
 ما يؤدى على البنود فيما خيص مجيع بنود امليزانية

 

 الباب األول : تعويضات العاملني :

 رواتب املوظفني املدنيني :-211111

نقدية تصرف من امليزانية للموظفني املدنيني املعينني على وظائف معتمدة بامليزانية  مدفوعات

جبميع السالمل الوظيفية مقابل اخلدمات اليت يؤدونها خالل فرتة حماسبية عادة ماتكون سنة . 

وتشمل : الرواتب األساسية والرواتب التكميلية السنوية والتعويض عن اإلجازات ، وفروقات 

 . الرواتب

 أجور العمال :-211114

مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية للعمال املعينني على وظائف معتمدة بامليزانية وفقًا لسلم أجور 

العمال مقابل اخلدمات اليت يؤدونها خالل فرتة حماسبية عادة ماتكون سنة . وتشمل : األجور 

 زات ، وفروقات األجور .األساسية واألجور التكميلية والسنوية والتعويضات عن اإلجا

 رواتب مقطوعة للوظائف املؤقتة :-211115

مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية للموظفني املؤقتني املعينني على الوظائف املؤقتة املعتمدة 

بامليزانية مقابل اخلدمات اليت يؤدونها خالل فرته حماسبية عادة ماتكون سنة . وتشمل : الرواتب 

 التكميلية السنوية والتعويض عن اإلجازات ، وفروقات الرواتب . األساسية والرواتب

 مكافأة أطباء االمتياز :-2111153

مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية ملن تتعاقد معهم احلكومة من أطباء االمتياز أثناء التدريب يف 

. وتشمل .  سنة االمتياز مقابل اخلدمات اليت يؤدونها خالل فرتة حماسبية عادة ماتكون سنة

 الرواتب األساسية والرواتب التكميلية السنوية والتعويضات عن اإلجازات .

 بدالت املوظفني املدنيني :-211121

بدالت نقدية تصرف من امليزانية للموظفني املدنيني املعينني على وظائف معتمدة بامليزانية جبميع 

ة حماسبية عادة ماتكون سنة . مثل بدل السالمل الوظيفية مقابل اخلدمات اليت يؤدونها خالل فرت

اإلعاشة النقدي  –التعيني  –التمثيل  –املناطق النائية  –السكن والتأثيث -طبيعة العمل –)النقل 

اإلشراف ... اخل( ماعدا بدل الرتحيل ، )مع مراعاة إيقاف بدل اإلعاشة  –الندرة  –التميز  –

 النقدي عند تقديم اإلعاشة طهيًا أو عينًا ( .

 

 



 

 بدالت العمال :-211124

بدالت نقدية تصرف من امليزانية للعمال املعينني على وظائف معتمدة بامليزانية وفقًا لألجور احملددة 

يف الئحة بند اجور العمال مقابل اخلدمات اليت يؤدونها خالل فرتة حماسبية عادة ماتكون سنة . 

 –التمثيل  –املناطق النائية  –السكن والتأثيث  –طبيعة العمل  –وتشمل البدالت التالية :  )النقل 

اإلعاشة النقدي ... اخل( ماعدا بدل الرتحيل ، )مع مراعاة إيقاف بدل اإلعاشة النقدي  –التعيني 

 عند تقديم اإلعاشة طهيًا أو عينًا( .

 مكافآت املوظفني املدنيني :-211131

ملعينني على وظائف معتمدة بامليزانية مكافآت نقدية تصرف من امليزانية للموظفني املدنيني ا

جبميع السالمل الوظيفية مقابل اخلدمات اليت يؤدونها خالل فرتة حماسبية عادة ماتكون سنة . 

وتشمل املكافآت التالية )مكافآت العمل خارج وقت الدوام الرمسي مبا يف ذلك بدل النقل 

 . اخل( .اإلضايف مكافأة مباشرة األموال العامة وموزعي الربيد ..

 الباب الثاني : استخدام السلع واخلدمات :

 استهالك الكهرباء :-221111

 على العدادات . الشهرية مدفوعات نقدية من امليزانية مقابل استهالك الكهرباء مبا فيها الرسوم

 استهالك املياه :-2211211

العامة مبا فيها الرسوم مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل استهالك املياه من الشبكة 

 الشهرية على العدادات .

 خدمات اهلاتف الثابت :-221131

 مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل استخدام اهلاتف الثابت وتشمل الرسوم الشهرية .

