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الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتوجيهاببجمموعهفئةبندنوع
األصول3

األصول املتداولة31
األصول املتداولة املالية احمللية311

نقدية يف الصندوق- األصول املتداولة املالية احمللية 3111
الصندوق311101

رئيسي– الصندوق 31110101
مسحوابت من البنك املركزي لتمويل الصندوق- الصندوق 31110102
ايرادات حمصلة بواسطة الصندوق- الصندوق 31110103
حصيلة بيع الطوابع املالية- الصندوق 31110104
ايرادات مودعة يف بنك الكويت املركزي- الصندوق 31110105
ايداعات يف بنك الكويت املركزي عن حصيلة مبيع الطوابع املالية- الصندوق 31110106
مدفوعات اخرى- الصندوق 31110107
مقبوضات اخرى- الصندوق 31110108

حساابت البنك املركزي3112
حساب اخلزينة املوحد311201

حساب اخلزينة املوحد31120101
رئيسي- بنك الكويت املركزي 311202

وزارات- بنك رئيسي – بنك الكويت املركزي رئيسي 31120201
مقبوضات من وزارة املالية– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120202
ايرادات حمصلة ومودعة– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120203
ايداع عن مبيع الطوابع املالية– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120204
مسحوابت لتمويل الصندوق– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120205
ايرادات حمولة لوزارة املالية– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120206
مدفوعات أخرى– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120207
مقبوضات أخرى– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120208
ايرادات مستبعدة– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120209
حتويالت عن مبيع طوابع مالية– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120210
مبالغ حموله حلساب اخلزينه املوحد– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120211
تسوية- بنك الكويت املركزي رئيسى 31120299

اإليرادات- بنك الكويت املركزي 311203
ايرادات حمصلة ومودعة– بنك الكويت املركزي اإليرادات 31120301
ايرادات حمولة لوزارة املالية– بنك الكويت املركزي اإليرادات 31120302
متحصالت أخرى– بنك الكويت املركزي اإليرادات 31120303
مبالغ مرّحلة لوزارة املالية– بنك الكويت املركزي اإليرادات 31120304
تسوية– بنك الكويت املركزي اإليرادات 31120399

بنك عام311204
رئيسي- بنك عام 31120401
صندوق دعم األسرة-بنك عام 31120402
تعويض االضرار البيئيه- بنك عام 31120403
صندوق املتعثرين-بنك عام 31120404
املديونيات الصعبه- بنك عام 31120405
تعويضات خسائر العدوان على دولة الكويت- بنك عام 31120406
تسوية- بنك عام 31120499

الوزارات واجلهات احلكومية- جارى املالية 311205
رئيسى- جارى املالية 31120501
متويل هيئات ومؤسسات عامه31120502

حساابت يف بنوك حملية أخرى3113
بنك الكويت الوطين311301

بنك الكويت الوطين31130101
تسوية- بنك الكويت الوطين 31130102

البنك التجاري الكوييت311302
البنك التجاري الكوييت31130201
تسوية- البنك التجاري الكوييت31130202

بنك االهلي الكوييت311303

الميزانية أبواب عن الخارجة الحسابات تصنيف

GFMIS
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بنك االهلي الكوييت31130301
تسوية- بنك االهلي الكوييت31130302

بنك األهلى املتحد311304
بنك األهلي املتحد31130401
تسوية- بنك األهلي املتحد31130402

بنك اخلليج311305
بنك اخلليج31130501
تسوية- بنك اخلليج 31130502

بنك برقان311306
بنك برقان31130601
تسوية- بنك برقان 31130602

بيت التمويل الكوييت311307
بيت التمويل الكوييت31130701
تسوية- بيت التمويل الكوييت 31130702

بنك الكويت الدويل311308
بنك الكويت الدويل31130801
تسوية- بنك الكويت الدويل 31130802

بنك البحرين والكويت311310
بنك البحرين والكويت31131001
تسوية- بنك البحرين والكويت 31131002

بنك بوبيان311311
بنك بوبيان31131101
تسوية-بنك بوبيان31131102

بنك الدوحة311312
بنك الدوحة31131201
تسوية-بنك الدوحة31131202

مصرف الراجحى311314
مصرف الراجحى31131401
تسوية- مصرف الراجحى 31131402

بنك وربه311315
بنك وربه31131501
تسوية- بنك وربه 31131502

بنك قطر الوطىن311316
بنك قطر الوطىن31131601
تسوية- بنك قطر الوطىن 31131602

ذمم مدينة– األصول املتداولة املالية احمللية 3117
وحدات حكومية أخرى- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 311705

خمصصات رنيس الدوله-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170501
الديوان االمريى-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170502
ديوان احملاسبه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170503
جملس الوزراء-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170504
ادارة الفتوى والتشريع-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170505
اجمللس االعلى للتخطيط والتنميه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170506
ديوان اخلدمه املدنيه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170507
وزارةاخلارجيه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170508
االداره العامه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170509
احلساابت العامه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170510
االداره العامه للجمارك- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170511
وزاره التجاره والصناعه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170512
وزارةالعدل- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170513
وزارة الداخليه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170514
وزارة الدفاع- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170515
احلرس الوطىن- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170516
وزارة الرتبيه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170517
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وزارة التعليم العاىل- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170518
وزارة الصحه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170519
وزارة الشئون االجتماعيه والعمل- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170520
وزارة االعالم- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170521
وزارة االوقاف والشئون االسالميه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170522
االمانه العامه لالوقاف- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170523
وزارة املواصالت- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170524
وزارة االشغال العامه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170525
اجمللس الوطىن للثقافه واالداب- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170526
وزارة النفط- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170527
وزارة الكهرابء واملاء- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170528
االداره العامه للطريان املدىن-قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170529
االداره املركزية لإلحصاء-قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170530
رئيسى- وحدات حكوميه اخرى- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170599

جاري االستثمار- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 311706
جاري االستثمار- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170601

حساابت مدينة أخرى– األصول املتداولة املالية احمللية 3119
مصروفات حتت تسويتها على أنواع بنود مصروفات امليزانية– حساابت مدينة أخرى – األصول املتداولة املالية احمللية 311902

تعويضات العاملني- مصروفات حتت تسويتها 31190201
استخدام السلع واخلدمات-  مصروفات حتت تسويتها 31190202
تكلفة التمويل-مصروفات حتت تسويتها 31190204
اإلعاانت- مصروفات حتت تسويتها 31190205
املنح- مصروفات حتت تسويتها 31190206
املنافع االجتماعية- مصروفات حتت تسويتها 31190207
مصاريف وحتويالت أخرى- مصروفات حتت تسويتها 31190208
األصول غري املتداولة- مصروفات حتت تسويتها 31190211

مبالغ حتت التسوية– حساابت مدينة أخرى – األصول املتداولة املالية احمللية 311903
مبالغ حتت التسوية– حساابت مدينة أخرى – األصول املتداولة املالية احمللية 31190301

مبالغ حتت التحصيل- ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 311905
افراد- مبالغ حتت التحصيل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31190501
اخرى- مبالغ حتت التحصيل -ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31190502

عهد نقدية شخصية مؤقتة311906
عهد نقدية مؤقتة حملية31190601
عهد نقدية مؤقتة خارجية31190602

عهد نقدية شخصية دائمة311907
عهد نقدية شخصية دائمة31190701

دفعات نقدية داخلية311908
بنك الكويت الوطىن31190801
البنك التجارى الكويىت31190802
البنك األهلى الكويىت31190803
بنك األهلى املتحد31190804
بنك اخلليج31190805
بنك برقان31190806
بيت التمويل الكويىت31190807
بنك الكويت الدوىل31190808
بنك البحرين والكويت31190809
بنك بوبيان31190810
بنك الدوحة31190811
بنك أبو ظىب الدوىل31190812
بنك الكويت الصناعى31190813
بنك ىب إن ىب ابربيا31190814
بنك اتش اس ىب سي الشرق االوسط31190815
سيىت بنك31190816
بنك قطر الوطىن31190817
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بنك املشرق31190818
مصرف الراجحى31190819
بنك وربة31190820

دفعات عن اعتمادات مستندية311909
دفعات عن اعتمادات مستندية31190901

األصول املتداولة املالية األجنبية312
نقدية يف الصندوق– األصول املتداولة املالية األجنبية 3121

نقدية يف الصندوق– األصول املتداولة املالية األجنبية 312101
نقدية يف الصندوق– األصول املتداولة املالية األجنبية 31210101

حساابت يف البنوك األجنبية– األصول املتداولة املالية األجنبية 3122
بنوك أخرى أجنبية312201

بنوك أخرى أجنبية31220101
دفعات واعتمادات نقدية ابخلارج– األصول املتداولة املالية األجنبية 312202

دفعات واعتمادات نقدية ابخلارج31220201
األصول املتداولة غري املالية313

األصول غري املتداولة32
األصول غري املتداولة املالية احمللية321

حساابت مدينة أخرى– األصول غري املتداولة املالية احمللية 3219

مصروفات حتت تسويتها على انواع بنود مصروفات امليزانية– حساابت مدينة أخرى – األصول غري املتداولة املالية احمللية 321902

تعويضات العاملني- مصروفات حتت تسويتها 32190201
استخدام السلع واخلدمات-  مصروفات حتت تسويتها 32190202
تكلفة التمويل-مصروفات حتت تسويتها 32190204
اإلعاانت- مصروفات حتت تسويتها 32190205
املنح- مصروفات حتت تسويتها 32190206
املنافع االجتماعية- مصروفات حتت تسويتها 32190207
مصاريف وحتويالت أخرى- مصروفات حتت تسويتها 32190208
األصول غري املتداولة- مصروفات حتت تسويتها 32190211

مبالغ حتت التسوية– حساابت مدينة أخرى – األصول غري املتداولة املالية احمللية 321903
مبالغ حتت التسوية– حساابت مدينة أخرى – األصول غري املتداولة املالية احمللية 32190301

مبالغ حتت التحصيل- ذمم مدينة – األصول غري املتداولة املالية احمللية 321905
افراد- مبالغ حتت التحصيل - ذمم مدينة – األصول غري املتداولة املالية احمللية 32190501
اخرى- مبالغ حتت التحصيل -ذمم مدينة – األصول غري املتداولة املالية احمللية 32190502

دفعات عن اعتمادات مستندية321909
دفعات عن اعتمادات مستندية32190901

األصول غري املتداولة املالية األجنبية322
حساابت وسيطة329

حساابت وسيطة3291
حساابت وسيطة329101

حساابت وسيطة32910101
وسيط االصول32910102
وسيط بيع االصول32910103
وسيط التخلص من االصول32910104

اخرى39
اخرى391

ايصاالت3911
حساابت وسيطة مقبوضات391101

أتكيد إيصاالت39110101
حتويل االيصال39110102
مصروفات االيصاالت39110103
ايصاالت غري مطبقه39110104
ايصاالت غري حمدده39110105
ايصاالت على احلساب39110106
مقبوضات غري مفوترة39110107
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إيرادات غري مكتسبة39110108
اخلصوم4

اخلصوم املتداولة41
اخلصوم املتداولة احمللية411

ذمم دائنة– اخلصوم املتداولة احمللية 4114
موردين- ذمم دائنة – اخلصوم املتداولة احمللية 411401

موردين- ذمم دائنة – اخلصوم املتداولة احمللية 41140101
موظفني- ذمم دائنة - اخلصوم املتداولة احمللية 411402

موظفني- ذمم دائنة - اخلصوم املتداولة احمللية 41140201
أوامر الشراء- مصاريف مستخقة غري مدفوعة 411404

سلع- أوامر الشراء 41140401
خدمات- أوامر الشراء 41140402

مستحقات وخمصصات– اخلصوم املتداولة احمللية 4116
مرجتع مرتبات– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 411601

مرجتع مرتبات– مستحقات وخمصصات–  اخلصوم املتداولة احمللية 41160101
خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 411602

املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية- خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى41160201
بنك اإلئتمان الكويىت– خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى41160202
وزارة العدل– خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى 41160203
املؤسسة العامة للرعاية السكنية– خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى41160204
إسكان املوظفني- وزارة املالية – خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى41160205
خصميات متنوعة– خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى 41160206

مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 411605
تعويضات العاملني- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160501
استخدام السلع واخلدمات- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160502
تكلفة التمويل- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160504
اإلعاانت- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160505
املنح- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160506
املنافع االجتماعية- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160507
األصول غري املتداولة- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160511
اعتمادات صرف قانون التعزيزات العسكرية41160512
بعثات دراسية للموظفني41160513
بعثات دراسية للطلبة41160514
محالت دينية41160515
مياه واانره اسكان املوظفني41160516
تنفيذ أحكام قضائية41160517
تعويضات حوادث41160518
مكافأت وجوائز لغري املوظفني41160519
فوائد قروض عقارية41160520
إعفاء من قروض عقارية41160521
أعباء املديونيات الصعبة41160522
حتويالت أخرى لألفراد41160523
دعم الصحف احمللية41160524
مساعدات االندية واألنشطة الرايضية41160525
مساعدات النقاابت ومجعيات النفع العام41160526
إعاانت بيت الزكاة41160527
زكاة الشركات احملولة41160528
تعويض األنشطة اخلاصة41160529
تعويض األنشطة املختلفة41160530
عجوزات الصناديق والعهد النقدية41160531
مؤمترات حملية41160532
مؤمترات خارجية41160533
الدورات الرايضية41160534
الشئون القضائية41160535
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مهمات رمسية ابخلارج41160536
قنصليات فخرية41160537
تكاليف تشغيل الطائرات احلكومية41160538
وزارة الدفاع41160539
التزامات أخرى41160540
جملس األمة41160541
جامعة الكويت41160542
معهد الكويت لألحباث41160543
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية41160544
وكالة األنباء الكويتية41160545
اهليئة العامة للمعلومات املدنية41160546
اهليئة العامة للبيئة41160547
بلدية الكويت41160548
اإلدارة العامة لإلطفاء41160549
اهليئة العامة لإلستثمار41160550
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي41160551
اهليئة العامة لشئون القصر41160552
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية41160553
تعويض الشركات41160554
اهليئة العامة لتقدير التعويضات41160555
اهليئة العامة للرايضة41160556
املؤسسة العامة للرعاية السكنية41160557
اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما41160558
اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة41160559
اهليئة العامة للقوى العاملة41160560
مؤسسات علمية41160561
اإلعاانت اخلارجية41160562
اهليئة العامة ملكافحة الفساد41160563
هيئة تشجيع االستثمار املباشر41160564
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام41160565
اهليئة العامة للغذاء والتغذية41160566
اهليئة العامة للشباب41160567

خمصصات– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 411606
خمصصات صندوق مكافآت اجتماعية– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 41160601

مكافآت– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 411607
مكافآت ختصص اندر41160701
مكافآت تفوق41160702

حساابت دائنة أخرى– اخلصوم املتداولة احمللية 4119
أتمينات– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 411901

أتمينات– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190101
مقبوضات حتت تسويتها لإليرادات– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 411902

مقبوضات حتت تسويتها لإليرادات– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190201
مبالغ حتت التسوية– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 411903

مبالغ حتت التسوية– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190301
مبالغ حمصلة حلساب جهات أخرى– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 411904

مبالغ حمصلة حلساب جهات أخرى– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190401
اخلصوم غري املتداولة42

اخلصوم غري املتداولة احمللية421
مستحقات– اخلصوم غري املتداولة احمللية 4218

مرجتع مرتبات– مستحقات – اخلصوم غري املتداولة احمللية 421801
مرجتع مرتبات– مستحقات– اخلصوم غري املتداولة احمللية 42180101

مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية– مستحقات وخمصصات – اخلصوم غري املتداولة احمللية 421802
تعويضات العاملني- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180201
استخدام السلع واخلدمات- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180202
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تكلفة التمويل- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180204
اإلعاانت- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180205
املنح- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180206
املنافع االجتماعية- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180207
األصول غري املتداولة- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180211
اعتمادات صرف قانون التعزيزات العسكرية42180212
بعثات دراسية للموظفني42180213
بعثات دراسية للطلبة42180214
محالت دينية42180215
مياه واانره اسكان املوظفني42180216
تنفيذ أحكام قضائية42180217
تعويضات حوادث42180218
مكافأت وجوائز لغري املوظفني42180219
فوائد قروض عقارية42180220
إعفاء من قروض عقارية42180221
أعباء املديونيات الصعبة42180222
حتويالت أخرى لألفراد42180223
دعم الصحف احمللية42180224
مساعدات االندية واألنشطة الرايضية42180225
مساعدات النقاابت ومجعيات النفع العام42180226
إعاانت بيت الزكاة42180227
زكاة الشركات احملولة42180228
تعويض األنشطة اخلاصة42180229
تعويض األنشطة املختلفة42180230
عجوزات الصناديق والعهد النقدية42180231
مؤمترات حملية42180232
مؤمترات خارجية42180233
الدورات الرايضية42180234
الشئون القضائية42180235
مهمات رمسية ابخلارج42180236
قنصليات فخرية42180237
تكاليف تشغيل الطائرات احلكومية42180238
وزارة الدفاع42180239
التزامات أخرى42180240
جملس األمة42180241
جامعة الكويت42180242
معهد الكويت لألحباث42180243
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية42180244
وكالة األنباء الكويتية42180245
اهليئة العامة للمعلومات املدنية42180246
اهليئة العامة للبيئة42180247
بلدية الكويت42180248
اإلدارة العامة لإلطفاء42180249
اهليئة العامة لإلستثمار42180250
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي42180251
اهليئة العامة لشئون القصر42180252
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية42180253
تعويض الشركات42180254
اهليئة العامة لتقدير التعويضات42180255
اهليئة العامة للرايضة42180256
املؤسسة العامة للرعاية السكنية42180257
اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما42180258
اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة42180259
اهليئة العامة للقوى العاملة42180260
مؤسسات علمية42180261
اإلعاانت اخلارجية42180262
اهليئة العامة ملكافحة الفساد42180263
هيئة تشجيع االستثمار املباشر42180264
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام42180265
اهليئة العامة للغذاء والتغذية42180266
اهليئة العامة للشباب42180267
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حساابت دائنة أخرى– اخلصوم غري املتداولة احمللية 4219
أتمينات– حساابت دائنة أخرى  – اخلصوم غري املتداولة احمللية 421901

