282151
المبالغ المدفوعة من الميزانية لشركات التأمين مقابل 

التأمين على المرافق والمنشآت المملوكة للحكومة.
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تأمين على اآلالت والمعدات282152
المبالغ المدفوعة من الميزانية لشركات التأمين مقابل 

التأمين على اآلالت والمعدات المملوكة للحكومة.

تأمين على وسائط النقل282153
المبالغ المدفوعة من الميزانية لشركات التأمين مقابل 
التأمين على وسائط النقل بأنواعها المملوكة للحكومة.

نفقات تأمين أخرى282159
المبالغ المدفوعة مقابل التأمين والتي لم تصنف في بنود 

التأمين السابقة.

تعويضات أحكام قضائية282161
المبالغ المدفوعة كتعويضات من قبل الحكومة بموجب 

أحكام قضائية عن أضرار للغير.

تعويضات زوائد أراٍض تنظيمية282162
المبالغ المدفوعة من قبل الحكومة عن األضرار التي تلحق 
بممتلكات الغير بسبب قيام الحكومة باستخدام جزء من 

أراضي الغير لتنفيذ مشاريع عامة كالطرق وتنظيم الشوارع.

تعويضات أضرار ممتلكات282163
المبالغ التي تدفعها الحكومة صلحًا مقابل أضرار لحقت 

بممتلكات الغير دون صدور حكم قضائي.

نفقات لتعويضات لم تصنف في بنود التعويضات أعاله.تعويضات أخرى282169

إعانة المؤسسة العامة للتقاعد2821701
نفقات نقدية تقدم من المؤسسة العامة للتقاعد للشركات 

والمؤسسات تقدم خدمات لمشتركي برامج المؤسسة 
وأسرهم.

2821702
إعانة المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

نفقات نقدية تقدم من المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية للشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمات 

لمشتركي برامج المؤسسة وأسرهم.

2821703
المقررات الشهرية والقواعد 

السنوية
نفقات نقدية تقدم من قبل وزارة المالية لبعض مواطني 

الدولة بشكل شهري وسنوي.

2821709
إعانة المؤسسات والجمعيات غير 

الهادفة للربح األخرى

تشمل جميع المبالغ المقدمة من الميزانية كدعم 
للمؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح مثل )الجمعيات 

الخيرية بالمملكة، مراكز الخدمة االجتماعية، األندية الرياضية 
واألدبية، جمعية الثقافة والفنون، المكتبات، الهيئات 

المهنية...الخ(.

إعانة اللجنة األولمبية282170901
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة للجنة االتحادات الرياضية 

واألندية التي تمثل المملكة خارجيًا.
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مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة لدعم األندية الداخلية.إعانة األندية الرياضية282170902

إعانة االتحادات الرياضية282170903
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة لدعم االتحادات 

الداخلية.

إعانة الهيئات الرياضية282170904
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة لدعم االتحادات غير 

السعودية.

مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة للبطوات اإلسالمية.إعانة االتحاد اإلسالمي282170905

إعانة اتحاد اللجان األولمبية العربية282170906
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة التحاد اللجان األولمبية 

العربية.

إعانة االحتراف282170907
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة لدعم أندية الدرجة 

األولى.

282170908
إعانة الصيانة والنظافة لألندية 

الذاتية
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة لدعم األندية التي ليس 

لها مقار.

إعانة االتحاد العربي لكرة القدم282170910
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة كنفقات تشغيلية 

ألعضاء االتحاد.

مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة لدعم أندية الصم.إعانة أندية الصم وعددها ثالثة282170921

282170922
إعانة أندية ذوي االحتياجات الخاصة 

وعددها 15 ناديًا
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة لدعم أندية ذوي 

االحتياجات الخاصة.

إعانة جمعية بيوت الشباب282170923
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة لدعم جمعية بيوت 

الشباب.

إعانات جارية أخرى2821799
مدفوعات نقدية تقدم من الحكومة لدعم ما لم يتم إدراجه 

من ضمن البنود السابقة.

2822
تحويالت رأسمالية غير مصنفة في 

مكان آخر 

النفقات الرأسمالية النقدية والعينية المقدمة للمؤسسات 
غير الهادفة للربح القتناء أصل أو تغطية عجوزات تشغيلية 

لمدة تزيد على سنة مالية.

احتياطي قسم المصروفات28232
مبالغ نقدية يتم االحتفاط بها كاحتياطي لدى الجهة الحكومية 

لمواجهة بعض األزمات.

28233
النفقات الطارئة عن طريق إمارات 

المناطق
المبالغ التي تقدمها إمارات المناطق للصرف على النفقات 

المترتبة في الحاالت الطارئة.
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األقساط28311

مبالغ مستحقة الدفع على الجهة الحكومية لبعض 
المشروعات سوقية والمؤسسات غير الهادفة للربح التي 

تخدم األسر للتمويل الكامل أو الجزئي لتكلفة اقتناء أصول غير 
مالية أو لتغطية عجوزات كبيرة متراكمة.

رسوم نظم الضمانات الموحدة28312
مصروفات مستحقة الدفع على الجهة الحكومية للشركات 

والمؤسسات.

المطالبات الجارية28313
مصروفات جارية مستحقة الدفع على الجهة الحكومية 

لمطالبات الشركات والمؤسسات.

المطالبات الرأسمالية2832
مصروفات مستحقة الدفع على الجهة الحكومية لبعض 
الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات لبعض األسر.

أخرى - عام284
مبالغ نقدية ُتصرف على بنود لم يتم إدراجها وتصنيفها على 

البنود السابقة.

ثانيًا( المعامالت على األصول والخصوم:
1( الباب األول – األصول غير المالية: 
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أصول ثابتة - المباني السكنية31111
المنشآت والمباني التي ُتنشئها الوحدات الحكومية لغرض 

إسكان منسوبيها.

المنشآت الحكومية اإلدارية, كما تشمل الدراسات واإلشراف.أصول ثابتة – المباني اإلدارية311121

311122
أصول ثابتة – المباني التعليمية 

والتدريبية
المنشآت التعليمية والتدريبية.

المنشآت الصحية , كما تشمل الدراسات واإلشراف.أصول ثابتة – المباني الصحية311123

311124
أصول ثابتة – المباني والمنشآت 

األمنية
المباني والمنشآت األمنية، وتشمل اإلصالحيات والحواجز 

األمنية.

المساجد ومرافقها.أصول ثابتة – المساجد ومرافقها311125
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311126
أصول ثابتة – مراكز البحوث 

والمختبرات
مراكز البحوث والمختبرات, كما تشمل الدراسات واإلشراف.

مباٍن رياضية وثقافية.أصول ثابتة – مباٍن رياضية وثقافية311127

أصول ثابتة - المباني األخرى311129

المنشآت والمباني األخرى التي لم تدرج ضمن بنود المباني 
المذكورة أعاله، ومنها: المستودعات والورش والمجازر 

ومحاجر الماشية، ومباني الترفيه العام، والمخازن، والمباني 
الصناعية والتجارية والفنادق والمطاعم, كما تشمل الدراسات 

واإلشراف.

إنشاءات - الطرق واإلنارة3111311
الطرق السريعة والشوارع واألرصفة واإلنارة، وتشمل: الجسور 
واإلنفاق وممرات المشاة وكافة خدمات الطرق, كما تشمل 

الدراسات واإلشراف المتعلقة بها.

3111312
إنشاءات - السكك الحديدية 

ومحطات القطارات
السكك الحديدية بأنواعها ومحطات القطارات.

3111313
إنشاءات - المطارات والموانئ 

ومحطات النقل البري
المطارات والموانئ ومحطات النقل البري والعربات المعلقة 

والكراسي المصعدية، كما تشمل الدراسات واإلشراف.

إنشاءات - الميادين والمتنـزهات3111314
الميادين والحدائق والساحات البلدية والمتنزهات، وتشمل: 

المزارع الحكومية والمرافق الرياضية والترفيه الخارجية.

31113151
إنشاءات - محطات وشبكات 

الكهرباء

محطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات خطوط الكهرباء 
التقليدية والمصادر الحديثة المستمدة من الرياح أو من 

الطاقة الحرارية الشمسية ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية, 
كما تشمل الدراسات واإلشراف.

31113152
إنشاءات - محطات وشبكات المياه 

والخزانات
محطات وشبكات مياه الشرب، وتشمل محطات تحلية المياه 

والخزانات.

31113153
إنشاءات - محطات وشبكات 
الصرف الصحي ومعالجة المياه

محطات وشبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه والممرات 
واإلنشاءات المائية والسدود, كما تشمل الدراسات 

واإلشراف.

31113154
إنشاءات - محطات وشبكات 

تصريف مياه األمطار ودرء أخطار 
السيول

محطات وشبكات تصريف مياه األمطار ودرء أخطار السيول, 
كما تشمل الدراسات واإلشراف.

سدود المياه, كما تشمل الدراسات واإلشراف.إنشاءات - سدود المياه3111316

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف



102

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف

المرافق العامة واإلنشاءات األخرى3111319

المرافق العامة األخرى التي لم تدرج ضمن البنود المذكورة 
أعاله، ومنها: المقابر ومغاسل الموتى وخطوط األنابيب 

واآلبار واإلنشاءات األخرى المرتبطة بتعدين األصول الجوفية, 
كما تشمل الدراسات واإلشراف.

محطات وشبكات االتصاالت311132
محطات وشبكات اإلتصاالت السلكية والالسلكية، مثل 

اإلقمار الصناعية وأنظمة الهاتف والبرق، كما تشمل الدراسات 
واإلشراف.

قيمة تبتير وتحسين المخططات السكنية وغير السكنية.تحسينات األراضي31114

المشاريع الطارئة31118
مدفوعات نقدية تقدم من قبل وزارة المالية لدعم الجهات 

الحكومية.

آالت ومعدات وأجهزة – السيارات311211

قيمة شراء السيارات والمقطورات وأشباه المقطورات للنقل 
والمواصالت بأنواعها وسيارات النظافة، وسيارات اإلسعاف، 
والسيارات المجهزة بمعدات اإلطفاء ومكافحة الحريق, كما 

تشمل الدراسات واإلشراف.

قيمة شراء الطائرات بأنواعها.آالت ومعدات وأجهزة – الطائرات311212

311213
آالت ومعدات وأجهزة - وسائط 

بحرية
قيمة شراء السفن ووسائط النقل البحرية بأنواعها, كما تشمل 

الدراسات واإلشراف.

قيمة شراء القاطرات والعربات للخطوط الحديدية.آالت ومعدات وأجهزة – القطارات311214

311219
آالت ومعدات وأجهزة - معدات 

نقل أخرى
نفقات تصرف من الميزانية العامة للجهة الحكومية مقابل 
شراء معدات النقل األخرى التي لم تذكر في البنود أعاله.

31122
المعدات واألجهزة الطبية 

والمختبرات
قيمة شراء كافة األجهزة والمعدات الطبية ومعدات مكافحة 

األوبئة والمختبرات, كما تشمل الدراسات واإلشراف.

311221
المعدات واألجهزة الطبية 

والمختبرات
قيمة شراء المعدات واألجهزة الطبية والمختبرات.

311222
معدات المعلومات والكمبيوتر 

واالتصاالت
قيمة شراء معدات المعلومات والكمبيوتر واالتصاالت.

31123
آالت ومعدات غير مصنفة في 

مكان آخر

تشمل قيمة شراء أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته )طابعات، 
خوادم، أجهزة شبكات، برامج، رخص( وأنظمة البرامج والمواد 
المساندة, ونفقات تعامالت الحكومة اإللكترونية, كما تشمل 

الدراسات واإلشراف.
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31124
معدات زراعية وبيئية وبيطرية 

والمخبرية الزراعية والبيطرية

قيمة شراء معدات زراعية وبيئية )معدات مكافحة الحشرات( 
وبيطرية ومخبرية ومكائن ومضخات المياه، كما تشمل 

الدراسات واإلشراف.

31125
معدات وأجهزة االتصال المرئي 

والمسموع
قيمة شراء معدات وأجهزة االتصاالت بنوعيها المرئي 

والمسموع، ومنها التلفاز والراديو والفضائي.

31126
معدات الطرق والحفر والمضخات 

والمولدات
قيمة شراء معدات الحفر ومعدات تسوية الطرق ومولدات 

الكهرباء ومضخات المياه.

يستخدم لتأثيث مباني الهيئات والوزارات والمراكز.األثاث31127

معدات وآالت أخرى متنوعة31129

قيمة شراء أدوات القياس الدقيق واألدوات البصرية وساعات 
اليد والحائط والسلع الرياضية واللوحات المرسومة والتماثيل 
المنحوتة واألعمال الفنية األخرى والتحف والمقتنيات األخرى 

واألجهزة اإللكترونية والميكانيكية والتصوير والتسجيل 
والهندسية والكهربائية والمعدات الخاصة )أسلحة وأجهزة 
تشفير وأجهزة مالحة وغوص بحرية وأمنية متخصصة(, كما 

تشمل الدراسات واإلشراف، والرافعات، والمعدات واألدوات 
واألجهزة التي تستعمل في الورش الصناعية.

المواد البيولوجية المزروعة 31131
قيمة شراء النباتات الزراعية والحيوانات ذات القيمة 

ومستلزماتها.

311311
المواد الحيوانية ذات اإلنتاج 

المتكرر
قيمة المواد الحيوانية ذات اإلنتاج المتكرر.

311312
موارد األشجار، والمحاصيل، 
والنباتات ذات اإلنتاج المتكرر

مثل نفقات التنقيب على المعادن وتكاليف الحفر والتجويف 
االختباريين عن البترول والمعادن.

البحث والتطوير311321
نفقات تصرف من قبل الجهة الحكومية لبعض الشركات 

والمؤسسات جراء عملية البحث والتطوير.

التنقيب عن المعادن وتقييمها311322
نفقات تصرف من قبل الجهة الحكومية لبعض شركات 

التنقيب.

نفقات تصرف من قبل الجهة الحكومية على برامج الكمبيوتر.برامج الكمبيوتر3113231

نفقات تصرف من قبل الجهة الحكومية على قواعد البيانات.قواعد البيانات3113232
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األعمال األدبية والفنية األصيلة311324
نفقات تصرف من قبل الجهة الحكومية على األعمال األدبية 

والفنية األصيلة.

