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قانون رقم ( )106لسنة 2018
بربط ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية
للسنة املالية 2019 / 2018
 بعد االطالع على الدستور ، وعلى املرسوم ابلقانون رقم ( )106لسنة  1976يف شأن احتياطي األجيال القادمة ، وعلى املرسوم ابلقانون رقم ( )31لسنة  1978بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابــة على تنفيذها واحلساب اخلتامي والقوانني املعـدلة له ،وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه  ،وقد صدقنا عليه وأصدرانه -:
مادة أوىل
تقــدر اإلي ـرادات نيزانيــة الــوزارات واإلدارات احلكوميــة للســنة املاليــة  2019/2018نبلــغ  15,089,000,000د.ك ( مخســة عشــر مليــارا
وتسعة ومثان ني مليون دينار فقط ال غري ) وذلك حسب ما هو وارد ابجلدول حرف ( أ ) املرفق هبذا الق ــانون .
مادة اثنية
خيصص مبلغ  1,508,900,000د.ك ( مليار ومخسمائة ومثانية ماليني وتسعمائة أل) دينار فقط ال غري) مـن اإليـرادات سـالفة الـذكر يضــاف
إلــى احتياطي األجيــال القادمة .
مادة اثلثة
تقــدر املصــروفات نيزانيــة الــوزارات واإلدارات احلكوميــة للســنة املاليــة  2019/2018نبلــغ  21,500,000,000د.ك (واحــد وعشــرين مليــارا
ومخسمائة مليون دينار فقط ال غري) موزعة على األبواب املدرجة ابجلدول حرف ( ب ) املرفق هبذا القانون .
مادة رابعة
تقــدر زايدة املصــروفات واملخصصــات عــن اإليـرادات نبلــغ  7,919,900,000د.ك ( ســبعة مليــارات وتســعمائة وتســعة عشــر مليــوان وتســعمائة
أل) دينار فقط ال غري ) تغطى من الـمـال االحتياطي العام للدولة .
مادة خامسة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء  -كل فيما خيصه  -تنفيذ هذا القانون  ،وينشر يف اجلريدة الرمسية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل . 2018
أمري الكويت
صباا األمحد اجلابر الصباا
صدر بقصر السي) يف  3 :ذو القعدة  1439هـ
املوافق  16 :يولي ـ ـ ــو  2018م
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اإليرادات نيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية
للسنة املالية 2019/2018
جمموعة

ابب
11

111

بيان

121
122

الضرائب على جمموع الرواتب واألجور والقوى العاملة

123

الضرائب على امللكية

124

الضرائب على السلع واخلدمات

125

الضرائب على التجارة واملعامالت الدولية

126

ضرائب أخرى

131
132

مسامهات اجتماعية أخرى
14

13,317,464,000

11,710,724,000
11,710,724,000

551,073,000

494,834,810

174,000,000

134,300,000

0

0

21,636,000

25,136,000

0

0

355,437,000

335,398,810

0

0

املسامهات االجتماعية
مسامهات الضمان االجتماعي

إمجايل

2018/2017

13,317,464,000

الضرائب والرسوم
الضرائب على الدخل واألرابا واملكاسب الرأمسالية

13

تفصيلي

اإليرادات النفطية
النفط اخلام والغاز

12

تقديرات السنة املالية 2019/2018

تقديرات السنة املالية

113,200,000

111,250,000

0

0

113,200,000

111,250,000
0

املنح ( إيرادات )

0

141

املنح  -من حكومات أجنبية

0

0

142

املنح  -من منظمات دولية

0

0

143

املنح  -من وحدات حكومية أخرى

0

0

15

1,098,778,000

إيرادات أخرى

950,041,090

151

دخل ملكية

91,161,800

73,101,000

152

مبيعات السلع واخلدمات

710,413,600

601,699,790

153

الغرامات واجلزاءات واملصادرات

138,887,900

130,346,340

154

التحويالت الطوعية عدا املنح

0

0

155

إيرادات متنوعة وغري مصنفة يف مكان آخر

158,314,700

144,893,960

16

8,485,000

إيرادات التخلص من أصول ،وإيرادات غري تشغيلية أخرى

77,418,100

162

إيرادات التخلص من األصول غري املالية

2,000,000

71,000,000

163

إيرادات فروقات تغري أسعار العملة

6,485,000

6,418,100

مجلة اإليرادات

15,089,000,000

15,089,000,000

13,344,268,000
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اعتمادات املصروفات والنفقات نيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية
للسنة املالية 2019/2018

أبواب املصروفات والنفقات للسنة املالية 2019/2018
رقم
اجلهة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
88

