اجلريدة الر�سمية العدد ()1423

وزارة املاليــة
قــــرار وزاري
رقــــم 2021/192
بتعديل بع�ض �أحكام دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
(امللحـق رقـم  )1املرفـــق بالالئحـــة التنفـيذيــة للقــانــون املالـــي
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/47
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة (امللحق رقم  )1املرفق
بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل امل�شار �إليها.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 1443 / 5 /15 :هـ
املوافـــــق 2021/ 12 /20 :م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1423

تعديل على بع�ض �أحكام دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
(امللحــق رقــم  )1املرفــق بالالئحــة التنفيذيــة للقانـــون املالــي
املــادة ( ) 1
ي�ضاف �إىل الف�صل رقم (( )101م�صروفات خدمية و�سلعية) من الباب الثاين (امل�صروفات)
من دليل ت�صنيف امليزانية العامــة للدول ــة (امللح ــق رق ــم  )1املرفــق بالالئحة التنفيذية
للقانون املايل امل�شار �إليها ،بند جديد برقم ( )36بعنوان (م�صروفات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت) ،وذلك على النحو الآتي:
رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

ا�سم احل�ساب

دليل احل�ساب

00

36

101

2

م�صروفات
تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت

01

36

101

2

يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف �صيانة
احلا�سب الآيل (املكتبي ،واملحمول،
واللوحي) والأجهزة الطرفية
�صيانة �أجهزة
كـ ـ (الف�أرة ،والطابعة ،واملا�سح
احلا�سب الآيل
ال�ضوئي ،ولوحة املفاتيح اخلارجية،
والأجهزة الطرفية
وحمرك الأقرا�ص ال�صلبة
اخلارجية ،وجهاز عر�ض الكمبيوتر،
والقر�ص ال�صلب اخلارجي)

02

36

101

2

يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف �صيانة
�صيانة معدات
معدات تقنية املعلومات مثل
تقنية املعلومات
(امل�ست�شعرات ،واخلوادم) ،با�ستثناء
والأجهزة الأخرى
(احلا�سب الآيل ،والأجهزة الطرفية)
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رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

ا�سم احل�ساب

03

36

101

2

خدمات
االت�صاالت والربيد

04

36

101

2

تكاليف الربط
وا�ستئجار خطوط
البيانات و�شبكة
املعلومات الدولية

05

36

101

2

�صيانة معدات
و�أجهزة االت�صاالت

06

36

101

اال�ست�شارات املتعلقة
 2بتقنية املعلومات
واالت�صاالت

07

36

101

2

خدمات الدعم
التقني للأنظمة
والربامج

08

36

101

2

خدمات الدعم
الفني للبنى
الأ�سا�سية

دليل احل�ساب
يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف
عن خدمات االت�صاالت
والربيد ب�صفة عامة (كالإيجارات،
وتكاليف الإر�سال واال�ستقبال)
يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف للربط
بخطوط البيانات :كخطوط
( ،)MPLSو�شبكة املعلومات الدولية
(الإنرتنت) بحيث ي�شمل الربط بها
اال�ستئجار �أو مبد خطوط البيانات
�أو ال�شبكة الال�سلكية �أو الأقمار
ال�صناعية �أو الرتددات الراديوية
يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع للغري
ل�صيانة معدات و�أجهزة االت�صاالت
يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع للغري
مقابل احل�صول على اال�ست�شارات
املتعلقة بتقنية املعلومات
واالت�صاالت
يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع
للغري مقابل احل�صول على الدعم
التقني للأنظمة والربامج التي
ت�ستخدمها اجلهة
يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع للغري
مقابل احل�صول على خدمات الدعم
الفني للبنى الأ�سا�سية والتي ت�شمل
(الأجهزة ،الأنظمة ،ال�شبكات)
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رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