منتجات الملكية الفكرية األخرى311325
نفقات تصرف من قبل الجهة الحكومية على منتجات الملكية 

الفكرية األخرى.

نفقات تصرف من قبل الجهة الحكومية على أنظمة التسليح.نظم التسلح3114

مدفوعات تصرف من الميزانية لغرض المخزون االستراتيجي.مخزونات استراتيجية3121

نفقات تصرف من قبل الجهة الحكومية مقابل تخزين المواد.مواد وإمدادات31221

األعمال قيد اإلنجاز31222
مدفوعات تصرف من الميزانية لشراء األعمال قبل اكتمال 

إنتاجها.

سلع تامة الصنع31223
مدفوعات تصرف من الميزانية مقابل شراء السلع التامة 

الصنع بغرض تخزينها.

سلع مشتراة بغرض إعادة البيع31224
مدفوعات تصرف من الميزانية لشراء السلع بغرض إعادة 

بيعها.

مخزونات عسكرية31225
نفقات تصرف من الجهة الحكومية مقابل تخزين المواد 

العسكرية.

نفقات تصرف من الميزانية لشراء النوادر والنفائسالنفائس313

شراء أراٍض31411
قيمة شراء أو نزع الملكية للمنفعة العامة لألراضي وأي 
تحسينات رئيسة ال يمكن فصلها عنها ماديًا, كما تشمل 

الدراسات.

قيمة شراء أو نزع للمنفعة العامة، كما تشمل الدراسات.شراء عقارات31412

موارد معدنية وموارد الطاقة3142
نفقات تصرف من الميزانية تسهم في نشأة األصول الجوفية 

المتعلقة بالموارد المعدنية وموارد الطاقة.

المواد البيولوجية غير المزروعة31431
نفقات تصرف من الميزانية العامة للجهة الحكومية على 
المواد البيولوجية غير المزروعة كمصادر المياه والمصادر 

الطبيعية األخرى لتملكها أو التنازل عنها.

نفقات تصرف من الميزانية بغرض شراء الموارد المائية.الموارد المائية31432
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الطيف الترددي314331
نققات نقدية تدفع من قبل بعض الجهات الحكومية نظرًا 

الستخدام بعض الموجات والترددات.

314332
الموارد الطبيعية غير المصنفة في 

مكان آخر
قيمة الموارد الطبيعية التي لم يتم تصنيفها في البنود 

المذكورة.

عقود اإليجار التشغيلية للتسويق314411
قيمة عقود اإليجار التشغيلية للتسويق التي تدفع من قبل 

الجهة الحكومية.

314412
تراخيص الستخدام الموارد 

الطبيعية
قيمة التراخيص الستخدام الموارد الطبيعية.

قيمة التراخيص للقيام بأنشطة خاصة.تراخيص للقيام بأنشطة خاصة314413

314414
حق الحصول على سلع وخدمات 
في المستقبل على أساس حصري

قيمة حق الحصول على سلع وخدمات في المستقبل على 
أساس حصري.

31442
الشهرة التجارية وأصول تجارية 

أخرى
نفقات تصرف على األصول غير المنتجة مثل الشهرة.

أصول غير ُمنتجة غير منظورة31443
نفقات تصرف على األصول غير المنتجة وغير المنظورة مثل 

العالمة التجارية.

إيضاحات عامة:
1. تصــرف نفقــات التأميــن، ونفقــات األتعــاب البنكيــة والرســوم الجمركيــة علــى المعــدات التــي 
تســتوردها األجهــزة الحكوميــة مــن اعتمــادات البنــود التــي ُتصــرف منهــا أقيــام تلــك المعــدات.

2. تكــون األولويــة فــي التعامــل للمصنوعــات والمنتجــات والخدمــات الوطنيــة ومــا ُيعامــل معاملتهــا 
وفقــًا لمقتضــى المــادة )التاســعة( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكومية.
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اإلجراءات المحاسبية:
1( قيد صرف الرواتب واألجور والبدالت والمكافآت:

تقــوم الجهــة الحكوميــة بتحريــر أمــر اعتمــاد صــرف وتقطــع بنــاًء علــى ذلــك أمــر دفــع بصافــي المبلــغ المطلــوب صرفــه 
لموظفــي المصلحــة ويكــون القيــد بالســجات مــن واقــع أمــر اعتمــاد الصــرف حســب المثــال التالــي:

من مذكورين.
ح/المصروفــات )رمــز التصنيــف االقتصــادي: 1 1 1 1 1 2( رواتــب الموظفيــن المدنييــن )المبلــغ اإلجمالــي قبــل 

الحســم(.

ح/المصروفات )رمز التصنيف االقتصادي: 1 2 1 1 1 2( بدالت الموظفين المدنيين.
إلى مذكورين.

ح/اإليرادات )حسميات جزاءات وغرامات(.

ح/أوامر الدفع )صافي المبلغ الذي سيصرف للموظفين(.

ح/أوامر الدفع ألمر المؤسسة العامة للتقاعد مقابل أقساط التقاعد.

2( قيود صرف السلف وتسديدها وهي تتلخص فيما يلي:
عند صرف السلفة يحرر أمر اعتماد صرف يكون القيد فيه كما يلي: أ   

من حـ/العهد سلف....... طرف........
إلى حـ/الحواالت.

أو إلى حـ/أوامر الدفع )بحسب الحالة(

عنــد ورود إشــعار صــرف المبلــغ مــن مؤسســة النقــد أو ورود الحوالــة الموقــع عليهــا باالســتام لــإلدارة ب   
الماليــة يحــرر إذن تســوية يكــون القيــد مــن واقعــة:

من حـ/الحواالت                       إلى حـ/الصندوق )البنك(
أو من حـ/أوامر الدفع               إلى حـ/جاري وزارة المالية

وفــي حالــة وجــود مبلــغ نقــدي متبــٍق مــن الســلفة فإنــه يتــم توريــده لصنــدوق الجهــة أو لحســاب مؤسســة ج   
النقــد ويرفــق مــع المســتندات المؤيــدة للصــرف، إشــعار اإليــداع أو نســخة إيصــال االســتام ويكــون القيــد 

كاآلتــي: 
من حـ/مصروفات الميزانية )البنود المختصة بقيمة ما تم صرفه من السلفة(

من حـ/الصندوق )البنك( )باقي السلفة(
أو من حـ/جاري وزارة المالية )باقي السلفة(

إلى حـ/العهد سلفة...... طرف........

أمــا إذا كانــت قيمــة المســتندات المؤيــدة للصــرف تزيــد علــى مقــدار الســلفة وإذا مــا تــم إجــازة الزيــادة مــن د   
قبــل صاحــب الصاحيــة فــإن قيــد تســديد الســلفة يكــون كاآلتــي:
 من حـ/مصروفات الميزانية )البنود المختصة( 

 إلى مذكورين
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 إلى حساب العهد سلف...... باسم....
 إلى حساب الحواالت أو أوامر الدفع )بالفرق المستحق لصاحب السلفة(

يجب العمل على تسديد العهد....... التي صرفت أثناء السنة المالية خال المدة المتممة.

3( قيود الصرف خصمًا على حساب العهد تحت التحصيل فإنها في أغلب األحوال تكون كالتالي:
 عند صرف مبلغ على ذمة تحصيله من الغير يكون القيد:أ   

من ح/العهد تحت التحصيل طرف...
إلى ح/أوامر الدفع

عنــد صــرف مبالــغ بالزيــادة عــن المســتحق وتــم اكتشــاف الخطــأ فــي نفــس الســنة الماليــة التــي وقــع فيهــا ب   
الخطــأ وتعــذر تحصيــل المبلــغ فــورًا فــإن القيــد يكــون كاآلتــي:

من ح/العهد تحت التحصيل طرف...
إلى ح/المصروفات باالستبعاد

الماليــة ج    بالزيــادة عــن المســتحق واكتشــاف ذلــك بعــد إقفــال حســابات الســنة  عنــد صــرف أي مبالــغ 
المختصــة وتعــذر تحصيــل مــا صــرف بالزيــادة فــور اكتشــاف الخطــأ أو إذا تقــرر التحصيــل علــى أقســاط فإنــه يتــم 

ــي: ــد اآلت ــة بالقي ــات المديوني إثب
من ح/العهد تحت التحصيل

 إلى ح/المطلوبات

وعند التحصيل يجري القيد التالي:
من ح/الصندوق )البنك(

أو من ح/جاري وزارة المالية )في حالة التحصيل نقدًا عن طريق اإليداع بالمؤسسة(
أو ح/بند المصروفات )في حالة التحصيل عن طريق الحسم من المستحقات(

 إلى ح/اإليرادات

على أن يتم إجراء قيد عكسي إلزالة المديونية لقاء المبلغ الذي تم تحصيله كاآلتي:
من ح/المطلوبات

إلى ح/العهد تحت التحصيل

ويراعى لدى مراجعة هذا الحساب أهم النقاط التالية:
أنه لم يتم صرف أي مبالغ خصمًا على هذا الحساب لعدم كفاية االعتمادات المختصة.  .1

بحــث المبالــغ المقيــدة بهــــــذا الحســـــــاب ودراســــــة أسبـــــــاب عــــــدم تحصيلهـــــــا ومــا اتخذتــه الجهــة اإلداريــة مــن   .2
إجــراءات فــي هــذا الصــدد.

فــي الحــاالت التــي يســتحق للحكومــة مبالــغ مــن قبــل الغيــر ويعــود تســديدها لإليــرادات إال أنــه يتعــذر تحصيلهــا   .3
فــورًا فأنــه يجــب مراعــاة عــدم إضافــة مثــل هــذه المبالــغ لإليــرادات لقــاء قيدهــا بهــذا الحســاب وإنمــا يجــب أن يتم 
قيدهــا بحســابي العهــد تحــت التحصيــل ويقابلهــا حســاب المطلوبــات وعنــد التحصيــل فعــًا تضــاف لإليــرادات 
مــع إجــراء تســوية عكســية )مــن حســاب المطلوبــات إلــى ح/العهــد تحــت التحصيــل( وذلــك إعمــااًل لتعميــم وزارة 

الماليــة رقــم )1/11/4126( فــي 1383/5/23هـــ.

يتــم قيــد مبالــغ عديــدة فــي حســابي العهــد تحــت التحصيــل والمطلوبــات لقــاء غرامــات التأخيــر واإلشــراف   .4
التــي تســتحق علــى بعــض المتعاقديــن مــع الحكومــة وتكــون قيمتهــا أكبــر مــن قيمــة المســتخلص الختامــي 
للعمليــة المتعاقــد عليهــا، ويجــب بحــث مثــل هــذه المبالــغ ومتابعــة تحصيلهــا مــع لفــت نظــر الجهــة إلــى مراعــاة 
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تحديــد قيمــة الدفعــات التــي تصــرف للمتعاقديــن معهــا فــي ضــوء أحــكام المــادة )40( مــن نظــام المنافســات 
والمشــتريات الحكوميــة والمــادة )63( مــن الئحتــه التنفيذيــة وذلــك حفاظــًا علــى حقــوق الجهــة اإلداريــة تجــاه 

المتعاقــد.
تنفيــذًا لتعليمــات إقفــال الحســابات وإعــداد الحســابات الختاميــة يجــب العمــل علــى تســديد جميــع أرصــدة حســاب 
العهــد تحــت التحصيــل داخــل حســابات الســنة الماليــة وال يجــوز ترحيــل شــيء منهــا إلــى دفاتــر الســنة الماليــة وإنــه 

ســيتم مســاءلة الجهــة المختصــة عــن أســباب عــدم تحقيــق ذلــك.

4( قيود االعتمادات المستندية:
عند فتح االعتماد المستندي يكون القيد على النحو التالي:أ   

من ح/العهد اعتمادات مستندية لصالح......
إلى ح/أوامر الدفع

ب   عندمــا يصــل إشــعار وزارة الماليــة إلــى الجهــة المعنيــة التــي طلبــت فتــح االعتمــاد المســتندي بمــا يفيــد 
فتــح االعتمــاد، يتعيــن إعــداد إذن تســوية إلزالــة المبلــغ مــن حســاب أوامــر الدفــع مقابــل ســداده لحســاب جــاري 

وزارة الماليــة ويكــون القيــد كاآلتــي:
من ح/أوامر الدفع

إلى ح/جاري وزارة المالية 

ج   عنــد ورود المســتندات المؤيــدة لتســديد قيمــة االعتمــاد أو أجــزاء منهــا يحــرر إذن تســوية بقيمــة تلــك 
المســتندات تخصــم بموجبــه القيمــة علــى مصروفــات الميزانيــة )البنــد المختــص( مقابــل تســديد حســاب العهــد 

اعتمــادات مســتندية وذلــك علــى النحــو التالــي:
من ح/المصروفات بند....

إلى ح/العهد اعتمادات مستندية باسم.......

د   إذا رغبــت إحــدى الجهــات فــي إجــراءات تعديــل فــي االعتمــاد المســتندي الــذي ســبق فتحــه بنــاًء علــى 
طلبهــا ســواًء كان ذلــك بزيــادة قيمــة االعتمــاد أو تخفيضــه أو إلغائــه أو تمديــد صاحيــة الصــرف منــه أو تعديــل 
شــروطه، تقــوم الجهــة المعنيــة بإعــداد نمــوذج يوقــع عليــه المراقــب المالــي بالكتابــة إلــى وزارة الماليــة إلبــاغ 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بذلــك علــى أن ُيراعــى فــي حالــة زيــادة قيمــة االعتمــاد تحريــر أمــر دفــع 
بقيمــة الزيــادة )إذا كان البنــد يســمح بالصــرف وهنــاك دفعــات مســتحقة الدفــع( بموجــب أمــر اعتمــاد صــرف 
يخصــم بقيمتــه علــى حســاب العهــد )اعتمــادات مســتندية( أمــا إذا تقــرر تخفيــض أو إلغــاء االعتمــاد فيراعــى 
عنــد ورود إشــعار وزارة الماليــة بتنفيــذ ذلــك إعــداد إذن تســوية تخصــم بموجبــه القيمــة المخفضــة أو الملغــاة 
علــى حســاب جــاري وزارة الماليــة مقابــل تســديد حســاب العهــد )اعتمــادات مســتندية( ويكــون القيــد كاآلتــي:

 من ح/ جاري وزارة المالية 
 إلى ح/العهد اعتمادات مستندية

هـــ    عنــد انتهــاء الســنة الماليــة ووجــود أرصــدة فــي حســاب العهــد اعتمــادات مستنديــــــة لــم تســدد ولــم تــرد 
مســتنداتها يتــم حصرهــا وإجــراء القيــد التالــي خــال المــدة المتممــة:

 من ح/مصروفات الميزانية
إلى ح/األمانات مقابل اعتمادات مستندية قائمة.

