
  2015 لسنة (81)رقم  قانون 

 دارات الحكوميةالبربط ميزانية الوزارات وا 

 6120/  5120للسنة المالية 
 

 ،الدستور  بعد االطالع على -     

 ، القادمةاألجيال  يشأن احتياط في 1976( لسنة  106)  وعلى القانون رقم -     

ة على الرقابــو د إعداد الميزانيات العامة بقواع 1978( لسنة  31)  وعلى المرسوم بالقانون رقم -   

 ، دلة لهــــــالقوانين المعتنفيذها والحساب الختامي و 

  : القانون اآلتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ىوافق مجلس األمة عل -     

 

 (مادة أولى)

        بمبلغ 2015/2016 دارات الحكومية للسنة الماليةالايرادات بميزانية الوزارات و إلتقدر ا       
اثني عشر مليارا ومائتي وعشرة ماليين وستمائة وخمسة وعشرين ألف دينار )د.ك  12,210,625,000

 .انون ـــقلا بهذا( المرفق هو وارد بالجدول حرف )أ وذلك حسب ما( فقط ال غير
 

 (مادة ثانية)

 امليونا واثنين وستين ألفمليار ومائتي وواحد وعشرين ك ).د 1,221,062,500  يخصص مبلغ      
 .القادمة حتياطى األجيالإ( من اإليرادات سالفة الذكر يضاف إلى وخمسمائة دينار فقط ال غير



 

 (مادة ثالثة)

      بمبلغ 2015/2016دارات الحكومية للسنة المالية الاالمصروفات بميزانية الوزارات و  تقدر      
عة موز ( تسعة عشر مليارا ومائة وواحد وسبعين مليون دينار فقط ال غيرك )د. 19,171,000,000

 .قانون ال بهذا( المرفق ى األبواب المدرجة بالجدول حرف )بعل
 

 
 (مادة رابعة)

 ثمانية) ك.د 8,181,437,500لغ ــبمبـرادات ـــن اإليـع ـاتــــروفات والمخصصـــالمصـادة ـــدر زيـتق      
ال ـمـال من ىتغط، ( ديناروخمسمائة  ن ألفاوأربعمائة وسبعة وثالثي امليون ثمانيند و وواحومئة  مليارات

 .للدولة العام يحتياطالا
 

 (مادة خامسة) 
الجريـدة  فـي، وينشـر  القـانون  تنفيـذ هـذا -كـ  فيمـا يخصـه  -الـوزراو رئيس مجلـس الـوزراو و على       

  .2015  بري إالرسمية ويعم  به اعتبارا من أول 
                                                                       

 
 أمير الكويت                                                                        

 الصباح الجابر صباح األحمد                                                               
 
 
 

  السيفقصر صدر ب   
 . ـه   1436 شوال  20  :   فــــــــي   
 .  م   2015  أغسطس  5   :الموافق    
 

 



(أ  )جدول حرف 

2016/2015تقديرات االيرادات بميزانية الوزارات واالدارات الحكومية للسنة المالية  

المحصل فىتقديرات2016/2015السنة المالية 
السنة الماليةالسنة الماليةمجموعةباب

2015/20142014/2013
10,757,474,00010,757,474,00018,805,673,00029,291,889,403االيرادات النفطية1

102,604,00079,000,000الضرائب على صافى الدخل واالرباح2

48,700,00042,056,887ضريبة الدخل من غير شركات النفط2

53,904,00044,912,966الضرائب على صافي الدخل واالرباح3

23,000,00017,500,000الضرائب والرسوم على الممتلكات3

23,000,00020,975,926رسوم نقل الملكية1

6,062,0003,568,000الضرائب والرسوم على السلع والخدمات4

6,062,0004,623,440رسوم القيد والتسجيل2

281,141,000260,200,000الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت الدولية5