أتمينات– حساابت دائنة أخرى  – اخلصوم غري املتداولة احمللية 42190101
مبالغ حتت التسوية– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم غري املتداولة احمللية 421902

مبالغ حتت التسوية– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم غري املتداولة احمللية 42190201
احتياطى جمنب للموازنه49111100491111491149149

حقوق امللكية/ صايف األصول 5
حساابت إحصائية9

حساابت نظامية91
مستحقات والتزامات911

مستحقات9111
ديون مستحقة للحكومة911101

ديون مستحقة للحكومة91110101
مطلوابت احلكومه911102

مطلوابت احلكومه91110201
التزامات9112

ديون مستحقه على احلكومه911201
ديون مستحقه على احلكومه91120101

مطلوابت من احلكومه911202
مطلوابت من احلكومه91120201

اعتمادات مستندية9113
بنك اعتمادات مستنديه911301

بنك اعتمادات مستنديه91130101
اعتمادات مستنديه911302

اعتمادات مستنديه91130201
اعتمادات مستندية  حتت التنفيذ911303

اعتمادات مستندية  حتت التنفيذ91130301
موردين عن اعتمادات مستندية911304

موردين عن اعتمادات مستندية91130401
شيكات وخطاابت ضمان9114

بنك شيكات و خطاابت ضمان911401
بنك شيكات و خطاابت ضمان91140101

اتمينات شيكات وخطاابت ضمان911402
اتمينات شيكات وخطاابت ضمان91140201

بنك شيكات حتت التحصيل911403
بنك شيكات حتت التحصيل91140301

شيكات مودعة حتت التحصيل911404
شيكات مودعة حتت التحصيل91140401

خدمات واعمال مؤداة9115
مبالغ عن خدمات واعمال مؤداه911501

مبالغ عن خدمات واعمال مؤداه91150101
مطلوابت خدمات واعمال911502

مطلوابت خدمات واعمال91150201
مستحقات ضريبية وقانونية9116

مستحقات ضريبية للحكومة911601
مستحقات ضريبة الدخل91160101
مستحقات قانون دعم العمالة91160102
مستحقات قانون الزكاة91160103

مطلوابت ضريبية للحكومة911602
مطلوابت ضريبية الدخل91160201
مطلوابت قانون دعم العمالة91160202
مطلوابت قانون الزكاة91160203

الطوابع والبطاقات912
الطوابع املالية9121

عهدة الطوابع املالية912101
عهدة الطوابع الرئيسية91210101
عهدة الطوابع الفرعية91210102
ملحقة/ عهدة الطوابع الرئيسية 91210103
ملحقة/ عهدة الطوابع الفرعية 91210104

الطوابع املاليه912102
الطوابع املاليه91210201

عهدة الطوابع الربيدية912103
عهدة اخلزينة الرئيسية للطوابع الربيدية91210301
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عهدة بريد فرعي91210302
قسائم اجلواب الدولية91210303
األختام الربيدية91210304

الطوابع الربيدية912104
الطوابع الربيدية91210401

العامة/ عهدة الطوابع املالية 9122
رئيسي- عهد الطوابع املالية العامة 912201

احلساابت العامة- وزارة املالية 91220101
بنك الكويت املركزي91220102
ملحقة/ احلساابت العامة - وزارة املالية 91220103
ملحقة/ بنك الكويت املركزي 91220104

فرعي912202
الديوان األمريي91220201
ديوان احملاسبة91220202
جملس الوزراء91220203
إدارة الفتوى والتشريع91220204
اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية91220205
ديوان اخلدمة املدنية91220206
وزارة اخلارجية91220207
اإلدارة العامة- وزارة املالية 91220208
اإلدارة العامة للجمارك91220209
وزارة العدل91220210
وزارة الداخلية91220211
وزارة الدفاع91220212
احلرس الوطين91220213
وزارة الرتبية91220214
وزارة الصحة العامة91220215
وزارة الشئون االجتماعية والعمل91220216
وزارة اإلعالم91220217
وزارة األوقاف والشئون االسالمية91220218
وزارة التعليم العايل91220219
وزارة النفط91220220
وزارة املواصالت ـ إدارة الربق واهلاتف91220221
وزارة املواصالت ـ إدارة الربيد91220222
وزارة الكهرابء واملاء91220223
وزارة األشغال91220224
وزارة التجارة والصناعة91220225
اإلدارة العامة للطريان املدين91220226
بنك الكويت الوطين91220227
البنك التجاري الكوييت91220228
بنك اخلليج91220229
البنك األهلي الكوييت91220230
البنك األهلي املتحد91220231
بنك الكويت الدويل91220232
بنك برقان91220233
بنك البحرين والكويت91220234
بنك االئتمان الكوييت91220235
األمانة العامة لألوقاف91220236
اجمللس الوطىن للثقافة والفنون واألداب91220237
إحتاد اجلمعيات التعاونية91220238
شركة الشبكة اآللية للتوزيع91220239
اإلدارة املركزية لإلحصاء91220240

فرعي ملحقة912203
جملس األمة91220301
بلدية الكويت91220302
جامعة الكويت91220303
اهليئة العامة للمعلومات املدنية91220304
اإلدارة العامة لإلطفاء91220305
اهليئة العامة لالستثمار91220306
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب91220307
اهليئة العامة لشئون القصر91220308
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية91220309
اهليئة العامة لتقدير تعويضات عن خسائر العدوان العراقي91220310
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الميزانية أبواب عن الخارجة الحسابات تصنيف

GFMIS

اهليئة العامة للرايضة91220311
اهليئة العامة للبيئة91220312
شركة االتصاالت املتقدمة91220313
شركة االستثمارات الوطنية91220314
شركة سويفتل انرتانشوانل للتجارة العامة91220315
اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومها91220316
اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة91220317
اهليئة العامة ملكافحة الفساد91220318
اهليئة العامة للقوى العاملة91220319
اهليئة العامة للغذاء والتغذية91220320
هيئة تشجيع االستثمار املباشر91220321
الصندوق الوطين لرعاية وتنمية املشروعات الصغرية91220322
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص91220323
وحدة التحرايت املالية91220324
اهليئة العامة للشباب91220325

الطوابع املالية العامة912204
الطوابع املالية العامة91220401

عهدة الطوابع اجلامعية912205
عهدة الطوابع الرئيسية91220501
عهدة الطوابع الفرعية91220502

الطوابع اجلامعية912206
الطوابع اجلامعية91220601

الطوابع االلكرتونية9123
الطوابع املالية االلكرتونية912301

الطوابع املالية االلكرتونية91230101
خدمات الطوابع املالية االلكرتونية912302

خدمات الطوابع املالية االلكرتونية91230201
البطاقات9124

عهدة البطاقات املمغنطة912401
رئيسية/ عهدة البطاقات املمغنطة 91240101
فرعية/ عهدة البطاقات املمغنطة 91240102

البطاقات املمغنطة912402
البطاقات املمغنطة91240201

عهد االوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية912403
عهد االوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية91240301

االوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية912404
االوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية91240401

امالك الدولة العقارية913
امالك الدولة العقارية9131

أمالك الدولة العقارية913101
أراضي91310101
مباين91310102

قيم أمالك الدولة العقارية913102
قيم أمالك الدولة العقارية91310201

اهالك أمالك الدولة العقارية913103
اهالك أمالك الدولة العقارية91310301

مرتاكم اهالك أمالك الدولة العقارية913104
مرتاكم اهالك أمالك الدولة العقارية91310401
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 التوجيه الثالث

 ولـــــــاألص
هي حسابات مدينة تنقسم إلى أصول متداولة )محلية، اجنبية( وأصول غير متداولة )محلية، اجنبية( والتي تنظمها  

 التعاميم الصادرة من القطاعات المختصة بوزارة المالية.
 

 األولالباب 
 صول المتداولة. األ31

 شهر من تاريخ القيد. 12هي حسابات متوقع تسويتها خالل 
 

 صول المتداولة المالية المحلية. مجموعة األ311
 الكويت.تصنف كأصول متداولة محلية عندما يكون محل إقامة الطرف المدين داخل دولة 

 

 . فئة نقدية في الصندوق  3111
 ود التالية:وتشمل البن الكويت،تشتمل هذه الفئة على مختلف أنواع النقدية في صناديق الجهة الحكومية داخل دولة 

 

 .  بند الصندوق 311101
 :التاليةنواع وينقسم هذا البند الى األ 

 رئيسي 31110101.
ه جميع كما يقيد علي (،يقيد على هذا النوع رصيد الصندوق في بداية السنة المالية )للوزارات واالدارات الحكومية 

 العمليات الخاصة بالصندوق للجهات الملحقة.
 مسحوبات من البنك المركزي لتمويل الصندوق  .31110102

 لتمويل الصندوق.بنك الكويت المركزي  نم يقيد على هذا النوع المبالغ المسحوبة
 ايرادات محصلة بواسطة الصندوق  31110103.

 قيد على هذا النوع االيرادات التي يتم تحصيلها بواسطة الصندوق كما تقيد له االيرادات باالستبعاد التي يتم ردها نقدا.ي
 حصيلة بيع الطوابع المالية 31110104.

 التي تم توريد حصيلتها للصندوق.يقيد على هذا النوع قيمة الطوابع المالية المباعة 



2 
 

 
 ايرادات مودعة في بنك الكويت المركزي  .31110105

 يقيد على هذا النوع قيمة االيداعات في بنك الكويت المركزي من االيرادات التي تم تحصيلها بواسطة الصندوق. 
 ايداعات في بنك الكويت المركزي عن حصيلة مبيع الطوابع المالية .31110106

 يقيد على هذا النوع المبالغ التي يتم ايداعها في بنك الكويت المركزي عن حصيلة مبيع الطوابع المالية. 
 مدفوعات أخرى  .31110107

 نواع السابقة.ى من الصندوق بخالف ما ذكر في األيقيد على هذا النوع كافة المدفوعات االخر  
 خرى أمقبوضات  .31110108

 السابقة.نواع ى في الصندوق بخالف ما ذكر في االخر المقبوضات األيقيد على هذا النوع كافة  
 
 

 .  فئة حسابات البنك المركزي 3112
 التالية:تشتمل هذه الفئة على بنود حسابات البنك المركزي 

 

 .  بند حساب الخزينة الموحد311201
 حساب الخزينة الموحد .31120101

مراقبة النقدية إلدارة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الالزمة  –المالية حساب في بنك الكويت المركزي خاص بوزارة 
 لتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

 

 رئيسي  –بند بنك الكويت المركزي  .311202
 التالية:ينقسم هذا البند على األنواع 

 وزارات –بنك رئيسي   .31120201
 كما يقيد عليه جميع العمليات الخاصة بالبنك واإلدارات الحكومية(، للوزاراتالمدة )أول  النوع رصيديقيد على هذا  

 .للجهات الملحقة
 مقبوضات من وزارة المالية  31120202.

 يقيد على هذا النوع المبالغ التي تقبضها الجهات الحكومية من وزارة المالية.
 إيرادات محصلة ومودعة 31120203.

 اإليرادات التي يتم إيداعها في بنك الكويت المركزي بالخطأ.يقيد على هذا النوع مبالغ 
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  إيداع عن مبيع الطوابع المالية 31120204.

 يقيد على هذ النوع حصيلة بيع الطوابع المالية التي يتم إيداعها في بنك الكويت المركزي.
 مسحوبات لتمويل الصندوق  31120205.

 يقيد على هذا النوع المبالغ المسحوبة لتمويل الصندوق. 
 إيرادات محولة لوزارة المالية 31120206.

 ها لوزارة المالية.يلتحو  يقيد على هذا النوع اإليرادات التي يتم
 مدفوعات أخرى   .31120207

 يقيد على هذا النوع كافة المدفوعات األخرى بخالف ما ذكر باألنواع السابقة.
 مقبوضات أخرى  31120208.

 يقيد على هذا النوع كافة المقبوضات األخرى بخالف ما ذكر باألنواع السابقة. 
 إيرادات مستبعدة 31120209.

 يقيد على هذا النوع اإليراد المحصل الذي تقرر استبعادها ألي سبب.
 تحويالت عن مبيع طوابع مالية .31120210

 طوابع مالية. يقيد على هذا النوع تحويالت عن مبيع
 مبالغ محولة لحساب الخزينة الموحد .31120211

 .الموحديقيد على هذا النوع مبالغ محولة لحساب الخزينة 
 تسوية. 31120299

 .سيطو عمليات السداد وعمليات التسوية النقدية عند ورود اإلشعار البنكي وهو حساب بنك النوع هذا  ىيقيد عل
 

 اإليرادات –المركزي بند بنك الكويت . 311203
 التالية:هذا البند خاص بالوزارات واإلدارات الحكومية لقيد مبالغ اإليرادات وينقسم هذا البند إلى األنواع 

 إيرادات محصلة ومودعة 31120301.
 المركزي.يقيد على هذا النوع قيمة اإليرادات التي يتم إيداعها في بنك الكويت  
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  لوزارة الماليةإيرادات محولة  31120302.

 يقيد على هذا النوع قيمة اإليرادات المحولة لحساب وزارة المالية لدى بنك الكويت المركزي.
 متحصالت أخرى  31120303

 يقيد على هذا النوع المبالغ المحصلة في بنك اإليرادات وال تخص اإليرادات.
 مبالغ مرحلة لوزارة المالية 31120304

لمبالغ المرحلة لحساب الخزينة الموحد عن قيمة اإليرادات المحصلة وأي متحصالت أخرى يقيد على هذا النوع قيمة ا
 وذلك عن طريق بنك الكويت المركزي.

 تسوية  31120399
 شعار البنكي وهو حساب بنك وسيط.يقيد على هذا النوع عمليات السداد وعمليات التسوية النقدية عند ورود اإل

 

 .  بند بنك عام311204
على هذا البند المبالغ الخاصة بالبنك العام، كما يقيد المبالغ الخاصة باألنواع األخرى المفتوحة لدى بنك الكويت يقيد 

 التالية:(، وينقسم هذا البند إلى األنواع الحسابات العامة –عام )خاص وزارة المالية -المركزي 
 رئيسي  31120401
 صندوق دعم األسرة  31120402
 ألضرار البيئيةتعويض ا  31120403
 صندوق المتعثرين  31120404
 المديونيات الصعبة  31120405
 تعويضات خسائر العدوان على الكويت 31120406
 تسوية  31120499

 يقيد على هذا النوع عمليات السداد وعمليات التسوية النقدية عند ورود اإلشعار البنكي وهو حساب بنك وسيط.
 