و   وفي حالة تخفيض االعتماد المستندي في سنة مالية تالية يكون القيد كاآلتي:
 من ح/جاري وزارة المالية 

 إلى ح/ اإليرادات
 من ح/األمانات مقابل اعتمادات مستندية
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 إلى ح/العهد اعتمادات مستندية

وعند ورود مستندات هذه االعتمادات يتم إجراء القيد التالي:
من ح/األمانات مقابل اعتمادات مستندية قائمة

إلى ح/العهد اعتمادات مستندية

ويراعى ما جاء بقواعد وإجراءات إقفال الحسابات في هذا الشأن.

ــات  )ياحــظ أن تكــون أرصــدة حســاب عهــد اعتمــادات مســتندية متســاوية مــع مــا يقابلهــا مــن أرصــدة حســاب أمان
ــة العــام المالــي(. مقابــل اعتمــادات مســتندية فــي نهاي



ملحق رقم )2( :
المصطلحات المالية



113

المصطلحات المالية

أواًل( تعريف المصطلحات المالية العامة في وزارة المالية:

التعريفالمصطلحتسلسل

أمر ملكي1
وثيقة رسمية مكتوبة تفصح عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة وتصدر بصيغة 

محددة وتحمل توقيع الملك.

مرسوم ملكي2
وثيقة رسمية تعبر عن إرادة الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على 

مجلس الوزراء السعودي ومجلس الشورى السعودي.

وثيقة رسمية لها صيغة محددة تصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه.أمر سامي3

وثيقة رسمية ذات صيغة محددة تعبر عن إرادة مجلس الوزراء.قرار مجلس الوزراء4

5
الميزانية العامة 

للدولة

عبارة عن بنود تفصيلية توضح تقديرات إليرادات الحكومة ونفقاتها على 
القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة والتنمية االجتماعية خالل السنة المالية 

المقبلة, كذلك توضح توجهات وسياسات الحكومة االقتصادية واالجتماعية.

6
عجز أو فائض 

الميزانية
الفرق بين اإليرادات والنفقات, فعندما تكون اإليرادات أعلى من النفقات يتحقق 

فائض الميزانية, ويكون عجز الميزانية عندما تزيد النفقات عن اإليرادات.

الدين7
مجموع األموال التي استدانتها الحكومة عن طريق االقتراض المباشر أو إصدار 

أدوات الدين المختلفة كالسندات والصكوك الحكومية.

8
االحتياطيات 

الحكومية
مجموع األموال الناتجة من فائض الميزانية ويتم إيداعها لدى مؤسسة النقد 

العربي السعودي.

األصول االحتياطية9
تشمل إجمالي األصول االحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي من الذهب 
وحقوق السحب الخاصة واالحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد األجنبي 

والودائع في الخارج إضافًة إلى االستثمارات المالية في الخارج.

تعميم وزارة المالية10
وثيقة رسمية لها صيغة محددة تصدر عن وزير المالية وتعمم على الجهات 

الحكومية.

اإليضاحاسم البندرمز التصنيف
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11
تعليمات تنفيذ 

الميزانية

القواعد والتعليمات المالية الواجب اتباعها عند تنفيذ الميزانية لضبط وتسهيل 
تنفيذ أعمال الميزانية العامة للجهات الحكومية وتحقيق المزيد من المرونة 

والشفافية.

12
الرقابة السابقة 

للصرف
هي مراجعة واعتماد مستندات العملية المالية قبل الصرف.

وزير الجهة أو رئيس الدائرة الحكومية أو رئيس الدائرة المستقلة.صاحب الصالحية13

14
رئيس الجهة 

المستقلة
يقصد به رئيس )المحافظ( لكل من الجهات المستقلة تنظيمًيا ومالًيا مثل 

)الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية( .

مجموعة من اإلجراءات والتعليمات تفند على شكل مواد لتنظيم العمل.النظام15

هي القواعد التفصيلية الالزمة التي تفسر ما جاء في النظام.الالئحة التنفيذية16

هو طرح احتياجات الجهة الحكومية لجميع الموردين والمقاولين دون تحديد.المنافسة العامة17

18
المنافسة 
المحدودة

هي دعوة لعدد محدد من المقاولين والموردين لتنفيذ احتياجات الجهة الحكومية 
.

19
الشراء المباشر 

"التعميد المباشر"

هو أمر شراء مباشر يخول للجهة الحكومية االكتفاء بالمراسالت المتبادلة بداًل من 
تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ال تزيد على )ثالثمائة ألف( ريال بناًء على نظام 

المنافسات والمشتريات الحكومية.

الترسية على أعلى العروض سعرًا المطابق للشروط والمواصفات.المزايدة العامة20

الوثائق21
األوعية التي تحتوي على المعلومات الالزمة ألعمال إدارة الرقابة المالية، والتي 

تشمل األدوات واألحكام النظامية، وتعاميم وفتاوى هذه الوزارة وغيرها.

تقديم العروض22
هو العرض المالي والفني الذي يقدمه المقاول او المورد للجهة الحكومية وفًقا 

لمضمون كراسة الشروط والمواصفات للحصول على المنافسة.

التعريفالمصطلح تسلسل
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فتح المظاريف23
يتم فتح جميع العروض المتقدمة للجهة الحكومية بحضور المتنافسين ويتم 

إعالن قيم العروض المتقدمة لضمان الشفافية .

الضمان االبتدائي24
هو ضمان يقدم من قبل المقاول أو المورد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة 

الحكومية جدية المقاول او المورد .

الضمان النهائي25
هو ضمان يقدم من المقاول أو المورد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن 

للجهة الحكومية الجدية في استكمال االعمال وفقا لبنود العقد.

فحص العروض26
يتم فحص العروض المتقدمة للجهة الحكومية مالًيا وفنًيا وتحديد الفائز 

بالمنافسة .

مقارنة معيارية لجميع المشاريع المماثلة لتحديد السعر السائد .األسعار السائدة27

28
عقود التنفيذ 

المستمر
العقود ذات الطابع المستمر مثل عقود التشغيل والصيانة والمحروقات 

واإلعاشة.

29
عقود األشغال 

العامة
عقود أعمال التنفيذ والمشاريع العقود االنشائية .

عقد بين الجهة والمورد على توريد سلعة معينة حسب احتياج الجهة.عقود التوريد30

فسخ العقد مع المتعاقد وسحب المشروع إلخالله بشروط العقد.فسخ العقد31

32
التنفيذ على 

الحساب
سحب المشروع واستكمال تنفيذه على حساب المقاول.

33
كراسة الشروط و 

المواصفات
وثيقة رسمية تصدر من الجهة الحكومية توضح جميع تفاصيل االحتياج المطلوب 

من الجهة الحكومية من أجل توفيرها من الموردين والمقاولين .

جدول يحدد فيه كميات محددة لكل بند من بنود العقد.جداول الكميات34

سعر تقديري استرشادي يوضع بناء على أسعار السوق.األسعار التقديرية35

التحليل المالي36
تحليل لقيمة العروض المتقدمة للجهة الحكومية من قبل المقاولين أو الموردين 

ماليًا ومقارنتها باألسعار التقديرية.

التعريفالمصطلح تسلسل
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التحليل الفني37
تحليل لقيمة العروض المتقدمة للجهة الحكومية من قبل المقاولين أو الموردين 

فنيًا والتأكد من مواءمتها الشتراطات وحاجة المشروع.

تمديد العقود38
يتم من خالل الجهة الحكومية تمديد مدة العقد القائم بينها وبين المقاول أو 

المورد .

غرامات التأخير39
غرامة مالية تفرضها الجهة الحكومية على المقاول أو المورد في حال التأخر عن 

المدة المحددة والمتفق عليها في العقد .

غرامات التقصير40
غرامة مالية تفرضها الجهة الحكومية على المقاول أو المورد في حال التقصير 

في تنفيذ العقد.

الدفعة المقدمة41
دفعة تقدم من قبل الجهة الحكومية للمقاول أو المورد قبل البدء باالعمال 

ويقابلها ضمان يقدم من قبل المقاول أو المورد.

42
زيادة أو تخفيض 
التزامات المقاول

طلب الجهة الحكومية للتغير في األعمال وااللتزامات لدى المقاول أو المورد 
وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

43
األعمال المستثناة 

من المنافسة 
العامة

هي األعمال التي تستثنى من طرحها في منافسة عامة حتى لو تجاوزت تكلفتها 
صالحية الشراء المباشر.

مقاولي الباطن44
المقاول الذي تسند إليه بعض أعمال العقد من المقاول الرئيسي بعد أخذ 

موافقة الجهة.

هي مبالغ مستحقة للجهة الحكومية موجودة لدى الغير.العهد45

هي مبالغ مستحقة على الجهة الحكومية للغير.األمانات46

نموذج يتم توقيعه من المستلم، لتأكيد االستالم .محضر االستالم47

وثيقة تبين إنجاز األعمال المطلوبة.شهادة إنجاز48

49
التوازن المالي 

للبنود
أن تكون أسعار التنفيذ للبند تمثل القيمة الفعلية والعادلة للبند .

50
التوازن المالي 

للعقود
أن تكون إجمالي أسعار العقد متوازنة وتسعير بنوده بأسعار عادلة تضمن عدم 

اإلضرار بالجهة أو المقاول.

التعريفالمصطلح تسلسل
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المستندات الثبوتية والنظامية المطلوبة في األنظمة واللوائح.مسوغات للصرف51

مسيرات الرواتب52
قسيمة الراتب الشهري للموظف موضح فيها االستحقاق والحسميات والبدالت 

الشهرية.

قرار يصدر من الجهة الحكومية لتعيين الموظف لديها .قرار التعيين53

قرار يصدر من الجهة الحكومية لترقية موظف الى المرتبة التالية .قرار الترقية54

قرار يصدر من الجهة الحكومية لتعاقد أحد منسوبيها .قرار التعاقد55

الرقابة الذاتية56
نقل جزء أو كل المسؤولية الرقابية من المراقب المالي إلى الجهة الحكومية بعد 

توفر الضوابط الرقابية الالزمة .

هي الرقابة على األنظمة المالية لدى وزارة المالية .الرقابة المركزية57

هو التأكد مدى التزام الجهة الحكومية بجميع الضوابط الرقابية .االلتزام الرقابي58

االتفاقية اإلطارية59
اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو 

المقاولين أو المتعهدين وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء 
مدة معينة.

60
االتفاقية اإلطارية 

المغلقة
اتفاقية إطارية ال يجوز ضم أي مورد أو مقاول أو متعهد إليها ما لم يكن طرفا 

فيها عند إبرامها.

61
االتفاقية اإلطارية 

المفتوحة
اتفاقية إطارية يجوز ألي مورد أو مقاول أو متعهد طلب االنضمام إليها في أي 

وقت خالل مدة سريانها.

62
المزايدة العكسية 

اإللكترونية
أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًا خالل فترة زمنية محددة بغرض 

اختيار أفضل العروض سعرًا.

63
الخدمات 

االستشارية

خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات 
واألبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات واإلشراف على تنفيذها، 

كخدمات المحاسبين والمحامين.

التأهيل المسبق64
تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهالت والقدرات الالزمة لتنفيذ األعمال 

وتأمين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
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التأهيل الالحق65
تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهالت والقدرات 
الالزمة لدى مقدم العرض لتنفيذ األعمال وتأمين المشتريات قبل الترسية عليه.

فترة التوقف66
فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات 

التي يقدمونها.

الحالة الطارئة67
حالة يكون فيها تهديد السالمة العامة أو األمن العام أو الصحة العامة جديًا وغير 

متوقع، أو يكون فيها إخالل ينذر بخسائر في األرواح أو الممتلكات، وال يمكن 
التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.

الحالة العاجلة68
حالة يكون فيها تنفيذ األعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمرًا جوهريًا 

وضروريًا لضمان سالمة وكفاية سير العمل بالجهة الحكومية.

اإليرادات69
مجموع ما تحصله الحكومة من اإليرادات النفطية واإليرادات غير النفطية التي 

تشمل الريع والضرائب على انتاج وبيع النفط والضرائب والرسوم على السلع 
والخدمات والعوائد على األصول.

كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة.المدين70

مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص لالستفادة من الخدمة المقدمة.الرسم71

72
الجزاءات والغرامات 

والمصادرات
مبالغ نقدية تفرضها الحكومة على األفراد والشركات عن طريق األجهزة المعنية 
نظير عدم االلتزام بالقوانين، أو عدم مراعاة القواعد واألنظمة المالية واإلدارية.

أيام العمل طبقًا أليام العمل الرسمية في الدولة.يوم عمل73

السنة المالية للدولة تبدأ من 31 ديسمبر وتنتهي يوم 30 ديسمبر.السنة المالية74

الفترة المالية75
هي الفترة المالية التي يشملها التقرير سواء شهر أو ربع سنة أو سنة مالية 

كاملة

المنح76
تحويالت غير إجبارية نقًدا أو عينًا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة 

أو من منظمات دولية.

هي مبالغ يتم صرفها للجهة مقابل تنمية إيراداتها حسب آليات محددة.الحوافز77

الحوكمة78
مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة في األداء عن 
طريق األساليب المناسبة والفعالة للوصول إلى الخطط واألهداف المنشودة 

وتحديد صالحيات المخولين.
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79
تقرير تفصيلي 

لإليرادات
تقرير تفصيلي باإليرادات ) االيداعات( التي تتم من قبل القطاعات الحكومية و 

غيرها لحساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد.