281,141,000275,881,352الضرائب والرسوم الجمركية1

795,639,100732,675,500ايرادات الخدمات 6

92,375,90080,662,040خدمات األمن والعدالة1

4,587,3004,543,752الخدمات التعليمية والثقافية2

94,660,00091,877,778الخدمات الصحية3

73,997,10064,867,811خدمات االسكان والمرافق4

241,561,000192,525,835خدمات الكهرباء والماء5

237,842,800182,523,159خدمات النقل والمواصالت6

50,000,00085,611,119ايرادات الطوابع المالية7

615,000628,840خدمات أخرى8

173,604,900155,423,500االيرادات والرسوم المتنوعة7

173,604,9001,402,693,400االيرادات والرسوم1

71,100,00015,000,000االيرادات الرأسمالية8

71,100,00025,148,749مبيع أراضى وعقارات1

12,210,625,00012,210,625,00020,069,040,00031,811,422,457الجمــــــــلة

توزيع تقديرات االيرادات
2015/2014السنة المالية  2016/2015السنة المالية  

النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

:احتياطي األجيال القادمة 
%2,006,904,00010.0%19761,221,062,50010.0 لسنة 106النسبة الواردة بالقانون رقم  %10- أ  

%3,010,356,00015.0مبلغ إضافي  %15- ب 

%23,212,164,000115.7%19,171,000,000157.0المخصص لمصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية             

%8,160,384,00040.7%8,181,437,50067.0زيادة المصروفات والمخصصات عن اإليرادات            

%20,069,040,000100%12,210,625,000100الجمــــــــلة

اجمالىتفصيلى



المشاريـــــع
المصروفاتاالنشائــيـــــةوسـائل النقلالمستلزمات

الجملةالمختلفــــــةوالصيانـــــــةوالمعــــــداتالسلعيــــــةالمرتبات
والمدفوعـاتواالستمالكاتوالتجهيــزاتوالخدمــــات

التحويليـــــة*العامــــــــــــة الرقم
50,000,00050,000,00050,000,000مخصصات رئيس الدولة100
44,227,00063,198,00054,253,000420,000,00070,003,000651,681,000733,280,000الديوان االميرى110
41,189,0001,242,000140,0003,400,000743,00046,714,00043,851,000ديوان المحاسبة120
75,175,00033,836,0005,325,0005,600,00011,402,000131,338,000149,849,000مجلس الوزراء131
26,400,0002,094,000552,00090,000679,00029,815,00028,171,000ادارة الفتوى والتشريع132
10,071,0001,817,000305,000500,0004,633,00017,326,00017,718,000المجلس األعلى للتخطيط والتنمية140
5,226,0001,492,000376,000150,000198,0007,442,0007,521,000االدارة المركزية لإلحصاء141
26,217,0004,233,000409,0001,100,000529,590,000561,549,000622,157,000ديوان الخدمة المدنية150
62,757,00040,074,0005,098,00025,000,00045,496,000178,425,000211,714,000وزارة الخارجية160
69,419,00014,425,0001,656,00022,200,00029,060,000136,760,000185,795,000االدارة العامة-وزارة الماليـــــــــــة 171
5,047,743,0005,047,743,0006,156,943,000الحسابات العامة-وزارة الماليـــــــــــة 172
75,031,0001,312,0006,962,000150,0001,402,00084,857,00063,662,000االدارة العامة للجمارك173
43,000,0004,122,000647,000500,000360,747,000409,016,000295,431,000وزارة التجارة والصناعة180
12,841,000974,00060,00017,450,000167,932,000199,257,000179,689,000وزارة العدل190
827,328,00083,098,00063,830,00046,500,00040,360,0001,061,116,0001,084,272,000وزارة الداخلية200
60,400,0001,641,000338,0001,235,025,0001,297,404,0001,366,390,000وزارة الدفاع210
267,695,00013,602,00039,056,00026,000,0003,704,000350,057,000358,445,000الحرس الوطنى220
1,511,917,00087,276,00021,458,00035,000,00017,516,0001,673,167,0001,843,185,000وزارة التربية230
24,122,0005,031,0001,104,000550,000311,925,000342,732,000365,292,000وزارة التعليم العالى240
774,214,000451,998,00061,719,000165,000,000150,907,0001,603,838,0001,766,907,000وزارة الصحة 250
195,419,00014,968,0001,007,0003,860,000353,997,000569,251,000596,733,000وزارة الشئون االجتماعية و العمل260
128,835,00066,701,00013,067,0006,000,0002,483,000217,086,000216,707,000وزارة االعالم270
165,893,00023,258,0001,435,00020,000,00010,773,000221,359,000238,931,000وزارة االوقاف والشئون االسالمية281
5,695,0002,098,000154,000950,000560,0009,457,00010,230,000االمانة العامة لألوقاف282
133,105,00012,875,000938,00016,000,000803,000163,721,000172,198,000وزارة المواصــــالت 300
203,200,00034,308,0001,288,000540,000,0001,517,000780,313,000690,054,000وزارة االشغال العامة320
11,348,0006,826,000254,0008,000,0002,619,00029,047,00027,467,000المجلس الوطنى للثقافة والفنون  واآلداب330
11,184,0001,265,00098,000364,467,000377,014,0001,594,365,000وزارة النفط341
321,036,0001,624,027,0003,312,000675,000,0003,048,0002,626,423,0003,753,344,000وزارة الكهرباء والماء342
53,972,0005,004,000708,00037,000,000467,00097,151,000127,161,000االدارة العامة للطيران المدنى510