 خدمات اهلاتف اجلوال :-221132

ية وأجور املكاملات مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل نفقات اهلاتف اجلوال من رسوم شهر

. 

 خدمات االنرتنت :-221134

مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل استخدام الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( مبا فيها 

 الرسوم الشهرية( .

 الدوائر الرقمية :-221136

 املقابل املالي للدوائر الرقمية .



 أجور الربيد :-221141

 مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل الرسائل والطرود والبعائث الربيدية بكافة أنواعها .

 

 أجور االشرتاك يف صناديق الربيد :-221142

 مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل االشرتاك يف الصناديق الربيدية .

 الشحن اجلوي :-221151

ل الشحن والنقل اجلوي لكافة اللوازم واملعدات واألدوات مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقاب

. 

 نفقات ومستلزمات الشحن والنقل األخرى :-221154

 مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل أجور ومستلزمات التحميل والتفريغ والتغليف .

 حمروقات لوسائط النقل :-221211

 وم والزيوت لوسائط النقل بأنواعها .مدفوعات نقدية من امليزانية مقابل الوقود والشح

 حمروقات اآلالت واملعدات واحملطات :-221212

 مدفوعات نقدية من امليزانية مقابل الوقود والشحوم والزيوت لآلالت واملعدات واحملطات .

 غاز :-22122

املطابخ مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل الغاز املستخدم يف احملطات واملعامل وأدوات 

 واألغراض الصناعية .

 خمصصات االبتعاث :-221311

مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل ابتعاث موظفي اجلهة احلكومية داخليًا ، وخارجيًا 

 ومرافقيهم .

 خمصصات التدريب :-221312

 مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية لتدريب موظفي اجلهة احلكومية يف الداخل واخلارج .

 مستلزمات تعليمية :-131322

املبالغ اليت تدفعها احلكومة مقابل تأمني الوسائل التعليمية من مقاعد وطاوالت دراسية ووسائل 

 اإليضاح ومستلزمات املسارح املؤقتة ووسائل التدريب ومستلزمات التدبري املنزلي .

 كتب ومراجع :-2213143

أو طباعة الكتب التعليمية الورقية وااللكرتونية  مبالغ مدفوعة من امليزانية ملتعهدين مقابل شراء

 والنشرات الدورية وأتعاب معدي املقررات .



 حفالت وضيافات :-22132

مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية لإلنفاق على إسكان ونقل وإعاشة الضيوف يف الفنادق 

 والوحدات السكنية املفروشة واحلفالت الرمسية واهلدايا .

 

 ريف السفرية للموظفني املدنيني :املصا-221331

مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية للموظفني املدنيني املعينني على وظائف معتمدة بامليزانية 

جبميع السالمل الوظيفية مقابل انتدابهم يف مهام تتطلبها مصلحة العمل خالل فرتة حماسبية عادة 

 ماتكون سنة .

 تذاكر السفر :-22134

مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل أجور اإلركاب برًا وحبرًا وجوًا وتشمل العائالت 

 واألمتعة والتعويض عن بدل الرتحيل .

 استئجار املباني :-221411

مدفوعات نقدية من امليزانية على عقود استئجار املباني لألغراض اإلدارية والسكنية واخلدمية 

 واألمنية .

 املستودعات والورش : استئجار-221412

 مدفوعات نقدية من امليزانية مقابل عقود استئجار املستودعات والساحات و الورش .

 استئجار أجهزة ومعدات تقنية :-221422

 مدفوعات نقدية من امليزانية مقابل عقود استئجار املعدات التقنية .

 نفقات استئجار أخرى :-22149

عقود االستئجار األخرى اليت مل تذكر يف بنود االستئجار  مدفوعات نقدية من امليزانية مقابل

 املذكورة اعاله .

 مصروفات مكتبية :-22201

مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية مقابل املستلزمات املكتبية اليت حتتاجها اجلهة احلكومية 

، وتأمني األثاث ملمارسة نشاطها من تأمني األدوات املكتبية والورقية وتأمني املطبوعات واألحبار 

 املكتيب ، واألجهزة الكهربائية 

املكتبية ، واالشرتاك بالصحف واجملالت ، وتكاليف شراء الكتب وعمل األختام ، وتكاليف 

 اإلعالن عن املنافسات احلكومية .. إخل .

 رخص وبرامج احلاسب اآللي :-222021



 مدفوعات نقدية من امليزانية لتغطية نفقات الربامج والرخص .

 أدوية :-222031

 مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية لتغطية نفقات األدوية والعقاقري الطبية .