ا�سم احل�ساب

09

36

101

2

�إدارة وت�شغيل
الأنظمة وال�شبكات

10

36

101

2

�إدارة م�شاريع
تقنية املعلومات
واالت�صاالت

11

36

101

2

خدمات
اال�ست�ضافة
واحلو�سبة ال�سحابية

12

36

101

2

اقتناء وجتديد
الرخ�ص وتثبيت
الربجميات
اجلاهزة

دليل احل�ساب
يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع للغري
مقابل احل�صول على خدمة �إدارة
وت�شغيل الأنظمة وال�شبكات
يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع
للغري مقابل احل�صول
على خدمة �إدارة م�شاريع تقنية
املعلومات واالت�صاالت
يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع للغري
مقابل احل�صول على خدمات
اال�ست�ضافة فـي مراكز البيانات،
واحلو�سبة ال�سحابية وت�شمل
البنى الأ�سا�سية كتوفري اخلوادم
االفرتا�ضية و�إدارتها ،واملن�صات
كاملوقع الإلكرتوين ،والتطبيقات
كالربيد الإلكرتوين
و�أنظمة املوارد الب�شرية
يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع
للغري مقابل اقتناء �أو جتديد
الرخ�ص الإلكرتونية مثل برامج
املايكرو�سوفت ( )Microsoftوحزمة
�أدوبي ( ،)Adobeوالربجميات
اجلاهزة مثل �أنظمة �إدارة املوارد
الب�شرية واملرا�سالت الإلكرتونية

اجلريدة الر�سمية العدد ()1423

املــادة ( ) 2
ي�ضاف �إىل الف�صل رقم (( )204اقتناء الأ�صول الثابتة) من الباب الثاين (امل�صروفات)
من دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة (امللحق رقم  )1املرفق بالالئحة التنفيذية
للقانون املايل امل�شار �إليها ،بند جديد برقم ( )35بعنوان (م�صروفات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت) ،وذلك على النحو الآتي:
رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

ا�سم احل�ساب

دليل احل�ساب

00

204 35

امل�صروفات الر�أ�سمالية
 2لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت

01

204 35

يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف
للح�صول على �أجهزة احلا�سب
الآيل (املكتبي ،املحمول ،اللوحي)
والأجهزة الطرفية املت�صلة
اقتناء
وتركيبلآيل باحلا�سب الآيل (الف�أرة ،الطابعات،
� 2أجهزة احلا�سب ا
الطرفية املا�سح ال�ضوئي ،لوحة املفاتيح
والأجهزة
اخلارجية ،حمرك الأقرا�ص
ال�صلبة اخلارجية ،جهاز عر�ض
الكمبيوتر ،القر�ص ال�صلب
اخلارجي)

02

204 35

يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف
للح�صول على �أجهزة ومعدات
اقتناء وتركيب
تقنية املعلومات والأجهزة الأخرى
معدات تقنية
املعلومات والأجهزة مثل( :امل�ست�شعرات ،اخلوادم)
با�ستثناء (احلا�سب الآيل،
الأخرى
والأجهزة الطرفية)

2
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رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

03

204 35

2

04

204 35

2

ا�سم احل�ساب

دليل احل�ساب

اقتناء وتركيب
معدات و�أجهزة
االت�صاالت

يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف
للح�صول على معدات و�أجهزة
االت�صاالت مثل (الهواتف النقالة
والثابتة ،املودم ،موزع �شبكة
الإنرتنت ،الألياف الب�صرية،
كابالت ال�شبكات ،ومعدات الف�ضاء
مثل التلي�سكوب ،م�ستقبالت
(�أطباق) البث ومعدات
االت�صاالت الأخرى)

يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع للغري
تطوير وحت�سني مقابل تطوير احللول والتطبيقات
احللول والتطبيقات الإلكرتونية با�ستثناء الرخ�ص
والربجميات اجلاهزة

املــادة ( ) 3
تلغى احل�سابات الآتية من الف�صل (( )101م�صروفــات خدمــية و�سلعيــة) من الباب الثاين
(امل�صروفــات) من دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة (امللح ــق رق ــم  )1املرفق بالالئحة
التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها:
م
1
2
3
4
5

رقم احل�ساب
21013109
21013401
21013404
21013405
21013308

التفا�صيــل
لوازم و�إمدادات احلا�سب الآيل
خدمات الربيد واالت�صاالت
تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�شبكة املعلومات الدولية
تكاليف خدمات الأقمار ال�صناعية والرتددات الراديوية
�صيانة �أجهزة احلا�سب الآيل