5,186,916,0002,602,795,000285,549,0002,076,000,0008,819,799,00018,971,059,00022,957,462,000المجمـــــــــــوع

199,941,000199,941,000254,702,000االعتماد التكميلى العام600

5,386,857,0002,602,795,000285,549,0002,076,000,0008,819,799,00019,171,000,00023,212,164,000اجلملة

*
**

.  دينار مدرجة في بند المكافآت كأجور لخدمات المستعان بهم من غير محددي الجنسية وال يصرف إال في الغرض المخصص له وال يجوز النقل منه لصالح بنود أخرى8,400,000يتضمن الباب األول من ميزانية وزارة الصحة مبلغ ***

.، ويتم الصرف منها وفقا للضوابط والشروط المحددة والمتعلقة بالطوارئ ولألغراض األمنية فقط  والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية (الحسابات العامة) مليون دينار مدرجة في ميزانية وزارة المالية 80 مليون دينار مدرجة في االعتماد التكميلي للباب األول و 40 مليون دينار كاعتمادات مالية للطوارئ ، منها 120تم تخصيص مبلغ ****

2016/2015 تقديرات المصروفات بميزانية الوزارات واالدارات الحكومية للسنة المالية  

(ب)جدول حرف 

2016/2015أبواب المصروفات للسنة المالية 

اعتمادات
الجـــــــــــــــــــــــهة

.ال يجوز النقل بين األبواب من الميزانية المعتمدة بوزارة الدفاع المدرجة ببند واحد في الباب الخامس ، وأن يكون النقل بين البنود في هذه األبواب بموافقة وزارة المالية-    1

. مليون دينار ال تصرف إال لتغطية مكافأة االستحقاق للضباط العسكريين18يتضمن الباب األول من الميزانية المعتمدة بوزارة الدفاع المدرجة ببند واحد في الباب الخامس مبلغ -    2

 وتعديالته بشأن المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البالد وذلك بعد مخاطبة وزارة المالية بهذا الشأن1992 لسنة 46 مليون دينار ال تصرف إال لتغطية االرتباطات الخاصة بالقانون رقم 5يتضمن الباب الثالث من الميزانية المعتمدة بوزارة الدفاع المدرجة ببند واحد في الباب الخامس مبلغ -    3

. يتم رفع التكلفة الكلية للمشروع خالل السنة المالية بالقيمة الفعلية لعقد المناقصة الخاصة بتنفيذ المشروع بعد الترسية في حالة عدم وجود وفورات في التكاليف الكلية لمشروع آخر بميزانية الجهة وذلك بموافقة وزارة المالية  وبشرط   أال يترتب على ذلك زيادة في االعتمادات المالية الواردة بقانون ربط الميزانية

السنة المالية
2015/2014




