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المقدمة.
هيكل رموز الميزانية.
تصنيف الجهة الحكومية.
تصنيف الجهة الفرعية.
التصنيف اإلداري.
التصنيف الوظيفي.
تصنيف البرنامج.
التصنيف الجغرافي.
التصنيف االقتصادي.

الجزء الثاني
مالحـق دليل رموز وتصنيفات امليزانية
شكل توضيحي للمالحق الخاصة بتصنيفات الميزانية.
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3
ملحق ( :)3تصنيف الوحدة اإلدارية.
4
ملحق ( :)4التصنيف الوظيفي.
5
ملحق ( :)4-1ترميز التصنيف الوظيفي.
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ملحق ( :)4-2المواد االرشادية للتصنيف الوظيفي
7
ملحق ( :)5تصنيف البرنامج.
8
ملحق ( :)6التصنيف الجغرافي.
9
ملحق ( :)7التصنيف االقتصادي.
10
ملحق ( :)7-1ترميز التصنيف االقتصادي.
11
 oترميز التصنيف االقتصادي (اإليرادات).
12
 oترميز التصنيف االقتصادي( المصروفات الجارية ) .
13
 oترميز التصنيف االقتصادي (النفقات الرأسمالية).
14
ملحق ( :)7-2المواد االرشادية للتصنيف االقتصادي.
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املدقممة

في إطار سعي وزارة المالية لتحسين األداء المالي وتطوير بيانات الميزانية العامة للدولة تم تحديث التصنيف
والتبويب المعمول به وفقا للتعميم رقم  5لسنة  1998بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات في الجهات
الحكومية بهدف التحول التدريجي من المحاسبة على األساس النقدي إلى المحاسبة على أساس االستحقاق
إلضفاء المزيد من الشفافية على بيانات الميزانية العامة للدولة ومن أجل التحول قدما في إصالح اإلدارة
المالية على نحو أشمل بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ( )IPSASوتصنيـفـات
الـوظائـف الحكـومية لألمم المتحـدة (  ) COFOGمن أجل توزيع النفقات على الوظائف واألهداف التي
تسعى الحكومة لتحقيقها سواء كانت تلك األهداف اجتماعية أو اقتصادية حيث تم تبويب المصروفات الواردة
بالميزانية العامة للدولة إلى مصروفات جارية ونفقات رأسمالية تم توزيعها وفقا للتبويب التالي:
(بـــاب  /مجمـــوعة  /فـــئة  /بـــند  /نـــــوع)
ويهدف إصدار دليل هيكل رموز وتصنيفات الميزانية والمواد اإلرشادية لها (األساس النقدي) إلى تقديم شرح
لتصنيفات الميزانية الجديد (األساس النقدي) وهيكل رموزها مع االستعانة ببعض األمثلة حول هذه التصنيفات
بأنواعها المختلفة.
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هيكل رموز امليزانية
يتألف هيكل رموز امليزانية من  7تصنيفات (مدقاطع) هي:
الجهة
الحكومية

الجهة
الفرعية

الوحدة
اإلدارية

الوظيفة

م

اسم التصنيف

الوصف

عدد
المستويات

1

الجهة الحكومية

يتتتتتم إدراج تصتتتتتتتنتتيتتف التتجتتهتتتات
الحكومية

مستوى
واحد

تصتتتتتتنيف خاص بالجهات الفرعية
التتتابعتتة لبعض الجهتتات الحكوميتتة
على ستتتتتتبيتتتل المثتتتال (المكتتتاتتتتب
واللجان الوزارية التابعة لمجلس
الوزراء)

مستوى
واحد

يتم إدراج مراكز العمتتل (قطتتاع -
إدارة – مراقبة – قستتتتتتم  ...-الخ)
ضمن كل جهة حكومية

تحدد حسب
حاجة كل
جهة

2

الجهة الفرعية

3

الوحدة اإلدارية
(مراكز التكلفة)

الموقع
الجغرافي

البرنامج

النموذج والتفاصيل
من  01إلى  50للجهات الحكومية
 : XXمن  51إلى  87للهيئات الملحقة
 88لالعتماد التكميلي

 : XXيستخدم حسب الحاجة

 10خانات تقسم حسب الهيكل
: XXXXXXXXXX
اإلداري لكل جهة

4

الوظيفة

يتم إدراج الوظتتتائف الحكوميتتتة
طبقـتتتتتتتتـتتتتتتتتا لتصتتنيف COFOG
المعتمتتد من قبتتل صتتتتتتنتتدوق النقتتد  4مستويات
الدولي في دليل إحصتتتتتتاءات مالية
الحكومة

: XXX
: X
: X
: XX

5

البرنامج

يتتتتتم إدراج التتبتترامتتج التتحتتكتتومتتيتتتة
وسيتم استخدام حقـتتتتتـتتتتتل رقـتتتتتـتتتتتم
الم شروع  /الن شاط ليت ضمن أرقام
 3مستويات
المشاريع  /األنشطة
(مستتتتقبال ستتتيستتتتخدم هذا المقطع
لميزانية البرامج واألداء)

 : XXبرنامج رئيسي
 : Xبرنامج فرعي
 : XXXنشاط  /مشروع

6

الموقع الجغرافي

7

التصنيف
االقتصادي

يتم إدراج المواقع الجغرافية عليه

يتم إدراج حسابات التصنيف
االقـتـصــــادي (االيـــرادات
والمــصــروفـــات الجـــاريــة
والنفقات الرأسمالية)
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مستويان

 6مستويات

التصنيف
االقتصادي

قسم وظيفي
مجموعة وظيفية
فئة وظيفية
فئة وظيفية فرعية

 : XXمحافظة
 : XXمنطقة
: X
: X
: X
: X
: XX
: XX

التوجيه
الباب
المجموعة
الفئة
البند
النوع
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 .1تصنيف اجلهة احلكومية
تصتتتنيف الجهة الحكومية (مقطع الجهة الحكومية) هو كل جهة أو هيئة خصتتته لها اعتمادات مالية ضتتتمن
الموازنة العا مة للدولة ،حيث يقوم تصتتتتتتنيف الجهة الحكومية بتحديد المعامالت المالية التابعة للجهات
والهيئات الحكومية المختلفة ،وقد تم إعطاء رقم محدد مؤلف من خانتين لكل جهة أو هيئة حكومية مما
يمكن من إصدار التقارير المالية على مستوى كل جهة أو هيئة.
للحصول على قائمة كاملة بتصنيف الجهة الحكومية ،الرجاء الرجوع للملحق (.)1
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 .2تصنيف اجلهة الفرعية
تصتتتنيف الجهة الفرعية (مقطع الجهة الفرعية) هو تصتتتنيف خاص بالجهات الفرعية التابعة لبعض الجهات
الحكومية وله ارتبـاط مباشـر بمقـطـع الجهـة الحـكـومية فال يمكن استخدامه منفردا ،عـلــى سبيــل المثــال
(المكاتب واللجان الوزارية التابعة لمجلس الوزراء).
للحصول على قائمة كاملة بتصنيف الجهة الفرعية ،الرجاء الرجوع للملحق (.)2
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 .3التصنيف اإلداري
يقوم التصتتتتتتنيف اإلداري (أي مقطع الوحدة اإلدارية) بتحديد المعامالت المالية التابعة للمستتتتتتتويات اإلدارية
المختلفة (إدارات ،مراقبات ،أقستتتام ،)...... ،والذي فيه مركز التكلفة هو كل وحدة إدارية (إدارة – مراقبة –
قسم  ...الخ) تتبع للجهة الحكومية.
يجب مالحظة أن عدد المستتتتويات المتعلقة بالتصتتتنيف اإلداري (مركز التكلفة) ستتتيتم تحديدها الحقا من قبل
وزارة المالية بما يتالءم مع الترميز والهيكل والمستتتتتويات المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية لكل جهة
حكومية.
للحصول على أمثلة لتصنيف الوحدة اإلدارية ،الرجاء الرجوع للملحق (.)3
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 .4التصنيف الوظيفي
يقوم التصتتتتتتنيف الوظيفي (أي مقطع الوظيفة) بتحديد المعامالت المالية التابعة للوظائف الحكومية المختلفة
ويستخدم في تصنيف كـتتـتتل نفقة وإعـتتطازها رمزا يتنـتتاسب مع الوظيفة الحكومية التابعة لتـتتلك النـتتفـتتقـتتـتتة،
صـنــفــت مصروفــات الحـكــومــة إلــى عشــر وظائـف بـحســب تـصـنــيــف وظـائــف الـحــكــومة
( COFOG (Classification of the Functions of Governmentالمعتمد من قبل صندوق النقد
الدولي في دليل إحصاءات مالية الحكومة:
 الخدمات العمومية العامة.

 الدفاع.

 النظام العام وشئون السالمة العامة.

 الشئون االقتصادية.

 حماية البيئة.

 اإلسكان ومرافق المجتمع.

 الصحة.

 الدين والثقافة والترفيه.

 التعليم.

 الحماية االجتماعية.

فيما يلي هيكل التصنيف الوظيفي ومستوياته:
 قسم وظيفي

ثالث خانات

 مجموعة وظيفية

خانة واحدة

 فئة وظيفية

خانة واحدة

 فئة وظيفية فرعية

خانتان

الفئة الوظيفية الفرعية
xxx x y xx

الفئة الوظيفية الفرعية
xxx x y yy

الفئة الوظيفية
xxx x x

الفئة الوظيفية
xxx x y

المجموعة
الوظيفية
xxx x

القسم الوظيفي
xxx

المجموعة
الوظيفية
xxx y

للحصول على قائمة كاملة بالتصنيف الوظيفي ،الرجاء الرجوع للملحق (.)4
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 .5تصنيف الربنامج
يقوم تصتتتتتتنيف البرامج (أي مقطع البرنامج) بتحديد المعامالت المالية التابعة للبرامج الحكومية المختل فة،
بحيث تتمكن كل جهة أو هيئة حكومية من إصدار التقارير المالية لها والخاصة بتلك البرامج.
كما ستيتم استتخدام مقطع البرنامج لتحديد المشتاريع اإلنشتائية والمشتاريع المرتبطة بخطة التنمية (مشتاريع
إنشائية ،ومشاريع تطويرية)
ويستتتاعد هذا التصتتتنيف في تحديد مدى توافق النفقات الحكومية مع الستتتياستتتات واألولويات الحكومية وفي
دعم التطبيق المستقبلي لميزانية البرامج واألداء.

فيما يلي هيكل تصنيف البرامج ومستوياته:
 برنامج رئيسي

خانتان

 برنامج فرعي

خانة

 نشاط /مشروع

ثالث خانات

نشاط /مشروع
xx x xxx
نشاط /مشروع
xx x yyy

برنامج فرعي
xx x
برنامج فرعي
xx y

برنامج رئيسي
xx

للحصول على قائمة تتضمن بعض األمثلة عن البرامج الممكن اضافتها ،الرجاء الرجوع للملحق (.)5
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 .6التصنيف اجلغرافــي
يقوم التصتتتتتنيف الجغرافي (أي مقطع الموقع الجغرافي) بتحديد المعامالت المالية التابعة للمناطق الجغرافية
المختلفة حيث تم إعطاء رقم محدد لكل محافظة ومنطقة جغرافية مما يمكن من إصتتتدار التقارير المالية على
مستتتوى كل محافظة ومنطقة وستتوف يكون تطبيق هذا التصتتنيف مرتبش بالمشتتاريع اإلنشتتائية حاليا كمرحلة
أولى ومرتبش بالتطبيق المستقبلي لميزانيات البرامج واألداء.

فيما يلي هيكل التصنيف الجغرافي ومستوياته:
 محافظة

خانتان

 منطقة

خانتان

منطقة
xxxx
محافظة
xx
منطقة
xxyy

للحصول على قائمة كاملة بالتصنيف الجغرافي ،الرجاء الرجوع للملحق (.)6
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 .7التصنيف االقتصادي
يقوم التصتتتتنيف االقتصتتتتادي للميزانية بتحديد المعامالت المالية وفقا لطبيعتها االقتصتتتتادية ،ويستتتتتخدم هذا
التصنيف في تسجيل المعامالت المالية المتعلقة باإليرادات والمصروفات.

فيما يلي هيكل التصنيف االقتصادي للميزانية ومستوياته:
 التوجيه

خانة واحدة

 الباب

خانة واحدة

 المجموعة

خانة واحدة

 الفئة

خانة واحدة

 البند

خانتان

 النوع

خانتان

التوجيه
x
الباب
xx

الباب
xy
المجموعة
xxy

الفئة
xxyx

الفئة
xxyy
البند
xxyyyy
النوع
xxyyyyyy

المجموعة
xxx

البند
xxyyxx
النوع
xxyyyyxx

للحصول على قائمة كاملة بالتصنيف االقـتـصادي للميزانية ،الرجاء الرجوع للملحق (.)7
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شكل توضيحي للمالحق الخاصة بدليل رموز وتصنيفات الميزانية
مالحق رموز وتصنيفات
الميزانية

مـلـحـق
)(1

مـلـحـق
)(2

مـلـحـق
)(3

مـلـحـق
)(4

مـلـحـق
)(5

مـلـحـق
)(6

مـلـحـق
)(7

تصنيف
الجهة
الحكومية

تصنيف
الجهة
الفرعية

تصنيف
الوحدة
اإلدارية

التصنيف
الوظيفي

تصنيف
البرنامج

التصنيف
الجغرافي

التصنيف
االقتصادي

شئون الميزانية العامة
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مـلـحـق
)(4-1

مـلـحـق
)(4-2

مـلـحـق
)(7-1

مـلـحـق
)(7-2

ترميز
التصنيف
الوظيفي

المواد اإلرشادية
للتصنيف
الوظيفي

ترميز
التصنيف
االقتصادي

المواد اإلرشادية
للتصنيف
االقتصادي

اإليرادات

اإليرادات

المصروفات
الجارية

المصروفات
الجارية

النفقات
الرأسمالية

النفقات
الرأسمالية
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شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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الوصـف

الرمز الجديد

الرمز الحالي

01

مخصصات رئيس الدولة

100

02

الديوان األميري

110

03

ديوان المحاسبة

120

04

مجلس الوزراء

131

05

إدارة الفتوى والتشريع  -مجلس الوزراء

132

06

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

140

07

ديوان الخدمة المدنية

150

08

و ازرة الخارجية

160

09

و ازرة المالية – اإلدارة العامة

171

10

و ازرة المالية – الحسابات العامة

172

11

اإلدارة العامة للجمارك

173

12

و ازرة التجارة

180

13

و ازرة العدل

190

14

و ازرة الداخلية

200

15

و ازرة الدفاع

210

16

الحرس الوطني

220

17

و ازرة التربية

230

18

و ازرة التعليم العالي

240

19

و ازرة الصحة

250

20

و ازرة الشئون االجتماعية والعمل

260

21

و ازرة اإلعالم

270

22

و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية

281

23

األمانة العامة لألوقاف

282

24

و ازرة المواصالت

300

25

و ازرة األشغال العامة

320

26

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

330

27

و ازرة النفط

341

28

و ازرة الكهرباء والماء

342

29

اإلدارة العامة للطيران المدني

510

30

و ازرة المالية  -الخزانة العامة

177

31

اإلدارة المركزية لإلحصاء

141

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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الوصـف

الرمز الجديد

الرمز الحالي

51

مجلس األمة

610

52

بلدية الكويت

620

53

جامعة الكويت

630

54

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

660

55

اإلدارة العامة لإلطفاء

670

56

الهيئة العامة لالستثمار

680

57

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

690

58

الهيئة العامة لشئون القصر

700

59

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

710

60

الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي

740

61

الهيئة العامة للشباب والرياضة

750

62

الهيئة العامة للبيئة

760

63

الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة

770

64

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

780

65

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

790

66

الهيئة العامة للقوى العاملة

800

67

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

810

68

هيئة تشجيع االستثمار المباشر

820

69

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

830

90

السلطة القضائية

990

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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صفحة  20من 345

اسم الجهة
الحكومية

رمز الجهة
الحكومية

رمز الجهة
الفرعية

اسم الجهة الفرعية

الديوان األميري

02
02
02
02
02

00
01
02
03
04

الديوان األميري
شئون الديوان األميري
مكتب تكريم الشهداء وأسرهم
اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
مركز الجواد العربي

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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اسم الجهة
الحكومية

رمز الجهة
الحكومية

رمز الجهة
الفرعية

مجلس الوزراء

04

00

مجلس الوزراء

04

01

األمانة العامة لمجلس الوزراء

04

02

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

04

03

لجنة المناقصات المركزية

04

04

شئون مجلس األمة

04

05

مكتب اإلنماء االجتماعي

04

06

مركز الدراسات االستراتيجية

04

07

مركز البحوث والدراسات الكويتية

04

08

جهاز األمن الوطني

04

09

لجنة متابعة القرارات األمنية

04

10

جهاز متابعة األداء الحكومي

04

11

اللجنة الوطنية لشئون األسرى والمفقودين

04

12

الناطق الرسمي باسم الحكومة

04

13

المجلس األعلى للتخصيص

04

14

األمانة العامة للمجلس األعلى لشئون المحافظات

04

15

إدارة المحافظات

04

16

محافظة العاصمة

04

17

محافظة حولي

04

18

محافظة األحمدي

04

19

محافظة الفروانية

04

20

محافظة مبارك الكبير

04

21

محافظة الجهراء

04

22

جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان

04

23

لجنة شئون المرأة

04

24

الجهاز المركزي لمتابعة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

04

25

اللجنة المشتركة ببحث المشاريع التنموية المشتركة بين الكويت وإيران

04

26

مكتب وزير الدولة لشئون الشباب

04

27

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

04

28

الجهاز الفني لبرنامج التخصيص

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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صفحة  23من 345

فيما يلي مثال على التفعيل الكامل لكافة المستتتويات الخاصتتة بالتصتتنيف اإلداري (مراكز التكلفة) ،إال أنه يجب
مالحظة أن تفعيل عدد المستتتتويات المتعلقة بالتصتتتنيف اإلداري (مراكز التكلفة) ستتتيتم تحديده من قبل وزارة
المالية ،كما سيتم تحديد التصنيف اإلداري الخاص بكل جهة حكومية مستقبال.
مثال :الرمز ) (0501020304هو ترميز شعبة الوظائف العامة في وزارة الصحة حسب التفاصيل التالية:

الوصف

المستوى

األرقام

الترميز

األول

XX

05

قطاع الشئون اإلدارية

الثاني

XX

01

إدارة الوظائف العامة

الثالث

XX

02

مراقبة األحوال الوظيفية

الرابع

XX

03

قسم التـنـقــالت

الخامس

XX

04

شعبة الوظائف العامة

المستوى األول
XX

المستوى الثاني

المستوى الثاني

XXXX

XXYY

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

المستوى الثالث

المستوى الثالث

XXYYXX

XXYYYY

المستوى الرابع

المستوى الرابع

XXYYXXXX

XXYYXXYY

المستوى الخامس

المستوى الخامس

XXYYXXYYXX

XXYYXXYYYY
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شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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التصنيف الوظيفي
رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي

الوصــف
الخدمات العمومية العامة

701
7011

األجهزة التنفيذية والتشريعية ،والشئون المالية وشئون المالية
العامة والشئون الخارجية
األجهزة التنفيذية والتشريعية

70111

األجهزة التنفيذية والتشريعية

7011101

الشئون المالية وشئون المالية العامة

70112

الشئون المالية وشئون المالية العامة

7011201

الشئون الخارجية

70113

الشئون الخارجية

7011301

استمالكات عامة

70114

استمالكات عامة

7011401
7012

المعونة االقتصادية األجنبية
المعونة االقتصادية للبلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي

70121

المعونة االقتصادية للبلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي

7012101

المعونة االقتصادية المقدمة من خالل منظمات دولية

70122

المعونة االقتصادية المقدمة من خالل منظمات دولية

7012201

المعونة االقتصادية المقدمة إلى جهات أجنبية أخرى

70123

المعونة االقتصادية المقدمة إلى جهات أجنبية أخرى

7012301
7013
70131

خدمات عامة
خدمات شئون أفراد عامة
خدمات شئون أفراد عامة

7013101
70132

خدمات تخطيطية وإحصائية شاملة
خدمات تخطيطية وإحصائية شاملة

7013201
70133
7013301
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خدمات عامة أخرى
خدمات عامة أخرى
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي

الوصــف
البحوث األساسية

7014

البحوث األساسية

70141

البحوث األساسية

7014101

البحوث والتطوير في مجال الخدمات العمومية العامة

7015

البحوث والتطوير في مجال الخدمات العمومية العامة

70151

البحوث والتطوير في مجال الخدمات العمومية العامة

7015101

خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر

7016

خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر

70161

خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر

7016101

معامالت الدين العام

7017

معامالت الدين العام

70171

معامالت الدين العام

7017101

التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة

7018

التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة

70181

التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة

7018101

الدفاع

702
7021

الدفاع العسكري
الدفاع العسكري

70211

الدفاع العسكري

7021101
7022

الدفاع المدني
الدفاع المدني

70221

الدفاع المدني

7022101
7023
70231
7023101
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

المعونة العسكرية األجنبية
المعونة العسكرية األجنبية
المعونة العسكرية األجنبية
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي

الوصــف
البحوث والتطوير في مجال الدفاع

7024

البحوث والتطوير في مجال الدفاع

70241

البحوث والتطوير في مجال الدفاع

7024101

شئون دفاع غير مصنفة في مكان آخر

7025

شئون دفاع غير مصنفة في مكان آخر

70251

شئون دفاع غير مصنفة في مكان آخر

7025101

النظام العام وشئون السالمة العامة

703
7031

خدمات الشرطة
خدمات الشرطة

70311

خدمات الشرطة

7031101
7032

خدمات الحماية ضد الحريق
خدمات الحماية ضد الحريق

70321

خدمات الحماية ضد الحريق

7032101
7033

المحاكم
المحاكم

70331

المحاكم

7033101
7034

السجون
السجون

70341

السجون

7034101
7035

البحوث والتطوير في مجال النظام العام وشئون السالمة العامة
البحوث والتطوير في مجال النظام العام وشئون السالمة العامة

70351

البحوث والتطوير في مجال النظام العام وشئون السالمة العامة

7035101
7036
70361
7036101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في
مكان آخر
شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة
في مكان آخر
شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة
في مكان آخر
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي

الوصــف
الشئون االقتصادية

704
7041

الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة
الشئون االقتصادية والتجارية العامة

70411

الشئون االقتصادية والتجارية العامة

7041101

شئون العمالة العامة

70412

شئون العمالة العامة

7041201
7042

الزراعة والحراجة والصيد البحري والبري
الزراعة

70421

الزراعة

7042101

الحراجة

70422

الحراجة

7042201

الصيد البحري والبري

70423

الصيد البحري والبري

7042301
7043
70431

الوقود والطاقة
البترول والغاز الطبيعي
البترول والغاز الطبيعي

7043101
70432

الفحم وأنواع الوقود الصلب األخرى
الفحم وأنواع الوقود الصلب األخرى

7043201
70433

الوقود النووي
الوقود النووي

7043301
70434

أنواع وقود أخرى
أنواع وقود أخرى

7043401
70435

الكهرباء
الكهرباء

7043501
70436
7043601
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

الطاقة غير الكهربائية
الطاقة غير الكهربائية
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي
7044

الوصــف
التعدين والصناعة التحويلية والتشييد
تعدين الموارد المعدنية بخالف الوقود المعدني

70441

تعدين الموارد المعدنية بخالف الوقود المعدني

7044101

الصناعة التحويلية

70442

الصناعة التحويلية

7044201

التشييد

70443

التشييد

7044301
7045

النقل
النقل البري

70451

النقل البري

7045101

النقل المائي

70452

النقل المائي

7045201

النقل بالسكك الحديدية

70453

النقل بالسكك الحديدية

7045301

النقل الجوي

70454

النقل الجوي

7045401

النقل عبر خطوط األنابيب وأنواع النقل األخرى

70455

النقل عبر خطوط األنابيب وأنواع النقل األخرى

7045501
7046

االتصاالت
االتصاالت

70461

االتصاالت

7046101
7047
70471

صناعات أخرى
تجارة التوزيع ،والتخزين والحفظ في المستودعات
تجارة التوزيع ،والتخزين والحفظ في المستودعات

7047101
70472
7047201

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

الفنادق والمطاعم
الفنادق والمطاعم
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي

الوصــف
السياحة

70473

السياحة

7047301

مشاريع التنمية متعددة األغراض

70474

مشاريع التنمية متعددة األغراض

7047401
7048

البحوث والتطوير في مجال الشئون االقتصادية
البحوث والتطوير في مجال الشئون االقتصادية والتجارية
وشئون العمالة العامة

70481

البحوث والتطوير في مجال الشئون االقتصادية والتجارية
وشئون العمالة العامة

7048101

البحوث والتطوير في مجال الزراعة والحراجة والصيد البحري
والبري

70482

البحوث والتطوير في مجال الزراعة والحراجة والصيد البحري
والبري

7048201

البحوث والتطوير في مجال الوقود والطاقة

70483

البحوث والتطوير في مجال الوقود والطاقة

7048301

البحوث والتطوير في مجال التعدين والصناعة التحويلية والتشييد

70484

البحوث والتطوير في مجال التعدين والصناعة التحويلية والتشييد

7048401

البحوث والتطوير في مجال النقل

70485

البحوث والتطوير في مجال النقل

7048501

البحوث والتطوير في مجال االتصاالت

70486

البحوث والتطوير في مجال االتصاالت

7048601

البحوث والتطوير في مجال صناعات أخرى

70487

البحوث والتطوير في مجال صناعات أخرى

7048701
7049
70491
7049101
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

الشئون االقتصادية غير المصنفة في مكان آخر
الشئون االقتصادية غير المصنفة في مكان آخر
الشئون االقتصادية غير المصنفة في مكان آخر
Budget@mof.gov.kw
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي
705
7051

الوصــف
حماية البيئة
تصريف النفايات
تصريف النفايات

70511

تصريف النفايات

7051101
7052

تصريف مياه الصرف الصحي
تصريف مياه الصرف الصحي

70521

تصريف مياه الصرف الصحي

7052101
7053

تخفيف التلوث
تخفيف التلوث

70531

تخفيف التلوث

7053101
7054

حماية التنوع الحيوي والمناظر الطبيعية
حماية التنوع الحيوي والمناظر الطبيعية

70541

حماية التنوع الحيوي والمناظر الطبيعية

7054101
7055

البحوث والتطوير في مجال حماية البيئة
البحوث والتطوير في مجال حماية البيئة

70551

البحوث والتطوير في مجال حماية البيئة

7055101
7056
70561
7056101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

حماية البيئة غير المصنفة في مكان آخر
حماية البيئة غير المصنفة في مكان آخر
حماية البيئة غير المصنفة في مكان آخر

Budget@mof.gov.kw
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي

الوصــف
اإلسكان ومرافق المجتمع

706
7061

تنمية اإلسكان
تنمية اإلسكان

70611

تنمية اإلسكان

7061101
7062

تنمية المجتمع
تنمية المجتمع

70621

تنمية المجتمع

7062101
7063

إمدادات المياه
إمدادات المياه

70631

إمدادات المياه

7063101
7064

إنارة الشوارع
إنارة الشوارع

70641

إنارة الشوارع

7064101
7065

البحوث والتطوير في مجال اإلسكان ومرافق المجتمع
البحوث والتطوير في مجال اإلسكان ومرافق المجتمع

70651

البحوث والتطوير في مجال اإلسكان ومرافق المجتمع

7065101
7066
70661
7066101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر
اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر
اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي

الوصــف
الصحة

707
7071

المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية
منتجات صيدالنية

70711

منتجات صيدالنية

7071101

منتجات طبية أخرى

70712

منتجات طبية أخرى

7071201

أجهزة ومعدات عالجية

70713

أجهزة ومعدات عالجية

7071301
7072

خدمات العيادات الخارجية
خدمات طبية عامة

70721

خدمات طبية عامة

7072101

خدمات طبية متخصصة

70722

خدمات طبية متخصصة

7072201

خدمات طب األسنان

70723

خدمات طب األسنان

7072301

خدمات المعاونين الطبيين

70724

خدمات المعاونين الطبيين

7072401
7073
70731

خدمات المستشفيات
خدمات المستشفيات العامة
خدمات المستشفيات العامة

7073101
70732

خدمات المستشفيات المتخصصة
خدمات المستشفيات المتخصصة

7073201
70733

خدمات المراكز الطبية ومراكز األمومة
خدمات المراكز الطبية ومراكز األمومة

7073301
70734
7073401

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خدمات دور التمريض والنقاهة
خدمات دور التمريض والنقاهة
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي
7074

الوصــف
الخدمات الصحية العامة
خدمات صحية عامة

70741

خدمات صحية عامة

7074101
7075

البحوث والتطوير في مجال الصحة
البحوث والتطوير في مجال الصحة

70751

البحوث والتطوير في مجال الصحة

7075101
7076

شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر
شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر

70761

شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر

7076101
708
7081

الدين والثقافة والترفيه
الخدمات الترفيهية والرياضية
الخدمات الترفيهية والرياضية

70811

الخدمات الترفيهية والرياضية

7081101
7082

الخدمات الثقافية
الخدمات الثقافية

70821

الخدمات الثقافية

7082101
7083

خدمات اإلذاعة والنشر
خدمات إذاعة ونشر

70831

خدمات إذاعة ونشر

7083101
7084

الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى
خدمات دينية وخدمات مجتمعية أخرى

70841

خدمات دينية وخدمات مجتمعية أخرى

7084101
7085

البحوث والتطوير في مجال الدين والثقافة والترفيه
البحوث والتطوير في مجال الدين والثقافة والترفيه

70851

البحوث والتطوير في مجال الدين والثقافة والترفيه

7085101
7086
70861
7086101
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

شئون الدين والثقافة والترفيه غير المصنفة في مكان آخر
شئون الدين والثقافة والترفيه غير المصنفة في مكان آخر
شئون الدين والثقافة والترفيه غير المصنفة في مكان آخر
Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  36من 345

رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي
709
7091

الوصــف
التعليم
التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي
التعليم ما قبل االبتدائي

70911

التعليم ما قبل االبتدائي

7091101

التعليم االبتدائي

70912

التعليم االبتدائي

7091201
7092

التعليم الثانوي
المستوى األدنى للتعليم الثانوي

70921

المستوى األدنى للتعليم الثانوي

7092101

المستوى األعلى للتعليم الثانوي

70922

المستوى األعلى للتعليم الثانوي

7092201
7093

التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي
التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي

70931

التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي

7093101
7094
70941

التعليم العالي
المرحلة األولى للتعليم العالي

7094101

المرحلة األولى للتعليم العالي داخل الكويت

7094102

المرحلة األولى للتعليم العالي خارج الكويت
70942

المرحلة الثانية للتعليم العالي

7094201

المرحلة الثانية للتعليم العالي داخل الكويت

7094202

المرحلة الثانية للتعليم العالي خارج الكويت

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي
7095

الوصــف
التعليم غير المحدد بمستوى
التعليم غير المحدد بمستوى

70951

التعليم غير المحدد بمستوى

7095101
7096

الخدمات المساعدة للتعليم
خدمات مساعدة للتعليم

70961

خدمات مساعدة للتعليم

7096101
7097

البحوث والتطوير في مجال التعليم
البحوث والتطوير في مجال التعليم

70971

البحوث والتطوير في مجال التعليم

7097101
7098

شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر
شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر

70981

شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر

7098101
710
7101

الحماية االجتماعية
المرض والعجز
المرض

71011

المرض

7101101

العجز

71012

العجز

7101201
7102

الشيخوخة
الشيخوخة

71021

الشيخوخة

7102101
7103
71031
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

الورثة
الورثة
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رمز الفئة
رمز الفئة
الوظيفية الفرعية الوظيفية

رمز
رمز
المجموعة القسم
الوظيفية الوظيفي

الوصــف
الورثة

7103101
7104

األسرة واألطفال
األسرة واألطفال

71041

األسرة واألطفال

7104101
7105

البطالة
البطالة

71051

البطالة

7105101
7106

اإلسكان
اإلسكان

71061

اإلسكان

7106101
7107

االستبعاد االجتماعي غير المصنف في مكان آخر
االستبعاد االجتماعي غير المصنف في مكان آخر

71071

االستبعاد االجتماعي غير المصنف في مكان آخر

7107101
7108

البحوث والتطوير في مجال الحماية االجتماعية
البحوث والتطوير في مجال الحماية االجتماعية

71081

البحوث والتطوير في مجال الحماية االجتماعية

7108101
7109
71091
7109101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر
الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر
الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر
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شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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التصنيف الوظيفـي
لقد تم وضع المختصران ) (CS-Collective Servicesو) (IS -Individual Servicesبعد عنوان كل فئة
بين أقواس لتوضيح ما إذا كانت الخدمات التي تنتجها وحدات الحكومة العامة والواردة بهذه الفئة هي خدمات
جماعية أم فردية.

 .701اخلممات العمومية العامة
 .7011األجهزة التنفيذية والتشريعية ،والشئون المالية وشئون المالية العامة والشئون الخارجية
 .70111األجهزة التنفيذية والتشريعية (خدمات جماعية ")"CS
 .7011101األجهزة التنفيذية والتشريعية
 oإدارة أو تشغيل أو دعم األجهزة التنفيذية والتشريعية.
تشمل :مكتب المسؤول التنفيذي األول عند جميع مستويات الحكومة مثل الديوان األميري ،ديوان سمو
ولي العهد ،رئيس الوزراء ،المحافظ ،المختار ...الخ ،واألجهزة التشريعية عند جميع مستويات الحكومة
مثل مجلس األمة  ،المجلس البلدي .. ،الخ ،وموظفي المكاتب االستشارية واإلدارية والسياسية الملحقة
بمكتب المسؤول التنفيذي األول على جميع مستويات الحكومة والهيئات التشريعية ،والمكتبات وخدمات
المراجع األخرى التي تخدم أساسا ً األجهزة التنفيذية والتشريعية ،والمرافق المخصصة للمسؤول التنفيذي
األول  ،والهيئة التشريعية والمعاونين ،واللجان الدائمة أو الخاصة التي يكونها المسؤول التنفيذي األول
أو تكونها الهيئة التشريعية أو التي تعمل نيابة عنهما.

يستبعد منها :المكاتب الوزارية ،ومكاتب رؤساء االدارات بالحكومة ،واللجان الوزارية .الخ المعنية
بوظيفة معينة (تصنف حسب الوظيفة).

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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 .70112الشئون المالية وشئون المالية العامة ()CS
 .7011201الشئون المالية وشئون المالية العامة
 oإدارة الشئون والخدمات المالية وشئون وخدمات المالية العامة ،وإدارة الصناديق العامة والدين العام،
وإدارة نظم الضرائب.
 oتشغيل الخزانة العامة أو وزارة المالية ،ومكتب الميزانية ،وهيئة اإليرادات الداخلية  ،والسلطات
الجمركية ،وخدمات المحاسبة ومراجعة الحسابات.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ،ووثائق فنية وإحصاءات عن الشئون والخدمات المالية وشئون وخدمات
المالية العامة.
تشمل :الشئون والخدمات المالية وشئون وخدمات المالية العامة عند جميع مستويات الحكومة.
يستبعد منها :رسوم ضمان االكتتاب وطرح إصدارات الدين في السوق ومدفوعات تكلفة التمويل على
قروض الحكومة ( ،)7017101والرقابة على النشاط المصرفي (.)7041101

 .70113الشئون الخارجية ()CS
 .7011301الشئون الخارجية
 oإدارة الشئون والخدمات الخارجية.
 oتشغيل وزارة الشئون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة بالخارج أو بمكاتب
منظمات دولية ،وتشغيل أو دعم خدمات المعلومات والخدمات الثقافية للتوزيع خارج الحدود القومية،
وتشغيل أو دعم المكتبات وقاعات المطالعة وخدمات المراجع الموجودة في الخارج.
 oاالشتراكات المنتظمة والمساهمات الخاصة لتغطية مصروفات التشغيل العامة للمنظمات الدولية.
يستبعد منها :المعونة االقتصادية للبلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي ( ،)7012101وبعثات المعونة
االقتصادية المفوضة لحكومات أجنبية ( ،)7012101والمساهمات في برامج المعونة التي تـديرهـا
منظـمـات دولـيـة أو إقـلـيـمـيـة ( ،)7012201والوحدات العسكرية المتمركزة بالخارج (،)7021101
والمعونة العسكرية لبلدان أجنبية ( ،)7023101والشئون االقتصادية والتجارية األجنبية العامة
( ،)7041101وشئون وخدمات السياحة (.)7047301

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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 .70114استمالكات عامة ()CS
 .7011401استمالكات عامة
 oإدارة شئون االستمالكات العامة التي تقوم بها الحكومة.
 .7012المعونة االقتصادية االجنبية
 .70121المعونة االقتصادية للبلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي ()CS
 .7012101المعونة االقتصادية للبلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي
 oإدارة التعاون االقتصادي مع البلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي.
 oتشغيل بعثات المعونة االقتصادية المفوضة لدى حكومات أجنبية ،وتشغيل أو دعم برامج المساعدة
الفنية ،وبرامج التدريب وبرامج البعثات والمنح الدراسية.
 oمعونة اقتصادية في شكل منح (نقدية أو عينية) ،أو قروض (بغض النظر عن تكلفة التمويل
المفروضة عليها).
يستبعد منها :المساهمات في صناديق التنمية االقتصادية التي تديرها منظمات دولية أو إقليمية
( ،)7012201والمعونة العسكرية لبلدان أجنبية (.)7023101
 .70122المعونة االقتصادية المقدمة من خالل منظمات دولية )(CS
 .7012201المعونة االقتصادية المقدمة من خالل منظمات دولية
 oإدارة المعونة االقتصادية المقدمة من خالل منظمات دولية.
 oالمساهمات النقدية أو العينية في صناديق التنمية االقتصادية التي تديرها منظمات دولية أو إقليمية أو
منظمات أخرى متعددة الجنسيات.
يستبعد منها :المعونة لعمليات حفظ السالم الدولية (.)7023101
 .70123المعونة االقتصادية المقدمة إلى جهات أجنبية أخرى )(CS
 .7012301المعونة االقتصادية المقدمة إلى جهات أجنبية أخرى
 oإدارة المعو نة االقتصادية المقدمة إلى جهات أجنبية أخرى عدا الحكومات األجنبية والمنظمات
الدولية.
 oالمساهمات النقدية أو العينية إلى الجهات األجنبية األخرى.
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 .7013خدمات عامة
تغطي هذه المجموعة الخدمات غير المرتبطة بوظيفة معينة والتي تقوم بها عادة مكاتب مركزية عند
مختلف مستويات الحكومة .وتغطي أيضا ً الخدمات المرتبطة بوظيفة معينة التي تقوم بها تلك المكاتب
المركزية ،وعلى سبيل المثال يدرج هنا إعداد إحصاءات عن الصناعة أو البيئة أو الصحة أو التعليم من
جانب جهاز مركزي لإلحصاءات.
 .70131خدمات شئون أفراد عامة ()CS
 .7013101خدمات شئون أفراد عامة
 oإدارة وتشغيل خدمات شئون األفراد العامة ،بما في ذلك وضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات العامة
لشئون األفراد التي تغطي أساليب االختيار والترقي والتقييم ،ووصف وتقييم وتصنيف الوظائف،
وتطبيق أنظمة الخدمة المدنية وشئون مماثلة.
يستبعد منها :إدارة وخدمات شئون األفراد المتصلة بوظيفة معينة (تصنف حسب الوظيفة).
 .70132خدمات تخطيطية وإحصائية شاملة ()CS
 .7013201خدمات تخطيطية وإحصائية شاملة
 oإدارة وتشغيل الخدمات الشاملة للتخطيط االقتصادي واالجتماعي والخدمات اإلحصائية الشاملة ،بما
في ذلك صياغة وتنسيق ومتابعة الخطط والبرامج االقتصادية واالجتماعية الشاملة والخطط
والبرامج اإلحصائية الشاملة.
يستبعد منها :خدمات التخطيط االقتصادي واالجتماعي والخدمات اإلحصائية المرتبطتان بوظيفة معينة
(تصنفان حسب الوظيفة).
 .70133خدمات عامة أخرى )(CS
 .7013301خدمات عامة أخرى
 oإدارة وتشغيل خدمات عامة أخرى مثل الخدمات المركزية لإلمدادات والمشتريات ،وحفظ وتخزين
سجالت وأرشيف الحكومة ،وتشغيل المباني التي تملكها أو تشغلها الحكومة ،والمجمعات المركزية
للمركبات ،ومكاتب الطباعة التي تديرها الحكومة والخدمات المركزية للكمبيوتر وتجهيز البيانات...
إلخ.
يستبعد منها :خدمات عامة أخرى متصلة بوظيفة معينة (تصنف حسب الوظيفة).
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 .7014البحوث األساسية
البحوث األساسية هي أعمال تجريبية أو نظرية تهدف أساسا ً الكتساب معرفة جديدة ألسس الظواهر
والحقائق المالحظة دون تصور أي تطبيق أو استخدام خاص.
 .70141البحوث األساسية ()CS
 .7014101البحوث األساسية
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية القائمة بالبحوث األساسية.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث األساسية التي تضطلع بها هيئات غير حكومية
مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث والتطوير (يصنفان حسب الوظيفة).