 الوزارات و اإلدارات الحكومية –.  بند جاري المالية 311205
 هذا البند إلى األنواع التالية: ينقسم

  رئيسي  31120501
 يد عليه جميع العمليات الخاصة بالجهاتقكما ي (،واإلدارات الحكوميةات يقيد على هذا النوع رصيد أول المدة )للجه

 الحكومية.
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 تمويل هيئات ومؤسسات عامة   31120502
 .والمؤسسات العامةإدارة الحسابات العامة إلى الهيئات  –يقيد على هذا النوع المبالغ المحولة من وزارة المالية 

 

 .  فئة حسابات في بنوك محلية أخرى 3113
ي البنوك للجهة التي لديها حسابات ف )بالنسبةيقيد على هذه الفئة حركة حساب الجهة الحكومية لدى البنوك المحلية 

 ية( من واقع المستندات المؤيدة للتعامل مع البنك المعني، وينقسم إلى البنود التالية:التجار 
 بند بنك الكويت الوطني  31130100

 نوع بنك الكويت الوطني  31130101

 تسوية –نوع بنك الكويت الوطني   31130102

 بند البنك التجاري الكويتي  31130200

 البنك التجاري الكويتي نوع  31130201

 تسوية –نوع البنك التجاري الكويتي   31130202

 بند البنك األهلي الكويتي  31130300

 نوع البنك األهلي الكويتي  31130301

 تسوية -نوع البنك األهلي الكويتي    31130302
 بند البنك األهلي المتحد  31130400

 نوع البنك األهلي المتحد  31130401

 تسوية –نوع البنك األهلي المتحد   31130402

 بند بنك الخليج  31130500

 نوع بنك الخليج  31130501

 تسوية – نوع بنك الخليج  31130502

 بند بنك برقان  31130600

 نوع بنك برقان  31130601

 تسوية –نوع بنك برقان   31130602
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 بند بيت التمويل الكويتي  31130700

 بيت التمويل الكويتي نوع  31130701

 تسوية –نوع بيت التمويل الكويتي   31130702

 بند بنك الكويت الدولي  31130800

 نوع بنك الكويت الدولي  31130801

 تسوية –نوع بنك الكويت الدولي   31130802

 بند بنك الكويت والبحرين  31131000
 نوع بنك الكويت والبحرين  31131001

 تسوية –ويت والبحرين نوع بنك الك  31131002

 بند بنك بوبيان  31131100

 نوع بنك بوبيان  31131101

 تسوية –نوع بنك بوبيان  31131102

 بند بنك الدوحة  31131200

 نوع بنك الدوحة  31131201

 تسوية –نوع بنك الدوحة   31131202

 بند مصرف الراجحي  31131400

 نوع مصرف الراجحي  31131401

 تسوية –مصرف الراجحي  نوع  31131402

 بند بنك وربة  31131500

 نوع بنك وربة  31131501
 تسوية –نوع بنك وربة   31131502

 بند بنك قطر الوطني  31131600

 نوع بنك قطر الوطني  31131601

 تسوية –نوع بنك قطر الوطني   31131602
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 قصيرة األجل –ذمم مدينة  –.  فئة األصول المتداولة المالية المحلية 3117

يقيد على هذه الفئة المبالغ المستحقة القبض للوحدات الحكومية من العمالء أو الوحدات الحكومية األخرى أو الموظفين 
بحيث تجعل مدينة بالمبالغ المستحقة القبض ودائنة بقيمة المقبوضات المحصلة  الكويت،أو جهات أخرى داخل دولة 

 وتشمل: المختلفة،من هذه الجهات 

 . بند وحدات حكومية أخرى 170531
لمركزي عن ا بنك الكويتلف الوزارة من واقع إشعارات البند )على مستوى األنواع( المبالغ المتعلقة بس على هذايقيد 

المبالغ التي تقوم وزارة المالية بتحويلها لها ومن واقع كشوف الحساب الشهري التي تقدمها الوزارات لوزارة المالية، 
 التالية:ويضم األنواع 
 نوع مخصصات رئيس الدولة  31170501
 نوع الديوان األميري    31170502
 نوع ديوان المحاسبة  31170503
 مجلس الوزراء نوع  31170504
 نوع إدارة الفتوى والتشريع  31170505
 نوع المجلس األعلى للتخطيط والتنمية  31170506
 نوع ديوان الخدمة المدنية  31170507
 نوع وزارة الخارجية  31170508
 نوع اإلدارة العامة  31170509
 نوع الحسابات العامة  31170510
 نوع اإلدارة العامة للجمارك  31170511
 نوع وزارة التجارة والصناعة  31170512
 نوع وزارة العدل  31170513
 نوع وزارة الداخلية  31170514
 نوع وزارة الدفاع  31170515
 نوع الحرس الوطني  31170516
 نوع وزارة التربية  31170517
 نوع وزارة التعليم العالي  31170518
 نوع وزارة الصحة  31170519
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل نوع  31170520
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 نوع وزارة اإلعالم  31170521
 نوع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  31170522
 نوع األمانة العامة لألوقاف  31170523
 نوع وزارة المواصالت  31170524
 نوع وزارة األشغال العامة  31170525
 آلدابنوع المجلس الوطني للثقافة والفنون وا  31170526
 نوع وزارة النفط  31170527
 نوع وزارة الكهرباء والماء  31170528
 نوع اإلدارة العامة للطيران المدني  31170529
 نوع اإلدارة المركزية لإلحصاء   31170530
 رئيسي –نوع وحدات حكومية أخرى   31170599

 

 

 جاري االستثمار -قصيرة األجل  –ذمم مدينة  –بند األصول المتداولة المالية المحلية  . 311706
 جاري االستثمار  31170601

يقيد على هذا النوع بالجانب المدين من هذا الحساب إيرادات النفط الستثمارها عن طريق الهيئة العامة لالستثمار ويقيد 
 .لمالية(امراقبة النقدية )خاص بوزارة  –بالجانب الدائن المبالغ التي تحول من الهيئة العامة لالستثمار وزارة المالية 

 

 حسابات مدينة أخرى  –المالية المحلية .  فئة األصول المتداولة 3119
 التالية:، وتشمل البنود لمتداولة المالية المحلية األخرى يقيد على هذه الفئة حسابات األصول ا

 

مصروفات تحت تسويتها على أنواع  –حسابات مدينة أخرى  –.  بند األصول المتداولة المالية المحلية 311902
 بنود مصروفات الميزانية 

يقيد على هذا البند المبالغ التي تم دفعها مقدما من قبل الجهات الحكومية وال يتم خصمها على مصروفات السنة 
 الجارية، وذلك إما لعدم استكمال اإلجراءات الخاصة بها أو لكونها تخص مصروفات سنوات مالية تالية ويتم تسويتها 

ية الحالية أو التالية حسب طبيعة المصروف، وينقسم هذا البند إلى على أنواع مصروفــــــات الميزانية في السنة المال
   األنواع التالية:
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  تعويضات العاملين  –مصروفات تحت تسويتها   31190201

يقيد على هذا النوع المرتبات المدفوعة مقدما للموظفين على أن تتم تسوية هذه المرتبات على بنود الباب األول 
 استحقاقها.المختصة عند 
 استخدام السلع والخدمات –مصروفات تحت تسويتها  31190202

 ستحقاقها.ايقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب الثاني عند 
 تكلفة التمويل –مصروفات تحت تسويتها  31190204

 ستحقاقها.اوالتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب الرابع عند  يقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما
 اإلعانات –مصروفات تحت تسويتها   31190205

 ستحقاقها.ايقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب الخامس عند 
 المنح –مصروفات تحت تسويتها   31190206

 ستحقاقها.اهذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب السادس عند  يقيد على
 المنافع االجتماعية –مصروفات تحت تسويتها   31190207

 ستحقاقها.ايقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب السابع عند 
 مصاريف وتحويالت أخرى  –مصروفات تحت تسويتها   31190208

 ستحقاقها.ايقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب الثامن عند 
 األصول غير المتداولة –مصروفات تحت تسويتها  31190211

نواع بنود أ والتي ســــــــــيتم تســــــــــويتها علىيقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما لشــــــــــراء األصــــــــــول غير المتداولة 
 شراء األصول عند استحقاقها. –المصروفات الرأسمالية 

 

 مبالغ تحت التسوية  -حسابات مدينة أخرى  -.  بند األصول المتداولة المالية المحلية 311903
 تحت التسوية مبالغ  31190301

يقيد على هذا النوع المبالغ التي تدفعها الجهات الحكومية وال يتم تســــــــــــويتها على أنواع مصــــــــــــروفات الميزانية إنما يتم 
 تسويتها على أي نوع من أنواع الحسابات األخرى بعد استكمال اإلجراءات الالزمة.

 

 مبالغ تحت التحصيل –ذمم مدينة  –بند األصول المتداولة المالية المحلية   311905
يقيد على هذا البند المبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية للشــــــــــركات والبنوك والمصــــــــــالا غير الحكومية والمقاولين 

 الصندوق، ويشمل النوعين التالين:واألفراد لحين تحصيلها كما يستخدم كحساب وسيط في عمليات تمويل 
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 أفراد –مبالغ تحت التحصيل   31190501

 لحين تحصيلها. على هذا النوع المبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية لألفراديقيد 
 أخرى  –مبالغ تحت التحصيل   31190502

 حين تحصيلها.ل ت والبنوك والمصالا غير الحكوميةيقيد على هذا البند المبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية للشركا
 

 . بند عهد نقدية شخصية 311906
هذا البند المبالغ التي تسلم على سبيل العهدة من الشئون المالية بالجهة الحكومية ألحد العاملين بالجهة يقيد على  

 التاليين:شتمل النوعين يو العهدة، لب ذاتها لمواجهة اإلنفاق على غرض معين يحدد في ط
 عهد نقدية مؤقتة محلية   31190601

ســـــــبيل العهدة ألحد موظفي الجهة الحكومية لمواجهة عمليات الصـــــــرف يقيد على هذا النوع المبالغ التي تســـــــلم على 
المحلية وذلك للحصـــــول على غرض معين طار  خالل فترة زمنية محددة، على أن يتم تســـــويتها للحســـــابات المعنية 

 وفقا للمستندات المؤيدة لها وذلك بعد انتهاء الغرض منها أو بحلول تاريخ انتهاء العهدة أيهما اسبق.
 عهد نقدية مؤقتة خارجية   31190602

يقيد على هذا النوع المبالغ التي تسلم على سبيل العهدة ألحد موظفي الجهة الحكومية لمواجهة اإلنفاق على عمليات 
وذلك لتنفيذ أعمال أو التزامات أو أغراض معينة بالخارج  البالد،الصرف لوفود الدولة المبعوثة بمهمات رسمية خارج 

 الخارج،بعلى أن تكون مدرجة ضـــــمن ميزانية الجهات التابع لها تلك الوفود للصـــــرف  المهمة،عمل  ومتعلقة بطبيعة
 والتي يتم تسويتها بعد انتهاء الغرض منها للحسابات المعنية وفقا للمستندات المؤيدة لذلك.

 

 . بند عهد نقدية شخصية دائمة 311907
 عهد نقدية شخصية دائمة  31190701
النوع المبالغ النقدية التي تســــلم على ســــبيل العهدة ألحد موظفي الجهة الحكومية وذلك لمواجهة اإلنفاق يقيد على هذا 

على األغراض ذات الحاجة المســــــتمرة وترتبط بمهام معينة وغير محددة بمدة زمنية ويتم تســــــويتها للحســــــابات المعنية 
 وفقا للمستندات المؤيدة لها أوال بأول.
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 ات نقدية داخلية .  بند دفع311908
ــــــــــــــــــــــات الحكومية للبنوك التجارية لصــــــــرفها نيابة عنها  يقيد على هذا البند بقيمة صــــــــافي المرتبات المحولة من الجهـ

 التالية:لبند إلى األنواع لموظفي تلك الجهات. وينقسم هذا ا
 نوع بنك الكويت الوطني  31190801

 نوع بنك التجاري الكويتي  31190802

 بنك األهلي الكويتي نوع  31190803
 نوع بنك األهلي المتحد  31190804

 نوع بنك الخليج  31190805

 نوع بنك برقان  31190806

 الكويتي نوع بنك بيت التمويل  31190807

 نوع بنك الكويت الدولي  31190808

 نوع بنك البحرين والكويت  31190809

 نوع بنك بوبيان  31190810

 نوع بنك الدوحة  31190811

 نوع بنك ابوظبي الدولي  31190812

 نوع بنك الكويت الصناعي  31190813

 نوع بنك بي ان بي باربيا  31190814

 نوع بنك اتش اس بي سي الشرق االوسط  31190815

 نوع ستي بنك  31190816
 نوع بنك قطر الوطني  31190817

 نوع بنك المشرق   31190818

 نوع مصرف الراجحي  31190819

 نوع بنك وربة  31190820
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 . بند دفعات عن اعتمادات مستنديه311909
  هدفعات عن اعتمادات مستندي 31190901

يقيد على هذا النوع دفعات المبالغ التي يتم خصمها بمعرفة البنك المركزي مقابل المصاريف التي يتحمل صرفها أو 
 المتعاقد عليها حيث انه ال يجوز تحميل هذه القيمةكمصاريف للبنك المراسل سداد للقيمة أو سداد الجزء من القيمة 
 على بنود المصروفات المعنية اال عند وصول ما تم التعاقد عليه.

 

 . مجموعة االصول المتداولة المالية االجنبية312
 تصنف كأصول متداولة أجنبية عندما يكون محل إقامة الطرف المدين خارج دولة الكويت.

 

 نقدية في الصندوق  -اولة المالية االجنبية . فئة االصول المتد3121
 دمل البنوتش الكويت، تشمل هذه الفئة على مختلف أنواع بنود النقدية في صناديق الجهات الحكومية خارج دولة 

 :التالي
 

 نقدية في الصندوق  -.  بند االصول المتداولة المالية االجنبية 312101
 نقدية في الصندوق   31210101
 النوع النقدية في صناديق الجهات الحكومية خارج دولة الكويت يقيد على هذا

 

 

 حسابات في البنوك االجنبية –. فئة األصول المتداولة المالية االجنبية 3122
 التالية:بنود وتشمل ال الكويت،تشمل هذه الفئة على بنود حسابات الوحدات الحكومية لدى البنوك االجنبية خارج دولة  
 

 بنوك أخرى أجنبية  –.  بند األصول المتداولة المالية االجنبية 312201
 بنوك أخرى أجنبية  31220101

يقيد على هذا النوع فيه معامالت الجهات الحكومية مع البنوك االجنبية التي لها حسابات مفتوحة فيها من واقع 
 ى هذه البنوك.المستندات المؤيدة للتعامل ويراعى تخصيص نوع مستقل لكل حساب مفتوح لد
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  دفعات واعتمادات نقدية بالخارج  -األصول المتداولة المالية االجنبية .  بند 312202

 دفعات واعتمادات نقدية بالخارج   31220201
يقيد على هذا النوع المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بتحويلها لجهات أخرى تابعة لها خارج دولة الكويت تحت 

 إلخ(سفارات ... ،بالخارجالثقافية  )المكاتبوعلى سبيل المثال  عنها،حساب مصروفات معينة تتوالها هذه الجهات نيابة 
 لصرفها.ميزانية بعد تقديم المستندات المؤيدة وتتم تسويتها في النهاية على بنود مصروفات ال

 

 الباب الثاني
 . االصول غير المتداولة32

 شهر من تاريخ القيد. 12هي حسابات متوقع تسويتها خالل فترة تتعدى ال 
 

 . مجموعة األصول غير المتداولة المالية المحلية321
 الكويت.تصنف كأصول غير متداولة محلية عندما يكون محل إقامة الطرف المدين داخل دولة 

 

 حسابات مدينة أخرى  –. فئة األصول غير المتداولة المالية المحلية 3219
 التالية:وتشمل البنود  األخرى،تشمل هذه الفئة حسابات األصول غير المتداولة المالية المحلية 

 

مصروفات تحت تسويتها على أنواع  –حسابات مدينة أخرى  –. بند األصول غير المتداولة المحلية 321902 
 بنود مصروفات الميزانية  

يقيد على هذا البند المبالغ التي تم دفعها مقدما من قبل الجهات الحكومية وال يتم خصمها على مصروفات السنة 
 الجارية، وذلك إما لعدم استكمال اإلجراءات الخاصة بها أو لكونها تخص مصروفات سنوات مالية تالية ويتم تسويتها 

ية الحالية أو التالية حسب طبيعة المصروف، وينقسم هذا البند إلى على أنواع مصروفــــــات الميزانية في السنة المال
   التالية:األنواع 

 تعويضات العاملين –مصروفات تحت تسويتها   32190201
يقيد على هذا النوع المرتبات المدفوعة مقدما للموظفين على أن تتم تسوية هذه المرتبات على بنود الباب األول  

 المختصة عند استحقاقها.
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 استخدام السلع والخدمات  –مصروفات تحت تسويتها    32190202

 يقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب الثاني عند استحقاقها .
 تكلفة التمويل –مصروفات تحت تسويتها   32190204

 تي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب الرابع عند استحقاقها .يقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما وال
 اإلعانات –مصروفات تحت تسويتها   32190205

 يقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب الخامس عند استحقاقها .
 المنح –مصروفات تحت تسويتها   32190206

 يقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب السادس عند استحقاقها .
 المنافع االجتماعية –مصروفات تحت تسويتها   32190207

 قها .ايقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب السابع عند استحق
 مصاريف وتحويالت أخرى  –مصروفات تحت تسويتها   32190208

 يقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي سيتم تسويتهـا على أنواع بنود الباب الثامن عند استحقاقها .
 األصول غير المتداولة –مصروفات تحت تسويتها   32190211

ــــــــــــــــــا على أنواع بنود مصــــروفات الرأســــمالية  شــــراء  –يقيد على هذا النوع المبالغ المدفوعة مقدما والتي ســــيتم تســــويتهـ
 األصول عند استحقاقها .

 

  مبالغ تحت التسوية  -مدينة أخرى حسابات  -المتداولة المالية المحلية  غير .  بند األصول321903
 مبالغ تحت التسوية  32190301

هذا النوع المبالغ التي تدفعها الجهات الحكومية وال يتم تســــــــــــويتها على أنواع مصــــــــــــروفات الميزانية إنما يتم يقيد على 
 تسويتها على أي نوع من أنواع الحسابات األخرى بعد استكمال اإلجراءات الالزمة.