اإليرادات العامة80
هي موارد مالية تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات نقدية من أجل تغطية 

النفقات العامة وتحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي.

81
مؤشرات األداء 

الرئيسية
مقياس قابل للقياس يستخدم لتقييم نجاح الخطط واألهداف الموضوعة ونسبة 

تحقيق تحقيقها.

82
مؤشرات قياس 

األداء
مقياس يتم وضعة لمعرفة وقياس الوضع الحالي لألعمال المنظمة وهل هناك 

تحرك فعلي تجاه االهداف الموضوعة ام ال.

راعي المشروع83
الجهة التي تقر استخدام موارد الوزارة المالية والبشرية في عملية تنفيذ 

المشروع.

مالك المشروع84
الجهة التي تتعامل مع الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع والتي تدير العمليات 

اليومية مع فريق العمل
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ثانيًا( تعريف المصطلحات في عمل وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم:
أ( المصطلحات المالية العامة:

التعريفالمصطلحتسلسل

الميزانية المعتمدة1
المبلغ المعتمد مع صدور الميزانية للصرف على مستوى الدولة, القطاع, الجهة 

لسنة الميزانية.

الميزانية المعدلة2
المبلغ المعتمد للصرف على مستوى الدولة القطاع, الجهة لسنة الميزانية, بعد 

التعديل عليه سواء بالخفض أو الزيادة عن طريق المناقالت او التعزيزات.

مشروع الميزانية3
وثيقة تتضمن كافة البيانات والنماذج التفصيلية المتعلقة بالتقديرات البشرية 

والمالية الواقعية لالحتياجات الفعلية, وذلك لكل نفقات وبرامج ومشاريع 
الميزانية لسنه مالية قادمة.

4
سيناريو الميزانية 

حسب السقف

هو السيناريو الذي يجب أن يكون فيه إجمالي االعتمادات المطلوبة للعام القادم 
في النماذج بحيث ال يتجاوز قيمة السقف المبدئي للمبلغ المخصص للجهة, على 

أن يضمن النفقات الحتمية بما فيها تعويضات العاملين, النفقات التشغيلية, 
النفقات الرأسمالية, والنفقات المستجدة.

5
سيناريو الميزانية 

حسب الطلب
هو السيناريو الذي قد تكون فيه االعتمادات المطلوبة للعام القادم في النماذج 

أعلى أو أقل من السقف ووفق ما تراه الجهة.

النفقات6
ما تنفقه الحكومة على القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة من أجل التنمية 
وتحسين مستوى معيشة المواطنين, وتنقسم النفقات إلى نفقات تشغيلية 

ونفقات رأسمالية.

النفقات الرأسمالية7
إجمالي ما تنفقه الحكومة على مشاريع تطوير الُبنى التحتية واقتناء األصول الثابتة 

مثل اإلنشاءات والمعدات والعقارات لهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية .

النفقات التشغيلية8
إجمالي ما تنفقه الحكومة على األجور والرواتب والمعاشات والبدالت وشراء 
السلع والخدمات وصيانة األصول الثابتة وبرامج الضمان االجتماعي والدعم 

الحكومي.

النفقات األساسية9
هي نفقات لها ارتباط مباشر بمهام الجهة ومسؤولياتها الرئيسية، وتمثل اإلنفاق 
الضروري لعناصر مصروفات مرتبطة بالتزامات يجب دفعها في وقتها مثل معظم 

عناصر تعويضات العاملين, وبعض عناصر السلع والخدمات والبرامج والمشاريع.
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النفقات األولية10
هي نفقات غير أساسية لتسيير العمليات الحالية للجهة وال تؤدي إلى تقديم 

الخدمة االساسية للجهة كما أنها تمثل اإلنفاق الضروري لتنفيذ النشاط األساسي 
للجهة.

النفقات الثانوية11
إنفاق يسهل أو يدعم تنفيذ النشاط األساسي للجهة، ويمكن تجنبها بدون التأثير 

على مستوى تقديم الخدمات الرئيسية للجهات.

12
سقف اإلنفاق 

المبدئي

هو مبلغ االعتمادات اإلجمالية المبدئية لميزانية الجهة للعام المالي القادم 
الممولة من ميزانية الدولة وال تشمل اعتمادات مبادرات برامج تحقيق رؤية 

المملكة العربية السعودية 2030.

13
نماذج إعداد 

الميزانية
نماذج يتم استخدامها من قبل جميع الجهات الحكومية إلعداد مشروع الميزانية 

السنوية للدولة لتحقيق التطوير والضبط في عملية التخطيط المالي.

14
حوكمة إعداد 

الميزانية

مجموعة من التنظيمات واإلجراءات التي يتم بموجبها إدارة ومراقبة تنفيذ مشروع 
إعداد الميزانية العامة للدولة، بما فيها تنظيم العالقة بين جميع الجهات واللجان 
ذوي العالقة من داخل وخارج وزارة المالية من خالل تحديد األدوار والمسؤوليات 

واليات العمل والتواصل خالل التنفيذ.

15
خطة مراقبة 
مشروع إعداد 

الميزانية

خطة تتضمن األنشطة التي يتم تنفيذها لمراقبة مشروع إعداد الميزانية باإلضافة 
إلى الجدول الزمني للمراقبة، واآللية المتبعة لمراقبة أنشطة مشروع إعداد 

الميزانية ومؤشرات قياس األداء المستخدمة باإلضافة إلى الجهات المعنية في 
عملية المراقبة.

16
خطة التصعيد في 

إعداد الميزانية

خطة تهدف الى ضبط تنفيذ أي طلب مقدم للوزارة وعلى سبيل المثال مشروع 
إعداد الميزانية العامة للدولة وعلى أن تتم  بطريقة صحيحة وضمن اإلطار الزمني 

المحدد. تشمل خطة التصعيد اإلجراءات المتبعة والنماذج المستخدمة لتنفيذ هذه 
اإلجراءات مثل خطابات التصعيد.

17
خطة تخفيف 

المخاطر في إعداد 
الميزانية

خطة يتم إعدادها للتأكد من تحديد المخاطر المحتملة وآلية تخفيف آثارها من 
خالل تحديد إجراءات التصعيد التي يجب إتباعها لمعالجة أية تحديات قد تطرأ أثناء 

المشروع إعداد الميزانية.
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18
تقارير التحليل في 

إعداد الميزانية

التقارير التي تتضمن تحاليل البيانات المقدمة من قبل الجهات الحكومية محاضر 
االجتماع / جلسات النقاش: الوثائق المكتوبة المستخدمة إلعالم المعنيين 

)المشاركين وغير المشاركين في االجتماع( حول ما تمت مناقشته وما حدث خالل 
االجتماع وما تم اإلتفاق عليه.

التحفظات19
المبالغ اإلضافية التي تطرحها الجهات المعنية في حال لم يتناسب المبلغ المقدم 

من قبل وزارة المالية مع خطط الجهات المطروحة مع إرفاق المبررات الالزمة 
لتوضيح األسباب.

20
مستحقات سنوات 

سابقة
مستحقات واجبة الدفع ومستكملة لإلجراءات النظامية حتى نهاية العام المالي 

الماضي، ولم يتم إدراجها ضمن تلك المستحقات.

الجهات الداعمة21
الجهات التي تم تحديدها لتقديم الدعم لوزارة المالية في إعداد الميزانية العامة 

للدولة في كل عام.

برامج تحقيق الرؤية22
هي المبادرات والمشروعات والبرامج التي تعمل على تحقيق المستهدفات 

االقتصادية واالجتماعية لرؤية المملكة 2030, ويعمل مجلس الشؤون االقتصادية 
والتنمية على مراقبة أدائها وتنفيذها.

23
اعتمادات مبادرات 
برامج تحقيق الرؤية

االعتمادات المطلوبة لتمويل مبادرات تحقيق الرؤية التي سوف تمول من 
مخصص محفظة تمويل المبادرات, وبشكل مستقل عن سقف إنفاق الجهات 

الحكومية.

24
مكاتب برامج 
تحقيق الرؤية

هي المكاتب التي تندرج تحت لجان برامج تحقيق الرؤية والمسؤولة عن متابعة 
وإدارة مبادرات برامج الرؤية.

25
مكاتب تحقيق 

الرؤية
هو المكتب المنشأ في كل وزارة أو جهة مستقلة ويكون مسؤول عن متابعة 

تنفيذ وأداء مبادرات الجهة الحكومية والجهات التابعة لها.

26
لجان برامج تحقيق 

الرؤية
هي عبارة عن لجنة تشكل بأمر سامي محدد فيه رئيس وأعضاء اللجنة وتكون 

المسؤولة عن جميع ما يتعلق بالبرنامج ولديها صالحيات محددة.

أفضل الممارسات27
أفضل الممارسات إلنشاء وإدارة عمليات سير العمل والتي يتم قبولها رسمًيا 

باعتبارها األفضل لالستخدام في العمليات المتعلقة بإعداد الميزانية.

تعويضات العاملين28

هي المكَافات, النقدية أو العينية, المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه 
وباإلضافة إلى األجور والرواتب, وتشمل على مساهمات التأمينات االجتماعية, 
التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابًة عن العاملين بها وتستبعد 

منها أية تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
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السلع والخدمات29
هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة لالستخدام 
في العملية اإلنتاجية أو اقتناها إلعادة بيعها مطروًحا منها صافي التغيير في 

المخزونات من تلك السلع والخدمات.

نفقات التمويل30
هي المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم 

كسندات الخزانة, والصكوك, والقروض, والحسابات المدنية.

اإلعانات31

هي تحويالت جارية تدفعها وحدات حكومية الى مشروعات إما على أساس 
أنشطتها أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات, التي تقوم تلك 

المشروعات ببيعها أو استيرادها, وتدرج ضمنها التحويالت الى الشركات العامة 
وغيرها.

المنح32
هي تحويالت غير إجبارية نقدًا أو عينًا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة 

العامة أو منظمات دولية.

المنافع االجتماعية33
هي تحويالت جارية إلى األسر لتلبية االحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو 
البطالة أو التقاعد أو اإلسكان أو ظروف أسرية, وقد تؤدي تلك المنافع نقدًيا أو 

عينيًا.

مصروفات أخرى34

تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان َاخر مثل )المصروفات على 
الممتلكات بخالف الفائدة – الضرائب – الغرامات – الجزاءات المفروضة من حكومة 
على أخرى – التحويالت الجارية الى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
– التحويالت الرأسمالية بخالف المنح الرأسمالية – أقساط ومطالبات التأمين على 

غير الحياة(.

35
األصول غير المالية 

)رأسمالي(

هي جميع األصول االقتصادية عدا األصول المالية, وهي ضمًنا ال تمثل مطالبات 
على وحدات أخرى, وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن األصول المالية, 

توفر معظم األصول غير المالية منافع إما من خالل استخدامها في إنتاج سلع 
وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
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الجهة1
كافة الوزارات والهيئات الرسمية واإلدارات والوحدات التي تكون ميزانيتها ضمن 

الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.

اسم البند2
اسم النفقة, البرنامج أو المشروع الذي يوضح طبيعة النشاط االقتصادي )رواتب, 

بدالت, صيانة ونظافة, إنشاء وترميم, او غير ذلك(.

رقم النفقة, البرنامج أو المشروع والموجود في تبليغ الميزانية.رقم البند3

4
االعتماد األصلي 

"السيولة 
المعتمدة"

المبلغ المعتمد مع صدور الميزانية للصرف على النفقات العامة / البرامج / 
المشاريع لسنة الميزانية.

5
االعتماد بعد 

التعديل

المبلغ المعتمد للصرف على النفقات العامة / البرامج/ المشاريع لسنة الميزانية 
بعد التعديل عليه سواء بالخفض او الزيادة عن طريق المناقالت او التعزيزات خالل 

السنة المالية.

ما تم صرفه فعليًا من اعتمادات الجهة خالل العام المالي الحالي.المنصرف الفعلي6

ما تم صرفه من اعتمادات الجهة خالل عام مالي محدد.منصرف لعام محدد7

8
المنصرف حتى 

تاريخه
المنصرف على البرنامج/ المشروع من إنشاءه حتى تاريخ طلب التقرير او مدة 

محددة خالل العام المالي الحالي.

9
اعتماد مقابل 

اإليرادات
المبلغ المعتمد بالميزانية, ويتم تمويله من ايراد الجهة.

10
االعتماد بعد 

التعديل من اإليراد
مبلغ االعتماد الحالي بعد الخفض أو الزيادة خالل السنة المالية, ويتم تمويله من 

إيراد الجهة.

11
االعتمادات لسنوات 

سابقة
ما تم تخصيصه على عناصر ميزانية الجهة من اعتمادات لسداد مستحقات مترتبة 

على سنوات سابقة.

12
مناقلة بميزانية 

الجهة

نقل مبالغ الوفورات المتحققة بين عناصر الميزانية )تعويضات العاملين / السلع 
والخدمات / البرنامج / المشروع( إلى عناصر أخرى تدعو الحاجة إلى دعم اعتماداتها 
لصرف مستحقات مترتبة عليه خالل السنة المالية, داخل ميزانية الجهة الحكومية.

هي مناقلة الميزانية بصالحية وزير المالية.مناقلة خارجية13

التعريفالمصطلح تسلسل
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هي مناقلة الميزانية بصالحية رئيس الجهة الحكومية.مناقلة داخلية14

15
مناقلة بين ميزانيات 

الجهات

نقل مبالغ الوفورات المتحققة ببعض عناصر ميزانية جهة حكومية ) تعويضات 
العاملين / السلع والخدمات / البرنامج / المشروع( إلى عناصر تدعو الحاجة إلى 

دعم اعتماداتها لصرف مستحقات مترتبة عليه بميزانية جهة حكومية أخرى, خالل 
السنة المالية.

مبالغ المناقلة16
المبالغ  المقرر نقلها بقرار المناقلة من )تعويضات العاملين / السلع والخدمات / 

البرامج / المشاريع( بميزانية الجهة.

17
المخصص المعزز 

منه
مخصص دعم الميزانية/مخصص صرف المستحقات/أي مخصصات أخرى الذي تم 

منه التعزيز.