 .7015البحوث والتطوير في مجال الخدمات العمومية العامة
البحوث التطبيقية هي عمليات بحث أصلية أجريت من أجل اكتساب معارف جديدة ،ولكنها موجهة
بالدرجة األولى نحو غرض أو هدف عملي معين ،أما التطوير التجريبي فهو عمل منتظم يستند إلى
المعرفة المتوافرة المستمدة من البحوث والتجارب العملية ،موجه نحو إنتاج مواد ومنتجات وأساليب
جديدة أو تشغيل عمليات ونظم وخدمات جديدة أو إدخال تحسينات كبيرة على ما هو منتج أو مجهز
بالفعل.
 .70151البحوث والتطوير في مجال الخدمات العمومية العامة ()CS
 .7015101البحوث والتطوير في مجال الخدمات العمومية العامة
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية القائمة ببحوث تطبيقية وتطوير تجريبي في مجال الخدمات العمومية
العامة.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير في مجال الخدمات العمومية العامة
الذين تضطلع بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  45من 345

 .7016خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر
 .70161خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر )(CS
 .7016101خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر
 oإدارة أو تشغيل أو دعم خدمات عمومية عامة مثل قيد الناخبين ،وإجراء االنتخابات واالستفتاءات،
وإدارة األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الواقعة تحت الوصاية الدولية .الخ.
تشمل :خدمات عمومية عامة ال يمكن تصنفيها تحت ( )7011أو ( )7012أو ( )7013أو ()7014
أو (.)7015
يستبعد منها :معامالت الدين العام ( ،)7017والتحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات
الحكومة (.)7018

 .7017معامالت الدين العام
 .70171معامالت الدين العام ()CS
 .7017101معامالت الدين العام
 oمدفوعات تكلفة التمويل والنفقات المتعلقة بضمان اكتتاب القروض الحكومية وطرحها.
يستبعد منها :التكلفة اإلدارية إلدارة الدين العام (.)7011201

 .7018التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة
 .70181التحويالت ذات الطبيعة العامة ببن مختلف مستويات الحكومة ()CS
 .7018101التحويالت ذات الطبيعة العامة ببن مختلف مستويات الحكومة
 oالتحويالت ذات الطبيعة العامة ،وغير المخصصة لوظيفة معينة ،بين مختلف مستويات الحكومة.
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 .702المفاع
 .7021الدفاع العسكري
 .70211الدفاع العسكري ()CS
 .7021101الدفاع العسكري
 oإدارة شئون وخدمات الدفاع العسكري.
 oتشغيل قوات الدفاع البرية والبحرية والجوية ،وتشغيل قوات سالح المهندسين وسالح النقل
واالتصاالت ،والمخابرات ،وشئون األفراد ،وقوات الدفاع األخرى غير المحاربة ،وتشغيل أو دعم
قوات االحتياطي والقوات المعاونة بالمؤسسة الدفاعية.
تشمل :مكاتب الملحقين العسكريين في الخارج والمستشفيات الميدانية.
يستبعد منها :بعثات المعونة العسكرية ( ،)7023101والمستشفيات في القواعد العسكرية (،)7073
والمدارس والكليات العسكرية التي تكون المناهج فيها مشابهة لمناهج المؤسسات المدنية رغم أن االلتحاق
بها قد يكون قاصرا على العسكريين وعائالتهم ( )7091أو ( ،)7092أو ( ،)7093أو ( ،)7094وبرامج
معاشات التقاعد للعسكريين (.)7102

 .7022الدفاع المدني
 .70221الدفاع المدني ()CS
 .7022101الدفاع المدني
 oإدارة شئون وخدمات الدفاع المدني ،وصياغة خطط الطوارئ ،وتنظيم التدريبات التي تشمل
المؤسسات المدنية والمدنيين.
 oتشغيل أو دعم قوات الدفاع المدني.

يستبعد منها :خدمات الحمايـة المدنية ( ،)7032101وشراء وتخزين المواد الغذائية والمعدات وإمدادات
أخرى الستخدامها في حاالت الطوارئ الناتجة عن كوارث في زمن السلم (.)7109101
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 .7023المعونة العسكرية االجنبية
 .70231المعونة العسكرية االجنبية )(CS
 .7023101المعونة العسكرية االجنبية
 oإدارة المع ونة العسكرية وتشغيل بعثات المعونة العسكرية المفوضة لدى حكومات أجنبية أو الملحقة
بالمنظمات أو األحالف العسكرية الدولية.
 oالمعونة العسكرية في شكل منح (نقدية أو عينية) أو القروض (بغض النظر عن سعر تكلفة التمويل
عليها) أو قروض المعدات والمساهمات في قوات حفظ السالم الدولية ،بما في ذلك توزيع األفراد.
 .7024البحوث والتطوير في مجال الدفاع
 .70241البحوث والتطوير في مجال الدفاع )(CS
 .7024101البحوث والتطوير في مجال الدفاع
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير في مجال الدفاع.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير في مجال الدفاع اللذين تقوم بهما هيئات
غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101

 .7025شئون دفاع غير مصنفة في مكان آخر
 .70251شئون دفاع غير مصنفة في مكان آخر ()CS
 .7025101شئون دفاع غير مصنفة في مكان آخر
 oإدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق ومتابعة السياسات العامة والخطط
والبرامج والميزانيات المرتبطة بالدفاع ،وإعداد وتنفيذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بالدفاع ،وإنتاج
ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن الدفاع .الخ.
تشمل :شئون وخدمات الدفاع التي ال يمكن تصنيفها تحت البنود ( )7021أو ( )7022أو ()7023
أو (.)7024
يستبعد منها :إدارة شئون المحاربين القدامى (.)7102
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 .703النظام العام وشئون السالمة العامة
 .7031خدمات الشرطة
 .70311خدمات الشرطة ()CS
 .7031101خدمات الشرطة
 oإدارة شئون وخدمات الشرطة ،بما في ذلك تسجيل األجانب ،وإصدار وثائق العمل والسفر
للمهاجرين ،وحفظ سجالت عن المعتقلين واإلحصاءات المتعلقة بعمل الشرطة ،وتنظيم ومراقبة
حركة السير بالطرق ،ومنع التهريب ومراقبة صيد األسماك بعيدا ً عن الشاطئ وفي البحار.
 oتشغيل قوات الشرطة النظامية والمساعدة وحرس الموانئ والحدود والشواطئ والقوات الخاصة
األخرى التي تستخدمها السلطات العامة ،وتشغيل مختبرات الشرطة ،وتشغيل أو دعم برامج تدريب
الشرطة.
تشمل :مراقبي حركة السير.
يستبعد منها :كلـيــات الشـــرطـــة التي تقدم تعليما ً عاما ً إلى جانب التدريب على أعمال الشرطة ()7091
أو ( )7092أو ( )7093أو (.)7094
 .7032خدمات الحماية ضد الحريق
 .70321خدمات الحماية ضد الحريق ()CS
 .7032101خدمات الحماية ضد الحريق
 oإدارة شئون وخدمات الحماية ضد الحريق ومكافحة الحرائق.
 oإدارة فرق مكافحة الحرائق النظامية والمساعدة والخدمات األخرى في مجال منع الحرائق ومكافحتها
التي توفرها السلطات العامة ،وتشغيل أو دعم برامج التدريب على منع الحرائق ومكافحتها.
تشمل :خدمات الحماية المدنية مثل االنقاذ في الجبال ،ومراقبة الشواطئ ،وإخالء المناطق المغمورة
بمياه الفيضانات  ..الخ.
يستبعد منها :الدفاع المدني ( ،)7022101والقوات المدربة تدريبا خاصا والمجهزة لمكافحة أو منع
حرائق الغابات (.)7042201
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 .7033المحاكم
 .70331المحاكم )(CS
 .7033101المحاكم
 oإدارة أو تشغيل أو دعم المحاكم المدنية والجنائية والنظام القضائي ،بما في ذلك تنفيذ الغرامات
والتسويات القانونية التي تفرضها المحاكم وتشغيل النظم الخاصة بمراقبة المساجين المفرج عنهم
على أساس مشروط أو ذوي العقوبات المعلقة الخاضعين للمراقبة.
 oالتمثيل القانوني والمشورة القانونية باسم الحكومة أو باسم آخرين عندما تقوم الحكومة بتوفيرهما في
شكل نقد أو خدمات.
تشمل :المحاكم اإلدارية ،ودواوين مسؤولي الشكاوى وما شابه ذلك.
يستبعد منها :إدارة السجون (.)7034101

 .7034السجون
 .70341السجون ()CS
 .7034101السجون
 oإدارة أو تشغيل أو دعم السجون واألماكن األخرى المخصصة الحتجاز المجرمين أو إلعادة تأهيلهم
مثل مزارع وورش السجون ،وإصالحيات األحداث ومصحات المساجين المجرمين المختلين
عقليا...الخ.
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 .7035البحوث والتطوير في مجال النظام العام وشئون السالمة العامة
ورد تعريفا البحوث األساسية ،والبحوث والتطوير تحت البندين ( )7014و(.)7015
 .70351البحوث والتطوير في مجال النظام العام وشئون السالمة العامة )(CS
 .7035101البحوث والتطوير في مجال النظام العام وشئون السالمة العامة
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في مجال البحوث والتطوير في مجال النظام العام وشئون
السالمة العامة.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير في مجال النظام العام وشئون السالمة
العامة اللذين تقوم بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101

 .7036شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في مكان آخر
 .70361شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في مكان آخر )(CS
 .7036101شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في مكان آخر
 oإدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق ومتابعة السياسات العامة والخطط
والبرامج والميزانيات المتعلقين بالنظام العام وشئون السالمة العامة ،وإعداد وتنفيذ اللوائح التنظيمية
والمعايير الخاصة بتوفير خدمات النظام العام وشئون السالمة العامة ،وإنتاج ونشر معلومات عامة
ووثائق فنية وإحصاءات عن النظام العام وشئون السالمة العامة.
تشمل :شئون وخدمات النظام العام والسالمة العامة التي ال يمكن تصنيفها تحت ( )7031أو ()7032
أو ( )7034أو (.)7035
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 .704الشئون االقتصادية
 .7041الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة
 .70411الشئون االقتصادية والتجارية العامة ()CS
 .7041101الشئون االقتصادية والتجارية العامة
 oإدارة الشئون والخدمات االقتصادية والتجارية العامة ،بما في ذلك الشئون التجارية الخارجية العامة،
ووضع وتنفيذ السياسات االقتصادية والتجارية العامة ،والعمل كحلقة وصل بين مختلف فروع
الحكومة وبين الحكومة وقطاع األعمال.
 oتنظيم أو دعم األنشطة االقتصادية والتجارية العامة مثل تجارة التصدير واالستيراد ككل ،وأسواق
السلع األساسية وأسواق أسهم رأس المال ،وضوابط الدخل العامة ،واألنشطة العامة لترويج التجارة،
والتنظيم العام لالحتكارات والقيود األخرى على التجارة ودخول األسواق  ..الخ ،والرقابة على
النشاط المصرفي.
 oتشغيل أو دعم المؤسسات التي تتعامل مع براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق النسخ،
وتسجيل الشركات ،والتنبؤ باألحوال الجوية ،والمعايير ،والمساحة الهيدرولوجية ،والمساحة
التطبيقية...الخ.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم السياسات والبرامج االقتصادية والتجارية العامة.
تشمل :تعليم وحماية المستهلك.
يستبعد منها :الشئون االقتصادية والتجارية لصناعة معينة (المصنفة تحت المجموعات من ( )7042حتى
( )7047حسبما هو مالئم).
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 .70412شئون العمالة العامة ()CS
 .7041201شئون العمالة العامة
 oإدارة شئون وخدمات العمالة العامة ،ووضع وتنفيذ سياسات العمالة العامة ،والرقابة على ظروف
العمل وتنظيمها (ساعات العمل ،األجور ،السالمة  ..الخ) ،والعمل كحلقة وصل بين مختلف فروع
الحكومة وبين الحكومة والمنظمات الصناعية والتجارية والعمالية العامة.
 oتشغيل أو دعم البرامج أو النظم العامة لتسهيل تنقل العمالة ،والحد من التمييز على أساس الجنس
أو العرق أو السن أو أي نوع أخر من أنواع التمييز ،وتخفيض معدل البطالة في المناطق الفقيرة
أو المتخلفة ،ودعم تشغيل المجموعات المضارة أو المجموعات األخرى التي تتسم بارتفاع معدالت
البطالة بينها...الخ ،وتشغيل أو دعم خدمات التحكيم والوساطة.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات العمالة العامة.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم سياسات وبرامج العمالة العامة.
يستبعد منها :شئون العمالة في صناعة معينة (تصنف تحت المجموعات من ( )7042حتى ()7047
حسبما هو مالئم) ،وتوفير الحماية االجتماعية في شكل منافع نقدية ومنافع عينية لألفراد العاطلين عن
العمل (.)71051

 .7042الزراعة والحراجة والصيد البحري والبري
 .70421الزراعة ()CS
 .7042101الزراعة
 oإدارة الشئون والخدمات الزراعية ،والمحافظة على األرض المنزرعة أو إصالحها أو زيادة رقعتها،
واإلصالح الزراعي وتعمير األراضي ،والرقابة على النشاط الزراعي وتنظيمه.
 oإنشاء أو تشـــغيل شبكات مراقبة الفيضانات والري والصـــرف ،بـــما في ذلك المنح أو القروض
أو اإلعانات المالية الخاصة بتلك األعمال.
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 oتشغيل أو دعم البرامج أو النظم الخاصة بتثبيت أو تحسين أسعار المزرعة ودخل المزارع ،وتشغيل
أو دعم خدمات اإلرشاد الزراعي أو الخدمات البيطرية للمزارعين ،وخدمات مكافحة اآلفات
الزراعية ،وخدمات فحص المحاصيل وخدمات تصنيف المحاصيل وفرزها.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن الشئون والخدمات الزراعية.
 oالتعويضات أو المنح أو القروض أو اإلعانات المالية للمزارعين بصدد األنشطة الزراعية ،بما في
ذلك المدفوعات الخاصة بتقييد أو تشجيع إنتاج محصول معين أو باإلبقاء على األرض غير
مزروعة.
يستبعد منها :مشروعات التنمية المتعددة األغراض (.)7047401

 .70422الحراجة ()CS
 .7042201الحراجة
 oإدارة شئون وخدمات الحراجة ،والمحافظة على األشجار والنباتات وتوسيعها وترشيد استغاللها،
والرقابة على عمليات استخدامها وتنظيمها وإصدار تراخيص الخاصة فيها.
 oتشغيل أو دعم أعمال الخاصة بإزدهار األشجار والنباتات  ،ومكافحة اآلفات واألمراض ،وخدمات
اإلرشاد للعاملين بذلك المجال.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات الحراجة.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم أنشطة تجارية متعلقة بمجال الحراجة.
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 .70423الصيد البحري والبري ()CS
 .7042301الصيد البحري والبري
تشمل هذه الفئة الصيد البحري والبري التجاري والصيد بغرض التسلية ،وتشير شئون وخدمات الصيد
البحري والبري المبينة أدناه إلى األنشطة التي تمارس خارج المتنزهات والمحميات الطبيعية.
 oإدارة شئون وخدمات الصيد البحري والبري ،وحماية الرصيد السمكي ورصيد الحيوانات البرية،
وترشيد استغاللهما ،والرقابة على صيد األسماك في المياه العذبة وبالسواحل والمحيطات ومزارع
األسماك وصيد الحيوانات البرية وتنظيم هذه األنشطة ،وإصدار تراخيص الصيد البحري والبري.
 oتشغيل أو دعم مفاقس األسماك ،وخدمات اإلرشاد ،وأنشطة تغذية الرصيد السمكي أو غربلته ..الخ.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات الصيد البحري والبري.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم أنشطة الصيد البحري والبري التجارية ،بما في ذلك
إنشاء أو تشغيل مفاقس األسماك.
يستبعد منها :الرقابة على الصيد بعيدا ً عن الشواطئ وفي البحار ( ،)7031101وإدارة أو تشغيل أو دعم
المتنزهات والمحميات الطبيعية (.)7054101

 .7043الوقود والطاقة
 .70431الفحم وأنواع الوقود المعدني الصلب األخرى ()CS
 .7043101الفحم وأنواع الوقود المعدني الصلب األخرى
تغطي هذه الفئة الفحم بجميع درجاته ،واللغنايت والخشب الصخري نصف المتفحم بغض النظر عن
الطريقة المستخدمة في استخراجه أو االنتفاع به وتحويل هذه األنواع من الوقود إلى أشكال أخرى مثل
فحم الكوك أو الغاز.
 oإدارة شئون وخدمات الوقود المعدني الصلب ،والحفاظ على موارد الوقود المعدني الصلب واكتشافها
وتنميتها وترشيد استغاللها ،والرقابة على عمليات استخراج وتصنيع وتوزيع واستخدام الوقود
المعدني الصلب وتنظيمها.
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 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات الوقود المعدني الصلب.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم صناعة الوقود المعدني الصلب ،وصناعات فحم الكوك
أو قوالب الوقود أو الغاز المصنع.
يستبعد منها :شئون نقل الوقود المعدني الصلب (تصنف مع الفئة المالئمة في المجموعة .)7045

 .70432البترول والغاز الطبيعي ()CS
 .7043201البترول والغاز الطبيعي
تغطي هذه الفئة الغاز الطبيعي ،والغازات البترولية المسيلة وغازات المصفاة ،والنفط المستخرج من
الحقول أو مصادر أخرى مثل الطين الطفحي أو الرمال القطرانية وتوزيع غاز المدن بغض النظر عن
خواصه.
 oإدارة شئون وخدمات البترول والغاز الطبيعي ،والحفاظ على موارد البترول والغاز الطبيعي
واكتشافها وتنميتها وترشيد استغاللها ،والرقابة على عمليات استخراج وتصنيع وتوزيع واستخدام
البترول والغاز الطبيعي وتنظيمها.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات البترول والغاز الطبيعي.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم صناعة استخراج البترول وصناعة تكرير النفط الخام
والمنتجات السائلة والغازية ذات الصلة.

يستبعد منها :شئون نقل البترول والغاز (تصنف مع الفئة المالئمة في المجموعة .)7045

 .70433الوقود النووي )(CS
 .7043301الوقود النووي
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 oإدارة شئون وخدمات الوقود النووي ،والحفاظ على موارد المواد النووية واكتشافها وتنميتها وترشيد
استغاللها ،والرقابة على عمليات استخراج وتصنيع مواد الوقود النووي وعلى تصنيع وتوزيع
واستخدام عناصر الوقود النووي.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات الوقود النووي.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم صناعة تعدين المواد النووية والصناعات التي تعالج تلك
المواد.
يستبعد منها :شئون نقل الوقود النووي (تصنف مع الفئة المالئمة في المجموعة  ،)7045وتصريف
النفايات المشعة (.)7051101

 .70434أنواع وقود أخرى )(CS
 .7043401أنواع وقود أخرى
 oإدارة الشئون والخدمات المرتبطة بأنواع وقود مثل الوقود الكحولي والوقود الخشبي والفضالت
الخشبية ،وبقايا قصب السكر واألنواع األخرى للوقود غير التجاري.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن توافر هذه األنواع من الوقود
وإنتاجها واستخدامها.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم استخدام هذه األنواع من الوقود في إنتاج الطاقة.

يستبعد منها :إدارة األشجار والنباتات ( ،)70422والحرارة المولدة من الرياح والحرارة الشمسية
( )7043501أو ( ،)7043601وموارد الحرارة األرضية (.)7043601

 .70435الكهرباء ()CS
 .7043501الكهرباء
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تغطي هذه الفئة كال من المصادر التقليدية للكهرباء ،مثل االمدادات الكهربائية من مصادر التوليد
الحراري أو التوليد من مساقط مائية ،ومصادر أحدث مثل الكهرباء المستمدة من الرياح أو من الطاقة
الحرارية الشمسية.
 oإدارة شئون وخدمات الكهرباء ،والحفاظ على مصادر طاقة الكهرباء وتنميتها وترشيد استغاللها،
والرقابة على عمليات توليد الكهرباء ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتنظيم تلك العمليات.
 oإنشاء أو تشغيل شبكات إمدادات الكهرباء غير المدارة كمشروعات.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات الكهرباء.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم صناعة إمدادات الكهرباء ،بما في ذلك المصروفات على
إنشاء السدود واالشغال األخرى التي تهدف أساسا ً إلى توفير الكهرباء.
يستبعد منها :الطاقة غير الكهربائية المستمدة من الرياح أو الحرارة الشمسية (.)7043601
 .70436الطاقة غير الكهربائية ()CS
 .7043601الطاقة غير الكهربائية
 oإدارة شئون وخدمات الطاقة غير الكهربائية التي تختص أساسا ً بإنتاج وتوزيع واستخدام الحرارة في
شكل بخار ،أو مياه ساخنة ،أو هواء ساخن.
 oإنشاء أو إدارة شبكات توفر الطاقة غير الكهربائية كمشروعات عامة.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن توافر الطاقة غير الكهربائية وإنتاجها
وتوزيعها.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم استخدام الطاقة غير الكهربائية.
تشمل :مصادر الحرارة المتولدة في باطن األرض ،والطاقة غير الكهربائية المستمدة من الرياح
أو الحرارة الشمسية.

 .7044التعدين والصناعة التحويلية والتشييد
 .70441تعدين الموارد المعدنية بخالف الوقود المعدني ()CS
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 .7044101تعدين الموارد المعدنية بخالف الوقود المعدني
تغطي هذه الفئة العضويات المحملة بالمعادن ،والرمال ،والحجارة ،والمعادن الكيماوية ومعادن األسمدة،
والملح ،واألحجار الكريمة ،واالسبستوس ،والجبس  ..الخ.
 oإدارة شئون وخدمات التعدين والموارد المعدنية ،والحفاظ على الموارد المعدنية واكتشافها وتنميتها
وترشيد استغاللها ،والرقابة على عمليات التنقيب والتعدين والتسويق والجوانب األخرى لإلنتاج
المعدني وتنظيم تلك العمليات.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات التعدين والموارد المعدنية.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم أنشطة التعدين التجارية.
تشمل :إصدار التراخيص واإليجارات ،وتنظيم معدالت االنتاج ،والتفتيش على المناجم للتأكد من االلتزام
بقواعد األمن الصناعي ..الخ.
يستبعد منها :الفحم ووقود معدني صلب آخر ( ،)7043101والبترول والغاز الطبيعي ()7043201
ومواد الوقود النووي (.)7043301

 .70442الصناعة التحويلية ()CS
 .7044201الصناعة التحويلية
 oإدارة شئون وخدمات الصناعة التحويلية ،وتطوير أو توسيع أو تحسين الصناعة التحويلية ،والرقابة
على عمليات إنشاء وتشغيل المصانع وتنظيمها ،والعمل كحلقة وصل مع اتحادات الصناع
والمنظمات األخرى المهتمة بشئون وخدمات الصناعة التحويلية.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن أنشطة الصناعة التحويلية والمنتجات
المصنعة.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم المنشأة الصناعية.
تشمل :تفتيش المصانع للتأكد من االلتزام بقواعد األمن الصناعي ،وحماية المستهلكين من المنتجات
الخطرة...إلخ.
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  59من 345

يستبعد منها :الشئون والخدمات المتعلقة بصناعة إنتاج الفحم ( ،)7043101أو صناعة تكرير البترول
( )7043201أو صناعة الوقود النووي (.)7043301

 .70443التشييد ()CS
 .7044301التشييد
 oإدارة شئون وخدمات التشييد ،والرقابة على صناعة التشييد ،ووضع وتنظيم معايير التشييد.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات التشييد.
تشمل :إصدار الشهادات ،والسماح بشغل مواقع اإلنشاءات والتفتيش عليها للتأكد من االلتزام بقواعد
األمن الصناعي...إلخ.
يستبعد منها :المنح أو القروض أو اإلعانات المالية لبناء مساكن ومبان صناعية ،وشوارع ،ومرافق
عامة ومرافق ثقافية...إلخ (تصنف حسب الوظيفة) ،ووضع وتنظيم معايير اإلسكان (.)7061101

 .7045النقل
 .70451النقل البري ()CS
 .7045101النقل البري
 oإدارة شئون وخدمات تشغيل واستخدام وإنشاء وصيانة شبكات ومرافق النقل البري ( الطرق
والجسور واإلنفاق ومواقف انتظار السيارات ومواقف الحافالت  ..الخ ).
 oتنظيم مستخدمي الطرق والرقابة عليهم (إصدار تراخيص السيارات والقيادة ،والتفتيش على سالمة
السيارات ،وتحديد حجم وحمولة سيارات الركاب وعربات النقل ،وتنظيم ساعات عمل الحافالت
وسائقي الشاحنات والعربات  ..الخ )  ،وتنظيم عمليات شبكات النقل البري والرقابة عليها (منح
االمتيازات ،واعتماد تعريفات الشحن ونقل الركاب وساعات الخدمة وتواترها  ..الخ) ،والرقابة على
إنشاء الطرق وصيانتها.
 oإنشاء أو تشغيل شيكات ومرافق النقل البري غير المدارة كمشروعات.
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 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن عمليات شبكة النقل البري وعن أنشطة
إنشاء الطرق.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم تشغيل أو إنشاء أو صيانة أو تحسين شبكات ومرافق
النقل البري.
تشمل :الطرق السريعة ،وطرق المدن ،والشوارع وممرات الدراجات ومعابر المشاة.
يستبعد منها :ضبط حركة السير ( ،)7031101والمنح والقروض واإلعانات المالية لصناع المركبات
( ،)7044201وتنظيف الشوارع ( ،)7051101وإنشاء الحواجز المانعة للصوت واألسوار
والتجهيزات األخرى العازلة للصوت بما في ذلك إعادة تسوية أقسام الطرق السريعة بالمدن بأسطح
مخففة للصوت ( ،)7053101وإنارة الشوارع (.)7064101

 .70452النقل المائي ()CS
 .7045201النقل المائي
 oإدارة شئون وخدمات تشغيل واستخدام وإنشاء وصيانة شبكات ومرافق النقل الداخلي ومرافق
وأنظمة النقل الساحلي وبالمحيطات (الموانئ ،واألرصفة ،والمعدات واألجهزة المساعدة المالحية،
والقنوات ،والجسور ،واألنفاق ،وحواجز األمواج ،واألرصفة البحرية ،وأرصفة المرفأ ،ومحطات
السفن  ..الخ).
 oتنظيم مستخدمي النقل المائي والرقابة عليهم ( تسجيل وإصدار تراخيص السفن والطاقم والتفتيش
على السفن ،والقواعد الخاصة بسالمة الركاب وأمن الشحن  ..الخ )  ،وتنظيم عمليات شبكات النقل
المائي (منح االمتيازات ،واعتماد تعريفات الشحن والركاب وساعات الخدمة وتواترها  ..الخ)،
وتنظيم إنشاء وصيانة مرافق النقل المائي.
 oإنشاء أو تشغيل شبكات ومرافق النقل المائي غير المدارة كمشروعات (مثل العبارات).
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن عمليات شبكة النقل المائي وعن أنشطة
إنشاء مرافق النقل المائي.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم تشغيل أو إنشاء أو صيانة أو تحسين شبكات ومرافق
النقل المائي.
تشمل :األجهزة المساعدة المالحية بالالسلكي واألقمار الصناعية ،وخدمات الطوارئ لإلنقاذ والسحب.
يستبعد منها :المنح والقروض واإلعانات المالية لصناع السفن (.)7044201
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 .70453النقل بالسكك الحديدية ()CS
 .7045301النقل بالسكك الحديدية
 oإدارة شئون وخدمات تشغيل أو استخدام أو إنشاء أو صيانة شبكات ومرافق النقل بالسك الحديدية
(قواعد الخطوط الحديدية ،والمحطات ،واالنفاق ،والجسور ،والحواجز ،واالنفاق غير
المسقوفة...الخ).
 oتنظيم مستخدمي السكك الحديدية والرقابة عليهم (حالة المعدات المتحركة ،واستقرار قواعد الطرق،
وسالمة الركاب وأمن الشحن  ..الخ) ،وتنظيم عمليات شبكة النقل بالسكك الحديدية (منح االمتيازات،
واعتماد تعريفات الشحن والركاب ،وساعات الخدمة وتواترها  ..الخ) وتنظيم إنشاء وصيانة السكك
الحديدية.
 oإنشاء أو تشغيل شبكات ومرافق النقل بالسكك الحديدية غير المدارة كمشروعات.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن عمليات شبكة النقل بالسكك الحديدية وعن
أنشطة إنشاء خطوط حديدية.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم تشغيل أو إنشاء أو صيانة أو تحسين شبكات ومرافق
النقل بالسكك الحديدية.
تشمل :شبكات النقل بالسكك الحديدية على الخطوط الطويلة وبين المدن ،وشبكات النقل السريع بالسكك
الحديدية بين المدن والضواحي ،وشبكات النقل بالسكك الحديدية داخل المدن ،وشراء المعدات المتحركة
وصيانتها.
يستبعد منها :المنح والقروض واإلعانات المالية لصناع المعدات المتحركة ( ،)7044201وإنشاء
حواجز عزل الصوت ،واألسوار والتجهيزات األخرى العازلة للصوت ،بما في ذلك إعادة تسوية أقسام
السكك الحديدية بأسطح مخففة للصوت (.)7053101
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 .70454النقل الجوي )(CS
 .7045401النقل الجوي
 oإدارة شئون وخدمات تشغيل واستخدام وإنشاء وصيانة شبكات ومرافق النقل الجوي (المطارات،
والمدارج ،والمحطات النهائية ،وحظائر الطائرات ،واألجهزة المساعدة والمعدات المالحية ،وأجهزة
المراقبة الجوية ... ،الخ).
 oتنظيم مستخدمي النقل الجوي والرقابة عليهم (تسجيل وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين
والطاقم الجوي واألرضي ،واللوائح التنظيمية الخاصة بأمن الركاب ،والتحقيق في حوادث النقل
الجوي  ..الخ) ،وتنظيم عمليات شبكة النقل الجوي (تخصيص الممرات الجوية ،واعتماد تعريفات
الشحن والركاب وتواتر الخدمة ومستوياتها  ..الخ) ،وتنظيم إنشاء وصيانة مرفق النقل الجوي.
 oإنشاء أو تشغيل الخدمات والمرافق العامة للنقل الجوي غير المدارة كمشروعات.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن عمليات شبكة النقل الجوي وعن إنشاء
مرفق النقل الجوي.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم تشغيل أو إنشاء أو صيانة أو تحسين شبكات

ومرافق

النقل الجوي.
تشمل :األجهزة المساعدة المالحية بالالسلكي واألقمار الصناعية ،وخدمات طوارئ االنقاذ ،وخدمات
الشحن والركاب المنتظمة والعارضة ،وتنظيم ومراقبة طيران األفراد.
يستبعد منها :المنح والقروض واإلعانات المالية المقدمة لصناع الطائرات (.)7044201

 .70455النقل عبر خطوط األنابيب وأنواع النقل األخرى ()CS
 .7045501النقل عبر خطوط األنابيب وأنواع النقل األخرى
 oإدارة شئون وخدمات تشغيل واستخدام وإنشاء وصيانة خطوط األنابيب وشبكات النقل األخرى
(الخطوط الحديدية المعلقة ،والعربات المعلقة ،والكراسي المصعدية  ..الخ).
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 oتنظيم مستخدمي خطوط األنابيب وشبكات النقل األخرى والرقابة عليهم (من حيث تسجيل وإصدار
تراخيص المعدات والتفتيش عليها ،ومهارات المشغلين وتدريبهم ،ومعايير السالمة  ..الخ) ،وتنظيم
عمليات خطوط األنابيب وشبكات النقل األخرى (منح االمتيازات ،وتحديد التعريفات ،وتواتر الخدمة
ومستوياتها  ..الخ) ،وتنظيم إنشاء وصيانة خطوط األنابيب وشبكات النقل األخرى).
 oإنشاء أو تشغيل خطوط األنابيب وشبكات النقل األخرى غير المدارة كمشروعات.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن تشغيل وإنشاء خطوط األنابيب وشبكات
النقل األخرى.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم تشغيل أو إنشاء أو صيانة أو تحسين خطوط األنابيب
وشبكات النقل األخرى.

 .7046االتصاالت
 .70461االتصاالت ()CS
 .7046101االتصاالت
 oإدارة شئون وخدمات إنشاء وتمديد وتحسين وتشغيل واستخدام وصيانة شبكات االتصاالت (شبكات
البريد والهاتف والبرق واالتصاالت الالسلكية وشبكات اتصاالت األقمار الصناعية).
 oتنظيم عمليات شبكة االتصاالت (منح االمتيازات وتخصيص الذبذبات ،ومواصفات السوق التي
توجه إليها الخدمات وتحديد تعريفات المستخدمين  ..الخ).
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات االتصاالت.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم إنشاء أو تشغيل أو صيانة أو تحسين شبكات االتصاالت.

يستبعد منها :األجهزة المالحية المساعدة الالسلكية والمسيرة باألقمار الصناعية ألغراض النقل المائي
( )7042501والنقل الجوي ( ،)7045401وشبكات البث االذاعي والتلفزيوني (.)7083101
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 .7047صناعات أخرى
 .70471تجارة التوزيع ،والتخزين والحفظ في المستودعات ()CS
 .7047101تجارة التوزيع ،والتخزين والحفظ في المستودعات
 oإدارة شئون وخدمات تجارة التوزيع وصناعة التخزين والحفظ في المستودعات.
 oتنظيم تجارة الجملة والتجزئة والرقابة عليها (إصدار التراخيص ،وممارسات البيع ،وتصنيف
األغذية المعبأة وسلع أخرى معدة الستهالك األسر ،وفحص الموازين  ،وآالت الوزن األخرى ..
الخ) ،وتنظيم صناعة التخزين والحفظ بالمستودعات ( بما في ذلك إصدار تراخيص ومراقبة
المستودعات الحكومية  ..الخ).
 oإدارة مراقبة األسعار ونظم التوزيع العاملة من خالل تجار التجزئة أو الجملة بغض النظر عن نوع
السلع المعنية أو المستهلك المقصود ،وإدارة وتوفير األغذية واإلعانات األخرى من هذا النوع
للجمهور.
 oإنتاج ونشر معلومات للمتخصصين والجمهور عن األسعار وعن توافر سلع وجوانب أخرى لتجارة
التوزيع وصناعة التخزين والحفظ في المستودعات ،وتجميع ونشر إحصاءات عن تجارة التوزيع
وصناعة التخزين والحفظ في المستودعات.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم تجارة التوزيع ولصناعة التخزين والحفظ في
المستودعات.
يستبعد منها :إدارة األسعار والضوابط األخرى المطبقة على المنتجين (مصنفة حسب الوظيفة) ،واألغذية
واإلعانات المماثلة األخرى السارية على فئات سكانية معينة أو على أفراد.

.70472الفنادق والمطاعم ()CS
.7047201الفنادق و المطاعم
 oإدارة شئون وخدمات إنشاء وتوسيع وتحسين وتشغيل وصيانة الفنادق والمطاعم.
 oتنظيم أعمال الفنادق والمطاعم والرقابة عليها (لوائح تنظيم األسعار والنظافة وممارسات البيع،
وإصدار تراخيص الفنادق والمطاعم...إلخ).
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات الفنادق والمطاعم.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم إنشاء أو تشغيل ،أو صيانة أو تحسين الفنادق والمطاعم.
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 .70473السياحة ()CS
 .7047301السياحة
 oإدارة شئون وخدمات السياحة ،وترويج السياحة وتنميتها ،والعمل كحلقة اتصال مع صناعات النقل
والفنادق والمطاعم والصناعات األخرى المستفيدة من السياح.
 oإدارة مكاتب السياحة داخل البالد وخارجها ،إلخ ،وتنظيم حمالت الدعاية واإلعالن ،بما في ذلك
إنتاج ونشر مطبوعات دعائية وما شابه ذلك.
 oتجميع ونشر إحصاءات عن السياحة.

 .70474مشاريع التنمية متعددة األغراض ()CS
 .7047401مشاريع التنمية متعددة األغراض
تتألف مشاريع التنمية المتعددة األغراض عادة من مرافق متكاملة لتوليد الطاقة وضبط الفيضانات،
والري ،والمالحة ،والترفيه.
 oإدارة شئون وخدمات إنشاء وتوسيع وتحسين وتشغيل وصيانة مشاريع التنمية متعددة األغراض.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات مشاريع التنمية متعددة
األغراض.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم إنشاء أو تشغيل أو صيانة أو تحسين مشاريع التنمية
متعددة األغراض.
يستبعد منها :المشاريع القائمة على وظيفة رئيسية واحدة ووظائف أخرى ثانوية (التي تصنف حسب
الوظيفة الرئيسية).