 

 مبالغ تحت التحصيل –ذمم مدينة  –.  بند األصول غير المتداولة المالية المحلية 321905
يقيد على هذا البند المبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية للشــــــــــركات والبنوك والمصــــــــــالا غير الحكومية والمقاولين 

 :نوعينوتشتمل على  الصندوق،واألفراد لحين تحصيلها كما يستخدم كحساب وسيط في عمليات تمويل 
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 أفراد –مبالغ تحت التحصيل   32190501

 المبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية لألفراد لحين تحصيلها.يقيد على هذا النوع 
 أخرى  –مبالغ تحت التحصيل   32190502
 .حصيلهاصالا غير الحكومية لحين تالمبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية للشركات والبنوك والم نوعيقيد على هذا ال

 

 حسابات وسيطةمجموعة األصول غير المتداولة  .329
 الكويت.تصنف كأصول غير متداولة محلية عندما يكون محل إقامة الطرف المدين داخل دولة 

 

 وسيطةحسابات  –. فئة األصول غير المتداولة المالية المحلية 9132
 للحسابات الوسيطة، ويتضمن البند التالي:تشمل هذه الفئة حسابات األصول غير المتداولة المالية المحلية 

 

  وسيطةحسابات  –بند األصول غير المتداولة المحلية  .329101 
 يتضمن هذا البند الحسابات الخاصة بإعدادات تطبيق نظام األصول، ويشمل األنواع التالية:

 . حسابات وسيطة32910101
 . وسيط األصول32910102
 . وسيط بيع األصول32910103
 . وسيط التخلص من األصول 32910104

 
 التاسعالباب 

 

 أخرى .39
 

 أخرى مجموعة  .391
 إيصاالت فئة . 3911 

 تشمل هذه الفئة الحسابات الخاصة بنظام المقبوضات
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 . حسابات وسيطة مقبوضات391101

 ، ويشمل األنواع التالية:لمقبوضاتيتضمن هذا البند الحسابات الخاصة بإعدادات تطبيق نظام ا
 . تأكيد اإليصال39110101
 . تحويل اإليصال39110102
 . مصروفات اإليصاالت39110103
 . ايصاالت غير مطبقة39110104
 . ايصاالت غير محدده39110105
 . ايصاالت على الحساب 39110106
 . مقبوضات غير مفوتره39110107
 . إيرادات غير مكتسبة39110108
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 ع ــالتوجيه الراب
 

 ومـــــالخص
التي تدفعها الجهات الحكومية للغير وال يتم خصمها من حساب المصروفات،  هي حسابات دائنة تقيد عليها المبالغ

 وتنقسم إلى خصوم متداولة )محلية، أجنبية( وخصوم غير متداولة )محلية، أجنبية(.
 

 الباب األول 
 . الخصوم المتداولة41
 شهر من تاريخ القيد. 12هي المطالبات المالية المتوقع دفعها أو تسويتها خالل فترة  

 . مجموعة الخصوم المتداولة المحلية411
 تصنف كخصوم متداولة محلية عندما يكون محل إقامة الطرف الدائن داخل دولة الكويت.

 

 ذمم دائنة –. فئة الخصوم المتداولة المحلية 4114
تقيد على هذه الفئة المبالغ مستحقة الدفع إلى الموردين أو المقاولين وغيرهم من األطراف المقيمين داخل دولة الكويت  

مقابل شراء السلع والخدمات المختلفة بحيث تجعل هذه الحسابات دائنة بالمبالغ المستحقة الدفع ومدينة بقيمة المدفوعات 
  التالية:البنود  المؤداه إلى أصحاب هذه الذمم، وتشمل

 

 موردين –ذمم دائنة  –. بند الخصوم المتداولة المحلية 411401
 موردين –. ذمم دائنة 41140101

يقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة الدفع إلى الموردين أو المقاولين أو األطراف المقيمة داخل دولة الكويت مقابل 
الحسابات دائنة بالمبالغ المستحقة الدفع ومدينة بقيمة المدفوعات )وفقا لمبدأ شراء السلع والخدمات بحيث يجعل هذه 

 االستحقاق المحاسبي(.
 

 موظفين –ذمم دائنة  –. بند الخصوم المتداولة المحلية 411402
 موظفين –. ذمم دائنة 41140201

 ي(.وفقا لمبدأ االستحقاق المحاسبيقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة الدفع إلى الموظفين داخل دولة الكويت )
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 أوامر الشراء –. بند مصاريف مستحقة غير مدفوعة 411404

 سلع –. أوامر الشراء 41140401
يقيد على هذا النوع المبالغ المرتبط بها على بنود مصروفات الميزانية وفقا ألوامر الشراء الصادرة من الجهات الحكومية 

 الحسابات دائنة بالمبالغ المرتبط بها ومدينه بقيمة السلع.لتوريد السلع بحيث نجعل هذه 
 خدمات –. أوامر الشراء 41140402

يقيد على هذا النوع المبالغ المرتبط بها على بنود مصروفات الميزانية وفقا ألوامر الشراء الصادرة من الجهات الحكومية 
 ات.بقيمة ما تم تأديته من الخدم تبط بها ومدينهلتأدية الخدمات بحيث نجعل هذه الحسابات دائنة بالمبالغ المر 

 

 مستحقات ومخصصات –. فئة الخصوم المتداولة المحلية 4116
يقيد على هذه الفئة قيمة المصاريف المستحقة غير المدفوعة والمخصصات المأخوذة لمواجهة أعباء تخص الفترات  

 وتشمل البنود التالية: القادمة،شهرا  12ـ المالية السابقة سيتم دفعها أو تسويتها خالل فترة ال
 

 مرتجع مرتبات –مستحقات ومخصصات  –. بند الخصوم المتداولة المحلية 411601
 الموظفين.يقيد على هذا البند الرواتب مستحقة الدفع إلى  

 . مرتجع مرتبات41160101
ل المدة لم خالمرتبات موظفي الدولة ولم تستيقيد على هذا النوع المبالغ التي لم يستلمها أصحابها، وهذه المبالغ تشمل 

 المقررة لصرف المرتبات.
 

 خصيمات من مرتبات لحساب جهات أخرى  –مستحقات ومخصصات  –. بند الخصوم المتداولة المحلية 411602
  :تاليةاليقيد على هذا البند المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين لحساب جهات أخرى وينقسم إلى األنواع  

 العامة للتأمينات االجتماعية المؤسسة-أخرى . خصميات من مرتبات لحساب جهات 41160201
 يقيد على هذا النوع المبالغ المخصومة من الموظفين نظير اشتراكهم بتأمينات المؤسسة 

 االئتمان الكويتي بنك-أخرى . خصميات من مرتبات لحساب جهات 41160202
 خصومة سدادا للقروض الممنوحة من البنك يقيد على هذا النوع المبالغ الم 

 العدل وزارة-أخرى . خصميات من مرتبات لحساب جهات 41160203
 .وغير ذلك بالنفقة،يقيد على هذا النوع المبالغ المخصومة لقاء حكم قضائي  
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 العامة للرعاية السكنية المؤسسة-أخرى . خصميات من مرتبات لحساب جهات 41160204

 للهيئة  والتي تورديقيد على هذا النوع المبالغ المخصومة سدادا ألقساط البيوت  
 اسكان الموظفين –المالية  وزارة-أخرى . خصميات من مرتبات لحساب جهات 41160205

 يقيد على هذا النوع المبالغ المخصومة من الموظفين الذين يتمتعون بسكنا حكوميا 
 متنوعة خصيمات-أخرى ساب جهات . خصميات من مرتبات لح41160206

 يقيد على هذا النوع أية مبالغ مستقطعة أخرى لم ترد ضمن األنواع السابقة. 
 

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود  –مستحقات ومخصصات  –. بند الخصوم المتداولة المحلية 411605
 مصروفات الميزانية

نما تقرر صرفها قبل نهاية السنة المالية وتم قيدها على حساب   يقيد على هذا البند المبالغ التي لم تصرف وا 
المصروفات ولحساب األمانات مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية إلى أن يتم استيفاء أو اتمام 

 وزارة المالية ويشمل األنواع التالية: اجراءات الصرف وذلك وفقا للتعليمات المالية التي تضعها
 تعويضات العاملين –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 41160501

 يقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة عن المجموعة العينية التي لم يتسنى صرفها قبل نهاية السنة المالية. 
 استخدام السلع والخدمات –ود مصروفات الميزانية . مبالغ مخصوم بها على أنواع بن41160502

يقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة عن توريدات أو خدمات لم تتمكن الجهة من صرف قيمتها قبل نهاية السنة  
 المالية.

 تكلفة التمويل  –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 41160504
الغ المستحقة الدفع خاصه بالباب الرابع لم تتمكن الجهة من صرف قيمتها قبل نهاية السنة يقيد على هذا النوع المب

 المالية.
 اإلعانات –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 41160505

هاية السنة نيقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة الدفع خاصه بالباب الخامس لم تتمكن الجهة من صرف قيمتها قبل 
 المالية.

 المنح  –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 41160506
يقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة الدفع خاصه بالباب السادس لم تتمكن الجهة من صرف قيمتها قبل نهاية السنة 

 المالية.
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 المنافع االجتماعية  –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 41160507

يقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة الدفع خاصه بالباب السابع لم تتمكن الجهة من صرف قيمتها قبل نهاية السنة 
 المالية.

 األصول غير المتداولة  –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 41160511
يمتها قبل لم تتمكن الجهة من صرف قالتي بالنفقات الرأسمالية  خاصةاليقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة الدفع 

 نهاية السنة المالية.
 . اعتمادات صرف قانون التعزيزات العسكرية41160512
 . بعثات دراسية للموظفين41160513
 للطلبة. بعثات دراسية 41160514
 . حمالت دينية41160515
نارة اسكان الموظفين41160516  . مياه وا 
 . تنفيذ أحكام قضائية41160517
 . تعويضات حوادث41160518
 . مكافآت وجوائز لغير الموظفين41160519
 . فوائد قروض عقارية 41160520
 . إعفاء من قروض عقارية41160521
 . أعباء المديونيات الصعبة41160522
 . تحويالت أخرى لألفراد41160523
 . دعم الصحف المحلية41160524
 . مساعدات األندية واألنشطة الرياضية41160525
 . مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام41160526
 . إعانات بيت الزكاة 41160527
 . زكاة الشركات المحولة41160528
 . تعويض األنشطة الخاصة41160529
 األنشطة المختلفة. تعويض 41160530
 . عجوزات الصناديق والعهد النقدية41160531
 . مؤتمرات محلية41160532
 . مؤتمرات خارجية41160533
 . الدورات الرياضية41160534
 . الشئون القضائية 41160535
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 . مهمات رسمية في الخارج 41160536
 . قنصليات فخرية41160537
 الحكومية. تكاليف تشغيل الطائرات 41160538
 . وزارة الدفاع41160539
 . التزامات أخرى 41160540
 مجلس االمة  .41160541
 جامعة الكويت .41160542
 معهد الكويت لألبحاث .41160543
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  .41160544
 وكالة االنباء الكويتية  .41160545
 الهيئة العامة للمعلومات المدنية  .41160546
 الهيئة العامة للبيئة   .41160547
 بلدية الكويت .41160548
 االدارة العامة لإلطفاء .41160549
  العامة لالستثمار الهيئة .41160550
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي .41160551
 القصرالهيئة العامة لشئون  .41160552
 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .41160553
 تعويض الشركات .41160554
 الهيئة العامة لتقدير التعويضات .41160555
 للرياضةالهيئة العامة  . 41160556
 المؤسسة العامة للرعاية السكنية  .41160557
 الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القران الكريم والسنة النبوية وعلومها  .41160558
 االعاقةالهيئة العامة لشئون ذوي  .41160559
 الهيئة العامة للقوى العاملة .41160560
 مؤسسات علمية  .41160561
 اإلعانات الخارجية  .41160562
 الهيئة العامة لمكافحة الفساد .41160563
 هيئة تشجيع االستثمار المباشر .41160564
 هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام  .41160565
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 الهيئة العامة للغذاء والتغذية .41160566
  للشبابالهيئة العامة  .41160567

 

 مخصصات –مستحقات ومخصصات  –. بند الخصوم المتداولة المحلية 411606
 مخصصات صندوق مكافآت اجتماعية  –. مستحقات ومخصصات 41160601

التي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي و يقيد على هذا النوع المكافآت االجتماعية المخصصة لكل من جامعة الكويت 
 تصرف للطلبة والمتدربين المنتظمين والتي تثبت حالتهم المادية حاجتهم إليها.

 

 

 مكافآت -مستحقات ومخصصات  –. بند الخصوم المتداولة المحلية 411607
طلبة والمتدربين والتي تصرف لل يقيد على هذا البند المكافآت لكل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي

 المنتظمين، ويشمل األنواع التالية:
 مكافآت تخصص نادر-مكافآت  –. مستحقات ومخصصات 41160701

يقيد على هذا النوع المبالغ المخصصة للطلبة الملتحقين بالتخصصات التي تتسم بالندرة وحاجة سوق العمل إلى  
 خرجيها.

 مكافآت تفوق -مكافآت  –. مستحقات ومخصصات 41160702
 يقيد على هذا النوع المبالغ المخصصة للطلبة المتفوقين الذين يحصلون على معدالت فصلية عالية. 
 

 حسابات دائنة أخرى  –. فئة الخصوم المتداولة المحلية 4119
 األخرى، وتشمل البنود التالية:لخصوم المتداولة المحلية تشمل هذه الفئة حسابات ا 
 

 تأمينات  –حسابات دائنة أخرى  –. بند الخصوم المتداولة المحلية 411901
 . تأمينات41190101

يقيد على هذا النوع التأمينات المؤقتة والدائمة التي تقوم الجهات الحكومية بتحصيلها نقدا من الغير كتأمينات قابلة 
 للرد بعد انتهاء الغرض الذي تم تحصيلها ألجله.

 

  مقبوضات تحت تسويتها لإليرادات –حسابات دائنة أخرى  –الخصوم المتداولة المحلية . بند 411902
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  . مقبوضات تحت تسويتها لإليرادات41190201

يقيد على هذا النوع المبالغ التي تقبضها الجهة الحكومية وتسوى في النهاية لحساب اإليرادات وهذه المبالغ ال يمكن 
 ها إيرادات.ت الحق في اعتبار رة إما لعدم استيفاء اإلجراءات الالزمة لهذا القيد أو لعدم ثبو قيدها لحساب اإليرادات مباش

 

 مبالغ تحت التسوية  –حسابات دائنة أخرى  –. بند الخصوم المتداولة المحلية 411903
 . مبالغ تحت التسوية41190301

يقيد على هذا النوع المبالغ التي تقبضها الجهات الحكومية و تكون تسويتها في النهاية بعد استكمال أو استيفاء  
من  شهر 12الخالل فترة المستندات و االجراءات ألي نوع من أنواع الحسابات األخرى أو لحساب جهات أو أفراد 

 . تاريخ القيد

 مبالغ محصلة لحساب جهات أخرى  –حسابات دائنة أخرى  –. بند الخصوم المتداولة المحلية 411904
 . مبالغ محصلة لحساب جهات أخرى 41190401

 يقيد على هذا النوع المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل جهة حكومية وتخص جهة حكومية أخرى. 
 
 

 الباب الثاني
 . الخصوم غير المتداولة42
 القيد.شهر من تاريخ  12هي المطالبات المالية المتوقع دفعها أو تسويتها خالل فترة تتعدى ال  

 . مجموعة الخصوم غير المتداولة المحلية421
الطرف الدائن داخل دولة  تصنف الخصوم الغير متداولة كخصوم غير متداولة محلية عندما يكون محل إقامة 

 الكويت.

 مستحقات  –متداولة المحلية . فئة الخصوم غير ال4218
يقيد على هذه الفئة قيمة المصاريف المستحقة غير المدفوعة والمخصصات المأخوذة لمواجهة أعباء تخص الفترات 

 التالية:وتشمل البنود  القادمة،شهرا  12ـ المالية السابقة سيتم دفعها أو تسويتها خالل مدة زمنية تتعدى ال
 

 مرتجع مرتبات  –مستحقات  –. بند الخصوم غير المتداولة المحلية 421801
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  مرتجع مرتبات 42180101

يقيد على هذا النوع المبالغ التي لم يستلمها أصحابها، وهذه المبالغ تشمل مرتبات موظفي الدولة )المجموعة النقدية( 
 ولم تستلم خالل المدة المقررة لصرف المرتبات.   