تعويضات العاملين / السلع والخدمات / البرنامج / المشروع الذي تم إليه التعزيز.المعزز إليه18

المنقول إليه19
تعويضات العاملين / السلع والخدمات / البرنامج / المشروع الذي تمت المناقلة 

إليه.

المنقول منه20
تعويضات العاملين / السلع والخدمات / البرنامج / المشروع الذي تمت المناقلة 

منه.

21
الرقم المرجعي 

للمناقلة
)Hyperion( 

رقم يصدر من نظام الهايبيريون لمتابعة حالة المناقلة من حجز المبالغ واعتماد 
المناقلة.

ما تم اعتماده من تكاليف للبرنامج أو المشروع في بداية البرنامج أو المشروع.التكاليف المعتمدة22

23
التكاليف بعد 

التعديل)التكاليف 
اإلجمالية(

هي التكاليف  المعتمدة للبرنامج أو المشروع بعد أي خفض أو زيادة عن طريق 
المناقالت أو التعزيزات.

التكاليف بعد التعديل بعد خصم المنصرف الفعلي حتى تاريخه.الباقي من التكاليف24

التكاليف الحرة25
التكاليف بعد التعديل يطرح منها تكاليف العقود في منصة اعتماد والمنصرف 

خارج العقود والحجوزات خارج العقود والحجوزات والمصروفات غير المرحلة.

الباقي من التكاليف مطروحًا منه إجمالي االعتمادات للسنة الحالية.التكاليف المؤجلة26

اسم برنامج تحقيق الرؤية.اسم برنامج الرؤية27

رقم برنامج تحقيق الرؤية.رقم برنامج الرؤية28

التعريفالمصطلح تسلسل
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29
الطلب المبدئي 
لميزانية الجهات 

الحكومية

ميزانية الجهات الحكومية المبدئية التي يتم استالمها من خالل النظام اإللكتروني 
إلعداد الميزانية والتي يتم إعدادها وفقا لإلحصاءات المالية الحكومية بنود, 

نفقات, تعويضات العاملين والمصروفات التشغيلية والنفقات الرأسمالية وذلك 
بما يتوافق مع السقف المحدد لكل جهة حكومية.

30
المقترح األول 

للميزانية

النسخة األولية من الميزانية المقترحة بعد توقيع محضر مناقشة المقترح األول 
للميزانية مع الجهات الحكومية بما يشمل رأي وزارة المالية على المقترح المقدم 

وعلى تحفظات الجهات الحكومية ومبرراتها.

31
المقترح الثاني 

للميزانية

النسخة الثانية من الميزانية المقترحة بعد توقيع محضر مناقشة المقترح األول 
للميزانية مع الجهات الحكومية بما يشمل رأي وزارة المالية على المقترح المقدم 

وعلى تحفظات الجهات الحكومية.

32
المقترح الثاني 

المعدل
ميزانية الجهة الحكومية بعد عرض المسودة األولى للميزانية على اللجنة المالية 

وعكس التوجيهات.

المقترح النهائي33
ميزانية الجهة الحكومية بعد عرض المسودة النهائية للميزانية على اللجنة المالية 

ومجلس الشؤون االقتصادية والتنمية وعكس التوجيهات.

نسخة التبليغ34
ميزانية الجهة الحكومية بعد عرض المسودة النهائية للميزانية على مجلس الوزراء 

وعكس التوجيهات ، وهي النسخة النهائية التي تبلغ للجهة الحكومية للعمل 
بموجبها.

النفقات العامة35
هي تلك الحسابات )البنود( التي لها تصنيف اقتصادي وليس لها رقم حساب 

فرعي.

البرامج36
هي تلك الحسابات )البنود( التي لها تصنيف اقتصادي ورقم حساب فرعي يبدأ 

برقم 3 )الباب الثالث سابقا(.

المشاريع37
هي تلك الحسابات )البنود( التي لها رقم حساب فرعي يبدأ برقم 4 )الباب الرابع 

سابقا(.

38
البرنامج أو المشروع 

السنوي
برنامج أو مشروع يرصد له اعتماد سنوي وال يوجد له تكاليف.

39
البرنامج أو المشروع 

غير السنوي
برنامج أو مشروع يرصد له تكاليف وكذلك يرصد له اعتماد سنوي.

التعريفالمصطلح تسلسل
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 ج( تعريف المصطلحات الخاصة بالوظائف   وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم:

التعريفالمصطلحتسلسل

التشكيالت االدارية1
مجموع الوظائف المعتمدة للجهة موزعة على الوحدات اإلدارية والتي تعكس 

الهيكل التنظيمي للجهة.

الكادر أو الكوادر2
أنواع الساللم المعتمدة للجهة الحكومية ، وتتكون من عدة ساللم ومنها 

)الوظائف المدنية ، والعسكرية ، والصحية ، والتعليمية ، وغيرها ( ويعكس الكادر 
عدد الوظائف المعتمدة لكل مرتبة .

الوظائف العليا3
الوظائف المعتمدة في الجهاز الحكومي من المرتبة الحادية عشرة وما فوق 

بسلم الوظائف العامة وما يعادلها بالكوادر األخرى.

الوظائف الدنيا4
الوظائف المعتمدة في الجهاز الحكومي من المرتبة العاشرة بما دون بسلم 

الوظائف العامة وما يعادلها بالكوادر األخرى.

رفع وظيفة شاغرة إلى مستوى أعلى  ، وقد تكون مرتبة أو اكثر .الرفع5

حذف وظيفة معتمدة وشاغرة بالجهة الحكومية .اإللغاء6

7
النقل )سلخ 

الوظيفة(

نقل الوظيفة من وحدة إدارية  إلى أخرى داخل التشكيل اإلداري من المرتبة 
الحادية عشرة فما فوق أو نقل وظيفة بين فصول وفروع الميزانية العامة 

للدولة .

تعديل مسمى الوظيفة إلى مسمى وظيفي آخر حسب احتياج الجهة.التحوير8

اإلحداث9
وهو إيجاد وظيفة أو وظائف جديدة داخل األجهزة الحكومية المعتمدة بالميزانية 

العامة للدولة .

التخفيض10
تنزيل مستوى مرتبة إلى مستوى أقل داخل األجهزة الحكومية المعتمدة 

بالميزانية العامة للدولة .

نقل ومعادلة الوظائف من كادر إلى كادر آخر .تسكين الوظائف11

نموذج النقل12
بيان يوجد به عدد من الحقول تحتوي على معلومات للموظف والوظيفة والجهة 

ويتم تعبئته من قبل الجهة طالبة النقل .

13
نموذج إحداث 

وظيفة
بيان يوجد به عدد من الحقول تحتوي على معلومات عن الوظيفة المطلوب 

إحداثها ويتم تعبئته من الجهة صاحبة الطلب.

14
نموذج تعديل 

وظيفة

بيان يوجد به عدد من الحقول تحتوي على معلومات عن الوظيفة المطلوب 
تعديلها سواء باإلحداث أو الرفع أو الخفض أو اإللغاء أو تعديل المسمى ويتم 

تعبئته من الجهة صاحبة الطلب.

التعريفالمصطلح تسلسل
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التسويات الوظيفية15
عكس الوظائف المحدثة والمنقولة خالل السنة المالية على كوادر الجهات 

الحكومية.

ثالًثا( تعريف المصطلحات الخاصة بمنصة اعتماد:

التعريفالمصطلحتسلسل

قيمة العقد1
قيمة العقد اإلجمالية وهي تكاليف العقد المسجل في منصة اعتماد )وتكون 

قيمة العقد األصلية في العقود الجديدة( وبقيمة المتبقي من تكاليف العقد عند 
تسجيلها بمنصة اعتماد لبعض العقود القائمة.

مدة العقد المسجل في منصة اعتماد.مدة العقد2

بداية العقد3
تاريخ بداية العقد, إذا كان العقد المسجل جديد فيكون تاريخ بداية العقد  من تاريخ 
إبرامه وإذا كان العقد المسجل قائم وقت التسجيل فيكون تاريخ بداية العقد من 

تاريخ تسجيله في المنصة.

4
المنصرف للعقود 

حتى تاريخه
ما تم صرفه على العقد من وقت تسجيله على منصة اعتماد وحتى حينه.

نسبة المنصرف5
إجمالي ما تم صرفه من العقد كنسبة مئوية وتساوي  المنصرف تقسيم قيمة 

العقد.

إجمالي ما تم انجازه من العقد كنسبة مئوية.نسبة اإلنجاز6

7
إجمالي المنصرف 
خالل عام محدد 

للعقود

إجمالي ما تم صرفه من المبالغ المحجوزة للعقود المرتبط عليها وغيرها من 
االلتزامات في عام محدد.

8
عدد العقود 
المرتبط عليها

عدد العقود والتعميدات التي تم ارتباطها ببند -مشروع – برنامج.

9
خطة الدفع لعام 

محدد
إجمالي حجوزات االعتمادات في العام المحدد.

10
خطة الدفع حتى 

نهاية العقد
خطة الدفع حتى نهاية العقد خالل عدد سنوات العقد.

11
الرقم المرجعي 

للعقد

رقم يصدر من منصة اعتماد لمتابعة الحجوزات على الميزانية و يضاف لكل أمر 
صرف يرفع عن طريق المنصة، سواًء كان متعلقًا بمشروع، أو تعميد أو حقوق 

العاملين أو غيرها.

تسلسل

تسلسل

المصطلح 

المصطلح 

التعريف

التعريف
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اسم العقد المسجل في منصة اعتماد.اسم العقد12

تصنيف العقد المسجل في منصة اعتماد, مثال)رأسمالي, تشغيلي(.تصنيف العقد13

14
تكاليف العقود في 

منصة اعتماد

إجمالي قيمة تكاليف العقد المسجل في منصة اعتماد )وتكون قيمة العقد 
األصلية في العقود الجديدة( وبقيمة المتبقي من تكاليف العقد عند تسجيلها 

بمنصة اعتماد لبعض العقود القائمة.

15
حجوزات العقود 

حتى تاريخه
االلتزامات القائمة من االعتمادات لغرض الصرف على العقود.

حجوزات حتى تاريخه16
كافة االلتزامات القائمة على المشروع بغض النظر, كانت للعقود او للفواتير او 

للرواتب.

17ERP قيود تحت االجراءحجوزات

مناقالت تحت االجراءحجوزات هايبيريون18

19
مصروفات غير 

)unposted( مرحلة
قيود تحت االجراء

رابًعا( تعريف المصطلحات في عمل وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات:
أ( تعريف المصطلحات في النظام المالي NTIS   اإلدارة العامة للحسابات:

التعريفالمصطلحتسلسل

الحساب الختامي1
تقرير تجميعي لجداول الحسابات الشهرية بإجمالي النفقات واإليرادات على 
مستوى الجهات الحكومية داخل الميزانية شاماًل جميع اإليضاحات والجداول 

التفصيلية و التكميلية.

2
مطابقة جاري وزارة 

المالية

مطابقة الشيكات الوزارية الصادرة من هذه الوزارة والمصروفة من قبل مؤسسة 
النقد، ومطابقة اإليداعات )اإليرادات( التي تتم من قبل األجهزة الحكومية لحساب 

جاري وزارة المالية لدى المؤسسة.

السنة المالية للدولة تبدأ من 31 ديسمبر وتنتهي يوم 30 ديسمبر.السنة المالية3

تسلسل

تسلسل

المصطلح 

المصطلح 
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هي الفترة المالية التي يشملها التقرير سواء شهر أو ربع سنة أو سنة مالية كاملة.الفترة المالية4

5
تقرير الحركات التي 
تمت على اعتماد 

الميزانية

تقرير  بالمناقالت التي تتم على بنود الميزانية للجهة الحكومية بعد موافقة وزارة 
المالية.

6
تقرير تفصيلي 

للمصروفات
تقرير بجميع المصروفات بموجب أوامر دفع من الجهات الحكومية والتي صدر لها 

حوالة أو شيك من مؤسسة النقد.

7
تقرير تفصيلي 

لإليرادات
تقرير تفصيلي باإليداعات )اإليرادات( التي تتم من قبل القطاعات الحكومية و 

غيرها لحساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد.

8
جدول الحساب 

الشهري
تقرير يشمل المنصرف الفعلي على البنود من اعتمادات الميزانية واإليراد 

والحسابات الوسيطة يغطي جميع الفترات المالية.

التسويات9
هي عملية تصحيح لمبالغ مصروفه بالخطأ على أحد بنود الميزانية لتوجيهها إلى 

الحساب الصحيح أو تسوية مبالغ العهد والسلف عند إقفالها او استعاضتها.

ب( تعريف المصطلحات في أوامر الدفع من النظام المالي NTIS – اإلدارة العامة للحسابات:

التعريفالمصطلحتسلسل

أداة تنشئها الجهات الحكومية لتسجيل النفقات تمهيدًا لدفعها .أمر صرف1

يحدد الدولة – المنطقة – المحافظة التي استفادت من المبلغ المصروف.الموقع الجغرافي2

3
التصنيف 
االقتصادي

تصنيف الحسابات حسب نوعها من اإليرادات والمصروفات واألصول والخصوم؛ 
وفقا لتصنيف إحصاءات مالية الحكومة، وحسب متطلبات صندوق النقد الدولي.

التصنيف الوظيفي4
تصنيف النفقات فقط ) المصروفات والمعامالت على األصول غير المالية( على 
حسب الوظائف التي تسعى الحكومة لتحقيقها؛ وفقًا لتصنيف إحصاءات مالية 

الحكومة وحسب متطلبات صندوق النقد الدولي.

أوامر الدفع المعادة5
هي أوامر الدفع التي استلمت من الجهات ووجد عليها مالحظات ولم تسجل على 

النظام وفي انتظار استالمها من الجهة الحكومية لمعالجة المالحظات.

أوامر الدفع الرجيع6
هي أوامر الدفع المعادة من هذه الوزارة وتم استالمها من الجهات لمعالجة ما 

عليها من مالحظات,

7
أوامر الدفع 

المصروفة
هو إجمالي قيمة أوامر الدفع المصروفة فعليا والتي صدر بموجبها حوالة أو 

شيك.