 .7048البحوث والتطوير في مجال الشئون االقتصادية
ورد تعريفا البحوث األساسية ،والبحوث والتطوير تحت البندين ( )7014و(.)7015
 .70481البحوث والتطوير في مجال الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة ()CS
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 .7048101البحوث والتطوير في مجال الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير في مجال الشئون االقتصادية
والتجارية وشئون العمالة العامة.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير في مجال الشئون االقتصادية والتجارية
وشئون العمالة العامة اللذين تقوم بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101

 .70482البحوث والتطوير في مجال الزراعة والحراجة والصيد البحري والبري ()CS
 .7048201البحوث والتطوير في مجال الزراعة والحراجة والصيد البحري والبري
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير في مجال الزراعة والحراجة والصيد
البحري والبري.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير في مجال الزراعة والحراجة والصيد
البحري والبري اللذين تقوم بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101

 .70483البحوث والتطوير في مجال الوقود والطاقة ()CS
 .7048301البحوث والتطوير في مجال الوقود والطاقة
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير في مجال الوقود والطاقة.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير في مجال الوقود والطاقة اللذين تقوم
بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101
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 .70484البحوث والتطوير في مجال التعدين والصناعة التحويلية والتشييد ()CS
 .7048401البحوث والتطوير في مجال التعدين والصناعة التحويلية والتشييد
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير في مجال التعدين والصناعة التحويلية
والتشييد.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير في مجال التعدين والصناعة التحويلية
والتشييد اللذين تقوم بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101

 .70485البحوث والتطوير في مجال النقل ()CS
 .7048501البحوث والتطوير في مجال النقل
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير في مجال النقل.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير في مجال النقل اللذين تقوم بهما هيئات
غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101

 .70486البحوث والتطوير في مجال االتصاالت ()CS
 .7048601البحوث والتطوير في مجال االتصاالت
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير في مجال االتصاالت.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير في مجال االتصاالت اللذين تقوم بهما
هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101
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 .70487البحوث والتطوير في مجال صناعات أخرى ()CS
 .7048701البحوث والتطوير في مجال صناعات أخرى
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير المتعلقين بقطاعات أخرى.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير المتعلقين بقطاعات أخرى اللذين تقوم
بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
تشمل :تجارة التوزيع ،والتخزين والحفظ بالمستودعات ،والفنادق والمطاعم ،والمشروعات التنموية
متعددة األغراض.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101

 .7049الشئون االقتصادية غير المصنفة في مكان آخر
 .70491الشئون االقتصادية غير المصنفة في مكان آخر ()CS
 .7049101الشئون االقتصادية غير المصنفة في مكان آخر
 oإدارة أو تشغيل أو دعم األنشطة المتعلقة بالشئون االقتصادية العامة والقطاعية التي ال يمكن تصنيفها
تحت ( )7041أو( )7042أو ( )7043أو ( )7044أو ( )7045أو ( )7046أو ()7047
أو (.)7048
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 .705محاية البيئة
يستند تقسيم حماية البيئة إلى تصنيف أنشطة حماية البيئة الوارد تفصيله في النظام األوروبي لتجميع
المعلومات االقتصادية عن البيئة ،الصادر عن المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي (يوروستات).

 .7051تصريف النفايات
تـغطـي هذه المجموعة جمع ومعالجة الـنـفـايـات وتـصـريـفـهــا ،وجمع النفايات يشمل كنس الشوارع
والميادين والممرات واألسواق والحدائق العامة والمتنزهات  ..الخ  ،وجمع كل أنواع النفايات ،ســــواء
تم ذلك بصورة انتقائية حسب نوع المنتج أو بدون تمييز ليشمل كل النفايات ،ونقلها إلى مكان المعالجة
أو التصريف.
تشمل معالجة النفايات بأي أسلوب أو عملية تغير الطابع المادي أو الكيميائي أو الحيوي للنفايات
أو تكوينها من أجل إبطال مفعولها أو جعلها غير ضارة ،أو لجعل نقلها أكثر أمانا ،أو لجعلها أكثر قابلية
لالستخالص أو التخزين أو لتقليل حجمها.
ويشتمل تصريف النفايات على الطرح النهائي للنفايات التي ال ينتظر استخدامها بأي شكل كان إما بالردم
أو االحتواء أو الدفن تحت األرض أو اإلغراق في البحر أو بأي أسلوب تصريف آخر.

 .70511تصريف النفايات ()CS
 .7051101تصريف النفايات
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم نظم جمع ومعالجة وتصريف النفايات ،أو الرقابة عليها.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم تشغيل أو إنشاء أو صيانة أو تحسين تلك النظم.

تشمل :جمع ومعالجة النفايات النووية وتصريفها.
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 .7052تصريف مياه الصرف الصحي
تغطي هذه المجموعة تشغيل شبكات المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي.
ويشمل تشغيل شبكات المجاري إدارة وإنشاء نظام المجمعات وخطوط األنابيب والقنوات والمضخات
لنقل أي مياه مهدرة (مياه المطر ،وأي مياه مهدرة محلية وغيرها) من نقاط التكوين إلى محطة معالجة
مياه المجاري أو إلى نقطة حيث يتم تصريفها إلى مياه سطحية.
وتشتمل معالجة مياه الصرف الصحي على أي عملية ميكانيكية أو حيوية أو متطورة لجعل المياه المهدرة
تتالءم مع معايير البيئة السارية أو أي معايير أخرى للنوعية.
 .70521تصريف مياه الصرف الصحي ()CS
 .7052101تصريف مياه الصرف الصحي
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم شبكات المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي أو الرقابة عليها.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم تشغيل تلك الشبكات أو إنشائها أو صيانتها أو تحسينها.

 .7053تخفيف التلوث
تغطي هذه المجموعة األنشطة المتعلقة بالهواء وحماية المناخ ،وحماية التربة والمياه الجوفية ،والحد من
الضوضاء واالهتزازات ،والحماية من اإلشعاعات.
وتشمل هذه األنشطة إنشاء وصيـانـة وتشغيل نظم ومحطات المتابعة ( بخــالف محـطـات األرصـاد
الجوية) ،وإنشاء حواجز صوتية وأسوار وتجهيزات أخرى عازلة للصوت بما في ذلك إعادة تسوية
أقسام الطرق السريعة أو السكك الحديدية بالمدن بأسطح مخففة للصوت ،وتدابير تخفيف التلوث
بالمسطحات المائية ،وتدابير منع أو الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والمواد الملوثة التي تؤثر تأثيرا ً
ضارا ً على نوعية الهواء  ،وإنشاء وصيانة وتشغيل التجهيزات الخاصة بتطهير التربة الملوثة
وتخزين المنتجات الملوثة  ،ونقل المنتجات الملوثة.
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 .70531تخفيف التلوث ()CS
 .7053101تخفيف التلوث
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم األنشطة المتعلقة بتخفيف التلوث أو الرقابة عليها.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم األنشطة المتعلقة بتخفيف التلوث.

 .7054حماية التنوع الحيوي والمناظر الطبيعية
تغطي هذه المجموعة األنشطة المتعلقة بحماية أصناف الحيوان والنبات (واألنواع المنقرضة وإنعاش
األنواع المهددة باالنقراض) ،وحماية المواطن الطبيعية (بما في ذلك إدارة المتنزهات الطبيعية
والمحميات الطبيعية) ،وحماية المناظر الطبيعية لقيمتها الجمالية (بما في ذلك إعادة تشكيل المناظر
الطبيعية التالفة بغرض زيادة قيمتها الجمالية وإصالح مواقع المناجم والمحاجر المهجورة).
 .70541حماية التنوع الحيوي والمناظر الطبيعية ()CS
 .7054101حماية التنوع الحيوي والمناظر الطبيعية
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم األنشطة المتعلقة بحماية التنوع الحيوي والمناظر الطبيعية
أو الرقابة عليها.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم األنشطة المتعلقة بحماية التنوع الحيوي والمناظر
الطبيعية.

 .7055البحوث والتطوير في مجال حماية البيئة
ورد تعريف البحوث األساسية ،والبحوث والتطوير تحت البندين ( )7014و(.)7015
 .70551البحوث والتطوير في مجال حماية البيئة ()CS
 .7055101البحوث والتطوير في مجال حماية البيئة
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير المتعلقين بحماية البيئة.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير المتعلقين بحماية البيئة اللذين تقوم
بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101
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 .7056حماية البيئة غير المصنفة في مكان آخر
 .70561حماية البيئة غير المصنفة في مكان أخر ()CS
 .7056101حماية البيئة غير المصنفة في مكان أخر
 oإدارة وتسيير وتنظيم وتشغيل ودعم ورقابة أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق ومتابعة السياسات
العامة والخطط والبرامج والميزانيات الخاصة بترويج حماية البيئة ،وإعداد وتنفيذ اللوائح التنظيمية
والمعايير الخاصة بتوفير خدمات حماية البيئة ،وإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن حماية البيئة.
تشمل :شئون وخدمات حماية البيئة التي ال يمكن تصنيفها تحت ( )7051أو ( )7052أو ()7053
أو ( )7054أو (.)7055

 .706اإلسكان ومرافق اجملتمع
 .7061تنمية اإلسكان
 .70611تنمية اإلسكان ()CS
 .7061101تنمية اإلسكان
 oإدارة شئون وخدمات تنمية اإلسكان ،وتشجيع ومتابعة وتقييم أنشطة تنمية اإلسكان سواء أكانت تلك
األنشطة أو لم تكن تحت رعاية السلطات العامة ،ووضع وتنظيم معايير اإلسكان.
 oإزالة األحياء المتخلفة المرتبطة بتوفير اإلسكان ،واقتناء األراضي الالزمة لبناء المساكن ،وإنشاء
أو شراء وتجديد وإصالح الوحدات السكنية للجمهور أو لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات تنمية اإلسكان.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم زيادة الرصيد السكني القائم أو تحسينه أو صيانته.
يستبعد منها :وضع وتنظيم معايير اإلنشاء ( )7044301والمنافع النقدية والمنافع العينية لمساعدة األسر
على تحمل تكلفة اإلسكان (.)7106101
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 .7062تنمية المجتمع
 .70621تنمية المجتمع ()CS
 .7062101تنمية المجتمع
 oإدارة شئون وخدمات تنمية المجتمع ،وتنفيذ قوانين تقسيم المناطق وتنظيمات استخدام األراضي
والبناء.
 oتخطيط المجتمعات الجديدة أو المجتمعات المعاد تجديدها ،وتخطيط تحسين وتطوير مرافق مجتمعية
مثل اإلسكان والصناعة والمرافق العامة والصحة والتعليم والثقافة والترفيه  ..الخ  ،وإعداد خطط
لتمويل عمليات التطوير المقررة.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات التنمية المجتمعية.
يستبعد منها :تنفيذ ال خطط ،أي اإلنشاء الفعلي للمساكن والمباني الصناعية والشوارع والمرافق العامة
والمرافق الثقافية  ..الخ (تصنف حسب الوظيفة) ،واإلصالح الزراعي وإعادة تعمير األراضي
( ، )7042101وتطبيق معايير التشييد ( )7044301ومعايير اإلسكان (.)7061101
 .7063إمدادات المياه
 .70631إمدادات المياه ()CS
 .7063101إمدادات المياه
 oإدارة شئون إمدادات المياه ،وتقدير االحتياجات المستقبلية وتحديد التوافر على أساس هذا التقدير،
وتنظيم ورقابة جميع جوانب إمدادات المياه الصالحة للشرب بما في ذلك ضوابط نقاء المياه وسعرها
وضوابط الكمية.
 oإنشاء أو تشغيل شبكات إمدادات المياه غير المدارة كمشروعات.
 oإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن شئون وخدمات إمدادات المياه.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم تشغيل أو إنشاء أو صيانة أو تحسين شبكات إمدادات
المياه.
يستبعد منها :شبكات الري ( ،)7042101والمشروعات المتعددة األغراض ( ،)7047401وجمع
ومعالجة مياه الصرف الصحي (.)7052101
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 .7064إنارة الشوارع
 .70641إنارة الشوارع ()CS
 .7064101إنارة الشوارع
 oإدارة شئون إنارة الشوارع ،ووضع وتنظيم معايير إنارة الشوارع.
 oتركيب وتشغيل وصيانة وتحسين إنارة الشوارع.
يستبعد منها :شئون وخدمات اإلنارة المرتبطة بإنشاء وتشغيل الطرق السريعة (. )7045101

 .7065البحوث والتطوير في مجال اإلسكان ومرافق المجتمع
ورد تعريفا البحوث األساسية ،والبحوث والتطوير تحت البندين ( )7014و(.)7015

 .70651البحوث والتطوير في مجال اإلسكان ومرافق المجتمع ()CS
 .7065101البحوث والتطوير في مجال اإلسكان ومرافق المجتمع
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير المتعلقين باإلسكان ومرافق المجتمع.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير المتعلقين باإلسكان ومرافق المجتمع
اللذين تقوم بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.

يستبعد منها :البحـوث األساسـيـة ( ،)7014101والبحـوث والتطـويــر في مجـال أسـالـيـب أو مواد
التشييد (.)7048401
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 .7066اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر
 .70661اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر ()CS
 .7066101اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر
 oإدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق ومتابعة السياسات العامة والخطط
والبرامج والميزانيات المتعلقة باإلسكان ومرافق المجتمع ،وإعداد وتنفيذ اللوائح التنظيمية والمعايير
المتعلقة باإلسكان ومرافق المجتمع ،وإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات متعلقة
باإلسكان ومرافق المجتمع.
تشمل :إدارة أو تشغيل أو دعم األنشطة المتعلقة باإلسكان ومرافق المجتمع التي ال يمكن تصنيفها تحت
( )7061أو ( )7062أو ( )7063أو ( )7064أو (.)7065
 .707الصحة
يـشـمــل إنفاق الحـكــومـة على الصحة نـفـقـات الخـدمـات المـقـدمـة ألفراد والخدمات المـقـدمـة على
أساس جماعي وتصنف نفقات خدمات األفراد تحت المجموعات من ( )7071حتى ( ،)7074وتصنف
نفقات الخدمات الجماعية تحت المجموعتين ( )7075أو (.)7076
وتهتم خدمات الصحة الجماعية بأمور مثل صياغة وإدارة سياسة الحكومة ،ووضع وتنفيذ المعايير
الخاصة باألطباء والصيادلة والمعاونين وبالمستشفيات والعيادات والجراحات  ..الخ  ،وتنظيم وإصدار
تراخيص مقدمي الخدمات الصحية ،والبحوث والتطوير في األمور الطبية أو المتعلقة بالصحة .ولكن
تعتبر المصروفات اإلدارية المرتبطة بإدارة أو عمل مجموعة من المستشفيات والعيادات  ..الخ  ،نفقات
على األفراد وتصنف تحت المجموعات من ( )7071حتى ( )7074حسبما هو مالئم.
 .7071المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية
تغطي هذه المجموعة الدواء واألعضاء االصطناعية واألجهزة والمعدات الطبية والمنتجات األخرى
المرتبطة بالصحة والتي يحصل عليها األفراد أو تحصل عليها األسر بتذكرة طبيب أو بدون تذكرة طبيب
من الصيدليات أو موردي المعدات الطبية .وهي مخصصة لالستهالك أو االستخدام خارج العيادة أو
المستشفى ،وتدرج المنتجات التي تعطى مباشرة من األطباء أو أطباء األسنان أو المعاونين الطبيين
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لمرضى العيادات الخارجية ،أو التي تعطى للمرضى داخل المستشفيات وغيرها من المؤسسات الطبية
تحت خدمات العيادات الخارجية ( )7072أو خدمات المستشفيات (.)7073
 .70711منتجات صيدالنية (خدمات أفراد")"IS
 .7071101منتجات صيدالنية
 oتوفير منتجات صيدالنية مثل المستحضرات الدوائية ،والعقاقير الطبية ،والعقاقير المسجلة ،والمصل
واللقاح ،والفيتامينات ،والمعادن.
 oإدارة أو تشغيل أو دعم توفير المنتجات الصيدالنية.
 .70712منتجات طبية أخرى )(IS
 .7071201منتجات طبية أخرى
 oتوفير منتجات طبية مثل مقاييس الحرارة ،واألربطة الالصقة وغير الالصقة ،والمحاقن المخصصة
للحقن تحت الجلد ،وحقيبة اإلسعافات األولية ،وأكياس الماء الساخن وأكياس الثلج ،والجوارب الطبية
مثل الجوارب المطاطة وضمادات الركبة.
 oإدارة أو تشغيل أو دعم توفير المنتجات الطبية األخرى الموصوفة.

 .70713أجهزة ومعدات عالجية )(IS
 .7071301أجهزة ومعدات عالجية
 oتوفير أجهزة ومعدات عالجية مثل النظارات الطبية والعدسات الالصقة واألجهزة المساعدة السمعية
والعيون الزجاجية واألطراف الصناعية والبدائل الصناعية األخرى ألجزاء الجسم ،والمشابك
والجبائر ،واألحذية الطبية ،واألحزمة الجراحية واألطواق الحديدية والسنادات ،وأطواق الرقبة
ومعدات التدليك الطبي ،والمصابيح الطبية  ،والكراسي المتحركة اآللية

وغير اآللية  ،وعربات

المرضى ،واألسرة " الخاصة "  ،واآلالت االلكترونية واآلالت األخرى المستخدمة في مراقبة
ضغط الدم  ..الخ.
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 oإدارة أو تشغيل أو دعم توفير األجهزة والمعدات العالجية الموصوفة.
تشمل :األسنان الصناعية بدون تكلفة التركيب ،وإصالح األجهزة والمعدات العالجية.
يستبعد منها :تأجير المعدات العالجية (.)7072401

 .7072خدمات العيادات الخارجية
تغطي هذه المجموعة خدمات األطباء وأطباء األسنان والمعاونين الطبيين المقدمة لمرضى العيادات
الخارجية ،وقد تقدم هذه الخدمات في المنازل أو في مرافق استشارية فردية أو جماعية ،أو في
مستوصفات أو في العيادات الخارجية بالمستشفيات والمؤسسات العالجية المشابهة.
تشمل خدمات العيادات الخارجية األدوية واألعضاء المزروعة واألجهزة والمعدات الطبية والمنتجات
األخرى المرتبطة بالصحة التي يقدمها األطباء وأطباء األسنان والمعاونون الطبيون مباشرة لمرضى
العيادات الخارجية.
تدرج خدمات األطباء وأطباء األسنان والمعاونين الطبيين التي تقدمها المستشفيات والمؤسسات العالجية
المشابهة للمرضى المقيمين بداخلها تحت خدمات المستشفيات (.)7073
 .70721خدمات طبية عامة ()IS
 .7072101خدمات طبية عامة
تغطي هذه الفئة الخدمات التي تقدمها العيادات الطبية العامة واألطباء العامون.
وتعرف العيادات الطبية العامة بأنها المؤسسات التي تقدم أساسا ً خدمات العيادات الخارجية التي ال
تقتصر على تخصص طبي معين والتي يقدمها بالدرجة األولى أطباء مؤهلون ،وال يتخصص األطباء
العامون في فرع طبي معين.
 oتقديم خدمات طبية عامة.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم الخدمات الطبية العامة التي تقدمها العيادات الطبية العامة أواألطباء
العامون.
يستبعد منها :خدمات مختبرات التحاليل الطبية ومراكز األشعة السينية (.)7072401
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  78من 345

 .70722خدمات طبية متخصصة ()IS
 .7072201خدمات طبية متخصصة
تغطي هذه الفئة خدمات العيادات الطبية المتخصصة واألطباء المتخصصين.
تختلف العيادات الطبية المتخصصة واألطباء المتخصصون عن العيادات الطبية العامة واألطباء الطبيين
المتخصصين من حيث إن خدماتهم قاصرة على معالجة حالة معينة أو مرض معين أو على إجراء طبي
معين وفئة معينة من المرضى.
 oتقديم خدمات طبية متخصصة.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم الخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها العيادات الطبية
المتخصصة أو األطباء المتخصصون.
تشمل :خدمات المتخصصين في تقويم األسنان.
يستبعد منها :عيادات طب األسنان وأطباء األسنان ( ،)7072301وخدمات مختبرات التحاليل الطبية
ومراكز األشعة السينية (.)7072401

 .70723خدمات طب األسنان ()IS
 .7072301خدمات طب األسنان
تغـطــي هــذه الـفـئـة خــدمــات عـيـــادات األسـنـان العامــة أو المتخـصـصـة وأطباء األسنان العامين
أو المتخصصين ،وفنيي عالج الفم وفنيي عالج األسنان وغيرهم من المعاونين في هذا المجال.
تقدم عيادات األسنان خدمات خارجية ،وهي ال تخضع بالضرورة إلشراف أطباء أسنان وال يعمل فيها
بالضرورة أطباء أسنان ،بل يمكن أن تكون مزودة بمعاونين أو بفنيين في عالج الفم واألسنان أو خاضعة
إلشرافهم.
 oتقديم خدمات عالج أسنان لمرضى خارجـيـيـن.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم خدمات عالج األسنان التي تقدمها عيــــادات األســـــنان العامـــة
أو المتخصصة أو التي يقدمها أطباء األسنان أو فنيو عالج الفم واألسنان أو معاونون آخرون.
تشمل :تكلفة تركيب األسنان االصطناعية.
يستبعد منها :األسنان االصـطـنـاعـيـة ( ،)7071301وخدمات المتخصصين في تقويم األسنان
( ،)7072201وخدمات مختبرات التحليل ومراكز األشعة السينية (.)7072401
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 .70724خدمات المعاونين الطبيين ()IS
 .7072401خدمات المعاونين الطبيين
 oتقديم خدمات طبية معاونة لمرضى العيادات الخارجية.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات التي تشرف عليها الممرضات
والقابالت وأخصائيو العالج الطبيعي والتأهيل المهني ،أو أخصائي عالج عيوب النطق والمحادثة
وغيرهم من المعاونين الطبيين ،والخدمات الطبية التي تقدمها الممرضات والقابالت والمعاونون
اآلخرون في غير حجرات االستشارة أو في منازل المرضى أو في مؤسسات غير طبية أخرى.
تشمل :المعالجين باإلبر الصينية ،وأخصائي عالج العمود الفقري يدويا ،وأخصائي عالج القدم،
وأخصائي العيون ،وممارسي الطب التقليدي  ..الخ .ومختبرات التحليل الطبية ومراكز األشعة السينية،
وتأجير المعدات العالجية والعالج الرياضي الطبي ،والمعالجة الحرارية بالمغاطس أو بمياه البحر،
وخدمات اإلسعاف بخالف عربات اإلسعاف التي تديرها المستشفيات.
يستبعد منها :مختبرات خدمة الصحة العامة ( )7074101والمختبرات المختصة ببحث أسباب المرض
(.)7075101

 .7073خدمات المستشفيات
تعرف اإلقامة بالمستشفيات بأنها تحدث عندما يقيم مريض بالمستشفى طوال مدة العالج .ويدرج بهذه
الفئة العالج النهاري بالمستشفى أو بالمنزل ،والمصحات المخصصة للمرضى الميؤوس من شفائهم.
تغطي هذه المجموعة خدمات المستشفيات العامة والمتخصصة ،وخدمات المراكز الطبية ،ومراكز
األمومة ،ومصحات التمريض والنقاهة التي تقدم أساسا ً خدمات لمرضى مقيمين ،وخدمات مستشفيات
القواعد العسكرية ،وخدمات المؤسسات التي تخدم كبار السن التي يعتبر اإلشراف الطبي عليها عنصرا ً
أساسيا ً ،وخدمات مراكز التأهيل التي تقدم رعاية طبية وعالجا ً تأهيليا ً لمرضى مقيمين بهدف عالج
المريض وليس تقديم مساعدة طويلة االجل.
وتعرف المستشفيات بأنها مؤسسات توفر رعاية للمرضى الداخليين تحت االشراف المباشر ألطباء
مؤهلين .وتوفر أيضا ً المراكز الطبية ومراكز األمومة ومصحات التمريض والنقاهة رعاية للمرضى
الداخليين ولكن يشرف عليها ويقدمها عادة معاونون طبيون أقل تخصصا ً من األطباء.
وال تغطي هذه المجموعة مرافق مثل المستشفيات العسكرية الميدانية ( ،)7021والعمليات الجراحية،
والعيادات والمستوصفات المخصصة بشكل كامل للعالج الخارجي ( )7072والمؤسسات الخاصة
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بالمعوقين ،ومراكز التأهيل التي توفر أساسا ً مساعدة طويلة األجل ( )7101201وبيوت التقاعد لكبار
السن ( .)7102101وال تغطي هذه المجموعة أيضا ً المدفوعات المقدمة للمرضى نظير فقدان الدخل
أثناء إقامتهم بالمستشفيات (.)7101101
وتشمل خدمات المستشفيات األدوية واألعضاء االصطناعية ،واألجهزة والمعدات الطبية والمنتجات
األخرى المتصلة بالصحة المقدمة للمرضى بالمستشفيات .وتشمل أيضا ً النفقات غير الطبية للمستشفيات
على اإلدارة والعاملين غير المهنيين ،والطعام والشراب واإلقامة (بما في ذلك إقامة العاملين)  ..الخ.

 .70731خدمات المستشفيات العامة )(IS
 .7073101خدمات المستشفيات العامة
 oتوفير خدمات صحية عامة بالمستشفيات.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم المستشفيات التي ال تقتصر خدماتها على تخصص طبي معين.
يستبعد منها :المراكز الطبية التي ال تخضع للرقابة المباشرة ألطباء مؤهلين (.)7073301

 .70732خدمات المستشفيات المتخصصة )(IS
 .703201خدمات المستشفيات المتخصصة
تختلف المستشفيات المتخصصة عن المستشفيات العامة من حيث إن خدماتها تقتصر على معالجة حاالت
معينة أو مرض معين أو فئة معينة من المرضى ،فعلى سبيل المثال ،أمراض الصدر ،والدرن ،والجذام،
والسرطان ،وأمراض األنف واألذن والحنجرة ،واألمراض النفسية ،وأمراض النساء ،وأمراض
األطفال ،وما إلى ذلك.
 oتوفير خدمات المستشفيات المتخصصة.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم المستشفيات التي تقتصر خدماتها على تخصص طبي معين.

يستبعد منها :مراكز األمومة التي ال تخضع لألشراف المباشر لطبيب مؤهل (.)7073301
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 .70733خدمات المراكز الطبية ومراكز األمومة ()IS
 .7073301خدمات المراكز الطبية ومراكز األمومة
 oتوفير خدمات المراكز الطبية ومراكز األمومة.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم خدمات المراكز الطبية ومراكز األمومة.
 .70734خدمات دور التمريض والنقاهة ()IS
 .7073401خدمات دور التمريض والنقاهة
دور التمريض والنقاهة التي توفر خدمات مقيمة للمرضى في فترة النقاهة من عمليات جراحية أو من
مرض عضال أو من حالة صحية ،تحتاج إلى إشراف طبي على تناول الدواء وإلى عالج طبيعي وتدريب
للتعويض عن فقدان إحدى وظائف األعضاء أو تحتاج إلى الراحة.
 oتوفير خدمات دور التمريض والنقاهة.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم خدمات دور التمريض والنقاهة.
تشمل :المؤسسات التي تخدم المسنين والتي تعتبر المتابعة الطبية عنصرا أساسيا فيها ،ومراكز التأهيل
التي تقدم رعاية صحية وعالجا تأهيليا لمرضى مقيمين بهدف عالجهم وليس بهدف توفير مساعدة طويلة
االجل.
 .7074الخدمات الصحية العامة
 .70741خدمات صحية عامة ()IS
 .7074101خدمات صحية عامة
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم خدمات صحية عامة مثل عمل بنوك الدم (جمع وتجهيز وتخزين
وشحن) ،وخدمات كشف األمراض (السرطان والدرن واألمراض التناسلية) ،وخدمات الوقاية
(التحصين والتطعيم) ،والمتابعة (تغذية الرضع وصحة الطفل) ،وجمع بيانات عن األوبئة ،وخدمات
تنظيم األسرة وما إلى ذلك.
 oإنتاج ونشر معلومات عن شئون الصحة العامة.
تشمل :الخدمات الصحية العامة التي تقدمها فرق طبية خاصة لمجموعات من العمالء معظمهم في صحة
جيدة ،في أماكن العمل أو المدارس أو في مواقع غير طبية أخرى ،والخدمات الصحية العامة غير
المرتبطة بمستشفى أو بعيادة أو بطبيب ممارس ،والخدمات الصحية العامة التي ال يقدمها أطباء مؤهلون،
ومختبرات خدمة الصحة العامة.
يستبعد منها :مختبرات التحاليل الطبية ( ،)7072401والمختبرات المختصة ببحث أسباب المرض
(.)7075101
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 .7075البحوث والتطوير في مجال الصحة
ورد تعريفا البحوث األساسية ،والبحوث والتطوير تحت البندين ( )7014و(.)7015
 .70751البحوث والتطوير في مجال الصحة ()CS
 .7075101البحوث والتطوير في مجال الصحة
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير المتعلقين بالصحة.
 oالمنح والقروض واإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير المتعلقين بالصحة اللذين تقوم بهما هيئات
غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.

تشمل :المختبرات المختصة ببحث أسباب المرض.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101

 .7076شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر
 .70761شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر ()CS
 .7076101شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر
 oإدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق ومتابعة سياسات وخطط وبرامج
وميزانيات الصحة العامة ،وإعداد وتنفيذ اللوائح التنظيمية والمعايير الخاصة بتوفير الخدمات
الصحية ،بما في ذلك إصدار تراخيص المنشأة الطبية واألطباء والمعاونين الطبيين ،وإنتاج ونشر
معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن الصحة.

تشمل :الشئون والخدمات الصحية التي ال يمكن تصنيفها تحت ( )7071أو ( )7072أو ()7073
أو ( )7074أو (.)7075
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 .708المين والثدقافة والرتفيه
يـشـمـل إنفاق الـحـكــومـة على الخدمات الدينية والثقافية والترفيهية نفقات الخدمــــات المقدمة لألفراد
أو لألسر ونفقات الخدمات المقدمة على أساس جماعي .وتصنف النفقات على األفراد تحت المجموعات
( )7081و( )7082والنفقات على الخدمات الجماعية تحت المجموعات من ( )7083حتى (.)7086
وتقدم الخدمات الجماعية للمجتمع ككل .وهذه الخدمات تشمل صياغة وإدارة سياسة الحكومة ،وإعداد
وتنفيذ اللوائح التنظيمية والمعايير الخاصة بتوفير الخدمات الترفيهية والثقافية ،والبحوث والتطوير في
مجال الشئون والخدمات الدينية والثقافية والترفيهية.
 .7081الخدمات الترفيهية والرياضية )(IS
 .70811الخدمات الترفيهية والرياضية )(IS
 .7081101الخدمات الترفيهية والرياضية
 oتوفير الخدمات الرياضية والترفيهية ،وإدارة الشئون الرياضية والترفيهية ،وتنظيم المرافق الرياضية
والرقابة عليها.
 oتشغيل أو دعم المرافق الخاصة بممارسة الرياضات الحركية ومناسباتها (المالعب ،ومالعب التنس
واالسكواش ،وحلبات الجري ،ومالعب الغولف ،وحلقات المالكمة ،وحلقات التزلق على الجليد،
ومباني األلعاب الرياضية  ..الخ) ،وتشغيل أو دعم المرافق الخاصة بممارسة الرياضات الساكنة
ومناسباتها (وأهمها األماكن المعدة خصيصا للعب الورق وألعاب الطاولة وغيرها )،وتشغيل أو دعم
المرافق الترفيهية (الحدائق العامة وشواطئ السباحة واألراضي المخصصة لنصب الخيام وغيرها
من أماكن اإلقامة لالستجمام المعدة على أساس غير تجاري ،وحمامات السباحة ،وحمامات االغتسال
العامة  ..الخ).
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات العامة لدعم فرق من الالعبين أو العبين فرادى.
تشمل :مرافق المتفرجين .التمثيل الوطني أو اإلقليمي أو المحلي في األحداث الرياضية.
يستبعد منها :حدائق الحيوانات أو حدائق النباتات ،ومراكز األحياء المائية (االكواريوم) ،ومناطق
التشجير والمؤسسات المشابهة ( ،)7082101والمرافق الرياضية والترفيهية المرتبطة بالمؤسسات
التعليمية (تصنف تحت الفئة المالئمة بالقسم .)709
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 .7082الخدمات الثقافية
 .70821الخدمات الثقافية )(IS
 .7082101الخدمات الثقافية
 oتوفير الخدمات الثقافية ،وإدارة الشئون الثقافية ،وتنظيم المرافق الثقافية والرقابة عليها.
 oتشغيل أو دعم المرافق الثقافية (المكتبات ،والمتاحف ،والمعارض ،والمسارح ،وقاعات العرض،
والنصب التذكارية ،والمنازل والمواقع التاريخية ،وحدائق الحيوانات والنباتات ،وحدائق األحياء
المائية (االكواريوم) ،ومناطق التشجير وما إلى ذلك) .إنتاج أو إدارة أو دعم األحداث الثقافية
(الحفالت الموسيقية ،واإلنتاج المسرحي والسينمائي ،ومعارض الفنون  ..الخ).
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم الفنانين والكتاب والمصممين والموسيقيين وغيرهم من
العاملين في مجال الفنون كأفراد ،أو المقدمة لمنظمات مسؤولة عن تشجيع األنشطة الثقافية.
تشمل :االحتفاالت القومية أو اإلقليمية أو المحلية شريطة أال تهدف أساسا ً إلى اجتذاب السياح.
يستبعد منها :المناسبات الثقافية المقامـة بغرض العرض خـارج الحـدود القـومـيـة (،)7011301
واالحتفاالت القومية أو االقليمية أو المحلية التي تهدف أساسا ً إلى اجتذاب السياح ( ،)7047301وإنتاج
مواد ثقافية للبث اإلذاعي (.)7083101

 .7083خدمات اإلذاعة والنشر
 .70831خدمات إذاعة ونشر ()CS
 .7083101خدمات إذاعة ونشر
 oإدارة شئون اإلذاعة والنشر ،وتنظيم خدمات اإلذاعة والنشر والرقابة عليها.
 oتشغيل أو دعم خدمات اإلذاعة والنشر.
 oالمنح أو القروض أو اإلعانات المالية لدعم إنشاء أو اكتساب مرافق للتليفزيون أو اإلذاعة ،وإنشاء
أو اكتساب المؤسسات أو المعدات أو المواد الالزمة للصحف أو المجالت أو طبع الكتب ،وإنتاج
المواد اإلذاعية وإذاعتها ،وجمع األنباء أو معلومات أخرى ،وتوزيع األعمال المطبوعة.
يستبعد منها :مكاتب ووحدات الطباعة الحكومية ( ،)7013301والتعليم بواسطة الراديو أو التلفزيون
(.)709
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 .7084الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى
 .70841خدمات دينية وخدمات مجتمعية أخرى )(CS
 .7084101خدمات دينية وخدمات مجتمعية أخرى
 oإدارة الشئون الدينية والشئون المجتمعية األخرى.
 oتوفير مرافق للخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى ،بما في ذلك الدعم المقدم لتشغيلها
وصيانتها وإصالحها.
 oالمدفوعات لرجال الدين أو غيرهم من العاملين بالمؤسسات الدينية ،ودعم عقد المراسم الدينية،
والمنح أو القروض أو اإلعانات المالية المقدمة لدعم منظمات األخوة والشباب والمنظمات المدنية
واالجتماعية أو اتحادات العمال واألحزاب السياسية.

 .7085البحوث والتطوير في مجال الدين والثقافة والترفيه
ورد تعريفا البحوث األساسية ،والبحوث والتطوير تحت البندين ( )7014و(.)7015
 .70851البحوث والتطوير في مجال الدين والثقافة والترفيه )(CS
 .7085101البحوث والتطوير في مجال الدين والثقافة والترفيه
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير المتعلقين بالترفيه والثقافة والدين.
 oالمنح والقروض واإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير المتعلقين بالترفيه والثقافة والدين اللذين
تقوم بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.
يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101
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 .7086شئون الدين والثقافة والترفيه غير المصنفة في مكان آخر
 .70861شئون الدين والثقافة والترفيه غير المصنفة في مكان آخر ()CS
 .7086101شئون الدين والثقافة والترفيه غير المصنفة في مكان آخر
 oإدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق ومتابعة السياسات والخطط والبرامج
والميزانيات العامة الخاصة بتشجيع الرياضة والثقافة والدين ،وإعداد وتنفيذ اللوائح التنظيمية
والمعايير الخاصة بتقديم الخدمات الترفيهية والثقافية ،وإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية
وإحصاءات عن الدين والثقافة والترفيه.
تشمل :الشئـــون والخدمــــات المتعلقة بالدين والثقافة والترفيه التي ال يمكــــن تصنيفها تحت ()7081
أو ( )7082أو ( )7083أو ( )7084أو (.)7085

 .709التعليم
يشمل إنفاق الحكومة على التعليم نفقات الخدمات المقدمة إلى تالميذ وطلبة فرادى ونفقات خدمات مقدمة
على أساس جماعي .وتصنف نفقات الخدمات الفردية تحت المجموعات من ( )7091حتى (،)7096
ونفقات الخدمات الجماعية تحت المجموعتين ( )7097و(.)7098
تختص الخدمات التعليمية الجماعية بأمور مثل صياغة وإدارة سياسة الحكومة ،ووضع وتطبيق المعايير،
وتنظيم وإصدار تراخيص المؤسسات التعليمية والرقابة عليها ،والبحوث والتطوير المتعلقين بشئون
وخدمات التعليم .غير أن المصروفات اإلدارية المتعلقة بإدارة وعمل مجموعة من المدارس والكليات ..
الخ ،تعد نفقات خدمات فردية وتصنـف تحـت المجموعـات مـن ( )7091حتى ( ،)7096حسبما هو
مالئم.
يـســتـنـد تـقـســيـم الـتـعـلـيـم إلى فـئـات مسـتـويـات التـصـنـيـف الـدولـي المـوحـد للتعليم لعام 1997
) (ISCED-97لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
ويشتمل هذا التقسيم على المدارس والكليات العسكرية التي تدرس مناهج شبيهة بمناهج المؤسسات
التعليمية المدنية ،وكليات الشرطة التي تدرس مناهج التعليم العام باإلضافة إلى التدريب على أعمال
الشرطة ،والتعليم عن طريق االذاعة والتليفزيون ،وتصنف النفقات التي يتم تحملها على هذا النحو تحت
المجموعات من ( )7091حتى ( ،)7095حسبما هو مالئم.
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 .7091التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي
 .70911التعليم ما قبل االبتدائي ()IS
 .7091101التعليم ما قبل االبتدائي
 oتوفير التعليم ما قبل االبتدائي عند المستوى (صفر) من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي
الموحد للتعليم.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم المدارس والمؤسسات األخرى التي تقدم التعليم ما قبل االبتدائي
عند المستوى (صفر) من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.

يستبعد منها :الخدمات المساعدة للتعليم (.)7096101

 .70912التعليم االبتدائي ()IS
 .7091201التعليم االبتدائي
 oتوفير التعليم االبتدائي عند المستوى ( )1من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم المدارس والمؤسسات األخرى التي تقدم التعليم االبتدائي عند
المستوى ( )1من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.

تشمل :برامج محو األمية للطلبة الذين تزيد أعمارهم كثيرا عن سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي.