توجيه  - 2املصروفات اجلارية

اسم اجلهة

21
تعويضات
العاملني

خمصصات رئيس الدولة

22
السلع واخلدمات

25
اإلعاانت

26
املنح

27
املنافع
االجتماعية

28
مصروفات
وحتويالت أخرى

توجيه - 3
النفقات الرأمسالية
32
النفقات الرأمسالية

50,000,000

مجلة املصروفات
والنفقات

0

50,000,000

الديوان األمريي

41,398,000

83,550,000

10,000,000

59,001,000

89,703,000

283,652,000

ديوان احملاسبة

54,854,000

2,687,000

0

386,000

1,300,000

59,227,000

جملس الوزراء

92,808,000

31,425,000

280,000

7,850,000

18,727,000

151,090,000

إدارة الفتوى والتشريع

29,866,000

1,149,000

320,000

755,000

32,090,000

اجملل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
للتخطيط والتنمية
ديوان اخلدمة املدنية

10,294,000

7,399,000

228,000

408,000

18,329,000

37,387,000

12,178,000

24,630,000

723,000

74,918,000

وزارة اخلارجية

77,783,000

71,725,000

11,000,000

7,856,000

35,623,000

203,987,000

63,003,000

38,134,000

6,000

19,766,000

82,497,000

203,406,000

16,496,000

225,308,000

وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ــة  -اإلدارة
العامة
وزارة املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة -
احلساابت العامة
اإلدارة العامة للجمارك

82,921,000

1,255,000

وزارة التجارة والصناعة

47,667,000

5,752,000

وزارة العدل

14,956,000

1,306,000

وزارة الداخلية

894,926,000

100,373,000

25,800,000

وزارة الدفاع

884,349,000

341,110,000

26,530,000

احلرس الوطين

20,700,000

5,241,013,000

5,503,517,000

260,000
42,000

230,000,000

2,137,000

86,573,000

213,000

2,137,000

285,811,000

235,510,000

5,739,000

257,511,000

11,830,000

45,650,000

1,078,579,000

25,075,000

588,393,000

1,865,457,000

288,000,000

29,130,000

10,000

3,625,000

66,490,000

387,255,000

1,926,725,000

88,714,000

7,001,000

2,051,000

46,125,000

2,070,616,000

27,179,000

4,692,000

844,000

653,370,000

954,000

687,039,000

وزارة الصحة

982,964,000

538,130,000

402,300,000

6,299,000

341,406,000

2,271,099,000

وزارة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئون
االجتماعية والعمل
وزارة اإلعالم

118,155,000

10,478,000

284,543,000

1,996,000

11,096,000

426,268,000

154,438,000

37,647,000

84,000

2,234,000

14,573,000

208,976,000

206,943,000

29,223,000

6,450,000

26,032,000

270,648,000

6,434,000

1,935,000

237,000

613,000

9,219,000

143,147,000

11,908,000

76,000

15,450,000

170,581,000

وزارة األشغال

231,249,000

39,779,000

6,423,000

960,777,000

1,238,228,000

اجمللـ ــس الـ ــوطين للثقافـ ــة
والفنون واآلداب
وزارة النفط

16,817,000

6,840,000

2,153,000

8,267,000

34,077,000

10,703,000

1,615,000

5,492,000

122,000

298,791,000

وزارة الكهرابء واملاء

399,095,000

1,553,681,000

7,808,000

821,669,000

2,782,253,000

اإلدارة العام ـ ــة للطـ ـ ـريان
املدين
اإلدارة املركزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لإلحصاء
جهاز املراقبني املاليني

67,471,000

7,054,000

115,000

90,348,000

164,988,000

5,587,000

1,366,000

85,000

222,000

7,260,000

10,481,000

770,000

30,000

219,000

11,500,000

وحدة التحرايت املالية

1,914,000

754,000

63,000

218,000

2,949,000

االعتماد التكميلي العام

304,106,000

وزارة الرتبية
وزارة التعليم العايل

وزارة األوقــاف والشــئون
اإلسالمية
األمانة العامة لألوقاف
وزارة املواصالت

مجلة املصروفات

7,233,620,000

2,000,000

280,859,000

304,106,000
3,061,759,000

531,559,000

5,243,013,000

784,936,000

1,366,740,000

3,278,373,000

21,500,000,000

توزيع تقديرات اإليرادات
االلتزامات العجز والفائض للسنة املالية 2019/2018
احتياطي األجيال القادمة:

للسنة املالية 2019/2018
املبلغ

للسنة املالية 2018/2017
النسبة

املبلغ

النسبة

أ  %10 -النسبة الواردة ابلقانون رقم  106لسنة 1976

1,508,900,000

10%

1,334,426,800

10%

املخصص ملصروفات الوزارات واإلدارات احلكومية

21,500,000,000

142%

19,900,000,000

149%

-7,919,900,000

-52%

-7,890,158,800

-59%

15,089,000,000

100%

13,344,268,000

100%

زايدة املصروفات واملخصصات عن اإليرادات
اجلملة