 

د و مبالغ مخصوم بها على أنواع بن-مستحقات ومخصصات  –بند الخصوم غير المتداولة المحلية  .421802
 مصروفات الميزانية

نما تقرر صرفها قبل نهاية السنة المالية وتم قيدها على حساب المصروفات  يقيد على هذا البند المبالغ التي لم تصرف وا 
 ود مصروفات الميزانية إلى أن يتم استيفاء أو اتمام اجراءات ولحساب األمانات مبالغ مخصوم بها على أنواع بن

ويشمل األنواع  القادمة،شهر  12الصرف وذلك وفقا للتعليمات المالية التي تضعها وزارة المالية لفتره أكثر من ال
 التالية:

 تعويضات العاملين –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 42180201
يقيد على هذا النوع التأمينات المؤقتة والدائمة التي تقوم الجهات الحكومية بتحصيلها نقدا من الغير كتأمينات قابلة  

 القادمة.شهر  12ال للرد بعد انتهاء الغرض الذي تم تحصيلها من أجله لفتره تتعدى 
 السلع والخدمات استخدام –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 42180202

يقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة عن توريدات أو خدمات لم تتمكن الجهة من صرف قيمتها قبل نهاية السنة  
 شهر القادمة. 12المالية لفتره تتعدى ال

 تكلفة التمويل –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 42180204
غ المستحقة الدفع خاصه بالباب الرابع لم تتمكن الجهة من صرف قيمتها قبل نهاية السنة يقيد على هذا النوع المبال
 شهر القادمة. 12المالية لفتره تتعدى ال

 االعانات  –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 42180205
اية السنة مكن الجهة من صرف قيمتها قبل نهيقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة الدفع خاصه بالباب الخامس لم تت

 شهر القادمة . 12المالية لفتره تتعدى ال
 المنح –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 42180206

يقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة الدفع خاصه بالباب السادس لم تتمكن الجهة من صرف قيمتها قبل نهاية السنة 
 شهر القادمة . 12لفتره تتعدى ال ليةالما

 المنافع االجتماعية  –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 42180207
 



25 
 

 
يقيد على هذا النوع المبالغ المستحقة الدفع خاصه بالباب السابع لم تتمكن الجهة من صرف قيمتها قبل نهاية السنة 

 القادمة.شهر  12المالية لفتره تتعدى ال
 مصاريف أخرى  –. مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 42180208
بل نهاية لم تتمكن الجهة من صرف قيمتها قالتي بالباب الثامن  الخاصةلنوع المبالغ المستحقة الدفع يقيد على هذا ا
 القادمة.شهر  12لفتره تتعدى ال السنة المالية
 األصول غير المتداولة –بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية . مبالغ مخصوم 42180211
 . اعتمادات صرف قانون التعزيزات العسكرية42180212
 . بعثات دراسية للموظفين42180213
 . بعثات دراسية للطلبة42180214
 . حمالت دينية 42180215
نارة اسكان. مياه 42180216  الموظفين وا 
 . تنفيذ أحكام قضائية 42180217
 . تعويضات حوادث42180218
 الموظفين  وجوائز لغير. مكافآت 42180219
 : فوائد قروض عقارية42180220
 . إعفاء من قروض عقارية 42180221
 . أعباء المديونيات الصعبة 42180222
 . تحويالت أخرى لألفراد42180223
 . دعم الصحف المحلية 42180224
 مساعدات األندية واألنشطة الرياضية  .42180225
 . مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام42180226
 . إعانات بيت الزكاة 42180227
 . زكاة الشركات المحولة 42180228
 . تعويض األنشطة الخاصة42180229
 . تعويض األنشطة المختلفة42180230
 . عجوزات الصناديق والعهد النقدية42180231
 . مؤتمرات محلية 42180232
 . مؤتمرات خارجية 42180233
 . الدورات الرياضية42180234
 . الشئون القضائية 42180235
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 . مهمات رسمية بالخارج42180236
 . قنصليات فخرية42180237
 . تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية 42180238
 . وزارة الدفاع 42180239
 . التزامات أخرى 42180240
 مجلس االمة  42180241
 جامعة الكويت .42180242
 معهد الكويت لألبحاث .42180243
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  .42180244
 وكالة االنباء الكويتية  .42180245
 الهيئة العامة للمعلومات المدنية  .42180246
 الهيئة العامة للبيئة   .42180247
 بلدية الكويت .42180248
 االدارة العامة لإلطفاء .42180249
 الهيئة العامة لالستثمار  .42180250
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي .42180251
 الهيئة العامة لشئون القصر .42180152
 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .42180153
 تعويض الشركات .42180154
 الهيئة العامة لتقدير التعويضات .42180155
 الهيئة العامة للرياضة . 42180156
 المؤسسة العامة للرعاية السكنية  .42180157
 الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القران الكريم والسنة النبوية وعلومها  .42180158
 الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة. 42180159
 . الهيئة العامة للقوى العاملة42180160
 مية . مؤسسات عل42180161
 . اإلعانات الخارجية 42180162
 . الهيئة العامة لمكافحة الفساد42180163
 هيئة تشجيع االستثمار المباشر .42180164
 هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام  .42180165
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 الهيئة العامة للغذاء والتغذية .42180166
 الهيئة العامة للشباب  .42180167

 
 حسابات دائنة أخرى  –. فئة الخصوم غير المتداولة المحلية 4219

 :التاليةيقيد على هذه الفئة حسابات األصول غير المتداولة المحلية األخرى، وتشمل البنود 
 

  تأمينات –حسابات دائنة أخرى  –. بند الخصوم غير المتداولة المحلية 421901
 . تأمينات42190101

التأمينات المؤقتة والدائمة التي تقوم الجهات الحكومية بتحصيلها نقدا من الغير كتأمينات قابلة يقيد على هذا النوع 
 شهر. 12للرد بعد انتهاء الغرض الذي تم تحصيلها ألجله عندما يكون من المتوقع ردها بعد فترة تتعدى ال 

 

 غ تحت التسوية مبال –حسابات دائنة أخرى  –. بند الخصوم غير المتداولة المحلية 421902
 . مبالغ تحت التسوية42190201

يقيد على هذا النوع المبالغ التي تقبضها الجهات الحكومية و تكون تسويتها في النهاية بعد استكمال أو استيفاء  
 شهر . 12المستندات و االجراءات ألي نوع من أنواع الحسابات األخرى أو لحساب جهات أو أفراد لفترة تتعدى ال
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 توجيه التاسعال
 

  الحسابات اإلحصائية
تعتبر قيود دفترية للتذكار والمتابعة ليس لها تأثير مباشر على االيرادات والمصروفات أو المقبوضات والمدفوعات 

نما ينحصر تأثيرها عن طريق القيود المحاسبية التي تصاحب  القيمة  ويلجأ إلى القيد إليها وعليها بنفس إجراءها،وا 
 الزمن.عند الحاجة لمتابعة تطورات قبض أو دفع أي التزام خالل مدة من 

 

 األولالباب 
 ةحسابات نظامي. 91

 مستحقات والتزامات مجموعة  .911
 

 مستحقاتفئة  .9111
 وتشمل البنود التالية: ،والمؤسساتو الهيئات ة المبالغ المستحقة على األفراد أيقيد على هذه الفئ

 

 مطلوبات الحكومةبند  .911102                            للحكومةديون مستحقة بند  .911101 
    مطلوبات الحكومة . نوع 91110201        ديون مستحقة للحكومة. نوع 91110101

 

ديون مستحقة للحكومة كطرف قيد لحساب تسوية مطلوبات الحكومة مما يجعل به االول مدينا ويجعل  نوع يستخدم
 لتسوية:به الثاني دائنا وذلك 

 مؤسسات.والقيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها بعض الجهات الحكومية لألفراد أو الهيئات  -
جة إما من خطأ في زيادة الصرف أو مطلوبات عليهم سبق الديون المستحقة على الموظفين من عمليات نات -

 المطلوبات.خصمها من المصروفات واكتشفت هذه األخطاء أو تمت محاسبتهم عن هذه 
 

 التزامات  ئةف. 9112
 وتشمل البنود التالية: ،يقيد على هذه الفئة المبالغ المستحقة للغير
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  بند مطلوبات من الحكومة. 911202    الحكومةبند ديون مستحقة على . 911201
 مطلوبات من الحكومة . نوع 91120201      ديون مستحقة على الحكومة . نوع 91120101

 

ديون مستحقة على الحكومة كطرف قيد لحساب تسوية مطلوبات من الحكومة فيكون األول مدينا  نوعيستخدم 
 القيمة.بالمبالغ المستحقة للغير على الحكومة ويكون الحساب الثاني دائنا بنفس 

 

 مستنديهفئة اعتمادات . 9113
د من البنك لصالا المستفيدين للتنفيذ خارج البالد، وتشمل البنو  يقيد على هذه الفئة قيمة االعتمادات المستنديه

 التالية:
 

   بند اعتمادات مستنديه. 911302                                 بند بنك اعتمادات مستنديه. 911301
   اعتمادات مستنديه  . نوع 91130201                           بنك اعتمادات مستنديه  . نوع 91130101

 

والذي يليه قيمة االعتمادات المستنديه عند فتحها فيجعل األول مدينا بقيمة تلك االعتمادات والثاني  النوعيقيد على هذا 
العتمادات قيمة ا أصلدائنا بنفس القيمة ويمثل رصيد هذين البندين جملة المبالغ الغير مسددة للمستفيدين من 

المفتوحة لصالحهم ويحتفظ البنك بتلك المبالغ حتى يتم التنفيذ فيقوم بالدفع للمستفيدين أو ردها للجهة الحكومية في 
  السابق.حالة عدم التنفيذ طبقا لشروط االعتماد وفي هذه الحالة يعكس القيد 

 

   بند موردين عن اعتمادات مستنديه. 911304                عتمادات مستنديه تحت التنفيذابند . 911303
موردين عن اعتمادات . نوع 91130401          اعتمادات مستنديه تحت التنفيذ نوع  . 91130301

 مستنديه  
 

االعتماد المستندي الذي يتم فتحه خصما من حساب الجهة فيجعل األول مدينا  يسبقه قيمةوالذي  نوعيقيد على هذا ال
والثاني دائنا كما تقيد عليها قيمة الشحنات التي تصل من االعتماد المستندي فيجعل الحساب الثاني مدينا بها والحساب 

 معين.األول دائنا ليوضا أي من الحسابين جملة قيمة االعتمادات السارية في تاريخ 
 

 فئة شيكات وخطابات . 9114
 التالية:يقيد على هذه الفئة خطابات الضمان والشيكات المستلمة بالجهات الحكومية، وتشمل البنود 
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  بند تأمينات شيكات وخطابات ضمان. 911402              بند بنك شيكات وخطابات ضمان. 911401
 تأمينات شيكات وخطابات ضمان. نوع 91140201          بنك شيكات وخطابات ضمان. نوع 91140101

 

ي تقدم من أنواعها التبوالذي يليه لمراقبة خطابات الضمان بمختلف أنواعها والشيكات المصدقة  النوعيستخدم هذا 
  أعمالهم.المقاولين والموردين ضمانا لتنفيذ 

 
 

   شيكات مودعة تحت التحصيلبند . 911404                بند بنك شيكات تحت التحصيل. 911403
 شيكات مودعة تحت التحصيل  . نوع 91140401            بنك شيكات تحت التحصيل. نوع 91140301

   

يداعها  النوعيستخدم هذا  والذي يليه إلثبات قيمة الشيكات المستلمة بالجهات الحكومية والمرسلة للبنوك لتحصيلها وا 
 يها.علبحسابات تلك الجهات في هذه البنوك وذلك بغرض متابعة عملية تحصيل تلك الشيكات والرقابة 

 

 فئة خدمات وأعمال مؤداه   . 9115
 ت الحكومية عن الخدمات المؤداة فيما بينهم، وتشمل البنود التالية:يقيد على هذه الفئة المبالغ المستحقة للجها

   بند مطلوبات خدمات وأعمال. 911502              مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه. بند 911501
 مطلوبات خدمات وأعمال  . نوع 91150201        مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه  . نوع 91150101

 

مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه كطرف قيد للمبالغ المستحقة للجهات الحكومية عن الخدمات واألعمال  نوعيستخدم 
  األخرى.للوزارات والجهات الحكومية  هالمؤدا 

 

 فئة مستحقات ضريبة وقانونية  . 9116
 يقيد على هذه الفئة مبالغ المستحقات الضريبية، وتشمل البنود التالية:

  مطلوبات ضريبية للحكومة . بند911602                   ضريبية للحكومة بند مستحقات. 911601
 مطلوبات ضريبة الدخل . نوع 91160201                 مستحقات ضريبة الدخل . نوع 91160101
 مطلوبات قانون دعم العمالة . نوع 91160202             . نوع مستحقات قانون دعم العمالة91160102
 مطلوبات قانون الزكاة  . نوع 91160203                   . نوع مستحقات قانون الزكاة91160103
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ما يجعل مضريبيه للحكومة مستحقات ضريبية للحكومة كطرف قيد لحساب تسوية مطلوبات الحكومة  بنديستخدم 
 دائنا، ويشمل األنواع التالية :به األول مدينا ويجعل الثاني 

 مستحقات ضريبة الدخل . 91160101
ألجنبية رقم اقيمة أموال ضريبية مستحقة للحكومة تطبيقا لمرسوم ضريبة الدخل على الشركات يقيد على هذا النوع 

 . 1961( لسنة 23وقانون ضريبة الدخل الكويتية رقم ) 2008( لسنة 2والمعدل بالقانون رقم ) 1955( لسنة 3)
 ة. مستحقات قانون دعم العمال91160102

جيعها رقم وتشقيمة أموال ضريبية مستحقة للحكومة تطبيقا لقانون ضريبة دعم العمالة الوطنية يقيد على هذا النوع 
 بعد معالجة االزدواج الضريبي. 2000( لسنة 19)

 .مسحقات قانون الزكاة91160103
( لسنة 6) رقماهمة الشركات قيمة أموال ضريبية مستحقة للحكومة تطبيقا لقانون الزكاة ومسيقيد على هذا النوع 

2006 .  
 

 مجموعة الطوابع والبطاقات. 912

 فئة الطوابع المالية. 9121
يقيد على هذه الفئة المبالغ الخاصة بالطوابع المالية التي تستلمها الجهات الحكومية من وزارة المالية، وتشمل البنود 

 التالية:
               بند الطوابع المالية . 912102                                 هدة الطوابع الماليةعبند . 912101

  الطوابع المالية. نوع 91210201                          عهدة الطوابع الرئيسية . نوع 91210101
 عهدة الطوابع الفرعية. نوع 91210102
 عهدة الطوابع الرئيسية / ملحقةنوع  .91210103
 عهدة الطوابع الفرعية / ملحقة. نوع 91210104

 أنواع:أربع عهدة الطوابع المالية على  01مل بند تيش
                           عهدة الطوابع الرئيسية . نوع 91210101

 يستخدم هذا النوع عند استالم الوزارة أو اإلدارة الحكومية طوابع مالية من وزارة المالية 
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 الطوابع الفرعيةعهدة . نوع 91210102

 ا.لهيستخدم هذا النوع في حال قيام الوزارة أو اإلدارة الحكومية بتسليم عهدة طوابع ألحد األطراف التابعة 
 عهدة الطوابع الرئيسية / ملحقةنوع  .91210103

 العامة.الحسابات  إدارة-من وزارة المالية الطوابع المالية الجهات الملحقة يستخدم هذا النوع عند استالم 
 عهدة الطوابع الفرعية / ملحقة. نوع 91210104

 الجهات الملحقة بتسليمها عهدة إلى األطراف التابعة لها .  يستخدم هذا النوع في حال قيام
 

 بند الطوابع البريدية. 912104                                 بند عهدة الطوابع البريدية. 912103
 . نوع الطوابع البريدية91210401الخزينة الرئيسية للطوابع البريدية           . نوع عهدة 91210301
 . نوع عهدة بريد فرعي91210302
 . نوع قسائم الجواب الدولية 91210303

 

يما إلثبات قيمة الطوابع البريدية والرقابة على تداولها ف البريد(يستخدم هذين البندين لدى وزارة المواصالت )إدارة 
 الفرعيــــة.لخزينة الرئيسية والمكاتب بين ا
 :األنواع التاليةعهدة الطوابع البريدية على  03 مل بندويش

 . عهدة الخزينة الرئيسية للطوابع البريدية91210301
قيمة الطوابع البريدية التي تتســــلمها الخزينة الرئيســــية بإدارة البريد في وزارة المواصــــالت حيث على هذا النوع ســــجل ي

 لها.يصبا مدينًا بتلك القيمة وحساب الطوابع البريدية دائنًا 
 . عهدة بريد فرعي91210302

ينة الرئيســــــية ية من الخز قيمة الطوابع البريدية التي تتســــــلمها إحدى خزائن مكاتب البريد الفرع على هذا النوعســــــجل ي
بإدارة البريد في وزارة المواصــــــالت حيث يصــــــبا مدينًا بتلك القيمة وحســــــاب عهدة الخزينة الرئيســــــية للطوابع البريدية 

 بها.دائنًا 
 . قسائم الجواب الدولية 91210303

حيث  واصـــــالتوزارة المالجواب الدولية التي تتســـــلمها الخزينة الرئيســـــية بإدارة البريد في  على هذا النوع قيمةســـــجل ي
 يصبا مدينًا بتلك القيمة وحساب الطوابع البريدية دائنًا بها.