تسلسل

تسلسل

المصطلح 

المصطلح 

التعريف

التعريف



131

التعريفالمصطلحتسلسل

8
أوامر الدفع 

المسجلة في 
النظام

إجمالي قيمة أوامر الدفع المسجلة في النظام والتي تم بموجبها حجز من بنود 
الميزانية ولم تصرف بعد.

عدم كفاية السيولة في البند لقيمة أمر الدفع.التجاوز في البند9

هو تاريخ نشأة أمر الدفع لدى الجهة الحكومية.تاريخ أمر الدفع10

11
تاريخ استالم أمر 

الدفع
هو تاريخ ورود أمر الدفع لوزارة المالية وقبل تسجيله على النظام.

12
تاريخ تسجيل أمر 

الدفع
هو تاريخ تسجيل أمر الدفع في النظام المالي لوزارة المالية.

خامسًا( تعريف المصطلحات في عمل نظام الخزينة TMS – إدارة السيولة:

التعريفالمصطلحتسلسل

1

حساب الخزينة 
 TSA:( الموحد

 Treasury Single
)Account

حساب تجميعي يقوم على مركزية تحصيل إيرادات الحكومة ومركزية الدفع 
للجهات الحكومية.. 

2
 Cash( إدارة النقد

)Management
إدارة كل ما يتعلق بالنقد من تحصيل أو صرف وتحديد أولويات الصرف.

3
توقعات التدفقات 

 Cash( النقدية
)Forecasting

 نموذج مالي يتم من خالله تقدير التدفقات النقدية المستقبلية )الداخلة 
والخارجة( لتحديد الحاجة إلى التمويل في حالة العجز أو استثمار الفوائض في حالة 

الفائض. 

4)Hedging( التحوط
منهجية يتم من خاللها تقليل الحد من التعرض  لتقلبات أسعار الفائدة وأسعار 

الصرف عن طريق تداول مشتقات مالية. 

5
المشتقات المالية 

)Derivatives(
أدوات مالية متعددة ومتداولة، من أغراضها تقليل التعرض لتذبذب األسعار. 

6
حسابات نوسترو 

Nostro Ac-(
)counts

حساب بعملة أجنبية في بنك أجنبي عن طريق بنك محلي يسهل عمليات الدفع 
بالعمالت األجنبية للمستفيدين خارج المملكة . 

تسلسل

تسلسل

المصطلح 

المصطلح 

التعريف

التعريف
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سادسًا( تعريف المصطلحات في عمل وكالة الوزارة لشؤون اإليرادات:
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اإليرادات المباشرة1
إيرادات نشأت نتيجة استثمار المنشأة لمواردها ويقابلها مصروف على جانب 

النفقات.

2
اإليرادات غير 

المباشرة

إيرادات نشأت من غير نشاط المنشأة وهي اإليرادات التي تفرضها الدولة من 
رسوم وأجور وخدمات وضرائب بموجب األنظمة المقررة باإلضافة إلى ثرواتها 

الطبيعية.

3
اإليرادات غير 

النفطية
هي إيرادات تحصل عليها الدولة من غير نشاطها في النفط.

اإليرادات األخرى4

اإليرادات المتحققة من دخل الملكية )منها مؤسسة النقد العربي السعودي 
وصندوق االستثمارات العامة( ومبيعات من قبل منشآت سوقية )الدخل من 

اإلعالنات ورسوم و أجور خدمات الموانئ( والرسوم اإلدارية و الغرامات والجزاءات 
و المصادرات.

هي اإليرادات التي تم تحصيلها في حساب جاري وزارة المالية خالل السنة المالية.اإليرادات الفعلية5

هي اإليرادات المتوقع تحصيلها خالل فترة معينة قادمة.اإليرادات المقدرة6

7
االيرادات 

المستهدفة
هي اإليرادات التي تستهدف تحقيقها هذه الوزارة لفتره زمنية معينة.

إيرادات يتم تحصيلها من خالل فرض الضرائب.اإليرادات الضريبية8

ضريبة الدخل9
اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع 

للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام.

الضرائب االنتقائية10
هي ضريبة ُتفرض على السلع الضارة بصحة االنسان والبيئة والسلع الكمالية بنسب 

 متفاوتة.

11
ضريبة القيمة 

المضافة

هي ضريبة غير مباشرة ُتفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها 
وبيعها من قبل المنشآت –مع بعض االستثناءات-, حيث يتم فرض ضريبة  القيمة 

المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداًء من اإلنتاج، ومرورًا 
بالتوزيع وحتى مرحلة  البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. والتزمت المملكة بتطبيق 

أدنى معدالت ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة )5%( بدءًا من 1 يناير 
.2018

12
ضرائب على التجارة 

والمعامالت

رسوم على سلع تدخل البلد المعني أو على خدمات، ألنها مقدمة من غير مقيمين 
إلى مقيمين. وقد ُتفرض هذه الرسوم ألغراض جباية اإليرادات أو ألغراض الحماية، 

وقد تحدد على أساس معين أو حسب القيمة.

التعريفالمصطلح تسلسل
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13
الضرائب على الدخل 
واألرباح والمكاسب 

الرأسمالية
ضريبة دخل الشركات و المنشآت وضريبة االستقطاع لغير المقيمين.

السلع و الخدمات14
القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة لالستخدام في 

العملية اإلنتاجية أو اقتناها إلعادة بيعها مطروحًا منها صافي التغيير في 
المخزونات من تلك السلع والخدمات.

15
الضرائب على السلع 

والخدمات
الضرائب التي تصبح مستحقة الدفع عند إنتاج أو بيع أو توريد سلع، أو تقديم 

الخدمات.

ضرائب أخرى16
الضرائب األخرى المدفوعة من شركات األعمال فقط )زكاة الشركات و المنشآت( 

و الضرائب غير المصنفة.

17
المقابل المالي على 

المرافقين
مقابل مالي على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص وتم البدء 

بتطبيقه في شهر يوليو من العام2017م.

18
المقابل المالي على 

الوافدين
مقابل مالي على العمالة الوافدة ُيدفع من ِقبل الشركات في القطاع الخاص 

لغرض إحالل العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.

الفاتورة المجمعة19
هي عبارة عن فروقات المقابل المالي على الوافدين للرخص المصدرة قبل 1 يناير 

2018 وتمتد صالحيتها الى ما بعد 1 يناير 2018 .

األوراق المالية20
هي إحدى الوسائل االقتصادية التي تعتمد عليها العديد من المنشآت في 

الحصول على تمويل طويل األجل مقابل طرح بعض الصكوك للمستثمرين بحيث 
تضمن للمستثمر الحق في الحصول على عائد ربحي أو جزء من أصول المنشأة.

رسوم ُتفرض على السلع المستوردة من الخارج أو المصدرة إليه.الرسوم الجمركية21

22
تصحيح أسعار 

الطاقة

هي خطة تهدف إلى خفض الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة بشكل تدريجي 
ومنتظم بناًء على تغيرات أسعار السوق العالمية, والذي يهدف إلى تحفيز 

االستهالك الرشيد، وإعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة فعلًيا وترشيده، 
وتقوية وضع المالية العامة.

المبالغ المتحصلة من أصول تتوفر طبيعيًا.الريع23

هو حصة الحكومة من إنتاج شركة النفط قبل خصم تكاليف اإلنتاج.الريع من النفط24

هو حصة الحكومة من صافي أرباح شركة النفط الموزعة.الربح من النفط25

تمثل مجموع الريع من النفط والضرائب من النفط والربح من النفط.اإليرادات النفطية26

التعريفالمصطلح تسلسل
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سعر نفط برنت ) دوالر أمريكي لكل برميل (.سعر النفط27

الرسوم من النفط28
هي الرسوم المستحقة للحكومة والتي تحددها من وقت آلخر  فيما يتعلق بتوريد 

المنتج المعني, والتي ُكلفت شركة النفط بتحصيلها.

هي الضريبة المفروضة على دخل شركة النفط.الضرائب من النفط29

هي الكمية المستخرجة من النفط الخام بغرض بيعها.كمية اإلنتاج30

التعريفالمصطلح تسلسل
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واألنظمــة والتعليمــات الســارية ذات الصلــة:

جدول رقم )1( : تعليمات عامة حول اإليرادات

المضمونالتاريخالرقمالنوع

 مرسوم
1425/1/15هـم/1ملكي

بخصوص نظام ضريبة الدخل، والئحته التنفيذية، وتعليمات ضريبة 
االستقطاع.

1430/5/28هـ4798/م بأمر ساٍم
يقضي بإنفاذ ما ورد باألمر السامي على الجهات المشمولة برقابة 

الديوان العام للمحاسبة.

مرسوم 
1431/11/18هـم/68ملكي

يقضي بالموافقة على نظام إيرادات الدولة والئحته التنفيذية 
الصادرة بالقرار الوزاري رقم )860( وتاريخ 1432/3/3هـ المعدلة 

بموجب القرار الوزاري رقم )901( وتاريخ 1439/2/24هـ.

تعميم 
وزارة 
المالية

1435/07/01هـ75732
بشأن آلية تطبيق الزيادة المتحققة في إيرادات الجهة وفق أحكام 
المادة )الخامسة( من نظام إيرادات الدولة والمادة )الثامنة( من 

الالئحة التنفيذية من النظام.
مرسوم 
يقضي بالموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة.1438/11/2هـم/113ملكي

1438/11/30هـ55685أمر ملكي

يقضي بأن على جميع الجهات الحكومية التي لديها إيرادات اعتماد 
التقيد بما تقتضي به األنظمة وتحويل إيرادات أنشطتها كافة إلى 

حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى 
كافة الجهات توريد كافة إيراداتها بما فيها اإليرادات المباشرة 
“الذاتية“ الى حساب جاري هذه الوزارة سواء اإليرادات المقدرة 
أو غير المقدرة وعلى الجهات عدم استخدام اإليرادات المباشرة 

“الذاتية“ في صرفها على نفقاتها.

1441/4/14هـ 24484أمر سامي

بشأن مالحظة وجود عقارات تقع خارج المملكة، يشرف عليها عدد 
من الجهات الحكومية وليس للهيئة علم بها و طلبه توجيه الوزارات 

و الجهات و المصالح الحكومية التي لديها عقارات خارج المملكة 
بالتملك أو االستئجار سواء كانت مشغولة أم غير مشغولة، بتزويد 

الهيئة بما لديها من مستندات و أصول تملك هذه العقارات، 
إلعمال اختصاصها.

جدول رقم )2(: تعليمات عامة حول نفقات الجهات

المضمونالتاريخالرقمالنوع

تعميم وزارة 
المالية

12
1420/2/14هـ

أي تعويضات يتم الحكم بها ضد الجهة الحكومية نتيجة التهاون أو 
الخطأ منها سيتم صرفها من اعتمادات ميزانيتها.  6476/42

النوع

النوع

الرقم

الرقم

التاريخ

التاريخ

المضمون

المضمون
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قرار مجلس 
1420/9/12هـ157الوزراء

بخصوص تعليمات االلتزام باالعتمادات المقررة في الميزانية 
د على استمرار تطبيقه والمؤكَّ

بقرار مجلس الوزراء رقم )276( وتاريخ 1441/4/12هـ القاضي باعتماد 
الميزانية العامة للدولة.

قرار مجلس 
1441/4/12هـ276الوزراء

1422/11/20هـ973/مأمر ساٍم
يتضمن في الفقرة )ثانيًا( منه عدم الرفع عن أمور خارج الميزانية إال 

في أمر يدخل في مفهوم الطارئ والعاجل.

مرسوم 
1424/3/11هـم/15ملكي

بخصوص نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، واألمر السامي 
رقم )9849/م ب( بتاريخ 1429/12/13هـ القاضي بأن تكون التقديرات 
عادلة ووفقًا لألسعار السائدة وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء 

الذمة والمحافظة على أموال الدولة.

قرار مجلس 
1426/3/10هـ )3432/م(وزراء

بشأن محضر اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية 
لوضع ضوابط تنظيم إقامة حفالت تكريم المتقاعدين من منسوبي 

الجهات الحكومية.

مرسوم 
بشأن نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه.1427/9/18هـم/61ملكي

1430/5/28هـ4799/مأمر ساٍم
بشأن اإلسراع باالرتباط آليًا بالديوان العام للمحاسبة واالستفادة من 

برامج التعامالت اإللكترونية الحكومية.

1430/7/6هـ6097/مأمر ساٍم
بشأن التقيد بالتعليمات المالية للميزانية والحسابات وتعليمات 

إقفال الحسابات الختامية وإعداد الحسابات الختامية.

1430/7/26هـ6562أمر ساٍم

يقضي بأن تقوم جميع المؤسسات والهيئات العامة وغيرها من 
األجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة بعرض مالحظات 

الديوان العام للمحاسبة في شأن حساباتها الختامية على مجالس 
إدارتها قبل الرفع عن تلك المالحظات وطلب النظر في اعتماد 

حساباتها الختامية من قبل مجلس الوزراء.

قرار مجلس 
1431/5/12هـ159الوزراء

بخصوص الجوانب التي ينبغي مراعاتها عند تقديم مساهمات 
المملكة في المنظمات والهيئات الدولية.

قرار مجلس 
بشأن المحافظة على األراضي التي تملكها الدولة.1431/12/2هـ370الوزراء

قرار مجلس 
1434/8/1هـ260الوزراء

يتضمن الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر 
مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية.

1436/7/24هـ34708أمر ساٍم
يتضمن الموافقة على الضوابط والمعايير والشروط الالزمة 

إلستقطاب الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تستهدفها 
الوزارات.

المضمونالتاريخالرقمالنوع
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1437/3/3هـ11614أمر ساٍم

بشأن التأكيد على الجهات الحكومية بااللتزام بالصرف وفقًا للميزانية 
المقررة لها، وأن ال يتم صرف أي مبلغ ليس له اعتماد مالي، وأن 
يقوم الديوان العام للمحاسبة بمتابعة هذا الموضوع، وأن يتخذ 

اإلجراءات النظامية الالزمة حيال ما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

قرار مجلس 
1437/3/17هـ94الوزراء

بشأن ما يتصل بموضوع اإلركاب بالطائرات للموظفين المدنيين 
والعسكريين ومن في حكمهم.