 غازات وحماليل ومستلزمات طبية :-222032

مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية لتغطية نفقات أدوات ومستلزمات طبية من ضماد وحقن 

 وأدوات جراحية وشاش وقطن وحماليل وغازات وغريها .

 

 نفقات طبية أخرى :-203922

 نفقات طبية أخرى غري مصنفة .

 نفقات زراعية وبيئية وبيطرية وخمربية :-22204

 مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية لتغطية نفقات مواد ومبيدات زراعية وبيئية وبيطرية وخمربية .

 مواد ومستلزمات صناعية للتعليم :-222052

 ة نفقات املواد واملستلزمات الصناعية لغرض التعليم .مدفوعات نقدية من امليزانية لتغطي

 مواد ومستلزمات تصنيعية :-222053

مدفوعات نقدية من امليزانية لتغطية نفقات املواد واملستلزمات التشغيلية لألغراض الصناعية 

 واإلنتاجية .

 قطع غيار األجهزة واآلالت واملعدات واملضخات :-222061

امليزانية لتغطية نفقات تأمني قطع األجهزة واآلالت واملعدات واملضخات مدفوعات نقدية تصرف من 

. 

 قطع غيار وسائط النقل :-222062

 مدفوعات نقدية تصرف من امليزانية لتغطية نفقات تأمني قطع غيار وسائط النقل بأنواعها .

 كساوي :-22207

ة واليت يكون لزامًا عليهم يصرف منه أقيام املالبس اليت تعطى للعاملني يف الوحدات احلكومي

استخدامها أثناء تأدية العمل ، وال ميكن هلم استخدامها يف غري أوقات العمل مثل املالبس املوحدة 

ملوظفي اجلمارك يف املنافذ اجلوية والربية والبحرية ، ومالبس األطباء والتمريض والفنيني 

 العسكرية .. إخل .والصحيني العاملني يف املرافق الصحية واملالبس الرمسية 

 جتهيزات :-22208



وتشمل املستلزمات غري الرأمسالية )أو الرأمسالية املستأجرة( الالزمة إلعداد املواقع املؤقتة للعمل 

سواء كانت لألغراض املدنية أو العسكرية مثل تسوية املواقع واملستأجر من املكاتب امليدانية 

واملناورات، وقيمة األغطية واملراتب اليت تستخدم يف  واخليام واألثاث ومستلزماتها يف املناسبات

 املواقع اخلاصة بالعمل ومهاجع اجلنود .

 نفقات األحباث العلمية :-223202

ويشمل النفقات على األحباث العلمية اليت تتحملها الوحدة احلكومية مباشرة مثل املواد 

ومكافآت الباحثني من غري موظفي الوحدة واملستلزمات الالزمة إلجراء األحباث العملية والنظرية 

احلكومية ، وكذلك متويل األحباث اليت يتقدم بها الباحثون من خارج الوحدة احلكومية واليت 

 يتم صرفها على مراحل وفق برنامج البحث .

 

 

 الدراسات :-223203

الفنية وغري الفنية وهي النفقات املباشرة اليت تتحملها الوحدة احلكومية يف سبيل إجراء الدراسات 

اليت تساعد الوحدة على تقديم أو حتسني املنتجات او اخلدمات اليت تقدمها وتشمل املكافآت 

للمشاركني من غري العاملني بالوحدة احلكومية أو النفقات غري املباشرة اليت تكون لذات 

 الغرض .

 نفقات النشاط الرياضي والثقايف :-22341

نات وامللتقيات والندوات الثقافية والرياضية بالداخل واخلارج اليت وتشمل نفقات إقامة املهرجا

تقيمها الوحدات احلكومية اليت تدخل هذه األنشطة يف مهامها ومجيع النفقات غري الرأمسالية 

الالزمة هلا مبا يف ذلك مكافآت املشاركني من غري موظفي هذه الوحدات احلكومية وتذاكر 

 سفرهم وإعاشتهم وتنقالتهم .

 أتعاب احملامني واحملاسبني والقانونيني :-22344

ويصرف منه أتعاب احملامني املكلفني بالرتافع امام اجلهات القضائية بالقضايا املتعلقة بالوحدة 

احلكومية يف الداخل واخلارج ، وأتعاب مكاتب احملاسبني القانونيني املكلفني مبراجعة 

 حسابات الوحدة احلكومية .