 . األختام البريدية91210304
 البريد.إدارة  –الت قيمة األختام البريدية المعبأة بمكائن ختم البريد عن طريق وزارة المواصيسجل على هذا النوع 
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 فئة عهدة الطوابع المالية / العامة. 9122
 :اليةات العامة، وتشمل البنود التإدارة الحساب-يقيد على هذه الفئة المبالغ الخاصة بالطوابع المالية وزارة المالية

 

                                    المالية العامةبند الطوابع . 912204              رئيسي-عهدة الطوابع المالية العامة بند . 912201
 الطوابع المالية العامة. 91220401                وزارة المالية ــ الحسابات العامة . نوع91220101
 بنك الكويت المركزي:نوع  .91220102
 المالية ـــــ الحسابات العامة / ملحقة: نوع .91220103
 المركزي / ملحقة: بنك الكويت. نوع 91220104

 بند فرعي. 912202
 بند فرعي ملحقة. 912203

 التالية: األنواعإلى  01بند ينقسم 
 وزارة المالية ــ الحسابات العامة. 91220101

 .العامة الحسابات-قيمة الطوابع المالية / المستلمة بوزارة المالية ى هذا النوع يسجل عل
 بنك الكويت المركزي  .91220102

 المركزي.قيمة الطوابع المحولة من وزارة المالية لحفظها في بنك الكويت  هذا النوع ىيسجل عل
 

 المالية ـــــ الحسابات العامة / ملحقةوزارة  .91220103
 ملحقة.يسجل عليه قيمة الطوابع المالية الخاصة بالجهات الملحقة ألي جهة حكومية ذات ميزانية  
 

 ملحقة بنك الكويت المركزي /. 91220104
ويسجل عليه قيمة الطوابع المالية الخاصة بالجهات الملحقة والمحولة من وزارة المالية لحفظها في بنك الكويت 

 .المركزي 
 
 

 بند فرعي  . 912202
 التحليلية:  فيما يلي األنواع الوزارات، و فرعى إلى أنواع تحليلية حسب  02ينقسم بند
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 الديوان األميري   .91220201
 ديوان المحاسبة  .91220202
 مجلس الوزراء  .91220203
 إدارة الفتوى والتشريع  .91220204
 المجلس األعلى للتخطيط والتنمية  .91220205
 ديوان الخدمة المدنية  .91220206
 وزارة الخارجية  .91220207
 العامة اإلدارة-وزارة المالية   .91220208
 اإلدارة العامة للجمارك  .91220209
 وزارة العدل  .91220210
 وزارة الداخلية  .91220211
 وزارة الدفاع  .91220212
 الحرس الوطني  .91220213
 وزارة التربية  .91220214
 وزارة الصحة العامة  .91220215
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل  .91220216
 وزارة األعالم  .91220217
 وزارة األوقاف والشئون االسالمية  .91220218
 وزارة التعليم العالي  .91220219
 وزارة النفط  .91220220
 وزارة المواصالت ــــــ إدارة البرق والهاتف  .91220221
 وزارة المواصالت ــــــ إدارة البريد  .91220222
 وزارة الكهرباء والماء  .91220223
 وزارة األشغال  .91220224
 وزارة التجارة والصناعة  .91220225
 اإلدارة العامة للطيران المدني  .91220226
 بنك الكويت الوطني  .91220227
 بنك التجاري الكويتي   .91220228
 بنك الخليج  .91220229
 البنك األهلي الكويتي  .91220230
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 األهلي المتحد بنك  .91220231
 الكويت الدولي بنك  .91220232
 بنك برقان  .91220233
 بنك البحرين والكويت  .91220234
 بنك االئتمان الكويتي  .91220235
 االمانة العامة لألوقاف  .91220236
 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  .91220237
  ات التعاونيةاتحاد الجمعي  .91220238

المبرم مع  صــــــــــــــرفها بموجب كفالة بنكية وفقا للعقد والتي يتميتمثل في عهدة الطوابع المالية الفرعية لدى اتحاد الجمعيات التعاونية 
 وزارة المالية لبيع الطوابع المالية.

 شركة الشبكة اآللية للتوزيع  .91220239
  د.العقفالة بنكية على أن يتم السداد حسب نصوص يتمثل في قسيمة الطوابع المالية المسلمة كعهدة للشركة مقابل ك 

 . اإلدارة المركزية لإلحصاء91220240
 

 بند فرعي ملحقة. 912203
                       التحليلية:  فيما يلي األنواع و  الملحقة،الجهات إلى أنواع تحليلية حسب ملحقة فرعى  03ينقسم بند

 مجلس األمة. .91220301
 بلدية الكويت. .91220302
 جامعة الكويت. .91220303
 الهيئة العامة للمعلومات المدنية. .91220304
 اإلدارة العامة لإلطفاء. .91220305
 الهيئة العامة لالستثمار. .91220306
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. .91220307
 الهيئة العامة لشئون القصر. .91220308
 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. .91220309
 الهيئة العامة لتقدير تعويضات عن خسائر العدوان العراقي.  .91220310
 .للرياضةالهيئة العامة  .91220311
 الهيئة العامة للبيئة. .91220312
 شركة االتصاالت المتقدمة. .91220313
 شركة االستثمارات الوطنية. .91220314
 شركة سويفتل انترناشونال للتجارة العامة. .91220315



36 
 

 
 الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومه. .91220316
 الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة. .91220317
 الهيئة العامة لمكافحة الفساد. .91220318
 الهيئة العامة للقوى العاملة. .91220319
 الهيئة العامة للغذاء والتغذية. .91220320
 هيئة تشجيع االستثمار المباشر. .91220321
 الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة. .91220322
 هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. .91220323
 لية الكويتية.وحدة التحريات الما .91220324
 . الهيئة العامة للشباب 91220325

 

  الطوابع الجامعية .912206                 هدة الطوابع الجامعيةعبند . 912205
 الطوابع الجامعية. 91220601                عهدة الطوابع الرئيسية . 91220501
 عهدة الطوابع الفرعية . 91220502

 يستخدم هذا البند للطوابع الخاصة بجامعة الكويت.
 عهدة الطوابع الجامعية على النوعين التاليين: 05يشمل بند و 

 عهدة الطوابع الرئيسية . 91220501
 عهدة الطوابع الفرعية . 91220502

 

 فئة الطوابع المالية االلكترونية. 9123
 المالية اإللكترونية، وتشمل البنود التالية:يقيد على هذه الفئة المبالغ الخاصة بالطوابع 

 

  بند خدمات الطوابع المالية االلكترونية. 912302        بند الطوابع المالية االلكترونية. 912301
 خدمات الطوابع المالية االلكترونية. 91230201        الطوابع المالية االلكترونية. 91230101

الطوابع المالية االلكترونية المصدرة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية والتي قامت الجهات  قيمة لنوعينعلى اُيقيد 
 الحكومية بتفعيلها.

 

 فئة البطاقات. 9124
 يقيد على هذه الفئة المبالغ الخاصة بالبطاقات، وتشمل البنود التالية:
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   البطاقات الممغنطة. بند 029124                    بند عهدة البطاقات الممغنطة. 912401
 البطاقات الممغنطة. 91240201         عهدة البطاقات الممغنطة / رئيسية  .91240101
 عهدة البطاقات الممغنطة/ فرعية . 91240102

 

والهاتف وذلك إلثبات قيمة البطاقات الممغنطة الخاصــة  البرق -وزارة المواصــالت  يليه لدىوالذي  البنديســتخدم هذا 
باالتصاالت الدولية وللمتابعة والرقابة على تداولها فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب الفرعية، وينقسم هذا البند إلى 

 التاليين:النوعين 
 عهدة البطاقات الممغنطة / رئيسية  .91240101

 زارة البطاقات الممغنطة.يستخدم هذا النوع عند تسلم الو 
 

 عهدة البطاقات الممغنطة/ فرعية . 91240102
 يستخدم هذا النوع عند تسليم البطاقات الممغنطة للمكاتب الفرعية.

 

 بند ألوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية . 912404   بند عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية. 912403
 األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية . 91240401  عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية . 91240301
ة للحصــــول التي تســــتخدم كوســــيلوالذي يليه في إثبات قيمة األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية  النوعيســــتخدم هذا 
متعلقة بأعمال الجهات الحكومية والتي تســــــــــــــلم عهدة ألحد موظفي هذه الجهات، على أن الخدمات على بعض ال

يمة ما يتم عكس القيد المعني بقو يجعل الطرف األول مدينًا والثاني دائنًا عند اســـــتالم مســـــؤول العهدة لهذه البطاقات 
 يتم استهالكه منها أواًل بأول.

 

 المجموعة أمالك الدولة العقارية . 913
 أمالك الدولة العقارية فئة. 9131

 يقيد على هذه الفئة المبالغ الخاصة بأمالك الدولة العقارية، وتشمل البنود التالية:
 

       قيم امالك الدولة العقارية بند . 913102                    بند أمالك الدولة العقارية. 913101
 قيم امالك الدولة العقارية. 91310201                                 أراضي  .91310101
 مباني   .91310102
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ا بقمة يجعل هذا الحساب مدين وأراضي( العقارية )مبانييستخدم هـــــــذا البند في تسعير وتقييم كافـــــة أمالك الدولة 
ي المملوكة للجهات في الدولــة سواء داخل أو خارج دولــــة جملة الموجودات على مستوى األنواع من األراضي أو المبان

  نوعين:على أن يجعل الحساب الثاني دائنا بنفس المبلغ، وينقسم الى  الكويت،

 أراضي  .91310101
صها من قبل أو التي يتم ترخي مباني،وتشمل كافة األراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية والتي لم تقم عليها 

 الجهات الحكومية للقطاع الخاص أو القطاع العام.
 مباني   .91310102

وتشمل كافة مباني الجهة أو المرخص لها من قبل الجهة واإلنشاءات والمرافق الداخلية ألجهزة الخدمات 
 .(مرافق إدارية .. الخ  –مساكن  –مباني مخصصة للمكاتب  – )مستشفيات

 

  بند متراكم اهالك أمالك الدولة العقارية. 913104      بند اهالك أمالك الدولة العقارية. 913103
 متراكم اهالك أمالك الدولة العقارية . 91310401      اهالك أمالك الدولة العقارية. 91310301

االهالك السنوي المتراكم للمبنى الناتج عن النقص التدريجي بقيم المباني  مدين بقيمةكطرف قيد  لنوعاهذا يستخدم 
كطرف قيد دائن بنفس القيمة كما يتأثر الحساب بأي  ،كما يتأثر الحساب بأي تغييرات عند اعادة تقييم المباني

 المباني.تغييرات عند اعادة تقييم 
  

 
 



 
 

 

               

 

 

 

 

 مرفـــــق()

اسابا  ااخاجةة ن  اباا  مقابلة احل

 ية ــــــــــــــــــــــامليزان

 

 

 

 



التعديلValueاحلسابنوعبندجمموعةاببت
األصول30000000
األصول املتداولة31000000
األصول املتداولة املالية احمللية31100000
نقدية يف الصندوق- األصول املتداولة املالية احمللية 31110000

الصندوق31110100صندوق32106000
رئيسي– الصندوق 31110101رئيسى32106001
مسحوابت من البنك املركزي لتمويل الصندوق- الصندوق 31110102الصندوق ت مركزى بنك من م32106002
ايرادات حمصلة بواسطة الصندوق- الصندوق 31110103الصندوق بواسطه م ايرادات32106003
حصيلة بيع الطوابع املالية- الصندوق 31110104ماليه طوابع بيع حصيله32106004
ايرادات مودعة يف بنك الكويت املركزي- الصندوق 31110105مركزى كويت بنك مودع ايراد32106005

ايداعات يف بنك الكويت املركزي عن حصيلة مبيع الطوابع املالية- الصندوق 31110106طوابع حصيله عن المركزى الكويت بنك فى ايداعات32106006

مدفوعات اخرى- الصندوق 31110107صندوق- اخرى مدفوعات32106007
مقبوضات اخرى- الصندوق 31110108صندوق-اخرى مقبوضات32106008

حساابت البنك املركزي31120000
حساب اخلزينة املوحد31120100

حساب اخلزينة املوحد31120101حساب اخلزينة املوحد/ بنك الكويت املركزى 32112000
رئيسي- بنك الكويت املركزي 31120200بنك32102000
وزارات- بنك رئيسي – بنك الكويت املركزي رئيسي 31120201رئيسى بنك32102001
مقبوضات من وزارة املالية– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120202الماليه وزاره من مقبوضات32102002
ايرادات حمصلة ومودعة– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120203ومودعه محصلة ايرادات32102003
ايداع عن مبيع الطوابع املالية– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120204الماليه الطوابع مبيع عن ايداع32102004
مسحوابت لتمويل الصندوق– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120205الصندوق لتمويل مسحوبات32102005
ايرادات حمولة لوزارة املالية– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120206المالية لوزارة محولة ايرادات32102006
مدفوعات أخرى– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120207بنك-اخرى مدفوعات32102007
مقبوضات أخرى– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120208بنك- اخرى مقبوضات32102008
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ايرادات مستبعدة– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120209مستبعده ايرادات32102009
حتويالت عن مبيع طوابع مالية– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120210ماليه طوابع مبيع عن تحويالت32102010
مبالغ حموله حلساب اخلزينه املوحد– بنك الكويت املركزي رئيسي 31120211الموحد الخزينة لحساب محولة مبالغ32102011

تسوية- بنك الكويت املركزي رئيسى 31120299
اإليرادات- بنك الكويت املركزي 31120300

ايرادات حمصلة ومودعة– بنك الكويت املركزي اإليرادات 31120301مودعه و محصله ايرادات32104001
ايرادات حمولة لوزارة املالية– بنك الكويت املركزي اإليرادات 31120302ماليه وزاره محوله ايرادات32104002
متحصالت أخرى– بنك الكويت املركزي اإليرادات 31120303أخرى متحصالت32104003
مبالغ مرّحلة لوزارة املالية– بنك الكويت املركزي اإليرادات 31120304المالية لوزارة مرحلة مبالغ32104004

تسوية– بنك الكويت املركزي اإليرادات 31120399
بنك عام31120400عام32105000

رئيسي- بنك عام 31120401
صندوق دعم األسرة-بنك عام 31120402االسره دعم صندوق32105005
تعويض االضرار البيئيه- بنك عام 31120403البيئية األضرار تعويض32105003
صندوق املتعثرين-بنك عام 31120404المتعثرين صندوق32105004
املديونيات الصعبه- بنك عام 31120405الصعبة المديونيات32105002
تعويضات خسائر العدوان على الكويت- بنك عام 31120406العراقى العدوان خسائر تعويضات32105001

تسوية- بنك عام 31120499
الوزارات واجلهات احلكومية- جارى املالية 31120500جارى32107000
رئيسى- جارى املالية 31120501رئيسى32107001
الدفعه االوىل32107003
الدفعه الثانيه32107004
دفعات اخرى32107005
ايرادات االايم املتبقيه من الشهر السابق32107006
ايرادات االسبوع االول32107007
ايرادات االسبوع الثاىن32107008
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ايرادات االسبوع الثالث32107009
ايرادات االسبوع الرابع32107010
متويل هيئات ومؤسسات عامه31120502متويل هيئات ومؤسسات عامه32107012
اتمينات حموله32107011

حساابت يف بنوك حملية أخرى31130000
بنك الكويت الوطين31130100

بنك الكويت الوطين31130101الوطنى الكويت بنك32110001
تسوية- بنك الكويت الوطين 31130102
البنك التجاري الكوييت31130200

البنك التجاري الكوييت31130201الكويتى التجارى البنك32110002
تسوية- البنك التجاري الكوييت31130202
بنك االهلي الكوييت31130300

بنك االهلي الكوييت31130301الكويتى االهلى البنك32110003
تسوية- بنك االهلي الكوييت31130302
بنك األهلى املتحد31130400

بنك األهلي املتحد31130401االوسط الشرق و الكويت بنك32110004
تسوية- بنك األهلي املتحد31130402
بنك اخلليج31130500

بنك اخلليج31130501الخليج بنك32110005
تسوية- بنك اخلليج 31130502
بنك برقان31130600

بنك برقان31130601برقان بنك32110006
تسوية- بنك برقان 31130602
بيت التمويل الكوييت31130700

بيت التمويل الكوييت31130701الكويتى التمويل بيت32110007
تسوية- بيت التمويل الكوييت 31130702
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بنك الكويت الدويل31130800
بنك الكويت الدويل31130801الدولي الكويت بنك32110008

تسوية- بنك الكويت الدويل 31130802
بنك البحرين والكويت31131000

بنك البحرين والكويت31131001الكويت و البحرين بنك32110010
تسوية- بنك البحرين والكويت 31131002
بنك بوبيان31131100

بنك بوبيان31131101بوبيان بنك32110011
تسوية-بنك بوبيان31131102
بنك الدوحة31131200
بنك الدوحة31131201
تسوية-بنك الدوحة31131202
مصرف الراجحى31131400
مصرف الراجحى31131401
تسوية- مصرف الراجحى 31131402
بنك وربه31131500
بنك وربه31131501
تسوية- بنك وربه 31131502
بنك قطر الوطىن31131600
بنك قطر الوطىن31131601
تسوية- بنك قطر الوطىن 31131602
ذمم مدينة– األصول املتداولة املالية احمللية 31170000
وحدات حكومية أخرى- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170500

خمصصات رنيس الدوله-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170501خمصصات رئيس الدولة32109129
الديوان االمريى-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170502الديوان األمريى32109101
ديوان احملاسبه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170503ديوان احملاسبة32109102
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جملس الوزراء-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170504جملس الوزراء32109103
اداره الفتوى والتشريع-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170505ادارةالفتوى والتشريع32109104
اجمللس االعلى للتخطيط والتنميه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170506اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية32109105
ديوان اخلدمه املدنيه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170507ديوان اخلدمة املدنية32109106
وزاره اخلارجيه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170508وزارة اخلارجية32109107
االداره العامه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170509االدارةالعامة- وزارة املالية 32109108
احلساابت العامه-  قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170510احلساابت العامة- وزارة املالية 32109109
االداره العامه للجمارك- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170511االدارة العامة للجمارك32109110
وزاره التجاره والصناعه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170512وزارة التجارة والصناعة32109111
وزاره العدل- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170513وزارة العدل32109112
وزاره الداخليه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170514وزارة الداخلية32109113
وزاره الدفاع- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170515وزارة الدفاع32109114
احلرس الوطىن- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170516احلرس الوطىن32109115
وزاره الرتبيه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170517وزارة الرتبية32109116
وزاره التعليم العاىل- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170518وزارة التعليم العاىل32109117
وزاره الصحه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170519وزارة الصحة32109118
وزاره الشئون االجتماعيه والعمل- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170520وزارة الشئون االجتماعية والعمل32109119
وزاره االعالم- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170521وزارة االعالم32109120
وزاره االوقاف والشئون االسالميه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170522وزارة األوقاف والشئون االسالمية32109121
االمانه العامه لالوقاف- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170523األمانةالعامةلألوقاف32109122
وزاره املواصالت- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170524وزارة املواصالت32109123
وزاره االشغال العامه- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170525وزارة األشغال العامة32109124
اجمللس الوطىن للثقافه واالداب- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170526اجمللس الوطىن للثقافةوالفنون واآلداب32109125
وزاره النفط- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170527وزارة النفط32109126
وزاره الكهرابء واملاء- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170528وزارة الكهرابء واملاء32109127
االداره العامه للطريان املدىن-قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170529االدارةالعامة للطريان املدىن32109128
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االداره املركزية لإلحصاء-قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170530االداره املركزية لإلحصاء32109129
رئيسى- وحدات حكوميه اخرى- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170599رئيسى32109100