1437/11/22هـ56515أمر ساٍم
بشأن الصرف بما ال يتجاوز )35%( من المبلغ )10( ماليين ريال 

المخصص لكل وزارة إلستقطاب من تقتضي الحاجة ومصلحة العمل 
االستعانة بخدماتهم بعقود شهرية أو سنوية.

تعميم وزارة 
بشأن إجراءات الصرف من البنود السرية.1438/1/25هـ10577المالية

1440/2/7هـ6541أمر ملكي
بشأن إعادة صرف العالوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة من 

بداية كل سنة مالية.
قرار مجلس 

1441/3/29هـ245الوزراء
بشأن ما انتهى إليه مجلس الوزراء حيال مشروع الئحة تفضيل 

المحتوى المحلي. 
تعميم هيئة 
المحتوى 
المحلي 

والمشتريات 
الحكومية

 1441/4/1هـ41/1/795
بشأن تحديد نطاق قيمة العقود عالية القيمة بمبلغ )100,000,000( 

ريال أو أكثر.

 1441/4/7هـ 22919أمر ملكي
 استمرار صرف بدل غالء المعيشة الشهري لمدة عام مالي واحد إلى 

حين استكمال دراسة منظومة الحماية االجتماعية.

1441/4/12هـ23926أمر ملكي

القاضي بزيادة مدة إنهاء مراجعة هذه الوزارة للعقود المنصوص 
عليها في المادة )الستين( من نظام المنافسات والمشتريات 

الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/128( بتاريخ 
1440/11/13هـ شهًرا من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية العام المالي 

2020م.
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مرسوم 
يقضي بالتأكيد على األجهزة الحكومية االلتزام بما قضت به 1385/9/12هـم/30ملكي

األوامر السامية المتعلقة بالتثبيت وعدم التعيين على وظائف 
المستخدمين ووظائف بند األجور إال بما يتفق مع المسميات 
والمؤهالت واألعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح وأن ال 

يتم شغل وظائف البنود األخرى إال من خالل الوظائف المؤقتة 
, وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم 
استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة 

مؤقتة.

1432/3/23هـ1895/م بأمر ساٍم

1401/7/2هـ7/ب/15601أمر ساٍم
يقضي بمنع التعاقد مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز 

الحكومي باألفراد.
تعميم وزارة 

الخدمة 
المدنية

1432/4/28هـ495
بشأن ضوابط تنفيذ األمر السامي البرقي رقم )1895/م ب( 

بتاريخ 1432/3/23هـ.

1439/4/18هـ18955أمر ساٍم
يقضي باعتماد توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في 

الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا 
للتقويم الميالدي.

قرار مجلس 
بشأن االلتزام بنسب توطين وظائف برامج التشغيل والصيانة.1439/6/25هـ337الوزراء

قرار مجلس 
1439/8/29هـ466الوزراء

يقضي بالموافقة على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكالء 
الوزارات والوكالء المساعدين، بالصيغة المرافقة للقرار.

قرار مجلس 
الموافقة على اإلجراءات المرتبطة بالتوظيف.1440/1/8 هـ20الوزراء

1440/2/10 هـ7328أمر ساٍم
بشأن قيام الجهات الحكومية بتزويد وزارة الخدمة المدنية 

ببيانات جميع من يتم التعاقد معهم أيًا كان اسم البند المتعاقد 
معهم عليه وأي تغيير يطرأ عليه.

 تعميم 
الديوان 
الملكي

1441/2/18هـ10885

التعميم بشأن قرار مجلس الوزراء )140( وتاريخ 1441/2/16هـ 
القاضي بتعديل بعض الفقرات من قواعد التعاقد على برنامج 
الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات 
المتميزة، وقواعد ممارسات مهمات وظائف وكالء الوزارات 

والوكالء المساعدين.

21\2\1441هـ35490قرار وزاري 
بشأن الموافقة على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين 

العام والخاص. 
تعميم 
الديوان 
الملكي

1441/4/1هـ21567
 بشأن منح معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية صالحية 

إصدار دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة.

القاضي بالموافقة على دليل عمل لجنة نقل الوظائف. 1441/4/6هـ22628أمر سامي
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قرار مجلس 
1394/9/17هـ1323الوزراء

تقضي بأال يتم تأمين أي نوع من السيارات لغرض استقبال ونقل 
الضيوف والتنسيق مع المراسم الملكية في ذلك، ويمكن في 

حالة الضرورة القصوى استئجار سيارات لهذا الغرض بحسب 
المدة الالزمة لذلك.

قرار مجلس 
1396/6/22هـ1084الوزراء

1404/11/8هـ8/2362أمر ساٍم

1408/8/17هـ3/ب/12288أمر ساٍم

1419/10/16هـ1077أمر ساٍم

يقضي بالتأكيد على عدم تجاوز االعتمادات المخصصة للتدريب 
واالبتعاث بالميزانية, وإيقاف التدريب واالبتعاث للجهات التي 
تجاوزت اعتماداتها لمدة ثالث أو أربع سنوات, حتى يتم تصحيح 

وضعها بالتقيد باالعتمادات المخصصة لها بالميزانية.

قرار مجلس 
1420/3/14هـ54الوزراء

يتضمن تحديد الضوابط المتعلقة بالتعاقد مع الحكومات 
والمنظمات الدولية أو الشركات للقيام باإلدارة نيابًة عن 
األجهزة الحكومية، أو التدريب, أو توفير الخبراء وتقديم 

االستشارات.

1420/3/20هـ295/ مأمر ساٍم

تقضي بتحديد بعض التعليمات المتعلقة باستئجار العقارات 
لغرض االستخدام الحكومي ونظام استئجار الدولة للعقار 

وإخالئه.

1421/6/5هـ708/ مأمر ساٍم

1422/6/26هـ3/ب/12284أمر ساٍم

المرسوم 
1427/9/18 هـم / 61الملكي

1420/3/25هـ7/ب/4734أمر ساٍم

يقضي بعدم تحميل خزينة الدولة قيمة إعالنات الترحيب 
والتهنئة والتعزية وما شابهها باعتبارها نفقات خاصة، واألمر 

السامي رقم )3567/م( بتاريخ 1430/4/24هـ المتضمن التقيد 
باألمر السامي رقم )7822/م( بتاريخ 1428/9/6هـ بشأن ظاهرة 

نشر التهنئة والتعزية في الصحف والمجالت.

1424/2/3 هـ3/ ب / 5020أمر ساٍم

التأكيد على الترشيد في استهالك التيار الكهربائي، والعمل 
على تخفيض اإلنارة للشوارع والميادين بمعدل ال يقل عن 

)50%( وتطبيق الضوابط المتعلقة بإنارة المخططات الخاصة 
الواردة بتوصيات اللجنة المشكلة.
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تعميم 
وزارة 
المالية

1424/11/15هـ67297/2/8
تتضمن ضوابط شراء السيارات الحكومية المخصصة للخدمات 
اإلدارية، وأن يتم أخذ موافقة وزارة المالية المسبقة على أي 
نوع آخر من السيارات يتطلب األمر تأمينها خالف ما ذكر في 
هذه التعاميم وذلك قبل االرتباط بالمبلغ أو إصدار أمر الشراء.

تعميم 
وزارة 
المالية

1426/11/29هـ79819/2/8

تعميم 
وزارة 
المالية

1435/8/25هـ99840

قرار مجلس 
1425/4/5هـ111الوزراء

بشأن تأمين حاجة األجهزة الحكومية من زيوت التشحيم من 
الشركات المنتجة عن طريق المنافسة.

أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من 1428/8/15 هـم/71أمر ملكي
األدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية من الشركة الوطنية 

للشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية 
“نوبكو” حصريًا, وعليه لن يتم إجازة أي عقد ابتداًء من 

تاريخ 2019/12/31م لحين التنسيق المسبق بين الجهات 
الصحية والشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واالجهزة 
والمستلزمات الطبية )نوبكو(, ويستثنى من ذلك الحاالت 

الطارئة وبما ال يتجاوز )10 %( من البنود المحددة لهذا الغرض

1437/3/13 هـ13325أمر ساٍم

1431/2/18 هـ1754/ م بأمر ساٍم
يقضي بحث جميع القطاعات الحكومية باستخدام النوع الجديد 

للبنزين )أوكتين 91( في السيارات التي يناسبها هذا المنتج.

1434/4/7هـ12818أمر ساٍم
يقضي بالتأكيد على جميع الجهات بعدم المبالغة في 

المصروفات حال عقد ندوات في المملكة مستقباًل أسوًة بما 
تقوم به الدول األخرى عند عقد مثل هذه الندوات.

1438/6/24هـ29357أمر ملكي

يقضي بإلزام جميع األجهزة الحكومية بإعادة تأهيل مبانيها 
ومرافقها من خالل التعاقد حصريًا مع الشركة الوطنية لخدمات 

كفاءة الطاقة لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل المباني والمرافق 
العامة ألجل ترشيد استهالك الطاقة واإلشراف على أعمال 

تشغيل وصيانة المباني التي يتم تأهيلها للمحافظة على 
استمرار ترشيد الطاقة وكفاءتها.

قرار مجلس 
1439/1/2هـ3الوزراء

يقضي في المادة )أواًل( منه بأن على الجهات الحكومية ــ عند 
تصميم مشاريعها ــ استخدام تقنية تبريد المناطق حال انطباق 

الشروط والمعايير الواردة في القرار على المشروع.
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1439/3/18هـ13003أمر ساٍم

يتضمن أن تقوم الجهات الحكومية بالتنسيق مع )مركز تحقيق 
كفاءة اإلنفاق( للتأكد من تطبيق خطة العرض والطلب بوصفها 
إحدى المستلزمات األساسية للموافقة على أي مشروع، وأن 
تعمل جميع األجهزة الحكومية مع المركز السعودي لكفاءة 

الطاقة وفريق العمل المشترك )خالل تسعين يومًا( من تاريخ 
هذا األمر لتقنين استهالك الطاقة والموارد كالمياه والكهرباء 

عن طريق تنفيذ مبادرات خاصة برفع اإلنفاق التشغيلي. 
وبهدف تنفيذ ما تضمنه األمر السامي تلتزم الجهات الحكومية 

فيما يتعلق بالمشاريع بالنقاط الموضحة في الفقرة رقم )3( 
الخاصة بتعليمات تحقيق كفاءة االنفاق.

تعميم 
وزارة 
المالية

1439/7/5هـ71664

تعميم وزارة المالية المتضمن أن يتم التأكيد على قيام 
الجهات الحكومية بسداد ضريبة القيمة المضافة على األعمال 

والمشتريات والتوريدات الخاضعة للضريبة إلى الموردين 
والمقاولين الخاضعين للضريبة والمسجلين لدى الهيئة عن 

األعمال والمشتريات والتوريدات التي تمت في أو بعد تاريخ 
1 يناير 2018م لجميع العقود وذلك من اعتمادات النفقات 

المخصصة بالميزانية والمعتمدة للجهات والمؤسسات العامة.

1440/3/25هـ16380أمر ساٍم
يقضي بتشكيل فريق داخلي لرفع كفاءة اإلنفاق في كل جهة 

حكومية.

مرسوم 
1440/11/13 هـم/128ملكي

يقضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 
بالصيغة المرفقة للمرسوم.

قرار مجلس 
بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.1440/11/13 هـ649الوزراء

1441/1/5 هـ624أمر ساٍم

يقضي باقتصار التعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين 
والمكاتب االستشارية والشركات الوطنية للحصول على 
الخدمات االستشارية وبأال تتعاقد مع الشركات األجنبية 

للحصول على هذه الخدمات إال في أضيق الحدود وفي الحاالت 
التي ال تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

1441/3/14هـ 17237أمر سامي
 بشأن العرض المقدم من اللجنة المشكلة باألمر التعميمي رقم 

)25107( بتاريخ 1439/5/25هـ في شأن سداد المستحقات 
المالية المتأخرة للقطاع الخاص.

 1441/3/21هـ1242قرار وزاري
الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات و 

المشتريات الحكومية بالصيغة المرفقة بالقرار.
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1441/3/28 هـ20726أمر ساٍم
بشأن حجم استهالك الوقود وتكلفته وآلية سداده من الجهات 

الحكومية.

1441/4/4هـ1409قرار وزاري

أوال: إتاحة العمل بأساليب المنافسة العامة، والمنافسة 
المحدودة، والشراء المباشر.

ثانيًا: تأجيل العمل بأسلوب االتفاقات اإلطارية حتى 
1441/10/9هـ.

ثالثًا: استثناء من البند )ثانيًا( يجوز العمل بأسلوب اإلتفاقيات 
اإلطارية لألدوية و المستلزمات الصحية عن طريق الشركة 

الوطنية للشراء الموحد )نوبكو( بما ال يتعارض مع اختصاصات 
المركز.

رابعًا: تأجيل العمل بأسلوبي المنافسة على مرحلتين و 
المسابقة حتى تاريخ 1441/7/6هـ.

خامسًا: تأجيل العمل بأسلوب المزايدة العكسية حتى تاريخ 
1441/8/8هـ.

سادسًا: تأجيل بيع المنقوالت لدى الجهات الحكومية حتى تاريخ 
1441/10/9هـ.

سابعًا: استمرار العمل بنماذج العقود و تعديل ما يتعارض من 
موادها مع نظام المنافسات و المشتريات الحكومية الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم )م/128( بتاريخ  1440/11/13هـ 
والئحته التنفيذية إلى حين اعتماد النماذج الجديدة للعقود.