يستبعد منها :الخدمات المساعدة للتعليم (.)7096101
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 .7092التعليم الثانوي
 .70921المستوى األدنى للتعليم الثانوي ()IS
 .7092101المستوى األدنى للتعليم الثانوي
 oتقـديـم المستـوى األدنى للتعليم الثانوي عند المستـوى ( )2من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي
الموحد للتعليم.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم المدارس ،والمؤسسات األخرى التي تقدم المستوى األدنى للتعليم
الثانوي عند المستوى ( )2من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
 oالمنح الدراسية والمالية والقروض والبدالت التي تصرف لمساعدة الطلبة في مرحلة المستوى األدنى
للتعليم الثانوي عن المستوى ( )2من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
تشمل :التعليم الثانوي بالمستوى األدنى خارج المدرسة للكبار والشباب.
يستبعد منها :الخدمات المساعدة للتعليم (.)7096101

 .70922المستوى األعلى للتعليم الثانوي ()IS
 .7092201المستوى األعلى للتعليم الثانوي
 oتوفـيـر المستوى األعلى للتعليم الثانـوي عنـد المستـوى ( )3من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي
الموحد للتعليم.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم المدارس والمؤسسات األخرى التي توفر المستوى األعلى للتعليم
الثانوي عند المستوى ( )3من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
 oالمنح الدراسية والمالية والقروض والبدالت التي تصرف لمساعدة الطلبة في مرحلة المستوى األعلى
للتعليم الثانوي عند المستوى ( )3من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.

تشمل :التعليم الثانوي بالمستوى األعلى خارج المدرسة للكبار والشباب.
يستبعد منها :الخدمات المساعدة للتعليم (.)7096101
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 .7093التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي
 .70931التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي )(IS
 .7093101التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي
 oتوفير التعليم مـا بعد الثانوي بخالف التعليم العالي عند المستوى ( )4من مستويات تصنيف اليونسكو
الدولي الموحد للتعليم.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم المؤسسات التي توفر التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي
عند المستوى ( )4من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
 oالمنح الدراسية والمالية والقروض والبدالت التي تصرف لمساعدة الطلبة في مرحلة ما بعد الثانوي
بخالف التعليم العالي عند المستوى ( )4من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
تشمل :التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي خارج المدرسة للكبار والشباب.
يستبعد منها :الخدمات المساعدة للتعليم (.)7096101

 .7094التعليم العالي
 .70941المرحلة األولى للتعليم العالي (:)IS
 oتوفير التعليم العالي عند المستوى ( )5من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم الجامعات والمؤسسات األخرى التي تقدم التعليم العالي عند المستوى
( )5من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
 oالمنح ا لدراسية والمالية والقروض والبدالت التي تصرف لمساعدة الطلبة في مرحلة التعليم العالي
عند المستوى ( )5من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم
ويستبعد منها :الخدمات المساعدة للتعليم ()7096101
وتشمل الفئات الوظيفية الفرعية التالية:
 .7094101المرحلة األولى للتعليم العالي داخل الكويت.
 .7094102المرحلة األولى للتعليم العالي خارج الكويت.
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 .70942المرحلة الثانية للتعليم العالي ()IS
 oتوفير التعليم العالي عند المستوى ( )6من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم الجامعات والمؤسسات األخرى التي تقدم التعليم العالي عند المستوى
( )6من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
 oالمنح الدراسية والمالية والقروض والبدالت التي تصرف لمساعدة الطلبة في مرحلة التعليم العالي
عند المستوى ( )6من مستويات تصنيف اليونسكو الدولي الموحد للتعليم.
ويستبعد منها :الخدمات المساعدة للتعليم ()7096101

وتشمل الفئات الوظيفية الفرعية التالية:
 .7094201المرحلة الثانية للتعليم العالي داخل الكويت.
 .7094202المرحلة الثانية للتعليم العالي خارج الكويت.

 .7095التعليم غير المحدد بمستوى
 .70951التعليم غير المحدد بمستوى ()IS
 .7095101التعليم غير المحدد بمستوى
 oتوفير التعليم غير المحدد بمستوى (أي البرامج التعليمية التي تقدم عموما للكبار والتي ال تتطلب أي
تعليم خاص سابق ،وبصفة خاصة التدريب المهني والتنمية الثقافية).
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم المؤسسات التي توفر التعليم غير المحدد بمستوى.
 oالمنح الدراسية والمالية والقروض والبدالت التي تصرف للطلبة بالتعليم غير المحدد بمستوى.
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 .7096الخدمات المساعدة للتعليم
 .70961خدمات مساعدة للتعليم ()IS
 .7096101خدمات مساعدة للتعليم
 oتقديم الخدمات المساعدة للتعليم.
 oإدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم خدمات النقل والغذاء والسكن والرعاية الطبية وعالج األسنان
وغير ذلك من الخدمات المساعدة ذات الصلة التي تقدم أساسا ً للتالميذ بغض النظر عن المستوى
التعليمي.

يستبعد منها :خدمات الوقاية والمتابعة الصحية بالمدارس ( ،)7074101والمنح الدراسية والمالية
والقروض والبدالت التي تصرف نقدا ً لتغطية تكاليـــــــف الخدمـــــات المساعدة ( )7091أو ()7092
أو ( )7093أو ( )7094أو (.)7095

 .7097البحوث والتطوير في مجال التعليم
ورد تعريفا البحوث األساسية ،والبحوث والتطوير تحت البندين ( )7014و(.)7015
 .70971البحوث والتطوير في مجال التعليم ()CS
 .7097101البحوث والتطوير في مجال التعليم
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في مجال البحوث والتطوير المتعلقين بالتعليم.
 oالمنح والقروض واإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير المتعلقين بالتعليم اللذين تقوم بهما هيئات
غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.

يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101
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 .7098شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر
 .70981شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر ()CS
 .7098101شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر
 oإدارة أو تشغ يل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق ومتابعة سياسات وخطط وبرامج
وميزانيات التعليم العامة ،وإعداد وتنفيذ اللوائح التنظيمية والمعايير الخاصة بالتعليم بما في ذلك
إصدار تراخيص المؤسسات التعليمية ،وإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
التعليم.
تشمل :شئـــون وخدمــات التعـــليم التي ال يمكـــن تصنيفها تحــت ( )7091أو ( )7092أو ()7093
أو ( )7094أو ( )7095أو ( )7096أو (.)7097

 .710احلماية االجتماعية
يشمل إنفاق الحكومة على الحماية االجتماعية نفقات خدمات وتحويالت لألفراد أو لألسر ،ونفقات خدمات
مقدمة على أساس جماعي .وتصنف نفقات الخدمات والتحويالت لألفراد تحت المجموعات من ()7101
إلى ( ،)7107وتصنف نفقات الخدمات الجماعية تحت المجموعتين ( )7108و(.)7109
وتهتم خدمات الحماية االجتماعية الجماعية بأمور مثل صياغة وإدارة سياسة الحكومة ،وصياغة
وتن فيذ اللوائح التنظيمية والمعايير الخاصة بتوفير الحماية االجتماعية ،والبحوث والتطوير المتعلقين
بشئون وخدمات الحماية االجتماعية.
وتستند وظائف الحماية االجتماعية وتعاريفها إلى " النظام األوروبي إلحصاءات الحماية االجتماعية
المتكاملة " ( )ESSPROSالتي وضعها المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي (اليورو ستات).
وتشتمل الحماية االجتماعية في ذلك النظام على الرعاية الطبية ،ولكن هذا القسم ال يشتمل على
الرعاية الصحية التي تصنف تحت القسم ( .)707وبذلك تصنف السلع والخدمات الطبية المقدمة لألفراد
الذين يحصلون على المنافع النقدية والمنافع العينية المصنفين بالمجموعات من ( )7101حتى ()7107
تحت البنود ( )7071أو ( )7072أو ( ،)7073حسبما هو مالئم.
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 .7101المرض والعجز
 .71011المرض ()IS
 .7101101المرض
 oتوفير الحماية االجتماعية في شكل منافع نقدية أو منافع عينية للتعويض عن فقدان الدخل أو انخفاضه
بسبب عجز مؤقت عن العمل ناجم عن المرض أو اإلصابة.
 oإدارة أو تشغيل أو دعم برامج للحماية االجتماعية تلك.
 oمنافع نقدية مثل مدفوعات اإلجازات المرضية الثابتة أو المرتبطة بالدخل ،ومدفوعات متنوعة
لمساعدة غير القادرين مؤقتا على العمل بسبب المرض أو اإلصابة.
 oمنافع عينية مثل مساعدة األشخاص غير القادرين مؤقتا على العمل بسبب المرض أو اإلصابة في
القيام بأعمالهم اليومية (المساعدة في المنازل ،وتسهيالت التنقل  ..الخ ).
 .71012العجز ()IS
 .7101201العجز
 oتوفير حماية اجتماعية في شكل منافع نقدية أو منافع عينية لألشخاص غير القادرين كليا أو جزئيا
على المشاركة في النشاط االقتصادي أو على الحياة الطبيعية بسبب عجز بدني أو عقلي دائم أو قد
يستمر لمدة أطول من فترة دنيا محددة.
 oإدارة أو تشغيل أو دعم برامج الحماية االجتماعية تلك.
 oمنافع نقدية مثل معاشات التقاعد بسبب العجز المدفوعة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن
التقاعد القانونية والمصابون بعجز يعوق قدرتهم على العمل .ومنافع التقاعد المبكر المدفوعة للعمال
كبار السن الذين يتقاعدون قبل بلوغ سن التقاعد القانونية بسبب انخفاض قدرتهم على العمل ،وبدالت
الرعاية ،والبدالت المدفوعة لألشخاص المعوقين الذين يقومون بأعمال تتناسب مع حالتهم أو يأربون
تدريبا مهنيا ،ومدفوعات أخرى دورية أو إجمالية تدفع للمعوقين ألسباب تتصل بالحماية االجتماعية.
 oمنافع عينية مثل السكنى وربما الطعام بسعر محدد مقدمة للمعوقين في مؤسسات مالئمة ،والمساعدة
المقدمة لهم لمعاونتهم على القيام بوظائف حياتهم اليومية (المساعدة بالمنزل وتسهيالت التنقل .الخ)،
والبدالت المدفوعة لألشخاص الذين يشرفون على المعوقين ،والتدريب المهني وأي تدريب أخر
يهدف إلى تأهيل المعوقين مهنيا واجتماعيا ،وخدمات وسلع متنوعة مقدمة للمعوقين ليتمكنوا من
المشاركة في األنشطة الترفيهية والثقافية أو السفر أو المشاركة في حياة المجتمع.
يستبعد منها :المنافع النقدية والعينية المدفوعة للمعوقين لدى بلوغهم السن القانونية للتقاعد (.)7102101
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 .7102الشيخوخة
 .71021الشيخوخة ()IS
 .7102101الشيخوخة
 oتوفير حماية اجتماعية في شكل منافع نقدية ومنافع عينية للحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة
(فقدان الدخل ،عدم كفاية الدخل ،عدم القدرة على القيام بوظائف الحياة اليومية ،انخفاض القدرة على
المشاركة في الحياة االجتماعية والمجتمعية  ..الخ).
 oإدارة أو تشغيل أو دعم برامج الحماية االجتماعية تلك.
 oمنافع نقدية مثل معاشات الشيخوخة المدفوعة لألشخاص لدى بلوغهم سن التقاعد القانونية ،ومعاشات
الشيخوخة المتوقعة المدفوعة للعمال كبار السن الذين يتقاعدون قبل بلوغ سن التقاعد القانونية،
ومعاشات التقاعد الجزئية المدفوعة إما قبل أو بعد سن التقاعد القانونية للعمال كبار السن الذين
يواصلون العمل ولكن بساعات أقل ،وبدالت الرعاية ،ومدفوعات أخرى دورية أو إجمالية تدفع عند
التقاعد أو بسبب الشيخوخة.
 oمنافع عينية مثل السكنى ،وأحيانا الطعام بسعر محدد ،مقدمة لكبار السن إما في مؤسسات متخصصة
أو المقيمين مع أسر في مؤسسات مالئمة ،والمساعدة المقدمة لكبار السن في أداء وظائف حياتهم
اليومية (المساعدة في المنزل وتسهيالت التنقل  ..الخ)  ،والبدالت المدفوعة لألشخاص الذين يشرفون
على كبار السن ،والخدمات والسلع المتنوعة المقدمة لكبار السن ليتمكنوا من المشاركة في األنشطة
الترفيهية والثقافية أو السفر أو المشاركة في حياة المجتمع.

تشمل :برامج معاشات التقاعد للعسكريين وموظفي الحكومة.

يستبعد منها :منافع التقاعد المبكر المدفوعة للعمال كبار السن الذين يتقاعدون قبل بلوغ سن التقاعد
القانونية بسبب العجز ( )7101201أو البطالة (. )1705101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  95من 345

 .7103الورثة
 .71031الورثة ()IS
 .7103101الورثة
 oتوفير حمــــاية اجتماعيـــة في شكل منافع نقدية ومــــنافع عينية لورثة المتوفين (مثل الزوجة
األخيرة أو السابقة أو األبناء أو األحفاد أو اآلباء أو أقارب آخرين).
 oإدارة أو تشغيل أو دعم برامج الحماية االجتماعية تلك.
 oمنافع نقدية مثل معاشات التقاعد للورثة ،والمنح المقدمة في حاالت حدوث وفاة ،ومدفوعات دورية
أو إجمالية أخرى للورثة.
 oمنافع عينية مثل نفقات الجنازة ،وخدمات وسلع متنوعة تقدم للورثة ليتمكنوا من المشاركة في حياة
المجتمع.

 .7104األسرة واألطفال
 .71041األسرة واألطفال ()IS
 .7104101األسرة واألطفال
 oتوفير حماية اجتماعية في شكل منافع نقدية ومنافع عينية لألسر التي تعول أطفاالً.
 oإدارة أو تشغيل أو دعم برامج الحماية االجتماعية تلك.
 oمنافع نقدية مثل منح الزواج ،بدالت األمومة ،ومنح الميالد ،ومنافع إجازات تربية األطفال ،وبدالت
األسرة والطفل ،ومدفوعات أخرى دورية أو إجمالية لدعم األسر ومساعدتها على سداد تكلفة
احتياجات خاصة (على سبيل المثال احتياجات أسر العائل الواحد أو األسر التي تعول أطفاالً
معوقين).
 oمنافع عينية مثل المأوى والطعام المحدد السعر المقدم لألطفال قبل سن المدرسة خالل اليوم أو نصف
اليوم ،والمساعدة المالية الستئجار حاضنة ترعى األوالد خالل اليوم ،والمأوى والطعام المقدمين
لألطفال واألسر على أساس دائم (مالجئ األيتام واألسر المربية  ..الخ)  ،والسلع والخدمات المقدمة
لألطفال أو للقائمين على رعايتهم في المنازل ،وخدمـــات وسلع متنوعة مقدمـــة لألسر والشــباب
أو األطفال (مراكز قضاء العطالت ووقت الفراغ) .
يستبعد منها :خدمات تنظيم األسرة (.)7074101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  96من 345

 .7105البطالة
 .71051البطالة ()IS
 .7105101البطالة
 oتوفير حماية اجتماعية في شكل منافع نقدية ومنافع عينية لألشخاص القادرين على العمل
والمتواجدين للعمل ولكن ال يستطيعون إيجاد وظائف مناسبة.
 oإدارة أو تشغيل أو دعم برامج الحماية االجتماعية تلك.
 oمنافع نقدية مثل منافع البطالة الكاملة أو الجزئية ،ومنافع التقاعد المبكر المدفوعة للعمال كبار السن
الذين يتقاعدون قبل بلوغ سن التقاعد القانونية بسبب البطالة أو تخفيض الوظائف الناتج عن إجراءات
اقتصادية ،والبدالت المدفوعة لمجموعات مستهدفة ضمن القوى العاملة الذين يشاركون في برامج
التدريب لتحسين فرصهم في التوظف ،وتعويضات االستغناء عن العمالة الزائدة ،ومدفوعات دورية
أو إجمالية أخرى للعاطلين عن العمل وخاصة للبطالة الطويلة األجل.
 oمنافع عينية مثل مدفوعات التنقل واالستقرار ،والتدريب المهني المقدم لألشخاص العاطلين عن
العمل أو إعادة التدريب لألشخاص المعرضين لفقدان وظائفهم ،والمأوى أو الطعام أو المالبس
المقدمين لألشخاص العاطلين عن العمل وأسرهم.
يستبعد منها :البرامج العامة الموجهة نحو زيادة تنقل العمالة أو تخفيض معدل البطالة أو تعزيز فرص
العمل للفئات المحرومة أو غيرها التي تتسم بارتفاع معدالت البطالة ( ،)7041201ومنافع نقدية وعينية
مدفوعة للعاطلين عن العمل لدى بلوغ سن التقاعد القانونية (.)7102101

 .7106اإلسكان
 .71061اإلسكان ()IS
 .7106101اإلسكان
 oتوفير حماية اجتماعية في شكل منافع عينية لمساعدة األسر على دفع إيجار المسكن (يخضع متلقي
هذه المنافع لقياس القدرة المالية لتحديد أهليتهم في الحصول على تلك المنافع).
 oإدارة أو تشغيل أو دعم برامج الحماية االجتماعية تلك.
 oمنافع عينية مثل المدفوعات المقدمة على أساس مؤقت أو طويل األجل لمساعدة المستأجرين على
دفع االيجار ،والمدفوعات المقدمة لتخفيف تكلفة اإلسكان الجارية للمساكن التي يشغلها مالكوها (أي
المساعدة في دفع الرهن العقاري أو الـفـائـدة) ،وتقديم إسكان منخفض التكلفة أو إسكان اجتماعي.
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 .7107االستبعاد االجتماعي غير المصنف في مكان آخر
 .71071االستبعاد االجتماعي غير المصنف في مكان آخر ()IS
 .7107101االستبعاد االجتماعي غير المصنف في مكان آخر
 oتوفير حماية اجتماعية في شكل منافع نقدية ومنافع عينية لألفراد المستبعدين اجتماعيا أو المعرضين
لالستبعاد االجتماعي (مثل المعدمين ،منخفضي الدخل ،الالجئين ،مدمني الخمر والمخدرات،
وضحايا العنف اإلجرامي ،ضحايا العنف األسري ،األحـــــداث ممن يعانـــون من مشـــاكل اسرية
أو يحتاجون لعالج سلوكي ،مجهولي األبوين ،المبعدين عن البالد .الخ).
 oإدارة وتشغيل برامج الحماية االجتماعية تلك.
 oمنافع نقدية مثل إضافات الدخل ومدفوعات نقدية أخرى للمعدمين ولمحدودي الدخل لتخفيف حدة
الفقر أو لمساعدتهم في المواقف الصعبة.
 oمنافع عينية مثل المأوى والطعام المنخفض السعر على أساس قصير األجل أو طويل األجل المقدمين
للمعدمين ولمحدودي الدخل ،وإعادة تأهيل مدمني الخمر والمخدرات ،والخدمات والسلع المقدمين
لمساعدة تلك المجموعات مثل التوجيه المهني ،والمأوى النهاري ،والمساعدة في أداء وظائف الحياة
اليومية ،والطعام والمالبس والوقود  ..الخ.

 .7108البحوث والتطوير في مجال الحماية االجتماعية ()CS
ورد تعريف البحوث األساسية ،والبحوث والتطوير تحت البندين ( )7014و(.)7015
 .71081البحوث والتطوير في مجال الحماية االجتماعية ()CS
 .7108101البحوث والتطوير في مجال الحماية االجتماعية
 oإدارة وتشغيل الهيئات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير المتعلقين بالحماية االجتماعية.
 oالمنح والقروض واإلعانات المالية لدعم البحوث والتطوير المتعلقين بالحماية االجتماعية
اللذين تقوم بهما هيئات غير حكومية مثل معاهد البحوث والجامعات.

يستبعد منها :البحوث األساسية (.)7014101
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 .7109الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر
 .71091الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر ()CS
 .7109101الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر
 oإدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق ومتابعة سياسات وخطط وبرامج
وميزانيات الحماية االجتماعية العامة ،وإعداد وتنفيذ اللوائح والمعايير الخاصة بتوفير الحماية
االجتماعية ،وإنتاج ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن الحماية االجتماعية.
تشمل :تقـديم حمــاية اجـتـمـاعيــة فـي شكــل منـافع نقدية ومنافع عينية لضحايا الحرائق والفيضانات
والزالزل وكوارث فترات السلم األخرى ،وشــراء وتخـزين المواد الغذائية والمعدات واالمدادات
األخرى لالستخدام في حاالت الكوارث في زمن السلم ،وشئون وخدمات الحماية االجتماعية األخرى
التي ال يمكن تصنيفها تحت البنود ( )7101أو ( )7102أو ( )7103أو ( )7104أو ( )7105أو ()7106
أو ( )7107أو (.)7108
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تصنيف الربامج
تحدد وزارة المالية الرقم الخاص بكل برنامج رئيسي أو فرعي ولكل نشاط /مشروع تابع لكل جهة حكومية ،وقد
تم المحافظة على البرامج الخاصة بكل جهة مع تعديل آلية ترميزها ،كما سيتم استخدام مقطع البرنامج لتحديد
أرقام المشاريع اإلنشائية والمشاريع المرتبطة بخطة التنمية سواء كانت مشاريع إنشائية أو مشاريع تطويرية فيما
عدا المشاريع اإلنشائية الخاصة بوزارة األشغال العامة فقد تم إعادة ترميزها نظرا لتكرار أرقام المشاريع التابعة
لها.
ويساعد هذا التصنيف في تحديد مدى توافق النفقات الحكومية مع السياسات واألولويات الحكومية وفي دعم
التطبيق المستقبلي لميزانية البرامج واألداء.
 مثال على استخدام مقطع البرنامج لتحديد ترميز البرامج الخاصة الجهات مثال برنامج -01الديوان العام
الموجود في أغلب الجهات الحكومية:

 مثال على استخدام مقطع البرنامج لتحديد المشاريع اإلنشائية والتي تكون خارج خطة التنمية مثال مشروع
{تنفيذ قاعة المؤتمرات بقصر بيان} التابع للـديوان األميري:
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 مثال على استخدام مقطع البرنامج لتحديد المشاريع المرتبطة بخطة التنمية:
 .1مشاريع تطويرية:

 .2مشاريع إنشائية( :ماعدا المشاريع اإلنشائية التابعة لوزارة األشغال العامة)
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اسم اجلهة :الميوان األمريي

رقم اجلهة 02:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان األميري

010000

الديوان األميري

02

ديوان ولي العهد

020000

ديوان ولي العهد

03

المكاتب واللجان

030000

المكاتب واللجان

اسم اجلهة :ديوان احملاسبة

رقم اجلهة 03:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01

الديوان العام

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام
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رقم اجلهة 04:

الدليل النمطي الموحد للحسابات

رقم

اسم اجلهة :جملس الوزراء

دليل رموز وتصنيفات الميزانية

اسم البرنامج

رقم البرنامج

01

األمانة العامة لمجلس الوزراء

010000

األمانة العامة لمجلس الوزراء

02

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

020000

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

03

لجنة المناقصات المركزية

030000

لجنة المناقصات المركزية

البرنامج

04

شئون مجلس االمة

040000

وصف تصنيف البرنامج

شئون مجلس االمة

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

060000

07

المكاتب واللجان

070000

المكاتب واللجان

08

برنامج الشباب

080000

برنامج الشباب

05

90

91

93

95

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013
خطة التنمية للسنة المالية

2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013
( 930000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :إدارة الفتوى والتشريع

رقم اجلهة 05:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
90

91

95

إدارة الفتوى والتشريع
خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

وصف تصنيف البرنامج
إدارة الفتوى والتشريع
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015
( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

رقم اجلهة 06:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01

الديوان العام

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام

شئون التخطيط

030000

04

شئون المجلس األعلى

040000

شئون المجلس األعلى

05

استشراف المستقبل والمتابعة

050000

استشراف المستقبل والمتابعة

03

90

91

92

95

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

شئون التخطيط

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011
910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015
( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :ديوان اخلممة املمنية

رقم اجلهة 07:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

شئون التوظف والميزانية

020000

شئون التوظف والميزانية

030000

إعادة هيكلة القوة العاملة والجهاز التنظيمي للدولة

040000

التطوير اإلداري

03
04
90

إعادة هيكلة القوة العاملة والجهاز التنظيمي
للدولة

التطوير اإلداري
خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

900000

خطة التنـمية للسنة المالية 2011 / 2010

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :وزارة اخلارجية

رقم اجلهة 08:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

السفارات والقنصليات في الخارج

020000

السفارات والقنصليات في الخارج

03

المعهد الدبلوماسي

030000

المعهد الدبلوماسي

90

93

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013

رقم اجلهة 09:

خطة التنـمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
930000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

اسم اجلهة :وزارة املالية – اإلدارة العامة

اسم البرنامج

البرنامج

خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

المالية العامة

020000

المالية العامة

03

الشئون االقتصادية

030000

الشئون االقتصادية

04

أمالك الدولة والخدمات

040000

أمالك الدولة والخدمات

05

نزع الملكية للمنفعة العامة

050000

نزع الملكية للمنفعة العامة

07

وحدة التحريات الكويتية المالية

070000

وحدة التحريات الكويتية المالية

90

91

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :وزارة املالية – احلسابات العامة

رقم اجلهة 10:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01

الديوان العام

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

رقم اجلهة 11:

اسم البرنامج

البرنامج

الديوان العام

اسم اجلهة :اإلدارة العامة للجمارك

الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

وصف تصنيف البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

شئون الجمارك

020000

شئون الجمارك

90

91

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :وزارة التجارة والصناعة

رقم اجلهة 12:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
03
04
05
90

91

92

93

95

الديوان العام

شئون التموين وحماية المستهلك

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000
030000

الشئون التجارية

040000

برنامج االستثمار األجنبي

050000

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

900000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام

شئون التموين وحماية المستهلك
الشئون التجارية

برنامج االستثمار األجنبي
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

920000

خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013

930000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  110من 345

اسم اجلهة :وزارة العمل

رقم اجلهة 13:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

القضاء

020000

القضاء

03

التسجيل العقاري

030000

التسجيل العقاري

90

91

92

93

95

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

910000

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

930000

خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  111من 345

اسم اجلهة :وزارة الماخلية

رقم اجلهة 14:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

المرور والنجدة

020000

المرور والنجدة

03

الهجرة ووثائق السفر

030000

الهجرة ووثائق السفر

04

الشرطة

040000

الشرطة

05

األمن العام

050000

األمن العام

06

أكاديمية سعد العبد هللا للعلوم األمنية

060000

أكاديمية سعد العبد هللا للعلوم األمنية

07

أمن المنشآت والحدود

070000

أمن المنشآت والحدود

08

الخدمات

080000

الخدمات

09

الهيئة العسكرية

090000

الهيئة العسكرية

90

91

92

95

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية

2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012
920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  112من 345

اسم اجلهة :وزارة المفاع

رقم اجلهة 15:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
02
90

91

الديوان العام

الشئون العسكرية
خطة التنمية للسنة المالية

2011 / 2010

خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000
020000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام

الشئون العسكرية
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011
910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  113من 345

اسم اجلهة :احلرس الوطني

رقم اجلهة 16:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
02
90

91

93

95

الديوان العام

الشئون العسكرية
خطة التنمية للسنة المالية

2011 / 2010

خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية

2014 / 2013

خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000
020000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام

الشئون العسكرية
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011
910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013

930000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015
( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  114من 345

اسم اجلهة :وزارة الرتبية

رقم اجلهة 17:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

رياض االطفال

020000

رياض االطفال

03

التعليم االبتدائي

030000

التعليم االبتدائي

04

التعليم المتوسط

040000

التعليم المتوسط

05

التعليم الثانوي

050000

التعليم الثانوي

06

المعاهد المختلفة

060000

المعاهد المختلفة

07

خدمات التعليم العام

070000

خدمات التعليم العام

08

الخدمات األخرى

080000

الخدمات األخرى

90

91

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

910000

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  115من 345

اسم اجلهة :وزارة التعليم العايل

رقم اجلهة 18:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01

الديوان العام

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام

الشئون الثقافية والبعثات

020000

03

المعاهد الفنية

030000

المعاهد الفنية

04

األمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة

040000

األمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة

02

90

91

95

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

الشئون الثقافية والبعثات

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015
( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  116من 345

اسم اجلهة :وزارة الصحة

رقم اجلهة 19:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

الصحة الوقائية وحماية البيئة

020000

الصحة الوقائية وحماية البيئة

03

الرعاية األولية والمستشفيات العامة

030000

الرعاية األولية والمستشفيات العامة

04

المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية

040000

المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية

05

الخدمات الفنية المساعدة

050000

الخدمات الفنية المساعدة

06

الخدمات الصحية والتعليم والتدريب

060000

الخدمات الصحية والتعليم والتدريب

07

الخدمات العامة

070000

الخدمات العامة

90

91

92

93

95

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013

930000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015
( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  117من 345

اسم اجلهة :وزارة الشئون االجتماعية والعمل

رقم اجلهة 20:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

الرعاية االجتماعية

020000

الرعاية االجتماعية

03
04
90

91

92

93

95

التعاون والتنمية االجتماعية

شئون العمل والعمال

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

030000
040000
900000

التعاون والتنمية االجتماعية

شئون العمل والعمال

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013

930000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015
( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  118من 345

اسم اجلهة :وزارة اإلعالم

رقم اجلهة 21:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

االذاعة

020000

االذاعة

03
04
05
06
07
90

91

92

95

التلفزيون

030000

المطبعة

040000

الشئون الهندسية

050000

المطبوعات والنشر

060000

قطاع السياحة

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

070000

التلفزيون
المطبعة

الشئون الهندسية
المطبوعات والنشر

قطاع السياحة

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  119من 345

اسم اجلهة :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

رقم اجلهة 22:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
02
90

91

92

93

95

الديوان العام

الشئون اإلسالمية
خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000
020000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام

الشئون اإلسالمية
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

910000

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

930000

خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  120من 345

اسم اجلهة :األمانة العامة لألوقاف

رقم اجلهة 23:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
02
90

91

92

الديوان العام

شئون الوقف وتنمية الموارد الوقفية
خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000
020000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام

شئون الوقف وتنمية الموارد الوقفية
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012
920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  121من 345

اسم اجلهة :وزارة املواصالت

رقم اجلهة 24:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
02
03
04
05
90

91

92

93

95

الديوان العام

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

خدمات البرق والهاتف

020000

الخدمات البريدية

030000

الشئون الفنية

شئون النقل

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

040000
050000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام

خدمات البرق والهاتف
الخدمات البريدية

الشئون الفنية

شئون النقل

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011
910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013
930000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  122من 345

اسم اجلهة :وزارة األشغال العامة

رقم اجلهة 25:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

المشاريع اإلنشائية

020000

المشاريع اإلنشائية

الطرق والرقابة والتدقيق

030000

04

هندسة الصيانة

040000

هندسة الصيانة

05

المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات

050000

المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات

06

الهندسة الصحية

060000

الهندسة الصحية

07

المشاريع الكبرى

070000

المشاريع الكبرى

03

90

91

92

93

95

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

الطرق والرقابة والتدقيق

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011
910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013
930000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  123من 345

اسم اجلهة :اجمللس الوطني للثدقافة والفنون واآلداب

رقم اجلهة 26:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
02
03
90

91

الديوان العام

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

الثقافة والفنون والمطبوعات

020000

السياحة واآلثار والتراث

030000

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010

2012 / 2011

02
03
90

91

92

السياحة واآلثار والتراث
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

900000

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

اسم اجلهة :وزارة النفط

الدليل النمطي الموحد للحسابات

01

الثقافة والفنون والمطبوعات

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

رقم اجلهة 27:

اسم البرنامج

البرنامج

الديوان العام

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية

رقم

وصف تصنيف البرنامج

الديوان العام

الشئون الفنية

الشئون االقتصادية
خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000
020000
030000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام

الشئون الفنية

الشئون االقتصادية
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012
920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
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صفحة  124من 345

اسم اجلهة :وزارة الكهرباء واملاء

رقم اجلهة 28:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

الشبكات الكهربائية

020000

الشبكات الكهربائية

030000

إنتاج المياه الجوفية وشبكات توزيع المياه والوقود

04

الخدمات الخارجية

040000

الخدمات الخارجية

05

الخدمات الداخلية

050000

الخدمات الداخلية

06

محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه

060000

محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه

03

90

91

92

93

95

إنتاج المياه الجوفية وشبكات توزيع المياه
والوقود

خطة التنمية للسنة المالية

2011 / 2010

خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012

خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013
خطة التنمية للسنة المالية

2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011
910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013
930000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  125من 345

اسم اجلهة :اإلدارة العامة للطريان املمني

رقم اجلهة 29:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

الخدمات الفنية

020000

الخدمات الفنية

90

91

92

93

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

910000

2013 / 2012

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية

2014 / 2013

930000

خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

رقم اجلهة 31:

اسم اجلهة :اإلدارة املركزية لإلحصاء

الدليل النمطي الموحد للحسابات
اسم البرنامج

البرنامج

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية

رقم

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

العمل اإلحصائي

020000

العمل اإلحصائي

92

95

خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012
920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  126من 345

اسم اجلهة :بلمية الكويت

رقم اجلهة 52:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
02
03
05
90

91

95

الديوان العام

الشئون الهندسية والفنية

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000
020000

الشئون الصحية

030000

المجلس البلدي

050000

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام

الشئون الهندسية والفنية

الشئون الصحية
المجلس البلدي

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

910000

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :جامعة الكويت

رقم اجلهة 53:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

المراكز االكاديمية

010000

المراكز االكاديمية

02

المراكز المساندة

020000

المراكز المساندة

03

المشاريع اإلنشائية

030000

المشاريع اإلنشائية

04

المراكز التحويلية

040000

المراكز التحويلية

90

91

95

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

910000

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

Budget@mof.gov.kw
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صفحة  128من 345

اسم اجلهة :اهليئة العامة للمعلومات املمنية

رقم اجلهة 54:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
90

91

95

الهيئة العامة للمعلومات المدنية
خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011
910000

90

91

95

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015
( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

اسم اجلهة :اإلدارة العامة لإلطفاء

الدليل النمطي الموحد للحسابات

01

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

رقم اجلهة 55:

اسم البرنامج

البرنامج

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية

رقم

وصف تصنيف البرنامج

اإلدارة العامة لإلطفاء
خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000
900000

وصف تصنيف البرنامج
اإلدارة العامة لإلطفاء
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
Budget@mof.gov.kw
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اسم اجلهة :اهليئة العامة لالستثمار

رقم اجلهة 56:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

المكتب الرئيسي

010000

المكتب الرئيسي

02

مكتب لندن

020000

مكتب لندن

03

مكتب الصين

030000

مكتب الصين

90

خطة التنمية للسنة المالية

2011 / 2010

900000

اسم اجلهة :اهليئة العامة للتعليم التطبيدقي والتمريب

الدليل النمطي الموحد للحسابات
اسم البرنامج

البرنامج
01
90

91

93

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

رقم اجلهة 57:

رقم

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2014 / 2013

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

وصف تصنيف البرنامج
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

910000

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2014 / 2013

930000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :اهليئة العامة لشئون الدقصر

رقم اجلهة 58:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

رعاية القصر

020000

رعاية القصر

03

تنمية اموال القصر

030000

تنمية اموال القصر

90

91

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

اسم اجلهة :اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

الدليل النمطي الموحد للحسابات
اسم البرنامج

البرنامج

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

رقم اجلهة 59:

رقم

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

اإلدارة العامة

010000

اإلدارة العامة

02

الزراعة

020000

الزراعة

03

الحدائق العامة

030000

الحدائق العامة

90

91

95

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015
( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :اهليئة العامة لتدقمير التعويضات عن خسائر العموان العراقي

رقم اجلهة 60:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01

الهيئة العامة لتقدير التعويضات

رقم اجلهة 61:

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

اسم البرنامج

البرنامج

الهيئة العامة لتقدير التعويضات

اسم اجلهة :اهليئة العامة للشباب والرياضة

الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

وصف تصنيف البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

برنامج الشباب

010000

برنامج الشباب

02

برنامج الرياضة

020000

برنامج الرياضة

03

برنامج الديوان العام

030000

برنامج الديوان العام

90

91

92

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية
2012 / 2011
خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

910000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012
920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :اهليئة العامة للبيئة

رقم اجلهة 62:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
90

91

95

الهيئة العامة للبيئة
خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

وصف تصنيف البرنامج
الهيئة العامة للبيئة
خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010

900000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

910000

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
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اسم اجلهة :اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة

رقم اجلهة 63:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
وصف تصنيف البرنامج

رقم البرنامج

01

الديوان العام

010000

الديوان العام

02

الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية

020000

الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية

03

الخدمات التعليمية والتأهيلية

030000

الخدمات التعليمية والتأهيلية

90

91

92

95

خطة التنمية للسنة المالية
2011 / 2010
خطة التنمية للسنة المالية

2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية
2013 / 2012
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

رقم اجلهة 64:

خطة التنمية للسنة المالية 2011 / 2010
900000

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
910000

01

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
خطة التنمية للسنة المالية 2013 / 2012

920000

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

اسم اجلهة :اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر الدقرآن الكريم والسنة
النبوية وعلومها

اسم البرنامج

البرنامج

خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

الديوان العام

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

وصف تصنيف البرنامج
الديوان العام
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اسم اجلهة :اهليئة العامة ملكافحة الفساد

رقم اجلهة 65:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

رقم اجلهة 66:

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

اسم البرنامج

البرنامج
01
95

الهيئة العامة للقوى العاملة
خطة التنمية للسنة المالية
2016 / 2015

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

01

الهيئة العامة للقوى العاملة
خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

اسم اجلهة :اهليئة العامة للغذاء والتغذية

الدليل النمطي الموحد للحسابات
البرنامج

وصف تصنيف البرنامج

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

رقم اجلهة 67:
رقم

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

اسم اجلهة :اهليئة العامة للدقوى العاملة

الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

وصف تصنيف البرنامج

اسم البرنامج
الهيئة العامة للغذاء والتغذية

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

وصف تصنيف البرنامج
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
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اسم اجلهة :هيئة تشجيع االستثمار املباشر

رقم اجلهة 68:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم

اسم البرنامج

البرنامج
01
91

95

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم البرنامج
010000

هيئة تشجيع االستثمار المباشر

910000

2012 / 2011

01

(تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية
وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

خطة التنمية للسنة المالية 2016 / 2015

خطة التنمية للسنة المالية

( 950000تم إعادة ترميز المشاريع التطويرية واإلنشائية لخطة التنمية

2016 / 2015

وفقا لرقم النشاط  /المشروع ورقم البرنامج)

اسم اجلهة :هيئة مشروعات الشراكة بني الدقطاعني العام واخلاص
الدليل النمطي الموحد للحسابات

البرنامج

هيئة تشجيع االستثمار المباشر
خطة التنمية للسنة المالية 2012 / 2011

خطة التنمية للسنة المالية

رقم اجلهة 69:
رقم

وصف تصنيف البرنامج

دليل رموز وتصنيفات الميزانية

اسم البرنامج

رقم البرنامج

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

010000

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

وصف تصنيف البرنامج
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التصنيف اجلغرايف
الوصف