جاري االستثمار- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170600
جاري االستثمار- قصرية األجل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31170601جارى االستثمار32108000

حساابت مدينة أخرى– األصول املتداولة املالية احمللية 31190000

31190200مصروفات حتت تسويتهاعلى انواع بنود مصروفات امليزانية31201000
مصروفات حتت تسويتها على أنواع بنود مصروفات – حساابت مدينة أخرى – األصول املتداولة املالية احمللية 

امليزانية
تعويضات العاملني- مصروفات حتت تسويتها 31190201ع/املرتبات31201001
استخدام السلع واخلدمات-  مصروفات حتت تسويتها 31190202ع/املستلزمات السلعيه واخلدمات31201002

تكلفة التمويل-مصروفات حتت تسويتها 31190204
اإلعاانت- مصروفات حتت تسويتها 31190205
املنح- مصروفات حتت تسويتها 31190206
املنافع االجتماعية- مصروفات حتت تسويتها 31190207

مصروفات خمتلفة31201006

أ/مدفوعات حتويليه داخليه31105007
أ/مدفوعات حتويليه خارجيه31105008
ع/وسائل النقل واملعدات والتجهيزات31201003
ع/مشاريع انشائيه و صيانه31201004
ع/االستمالكات العامه31201005

مبالغ حتت التسوية– حساابت مدينة أخرى – األصول املتداولة املالية احمللية 31190300
مبالغ حتت التسوية– حساابت مدينة أخرى – األصول املتداولة املالية احمللية 31190301عهد/مبالغ حتت التسويه31205000

مبالغ حتت التحصيل- ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31190500
افراد- مبالغ حتت التحصيل - ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31190501مبالغ حتت التحصيل31204000
اخرى- مبالغ حتت التحصيل -ذمم مدينة – األصول املتداولة املالية احمللية 31190502مبالغ حتت التحصيل31204000

عهد نقدية شخصية مؤقتة31190600

مصاريف وحتويالت أخرى- مصروفات حتت تسويتها 31190208

األصول غري املتداولة- مصروفات حتت تسويتها 31190211
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عهد نقدية مؤقتة حملية31190601احمللية/ العهد النقدية املؤقته 31202001
عهد نقدية مؤقتة خارجية31190602اخلارجية/ العهد النقدية املؤقته 31202002

عهد نقدية شخصية دائمة31190700
عهد نقدية شخصية دائمة31190701العهد النقدية الدائمة31202003
دفعات نقدية داخلية31190800دفعات نقدية داخلية31206000
بنك الكويت الوطىن31190801بنك الكويت الوطىن31206001
البنك التجارى الكويىت31190802البنك التجارى الكويىت31206002
البنك األهلى الكويىت31190803البنك االهلى الكويىت31206003
بنك األهلى املتحد31190804بنك األهلي املتحد31206004
بنك اخلليج31190805بنك اخلليج31206005
بنك برقان31190806بنك برقان31206006
بيت التمويل الكويىت31190807بيت التمويل الكويىت31206007
بنك الكويت الدوىل31190808بنك الكويت الدويل31206008
بنك البحرين والكويت31190809بنك البحرين و الكويت31206010
بنك بوبيان31190810بنك بوبيان31206011
بنك الدوحة31190811بنك الدوحة31206012
بنك أبو ظىب الدوىل31190812بنك أبوظىب الوطىن31206013
بنك الكويت الصناعى31190813بنك الكويت الصناعي31206014
بنك ىب إن ىب ابربيا31190814يب ان يب ابريبا31206015
بنك اتش اس ىب سي الشرق االوسط31190815اتش اس يب سي الشرق االوسط31206016
سيىت بنك31190816سييت بنك31206017
بنك قطر الوطىن31190817بنك قطرالوطين31206018
بنك املشرق31190818بنك املشرق31206019
مصرف الراجحى31190819مصرف الراجحى31206020
بنك وربة31190820بنك وربة31206021
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دفعات عن اعتمادات مستندية31190900
دفعات عن اعتمادات مستندية31190901ع/ مستنديه اعتمادات عن دفعات31207000

األصول املتداولة املالية األجنبية31200000
نقدية يف الصندوق– األصول املتداولة املالية األجنبية 31210000
نقدية يف الصندوق– األصول املتداولة املالية األجنبية 31210100
نقدية يف الصندوق– األصول املتداولة املالية األجنبية 31210101
حساابت يف البنوك األجنبية– األصول املتداولة املالية األجنبية 31220000
بنوك أخرى أجنبية31220100

بنوك أخرى أجنبية31220101بنوك أخرى أجنبية32111000
دفعات واعتمادات نقدية ابخلارج– األصول املتداولة املالية األجنبية 31220200

دفعات واعتمادات نقدية ابخلارج31220201ع/دفعات واعتمادات نقديه ابخلارج 31203000
األصول غري املتداولة32000000
األصول غري املتداولة املالية احمللية32100000
حساابت مدينة أخرى– األصول غري املتداولة املالية احمللية 32190000

32190200مصروفات حتت تسويتهاعلى انواع بنود مصروفات امليزانية31201000
مصروفات حتت تسويتهاعلى نواع بنود – حساابت مدينة أخرى – األصول غري املتداولة املالية احمللية 

مصروفات امليزانية
تعويضات العاملني- مصروفات حتت تسويتها 32190201ع/املرتبات31201001
استخدام السلع واخلدمات-  مصروفات حتت تسويتها 32190202ع/املستلزمات السلعيه واخلدمات31201002

تكلفة التمويل-مصروفات حتت تسويتها 32190204
اإلعاانت- مصروفات حتت تسويتها 32190205
املنح- مصروفات حتت تسويتها 32190206
املنافع االجتماعية- مصروفات حتت تسويتها 32190207

مصروفات خمتلفة31201006
ع/مدفوعات حتويليه داخليه31105007
ع/مدفوعات حتويليه خارجيه31105008
ع/وسائل النقل واملعدات والتجهيزات31201003

األصول غري املتداولة- مصروفات حتت تسويتها 

مصاريف وحتويالت أخرى- مصروفات حتت تسويتها 32190208

32190211
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ع/مشاريع انشائيه و صيانه31201004
ع/االستمالكات العامه31201005
مبالغ حتت التسوية– حساابت مدينة أخرى – األصول غري املتداولة املالية احمللية 32190300ع/ مبالغ حتت التسوية 31205000
مبالغ حتت التسوية– حساابت مدينة أخرى – األصول غري املتداولة املالية احمللية 32190301ع/ مبالغ حتت التسوية 31205000

مبالغ حتت التحصيل- ذمم مدينة – األصول غري املتداولة املالية احمللية 32190500
افراد- مبالغ حتت التحصيل - ذمم مدينة – األصول غري املتداولة املالية احمللية 32190501ع/ مبالغ حتت التحصيل 31204000
اخرى- مبالغ حتت التحصيل -ذمم مدينة – األصول غري املتداولة املالية احمللية 32190502ع/ مبالغ حتت التحصيل 31204000

دفعات عن اعتمادات مستندية32190900
دفعات عن اعتمادات مستندية32190901عهد/ مستنديه اعتمادات عن دفعات31207000

األصول غري املتداولة املالية األجنبية32200000
حساابت وسيطة32900000
حساابت وسيطة32910000
حساابت وسيطة32910100
حساابت وسيطة32910101
وسيط االصول32910102
وسيط بيع االصول32910103
وسيط التخلص من االصول32910104
اخرى39000000
اخرى39100000
ايصاالت39110000
حساابت وسيطة مقبوضات39110100
اتكيد االيصال39110101
حتويل االيصال39110102
مصروفات االيصاالت39110103
ايصاالت غري مطبقه39110104
ايصاالت غري حمدده39110105

األصول غري املتداولة- مصروفات حتت تسويتها  32190211
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ايصاالت على احلساب39110106
مقبوضات غري مفوترة39110107
إيرادات غري مكتسبة39110108
اخلصوم40000000
اخلصوم املتداولة41000000
اخلصوم املتداولة احمللية41100000
ذمم دائنة– اخلصوم املتداولة احمللية 41140000
موردين- ذمم دائنة – اخلصوم املتداولة احمللية 41140100
موردين- ذمم دائنة – اخلصوم املتداولة احمللية 41140101
موظفني- ذمم دائنة - اخلصوم املتداولة احمللية 41140200
موظفني- ذمم دائنة - اخلصوم املتداولة احمللية 41140201
أوامر الشراء- مصاريف مستحقة غري مدفوعة 41140400
سلع- أوامر الشراء 41140401
خدمات- أوامر الشراء 41140402
مستحقات وخمصصات– اخلصوم املتداولة احمللية 41160000
مرجتع مرتبات– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 41160100

مرجتع مرتبات– مستحقات وخمصصات–  اخلصوم املتداولة احمللية 41160101مرجتع مرتبات31102000
خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 41160200

املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية- خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى41160201املؤسسه العامه للتأمينات االجتماعيه31103001
بنك اإلئتمان الكويىت– خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى41160202بنك التسليف و االدخار31103002
وزارة العدل– خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى 41160203وزاره العدل31103004
املؤسسة العامة للرعاية السكنية– خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى41160204املؤسسه العامه للرعايه السكنيه31103005
إسكان املوظفني- وزارة املالية – خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى41160205وزاره ماليه اسكان موظفني31103006
خصميات متنوعة– خصميات من املرتبات حلساب جهات أخرى 41160206خصميات متنوعه31103007

مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 41160500مصروفات حتت تسويتهاعلى انواع بنود مصروفات امليزانية31105000
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تعويضات العاملني- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160501أ/ املرتبات31105001
استخدام السلع واخلدمات- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160502أ/ املستلزمات السلعيه واخلدمات31105002

تكلفة التمويل- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160504
اإلعاانت- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160505
املنح- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160506
املنافع االجتماعية- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160507

أ/وسائل نقل ومعدات وجتهيزات31105003
أ/املشاريع االنشائيه و الصيانة31105004
أ/االستمالكات العامه31105005
اعتمادات صرف قانون التعزيزات العسكرية41160512اعتمادات صرف قانون التعزيزات العسكرية31105602
بعثات دراسية للموظفني41160513بعثات دراسيه للموظفني31105608
بعثات دراسية للطلبة41160514البعثات الدراسيه للطلبه31105609
محالت دينية41160515احلمالت الدينيه31105610
مياه واانره اسكان املوظفني41160516مياه واانره اسكان املوظفني31105614
تنفيذ أحكام قضائية41160517تنفيد احكام قضائيه31105618
تعويضات حوادث41160518تعويضات حوادث31105701
مكافأت وجوائز لغري املوظفني41160519مكافات وجوائز لغري موظفني31105702
فوائد قروض عقارية41160520فوائد و قروض عقاريه31105705
إعفاء من قروض عقارية41160521اعفاء من قروض عقاريه31105707
أعباء املديونيات الصعبة41160522اعباء املديونيات الصعبه31105746
حتويالت أخرى لألفراد41160523حتويالت اخرى لالفراد31105708
دعم الصحف احمللية41160524دعم الصحف احملليه31105710
مساعدات االندية واألنشطة الرايضية41160525مساعده انديه انشطه رايضه31105711
مساعدات النقاابت ومجعيات النفع العام41160526م نقاابت و مجعيات نفع عام31105712
أعاانت بيت الزكاة41160527اعاانت بيت الزكاه31105726

زكاة الشركات احملولة41160528

األصول غري املتداولة- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية41160511
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(الحكومة مالية نظم مع مطابقة) الميزانية أبواب خارج الحسابات دليل

GFMIS IFS

تعويض األنشطة اخلاصة41160529تعويض  االنشطه اخلاصه31105736
تعويض األنشطة املختلفة41160530تعويض  االنشطه املختلفه31105738

عجوزات الصناديق والعهد النقدية41160531
مؤمترات حملية41160532مومترات حمليه31105603
مؤمترات خارجية41160533مومترات خارجيه31105604
الدورات الرايضية41160534الدورات الرايضيه31105605
الشئون القضائية41160535م.م.هباعلى أنواع ب.م.أماانت م/الشئون القضائيه31105619
مهمات رمسية ابخلارج41160536مهمات رمسيه ىف اخلارج31105810
قنصليات فخرية41160537قنصليات فخريه31105607

تكاليف تشغيل الطائرات احلكومية41160538
وزارة الدفاع41160539الدفاع وزاره31105601
التزامات أخرى41160540أخرى التزامات31105808
جملس األمة41160541األمة مجلس31105716
جامعة الكويت41160542الكويت جامعة31105717
معهد الكويت لألحباث41160543لألبحاث الكويت معهد31105718
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية41160544االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة31105719
وكالة األنباء الكويتية41160545الكويتية األنباء وكالة31105721
اهليئة العامة للمعلومات املدنية41160546المدنية للمعلومات العامة الهيئة31105722
اهليئة العامة للبيئة41160547للبيئة العامة الهيئة31105724
بلدية الكويت41160548الكويت بلدية31105725
اإلدارة العامة لإلطفاء41160549لإلطفاء العامة اإلدارة31105728
اهليئة العامة لإلستثمار41160550لإلستثمار العامة الهيئة31105729
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي41160551التطبيقي للتعليم العامة الهيئة31105730
اهليئة العامة لشئون القصر41160552القصر لشئون العامة الهئية31105732
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية41160553السمكية والثروة الزراعة لشئون العامة الهئية31105733
تعويض الشركات41160554الشركات تعويض31105737
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(الحكومة مالية نظم مع مطابقة) الميزانية أبواب خارج الحسابات دليل

GFMIS IFS

اهليئة العامة لتقدير التعويضات41160555التعويضات لتقدير العامة الهيئة31105739
اهليئة العامة للرايضة41160556والرياضة للشباب العامة الهيئة31105742

املؤسسة العامة للرعاية السكنية41160557السكنية للرعاية العامة المؤسسة31105749

31105755
 والسنة الكريم القرآن ونشر بطباعة للعناية العامة الهيئة

وعلومهما النبوية
اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما41160558

اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة41160559اإلعاقة ذوي لشئون العامة الهيئة31105756
اهليئة العامة للقوى العاملة41160560العاملة للقوى العامة الهيئة31105758
مؤسسات علمية41160561علمية مؤسسات31105804
اإلعاانت اخلارجية41160562الخارجية اإلعانات31105805

اهليئة العامة ملكافحة الفساد41160563
هيئة تشجيع االستثمار املباشر41160564
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام41160565
اهليئة العامة للغذاء والتغذية41160566
اهليئة العامة للشباب41160567
خمصصات– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 41160600

خمصصات صندوق مكافآت اجتماعية– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 41160601اماانت صندوق مكافآت اجتماعيه31108000
مكافآت– مستحقات وخمصصات – اخلصوم املتداولة احمللية 41160700

مكافآت ختصص اندر41160701مكافات ختصص اندر31109001
مكافآت تفوق41160702مكافات تفوق31109002

حساابت دائنة أخرى– اخلصوم املتداولة احمللية 41190000
أتمينات– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190100أماانت أتمينات31101000
أتمينات– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190101أماانت أتمينات31101000

مقبوضات حتت تسويتها لإليرادات– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190200
مقبوضات حتت تسويتها لإليرادات– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190201أ/مقبوضات لتسويتها لاليرادات 31104000

مبالغ حتت التسوية– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190300
مبالغ حتت التسوية– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190301أ/ مبالغ حتت التسويه31106000
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(الحكومة مالية نظم مع مطابقة) الميزانية أبواب خارج الحسابات دليل
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مبالغ حمصلة حلساب جهات أخرى– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190400
مبالغ حمصلة حلساب جهات أخرى– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم املتداولة احمللية 41190401أ/ اخرى لجهات محصله مبالغ31107000

اخلصوم غري املتداولة42000000
اخلصوم غري املتداولة احمللية42100000
مستحقات– اخلصوم غري املتداولة احمللية 42180000
مرجتع مرتبات– مستحقات – اخلصوم غري املتداولة احمللية 42180100

مرجتع مرتبات– مستحقات– اخلصوم غري املتداولة احمللية 42180101مرتبات مرتجع31102000

مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية– مستحقات وخمصصات – اخلصوم غري املتداولة احمللية 42180200مبالغ خمصوم هباعلى انواع بنود مصروفات امليزانيه31105000