 1441/4/4هـ1410قرار وزاري

بخصوص تطبيق األحكام التالية من نظام المنافسات و 
المشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/128( 

وتاريخ 1440/11/13هـ على األعمال و المشتريات التي طرحت 
قبل نفاذ النظام ولم تتم الترسية: 

1. للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو 
المتعهد أو المورد من الباطن وفقًا لما هو موضح في النظام 

و الالئحة التنفيذية.
2. تقوم الجهة الحكومية بتقييم المتعاقدين وفقًا ألحكام 

النظام و الئحته التنفيذية. 
3. تلتزم الجهات الحكومية في جميع إجراءاتها باستخدام البوابة 
من تاريخ نفاذ النظام وبما ال يؤثر على ما تم اتخاذه من إجراءات 

سابقة أو حقوق المتنافسين. 
4. ُتحل النزاعات الفنية من خالل مجلس حل النزاعات وفقًا 

للمادة )الخامسة و الخمسين بعد المائة( من الالئحة التنفيذية. 
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1441/4/18هـ1455قرار وزاري

القاضي باالستمرار في تطبيق االستثناء المتعلق بعدم خضوع 
جميع التعاقدات الالزمة لتنفيذ عمليات التخصيص ألحكام نظام 

المنافسات والمشتريات الحكومية لمدة تنتهي بنهاية العام 
المالي 2020م.

1441/4/20هـ1461قرار وزاري
القاضي بإتاحة أسلوب االتفاقيات اإلطارية لمركز تحقيق كفاءة 

اإلنفاق.

جدول رقم )5(: تعليمات إجراء المناقات بين التكاليف وبين االعتمادات

المضمونالتاريخالرقمالنوع

قرار مجلس 
1440/10/29هـ616الوزراء

يقضي بالتزام كل جهة حكومية بعد تقديم أكثر من طلب واحد 
كل ثالثة أشهر للمناقالت المنصوص عليها في الفقرة 1 من البند 
ثامنًا لمرسوم الميزانية رقم )م/14( وتاريخ 1437/3/17 هـ إال في 

الحاالت الضرورية بعد بيان األسباب.

1441/1/19هـ3781أمر ساٍم
بشأن تفويض وزير المالية بالنظر في طلبات الجهات الحكومية 
باعتماد التكاليف خارج الميزانية التي ال تتجاوز )50,000,000( 

خمسين مليون ريال لكل جهة للطلب الواحد على أن ال 
تتجاوز مجموع طلبات جميع الجهات في العام المالي الواحد 
)1,000,000,000( مليار ريال، وما تجاوز ذلك يعاد إلى اللجنة 

المالية.

تعميم 
وزارة 
المالية

1441/2/21هـ17819

جدول رقم )6(: تعليمات برامج تحقيق الرؤية
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1438/5/19هــــ23469أمر ساٍم

يقضي بالموافقة على استثناء مبادرات برنامج التحول الوطني 
من قرار مجلس الوزراء رقم )293( بتاريخ 1436/6/24هــــــ على 

أن يتم الرفع بالعقود التي تبلغ )100.000.000( مئة مليون 
ريال فأكثر لإلحاطة.

 تعميم وزارة 
1438/7/29هـ5960المالية

بشأن الضوابط المالية لتنظيم عملية الصرف من البند الخاص 
)برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية(.

تعميم وزارة 
1438/11/30هـ117337المالية

يتضمن صرف مقابل مبادرات التحول الوطني للمستفيد 
مباشرة عبر نظام )سريع(.

يقضي بتشكيل فريق العمل الدائم.1438/12/18هـ58536أمر ساٍم
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 قرار معالي 
وزير 

االقتصاد 
والتخطيط

1439/1/15هـ43900542/1

بشأن ضوابط استثناء الوزارات الممثلة في مجلس الشؤون 
االقتصادية والتنمية من المادة )السادسة( من نظام 
المنافسات والمشتريات الحكومية عند استخدام البند 

الخاص المشار إليه في األمر السامي رقم )43588( بتاريخ 
1437/9/9هـ.

 1439/3/9هـ11503أمر سامي
القاضي بالموافقة على ضوابط إستثناء أعمال مبادرات برنامج 
التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

1439/9/19 هـ47617أمر ساٍم
بشأن سريان األحكام المتعلقة ببرامج التحول الوطني على 

جميع برامج تحقيق رؤية المملكة )2030( األخرى عدا برنامج 
)صندوق االستثمارات العامة(.

1440/6/22 هـ34774أمر ساٍم
يقضي بالموافقة على تعديل ضوابط استثناء أعمال مبادرات 

برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات 
الحكومية.

قرار مجلس 
الشؤون 

االقتصادية 
والتنمية

1440/11/12 هـ2-40/22/ق
بشأن تفويض فريق العمل الدائم بصالحية اعتماد تكاليف 

مبادرات تحقيق الرؤية )2030(

1441/4/4هـ1407قرار وزاري

استمرار العمل بضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج الرؤية 
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية الموافق 
عليها باألمر السامي رقم )11503( بتاريخ 1439/3/9هـ 

والتعديالت الموافق عليها باألمر السامي رقم)34774( بتاريخ 
1440/6/22هـ إلى نهاية العام المالي 2020م.

جدول رقم )7(: تعليمات عامة عن عمليات التوريد والصرف

المضمونالتاريخالرقمالنوع
قرار مجلس 

بشأن عدم جواز صرف أي مبلغ خصمًا على مصروفات الميزانية إال 1383/9/7هـ638الوزراء
بموجب مستندات أصلية مؤيدة للصرف، وفي حالة فقد المستندات 
األصلية يتم الصرف بموجب صورها وفقًا لإلجراءات المشار إليها في 

قرارات مجلس الوزراء رقم )105( بتاريخ 1422/4/4هـ ورقم )31( 
بتاريخ 1436/1/17هـ.

قرار مجلس 
1389/9/17هـ774الوزراء

بشأن تواريخ عقود التشغيل والصيانة، والمساندة الفنية، والخدمات 1422/9/25هـ3/ب/19227أمر ساٍم
االستشارية. 1423/8/24هـ3/ب/34662أمر ساٍم

قرار مجلس 
1426/1/5هـ4الوزراء

يتضمن إدراج شرط تحقيق نسبة السعودة وتوطين الوظائف من 
ضمن الشروط والمواصفات المطلوبة للتعاقد مع القطاع الخاص 

لتنفيذ المشاريع الحكومية، وعدم التعاقد مع أي مؤسسة أو شركة 
ال تحقق النسبة المطلوبة للسعودة وفق بيانات وزارة العمل.
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المضمونالتاريخالرقمالنوع
مرسوم 
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المصادق عليه بالمرسوم 1427/9/4هـم/58ملكي

الملكي والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري. 1428/2/20هـ362قرار وزاري
بالتقيد بتحقيق نسبة السعودة في عقود الصيانة والتشغيل.1429/6/14هـ4680/م بأمر ساٍم

قرار مجلس 
1432/9/8هـ267الوزراء

بشأن نوعية التدريب المتخصص الذي يمكن إدراجه ضمن عقود 
التشغيل والصيانة وعقود التوريد والتركيب لألجهزة المتطورة.

1437/11/3هـ52958أمر ساٍم

موجه لمعالي وزير العمل والتنمية االجتماعية، ويقضي في الفقرة 
)1( منه بـ“أن يقوم معاليه من خالل برنامج حماية األجور وبالتنسيق 

مع وزارة المالية باتخاذ ما يكفل إلزام الشركات المتعاقدة مع 
الجهات الحكومية بصرف مرتبات العاملين لديها وفق ما يقضي به 
النظام، ويحقق حصول العامل على أجره بشكل مباشر، وعدم صرف 
أي من مستحقات هذه الشركات ما لم تؤكد وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية عدم وجود أجور متأخرة أواًل بأول“ وذلك بأن يكون من 
ضمن المستندات المؤيدة للصرف إرفاق ما يثبت االلتزام بنظام 

حماية األجور من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

1439/9/14هـ46650أمر ساٍم

يقضي بالموافقة على إيقاف التعامل الورقي لإلجراءات واألعمال 
الموضحة في خطاب معالي وزير المالية رقم )5909( وتاريخ 

1439/7/9هـ باستخدام الخدمات االلكترونية بمنصة )اعتماد(. علما 
بأن التأكد من توفر المستندات األصلية المؤيدة للصرف المشار اليها 

في الفقرات المذكورة بالتعليمات هي مسؤولية الجهة الحكومية.

تعميم وزارة 
1440/12/4هـ72768المالية

يقضي بعدم التأخر في صرف مستحقات المقاولين بحسب خطة 
الصرف المعتمدة للعقود والتعميدات المسجلة في منصة اعتماد 

واالكتفاء بمطالبة الشركات والمؤسسات بالشهادات النظامية 
المطلوبة للصرف عند إكمال إجراءات صرف المستخلص األخير 

فقط. وماورد في التعميم من تنظيم بخصوص الشهادات النظامية 
للمقاولين عند صرف مستحقاتهم.

جدول رقم )8(: تعليمات عامة حول استخدام منصة اعتماد

المضمونالتاريخالرقمالنوع

1439/02/19هـ8240أمر ساٍم

اعتماد ما ورد في توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 
)572( وتاريخ 1439/02/10هـ بالموافقة على ما ورد في الفقرة 
»رابعًا« من مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم )147( وتاريخ 

1439/02/04هـ على أن تتولى وزارة المالية تنفيذ ما انتهت 
إليه اللجنة المشكلة باألمر السامي الكريم رقم )12937( وتاريخ 
1439/03/16هـ بإيجاد نظام مركزي للحقوق المالية للموظفين 

والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية واألمنية بما يسهم في 
بناء قاعدة بيانات مفصلة لما يتم صرفه من تلك الحقوق.
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1439/07/30هـ37993أمر ساٍم

توجيه جميع الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى الممولة من 
الميزانية العامة للدولة بإدخال المعلومات المحددة في منصة 
)اعتماد( ألي التزام سواء تعميد او عقد او شراء مباشر وفق 

التعليمات المحددة في منصة )اعتماد(

1439/09/14هـ46650أمر ساٍم
توجيه الوزارات واألجهزة الحكومية بإيقاف التعامل الورقي 

لإلجراءات واألعمال وإتمام استخدام الخدمات االلكترونية بمنصة 
اعتماد خالل )60( يومًا

1440/09/16هـ52176أمر ساٍم

أواًل/ على جميع الوزارات واألجهزة الحكومية ) العسكرية، 
والمدنية، واألمنية( بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة 

والصناديق وغيرها من األجهزة التي تصرف المستحقات المالية 
لمنسوبيها من خالل وزارة المالية القيام بما يأتي:1- االلتزام 

بآلية صرف مستحقات الموظفين والعاملين لديها، وذلك بإرسال 
مسيرات الرواتب الشهرية وأوامر الدفع المرتبطة بها إلى النظام 
المركزي للحقوق المالية في وزارة المالية قبل نهاية دوام يوم 

)20( من كل شهر ميالدي 2- االلتزام بما تضمنه كتاب معالي وزير 
الخدمة المدنية رقم 1817 بتاريخ 1440/1/15هـ في شأن التقيد 
باستخدام الوثيقة الموحدة لتحديد وتعريف البدالت والعالوات 
والمكافآت والتعويضات لموظفي الدولة عند رفع مستحقات 
الموظفين والعاملين إلى وزارة المالية 3- التنسيق مع وزارة 

المالية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، وبرنامج )يسر( للربط 
مع الشبكة الحكومية اآلمنة )GSN( إلتمام ربطها بالنظام المركزي 

للحقوق المالية )صرف( 

المضمونالتاريخالرقمالنوع
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وسائل التواصل مع وزارة المالية

البريد اإللكترونيالرقمالمسئولالقطاع/القسمالوكالة

الميزانية 
والتنظيم

قطاع التعليم

محمد بن سعود 
الرشود

0118217398m.alrashoud@mof.gov.sa

خالد بن ضويحي 
الماضي

0118217396k.almadhi@mof.gov.sa

قطاع اإلدارة 
العامة

فارس حمد 
ابانمي

0118217397f.abanmi@mof.gov.sa

عبد العزيز بن 
بسام البشر

0118217264a.albeshr@mof.gov.sa

قطاع التجهيزات 
األساسية والنقل

علي بن سليمان 
النملة 

0118217418a.alnamlah@mof.gov.sa

عبد العزيز بن 
عثمان العميريني

0118218460a.alomierini@mof.gov.sa

قطاع العسكري

يزيد بن فهد 
الدويش

0118217916y.aldwish@mof.gov.sa

إبراهيم بن محمد 
ابانمي

0118218467i.abanmi@mof.gov.sa

قطاع األمن

عبدالعزيز بن 
عبدالله ال عون 

0118217683a.aloun@mof.gov.sa

محمد بن علي 
البراك 

0118217639m.albarrak@mof.gov.sa

قطاع الموارد 
االقتصادية

نايف بن  سعد 
الحميدي

0118217641n.alhamedy@mof.gov.sa

يحيي بن حسن 
مشيخي

0118218384y.mashyki@mof.gov.sa

قطاع الصحة 
والتنمية 
االجتماعية

محمد بن 
عبدالعزيز الصقر

0118217674m.sagar@mof.gov.sa

علي بن حمد 
الهزاني

0118217943a.alhazzani@mof.gov.sa

قطاع البلديات

عمر  بن عبدالعزيز 
الموسى

0118218586o.almousa@mof.gov.sa

راشد بن 
عبدالمحسن 

التميمي
0118217906r.altamimi@mof.gov.sa

وحدة برامج 
تحقيق الرؤية

سليمان بن 
عبدالرحمن 

البازعي
0118217450s.albazei@mof.gov.sa

روى بنت علي 
سنبل 

0118218848r.sunbul@mof.gov.sa
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149

وكالة اإليراداتاإليرادات

سلطان بن محمد 
الضبيبان

00966553433643s.aldhubaiban@mof.gov.sa

بدر بن عبدالعزيز 
البدر

00966504223594b.albader@mof.gov.sa

وكالة الحساباتالحسابات

حسن محمد 
الحربي

00966500000572h.alharbi@mof.gov.sa

محمد عبدالكريم 
العبدالكريم

00966557780666m.alabdulkarim@mof.gov.sa

صالح محمد 
المحفوظ

00966599101088s.almahfood@mof.gov.sa

عبدالله عبدالعزيز 
السيف

0118218144a.alsaif@mof.gov.sa

سليمان احمد 
الجوير

0118218122s.aljawer@mof.gov.sa

التقنية 
والتطوير

وكالة التقنية 
والتنفيذ

عبدالله 
العبدالسالم

00966554496333aabdulsalam@etimad.sa

19990Bud-sup@mof.gov.saخدمة العمالءمنصة اعتماد
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