 يف منظمات دولية :اشرتاك -223905

ويشمل الرسوم السنوية الالزمة الكتساب صفة العضوية للوحدة احلكومية املختصة بنشاط 

 مشابه لنشاط املنظمة اإلقليمية أو الدولية .



 مباني ومنشآت تعليمية :-الصيانة والنظافة )عقود( -224213

ظافة مرافقها ، مبا فيها ويشمل تكاليف العقود اليت تربمها الوحدة احلكومية لغرض صيانة ون

األصول الرأمسالية الالزمة للقيام بهذه املهام اليت تعود ملكيتها للمقاول او املتعهد وليس للوحدة 

احلكومية وفقًا ملا تنص عليه العقود املربمة معهم ، وفقًا ألغراض العقود الواردة يف تصنيف هذه 

 البنود .

 واآلالت واملعدات : األجهزة-الصيانة والنظافة )عقود( -22423

ويشمل تكاليف العقود اليت تربمها الوحدة احلكومية لغرض صيانة ونظافة مرافقها ، مبا فيها 

األصول الرأمسالية الالزمة للقيام بهذه املهام اليت تعود ملكيتها للمقاول أو املتعهد وليس للوحد 

غراض العقود الواردة ف تصنيف هذه احلكومية وفقًا ملا تنص عليه العقود املربمة معهم ، وفقًا أل

 البنود .

 مباني ومنشآت :-التشغيل )عقود( -22431

ويشمل تكاليف العقود اليت تربمها الوحدة احلكومية لغرض تشغيل مرافقها وعقود تشغيل 

األنظمة واملعدات واحملطات واملعامل واملختربات واملركبات وشبكات االتصاالت واملياه 

اآللي ومراكز املعلومات واملباني والساحات واملزارع واحلدائق مبا فيها والكهرباء واحلاسب 

 األصول الرأمسالية الالزمة للقيام بهذه املهام اليت تعود

  

ملكيتها للمقاول أو املتعهد وليس للوحدة احلكومية وفقًا ملا تنص عليه العقود املربمة معهم ، 

 لبنود .وفقًا ألغراض العقود الواردة يف تصنيف هذه ا

 مرافق عامة : –التشغيل )عقود( -22433

ويشمل تكاليف العقود اليت تربمها الوحدة احلكومية لغرض تشغيل مرافقها وعقود تشغيل 

األنظمة واملعدات واحملطات واملعامل واملختربات واملركبات وشبكات االتصاالت واملياه 

لساحات واملزارع واحلدائق مبا فيها والكهرباء واحلاسب اآللي ومراكز املعلومات واملباني وا

األصول الرأمسالية الالزمة للقيام بهذه املهام اليت تعود ملكيتها للمقاول أو املتعهد وليس للوحدة 

احلكومية وفقًا ملا تنص عليه العقود املربمة معهم ، وفقًا ألغراض العقود الواردة يف تصنيف هذه 

 البنود .

 ة واملعلومات :التقني-التشغيل )عقود( -22434

ويشمل تكاليف العقود اليت ترمها الوحدة احلكومية لغرض تشغيل مرافقها وعقود تشغيل 

األنظمة واملعدات واحملطات واملعامل واملختربات واملركبات وشبكات االتصال واملياه والكهرباء 



ا األصول واحلاسب اآللي ومراكز املعلومات واملباني والساحات واملزارع واحلدائق مبا فيه

والرأمسالية الالزمة للقيام بهذه املهام اليت تعود ملكيتها للمقاول أو املتعهد وليس للوحدة 

احلكومية وفقًا ملا تنص عليه العقود املربمةمعهم ، وفقًا ألغراض العقود الواردة يف تصنيف هذه 

 البنود .

 عقود تشغيل أخرى :-22435

دة احلكومية لغرض تشغيل مرافقها وعقود تشغيل ويشمل تكاليف العقود اليت تربمها الوح

األنظمة واملعدات واحملطات واملعامل واملختربات واملركبات وشبكات االتصال واملياه والكهرباء 

واحلاسب اآللي ومراكز املعلومات واملباني والساحات واملزارع واحلدائق مبا فيها األصول 

 تعود ملكيتها للمقاول أو املتعهد وليس للوحدة الرأمسالية الالزمة للقيام بهذه املهام اليت

احلكومية وفقًا ملا تنص عليه العقود املربمة معهم ، وفقًا ألغراض العقود الواردة يف تصنيف هذه 

 البنود .