تعويضات العاملني- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية3110500142180201
استخدام السلع واخلدمات- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180202أ/ املستلزمات السلعيه واخلدمات31105002

تكلفة التمويل- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180204
اإلعاانت- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180205
املنح- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180206
املنافع االجتماعية- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180207

أ/وسائل نقل ومعدات وجتهيزات31105003
أ/املشاريع االنشائيه و الصيانة31105004
أ/االستمالكات العامه31105005
اعتمادات صرف قانون التعزيزات العسكرية42180212اعتمادات صرف قانون التعزيزات العسكرية31105602
بعثات دراسية للموظفني42180213بعثات دراسيه للموظفني31105608
بعثات دراسية للطلبة42180214البعثات الدراسيه للطلبه31105609
محالت دينية42180215احلمالت الدينيه31105610
مياه واانره اسكان املوظفني42180216مياه واانره اسكان املوظفني31105614
تنفيذ أحكام قضائية42180217تنفيد احكام قضائيه31105618
تعويضات حوادث42180218تعويضات حوادث31105701
مكافأت وجوائز لغري املوظفني42180219مكافات وجوائز لغري موظفني31105702

األصول غري املتداولة- مبالغ خمصوم هبا على أنواع بنود مصروفات امليزانية42180211
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فوائد قروض عقارية42180220فوائد و قروض عقاريه31105705
إعفاء من قروض عقارية42180221اعفاء من قروض عقاريه31105707
أعباء املديونيات الصعبة42180222اعباء املديونيات الصعبه31105746
حتويالت أخرى لألفراد42180223حتويالت اخرى لالفراد31105708
دعم الصحف احمللية42180224دعم الصحف احملليه31105710
مساعدات االندية واألنشطة الرايضية42180225مساعده انديه انشطه رايضه31105711
مساعدات النقاابت ومجعيات النفع العام42180226م نقاابت و مجعيات نفع عام31105712
أعاانت بيت الزكاة42180227اعاانت بيت الزكاه31105727

زكاة الشركات احملولة42180228
تعويض األنشطة اخلاصة42180229تعويض  االنشطه اخلاصه31105736
تعويض األنشطة املختلفة42180230تعويض  االنشطه املختلفه31105738

عجوزات الصناديق والعهد النقدية42180231
مؤمترات حملية42180232مومترات حمليه31105603
مؤمترات خارجية42180233مومترات خارجيه31105604
الدورات الرايضية42180234الدورات الرايضيه31105605
الشئون القضائية42180235م.م.هباعلى أنواع ب.م.أماانت م/الشئون القضائيه31105619
مهمات رمسية ابخلارج42180236مهمات رمسيه ىف اخلارج31105606
قنصليات فخرية42180237قنصليات فخريه31105607

تكاليف تشغيل الطائرات احلكومية42180238
وزارة الدفاع42180239وزاره الدفاع31105601
التزامات أخرى42180240التزامات أخرى31105808
جملس األمة42180241جملس األمة31105716

جامعة الكويت42180242جامعة الكويت717
معهد الكويت لألحباث42180243معهد الكويت لألحباث718
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية42180244املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية719
وكالة األنباء الكويتية42180245وكالة األنباء الكويتية721
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اهليئة العامة للمعلومات املدنية42180246اهليئة العامة للمعلومات املدنية722
اهليئة العامة للبيئة42180247اهليئة العامة للبيئة724
بلدية الكويت42180248بلدية الكويت725
اإلدارة العامة لإلطفاء42180249اإلدارة العامة لإلطفاء728
اهليئة العامة لإلستثمار42180250اهليئة العامة لإلستثمار729
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي42180251اهليئة العامة للتعليم التطبيقي730
اهليئة العامة لشئون القصر42180252اهليئة العامة لشئون القصر732
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية42180253اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية733
تعويض الشركات42180254تعويض الشركات737
اهليئة العامة لتقدير التعويضات42180255اهليئة العامة لتقدير التعويضات739
اهليئة العامة للرايضة42180256اهليئة العامة للرايضة742
املؤسسة العامة للرعاية السكنية42180257املؤسسة العامة للرعاية السكنية749

755
اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية 

وعلومهما
اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما42180258

اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة42180259اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة756
اهليئة العامة للقوى العاملة42180260اهليئة العامة للقوى العاملة758
مؤسسات علمية42180261مؤسسات علمية804
اإلعاانت اخلارجية42180262اإلعاانت اخلارجية805

اهليئة العامة ملكافحة الفساد42180263
هيئة تشجيع االستثمار املباشر42180264
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام42180265
اهليئة العامة للغذاء والتغذية42180266
اهليئة العامة للشباب42180267
حساابت دائنة أخرى– اخلصوم غري املتداولة احمللية 42190000
أتمينات– حساابت دائنة أخرى  – اخلصوم غري املتداولة احمللية 42190100

أتمينات– حساابت دائنة أخرى  – اخلصوم غري املتداولة احمللية 42190101تامينات31101000
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مبالغ حتت التسوية– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم غري املتداولة احمللية 42190200
مبالغ حتت التسوية– حساابت دائنة أخرى – اخلصوم غري املتداولة احمللية 42190201اماانت/ مبالغ حتت التسويه31106000

احتياطى جمنب للموازنه49111100
حقوق امللكية/ صايف األصول 50000000
حساابت إحصائية90000000

حساابت نظامية91000000احلساابت النظامية331
مستحقات والتزامات91100000
مستحقات91110000
ديون مستحقة للحكومة91110100

ديون مستحقة للحكومة91110101ديون مستحقة للحكومة33101000
مطلوابت احلكومه91110200

مطلوابت احلكومه91110201مطلوابت احلكومة33102000
التزامات91120000
ديون مستحقه على احلكومه91120100

ديون مستحقه على احلكومه91120101ديون مستحقة على احلكومة33103000
مطلوابت من احلكومه91120200

مطلوابت من احلكومه91120201مطلوابت من احلكومة33104000
اعتمادات مستندية91130000
بنك اعتمادات مستنديه91130100

بنك اعتمادات مستنديه91130101بنك اعتمادات مستندية33107000
اعتمادات مستنديه91130200

اعتمادات مستنديه91130201اعتمادات مستندية33108000
اعتمادات مستندية  حتت التنفيذ91130300

اعتمادات مستندية  حتت التنفيذ91130301اعتمادات مستندية  حتت التنفيذ33117000
موردين عن اعتمادات مستندية91130400

موردين عن اعتمادات مستندية91130401موردين عن اعتمادات مستندية33118000
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شيكات وخطاابت ضمان91140000
بنك شيكات و خطاابت ضمان91140100

بنك شيكات و خطاابت ضمان91140101بنك شيكات وخطاابت ضمان33109000
اتمينات شيكات وخطاابت ضمان91140200

اتمينات شيكات وخطاابت ضمان91140201أتمينات شيكات وخطاابت ضمان33110000
بنك شيكات حتت التحصيل91140300

بنك شيكات حتت التحصيل91140301بنك شيكات حتت التحصيل33123000
شيكات مودعة حتت التحصيل91140400

شيكات مودعة حتت التحصيل91140401شيكات مودعة حتت التحصيل33124000
خدمات واعمال مؤداة91150000
مبالغ عن خدمات واعمال مؤداه91150100

مبالغ عن خدمات واعمال مؤداه91150101مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة33121000
مطلوابت خدمات واعمال91150200

مطلوابت خدمات واعمال91150201مطلوابت خدمات وأعمال33122000
مستحقات ضريبية وقانونية91160000

مستحقات ضريبية للحكومة91160100مستحقات ضريبة للحكومة33131000
مستحقات ضريبية الدخل91160101مستحقات ضريبة الدخل100
مستحقات قانون دعم العمالة91160102مستحقات قانون دعم العمالة200
مستحقات قانون الزكاة91160103مستحقات قانون الزكاة300

مطلوابت ضريبية للحكومة91160200مطلوابت ضريبة للحكومة33132000
مطلوابت ضريبة الدخل91160201مطلوابت ضريبة الدخل100
مطلوابت قانون دعم العمالة91160202مطلوابت قانون دعم العمالة200
مطلوابت قانون الزكاة91160203مطلوابت قانون الزكاة300

الطوابع والبطاقات91200000
الطوابع املالية91210000

عهدة الطوابع املالية91210100عهدة الطوابع املالية33105000
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عهدة الطوابع الرئيسية91210101عهدة الطوابع الرئيسية001
عهدة الطوابع الفرعية91210102عهدة الطوابع الفرعية002
ملحقة/ عهدة الطوابع الرئيسية 91210103ملحقة/ عهدة الطوابع الرئيسية 003
ملحقة/ عهدة الطوابع الفرعية 91210104ملحقة/ عهدة الطوابع الفرعية 004

الطوابع املاليه91210200
الطوابع املاليه91210201الطوابع املالية33106000
عهدة الطوابع الربيدية91210300عهدة الطوابع الربيدية33111000

عهدة اخلزينة الرئيسية للطوابع الربيدية91210301عهدة اخلزينة الرئيسية للطوابع الربيدية001
عهدة بريد فرعي91210302عهدة بريد فرعي002
قسائم اجلواب الدولية91210303قسائم اجلواب الدولية003

األختام الربيدية91210304االختام الربيديه33111004
الطوابع الربيدية91210400

الطوابع الربيدية91210401الطوابع الربيدية33112000
العامة/ عهدة الطوابع املالية 91220000العامة/ عهدة الطوابع املالية 33113000

رئيسي- عهد الطوابع املالية العامة 91220100(وينقسم إىل  األنواع التاليني)رئيسي 100
احلساابت العامة- وزارة املالية 91220101احلساابت العامة- وزارة املالية 101
بنك الكويت املركزي91220102بنك الكويت املركزي102
ملحقة/  وزارة املالية ـــــ احلساابت العامة 91220103ملحقة/ املالية ـــــ احلساابت العامة 103
ملحقة/ بنك الكويت املركزي 91220104ملحقة/ بنك الكويت املركزي 104
فرعي91220200(وينقسم إىل  األنواع التالية)فرعي 200
الديوان األمريي91220201الديوان األمريي201
ديوان احملاسبة91220202ديوان احملاسبة202
جملس الوزراء91220203جملس الوزراء203
إدارة الفتوى والتشريع91220204إدارة الفتوى والتشريع204
اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية91220205(اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية)وزارة التخطيط  205
ديوان اخلدمة املدنية91220206ديوان اخلدمة املدنية206
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وزارة اخلارجية91220207وزارة اخلارجية207
اإلدارة العامة- وزارة املالية 91220208اإلدارة العامة- وزارة املالية 208
اإلدارة العامة للجمارك91220209اإلدارة العامة للجمارك209
وزارة العدل91220210وزارة العدل210
وزارة الداخلية91220211وزارة الداخلية211
وزارة الدفاع91220212وزارة الدفاع212
احلرس الوطين91220213احلرس الوطين213
وزارة الرتبية91220214وزارة الرتبية214
وزارة الصحة العامة91220215وزارة الصحة العامة215
وزارة الشئون االجتماعية والعمل91220216وزارة الشئون االجتماعية والعمل216
وزارة اإلعالم91220217وزارة األعالم217
وزارة األوقاف والشئون االسالمية91220218وزارة األوقاف والشئون االسالمية218
وزارة التعليم العايل91220219وزارة التعليم العايل219
وزارة النفط91220220وزارة النفط220
وزارة املواصالت ــــــ إدارة الربق واهلاتف91220221وزارة املواصالت ــــــ إدارة الربق واهلاتف221
وزارة املواصالت ــــــ إدارة الربيد91220222وزارة املواصالت ــــــ إدارة الربيد222
وزارة الكهرابء واملاء91220223وزارة الكهرابء واملاء223
وزارة األشغال91220224وزارة األشغال224
وزارة التجارة والصناعة91220225وزارة التجارة والصناعة225
اإلدارة العامة للطريان املدين91220226اإلدارة العامة للطريان املدين226
بنك الكويت الوطين91220227بنك الكويت الوطين227
البنك التجاري الكوييت91220228البنك التجاري الكوييت228
بنك اخلليج91220229بنك اخلليج229
البنك األهلي الكوييت91220230البنك األهلي الكوييت230
البنك األهلي املتحد91220231(البنك األهلي املتحد )بنك الكويت والشرق األوسط  231
بنك الكويت الدويل91220232(بنك الكويت الدويل )البنك العقاري الكوييت  232
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بنك برقان91220233بنك برقان233
بنك البحرين والكويت91220234بنك البحرين والكويت234
بنك االئتمان الكوييت91220235(بنك االئتمان الكوييت)بنك التسليف واالدخار  235
األمانة العامة لألوقاف91220236األمانة العامة لألوقاف236
اجمللس الوطىن للثقافة والفنون واألداب91220237اجمللس الوطىن للثقافة والفنون واألداب237
إحتاد اجلمعيات التعاونية91220238إحتاد اجلمعيات التعاونية238
شركة الشبكة اآللية للتوزيع91220239شركة الشبكة األلية للتوزيع239

اإلدارة املركزية لإلحصاء91220240
فرعي ملحقة91220300فرعي ملحقة300
جملس األمة91220301جملس األمة301
بلدية الكويت91220302بلدية الكويت302
جامعة الكويت91220303جامعة الكويت303
اهليئة العامة للمعلومات املدنية91220304اهليئة العامة للمعلومات املدنية305
اإلدارة العامة لإلطفاء91220305اإلدارة العامة لإلطفاء306
اهليئة العامة لالستثمار91220306اهليئة العامة لالستثمار307
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب91220307اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب308
اهليئة العامة لشئون القصر91220308اهليئة العامة لشئون القصر309
اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية91220309اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية310
اهليئة العامة لتقدير تعويضات عن خسائر العدوان العراقي91220310اهليئة العامة لتقدير تعويضات عن خسائر العدوان العراقي311
اهليئة العامة للرايضة91220311اهليئة العامة للشباب والرايضة312
اهليئة العامة للبيئة91220312اهليئة العامة للبيئة313
شركة االتصاالت املتقدمة91220313شركة االتصاالت املتقدمة314
شركة االستثمارات الوطنية91220314شركة االستثمارات الوطنية315
شركة سويفتل انرتانشوانل للتجارة العامة91220315شركة سويفتل انرتانشوانل للتجارة العامة316

317
اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية 

وعلومها
اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومها91220316
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اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة91220317اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة318
اهليئة العامة ملكافحة الفساد91220318اهليئة العامة ملكافحة الفساد319
اهليئة العامة للقوى العاملة91220319اهليئة العامة للقوى العاملة320
اهليئة العامة للغذاء والتغذية91220320اهليئة العامة للغذاء والتغذية321
هيئة تشجيع االستثمار املباشر91220321هيئة تشجيع االستثمار املباشر322
الصندوق الوطين لرعاية وتنمية املشروعات الصغرية91220322الصندوق الوطين لرعاية وتنمية املشروعات الصغرية323
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص91220323اهليئة العامة للشراكة بني القطاعني العام واخلاص324
وحدة التحرايت املالية91220324وحدة التحرايت املالية325

اهليئة العامة للشباب91220325
الطوابع املالية العامة91220400الطوابع املالية العامة3114000

الطوابع املالية العامة391220401
عهدة الطوابع اجلامعية91220500عهدة الطوابع اجلامعية33115000

عهدة الطوابع الرئيسية91220501عهدة الطوابع الرئيسية001
عهدة الطوابع الفرعية91220502عهدة الطوابع الفرعية002

الطوابع اجلامعية91220600
الطوابع اجلامعية91220601الطوابع اجلامعية33116000

الطوابع االلكرتونية91230000
الطوابع املالية االلكرتونية91230100

الطوابع املالية االلكرتونية91230101الطوابع املالية االلكرتونية33133000
خدمات الطوابع املالية االلكرتونية91230200

خدمات الطوابع املالية االلكرتونية91230201خدمات الطوابع املالية االلكرتونية33134000
البطاقات91240000

عهدة البطاقات املمغنطة91240100عهدة البطاقات املمغنطة33119000
رئيسية/ عهدة البطاقات املمغنطة 91240101رئيسية/ عهدة البطاقات املمغنطة 001
فرعية/ عهدة البطاقات املمغنطة 91240102فرعية/ عهدة البطاقات املمغنطة 002

البطاقات املمغنطة91240200
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البطاقات املمغنطة91240201البطاقات املمغنطة33120000
عهد االوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية91240300

عهد االوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية91240301عهد االوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية33125000
االوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية91240400

االوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية91240401االوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية33126000
امالك الدولة العقارية91300000
امالك الدولة العقارية91310000

أمالك الدولة العقارية91310100أمالك الدولة العقارية33127000
أراضي91310101أراضي100
مباين91310102مباين200

قيم أمالك الدولة العقارية91310200
قيم أمالك الدولة العقارية91310201قيم أمالك الدولة العقارية33128000

اهالك أمالك الدولة العقارية91310300
اهالك أمالك الدولة العقارية91310301اهالك أمالك الدولة العقارية33129000

مرتاكم اهالك أمالك الدولة العقارية91310400
مرتاكم اهالك أمالك الدولة العقارية91310401مرتاكم اهالك أمالك الدولة العقارية33130000
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