رمز المنطقة

رمز المحافظة

محافظة العاصمة

11

مدينة الكويت

1101

القبلة

1102

الشرق

1103

المرقاب

1104

دسمان

1105

الشامية

1106

الشويخ الشمالي

1107

الشويخ السكني ب

1108

الشويخ الصناعية

1109

الشويخ اإلدارية

1110

الشويخ الصحية

1111

الشويخ التعليمية

1112

ميناء الشويخ

1113

بنيد القار

1114

ضاحية عبدهللا السالم

1115

المنصورية

1116

الدسمة

1117

كيفان

1118

الفيحاء

1119

النزهة

1120

القادسية

1121

الدعية

1122

الروضة

1123

العديلية

1124

الخالدية

1125

مخيم المباركية

1126

غرناطة

1127

الصليبخات

1128

الدوحة

1129

شئون الميزانية العامة
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الوصف

رمز المنطقة

المدينة الترفيهية

1130

ميناء الدوحة

1131

محطة تقوية اإلرسال اإلذاعي

1132

جزيرة فيلكا

1133

جزيرة عوهه

1134

جزيرة مسكان

1135

جزيرة كبر

1136

جزيرة أم المرادم

1137

جزيرة قاروه

1138

اليرموك

1139

قرطبة

1140

السره

1141

ساحة العلم

1142

الري الصناعية

1143

الجيوان

1144

الصالحية

1145

الصوابر

1146

النهضة

1147

القيروان

1148

مدينة جابر األحمد

1149

الوطيه

1150

أم النمل

1151

مناطق مختلفة في محافظة العاصمة

1199

رمز المحافظة

محافظة الجهراء

12

مدينة الجهراء

1201

الواحة

1202

العيون

1203

القصر

1204

النعيم والنسيم

1205

تيماء

1206

مشروع إسكان المنطقة الجنوبية الشرقية  /الجهراء

1207

شئون الميزانية العامة
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الوصف

رمز المنطقة

المنطقة الصناعية

1208

الصليبية الصناعية

1209

الشدادية الصناعية

1210

إسكان البادية والبر

1211

أمغرة -أمغرة الصناعية

1212

الصليبية

1213

إسكان بديل العشيش

1214

السجن المركزي

1215

منطقة محطة إرسال اإلذاعة

1216

القرية األوليمبية

1217

استراحة الحجاج

1218

الصبية

1219

مدينة الصبية المفتوحة

1220

الدبدبة

1221

اللياح

1222

الشقايا -مركز الشقايا

1223

السالمي  -مركز حدود السالمي

1224

األبرق  -مركز حدود األبرق

1225

المناقيش  -مركز حدود المناقيش

1226

جزيرتي وربة وبوبيان

1227

مركز الرديفة

1228

الروضتين

1229

العبدلي  -مزارع العبدلي

1230

ام الغيش

1231

الصابرية

1232

محطة اإلرسال اإلذاعي

1233

كاظمة

1234

المنتزه اإلقليمي

1235

الخوبسات

1236

الصخبيريات -المركز

1237

مركز بحر هوشان

1238

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

رمز المحافظة

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  140من 345

الوصف

رمز المنطقة

مركز أم سدبرة

1239

كبد

1240

مزارع الصليبية

1241

مدينة سعد العبد هلل

1242

بحيث

1243

المطالع

1244

كراع المرو

1245

أم قدير

1246

مناطق مختلفة في محافظة الجهراء

1299

رمز المحافظة

محافظة حولي

13

حولي

1301

شرق حولي

1302

الشعب

1303

السالمية

1304

الرميثية

1305

الجابرية

1306

مشرف

1307

بيان

1308

الشعب البحري

1309

سلوى

1310

البدع

1311

الشريط الساحلي أ

1312

ضاحية مبارك عبدهللا الجابر (غرب مشرف)

1313

الصديق

1314

السالم

1315

حطين

1316

الشهداء

1317

الزهراء

1318

منطقة االستعماالت الحكومية

1319

ميدان حولي

1320

شئون الميزانية العامة
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الوصف

رمز المنطقة

النقرة

1321

مناطق مختلفة في محافظة حولي

1399

رمز المحافظة

محافظة الفروانية

14

الرقعي

1401

األندلس

1402

الفردوس

1403

العارضية

1404

صباح الناصر

1405

قسم تخزين العارضية

1406

منطقة االستعماالت الحكومية بالعارضية

1407

الرابية

1408

الرحاب

1409

اشبيلية

1410

العمرية

1411

الفروانية

1412

خيطان

1413

جليب الشيوخ

1414

الري الصناعية

1415

قسائم المعارض بضجيج الطائرات جنوب خيطان

1416

قسائم المعارض بضجيج الطائرات بجنوب الفروانية

1417

مطار الكويت الدولي

1418

الشدادية

1419

العضيلية

1420

ضاحية عبدهللا المبارك

1421

ابرق خيطان

1422

مناطق مختلفة في محافظة الفروانية

1499

محافظة مبارك الكبير

15

ضاحية صباح السالم

1501

صباح السالم المسيلة

1502

شرق القرين

1503

العدان

1504

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  142من 345

الوصف

رمز المنطقة

القصور

1505

القرين

1506

مبارك الكبير

1507

الشريط الساحلي ب

1508

المنطقة الوسطي وتشمل صبحان

1509

منطقة غرب الفنيطيس

1510

أبو فطيرة

1511

المسيلة

1512

مناطق مختلفة في محافظة مبارك الكبير

1599

رمز المحافظة

محافظة األحمدي
األحمدي

16
1601

شرق األحمدي

1602

ميناء العبدهللا

1603

الشعيبة الصناعية

1604

ميناء الشعيبة

1605

الفحيحيل

1606

الشريط الساحلي ج

1607

ميناء األحمدي

1608

ضاحية جابر العلي

1609

المنقف

1610

أبو حليفة

1611

المهبولة

1612

الرقة

1613

هدية

1614

الظهر

1615

الصباحية

1616

الفنطاس

1617

مركز الفنطاس

1618

العقيلة

1619

المنتزه القومي

1620

المقوع

1621
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الوصف

رمز المنطقة

رجم خشمان

1622

مصالن

1623

مركز البنيدر

1624

مركز الزور

1625

ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان )

1626

الوفرة

1627

الخيران

1628

مركز النويصيب

1629

جنوب هدية

1630

جنوب الرقة

1631

جنوب الصباحية

1632

مدينة صباح األحمد

1633

الوفرة الزراعية

1634

الضباعية

1635

الجليعة

1636

ضاحية فهد السالم

1637

أبو الحصانية

1638

مناطق مختلفة في محافظة األحمدي

1699

رمز المحافظة

مشاريع خارج الكويت
مشاريع خارج الكويت

88
8888

محافظات مختلفة
مناطق مختلفة في محافظات مختلفة

شئون الميزانية العامة
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99
9999
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شئون الميزانية العامة
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التصنيف االقتصادي:
تـوضـح الجـداول فـي الصـفـحـات الـتـالـيـة الـمقـابـلـة بـيـن حـسـابـات الـدليـل النمـطـي المـوحـد للحـســابــات
(عمود التوجيه الحالي وعمود الرمز الحالي) وحسابات دليل هيكل رموز وتصنيفات الميزانية ،ويالحظ أن ترميز
الحسابات الجديدة يُـقرأ من اليسار إلى اليمين ،فرقم الحساب ) (15230906لنوع رسوم فحص التمديدات
الكهربائية يعني التالي:

رقم الحساب
النوع البند الفئة المجموعة الباب التوجيه
XX

XX

X

X

X

X

06

09

3

2

5

1

رقم الحساب

اسم الحساب

15230906

رسوم فحص التمديدات الكهربائية

اتجاه قراءة رقم الحساب
كما يجب مالحظة أنه تم إعادة ترميـز التوجيه ليكون كالتالي:

الدليل النمطي الموحد للحسابات

دليل هيكل رموز وتصنيفات الميزانية

التوجيه
1

اإليرادات

اإليرادات

2

المصروفات

المصروفات الجارية

3

خارج الميزانية

النفقات الرأسمالية

ولتوضيح المستويات المختلفة للتصنيف االقتصادي في المواد اإلرشادية فقد تم تنسيق النص المكتوب كالتالي:

 .Xالتوجيه
 .XYالباب
 .XYXاجملموعة
 .XYXYالفئة
. XYXYXXالبند
 .XYXYXXYYالنوع
شئون الميزانية العامة
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كما تم إعادة تـرميز وتصنيف اإليرادات كالتالي :
التصنيف الحالي لإليرادات ( توجيه ) 1
(  8أبواب )  ،هي :

التصنيف الجديد لإليرادات ( توجيه ) 1
(  6أبواب )  ،هي :

 .1النفش الخام والغاز
 .2الضرائب على صافي الدخل واألرباح
 .3الضرائب والرسوم على الممتلكات
 .4الضرائب والرسوم على السلع والخدمات
 .5الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت
الدولية
 .6إيرادات الخدمات
 .7اإليرادات والرسوم المتنوعة
 .8اإليرادات الرأسمالية

 .1اإليرادات النفطية
 .2الضرائب والرسوم
 .3المساهمات االجتماعية
 .4المنح ( إيرادات )
 .5إيرادات أخرى
 .6إيرادات التخله من أصول وإيرادات
غير تشغيلية أخرى

كما تم إعادة تـرميز وتصنيف المصروفات إلى مصروفات جارية ونفقات رأسمالية كالتالي:
التصنيف الجديد
للمصروفات الجارية ( توجيه ) 2
(  7أبواب )  ،هي :

التصنيف الحالي
للمصروفات ( توجيه ) 2
(  5أبواب )  ،هي :
 .1المرتبات
 .2المستلزمات السلعية والخدمات
 .3وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
 .4المشاريع اإلنشائية والصيانة
واالستمالكات العامة
 .5المصروفات المختلفة والمدفوعات
التحويلية

 .1تعويضات العاملين
 .2السلع والخدمات
 .4تكلفة التمويل
 .5اإلعانات
 .6المنح ( مصروفات )
 .7المنافع االجتماعية
 .8مصروفات وتحويالت أخرى

التصنيف الجديد
للنفقات الرأسمالية ( توجيه ) 3
( باب واحد )  ،هو :
 .2شراء األصول غير المتداولة

شئون الميزانية العامة
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اإليرادات
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إن نتائج عملية مقابلة التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات الواردة في الدليل النمطي الموحد للحسابات
مع دليل هيكل رموز وتصنيفات الميزانية تتمثل بالتالي:
 )1من حساب واحد إلى حساب واحد:
أي أن الحساب في الدليل النمطي الموحد للحسابات يقابله حساب واحد في دليل هيكل رموز وتصنيفات
الميزانية.
 )2فصل حساب واحد إلى عدة حسابات:
أي أنه تم فصل الحساب في الدليل النمطي الموحد للحسابات إلى عدة حسابات في دليل هيكل رموز
وتصنيفات الميزانية ويجب تحديد مقابلة اإليراد طبقا للمواد اإلرشادية وبحسب طبيعة اإليراد المحصل
والتي قد تختلف من جهة حكومية ألخرى فمثلا نـجـد أن إيـجـار تردد (موجات فضائية) يقابل اإليرادات
في وزارة اإلعلم ووزارة المواصلت دون غيرهما من الجهات الحكومية.

كما أنه قـد أضيفت كلمة جزئي بعد رقم الحساب للتعبير عن أن جزء من اإليراد قد تم إعادة تصنيفه
ليقابل الحساب الجديد.
وفيما يلي ملخص بالحسابات التي تم فصلها إلى عدة حسابات:

شئون الميزانية العامة
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الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم الحساب

اسم الحساب

1/1/4

شركة الزيت العربية المحدودة

6/2/6

رسوم تدريب وتعليم

10/1/4/6

إيجار أراضي فضاء ومرافق

سياحية

15/1/4/6

إيجارات أخرى

3/3/1/7

غرامات

2/5/1/7

متنوعة

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم الحساب

اسم الحساب

12120101

ضريبة الدخل من الشركات النفطية

12120102

ضريبة الدخل من الشركات غير النفطية

15230303

رسوم دورات تدريبية

15230304

رسوم تعليم

12310101

إيجار أراضي فضاء

12310102

إيجار مرافق سياحية

15140199

إيجار أراضي أخرى.

15140201

إيجار تردد (موجات فضائية).

15210307

إيجار مرافق حكومية مختلفة.

15210308

إيجار مواقع حكومية.

15210399

إيجارات أخرى.

15310501

غرامات

15320102

مصادرة كفاالت بنكية

12510301

رسوم إذن استيراد نباتات.

12510302

رسوم إذن استيراد بذور.

12510303

رسوم إذن استيراد حيوانات.

15140199

إيجار أراضي أخرى.

15210501

إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية.

15210601

عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة.

15222201

رسوم عروض وجوائز وتنزيالت.

15222301

رسوم إصدار وتجديد رخص المخلصين الجمركيين.

15229901

رسوم متنوعة.

15232301

رسوم نشر عمالت أجنبية (جمارك).

15590101

إيرادات متنوعة أخرى.
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 )3دمج عدة حسابات إلى حساب واحد:
أي أن تم دمج عدة حسابات في الدليل النمطي الموحد للحسابات إلى حساب واحد في دليل هيكل
رموز وتصنيفات الميزانية،
كما أنه قد أضيفت كلمة جزئي بعد رقم الحساب للتعبير عن أن جزء من اإليراد قد تم إعادة تصنيفه
ليقابل الحساب الجديد.
وفيما يلي ملخص بالحسابات التي تم دمجها إلى حساب واحد:
الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم الحساب

اسم الحساب

1/1/1

الكويت والمنطقة المقسومة

2/1/1

المنطقة المحايدة المغمورة

 15/1/4/6جزئي

إيجارات اخرى

 2/5/1/7جزئي

متنوعة

 2/5/1/7جزئي

متنوعة

10/1/6/6
11/1/6/6
2/2/4
5/5/1/7
9/8/6

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم الحساب

تقديم الخدمات األرضية للركاب
خدمة توصيل السيارات وليموزين المطار

اسم الحساب

11110101

النفط الخام

15140199

إيجار أراضي أخرى

15210601

عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة

والتاكسي
رسوم طلبات الترخيص
رسوم إصدار تراخيص إعالمية
متنوعة (من مجموعة خدمات أخرى)

 2/5/1/7جزئي

متنوعة (من بند إيرادات أخرى)

 3/1/2/6جزئي

رسوم دورات تدريبية

 6/2/6جزئي

رسوم تدريب وتعليم

 3/1/2/6جزئي

رسوم دورات تدريبية

 6/2/6جزئي

رسوم تدريب وتعليم

25/2/2/6

مطبوعات أخرى

2/4/3/6

رسوم وثائق طبية

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

15220201

رسوم طلبات الترخيص

15229901

رسوم متنوعة

15230303

رسوم دورات تدريبية

15230304

رسوم تعليم

15230499

مطبوعات أخرى
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صفحة  152من 345

ترميز التصنيف االقتصادي (لإليرادات)
نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

توجيه
1

11
111
1111

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

اإليرادات
اإليرادات النفطية

1

النفش الخام والغاز

1

النفط الخام

1

1

النفط الخام

111101

النفط الخام

11110101

1

1/1/1
2/1/1

الغاز

1112

الغاز

111201

الغاز

11120101
12
121
1211

1

1/2/1

الضرائب والرسوم
الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب
الرأسمالية
الضررررررررائررب على الرردخررل واألربرراح والمكرراسررررررررب
الرأسمالية -من األفراد
الضررررررررائررب على الرردخررل واألربرراح والمكرراسررررررررب
الرأسمالية -من األفراد

121101

الضررررررررائررب على الرردخررل واألربرراح والمكرراسررررررررب
الرأسمالية -من األفراد

12110101
1212
121201

الضررررررررائررب على الرردخررل واألربرراح والمكرراسررررررررب
الرأسمالية -من الشركات ومشروعات أخرى
ضررررررائب الدخل من الشرررررركات العاملة في المنطقة
ال ُمعـيـنـة

12120101

ضريبة الدخل من الشركات النفطية

1

 1/1/4جزئي

12120102

ضريبة الدخل من الشركات غير النفطية

1

 1/1/4جزئي

121202

ضرائب الدخل من الشركات األجنبية

12120201

ضريبة الدخل من الشركات المالية

1

1/2/2

12120202

ضريبة الدخل من الشركات التجارية

1

2/2/2

12120203

ضريبة الدخل من شركات المقاوالت

1

3/2/2

12120204

ضريبة الدخل من شركات التأمين

1

4/2/2

12120205

ضريبة الدخل من شركات الفنادق

1

5/2/2

12120206

ضريبة الدخل من شركات الخدمات

1

6/2/2

12120207

ضريبة الدخل من شركات استشارية

1

7/2/2

12120208

ضريبة الدخل من شركات مطاعم

1

8/2/2

12120209

ضريبة الدخل من شركات نفطية

12120299

ضريبة الدخل من شركات أخرى

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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صفحة  153من 345

نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

ضررريبة الدخل على الشررركات الكويتية لدعم العمالة
الوطنية

121203

ضررريبة الدخل على الشررركات الكويتية لدعم العمالة
الوطنية

12120301

1

1/3/2

حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية

121204

حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية

1

2/3/2

مساهمة الشركات في خدمات الدولة

1

3/3/2

12120501

مساهمة الشركات في األمن والعدالة

1

1/3/3/2

12120502

مساهمة الشركات في الدفاع

1

2/3/3/2

12120503

مساهمة الشركات في الخدمات التعليمية

1

3/3/3/2

12120504

مساهمة الشركات في الخدمات الصحية

1

4/3/3/2

12120505

مسرراهمة الشررركات في التكافل االجتماعي والشررئون
االجتماعية

1

5/3/3/2

12120506

مساهمة الشركات في الخدمات اإلعالمية

1

6/3/3/2

12120507

مساهمة الشركات في الخدمات الدينية

1

7/3/3/2

12120508

مساهمة الشركات في اإلسكان

1

8/3/3/2

12120509

مساهمة الشركات في المرافق

1

9/3/3/2

12120510

مساهمة الشركات في الكهرباء والماء

1

10/3/3/2

12120511

مساهمة الشركات في الزراعة والثروة السمكية

1

11/3/3/2

12120401
121205

أرباح التوزيعات

121206

أرباح التوزيعات

12120601

1

4/3/2

الضررررررررائررب على الرردخررل واألربرراح والمكرراسررررررررب
الرأسمالية -غير مخصصة

1213

الضررررررررائررب على الرردخررل واألربرراح والمكرراسررررررررب
الرأسمالية -غير مخصصة

121301

الضررررررررائررب على الرردخررل واألربرراح والمكرراسررررررررب
الرأسمالية -غير مخصصة

12130101
122

الضتتتتتترائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى
العاملة
الضرررررررائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى
العاملة

1221

الضرائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى العاملة

122101

الضرائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى العاملة

12210101
123
1231

الضرائب على الملكية
الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة
الضررررررررائرررب المتكررة على األراضررررررري والمرافق
السياحية

123101
12310101

إيجار أراضي فضاء

1

 10/1/4/6جزئي

12310102

إيجار مرافق سياحية

1

 10/1/4/6جزئي

1232
123201
12320101
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

الضرائب المتكررة على صافي الثروة
الضرائب المتكررة على صافي الثروة
الضرائب المتكررة على صافي الثروة
Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases
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نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

ضرائب التركات واأليلولة والهبات

1233

ضرائب التركات واأليلولة والهبات

123301

ضرائب التركات واأليلولة والهبات

12330101

الضرائب على المعامالت المالية والرأسمالية

1234

الضرائب على المعامالت المالية والرأسمالية

123401

الضرائب على المعامالت المالية والرأسمالية

12340101

الضرائب غير المتكررة األخرى على الملكية

1235

رسوم نقل الملكية

123501
12350101

رسوم نقل ملكية األراضي

1

1/1/3

12350102

رسوم نقل ملكية العقارات

1

2/1/3

الضرائب المتكررة األخرى على الملكية

1236

الضرائب المتكررة األخرى على الملكية

123601

الضرائب المتكررة األخرى على الملكية

12360101
124
1241

الضرائب على السلع والخدمات
الضرائب العامة على السلع والخدمات
ضرائب القيمة المضافة

124101

ضرائب القيمة المضافة

12410101

ضرائب المبيعات

124102

ضرائب المبيعات

12410201

ضرررائب رقم المبيعات وضرررائب عامة أخرى على
السلع والخدمات

124103

ضرررائب رقم المبيعات وضرررائب عامة أخرى على
السلع والخدمات

12410301
1242
124201

الضرائب االنتقائية
الضرائب االنتقائية

12420101

الضرائب االنتقائية

1243
124301

أرباح احتكارات المالية العامة
أرباح احتكارات المالية العامة

12430101

أرباح احتكارات المالية العامة

1244
124401

الضرائب على خدمات معينة
الضرائب على خدمات معينة

12440101

الضرائب على خدمات معينة

1245
124501

الضرررررررائب على اسررررررتخدام سررررررلع وعلى السررررررماح
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة
ضرائب المركبات
ضرائب المركبات

12450101
124502
12450201
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

الضرائب األخرى على استخدام سلع وعلى السماح
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة
رسوم تراخيص بناء
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نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

الضرائب األخرى على السلع والخدمات

1246

الضرائب األخرى على السلع والخدمات

124601

الضرائب األخرى على السلع والخدمات

12460101
125
1251

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية
الضررررائب والرسررروم الجمركية ورسررروم االسرررتيراد
األخرى
ضرائب جمركية

125101

ضرائب جمركية

12510101

1

1/1/5

رسوم جمركية

125102
12510201

رسوم أرضية

1

1/2/1/5

12510202

رسوم شهادات

1

2/2/1/5

رسوم إذن استيراد

125103
12510301

رسوم إذن استيراد نباتات

1

 2/5/1/7جزئي

12510302

رسوم إذن استيراد بذور

1

 2/5/1/7جزئي

12510303

رسوم إذن استيراد حيوانات

1

 2/5/1/7جزئي

1252
125201

الضرائب على الصادرات
الضرائب على الصادرات

12520101

الضرائب على الصادرات

1253
125301

أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد
أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد

12530101

أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد

1254
125401

أرباح عمليات الصرف
أرباح عمليات الصرف

12540101

أرباح عمليات الصرف

1255
125501

الضرائب على عمليات الصرف
الضرائب على عمليات الصرف

12550101

الضرائب على عمليات الصرف

1256
125601

الضرائب األخرى على التجارة والمعامالت الدولية
رسوم مغادرة المطار الدولي
رسوم مغادرة المطار الدولي

12560101
125602

رسوم تصاريح السفر للسفن
رسوم تصاريح السفر للسفن

12560201
125603
12560301
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

1

6/1/6/6

1

1/4/6/6

رسوم عبور األجواء الكويتية على الطائرات
رسوم عبور األجواء الكويتية على الطائرات
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صفحة  156من 345

نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

رسوم أخرى

125699

رسوم أخرى

12569901

1

8/4/6/6

ضرائب أخرى

126

ضرائب أخرى – من شركات األعمال فقط

1261
126101

ضرائب أخرى – من شركات األعمال فقط

12610101

ضرائب أخرى – من شركات األعمال فقط
ضررررررائب أخرى – من جهات أخرى عدا شرررررركات
األعمال أو غير مصنفة في مكان آخر

1262

ضررررررائب أخرى – من جهات أخرى عدا شرررررركات
األعمال أو غير مصنفة في مكان آخر

126201

ضررررررائب أخرى – من جهات أخرى عدا شرررررركات
األعمال أو غير مصنفة في مكان آخر

12620101
13
131
1311

المساهمات االجتماعية
مساهمات الضمان االجتماعي
مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين

131101

مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين

13110101

مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين

1312

مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات أرباب العمل

131201

مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات أرباب العمل

13120101

مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات أرباب العمل

مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين
لحساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل

1313

مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين
لحساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل

131301

مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين
لحساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل

13130101

مسرررراهمات الضررررمان االجتماعي – مسرررراهمات غير
موزعة

1314
131401

مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات غير موزعة

13140101

مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات غير موزعة

132
1321
132101

مساهمات اجتماعية أخرى
مساهمات اجتماعية أخرى – مساهمات العاملين
مساهمات اجتماعية أخرى – مساهمات العاملين

13210101

مساهمات اجتماعية أخرى – مساهمات العاملين

1322

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

مسررررررراهمات اجتماعية أخرى – مسررررررراهمات أرباب
العمل
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نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

إيرادات الضمان الصحي

132201

إيرادات الضمان الصحي

13220101
14
141

1

1/3/3/6

المنح (إيرادات)
المنح – من حكومات أجنبية
المنح من حكومات أجنبية – جارية

1411
141101

المنح من حكومات أجنبية – جارية

14110101

المنح من حكومات أجنبية – جارية
المنح من حكومات أجنبية – رأسمالية

1412
141201

المنح من حكومات أجنبية – رأسمالية

14120101

المنح من حكومات أجنبية – رأسمالية

142

المنح – من منظمات دولية
المنح من منظمات دولية – جارية

1421
142101

المنح من منظمات دولية – جارية

14210101

المنح من منظمات دولية – جارية
المنح من منظمات دولية – رأسمالية

1422
142201

المنح من منظمات دولية – رأسمالية

14220101

المنح من منظمات دولية – رأسمالية

143

المنح – من وحدات حكومية أخرى
المنح من وحدات حكومية أخرى – جارية

1431

المنح من وحدات حكومية أخرى – جارية

143101

المنح من وحدات حكومية أخرى – جارية

14310101

المنح من وحدات حكومية أخرى – رأسمالية

1432

المنح من وحدات حكومية أخرى – رأسمالية

143201

المنح من وحدات حكومية أخرى – رأسمالية

14320101
15
151
1511

إيرادات أخرى
دخل ملكية
فائدة
أرباح الحسابات الجارية

151101

أرباح الحسابات الجارية

15110101
1512
151201
15120101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

1

4/3/1/7

أرباح موزعة
أرباح موزعة
أرباح موزعة

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  158من 345

نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

المسحوبات من دخل أشباه الشركات

1513

المسحوبات من دخل أشباه الشركات

151301

المسحوبات من دخل أشباه الشركات

15130101

الريع

1514

ريع األراضي

151401
15140101

إيجار قسائم صناعية و زراعية

1

4/1/4/6

15140102

إيجار شاليهات

1

7/1/4/6

15140103

إيجار مواقف السيارات

1

8/1/4/6

15140105

إيجار عقارات مستثمرة

1

16/1/4/6

15140106

إيرادات المنطقة الحرة

1

2/4/6

15140199

إيجار أراضي أخرى

1

 15/1/4/6جزئي
 2/5/1/7جزئي

إيجار تردد (موجات فضائية)

151402

إيجار تردد (موجات فضائية)

15140201

1

 15/1/4/6جزئي

رخص موجات السلكية

151403

رخص موجات السلكية

15140301
152
1521
152101

1

7/3/6/6

مبيعات السلع والخدمات
مبيعات من جانب منشآت بالقيمة السوقية
إعالنات

15210101

إعالنات التلفزيون

1

1/3/2/6

15210102

إعالنات اإلذاعة

1

2/3/2/6

15210103

إعالنات مجلة العربي

1

3/3/2/6

15210104

إعالنات مجالت أخرى

1

5/3/2/6

15210105

إعالنات المطار الدولي

1

7/1/6/6

152102

مبيع برامج تلفزيونية
مبيع برامج تلفزيونية

15210201
152103

1

4/2/6

إيجارات

15210301

إيجار أسواق تجارية

1

1/1/4/6

15210302

إيجار محالت المطار الدولي

1

2/1/4/6

15210303

إيجار البيوت

1

3/1/4/6

15210304

إيجار عقارات مستملكة

1

5/1/4/6

15210305

إيجار مساكن حكومية

1

6/1/4/6

15210306

إيجار صاالت

1

9/1/4/6

15210307

إيجار مرافق حكومية مختلفة

1

 15/1/4/6جزئي

15210308

إيجار مواقع حكومية

1

 15/1/4/6جزئي

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
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صفحة  159من 345

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

15210330

إيجار غرف تبريد

1

8/8/6

15210331

إيجار وسائل النقل

1

1/6/1/7

15210332

إيجار المعدات واآلالت والتجهيزات

1

2/6/1/7

15210399

إيجارات أخرى

1

 15/1/4/6جزئي

نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

مطبوعات الجهات الحكومية

152104

مطبوعات الجهات الحكومية

15210401

1

1/8/6

إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية

152105

إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية

15210501

1

 2/5/1/7جزئي

عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة

152106

عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة

15210601

1

 2/5/1/7جزئي
10/1/6/6
11/1/6/6

مبيع ادوية وعقاقير

152107
15210701

مبيع ادوية وعقاقير

1522
152201

1

1/4/3/6

رسوم إدارية
رسوم تسجيل الشركات ووثائق التأمين

15220101

رسوم تسجيل الشركات

1

1/1/2/4

15220102

رسوم على وثائق التأمين

1

2/1/2/4

152202

رسوم طلبات الترخيص
رسوم طلبات الترخيص

15220201
152203

1

2/2/4
5/5/1/7

رسوم دمغ المعادن الثمينة

15220301

رسوم دمغ الذهب

1

1/3/2/4

15220302

رسوم دمغ الفضة

1

2/3/2/4

152204

رسوم عالمات تجارية
رسوم عالمات تجارية

15220401
152205

رسوم إجازات محالت تجارية
رسوم إجازات محالت تجارية

15220501
152206

1

4/2/4

1

5/2/4

رسوم قضائية

15220601

رسوم دعاوى

1

1/1/1/6

15220602

رسوم توثيق وأحوال شخصية

1

2/1/1/6

152207

رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها
رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها

15220701
152208

رسوم الموافقة على نشر إعالنات
رسوم الموافقة على نشر إعالنات

15220801
152209
15220901
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

1

4/1/6

1

4/3/2/6

رسوم صالحية الطائرات وإجازات الطيارين
رسوم صالحية الطائرات وإجازات الطيارين

Budget@mof.gov.kw
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1

2/1/6/6
صفحة  160من 345

نوع

بند
152210

فئة

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

رسوم مسح وتسجيل البواخر
رسوم مسح وتسجيل البواخر

15221001
152211
152212
15221201

15221301

15221401

15221501

15221601

15221701

1

7/1/1/7

رسوم إدارية – إصدار شهادات
رسوم إدارية – إصدار شهادات

152218

1

4/1/1/7

رسوم إدارية – إصدار بطاقة مدنية
رسوم إدارية – إصدار بطاقة مدنية

152217

1

3/1/1/7

رسوم إدارية – إشراف
رسوم إدارية – إشراف

152216

1

2/1/1/7

رسوم إدارية – فحص عينات وأجهزة
رسوم إدارية – فحص عينات وأجهزة

152215

1

1/1/1/7

رسوم إدارية – مزادات
رسوم إدارية – مزادات

152214

1

7/8/6

رسوم إدارية – مناقصات وممارسات
رسوم إدارية – مناقصات وممارسات

152213

1

5/4/6/6

رسوم مسالخ
رسوم مسالخ

15221101

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

1

8/1/1/7

رسوم إقامات

15221801

رسوم إقامة عمل

1

15/1/1/7

15221802

رسوم إقامة الخدم الخصوصيين

1

9/1/1/7

15221803

رسوم إقامة االلتحاق بعائل

1

10/1/1/7

152219

رسوم المزايدات
رسوم المزايدات

15221901
152220

رسوم التصاريح واألذونات
رسوم التصاريح واألذونات

15222001
152221

152222

152223

152224
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

1

 2/5/1/7جزئي

رسوم إصدار وتجديد رخص المخلصين الجمركيين
رسوم إصدار وتجديد رخص المخلصين الجمركيين

15222301

1

13/1/1/7

رسوم عروض وجوائز وتنزيالت
رسوم عروض وجوائز وتنزيالت

15222201

1

12/1/1/7

رسرررروم إجراءات بيع األراضرررري والعقارات بالمزاد
العلني
رسرررروم إجراءات بيع األراضرررري والعقارات بالمزاد
العلني

15222101

1

11/1/1/7

1

 2/5/1/7جزئي

رسوم تأهيل الشركات
Budget@mof.gov.kw
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صفحة  161من 345

نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

رسوم تأهيل الشركات

15222401

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

1

4/5/1/7

رسوم على األراضي الفضاء

152225

رسوم على األراضي الفضاء

15222501

1

17/1/1/7

رسوم متنوعة

152299

رسوم متنوعة

15229901
1523
152301

مبيعات عرضرررررررية من جانب منشرررررررآت بالقيمة غير
السوقية
مبيع مواد مصادرة
مبيع مواد مصادرة

15230101
152302
152303

1

2/1/6

حصيلة عدادات انتظار السيارات
حصيلة عدادات انتظار السيارات

15230201

1

9/8/6
 2/5/1/7جزئي

1

3/1/6

رسوم دراسية

15230301

رسوم تسجيل

1

1/1/2/6

15230302

رسوم استماع

1

2/1/2/6

15230303

رسوم دورات تدريبية

1

 3/1/2/6جزئي
 6/2/6جزئي

15230304

رسوم تعليم

1

 3/1/2/6جزئي
 6/2/6جزئي

15230399

رسوم دراسية متنوعة

1

4/2/1/6

152304

مبيع إصدارات مطبوعات حكومية

15230401

مجلة العربي

1

1/2/2/6

15230402

الجريدة الرسمية

1

2/2/2/6

15230403

كتب التراث العربي

1

3/2/2/6

15230404

مجلة الكويت

1

4/2/2/6

15230405

مجلة الوعي اإلسالمي

1

5/2/2/6

15230406

كتب مدرسية

1

6/2/2/6

15230407

مجلة عالم الفكر

1

7/2/2/6

15230408

سلسلة المسرح العالمي

1

8/2/2/6

15230409

مجلة القضاء

1

9/2/2/6

15230410

نشرات وقوانين

1

10/2/2/6

15230411

سلسلة عالم المعرفة

1

11/2/2/6

15230412

مجلة الثقافة العمالية

1

12/2/2/6

15230413

مجلة العربي الصغير

1

13/2/2/6

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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صفحة  162من 345

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

15230414

كتب دينية

1

14/2/2/6

15230415

مجلة الفنون

1

15/2/2/6

15230416

مبيع مطبوعات جمركية

1

6/4/6/6

15230499

مطبوعات أخرى

1

25/2/2/6
2/4/3/6

نوع

بند

152305

فئة

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

إيرادات تأجير وبيع أفالم وأشرطة
إيرادات تأجير وبيع أفالم وأشرطة

15230501
152306

1

5/2/6

رسوم الحجر الصحي

15230601

رسوم الحجر الصحي البشري

1

1/1/3/6

15230602

رسوم الحجر الصحي البيطري

1

2/1/3/6

15230603

رسوم الحجر الصحي الزراعي

1

3/1/3/6

152307

إيرادات المستشفيات
إيرادات المستشفيات

15230701
152308

إيرادات التأمين الصحي
إيرادات التأمين الصحي

15230801
152309

1

2/3/6

1

2/3/3/6

إيرادات الكهرباء

15230901

مبيع التيار الكهربائي

1

1/1/5/6

15230902

إيرادات الكهرباء – استعمال عدادات

1

2/1/5/6

15230903

إيرادات الكهرباء – مواد وأدوات

1

3/1/5/6

15230904

إيرادات الكهرباء – أجور عمال

1

4/1/5/6

15230905

رسوم إيصال التيار الكهربائي

1

5/1/5/6

15230906

رسوم فحص التمديدات الكهربائية

1

6/1/5/6

152310

إيرادات المياه

15231001

إيرادات المياه – مياه عذبة

1

1/2/5/6

15231002

إيرادات المياه – مياه صليبية

1

2/2/5/6

15231003

إيرادات المياه – بخار

1

3/2/5/6

15231004

إيرادات المياه – مياه معالجة

1

4/2/5/6

15231005

تكاليف ربط المياه

1

5/2/5/6

152311

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

إيرادات خدمات الطيران المدني
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التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

15231101

هبوط وإيواء الطائرات

1

1/1/6/6

15231102

اشتراك دليل الطيران الكويتي

1

3/1/6/6

15231103

تزويد معلومات مناخية

1

4/1/6/6

15231104

تأجير آالت مبرقة السلكيا ً

1

5/1/6/6

15231105

رسوم استعمال جسور نقل الركاب

1

8/1/6/6

15231106

رسوم ميزان أمتعة الركاب

1

9/1/6/6

15231107

رسوم الترانزيت

1

12/1/6/6

نوع

بند

152312

فئة

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

إيرادات خدمات البريد

15231201

طوابع بريدية

1

1/2/6/6

15231202

آالت خاتمة وعدادات

1

2/2/6/6

15231203

رسوم خدمات تسليم الطرود

1

3/2/6/6

15231204

فروق تبادل البريد الجوي والسطحي

1

5/2/6/6

15231205

رسوم إيجار صناديق بريد

1

9/2/6/6

15231206

خالص األجرة

1

10/2/6/6

152313

إيرادات البرق والهاتف

15231301

إيجار تلبرنتر وتلكس

1

2/3/6/6

15231302

أجور تركيب تلبرنتر وتلكس

1

3/3/6/6

15231303

اتصاالت التـلـكـس

1

4/3/6/6

15231304

المخابرات الخارجية

1

6/3/6/6

15231305

اشتراك هاتف

1

8/3/6/6

15231306

تركيب هاتف

1

9/3/6/6

15231307

رسوم طلب اشتراك

1

19/3/6/6

15231308

رسوم إصدار قوائم تفصيلية

1

20/3/6/6

15231309

تأجير قنوات هاتفيه برقية وتلكسيه

1

13/3/6/6

15231310

دوائر إرسال المعلومات

1

14/3/6/6

15231311

خدمة الصور بالراديو

1

17/3/6/6

152314

إيرادات خدمات الموانئ

15231401

رسوم الميناء

1

2/4/6/6

15231402

إيرادات خدمات الموانئ –صافي مبيع المزاد العلني

1

3/4/6/6

15231403

إ يرادات خرررردمررررات ا ل موا نئ – ا ل نقررررل وا ل ت خز ين
والمناولة

1

4/4/6/6

152315
15231501
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

إيرادات صيانة
إيرادات صيانة
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1

2/8/6
صفحة  164من 345

نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

إيرادات حفالت

152316

إيرادات حفالت

15231601

1

3/8/6

مخططات ومواصفات

152317

مخططات ومواصفات

15231701

1

4/8/6

تغذية

152318

تغذية

15231801

1

5/8/6

تصوير

152319

تصوير

15231901

1

6/8/6

إقامة المعارض

152320

إقامة المعارض

15232001

1

5/1/1/7

دخول حديقة الحيوان

152321

دخول حديقة الحيوان

15232101

1

6/1/1/7

مبيع مواد ومنتجات حكومية

152322

مبيع مواد ومنتجات حكومية

15232201

1

1/2/1/7

رسوم نشرة عمالت أجنبية (جمارك)

152323

رسوم نشرة عمالت أجنبية (جمارك)

15232301

1

 2/5/1/7جزئي

إيرادات كراج حجز المركبات

152324

إيرادات كراج حجز المركبات

15232401
153
1531

1

6/5/1/7

الغرامات والجزاءات والمصادرات
الغرامات والجزاءات
غرامات جزائية

153101

غرامات جزائية

15310101

1

3/1/1/6

مخالفات مرورية

153102

مخالفات مرورية

15310201

1

6/1/1/6

جزاءات على الموظفين

153103

جزاءات على الموظفين

15310301

1

1/3/1/7

جزاءات على الطلبة

153104

جزاءات على الطلبة

15310401

1

2/3/1/7

غرامات

153105

غرامات

15310501
1532
153201

1

 3/3/1/7جزئي

المصادرات
مصادرة كفاالت

15320101

مصادرة كفاالت قضائية

1

5/1/1/6

15320102

مصادرة كفاالت بنكية

1

 3/3/1/7جزئي

153202

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

تعهدات ورخص مؤقتة مصادرة
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صفحة  165من 345

نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

تعهدات ورخص مؤقتة مصادرة

15320201
154
1541

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

1

7/4/6/6

التحويالت الطوعية عدا المنح
التحويالت الطوعية عدا المنح – جارية

154101

التحويالت الطوعية عدا المنح – جارية

15410101

التحويالت الطوعية عدا المنح – جارية

1542

التحويالت الطوعية عدا المنح – رأسمالية

154201

التحويالت الطوعية عدا المنح – رأسمالية

15420101

التحويالت الطوعية عدا المنح – رأسمالية

155
1551

إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر
مبيع مواد مستهلكة
مبيع مواد مستهلكة

155101

مبيع مواد مستهلكة

15510101
1552

1

2/2/1/7

إيرادات قيديه
إيرادات قيديه

155201

إيرادات قيديه

15520101
1553

1

4/1/7

مصروفات مستردة
مصروفات مستردة

155301

مصروفات مستردة

15530101
1554

1

1/5/1/7

تعويضات
تعويضات عن أضرار الممتلكات

155401
15540101

تعويضات عن أضرار الممتلكات

1

1/7/1/7

15540102

تعويضات عن أضرار المركبات

1

7/5/1/7

تعويضات عن أضرار بيئية

155402

تعويضات عن أضرار بيئية

15540201

1

2/7/1/7

تعويضات أخرى

155499

تعويضات أخرى

15549901
1555

1

3/7/1/7

إيرادات الطوابع المالية
مبيع الطوابع المالية

155501

مبيع الطوابع المالية

15550101
1559
155901
15590101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

1

1/7/6

إيرادات متنوعة أخرى
إيرادات متنوعة أخرى
إيرادات متنوعة أخرى
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نوع

فئة

بند

مجموعة

باب
16

162
1621

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

إ يرادات ال تخله من أصتتتتتتتتول ،وإ يرادات غ ير
تشغيلية أخرى
إيرادات التخله من األصول غير المالية
إيرادات التخلص من األصرررررررول غير المتداولة غير
المالية الملموسة
إيرادات التخلص من األراضي

162101

إيرادات التخلص من األراضي

16210101

1

1/1/8

إيرادات التخلص من المبرراني والتحسرررررررينررات على
األراضي

162102

إيرادات التخلص من المبرراني والتحسرررررررينررات على
األراضي

16210201

1

2/1/8

إيرادات التخلص من آالت ومعدات وأصول أخرى

162103

إيرادات التخلص من آالت ومعدات وأصول أخرى

16210301

إيرادات التخلص من أصول البنية التحتية

162104

إيرادات التخلص من أصول البنية التحتية

16210401

إيرادات التخلص من أصول ثقافية وتراثية

162105

إيرادات التخلص من أصول ثقافية وتراثية

16210501
1622

إيرادات التخلص من األصرررررررول غير المتداولة غير
المالية غير الملموسة
إيرادات التخلص من األصرررررررول غير المتداولة غير
المالية غير الملموسة المقتناة

162201

إيرادات التخلص من األصرررررررول غير المتداولة غير
المالية غير الملموسة المقتناة

16220101

إيرادات التخلص من األصرررررررول غير المتداولة غير
المالية غير الملموسة المطورة ذاتيا ً

162202

إيرادات التخلص من األصرررررررول غير المتداولة غير
المالية غير الملموسة المطورة ذاتيا ً

16220201
1623

إيـــرادات التخلص من األصول الـبـيـولـوجـيـة
(أصول فالحية)
إيـــرادات التخلص من األصول الـبـيـولـوجـيـة
(أصول فالحية)

162301

إيـــرادات التخلص من األصول الـبـيـولـوجـيـة
(أصول فالحية)

16230101
1624
162401

إيرادات التخلص من أعمال قيد اإلنشاء
إيـررـرررادات التخـررلـررص من أعمال قـرريـررد اإلنـررشـررـرراء –
مباني وتحسينات على األراضي
إيـررـرررادات التخـررلـررص من أعمال قـرريـررد اإلنـررشـررـرراء –
مباني وتحسينات على األراضي

16240101
162402
16240201

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

إيـررـرررادات التخـررلـررص من أعمال قـرريـررد اإلنـررشـررـرراء –
آالت ومعدات وأصول أخرى
إيـررـرررادات التخـررلـررص من أعمال قـرريـررد اإلنـررشـررـرراء –
آالت ومعدات وأصول أخرى
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نوع

فئة

بند

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

إيـررـرررادات التخـررلـررص من أعمال قـرريـررد اإلنـررشـررـرراء –
أصول البنية التحتية

162403

إيـررـرررادات التخـررلـررص من أعمال قـرريـررد اإلنـررشـررـرراء –
أصول البنية التحتية

16240301
163
1631
163101
16310101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

إيرادات فروقات تغير أسعار العملة
إيرادات فروقات تغير أسعار العملة
إيرادات فروقات تغير أسعار العملة
إيرادات فروقات تغير أسعار العملة
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املصروفات
الـجـاريــة

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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صفحة  169من 345

إن نتائج عملية مقابلة التصنيف االقتصادي لحسابات المصروفات الواردة في الدليل النمطي الموحد للحسابات
مع دليل هيكل رموز وتصنيفات الميزانية تتمثل بالتالي:
 )1من حساب واحد إلى حساب واحد:
أي أن الحساب في الدليل النمطي الموحد للحسابات يقابله حساب واحد في دليل هيكل رموز وتصنيفات
الميزانية.
 )2فصل حساب واحد إلى عدة حسابات:
أي أنه تم فصل الحساب في الدليل النمطي الموحد للحسابات إلى عدة حسابات في دليل هيكل رموز
وتصنيفات الميزانية ويجب تحديد مقابلة المصروف طبقا للمواد اإلرشادية وبحسب طبيعة المصروف
المدفوعة والتي قد تختلف من جهة حكومية ألخرى فمثلا نجد أن مقابلة حساب (إيجار مباني
وأراضي) قد تختلف من جهة حكومية ألخرى:

 قد يقابل حساب (إيجار مباني وأراضي) حساب واحد هو حساب (إيجار مباني).
 قد يقابل حساب (إيجار مباني وأراضي) حساب واحد هو حساب (إيجار أراضي).
 قد يقابل حساب (إيجار مباني وأراضي) حسابيـن هـما حساب (إيجار مباني) وحساب (إيجار
أراضي)
كما أنه وقـد أضيفت كلمة جزئي بعد رقم الحساب للتعبير عن أن جزء من المصروف قد تم إعادة
تصنيفه ليقابل الحساب الجديد.
وفيما يلي ملخص بالحسابات التي تم فصلها إلى عدة حسابات:

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم الحساب

4/1/1/2

اسم الحساب

قطع غيار المعدات
واآلالت

5/1/1/2

قطع غيار التجهيزات

12/2/1/2

برامج حاسب آلي

2/5/1/2

مستلزمات متـنوعة

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
اسم الحساب

رقم الحساب
22110101

قطع غيار آالت ومعدات نقل بري

22110201

قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي

22110301

قطع غيار آالت ومعدات نقل بحري

22111001

قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة

22110601

قطع غيار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات

22110901

قطع غيار آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية

22111301

قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة

22111501

قطع غيار معدات طبية ومختبرات ومعامل

22121101

برامج حاسب آلي

32410101

شراء األصول غير الملموسة المقتناة – برمجيات األعمال
شراء األصول غير الملموسة المقتناة – برمجيات الدعم

32410201

المكتبي وأخرى

22190101

مستلزمات اخرى

32610101

شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة حيوانية منتجة

32610201

شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة حيوانية غير منتجة

32620301

شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة نباتية منتجة

32620401

شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة نباتية غير منتجة

32620101

شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة حيوانية منتجة

32620201

شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة حيوانية غير منتجة

32620301

شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة نباتية منتجة

32620401

شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة نباتية غير منتجة
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الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم الحساب
1/2/2/2

3/2/2/2

اسم الحساب
إيجار مباني وأراضي
إيجار وسائل نقل جوية

وبحرية

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
اسم الحساب

رقم الحساب
22220101

إيجار مباني

28110101

إيجار أراضي

22220301

إيجار معدات نقل جوي

22220401

إيجار معدات نقل بحري
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دليل رموز وتصنيفات الميزانية

الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم الحساب

اسم الحساب

رقم الحساب

2/3/2/2

صيانة وسائل نقل جوية
وبحرية

22230201

صيانة آالت ومعدات نقل جوي

22230301

صيانة آالت ومعدات نقل بحري

22231101

صيانة آالت ومعدات ثقيلة

22231301

صيانة آالت ومعدات ميكانيكية

3/3/2/2

صيانة المعدات واآلالت

22231401

صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة

22231501

صيانة معدات خاصة

22231601

صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل

22231701

صيانة معدات تنظيم المرور والسير

22231001

صيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية

22231201

صيانة معدات كهربائية

4/3/2/2

صيانة أجهزة

22231501

صيانة معدات خاصة

22231601

صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل

22231701

صيانة معدات تنظيم المرور والسير

7/3/2/2

صيانة برامج حاسب آلي

22230801

صيانة آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات

22230901

صيانة برامج حاسب آلي

1/5/2/2

أبحاث ودراسات

22250101

أبحاث ودراسات تكنولوجيا المعلومات

22250102

أبحاث ودراسات أخرى

2/5/2/2

استشارات

22250201

استشارات تكنولوجيا المعلومات

22250202

استشارات أخرى

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

اسم الحساب
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الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم الحساب

اسم الحساب

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
اسم الحساب

رقم الحساب

 32330101شراء آالت ومعدات نقل بري
1/1/3

وسائل نقل برية

2/1/3

وسائل نقل بحرية

3/1/3

وسائل نقل جوية

6/1/2/3

12/1/2/3

معدات التبريد والتكييف
معدات ورش صيانة
وتصليح

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

32330801

شراء معدات وآالت ثقيلة

32331801

شراء معدات عسكرية

 32330401شراء آالت ومعدات نقل بحري
32331801

شراء معدات عسكرية

 32330301شراء آالت ومعدات نقل جوي
32331801

شراء معدات عسكرية

 32330901شراء معدات كهربائية
 32331001شراء آالت ومعدات التبريد والتكييف والمصاعد
 32331102شراء معدات ورش الصيانة
32331801

شراء معدات عسكرية
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الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم الحساب
1/1/4

2/1/4

1/2/4

2/2/4

اسم الحساب

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
اسم الحساب

رقم الحساب

مشاريع تتم خالل السنة

تم االجتماع بكافة الجهات الحكومية ومقابلة الحسابات لمشاريعها
المالية
اإلنشائية بحسب مكونات المشاريع وبحسب ما يتوافق مع أنواع
مشاريع يمتد تنفيذها إلى مجموعة رقم ( )323شراء األصول غير المتداولة غير المالية
الملموسة ومجموعة رقم ) (327مشاريع إنشائية وصيانة جذرية
عدة سنوات

األعمال اإلنشائية
الصغيرة
ترميم وصيانة المنشآت
والمرافق

1/3/4

استمالك أراضي

2/3/4

استمالك عقارات

تم االجتماع بكافة الجهات الحكومية ومقابلة الحسابات لمشاريعها
اإلنشائية بحسب مكونات المشاريع وبحسب ما يتوافق مع أنواع
مجموعة رقم ) (327مشاريع إنشائية وصيانة جذرية
 32310102استمالك األراضي
 32325002استمالك تحسينات على األراضي
 32320102استمالك مجمعات سكنية
32320202

استمالك وحدات سكنية

32320302

استمالك مباني تجارية

32320402

استمالك مباني حكومية

32320502

استمالك مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية

32320602

استمالك مباني صناعية

32320702

استمالك مباني عامة وترفيهية

 32325002استمالك تحسينات على األراضي

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم الحساب

اسم الحساب

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
اسم الحساب

رقم الحساب
 28290901و ازرة الدفاع

2/1/5

و ازرة الدفاع

أخرى (بند دعم العمالة
5/6/2/5

الوطنية في الجهات
غير الحكومية)

32331801

شراء معدات عسكرية

32710901

مشاريع انشائية – مباني ومنشآت عسكرية

 27219901منافع المساعدة االجتماعية النقدية – أخرى
 27229901منافع المساعدة االجتماعية العينية – أخرى
 26110101منح جارية لحكومات أجنبية -المنح الخارجية
 26120101منح رأسمالية لحكومات أجنبية -المنح الخارجية

3/3/5

االعانات الخارجية

5/3/5

التزامات مؤتمرات

 26210101منح جارية لمنظمات دولية -المنح الخارجية
 26220101منح رأسمالية لمنظمات دولية -المنح الخارجية
 26410101منح جاريه لجهات أجنبية أخرى -المنح الخارجية
 26420101منح رأسمالية لجهات أجنبية أخرى -المنح الخارجية
 26110201منح جارية لحكومات أجنبية – التزامات مؤتمرات
 26120201منح رأسمالية لحكومات أجنبية – التزامات مؤتمرات
 26210201منح جارية لمنظمات دولية – التزامات مؤتمرات
 26220201منح رأسمالية لمنظمات دولية – التزامات مؤتمرات

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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 )3دمج عدة حسابات إلى حساب واحد:
أي أن تم دمج عدة حسابات في الدليل النمطي الموحد للحسابات إلى حساب واحد في دليل هيكل
رموز وتصنيفات الميزانية ،وقـد أضيفت كلمة جزئي بعد رقم الحساب للتعبير عن أن جزء من
المصروف قد تم إعادة تصنيفه ليقابل الحساب الجديد.

وفيما يلي ملخص بالحسابات التي تم دمجها إلى حساب واحد:

الدليل النمطي الموحد للحسابات
اسم الحساب

رقم الحساب
1/1/1/2

قطع غيار وسائل نقل برية

 4/1/1/2جزئي

قطع غيار المعدات واآلالت

2/1/1/2

قطع غيار وسائل نقل جوية

 4/1/1/2جزئي

قطع غيار المعدات واآلالت

3/1/1/2

قطع غيار وسائل نقل بحرية

 4/1/1/2جزئي

قطع غيار المعدات واآلالت

 5/1/1/2جزئي

قطع غيار التجهيزات

6/1/1/2

قطع غيار حاسب آلي وميكروفيلم

 3/3/2/2جزئي

صيانة المعدات واآلالت

 4/3/2/2جزئي

صيانة أجهزة

 3/3/2/2جزئي

صيانة المعدات واآلالت

 4/3/2/2جزئي

صيانة أجهزة

 3/3/2/2جزئي

صيانة المعدات واآلالت

 4/3/2/2جزئي

صيانة أجهزة

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
رقم الحساب

اسم الحساب

22110101

قطع غيار آالت ومعدات نقل بري

22110201

قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي

22110301

قطع غيار آالت ومعدات نقل بحري

22110601

قطع غيار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات

22231501

صيانة معدات خاصة

22231601

صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل

22231701

صيانة معدات تنظيم المرور والسير
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الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم الحساب
3/1/3
13/1/2/3
 2/1/3جزئي

دليل رموز وتصنيفات الميزانية
اسم الحساب

رقم الحساب
 32330301شراء آالت ومعدات نقل جوي

اسم الحساب
وسائل نقل جوية
معدات ولوازم طائرات

 32330401شراء آالت ومعدات نقل بحري

وسائل نقل بحرية

1/1/2/3

معدات السفن والمعدات البحرية

1/1/3/3

أجهزة االتصال والكشف والطاقة االشعاعية

4/1/3/3

أجهزة التصوير

5/1/3/3

أجهزة التدريب ووسائله

9/1/3/3

أجهزة سمعية ومرئية

6/1/3/3

أجهزة الحاسب اآللي

11/1/3/3

أجهزة ميكروفيلم

 1/1/3جزئي

وسائل نقل برية

 32330701شراء آالت ومعدات اتصال

 32330702شراء آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات
 32330801شراء معدات وآالت ثقيلة

2/1/2/3

ج اررات

4/1/2/3

معدات االنشاء والحفر والتثقيب وصيانة

14/1/2/3

معدات انطالق الطائرات والمناولة االرضية

1/2/2/3

المخارط وآالتها

2/2/2/3

آالت الصناعة المعدنية

 6/1/2/3جزئي

معدات التبريد والتكييف

الطرق

 32330901شراء معدات كهربائية

3/2/2/3

آالت الخدمات

15/1/2/3

معدات لتدريب الطلبة

5/2/2/3

آالت لتدريب الطلبة

9/1/2/3

أفران ومعدات التجفيف

10/1/2/3

معدات السمكرة والتسخين ومعدات صحية

11/1/2/3

معدات تنقية المياه ومعالجة المجاري

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

 32331005شراء آالت ومعدات لتدريب الطلبة
 32331099شراء آالت ومعدات ميكانيكية أخرى
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الدليل النمطي الموحد للحسابات
رقم الحساب

دليل رموز وتصنيفات الميزانية

اسم الحساب

رقم الحساب

7/1/2/3

معدات مكافحة الحرائق واالنقاذ والسالمة

4/2/2/3

آالت الصناعة الخاصة

3/1/3/3

أجهزة طب

12/1/3/3

أجهزة مختبرات ومعامل

 1/1/3جزئي

وسائل نقل برية

 2/1/3جزئي

وسائل نقل بحرية

 3/1/3جزئي

وسائل نقل جوية

 12/1/2/3جزئي

32331201

اسم الحساب
شراء معدات خاصة

32331301

شراء معدات طبية ومختبرات
ومعامل

32331801

شراء معدات عسكرية

معدات ورش الصيانة والتصليح

 2/1/5جزئي

و ازرة الدفاع

 3/1/5جزئي

الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات
العسكرية

 1/1/4جزئي

مشاريع تتم خالل السنة المالية

تم االجتماع بكافة الجهات الحكومية ومقابلة الحسابات

 2/1/4جزئي

مشاريع يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات

لمشاريعها اإلنشائية بحسـب مكونات المشاريع وبحسب

 1/2/4جزئي

األعمال اإلنشائية الصغيرة

تم االجتماع بكافة الجهات الحكومية ومقابلة الحسابات

 2/2/4جزئي

ترميم وصيانة المنشآت والمرافق

لمشاريعها اإلنشائية بحسب مكونات المشاريع وبحسب

 1/3/4جزئي

استمالك أراضي

 2/3/4جزئي

استمالك عقارات

ما يتوافق مع أنواع مجموعة رقم ( )323شراء األصول
غير المتداولة غير المالية الملموسة ومجموعة رقم
( )327مشاريع إنشائية وصيانة جذرية

ما يتوافق مع أنواع مجموعة رقم ) (327مشاريع
إنشائية وصيانة جذرية

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

32325002

استمالك تحسينات على األراضي
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ترميز التصنيف االقتصادي (للمصروفات اجلارية)
نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه
2

21
211
2111
211101

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

المصروفات الجارية
تعويضات العاملين
أجور ورواتب
أجور ورواتب نقدية
األجور والرواتب األساسية

21110102

رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم

2

1/1/1

21110103

الوظائف القيادية

2

2/1/1

21110104

الوظائف العامة

2

3/1/1

21110105

الوظائف الفنية المساعدة

2

4/1/1

21110106

الوظائف المعاونة

2

5/1/1

21110107

الوظائف الدبلوماسية والقنصلية

2

1/7/1/1

21110108

وظائف القضاء والنيابة وإدارة الفتوى والتشريع

2

2/7/1/1

21110109

وظائف إدارة التحقيقات

2

3/7/1/1

21110110

وظائف اإلدارة القانونية في بلدية الكويت

2

4/7/1/1

21110111

الوظائف العسكرية

2

5/7/1/1

21110112

وظائف اإلطفاء

2

6/7/1/1

21110113

أعضاء هيئة التدريس

2

7/7/1/1

21110114

أعضاء هيئة التدريب

2

8/7/1/1

21110115

وظائف األطباء البشريين

2

9/7/1/1

21110116

وظائف إدارة الخبراء

2

10/7/1/1

21110117

وظائف ديوان المحاسبة

2

11/7/1/1

21110118

وظائف الهيئة العامة للمعلومات المدنية

2

12/7/1/1

21110119

وظائف الهيئة العامة لالستثمار

2

13/7/1/1

21110120

وظائف الهيئة العامة لتقدير التعويضات

2

14/7/1/1

21110121

وظائف الهيئة المساندة

2

15/7/1/1

21110122

وظائف الهيئة العامة لمكافحة الفساد

2

16/7/1/1

21110123

وظائف وحدة التحريات المالية الكويتية

2

17/7/1/1

211102

العقود

21110201

العقد الثاني

2

1/6/1/1

21110202

العقد الثالث

2

2/6/1/1

21110203

عقد بمرتب مقطوع

2

3/6/1/1

21110204

عقد خاص

2

4/6/1/1

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

العالوات والبدالت

211103
21110301

العالوة االجتماعية

2

1/8/1/1

21110302

بدل تمثيل

2

2/8/1/1

21110303

بدل طبيعة عمل

2

3/8/1/1

21110304

بدل نوبة

2

4/8/1/1

21110305

بدل سكن

2

6/8/1/1

21110306

بدل تأثيث

2

7/8/1/1

21110307

عالوة غالء معيشة

2

8/8/1/1

21110308

مكافـأة خاصة

2

9/8/1/1

21110399

عالوات وبدالت أخرى

2

5/8/1/1

اإلجازات الدراسية والبعثات

211104

اإلجازات الدراسية والبعثات

21110401

2

9/1/1

المنتدبين والمعارين

211105

المنتدبين والمعارين

21110501

2

10/1/1

المكافآت

211106
21110601

أعمال إضافية

2

1/11/1/1

21110602

خدمات ممتازة

2

2/11/1/1

21110603

تدريب وتدريس وإشراف وامتحانات

2

3/11/1/1

21110604

أعضاء مجالس

2

4/11/1/1

21110605

حضور جلسات لجان

2

5/11/1/1

21110699

أعمال أخرى

2

6/11/1/1

2112
211201

أجور ورواتب عينية
تذاكر سفر
تذاكر سفر

21120101
211202

مركبات
مركبات

21120201
211203

2

3/1/2/1

2

4/1/2/1

إسكان الموظفين

21120301

إسكان الموظفين – إيجار مباني

2

1/11/1/5

21120302

إسكان الموظفين – مياه وكهرباء

2

2/11/1/5

21120303

إسكان الموظفين – صيانة أثاث

2

4/11/1/5

21120304

إسكان الموظفين – صيانة مباني

2

6/11/1/5

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

إسكان الموظفين – مصروفات متنوعة

21120399

2

الرمز الحالي
5/11/1/5

مساهمات اجتماعية

212

التأمينات

2121

حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية

212101

حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية

21210101

2

1/3/2/1

حصة الحكومة في التأمين التكميلي

212102

حصة الحكومة في التأمين التكميلي

21210201

2

2/3/2/1

حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات

212103

حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات

21210301

2

3/3/2/1

التأمين الصحي

2122

تأمين صحي لغير الكويتيين

212201

تأمين صحي لغير الكويتيين

21220101

2

1/4/2/1

تأمين صحي للكويتيين

212202

تأمين صحي إلطفائي اإلدارة العامة لإلطفاء

21220201

2

2/4/2/1

التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون

2123

التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون

212301

التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون

21230101

2

1/5/2/1

تعويضات عاملين محتسبة

213

تعويضات نهاية الخدمة

2131

تعويضات نهاية الخدمة

213101
21310101

تعويضات نهاية الخدمة

21999999

االعتماد التكميلي العام
22
221
2211
221101

السلع والخدمات
السلع
قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة
قطع غيار آالت ومعدات نقل بري
قطع غيار آالت ومعدات نقل بري

22110101
221102

221103

221106

221107
22110701

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

3/1/1/2
 4/1/1/2جزئي

قطع غيار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات
قطع غيار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات

22110601

2

2/1/1/2
 4/1/1/2جزئي

قطع غيار آالت ومعدات نقل بحري
قطع غيار آالت ومعدات نقل بحري

22110301

2

1/1/1/2
 4/1/1/2جزئي

قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي
قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي

22110201

2

3/1/2/5

2

 5/1/1/2جزئي
6/1/1/2

عدد وأدوات صغيرة
عدد وأدوات صغيرة
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نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

قطع غيار آالت ومعدات نقل سكك حديد

221108

قطع غيار آالت ومعدات نقل سكك حديد

22110801

قطع غيار آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية

221109

قطع غيار آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية

22110901

2

 5/1/1/2جزئي

قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة

221110

قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة

22111001

2

 4/1/1/2جزئي

قطع غيار معدات كهربائية

221111

قطع غيار معدات كهربائية

22111101

قطع غيار آالت ومعدات ميكانيكية

221112

قطع غيار آالت ومعدات ميكانيكية

22111201

قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة

221113

قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة

22111301

2

 5/1/1/2جزئي

قطع غيار معدات خاصة

221114

قطع غيار معدات خاصة

22111401

قطع غيار معدات طبية ومختبرات ومعامل

221115

قطع غيار معدات طبية ومختبرات ومعامل

22111501

2

 5/1/1/2جزئي

قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير

221116

قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير

22111601
2212
221201

مواد وخامات
أدوية وعقاقير ومواد كيماوية
أدوية وعقاقير ومواد كيماوية

22120101
221202

كتب
كتب

22120201
221203

221204

221205

2

3/2/1/2

أفالم وأشرطة
أفالم وأشرطة

22120401

2

2/2/1/2

صحف ونشرات
صحف ونشرات

22120301

2

1/2/1/2

2

4/2/1/2

مالبس

22120501

مالبس للموظفين

2

1/1/2/1

22120502

مالبس لغير الموظفين

2

5/2/1/2

221206

أغذية

22120601

أغذية للموظفين

2

2/1/2/1

22120602

أغذية لغير الموظفين

2

6/2/1/2

221207
22120701

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

أغطية ومفروشات
أغطية ومفروشات
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نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

قرطاسية وأدوات مكتبية

221208

قرطاسية وأدوات مكتبية

22120801

2

8/2/1/2

نباتات وبذور

221209

نباتات وبذور

22120901

2

9/2/1/2

أعالف وأسمدة

221210

أعالف وأسمدة

22121001

2

10/2/1/2

برامج حاسب آلي

221211

برامج حاسب آلي

22121101
221299

2

 12/2/1/2جزئي

مواد وخامات – متنوعة

22129901

مواد وخامات – متنوعة
2213

2

11/2/1/2

وقود وزيوت وقوى محركة
وقود

221301

وقود

22130101

2

1/3/1/2

وقود تشغيل المحطات

221302

وقود تشغيل المحطات

22130201

2

2/3/1/2

زيوت وشحومات

221303

زيوت وشحومات

22130301

2

3/3/1/2

غاز

221304

غاز

22130401
2214

2

4/3/1/2

مياه وكهرباء
مياه

221401

مياه

22140101

2

1/4/1/2

كهرباء

221402

كهرباء

22140201
2215
221501
22150101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

2/4/1/2

مياه معالجة
مياه معالجة
مياه معالجة
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صفحة  184من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

مستلزمات أخرى

2219

مستلزمات أخرى

221901

مستلزمات أخرى

22190101
222
2221

2

 2/5/1/2جزئي

الخدمات
نقل ومواصالت
انتقال ونقل

222101

انتقال ونقل

22210101

2

1/1/2/2

برق وهاتف وتلكس

222102

برق وهاتف وتلكس

22210201

2

2/1/2/2

بريد

222103

بريد

22210301

2

3/1/2/2

قنوات إذاعة واتصال

222104

قنوات إذاعة واتصال

22210401
2222
222201

إيجارات
إيجار مباني
إيجار مباني

22220101
222202

222203

222204

222207

222208

222298

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

7/2/2/2

إيجار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات
إيجار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات

22220801

2

 3/2/2/2جزئي

إيجار برامج حاسب آلي
إيجار برامج حاسب آلي

22220701

2

 3/2/2/2جزئي

إيجار معدات نقل بحري
إيجار معدات نقل بحري

22220401

2

2/2/2/2

إيجار معدات نقل جوي
إيجار معدات نقل جوي

22220301

2

 1/2/2/2جزئي

إيجار معدات نقل بري
إيجار معدات نقل بري

22220201

2

4/1/2/2

2

5/2/2/2

إيجار آالت ومعدات أخرى
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صفحة  185من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

إيجار آالت ومعدات أخرى

22229801

2

الرمز الحالي
4/2/2/2

إيجارات أخرى

222299

إيجارات أخرى

22229901
2223
222301

صيانة
صيانة آالت ومعدات نقل بري
صيانة آالت ومعدات نقل بري

22230101
222302

222303

222306

222307

222308

222309

222310

222311

222312

222313

222314

222315

222316

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

 3/3/2/2جزئي

صيانة معدات خاصة
صيانة معدات خاصة

22231501

2

 3/3/2/2جزئي

صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة
صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة

22231401

2

 4/3/2/2جزئي

صيانة آالت ومعدات ميكانيكية
صيانة آالت ومعدات ميكانيكية

22231301

2

 3/3/2/2جزئي

صيانة معدات كهربائية
صيانة معدات كهربائية

22231201

2

 4/3/2/2جزئي

صيانة آالت ومعدات ثقيلة
صيانة آالت ومعدات ثقيلة

22231101

2

 7/3/2/2جزئي

صيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية
صيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية

22231001

2

 7/3/2/2جزئي

صيانة برامج حاسب آلي
صيانة برامج حاسب آلي

22230901

2

6/3/2/2

صيانة آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات
صيانة آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات

22230801

2

5/3/2/2

صيانة منشات ومرافق
صيانة منشات ومرافق

22230701

2

 2/3/2/2جزئي

صيانة أثاث
صيانة أثاث

22230601

2

 2/3/2/2جزئي

صيانة آالت ومعدات نقل بحري
صيانة آالت ومعدات نقل بحري

22230301

2

1/3/2/2

صيانة آالت ومعدات نقل جوي
صيانة آالت ومعدات نقل جوي

22230201

2

6/2/2/2

2

 3/3/2/2جزئي
 4/3/2/2جزئي

صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل
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صفحة  186من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل

22231601

2

الرمز الحالي
 3/3/2/2جزئي
 4/3/2/2جزئي

صيانة معدات تنظيم المرور والسير

222317

صيانة معدات تنظيم المرور والسير

22231701
2224

2

 3/3/2/2جزئي
 4/3/2/2جزئي

خدمات إعالمية واجتماعية
برامج إذاعة وتلفزيون

222401

برامج إذاعة وتلفزيون

22240101

2

1/4/2/2

إصدار كتب ومجالت ونشرات

222402

إصدار كتب ومجالت ونشرات

22240201

2

2/4/2/2

ضيافة وحفالت وهدايا ورحالت

222403

ضيافة وحفالت وهدايا ورحالت

22240301

2

3/4/2/2

معارض محلية وخارجية

222404

معارض محلية وخارجية

22240401

2

4/4/2/2

إعالنات ودعاية

222405

إعالنات ودعاية

22240501

2

5/4/2/2

خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية

222406

خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية

22240601
2225

2

6/4/2/2

أبحاث ودراسات واستشارات
أبحاث ودراسات

222501
22250101

أبحاث ودراسات تكنولوجيا المعلومات

2

 1/5/2/2جزئي

22250102

أبحاث ودراسات أخرى

2

 1/5/2/2جزئي

استشارات

222502
22250201

استشارات تكنولوجيا المعلومات

2

 2/5/2/2جزئي

22250202

استشارات أخرى

2

 2/5/2/2جزئي

2226

مصروفات خاصة
مصروفات خاصة

222601

مصروفات خاصة

22260101
2229
222901

خدمات أخرى
طبع
طبع

22290101
222902
222903
222904
22290401

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

2/7/2/2

رسوم حكومية
رسوم حكومية

22290301

2

1/7/2/2

تأمين وعمولة
تأمين وعمولة

22290201

2

6/2/2

2

3/7/2/2

حماية وأمن
حماية وأمن
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صفحة  187من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

خدمات نظافة

222906

خدمات نظافة

22290601

2

6/7/2/2

خدمات المراسلين والفندقة

222907

خدمات المراسلين والفندقة

22290701

2

7/7/2/2

خدمات إدخال البيانات والطباعة

222908

خدمات إدخال البيانات والطباعة

22290801

2

8/7/2/2

اشتراكات ورسوم خارجية

222909
22290901

اشتراكات هيئات ومنظمات دولية

2

1/2/3/5

22290902

اشتراكات مؤسسات علمية

2

2/2/3/5

22290903

رسوم اشتراك في مهمات رسمية

2

3/2/3/5

تدريب

222910
22291001

تدريب محلي

2

1/10/1/5

22291002

تدريب خارجي

2

2/10/1/5

خدمات متنوعة

222999

خدمات متنوعة

22299901
24

2

5/7/2/2

تكلفة التمويل
تكلفة التمويل– لغير المقيمين

241

تكلفة التمويل– لغير المقيمين

2411

تكلفة التمويل– لغير المقيمين

241101

تكلفة التمويل– لغير المقيمين

24110101

تكلفة التمويل– للمقيمين عدا الحكومة العامة

242

تكلفة التمويل– للمقيمين عدا الحكومة العامة

2421

تكلفة التمويل– للمقيمين عدا الحكومة العامة

242101

تكلفة التمويل– للمقيمين عدا الحكومة العامة

24210101

تكلفة التمويل– لوحدات/منشآت أخرى للحكومة
العامة

243
2431

تكلفة التمويل– لوحدات/منشآت أخرى للحكومة العامة
تكلفة التمويل– لوحدات/منشآت أخرى للحكومة العامة

243101

تكلفة التمويل– لوحدات/منشآت أخرى للحكومة
العامة

24310101
25
251
2511
251101

اإلعانات
اإلعانات – لشركات عامة
اإلعانات – لشركات عامة غير مالية
دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا
دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا

25110101
251102

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

2/3/2/5

دعم وقود طائرات شركات النقل الجوي الوطنية
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صفحة  188من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

دعم وقود طائرات شركات النقل الجوي الوطنية

25110201

2

الرمز الحالي
9/5/2/5

دعم تخفيض تكلفة الوقود

251103

دعم تخفيض تكلفة الوقود

25110301

2

12/5/2/5

اإلعانات – لشركات عامة مالية

2512

اإلعانات – لشركات عامة مالية

251201

اإلعانات – لشركات عامة مالية

25120101

اإلعانات – لمشروعات خاصة

252

اإلعانات – لمشروعات خاصة غير مالية

2521

خفض تكاليف المعيشة

252101

خفض تكاليف المعيشة

25210101

2

1/3/2/5

دعم الشركات

252102

دعم الشركات

25210201

2

2/5/2/5

دعم أعالف

252103

دعم أعالف

25210301

2

4/5/2/5

دعم نباتي

252104

دعم نباتي

25210401

2

5/5/2/5

دعم اسماك

252105

دعم اسماك

25210501

2

6/5/2/5

دعم الحليب

252106

دعم الحليب

25210601

2

10/5/2/5

دعم النخيل المثمـر

252107

دعم النخيل المثمـر

25210701

2

11/5/2/5

دعم أنواع أخرى

252199

دعم أنواع أخرى

25219901
2522

2

7/5/2/5

اإلعانات – لمشروعات خاصة مالية
اإلعانات – لمشروعات خاصة مالية

252201

اإلعانات – لمشروعات خاصة مالية

25220101
26
261
2611
261101
26110101

المنح (مصروفات)
المنح – لحكومات أجنبية
المنح لحكومات أجنبية – جارية
منح جارية لحكومات أجنبية – المنح الخارجية
منح جارية لحكومات أجنبية – المنح الخارجية

261102

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

 3/3/5جزئي

منح جارية لحكومات أجنبية – التزامات مؤتمرات
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صفحة  189من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

26110201

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

منح جارية لحكومات أجنبية – التزامات مؤتمرات
2612

2

الرمز الحالي
 5/3/5جزئي

المنح لحكومات أجنبية – رأسمالية

261201

منح رأسمالية لحكومات أجنبية – المنح الخارجية

26120101

منح رأسمالية لحكومات أجنبية – المنح الخارجية
261202

2

 3/3/5جزئي

منح رأسمالية لحكومات أجنبية – التزامات مؤتمرات

26120201

منح رأسمالية لحكومات أجنبية – التزامات مؤتمرات
262

2

 5/3/5جزئي

المنح – لمنظمات دولية
المنح لمنظمات دولية – جارية

2621

منح جارية لمنظمات دولية – المنح الخارجية

262101

منح جارية لمنظمات دولية – المنح الخارجية

26210101

2

 3/3/5جزئي

منح جارية لمنظمات دولية – التزامات مؤتمرات

262102

منح جارية لمنظمات دولية – التزامات مؤتمرات

26210201

2

 5/3/5جزئي

منح جارية لمنظمات دولية – مركز التدريب المالي
واالقتصادي CEF

262103

منح جارية لمنظمات دولية – مركز التدريب المالي
واالقتصادي CEF

26210301

2

14/5/2/5

المنح لمنظمات دولية – رأسمالية

2622

منح رأسمالية لمنظمات دولية – المنح الخارجية

262201

منح رأسمالية لمنظمات دولية – المنح الخارجية

26220101

2

 3/3/5جزئي

منح رأسمالية لمنظمات دولية – التزامات مؤتمرات

262202

منح رأسمالية لمنظمات دولية – التزامات مؤتمرات

26220201
263
2631
263101

2

 5/3/5جزئي

المنح – لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة
المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – جارية
منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة –
إلى الهيئات الملحقة

26310101

مجلس األمة

2

2/4/2/5

26310102

جامعة الكويت

2

3/4/2/5

26310103

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

2

8/4/2/5

26310104

الهيئة العامة للبيئة

2

10/4/2/5

26310105

بلدية الكويت

2

11/4/2/5

26310106

اإلدارة العامة لإلطفاء

2

14/4/2/5

26310107

الهيئة العامة لالستثمار

2

15/4/2/5

26310108

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

2

16/4/2/5

26310109

الهيئة العامة لشئون القصر

2

18/4/2/5

26310110

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

2

19/4/2/5

26310111

الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر عدوان العراقي

2

21/4/2/5

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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صفحة  190من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

26310112

الهيئة العامة للشباب والرياضة

2

24/4/2/5

26310113

الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة

2

27/4/2/5

26310114

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم
والسنة النبوية وعلومهما

2

28/4/2/5

26310115

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

2

29/4/2/5

26310116

الهيئة العامة للقوى العاملة

2

30/4/2/5

26310117

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

2

31/4/2/5

26310118

هيئة تشجيع االستثمار المباشر

2

32/4/2/5

26310119

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

2

34/4/2/5

منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة –
إلى المؤسسات المستقلة

263102
26310201

بنك االئتمان الكويتي

2

1/4/2/5

26310202

معهد الكويت لألبحاث العلمية

2

4/4/2/5

26310203

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2

5/4/2/5

26310204

وكالة األنباء الكويتية

2

7/4/2/5

26310206

بيت الزكاة

2

12/4/2/5

26310207

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

2

26/4/2/5

26310208

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة

2

33/4/2/5

26310209

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

2

36/4/2/5

تحويالت للهيئات والمؤسسات األخرى

263199

تحويالت للهيئات والمؤسسات األخرى

26319901

2

50/4/2/5

المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة –
رأسمالية

2632

المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة –
رأسمالية

263201

المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة –
رأسمالية

26320101
264
2641

المنح – لجهات أجنبية أخرى
المنح لجهات أجنبية أخرى – جارية
منح جارية لجهات أجنبية أخرى – المنح الخارجية