 خدمات الدراسات والتصاميم :-2251

لفنية وتشمل تكاليف العقود اخلاصة بإجراء الدراسات االجتماعية واإلدارية واالقتصادية وا

وغريها من الدراسات اليت تربمها الوحدة احلكومية مع الشركات أو املكاتب أو املراكز 

املتخصصة يف مثل هذه األعمال ، وتكاليف عقود التصاميم الفنية الالزمة لرتميم املرافق املدنية 

لتطوير والعسكرية واملباني والطرق وامليادين واحملطات والسدود والتصاميم املبدئية ألعمال ا

 الشاملة .

 

 

 خدمات فنية وإدارية وامنية مساندة :-226

وتشمل عقود توفري خدمات فنية وإدارية مساندة وخدمات األمن والسالمة اليت تربمها الوحدة 

احلكومية مع مكاتب او مراكز متخصصة يف هذه اجملاالت ، وتشمل عقود االتفاقيات والتعاون 

. 

 

 االجتماعية :الباب السابع : املنافع 

 اإلعاشة :-27222

اإلعاشة املقدمة مباشرة أو عن طريق متعهدي اإلعاشة العينية للسجناء واملرضى والطلبة ونزالء دور 

 املالحظة والرعاية والتأهيل .



 الباب الثامن : مصروفات أخرى :

 مكافآت الطلبة بالداخل :-282111

ام والعالي داخل اململكة مبا فيهم طلبة املعاهد مكافأة شهرية تدفعها احلكومة لطلبة التعليم الع

 والكليات العسكرية .

 نقل الطلبة والطالبات :-282113

 املبالغ اليت تدفعها احلكومة ملتعهدي نقل الطالب من وإىل املدارس واملعاهد واملراكز والكليات .

 

 ثانيًا األصول واخلصوم :

 الباب األول : األصول غري املالية :

 املباني السكنية : –أصول ثابتة -31111

 املنشآت واملباني اليت تنشؤها الوحدات احلكومية لغرض اسكان منسوبيها .

 املباني اإلدارية : –أصول ثابتة -311121

 املنشآت احلكومية اإلدارية ، كما تشمل الدراسات واإلشراف .

 أصول ثابتة املباني التعليمية والتدريبية :-311122

 ت التعليمية ولتدريبية .املنشآ

 مراكز البحوث واملختربات : –اصول ثابتة -311126

 مراكز البحوث واملختربات ، كما تشمل الدراسات واإلشراف .

 

 

 مباني رياضية وثقافية : –أصول ثابتة -311127

 مباني رياضية وثقافية .

 حمطات وشبكات الكهرباء : –إنشاءات -31113151

الكهربائية وشبكات خطوط الكهرباء التقليدية واملصادر احلديثة حمطات توليد الطاقة 

املستمدة من الرياح أو من الطاقة احلرارية الشمسية وحمطات حتويل الطاقة الكهربائية ، كما 

 تشمل الدراسات واإلشراف .

 حمطات وشبكات تصريف مياه األمطار ودرء أخطار السيول : –إنشاءات -31113154

 ريف مياه األمطار ودرء أخطار السيول ، كما تشمل الدراسات واإلشراف .حمطات وشبكات تص

 املرافق العامة واإلنشاءات األخرى :-3111319



املرافق العامة األخرى اليت مل تدرج ضمن البنود املذكورة أعاله ومنها املقابر ومغاسل املوتى 

األصول اجلوفية ، كما تشمل وخطوط األنابيب وأبار واإلنشاءات األخرى املرتبطة بتعدين 

 الدراسات واإلشراف .

 السيارات : –آالت معدات وأجهزة -311211

قيمة شراء السيارات واملقطورات وأشباه املقطورات للنقل واملواصالت بأنواعها وسيارات النظافة ، 

وسيارات االسعاف ، والسيارات اجملهزة مبعدات اإلطفاء ومكافحة احلريق ، كما تشمل 

 اسات واإلشراف .الدر

 املعدات واألجهزة الطبية واملختربات :-31122

قيمة شراء كافة األجهزة واملعدات الطبية ومعدات مكافحة األوبئة واملختربات ، كما تشمل 

 الدراسات واإلشراف .

 معدات وأجهزة تقنية املعلومات :-31123

م ، أجهزة شبكات ، برامج ، تشمل قيمة شراء أجهزة احلاسب اآللي وملحقاته )طابعات ، خواد

رخص ( وأنظمة الربامج واملواد املساندة ، ونفقات تعامالت احلكومة االلكرتونية ، كما تشمل 

 الدراسات واإلشراف .

 

 واهلل ولّي التوفيق ،،،


