
اجلريدة الر�سمية العدد )1115(

وزارة املاليـــــة

قــرار وزاري

رقــم 2015/86

بتعديـل دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة

 ) امللحـق رقـم 1 ( املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي

ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،

واإىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/111 ،   

واإلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2015/1 بالت�سديـــق علـــى امليزانيـــة العامــة للدولـــة لل�سنــة 

املاليــة 2015 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقــــرر

املــادة الأولـــــى

ي�ستبـــــدل بدليـــــل احل�ســــاب - فـــي املـــادة 13 ) م�سروفــــات ال�سفــــر فــــي املهــــام الر�سميــــة ( 

مــن البــند 33 ) م�ستلزمــات خدميـــة ( مـــن الفــ�سـل 101 ) م�سروفـــات خدميـة و�سلعيـة ( 

مــن الـبــاب الثانـــي ) امل�سروفــات ( مـــن دليــــل ت�سنيـــف امليزانــيــة العامـــة للدولــــة امللحــــق 

رقم )1( املرفق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي امل�ســار اإليهــا - دليــل احل�ســاب التايل ، 

وذلك على النحو الآتي :

رقم احل�صاب
دليـل احل�صـابا�صـم احل�صـاب

بابف�صلبندمادة

13331012
م�سروفات ال�سفر 

فـي املهام الر�سمية

يخ�س�ص ملــا يدفع كمقابل 

لبدلت ال�سفر والتكاليف 

التي تتحملها الوحدات 

احلكومية فـي حالة اإيفاد 

املوظفـني فـي املهام الر�سمية 

الداخلية اأو اخلارجية طبقا 

للنظام الوظيفـي فـي الوحدة ،  

بخالف تذاكر ال�سفر .
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املــادة الثانيــــة 

ي�ستبــــدل بدليـــل احل�ســاب - فـي املـادة 16 ) تكالــيف تدريب ( من البند 33 ) م�ستلزمات خدميـة ( 

من الفــ�ســــل 101 ) م�سروفــــات خدميــــــة و�سلعيــــــة ( مــن البـــــاب الثانــــــي ) امل�سروفــــات ( 

مــن دليــل ت�سنيــف امليزانيــة العامــة للدولــة امللحــق رقــم )1( املرفــق بالالئحــــــة التنفـيذيـــــة 

للقانــــــون املالــــي امل�ســــــار اإليهــــا - دليــــل احل�ســــاب التالــــي ، وذلــك علــى النحــو الآتــي :

رقم احل�صاب
دليـل احل�صـابا�صـم احل�صـاب

بابف�صلبندمادة

تكاليف تدريب16331012

يخ�س�ص ملــا يدفع كمقابل 

لبدلت ال�سفر والتكاليف التي 

تتحملها الوحدات احلكومية 

ملن توفدهم من موظفـيها 

للتدريب فـي الداخل اأو اخلارج 

طبقا للنظام الوظيفـي للوحدة ، 

بخالف تذاكر ال�سفر .

املــادة الثالـثــــة 

ي�ساف اإىل البنـد 33 ) م�ستلزمات خدميـة ( من الفـــ�سـل 101 ) م�سروفـات خدميـة و�سلعية ( 

مـــن البـــاب الثانـــي ) امل�سروفـــات ( مـــن دليـــل ت�سنيـــف امليزانيـــة العامـــة للدولـــة امللحـــق 

جديدتــان  مادتــان  اإليهـــا  امل�ســـار  املالـــي  للقانــون  التنفـيذيــة  بالالئحــة  املرفــق   )1( رقــم 

"تذاكــر ال�سفـر  36 بعنــوان  "تذاكـر ال�سفـر فــي املهـام الر�سمــيـة" وبرقـــم  35 بعنـوان  برقــم 

للتدريب" ، وذلك على النحو الآتي :
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رقم احل�صاب
دليـل احل�صـابا�صـم احل�صـاب

بابف�صلبندمادة

35331012
تذاكر ال�سفر فـي 

املهام الر�سمية

يخ�س�ص ملــا يدفع كمقابل 

لتذاكر ال�سفر التي تتحملها 

الوحدات احلكومية فـي حالة 

اإيفاد املوظفـني فـي املهام 

الر�سمية الداخلية اأو اخلارجية 

طبقا للنظام الوظيفـي 

فـي الوحدة .

رقم احل�صاب
دليـل احل�صـابا�صـم احلـ�صاب

بابف�صلبندمادة

36331012
تذاكر ال�سفر 

للتدريب

يخ�س�ص ملــا يدفع كمقابل 

لتذاكر ال�سفر التي تتحملها 

الوحدات احلكومية ملن 

توفدهم من موظفـيها للتدريب 

فـي الداخل اأو اخلارج طبقا 

للنظام الوظيفـي فـي الوحدة .

املــادة الرابعـــة 

يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا القرار .

املــادة اخلام�صـة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من 2016/1/1م .

�صدر فـي : 19 / 11 / 1436هـ

املوافــــق : 31 /   8  / 2015م

  دروي�ش بن اإ�صماعيل بن علي البلو�صي

 الوزيـــــــر امل�ســـــــوؤول عــــــن ال�ســـــــوؤون املاليــــــــة