264101

منح جارية لجهات أجنبية أخرى – المنح الخارجية

26410101
2642
264201
26420101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

 3/3/5جزئي

المنح لجهات أجنبية أخرى – رأسمالية
منح رأسمالية لجهات أجنبية أخرى – المنح الخارجية
منح رأسمالية لجهات أجنبية أخرى – المنح الخارجية

Budget@mof.gov.kw
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 3/3/5جزئي

صفحة  191من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب
27

271

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

المنافع االجتماعية
منافع الضمان االجتماعي
منافع الضمان االجتماعي النقدية

2711

منافع الضمان االجتماعي النقدية

271101

منافع الضمان االجتماعي النقدية

27110101

منافع الضمان االجتماعي العينية

2712

منافع الضمان االجتماعي العينية

271201

التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين

27120101
272
2721
272101

منافع المساعدة االجتماعية
منافع المساعدة االجتماعية النقدية
الرعاية االجتماعية
الرعاية االجتماعية

27210101
272102

272103

2

4/1/2/5

منح الزواج
منح الزواج

27210201

2

9/2/2

2

6/1/2/5

إعانات الباحثين عن عمل ومكافآت الخريجين

27210301

إعانات الباحثين عن عمل

2

1/6/2/5

27210302

المكافأة االجتماعية للخريجين

2

8/6/2/5

272104

عالوة اجتماعية للعمالة الوطنية
عالوة اجتماعية للعمالة الوطنية

27210401
272105

عالوة أوالد للعمالة الوطنية
عالوة أوالد للعمالة الوطنية

27210501
272106

272107

272108

272199
27219901

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

7/6/2/5

دعم خدمات تعليمية وتربوية
دعم خدمات تعليمية وتربوية

27210801

2

6/6/2/5

مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص
مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

27210701

2

3/6/2/5

عالوة غالء معيشة للعمالة الوطنية
عالوة غالء معيشة للعمالة الوطنية

27210601

2

2/6/2/5

2

1/2/2/5

منافع المساعدة االجتماعية النقدية – أخرى
منافع المساعدة االجتماعية النقدية – أخرى

Budget@mof.gov.kw
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 5/6/2/5جزئي

صفحة  192من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

منافع المساعدة االجتماعية العينية

2722

تنمية القوى العاملة

272201

تنمية القوى العاملة

27220101

2

4/6/2/5

الخدمات الصحية بالخارج

272202
27220201

الخدمات الصحية بالخارج – مواطنين

2

1/1/3/5

27220202

الخدمات الصحية بالخارج – طلبة ومبعوثين

2

2/1/3/5

منافع المساعدة االجتماعية العينية – أخرى

272299

منافع المساعدة االجتماعية العينية – أخرى

27229901

2

 5/6/2/5جزئي

المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب العمل

273

المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل

2731

المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل

273101

المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل

27310101

المنافع االجتماعية العينية المقدمة من أرباب العمل

2732

عالج طبي

273201

عالج طبي

27320101

2

1/2/2/1

تعليم

273203

تعليم

27320301
28
281

2

2/2/2/1

مصروفات وتحويالت أخرى
إيجار أصول طبيعية
إيجار أراضي

2811

إيجار أراضي

281101

إيجار أراضي

28110101
282
2821

2

 1/2/2/2جزئي

مصروفات وتحويالت أخرى متنوعة
بعثات
بعثات دراسية للموظفين

282101

بعثات دراسية للموظفين

28210101

2

1/8/1/5

بعثات دراسية للطلبة

282102

بعثات دراسية للطلبة

28210201
2822
282201
28220101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

2/8/1/5

الحمالت الدينية
الحمالت الدينية
الحمالت الدينية

Budget@mof.gov.kw
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9/1/5

صفحة  193من 345

نوع

بند

فئة
2823

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

تنفيذ أحكام قضائية
تنفيذ أحكام قضائية

282301

تنفيذ أحكام قضائية

28230101
2824

2

12/1/5

تحويالت لألفراد
تعويضات حوادث

282401

تعويضات حوادث

28240101

2

1/1/2/5

مكافآت وجوائز لغير الموظفين

282402

مكافآت وجوائز لغير الموظفين

28240201

2

2/1/2/5

فوائد قروض عقارية

282403

فوائد قروض عقارية

28240301

2

5/1/2/5

إعفاء من قروض عقارية

282404

إعفاء من قروض عقارية

28240401

2

7/1/2/5

أعباء المديونيات الصعبة

282405

أعباء المديونيات الصعبة

28240501

2

9/1/2/5

المنحة األميرية

282406

المنحة األميرية

28240601

2

8/5/2/5

تحويالت أخرى لألفراد

282499

تحويالت أخرى لألفراد

28249901
2825

2

8/1/2/5

دعم المؤسسات األهلية
دعم الصحف المحلية

282502

دعم الصحف المحلية

28250201

2

2/2/2/5

مساعدات األندية واألنشطة الرياضية

282503

مساعدات األندية واألنشطة الرياضية

28250301

2

3/2/2/5

مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام

282504

مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام

28250401
2826

2

4/2/2/5

تحويالت زكاة
إعانات بيت الزكاة

282601

إعانات بيت الزكاة

28260101

2

13/4/2/5

زكاة الشركات المحولة

282602

زكاة الشركات المحولة

28260201
2827
282701

تعويض األنشطة الخاصة والمختلفة
األنشطة الخاصة
األنشطة الخاصة

28270101
282702
28270201

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

7/2/5

2

1/5/2/5

األنشطة المختلفة
األنشطة المختلفة
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3/5/2/5

صفحة  194من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

عجوزات الصناديق والعهد النقدية

2828

عجوزات الصناديق والعهد النقدية

282801

عجوزات الصناديق والعهد النقدية

28280101

2

8/2/2

التزامات ومصروفات أخرى

2829

مصروفات طارئة

282901

مصروفات طارئة

28290101

2

15/1/5

مؤتمرات محلية

282902

مؤتمرات محلية

28290201

2

1/4/1/5

مؤتمرات خارجية

282903

مؤتمرات خارجية

28290301

2

2/4/1/5

الدورات الرياضية

282904

الدورات الرياضية

28290401

2

5/1/5

الشئون القضائية

282905

الشئون القضائية

28290501

2

13/1/5

مهمات رسمية في الخارج

282906

مهمات رسمية في الخارج

28290601

2

6/1/5

قنصليات فخرية

282907

قنصليات فخرية

28290701

2

7/1/5

تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية

282908

تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية

28290801

2

13/5/2/5

وزارة الدفاع

282909

وزارة الدفاع

28290901

2

2/1/5

مخصصات رئيس الدولة

282910

مخصصات رئيس الدولة

28291001

2

1/1/5

التزامات أخرى

282999

التزامات أخرى

28299901
285
2851
285101
28510101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

6/3/5

خسائر فروقات تغير العملة
خسائر فروقات تغير العملة
خسائر فروقات تغير العملة
خسائر فروقات تغير العملة
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9/7/2/2

صفحة  195من 345

النفدقات

الرأمسالية

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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صفحة  196من 345

ترميز التصنيف االقتصادي (للنفدقات الرأمسالية)
نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه
3

32
323
3231

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

النفقات الرأسمالية
شراء األصول غير المتداولة
شراء األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة
شراء األراضي
شراء واستمالك األراضي

323101
32310101

شراء األراضي

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32310102

استمالك األراضي

2

1/3/4جزئي

3232
323201

شراء المباني والتحسينات على األراضي
شراء واستمالك مجمعات سكنية

32320101

شراء مجمعات سكنية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32320102

استمالك مجمعات سكنية

2

2/3/4جزئي

323202

شراء واستمالك وحدات سكنية

32320201

شراء وحدات سكنية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32320202

استمالك وحدات سكنية

2

2/3/4جزئي

323203

شراء واستمالك مباني تجارية

32320301

شراء مباني تجارية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32320302

استمالك مباني تجارية

2

2/3/4جزئي

323204

شراء واستمالك مباني حكومية

32320401

شراء مباني حكومية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32320402

استمالك مباني حكومية

2

2/3/4جزئي

323205

شراء واستمالك مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية

32320501

شراء مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32320502

استمالك مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية

2

2/3/4جزئي

323206

شراء واستمالك مباني صناعية

32320601

شراء مباني صناعية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32320602

استمالك مباني صناعية

2

2/3/4جزئي

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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صفحة  197من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

شراء واستمالك مباني عامة وترفيهية

323207
32320701

شراء مباني عامة وترفيهية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32320702

استمالك مباني عامة وترفيهية

2

2/3/4جزئي

شراء مباني مؤقتة  /متنقلة

323208

شراء مباني مؤقتة  /متنقلة

32320801

2

3/3/3

شراء مباني ومنشآت عسكرية

323209

شراء مباني ومنشآت عسكرية

32320901

شراء واستمالك تحسينات على األراضي

323250
32325001

شراء تحسينات على األراضي

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32325002

استمالك تحسينات على األراضي

2

 1/3/4جزئي
2/3/4جزئي

3233
323301

شراء آالت ومعدات وأصول أخرى
شراء آالت ومعدات نقل بري
شراء آالت ومعدات نقل بري

32330101
323302

2

 1/1/3جزئي

شراء آالت ومعدات نقل سكك حديد
شراء آالت ومعدات نقل سكك حديد

32330201
323303

شراء آالت ومعدات نقل جوي
 3/1/3جزئي
شراء آالت ومعدات نقل جوي

32330301

323304

شراء آالت ومعدات نقل بحري
شراء آالت ومعدات نقل بحري

32330401
323306

2

13/1/2/3

2

 2/1/3جزئي
1/1/2/3

شراء أثاث

32330601

شراء أثاث

2

2/3/3

32330602

شراء أثاث – إسكان الموظفين

2

3/11/1/5

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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صفحة  198من 345

نوع

بند

فئة

323307

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

شرررررراء آالت ومعدات اتصرررررال وتكنولوجيا معلومات
ومعدات مكتبية

32330701

شراء آالت ومعدات اتصال

2

1/1/3/3
4/1/3/3
5/1/3/3
9/1/3/3

32330702

شراء آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات

2

6/1/3/3
11/1/3/3

32330703

شراء آالت ومعدات مكتبية

2

7/1/3/3

323308

شراء آالت ومعدات ثقيلة

شراء آالت ومعدات ثقيلة

32330801

323309

شراء معدات كهربائية
شراء معدات كهربائية

32330901
323310

2

 1/1/3جزئي
2/1/2/3
4/1/2/3
14/1/2/3
1/2/2/3
2/2/2/3

2

 6/1/2/3جزئي
3/2/2/3

شراء آالت ومعدات ميكانيكية

32331001

شراء آالت ومعدات التبريد والتكييف والمصاعد

2

 6/1/2/3جزئي

32331002

شراء محركات وتوربينات وملحقاتها الرئيسية

2

3/1/2/3

32331003

شراء مضخات ومكابس

2

8/1/2/3

32331004

شراء معدات مناولة المواد والتلقيم

2

5/1/2/3

32331005

شراء آالت ومعدات لتدريب الطلبة

2

15/1/2/3
5/2/2/3

32331099

شراء آالت ومعدات ميكانيكية أخرى

2

9/1/2/3
10/1/2/3
11/1/2/3

323311

شراء معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة

32331101

شراء معدات القياس والمعايرة

2

10/1/3/3

32331102

شراء معدات ورش الصيانة

2

 12/1/2/3جزئي

323312

شراء معدات خاصة
شراء معدات خاصة

32331201
323313

شراء معدات طبية ومختبرات ومعامل
شراء معدات طبية ومختبرات ومعامل

32331301
323314
32331401

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

7/1/2/3
4/2/2/3

2

3/1/3/3
12/1/3/3

شراء معدات تنظيم المرور والسير
شراء معدات تنظيم المرور والسير
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2/1/3/3
صفحة  199من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

الوصف

توجيه

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

شراء معدات رياضية

323315

شراء معدات رياضية

32331501

شراء آالت موسيقية

323316

شراء آالت موسيقية

32331601

2

8/1/3/3

شراء معدات وأدوات خارجية متنوعة

323317

شراء معدات وأدوات خارجية متنوعة

32331701

شراء معدات عسكرية

323318

شراء معدات عسكرية

32331801

2

 1/1/3جزئي
 2/1/3جزئي
 3/1/3جزئي
 12/1/2/3جزئي
 2/1/5جزئي
3/1/5

شراء أصول ثقافية وتراثية

3235

شراء تحف فنية وأثرية

323501

شراء تحف فنية وأثرية

32350101

2

1/5/1/2

شراء المعالم األثرية والتاريخية

323502

شراء المعالم األثرية والتاريخية

32350201

شراء النفائس

323503

شراء النفائس

32350301
324
3241
324101

شتتتتتتتراء األصتتتتتتتول غير المتداولة غير المالية غير
الملموسة
شراء األصول غير الملموسة المقتناة
شراء األصول غير الملموسة المقتناة – برمجيات
األعمال
شراء األصول غير الملموسة المقتناة – برمجيات
األعمال

32410101
324102

شرررراء األصرررول غير الملموسرررة المقتناة – برمجيات
الدعم المكتبي وأخرى
شرررراء األصرررول غير الملموسرررة المقتناة – برمجيات
الدعم المكتبي وأخرى

32410201
324103

2

 12/2/1/2جزئي

2

 12/2/1/2جزئي

شررراء األصررول غير الملموسررة المقتناة – أصررول فنية
وتراثية غير ملموسة
شررراء األصررول غير الملموسررة المقتناة – أصررول فنية
وتراثية غير ملموسة

32410301
324104

شرررررراء األصرررررول غير الملموسرررررة المقتناة – حقوق الملكية
الفكرية
شرررررراء األصرررررول غير الملموسرررررة المقتناة – حقوق الملكية
الفكرية

32410401
324105

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

شراء األصول غير الملموسة المقتناة – حقوق أخرى
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صفحة  200من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

32410501

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

الرمز الحالي

شراء األصول غير الملموسة المقتناة – حقوق أخرى
326

3261

شراء األصول البيولوجية (أصول فالحية)
شراء أصول بيولوجية (أصول فالحية) مستهلكة
شراء أصول بيولوجية مستهلكة–ثروة حيوانية منتجة

326101

شراء أصول بيولوجية مستهلكة–ثروة حيوانية منتجة

32610101

2

 2/5/1/2جزئي

شررراء أصررول بيولوجية مسررتهلكة–ثروة حيوانية غير
منتجة

326102

شررراء أصررول بيولوجية مسررتهلكة–ثروة حيوانية غير
منتجة

32610201

2

 2/5/1/2جزئي

شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة نباتية منتجة

326103

شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة نباتية منتجة

32610301

2

 2/5/1/2جزئي

شرررراء أصرررول بيولوجية مسرررتهلكة – ثروة نباتية غير
منتجة

326104

شررررراء أصررررول بيولوجية مسررررتهلكة–ثروة نباتية غير
منتجة

32610401
3262

326201

شراء أصول بيولوجية (أصول فالحية) للتربية
شراء أصول بيولوجية للتربية –ثروة حيوانية منتجة
شراء أصول بيولوجية للتربية –ثروة حيوانية منتجة

32620101

326202

326203

32620301

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

2

 2/5/1/2جزئي

شراء أصول بيولوجية للتربية –ثروة نباتية منتجة
شراء أصول بيولوجية للتربية –ثروة نباتية منتجة

326204

2

 2/5/1/2جزئي

شررررراء أصررررول بيولوجية للتربية –ثروة حيوانية غير
منتجة
شررررراء أصررررول بيولوجية للتربية –ثروة حيوانية غير
منتجة

32620201

2

 2/5/1/2جزئي

2

 2/5/1/2جزئي

شرررررررراء أصرررررررول بيولوجية للتربية –ثروة نباتية غير
منتجة
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صفحة  201من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

شرررررررراء أصرررررررول بيولوجية للتربية –ثروة نباتية غير
منتجة

32620401
327
3271
327101

2

الرمز الحالي
 2/5/1/2جزئي

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية
مشرراريع إنشررائية وصرريانة جذرية– مباني وتحسررينات
على األراضي
مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– مجمعات سكنية

32710101

مشاريع إنشائية – مجمعات سكنية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32710102

صيانة جذرية– مجمعات سكنية

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

327102
32710201
32710202
327103

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– وحدات سكنية
مشاريع إنشائية – وحدات سكنية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

صيانة جذرية – وحدات سكنية

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – مباني تجارية
مشاريع إنشائية – مباني تجارية

32710301

صيانة جذرية– مباني تجارية

32710302
327104

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– مباني حكومية

32710401

مشاريع إنشائية – مباني حكومية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32710402

صيانة جذرية– مباني حكومية

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

327105

مشررراريع إنشرررائية وصررريانة جذرية– مرافق الخدمات
المدنية واالجتماعية

32710501

مشررررررررراريع إنشرررررررررائيررة – مرافق الخرردمررات المرردنيررة
واالجتماعية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32710502

صيانة جذرية – مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

327106

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– مباني صناعية

32710601

مشاريع إنشائية – مباني صناعية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32710602

صيانة جذرية– مباني صناعية

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

327107

32710701

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

مشرررررراريع إنشررررررائية وصرررررريانة جذرية – مباني عامة
وترفيهية
مشاريع إنشائية – مباني عامة وترفيهية
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2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

صفحة  202من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

التوجيه

الوصف

الحالي

صيانة جذرية– مباني عامة وترفيهية

32710702

2

الرمز الحالي
 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشاريع إنشائية وصيـررـررـررـ رانـ رة جذريـ رة – مبـررـ رانـررـ ري
مؤقتة  /متنقلة

327108
32710801

مشاريع إنشائية – مباني مؤقتة  /متنقلة

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32710802

صيانة جذرية – مباني مؤقتة  /متنقلة

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– مباني
عسكرية

327109

ومنشآت

32710901

مشاريع إنشائية – مباني ومنشآت عسكرية

2

32710902

صيانة جذرية – مباني ومنشآت عسكرية

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي
 2/1/5جزئي
 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشررررررراريع إنشرررررررائية وصررررررريانة جذرية – تحسرررررررينات
على األراضي

327150
32715001

مشاريع إنشائية – تحسينات على األراضي

32715002

صيانة جذرية – تحسينات على األراضي

3272

327202

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي
2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

صيانة جذرية – آالت ومعدات وأصول أخرى

آالت ومعدات نقل سررررررركك حديد مرتبطة بمشررررررراريع
إنشائية وصيانتها

32720201

آالت وم عدات نقل سررررررركك حديد مرتبطة بمشررررررراريع
إنشائية

2

 1/2/4جزئي

32720202

صيانة جذرية – آالت ومعدات نقل سكك حديد

2

 2/2/4جزئي

327206

أثاث وتجهيزات مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها

32720601

أثاث وتجهيزات مرتبطة بمشروع إنشائي

2

 1/2/4جزئي

32720602

صيانة جذرية – أثاث وتجهيزات

2

 2/2/4جزئي

327209
32720901

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

معدات كهربائية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها
معدات كهربائية مرتبطة بمشروع إنشائي
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2

 1/2/4جزئي

صفحة  203من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

صيانة جذرية – معدات كهربائية

32720902

2

الرمز الحالي
 2/2/4جزئي

معدات ميكانيكية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها

327210
32721001

معدات التبريد والتكييف والمصاعد مرتبطة بمشروع
إنشائي

2

 1/2/4جزئي

32721002

صيانة جذرية – معدات التبريد والتكييف والمصاعد

2

 2/2/4جزئي

32721003

محركات وتوربينات وملحقاتها الرئيسرررررررية مرتبطة
بمشروع إنشائي

2

 1/2/4جزئي

32721004

صررررررر يا نة جذر ية –محر كات وتوربي نات وملح قاتهرا
الرئيسية

2

 2/2/4جزئي

32721005

مضخات ومكابس مرتبطة بمشروع إنشائي

2

 1/2/4جزئي

32721006

صيانة جذرية –مضخات ومكابس

2

 2/2/4جزئي

32721098

معدات أخرىمرتبطة بمشروع إنشائي

2

 1/2/4جزئي

32721099

صيانة جذرية – معدات أخرى

2

 2/2/4جزئي

معدات خاصة مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها

327212
32721201

معدات خاصة مرتبطة بمشروع إنشائي

2

 1/2/4جزئي

32721202

صيانة جذرية – معدات خاصة

2

 2/2/4جزئي

معدات طبية ومخبرية مرتبطة بمشرررررررروع إنشرررررررائي
وصيانتها

327213
32721301

معدات طبية ومخبرية مرتبطة بمشروع إنشائي

2

 1/2/4جزئي

32721302

صيانة جذرية – معدات طبية ومخبرية

2

 2/2/4جزئي

3273
327301

مشرررراريع إنشررررائية وصرررريانة جذرية – أصررررول البنية
التحتية
مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– الطرق

32730101

مشاريع إنشائية – الطرق

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32730102

صيانة جذرية– الطرق

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

327302

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– جسور وأنفاق

32730201

مشاريع إنشائية – جسور وأنفاق

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32730202

صيانة جذرية– جسور وأنفاق

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

327303
32730301

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– سكك حديدية
مشاريع إنشائية – سكك حديدية
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2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي
صفحة  204من 345

نوع

بند

فئة

مجموعة

باب

توجيه

الوصف

التوجيه
الحالي

صيانة جذرية– سكك حديدية

32730302

2

الرمز الحالي
 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– ميناء جوي

327304
32730401

مشاريع إنشائية – ميناء جوي

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32730402

صيانة جذرية– ميناء جوي

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– ميناء بحري

327305
32730501

مشاريع إنشائية – ميناء بحري

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32730502

صيانة جذرية– ميناء بحري

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– شبكة المياه

327306
32730601

مشاريع إنشائية – شبكة المياه

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32730602

صيانة جذرية– شبكة المياه

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشررراريع إنشرررائية وصررريانة جذرية– شررربكة الصررررف
الصحي

327307
32730701

مشاريع إنشائية – شبكة الصرف الصحي

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32730702

صيانة جذرية– شبكة الصرف الصحي

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– شبكة االتصاالت

327308
32730801

مشاريع إنشائية – شبكة االتصاالت

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32730802

صيانة جذرية– شبكة االتصاالت

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– شبكة الكهرباء

327309
32730901

مشاريع إنشائية – شبكة الكهرباء

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32730902

صيانة جذرية– شبكة الكهرباء

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية–شبكة الغاز

327310
32731001

مشاريع إنشائية– شبكة الغاز

2

 1/1/4جزئي
 2/1/4جزئي

32731002

صيانة جذرية– شبكة الغاز

2

 1/2/4جزئي
 2/2/4جزئي

3274
327401
32740101

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

مشاريع تطوير ذاتي ألصول غير ملموسة
مشاريع تطوير ذاتي ألصول غير ملموسة
مشاريع تطوير ذاتي ألصول غير ملموسة
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شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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اإليرادات

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)
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التوجيه األول :

 .1اإليرادات

هي تدفقات نقدية داخلة خالل فترة مالية معينة تأخذ شكل منافع اقتصادية ناتجة عن قيام الوحدات الحكومية

بأنشطتها.

الباب األول:

 .11اإليرادات النفطية

تشمل إيرادات هذا الباب المبالغ التي تقوم و ازرة النفط بتحصيلها من مؤسسة البترول الكويتية نظير تسويق النفط

الخام والغاز الطبيعي العائد للدولة محليا وخارجيا ،ويشمل التالي:
 .111النفط اخلام والغاز

تشمل هذه المجموعة المبالغ التي تقوم و ازرة النفط بتحصيلها من مؤسسة البترول الكويتية نظير تسويق النفط
الخام والغاز الطبيعي العائد للدولة بعد خصم تكاليف اإلنتاج وتشمل التالي:

 .1111النفش الخام
 .111101النفش الخام
 .11110101النفط الخام:

تتكون إيرادات هذا النوع من تسويق النفط الخام المنتج من حقول الكويت والمنطقة المقسومة المحايدة المغمورة

– بعد خصم التكاليف الفعلية لكافة العمليات بإنتاج النفط الخام – وتحسب أسعار النفط على أساس السعر
الرسمي المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية مع األخذ في االعتبار اختالف كثافة الخام المنتج وكذلك

اختالف سعر التحويل الرسمي من الدوالر األمريكي إلى الدينار الكويتي.
 .1112الغاز
 .111201الغاز
 .11120101الغاز:

تتكون إيرادات هذا النوع من تسويق الغاز الطبيعي العائد للدولة بعد خصم تكاليف اإلنتاج المحددة لكل ألف قدم
مكعب قياسي ويطبق على هذا السعر نفس نسبة التعديالت التي قد تط أر علـ ـى األسعار الرسـ ـمية للنفط الخ ـ ـام

– ويتم تقدير كميات اإلنتاج وفقا لمتغيرات كميات إنتاج النفط الخام الفعلية.

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  208من 345

الباب الثاني:

 .12الضرائب والرسوم

تشمل إيرادات هذا الباب كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تحصلها الوحدات الحكومية ،وتشمل الضرائب على
الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية والضرائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى العاملة والضرائب على
الملكية والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعامالت الدولية والضرائب األخرى ،ويشمل
التالي:
 .121الضرائب على المخل واألرباح واملكاسب الرأمسالية
تشمل هذه المجموعة الضرائب التي تفرض على :األجور والرواتب وغيرها من تعويضات خدمات العمالة ،الدخل
من تكلفة التمويل واألرباح الموزعة والريع ،المكاسب والخسائر الرأسمالية ،أرباح الشركات المساهمة وشركات
التضامن والمنشآت الفردية ،توزيعات الضمان االجتماعي ومعاشات التقاعد ،وبنود دخل أخرى متنوعة .وتقسم
إيرادات هذه المجموعة إلى ثالث فئات :الضرائب المستحقة الدفع من األفراد والضرائب المستحقة الدفع من
الشركات ومشروعات أخرى والضرائب غير المخصصة ،وتشمل التالي:
 .1211الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية -من األفراد
األفرد ،ومن
ا
تشمل هذه الفئة كافة أنواع الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية التي تعزى إلى
أمثلتها الضرائب على الرواتب واألجور والضرائب على دخل الملكية الفردي والضرائب على المكاسب الرأسمالية
الفردية والضرائب على توزيعات الضمان االجتماعي ومعاشات التقاعد وضرائب الدخل على أرباح التركات
وضرائب على بنود الدخل الفردي األخرى ،وتشمل التالي:
 .121101الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية – من األفراد
 .12110101الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية – من األفراد
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 .1212الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية -من الشركات ومشروعات أخرى
تشمل هذه الفئة كافة أنواع الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية التي تعزى إلى الشركات
والمشروعات األخرى ،وتشمل التالي:
 .121201ضرائب الدخل من الشركات العاملة في المنطقة ال ُمعـيّـنـَة
عي َـنة سواء كانت شركات
الم ّ
تتمثل إيرادات هذا النوع في الضريبة التي تفرض على الشركات العاملة في المنطقة ُ

عي َـنة التي نص عليها قانون
الم ّ
الم ّ
عي َـنة بأنها المنطقة المحايدة والجزر ُ
نفطية أو غير نفطية ويقصد بالمنطقة ُ

عي َـنة على أن
الم ّ
الم ّ
عي َـنة) ،وقد تم تعديل حدود المنطقة ُ
ضريبة الدخل الكويتية رقم  23لسنة  1961في (المنطقة ُ

تشمل فقط المنطقة المقسومة ما بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وذلك حسب قانون مرسوم ضريبة

الدخل رقم 3لسنة  1955والمعدل بقانون رقم 2لسنة  ،2008وتشمل التالي:
 .12120101ضريبة الدخل من الشركات النفطية:
لمعّي َـنة.
تتمثل إيرادات هذا النوع في الضريبة التي تفرض على الشركات النفطية العاملة في المنطقة ا ُ
 .12120102ضريبة الدخل من الشركات غير النفطية:
عي َـنة.
لم ّ
تتمثل إيرادات هذا النوع في الضريبة التي تفرض على الشركات غير النفطية العاملة في المنطقة ا ُ
 .121202ضرائب الدخل من الشركات األجنبية
يشمل هذا البند ضريبة الدخل التي يتم تحصيلها من الشركات األجنبية المختلفة والتي تزاول أعمالها داخل إقليم
دولة الكويت وينفصل هذا البند إلى عدة أنواع وفق نوعية النشاط الذي تمارسه هذه الشركات كما يلي:

 .12120201ضريبة الدخل من الشركات المالية
 .12120202ضريبة الدخل من الشركات التجارية
 .12120203ضريبة الدخل من شركات المقاوالت
 .12120204ضريبة الدخل من شركات التأمين
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 .12120205ضريبة الدخل من شركات الفنادق
 .12120206ضريبة الدخل من شركات الخدمات
 .12120207ضريبة الدخل من شركات استشارية
 .12120208ضريبة الدخل من شركات المطاعم
 .12120209ضريبة الدخل من شركات نفطية
 .12120299ضريبة الدخل من شركات أخرى
 .121203ضريبة الدخل على الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية
 .12120301ضريبة الدخل على الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية:
تتمثل إيرادات هذا النوع في الضرائب المقررة بنسبة  %2.5من صافي األرباح السنوية التي حققتها الشركات

الكويتية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية ،وذلك طبقاً ألحكام القانون رقم 19لسنة  2000في شأن دعم
العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدله له.

 .121204حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية
 .12120401حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كحصيلة زكاة من الشركات الكويتية بموجب المادة األولى من القانون رقم 46
لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة وذلك حسب ما تحدده

كل شركة.

 .121205مساهمة الشركات في خدمات الدولة
يشمل هذا البند المبالغ المحصلة من الشركات الكويتية لمساهمتها في خدمات الدولة بموجب المادة األولى من

القانون رقم  46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،
ويشمل األنواع التالية:

 .12120501مساهمة الشركات في األمن والعدالة
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 .12120502مساهمة الشركات في الدفاع
 .12120503مساهمة الشركات في الخدمات التعليمية
 .12120504مساهمة الشركات في الخدمات الصحية
 .12120505مساهمة الشركات في التكافل االجتماعي والشئون االجتماعية
 .12120506مساهمة الشركات في الخدمات اإلعالمية
 .12120507مساهمة الشركات في الخدمات الدينية
 .12120508مساهمة الشركات في اإلسكان
 .12120509مساهمة الشركات في المرافق
 .12120510مساهمة الشركات في الكهرباء والماء
 .12120511مساهمة الشركات في الزراعة والثروة السمكية

 .121206أرباح التوزيعات
 .12120601أرباح التوزيعات:
يحمل هذا النوع بالمبالغالمحصلة من الضريبة المقررة بنسبة  %15على األرباح الناتجة من توزيعات األسهم
بموجب المادة ( )9من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  2لسنة  2008في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة

الدخل الكويتية رقم  3لسنة .1955

 .1213الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية -غير مخصصة
تشمل هذه الفئة الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية التي ال يتوفر معلومات كافية لتحديد ما إذا

كان سيتم نسبها إلى األفراد أو إلى الشركات والمشروعات األخرى ،وعند توافر المعلومات الالزمة يتم تحويل

مبالغها إلى الفئة المناسبة ،وتشمل التالي:

 .121301الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية  -غير مخصصة
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 .12130101الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية  -غير مخصصة
 .122الضرائب على جمموع الرواتب واألجور والدقوى العاملة

تشمل هذه المجموعة الضرائب التي يتم تحصيلها من أرباب العمل إما كنسبة من مجموع مبلغ الرواتب واألجور

أو كمبلغ ثابت للفرد ،ويشترط أال تكون هذه الضرائب مخصصة لبرامج الضمان االجتماعي ألن المدفوعات

المماثلة المخصصة لبرامج الضمان االجتماعي تصنف كمساهمات ضمان اجتماعي ( ،)131وتشمل التالي:
 1221الضرائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى العاملة
 122101الضرائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى العاملة
 12210101الضرائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى العاملة
 .123الضرائب على امللكية

تشمل هذه المجموعة الضرائب المفروضة على استخدام الثروة أو ملكيتها أو نقل ملكيتها ،وتشمل التالي:
 .1231الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة
تشمل هذه الفئة الضرائب المفروضة بانتظام على استخدام أو ملكية الممتلكات غير المنقولة ،والتي تشمل

األراضي والمباني واإلنشاءات األخرى غير المنقولة .وقد تفرض الضرائب على المالك أو المستأجرين أو كليهما.
ويكون مقدار الضرائب عادة نسبة مئوية من قيمة الممتلكات المعنية ،وتشمل التالي:

 .123101الضرائب المتكررة على األراضي والمرافق السياحية
يشمل هذا البند الضرائب المفروضة بانتظام على استخدام أو ملكية األراضي ،وقد تفرض الضرائب على المالك

أو المستأجرين أو كليهما ،ويكون مقدار الضرائب عادة نسبة مئوية من قيمة األراضي المعنية ،ويشمل التالي:
 .12310101إيجار أراضي فضاء:

يحمل هذا النوع باإليراد المحصل نتيجة تأجير األراضي المملوكة للدولة للغير ،أفراد أو شركات.
 .12310102إيجار مرافق سياحية:

يحمل هذا النوع باإليراد المحصل نتيجة تأجير المرافق السياحية المملوكة للدولة للغير ،أفراد أو شركات.
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 .1232الضرائب المتكررة على صافي الثروة
يعرف عادة بأنه قيمة مجموعة متنوعة
تشمل هذه الفئة الضرائب المفروضة بانتظام على صافي الثروة ،والذي ّ
من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ناقصاً الخصوم المتحملة على تلك الممتلكات ،وتشمل التالي:
 .123201الضرائب المتكررة على صافي الثروة
 .12320101الضرائب المتكررة على صافي الثروة

 .1233ضرائب التركات واأليلولة والهبات
تشمل هذه الفئة الضرائب المفروضة عند انتقال ملكية الممتلكات عند الوفاة وعلى الهبات .وتشمل الضرائب

على انتقال ملكية الممتلكات عند الوفاة ضرائب التركات التي تفرض عادة على حجم التركة بأكملها ،وضرائب

األيلولة التي قد تتحدد على أساس المبالغ التي يحصل عليها المستفيدون أو على أساس عالقتهم بالمتوفي أو
االثنين معاً ،وتشمل التالي:
 .123301ضرائب التركات واأليلولة والهبات
 .12330101ضرائب التركات واأليلولة والهبات

 .1234الضرائب على المعامالت المالية والرأسمالية
تشمل هذه الفئة الضرائب على تغير ملكية األوراق المالية والممتلكات ،باستثناء حاالت تغير الملكية المصنفة
كهبات أو أيلولة أو تركات .وتشمل الضرائب على إصدار أوراق مالية والضرائب على بيع وشراء أوراق مالية

والضرائب على الشيكات وأشكال الدفع األخرى والضرائب على بيع ممتلكات غير المنقولة (أراضي ،مباني،

أخرى) ،وتشمل التالي:

 .123401الضرائب على المعامالت المالية والرأسمالية
 .12340101الضرائب على المعامالت المالية والرأسمالية
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 .1235الضرائب غير المتكررة األخرى على الملكية
تشمل هذه الفئة الضرائب على صافي الثروة والملكية التي تفرض على أساس مرة واحدة أو على فترات غير
منتظمة ،وتشمل التالي:
 .123501رسوم نقل الملكية:
يشمل هذا البند الرسوم المحصلة التي تفرض على ملكية ونقل ملكية األراضي والعقارات التي تحصل لدى و ازرة
العدل عند تسجيل نقل ملكية األراضي والعقارات ،فيما عدا عقود البيع التي تبرمها الجهات الحكومية ،ويشمل
التالي:

 .12350101رسوم نقل ملكية األراضي:
يحمل هذا النوع بالرسومالمحصلة التي تفرض على ملكية ونقل األراضي التي تحصل لدى و ازرة العدل عند
تسجيل نقل ملكيتها ،فيما عدا عقود البيع التي تبرمها الجهات الحكومية.
 .12350102رسوم نقل ملكية العقارات:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة التي تفرض على ملكية ونقل العقارات التي تحصل لدى و ازرة العدل عند
تسجيل نقل ملكيتها ،فيما عدا عقود البيع التي تبرمها الجهات الحكومية.

 .1236الضرائب المتكررة األخرى على الملكية
تشمل هذه الفئة أي ضرائب متكررة على الملكية غير مدرجة في فئات الضرائب المتكررة المذكورة سابقاً ،وتشمل التالي:

 .123601الضرائب المتكررة األخرى على الملكية
 .12360101الضرائب المتكررة األخرى على الملكية
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 .124الضرائب على السلع واخلممات
تشمل هذه المجموعة جميع الضرائب المفروضة على إنتاج أو استخراج أو بيع أو نقل ملكية أو تأجير أو توريد

سلع وتقديم خدمات ،وتشمل هذه الفئة أيضاً الضرائب على استخدام سلع وعلى السماح باستخدام سلع أو مزاولة

أنشطة ،وتشمل التالي:

 .1241الضرائب العامة على السلع والخدمات
تشمل هذه الفئة جميع الضرائب المفروضة على إنتاج مجموعة متنوعة من السلع أو تأجيرها أو توريدها أو بيعها
أو شرائها أو تغير آخر في ملكيتها وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات .وقد تفرض هذه الضرائب بغض النظر

عما إذا كانت السلع أو الخدمات منتجة محلياً أو مستوردة ،وقد تفرض في أي مرحلة من مراحل اإلنتاج أو
التوزيع .وعندما تفرض الضرائب على مجموعة محدودة من السلع وليس على مجموعة متنوعة منها ،فإنها تدرج

ضمن الضرائب االنتقائية ( ،)1242وتسوى الحاالت البينية على أساس الطابع الغالب للضريبة ،والجدير بالذكر

أنه ال يمكن الجمع بين ضرائب القيمة المضافة وضرائب المبيعات في نظام ضريبي واحد ولم يتم تطبيق أيا
منهم في دولة الكويت ،وتشمل التالي:
 .124101ضرائب القيمة المضافة
يشمل هذا البند المبالغ المحصلة من الضريبة التي تفرض على السلع أو الخدمات والتي تقوم المشروعات
بتحصيلها على مراحل ،ولكن المشتري النهائي هو الذي يتحمل عبئها الكامل في نهاية األمر .وتوصف هذه

الضريبة بأنها ضريبة خاضعة للخصم ألن المنتجين ال يكونون عادة ملزمين بأن يدفعوا للحكومة المبلغ الكامل

للضريبة التي يدرجونها في الفواتير الصادرة منهم إلى عمالئهم ،حيث يسمح لهم باستقطاع مقدار الضريبة التي
تحملوها على مشترياتهم من السلع أو الخدمات الموجهة إلى االستهالك الوسيط أو لتكوين رأس المال الثابت،

ويشمل التالي:

 .12410101ضرائب القيمة المضافة

 .124102ضرائب المبيعات
يشمل هذا البند المبالغ المحصلة من جميع الضرائب العامة المفروضة على السلع والخدمات عند مرحلة واحدة
فقط ،سواء كانت مرحلة التصنيع أو اإلنتاج ،أو على تجارة الجملة أو التجزئة ،ويشمل التالي:
 .12410201ضرائب المبيعات
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 .124103ضرائب رقم المبيعات وضرائب عامة أخرى على السلع والخدمات
يشمل هذا البند المبالغ المحصلة من الضرائب التراكمية متعددة المراحل ،التي تشمل ضريبة تنطبق في كل مرة

تحدث فيها معاملة بدون خصم الضرائب المدفوعة على المدخالت .كما يشمل هذا البند جميع الضرائب العامة

األخرى على االستهالك التي تجمع سمات ضرائب القيمة المضافة أو ضرائب المبيعات أو الضرائب المتعددة
المراحل ،ويشمل التالي:
 .12410301ضرائب رقم المبيعات وض ارئب عامة أخرى على السلع والخدمات

 .1242الضرائب االنتقائية
تشمل هذه الفئة الضرائب المفروضة على منتجات معينة ،أو على مجموعة محدودة من المنتجات وتفرض عند

أي مرحلة من م ارحل اإلنتاج أو التوزيع ويتم ربطها عادة استناداً إلى قيمة المنتج أو وزنه أو قوته أو كميته
وتشمل التالي:

 .124201الضرائب االنتقائية
 .12420101الضرائب االنتقائية

 .1243أرباح احتكارات المالية العامة
تشمل هذه الفئة الجزء من أرباح االحتكارات المالية الذي يحول إلى الحكومة .واالحتكارات المالية هي شركات

عامة أو أشباه شركات عامة تمارس السلطة الضريبية للحكومة باستخدام سلطات احتكارية على إنتاج وتوزيع

نوع معين من السلع أو الخدمات .والهدف من إنشاء تلك االحتكارات هو تحقيق إيرادات حكومية ال يمكن جمعها

في غياب ذلك إال بفرض ضرائب على إنتاج القطاع الخاص للسلع المعينة أو توزيعه إياها ،وتشمل التالي:
 .124301أرباح احتكارات المالية العامة
 .12430101أرباح احتكارات المالية العامة
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 .1244الضرائب على خدمات معينة
تشمل هذه الفئة جميع الضرائب المفروضة على المدفوعات مقابل خدمات معينة ،مثل الضرائب على رسوم النقل
وأقساط التأمين والخدمات المصرفية والترفيه والمطاعم ورسوم اإلعالن ،غير أنه إذا شكلت هذه الضرائب جزءًا
من ضريبة عامة على السلع والخدمات ،فإن إيراداتها يتم قيدها ضمن الفئة ( ،)1241وتشمل التالي:
 .124401الضرائب على خدمات معينة
 .12440101الضرائب على خدمات معينة

 .1245الضرائب على استخدام سلع وعلى السماح باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة
تتمثل إحدى الوظائف التنظيمية للحكومة في منع ملكية أو استخدام سلع معينة أو مزاولة أنشطة معينة ما لم
يمنح إذن خاص بذلك في شكل ترخيص أو شهادة أخرى لقاء رسم .واذا كان إصدار هذه التراخيص ال يتطلب
بذل أي جهد يذكر من جانب الحكومة ،بحيث تمنح التراخيص تلقائياً لدى دفع المبلغ المستحق ،فمن المرجح أن
يكون ذلك مجرد أسلوب لجمع ضرائب رغم كون الحكومة تقدم في المقابل نوعاً من الشهادات أو التصاريح.
ولكن إذا استخدمت الحكومة إصدار التراخيص لممارسة وظيفة تنظيمية – على سبيل المثال ،التحقق من كفاءة
أو مؤهالت الشخص المعني ،أو التحقق من كفاءة وسالمة عمل المعدات المعنية  ،أو ممارسة نوع آخر من
المراقبة التي هي غير ملزمة بممارستها في غياب ذلك -فإنه ينبغي أن تعامل المتحصالت كبيع خدمات ( رسوم
إدارية  )1522ال كإيرادات ضريبية  ،ما لم يكن واضحاً أن تلك الحصيلة ال تتناسب على اإلطالق مع تكلفة
تقديم الخدمات ،وتشمل هذه الفئة التالي:

 .124501ضرائب المركبات:
 .12450101ضرائب المركبات:

يح ـ ـمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من الض ـ ـرائب على اس ـ ـ ـتخدام المركبات أو الس ـ ـ ـماح باستخدام المركبات ،
وال يشمل الضرائب على المركبات بوصفها ممتلكات أو صافي الثروة.
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 .124502الضرائب األخرى على استخدام سلع وعلى السماح باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة
يشمل هذا البند الضرائب على استخدام سلع وعلى السماح باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة بخالف الضرائب

على المركبات ،ويشمل التالي:

 .12450201رسوم تراخيص بناء:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من الرسوم التي تستوفيها بلدية الكويت مقابل منح تراخيص البناء وتراخيص
زيادة نسبة البناء.

 .1246الضرائب األخرى على السلع والخدمات
تشمل هذه الفئة الضرائب األخرى على السلع والخدمات غير المدرجة في الفئات السابقة ،وتشمل التالي:
.124601الضرائب األخرى على السلع والخدمات
.12460101الضرائب األخرى على السلع والخدمات
 .125الضرائب على التجارة واملعامالت المولية
تشمل هذه المجموعة الرسوم الجمركية ورسوم االستيراد األخرى والضرائب على الصادرات وأرباح احتكارات
التصدير أو االستيراد وأرباح التغير في أسعار صرف العمالت والضرائب على التغير في أسعار صرف العمالت

والضرائب األخرى على التجارة والمعامالت الدولية ،وتشمل التالي:
 .1251الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم االستيراد األخرى

تشمل هذه الفئة اإليرادات من جميع الضرائب والرسوم المحصلة على سلع ألنها تدخل البلد أو على خدمات
ألنها مقدمة من غير مقيمين إلى مقيمين ،وتشمل التالي:
 .125101ضرائب جمركية
 .12510101ضرائب جمركية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كضرائب جمركية.
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 .125102رسوم جمركية:
يشمل هذا البند المبالغ المحصلة نظير خدمات التجارة والمعامالت الدولية ،ويشمل األنواع التالية:
 .12510201رسوم أرضية:

يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة التي تفرض على المستوردين في حالة تأخرهم في سحب بضائعهم من
مستودعات الموانئ.
 .12510202رسوم شهادات:

يحمل هذا النوع بالرسوم التي تحصل من المستوردين مقابل إعطائهم شهادة تثبت سدادهم للرسوم والضرائب

الجمركية.

 .125103رسوم إذن استيراد
يشمل هذا البند الرسوم التي تحصلها الوحدات الحكومية مقابل منح أذون استيراد سلع وخدمات معينة ضمن

نطاق اختصاصها ويشمل األنواع التالية:
 .12510301رسوم إذن استيراد نباتات
 .12510302رسوم إذن استيراد بذور

 .12510303رسوم إذن استيراد حيوانات

 .1252الضرائب على الصادرات
تشمل هذه الفئة جميع الرسوم التي تستند إلى كون السلع المعنية يجري نقلها إلى خارج البلد أو كون الخدمات

يجري تقديمها من مقيمين إلى غير مقيمين ،وتشمل التالي:
 .25201الضرائب على الصادرات
 .12520101الضرائب على الصادرات
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 .1253أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد
قد تنشئ الحكومة مشروعات لها حق احتكار تصدير أو استيراد سلع معينة ،أو التحكم في خدمات مقدمة إلى

غير مقيمين أو متلقاه من غير مقيمين ،أو كالهما ،لتحقيق إيرادات يمكن جمعها عن طريق الضرائب على
الصادرات أو الواردات .وعند وجود تلك االحتكارات ،تصنف ضمن اإليرادات الضريبية أي أرباح تحولها

المشروعات االحتكارية إلى الحكومة ،وتشمل هذه الفئة التالي:
.125301أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد
.12530101أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد

 .1254أرباح عمليات الصرف
عند ممارسة الحكومة أو السلطات النقدية لسلطاتها االحتكارية من أجل تحقيق هامش بين أسعار شراء وبيع

النقد األجنبي يفوق تغطية التكاليف اإلدارية ،فإن اإليرادات المستمدة تشكل رسماً إلزامياً منتزعاً من بائع ومشتري
النقد األجنبي .وأسوة بأرباح احتكارات التصدير واالستيراد ،تمثل هذه اإليرادات ممارسة سلطات احتكارية ألغراض

ضريبية وتدرج ضمن اإليرادات الضريبية عندما تتلقاها الحكومة ،وال تشمل هذه الفئة أي أرباح صرف متحققة

للحكومة عدا األرباح المتحققة نتيجة للحفاظ على فروق أسعار الصرف ،وتشمل التالي:
 .125401أرباح عمليات الصرف
 .12540101أرباح عمليات الصرف

 .1255الضرائب على عمليات الصرف
تشمل هذه الفئة الضرائب المفروضة على بيع أو شراء النقد األجنبي ،سواء بسعر صرف موحد أو بأسعار صرف

مختلفة ،وتشمل التالي:

 .125501الضرائب على عمليات الصرف
 .12550101الضرائب على عمليات الصرف
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 .1256الضرائب األخرى على التجارة والمعامالت الدولية
تشمل هذه الفئة الضرائب األخرى المفروضة على مختلف جوانب التجارة والمعامالت الدولية ،وتشمل التالي:
 .125601رسوم مغادرة المطار الدولي
 .12560101رسوم مغادرة المطار الدولي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كرسوم مغادرة عن طريق مطار الكويت الدولي (فرض الرسم بموجب المرسوم
بالقانون رقم  1لسنة  1989وتحديد الرسم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  3/38لسنة .)1989
 .125602رسوم تصاريح السفر للسفن
 .12560201رسوم تصاريح السفر للسفن:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير منح تصاريح للسفن وشهادات للبحارة وشهادات التحميل.
 .125603رسوم عبور األجواء الكويتية على الطائرات
 .12560301رسوم عبور األجواء الكويتية على الطائرات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير عبور الطائرات لألجواء الكويتية وذلك استناداً الى قرار وزير المواصالت
رقم  100لسنة  2014بشأن فرض رسم عبور األجواء الكويتية على الطائرات.

 .125699رسوم أخرى
 .12569901رسوم أخرى:
يحمل هذا النوع بالرسوم األخرى على التجارة والمعامالت الدولية والتي لم ترد ضمن البنود واألنواع السابقة في
هذه الفئة.
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 .126ضرائب أخرى
تشمل هذه المجموعة اإليرادات من الضرائب المفروضة بصورة غالبة على وعاء أو أوعية عدا األوعية المبينة
تحت البنود الضريبية السابقة .وتقسم هذه المجموعة إلى الضرائب األخرى مستحقة الدفع من شركات األعمال
فقط والضرائب األخرى مستحقة الدفع من جهات أخرى عدا شركات األعمال أو غير المصنفة ،وتشمل التالي:

 .1261ضرائب أخرى – من شركات األعمال فقش
تشمل هذه الفئة على سبيل المثال ضرائب شركات األعمال المفروضة على مزيج من عدة أوعية ضريبية حيث
ال يمكن بسهولة توزيع اإليرادات حسب كل وعاء ضريبي أو عزوها إلى وعاء ضريبي غالب ،وتشمل التالي:
 .126101ضرائب أخرى – من شركات األعمال فقش
 .12610101ضرائب أخرى – من شركات األعمال فقط

 .1262ضرائب أخرى – من جهات أخرى عدا شركات األعمال أو غير مصنفة في مكان آخر
تشمل هذه الفئة على سبيل المثال الضرائب على األشخاص التي ال تستند إلى الدخل ،والتي يشار إليها أحياناً
باسم ضرائب النفوس أو ضرائب الرؤوس أو ضرائب األفراد ،وتشمل التالي:
.126201ضرائب أخرى – من جهات أخرى عدا شركات األعمال أو غير مصنفة في مكان آخر
 .12620101ضرائب أخرى – من جهات أخرى عدا شركات األعمال أو غير مصنفة في مكان آخر.
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الباب الثالث:

 .13املساهمات االجتماعية
يشمل هذا الباب متحصالت الوحدات الحكومية من أرباب العمل نيابة عن عامليهم ،أو من العاملين ،أو من

العاملين لحساب أنفسهم ،أو من العاطلين عن العمل تضمن أحقية المساهمين أو من يعولون أو ورثتهم في
الحصول على منافع اجتماعية ،ويشمل التالي:

 .131مساهمات الضمان االجتماعي
تشمل هذه المجموعة المساهمات االجتماعية المتحصلة في صندوق الضمان االجتماعي .وتصنف المساهمات
في برامج الضمان االجتماعي حسب مصدرها ،وتشمل التالي:

 .1311مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين
تشمل هذه الفئة مساهمات الضمان االجتماعي التي تدفع إما مباشرة من جانب العاملين أو يقتطعها رب العمل
من أجورهم ورواتبهم ويحولها نيابة عنهم وتشمل التالي:
 .131101مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين
 .13110101مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين

 .1312مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات أرباب العمل
تشمل هذه الفئة مساهمات الضمان االجتماعي التي يدفعها أرباب العمل مباشرة عن العاملين ،وتشمل التالي:
 .131201مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات أرباب العمل
 .13120101مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات أرباب العمل
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 .1313مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين لحساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل
تشمل هذه الفئة مساهمات الضمان االجتماعي التي يدفعها أصحاب االشتراكات من غير العاملين ،وتشمل

التالي:
 .131301مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين لحساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل

 .13130101مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات العاملين لحساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل

 .1314مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات غير موزعة
تقيد على هذه الفئة مساهمات الضمان االجتماعي التي لم تتوافر معلومات كافية لتحديد مصدرها ،إلى حين
توافر هذه المعلومات وتشمل التالي:

 .131401مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات غير موزعة
 .13140101مساهمات الضمان االجتماعي – مساهمات غير موزعة

 .132مساهمات اجتماعية أخرى
تشتمل هذه المجموعة المساهمات في برامج التأمين االجتماعي التي تديرها الحكومة بوصفها رب العمل نيابة
عن العاملين وال تقدم منافع تقاعد ،وتربط برامج التأمين االجتماعي لمستخدمي الحكومة بوجه عام مستوى المنافع
ربطاً مباش اًر بمستوى المساهمات ،وتشمل التالي:

 .1321مساهمات اجتماعية أخرى – مساهمات العاملين
تشمل هذه الفئة المساهمات التي تدفع إما مباشرة من جانب العاملين أو يقتطعها رب العمل من أجورهم ورواتبهم
ويحولها نيابة عنهم ،وتشمل التالي:
 .132101مساهمات اجتماعية أخرى – مساهمات العاملين
 .13210101مساهمات اجتماعية أخرى – مساهمات العاملين
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 .1322مساهمات اجتماعية أخرى – مساهمات أرباب العمل
تشمل هذه الفئة المساهمات التي يدفعها أرباب العمل مباشرة عن العاملين ،وتشمل التالي:

 .132201إيرادات الضمان الصحي
 .13220101إيرادات الضمان الصحي:
يحمل هذا النوع باإلي ارد المحصل نظير الضمان الصحي من األجانب المقيمين في البالد لصالح وزارة الصحة
طبقا للضوابط المعمول بها بهذا الشأن.
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الباب الرابع:

 .14املنح (إيرادات)
يشمل هذا الباب المنح (إيرادات) وهي تحويالت جارية أو رأسمالية غير إجبارية تتلقاها الوحدات الحكومية من
حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى .وتصنف المنح أوالً حسب نوع الوحدة التي تقدم

المنحة ثم حسب ما إذا كانت المنحة جارية أو رأسمالية ،ويشمل التالي:
 .141املنح – من حكومات أجنبية
تشمل هذه المجموعة المنح المقدمة من حكومات أجنبية وتكون إما جارية أو رأسمالية ،وتشمل التالي:
 .1411المنح من حكومات أجنبية – جارية
تشمل هذه الفئة المنح المقدمة من حكومات أجنبية ألغراض اإلنفاق الجاري وغير المربوطة أو المشروطة باقتناء
أصل من جانب الجهة المتلقية ،وتشمل التالي:
 .141101المنح من حكومات أجنبية – جارية
 .14110101المنح من حكومات أجنبية – جارية

 .1412المنح من حكومات أجنبية – رأسمالية
تشمل هذه الفئة المنح المقدمة من حكومات أجنبية التي تنطوي على (أو تشترط) اقتناء الجهة المتلقية للمنحة
ألصل أو أصول غير متداولة وقد تتألف من تحويل نقدي يتعين على الجهة المتلقية استخدامه في اقتناء هذا
األصل ،أو تحويل األصل للجهة المتلقية ،وتشمل التالي:
 .141201المنح من حكومات أجنبية – رأسمالية
 .14120101المنح من حكومات أجنبية – رأسمالية
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 .142املنح –من منظمات دولية
تشمل هذه المجموعة المنح المقدمة من منظمات دولية وتكون إما جارية أو رأسمالية ،وتشمل التالي:
 .1421المنح من منظمات دولية – جارية
تشمل هذه الفئة المنح المقدمة من منظمات دولية ألغراض اإلنفاق الجاري وغير المربوطة أو المشروطة باقتناء
أصل من جانب الجهة المتلقية ،وتشمل التالي:
 .142101المنح من منظمات دولية – جارية
 .14210101المنح من منظمات دولية – جارية
 .1422المنح من منظمات دولية – رأسمالية
تشمل هذه الفئة المنح المقدمة من منظمات دولية التي تنطوي على (أو تشترط) اقتناء الجهة المتلقية للمنحة
ألصل أو أصول غير متداولة وقد تتألف من تحويل نقدي يتعين على الجهة المتلقية استخدامه في اقتناء هذا
األصل ،أو تحويل األصل للجهة المتلقية ،وتشمل التالي:
 .142201المنح من منظمات دولية – رأسمالية
 .14220101المنح من منظمات دولية – رأسمالية
 .143املنح – من وحمات حكومية أخرى
تشمل هذه المجموعة المنح المقدمة من وحدات حكومية أخرى وتكون إما جارية أو رأسمالية ،وتشمل الفئات

التالية:

 .1431المنح من وحدات حكومية أخرى – جارية
تشمل هذه الفئة المنح المقدمة من وحدات حكومية أخرى ألغراض اإلنفاق الجاري وغير المربوطة أو المشروطة
باقتناء أصل من جانب الجهة المتلقية ،وتشمل التالي:
 .143101المنح من وحدات حكومية أخرى – جارية
 .14310101المنح من وحدات حكومية أخرى – جارية
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 .1432المنح من وحدات حكومية أخرى – رأسمالية
تشمل هذه الفئة المنح المقدمة من وحدات حكومية أخرى التي تنطوي على (أو تشترط) اقتناء الجهة المتلقية
للمنحة ألصل أو أصول غير متداولة وقد تتألف من تحويل نقدي يتعين على الجهة المتلقية استخدامه في اقتناء
هذا األصل ،أو تحويل األصل للجهة المتلقية ،وتشمل التالي:

 .143201المنح من وحدات حكومية أخرى – رأسمالية
 .14320101المنح من وحدات حكومية أخرى – رأسمالية
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الباب اخلامس:

 .15إيرادات أخرى
يشمل هذا الباب كافة أنواع إيرادات الوحدات الحكومية بخالف إيرادات النفط والضرائب والمساهمات االجتماعية
والمنح ،ويدخل ضمنها المجموعات التالية :دخل ملكية ،مبيعات السلع والخدمات ،الغرامات والجزاءات

والمصادرات ،التحويالت الطوعية عدا المنح ،وايرادات أخرى متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر ،ويشمل
التالي:

 .151دخل ملكية

تشمل مجموعة دخل الملكية أشكاالً متعددة من اإليرادات التي تكتسبها الوحدات الحكومية عندما تضع أصوالً

تملكها تحت تصرف وحدات أخرى ويمكن أن تأخذ اإليرادات المصنفة في هذه المجموعة األشكال التالية:
تكلفة التمويل ،األرباح الموزعة ،المسحوبات من دخل أشباه الشركات ،الريع

 .1511فائدة
تشمل إيرادات هذه الفئة المدفوعات التي تتلقاها الوحدات الحكومية التي تملك أنواعاً معينة من األصول المالية،
وهي الودائع ،واألوراق المالية عدا األسهم ،والقروض ،والحسابات المدينة .وتكلفة التمويل هي اإليرادات التي

يكتسبها الدائن من السماح للمدين باستخدام أمواله ،وتشمل التالي:
 .151101أرباح الحسابات الجارية
 .15110101أرباح الحسابات الجارية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة التي تمثل األرباح المحققة على الحسابات الجارية التي تقوم بفتحها الجهات

الحكومية لدى البنوك التجارية.
 .1512أرباح موزعة
تشمل هذه الفئة األرباح الموزعة للوحدات الحكومية بوصفها حاملة أسهم شركة ما أو ضمن مالكيها نتيجة

لوضعها أموال حصص رأس المال تحت تصرف تلك الشركة .وأموال حصص رأس المال ال تعطي حملة األسهم

الحق في الحصول على دخل ثابت أو محدد سلفاً ،بل يجب أن يعلن مجلس اإلدارة أو مديرون آخرون للشركة
بإرادتهم عن أرباح موزعة مستحقة الدفع .وقد تحصل الوحدات الحكومية على أرباح موزعة من شركات خاصة

أو عامة ،وتشمل التالي:
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 .151201أرباح موزعة
 .15120101أرباح موزعة

 .1513المسحوبات من دخل أشباه الشركات
ال تستطيع أشباه الشركات توزيع دخل في شكل أرباح موزعة ،ولكن المالك قد يقرر سحب كل الدخل أو جزء

منه .ومن الناحية النظرية ،يكون السحب من ذلك الدخل معادالً لتوزيع دخل الشركة من خالل األرباح الموزعة

ويعامل بنفس الطريقة ،وتشمل التالي:

 .151301المسحوبات من دخل أشباه الشركات
 .15130101المسحوبات من دخل أشباه الشركات
 .1514الريع
الريع هو دخل ملكية متحصل من عمليات تأجير أصول تتوافر طبيعياً (أصول غير ُمنتَجة) كاألراضي
والمسطحات المائية وموجات التردد الفضائي وأصول أخرى تتوافر طبيعياً .وينبغي عدم الخلط بين الريع وايجار

المنتَجة ،الذي يعامل كمبيعات سلع وخدمات ( ،)152وينشأ هذا االختالف في المعاملة ألن مؤجري
األصول ُ
المنتَجة يقومون بعملية إنتاج يقدمون عن طريقها خدمات إلى المستأجرين ،مثل االحتفاظ بمخزونات
األصول ُ
من األصول الثابتة متاحة للتأجير بإشعار قصير ،واصالح وصيانة األصول المؤجرة .وال تعتبر قائمة بأنشطة
إنتاجية الوحدات الحكومية التي تمتلك أراضي أو أصول غير ُمنتَجة أخرى ،ويقتصر ما تقوم به على وضع تلك

األصول تحت تصرف وحدات أخرى .وتعامل اإليجارات المدفوعة من جانب المستأجرين كمدفوعات مقابل توفير

خدمات مبان أو خدمات إسكان ،وتشمل التالي:
 .151401ريع األراضي

يشمل هذا البند اإليراد المحصل من تأجير األراضي المملوكة من قبل الجهات الحكومية على أنواعها ،كما

يلي:

 .15140101إيجار قسائم صناعية وزراعية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تأجير القسائم الصناعية باإلضافة للقسائم الزراعية المملوكة للدولة.
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 .15140102إيجار شاليهات:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تأجير أراضي الشاليهات المملوكة للدولة.
 .15140103إيجار مواقف سيارات:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تأجير أراضي مواقف السيارات المملوكة للدولة.

 .15140105إيجار عقارات مستثمرة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من إيجارات عقارات الدولة التي قام القطاع الخاص ببنائها واستثمارها لمدة
معينة بحيث تؤول ملكيتها للدولة بعد انقضاء تلك المدة.
 .15140106إيرادات المنطقة الحرة:
يحمل هذا النوع المبالغ المحصلة مقابل االنتفاع الذي يتم تحصيله من الشركة المديرة للمنطقة الحرة بموجب
نصوص العقد المبرم معها إلدارة هذه المنطقة باإلضافة إلى أي إيرادات تحصلها الو ازرة المعنية من إدارة هذه
المنطقة.
 .15140199إيجار أراضي أخرى:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تأجير أي أراضي عائدة للدولة ولم يرد ذكرها ضمن أنواع بند ريع األراضي.

 .151402إيجار تردد (موجات فضائية)
 .15140201إيجار تردد (موجات فضائية):
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من إيجار ترددات الموجات الفضائية لإلذاعات وغيرها.

 .151403رخه موجات السلكية
 .15140301رخص موجات السلكية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من رخص تأجير موجات السلكية.
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 .152مبيعات السلع واخلممات
تشمل هذه المجموعة مبيعات السلع والخدمات التي تقوم بها الوحدات الحكومية على أساس سوقي أو غير سوقي

أو بشكل رسوم إدارية مقابل خدمات القيام بوظائفها التنظيمية ،وتشمل التالي:

 .1521مبيعات وايجارات من جانب منشآت بالقيمة السوقية
تشمل هذه الفئة على مبيعات وايجارات المنشآت التي تعد جزءاً من الوحدات الحكومية بالقيمة السوقية العادلة،
والمنشأة السوقية القائمة ضمن وحدة حكومية هي منشأة تبيع كل مخرجاتها أو معظمها بأسعار ذات داللة
اقتصادية ،وتشمل البنود التالية:
 .152101إعالنات
يشمل هذا البند إيرادات اإلعالنات التجارية التي تنشر في وسائل النشر الحكومية المختلفة وتشمل التلفزيون
واإلذاعة ومجلة العربي والمجالت األخرى ،باإلضافة إلى إعالنات المطار الدولي وتشمل األنواع التالية:
 .15210101إعالنات التلفزيون:
يحمل هذا النوع بالمبالغالمحصلة نظير عرض اإلعالنات التجارية في التلفزيون.
 .15210102إعالنات اإلذاعة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير بث اإلعالنات على اختالف أنواعهافي اإلذاعة.
 .15210103إعالنات مجلة العربي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير نشر اإلعالنات التجارية في مجلة العربي.
 .15210104إعالنات مجالت أخرى:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير نشر اإلعالنات التجارية في مجلة الكويت وغيرها من المجالت األخرى
التي تصدرها الجهات الحكومية عدا مجلة العربي.
 .15210105إعالنات المطار الدولي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير اإلعالنات التجارية بمبنى المطار الدولي.
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 .152102مبيع برامج تلفزيونية
 .15210201مبيع برامج تلفزيونية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة عما يتم بيعه من البرامج المختلفة التي ينتجها التلفزيون.

 .152103إيجارات
يشمل هذا البند المبالغ المحصلة من إيجار األصول المنتجة )المباني والمعدات) ،ويشمل األنواع التالية:
 .15210301إيجار أسواق تجارية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تأجير األسواق التجارية والدكاكين والمطاعم والمقاهي وكذلك الجمعيات

وشبرت الخضار المملوكة للدولة.
ا
التعاونية

 .15210302إيجار محالت المطار الدولي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تأجير المحالت والمكاتب واألكشاك وغيرها الموجودة في المطار الدولي.
 .15210303إيجار البيوت:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تأجير المساكن الشعبية والبيوت العربية والشقق على اختالف أنواعها.

 .15210304إيجار عقارات مستملكة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تأجير العقارات التي سبق استمالكها من قبل الدولة.

 .15210305إيجار مساكن حكومية:

يشمل هذا النوع اإليرادات المحصلة الناتجة من المبالغ التي يتم استقطاعها كبدل سكن من موظفي الدولة

المستفيدين من هذه الخدمة وكذلك كبدل سكن داخلي لطالب جامعة الكويت.
 .15210306إيجار صاالت:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير تأجير الصاالت التابعة للدولة.
 .15210307إيجار مرافق حكومية مختلفة:

يشمل هذا النوع المبالغ المحصلة عن تأجير أي مرفق عائد للدولة ولم يرد ذكره ضمن أنواع هذا البند على سبيل
المثال تأجير مبنى مدرسة حكومية.
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 .15210308إيجار مواقع حكومية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة عن تأجير أية مواقع داخل المرافق العائدة للدولة على سبيل المثال تأجير
موقع للكافتيريا أو ألبراج االتصاالت.
 .15210330إيجار غرف تبريد:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير تأجير غرف تجميد اللحوم ومخازن التبريد.
 .15210331إيجار وسائل النقل:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة عن تأجير وسائل النقل المختلفة والمملوكة للدولة.
 .15210332إيجار المعدات واآلالت والتجهيزات:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة عن تأجير مختلف المعدات واآلالت وكذلك التجهيزات المملوكة للدولة.
 .15210399إيجارات أخرى:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من إيجار األصول المنتجة المملوكة للدولة وغير المذكورة في األنواع السابقة
لهذا البند.
 .152104مطبوعات الجهات الحكومية
 .15210401مطبوعات الجهات الحكومية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة بالجهات الحكومية مقابل مبيع المطبوعات.

 .152105إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية
 .15210501إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تقديم الخدمات اإلذاعية والتلفزيونية المختلفة.
 .152106عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة
 .15210601عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من العقود المبرمة مع الشركات الخاصة مقابل قيامها بتقديم خدمات محددة

في الوحدات الحكومية ،مثل خدمة تصوير المستندات والخدمات األرضية للركاب وخدمة توصيل السيارات
وسيارت األجرة وتغليف أمتعة الركاب.
ا
وليموزين المطار
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 .152107مبيع ادوية وعقاقير
 .15210701مبيع ادوية وعقاقير:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة مقابل بيع االدوية والعقاقير والمواد المخدرة للقطاع الخاص ( مستشفيات –

عيادات – شركات – افراد ) والتي ال يتم استيرادها وتوفيرها اال عن طريق و ازرة الصحة وذلك وفقاً للشروط
والضوابط التي تضعها و ازرة الصحة.

 .1522رسوم إدارية
تشمل هذه الفئة الرسوم الخاصة بالتراخيص اإللزامية وغيرها من الرسوم اإلدارية التي تعد مبيعات خدمات .ولكي
تعتبر هذه الرسوم بيعاً لخدمة ،يجب أن تمارس الوحدة الحكومية وظيفة تنظيمية ،على سبيل المثال التحقق من
كفاءة أو مؤهالت الشخص المعني ،أو التحقق من كفاءة وسالمة عمل المعدات المعنية ،أو ممارسة نوع آخر
من المراقبة التي هي غير ملزمة بممارستها في غياب ذلك .واذا كان واضحاً أن المبلغ المدفوع ال يتناسب إطالقاً
مع تكلفة تقديم الخدمة ،فإن الرسوم تصنف عندئذ في الفئة رقم ( )1245كضرائب على استخدام سلع وعلى
السماح باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة ،وتشمل البنود التالية:

 .152201رسوم تسجيل الشركات ووثائق التأمين
هي رسوم قيد وتسجيل واصدار وتجديد إجازات الشركات باإلضافة إلى رسوم اإلشراف والرقابة على شركات
التأمين على أساس وثائق التأمين المصدرة ،ويشمل هذا البند نوعين هما:
 .15220101رسوم تسجيل الشركات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من رسوم قيد وتسجيل واصدار وتجديد إجازات الشركات.
 .15220102رسوم على وثائق التأمين:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من الرسوم على وثائق التأمين.
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 .152202رسوم طلبات الترخيه:
 .15220201رسوم طلبات الترخيص:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة من طلبات التراخيص الصناعية ورسوم تجديد واصدار الرخص التجارية
والمهنية ورسوم إصدار تراخيص الصيد ،وكذلك رسوم إصدار وتجديد تراخيص المطبوعات الصوتية والمرئية
والدعاية واإلعالن واقامة الحفالت الغنائية.

 .152203رسوم دمغ المعادن الثمينة
هي الرسوم المحصلة نظير دمغ المعادن الثمينة ومشغالتها لتحديد نوعيتها وعيارها حسب المعايير القانونية

وطبقا لما نص عليه القانون رقم  23لسنة  1980والقرار الوزاري رقم  87ل سنة ،1980وتشمل األنواع التالية:
 .15220301رسوم دمغ الذهب:

يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير دمغ الذهب لتحديد نوعيته وعياره.
 .15220302رسوم دمغ الفضة:

يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير دمغ الفضة لتحديد نوعيتها وعيارها.

 .152204رسوم عالمات تجارية
 . 15220401رسوم عالمات تجارية:

يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير تسجيل العالمات التجارية المميزة للشركات المختلفة لحمايتها من الغش

التجاري.

 .152205رسوم إجازات محالت تجارية
 .15220501رسوم إجازات محالت تجارية:

يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير إصدار دفاتر صحية للمحالت التجارية.
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 .152206رسوم قضائية
يشمل هذا البند الرسوم المحصلة من الدعاوي والتوثيق وأية رسوم قضائية أخرى ويشمل األنواع التالية:
 .15220601رسوم دعاوى:

يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة التي يسددها المتقاضين عند تحريك الدعاوي القضائية.
 .15220602رسوم توثيق وأحوال شخصية:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة عن توثيق عقود الزواج والطالق وكافة عقود وقضايا األحوال الشخصية.

 .152207رسوم إصدار رخه القيادة بأنواعها
 .15220701رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تحصل مقابل إصدار رخص القيادة بأنواعها (خاصة /عامة /إنشائية /صناعية/

زراعية).

 .152208رسوم الموافقة على نشر إعالنات
 .15220801رسوم الموافقة على نشر إعالنات:

يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير الموافقة على نشر اإلعالنات على اختالف أنواعها.

 .152209رسوم صالحية الطائرات وإجازات الطيارين
 .15220901رسوم صالحية الطائرات واجازات الطيارين:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة مقابل إعطاء شهادات صالحية الطائرات واجازات الطيارين.
 .152210رسوم مسح وتسجيل البواخر

 .15221001رسوم مسح وتسجيل البواخر:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كرسوم نظير مسح وتسجيل البواخر واصدار شهادة سالمة أرواح ،خط الشحن،

الراديو تلغراف ،ومعدات السالمة.
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 .152211رسوم مسالخ
 .15221101رسوم مسالخ:
يحمل هذا النوع بقيمة ما يتم تحصيله من إيرادات المسالخ.
 .152212رسوم إدارية – مناقصات وممارسات
 .15221201رسوم إدارية – مناقصات وممارسات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من بيع وثائق المناقصات العامة أو الممارسات.

 .152213رسوم إدارية – مزادات
 .15221301رسوم إدارية – مزادات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من بيع وثائق المزادات للمزايدين الذين يشاركون في المزادات التي تقيمها
الجهات الحكومية لبيع ممتلكاتها التي لم تعد بحاجة إليها.

 .152214رسوم إدارية – فحه عينات وأجهزة
 .15221401رسوم إدارية – فحص عينات وأجهزة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير فحص العينات في مختبرات األجهزة الحكومية وكذلك فحص األجهزة
على اختالف أنواعها.
 .152215رسوم إدارية – إشراف
 .15221501رسوم إدارية – إشراف:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير إشراف بعض الجهات الحكومية على أعمال الغير للتأكد من مطابقتها
للمواصفات الفنية.

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  239من 345

 .152216رسوم إدارية – إصدار بطاقة مدنية
 .15221601رسوم إدارية – إصدار بطاقة مدنية:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير إصدار البطاقة المدنية والغرامات المتعلقة بذلك.

 .152217رسوم إدارية – إصدار شهادات
 .15221701رسوم إدارية – إصدار شهادات:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير إصدار الشهادات على اختالف أنواعها.
 .152218رسوم إقامات
يشمل هذا البند الرسوم المحصلة نظير إصدار اإلقامات لألجانب ،ويشمل األنواع التالية:
 .15221801رسوم إقامة عمل:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير إصدار إقامة عمل لألجانب.
 .15221802رسوم إقامة الخدم الخصوصيين:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير إقامة الخدم الخصوصيين.
 .15221803رسوم إقامة االلتحاق بعائل:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من رسوم إقامة االلتحاق بعائل.
 .152219رسوم المزايدات
 .15221901رسوم المزايدات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من بيع وثائق المزايدات.
 .152220رسوم التصاريح واألذونات
 .15222001رسوم التصاريح واألذونات:

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  240من 345

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة مقابل رسوم عامة على التصاريح واالذونات والنماذج الخاصة في العمل
بالقطاع األهلي.
 .152221رسوم إجراءات بيع األراضي والعقارات بالمزاد العلني
 .15222101رسوم إجراءات بيع األراضي والعقارات بالمزاد العلني:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير رسوم إجراءات بيع األراضي والعقارات في المزاد العلني.
 .152222رسوم عروض وجوائز وتنزيالت
 .15222201رسوم عروض وجوائز وتنزيالت:

يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير السماح للمحالت التجارية بتقديم العروض والجوائز والتنزيالت.

 .152223رسوم إصدار وتجديد رخه المخلصين الجمركيين
 .15222301رسوم إصدار وتجديد رخص المخلصين الجمركيين:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير إصدار وتجديد رخص المخلصين الجمركيين.
 .152224رسوم تأهيل شركات
 .15222401رسوم تأهيل شركات:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة من الشركات الراغبة بطلب وثائق تأهيل الشركات لتصبح هذه الشركات مؤهلة

للتقدم لمناقصات و ازرة األشغال العامة المختلفة.
 .152225رسوم على األراضي الفضاء
 .15222501رسوم على األراضي الفضاء:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من الرسوم السنوية على مساحة السكن الخاص الغير مبنية المملوكة

لألشخاص طبقاً للقانون رقم ( )50لسنة  1994بشأن تنظيم استغالل أراضي الفضاء.
 .152299رسوم متنوعة
 .15229901رسوم متنوعة:

يحمل هذا النوع بالرسوم اإلدارية المحصلة والتي لم ترد ضمن البنود واألنواع السابقة في هذه الفئة.

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  241من 345

 .1523مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير السوقية
تشمل هذه الفئة مبيعات سلع وخدمات من جانب المنشآت التابعة للوحدات الحكومية عدا الرسوم اإلدارية بالقيمة
غير السوقية ،ويدرج بهذه الفئة المبيعات التي تعد عرضية بالنسبة لألنشطة االجتماعية أو المجتمعية المعتادة
لإلدارات واألجهزة الحكومية ،مثل مبيعات المنتجات التي تصنع في المدارس المهنية ،والبذور المنتجة من المزارع

التجريبية ،والرسوم بالمستشفيات والعيادات الحكومية ،ورسوم التعليم بالمدارس الحكومية ،ورسوم دخول المنتزهات

والمرافق الثقافية والترفيهية وغيرها ،وتشمل التالي:
 .152301مبيع مواد مصادرة
 .15230101مبيع مواد مصادرة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع المواد التي تتم مصادرتها – بعد الفصل في القضايا المتعلقة لمخالفتها

للقوانين المعمول بها أو بناء على الضبطية القضائية الممنوحة ألفراد أو جهات حكومية.

 .152302حصيلة عدادات انتظار السيارات
 .15320201حصيلة عدادات انتظار السيارات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة بواسطة عدادات االنتظار نظير انتظار السيارات في األماكن المخصصة
لذلك بالطرق العامة.
 .152303رسوم دراسية
يشمل هذا البند المبالغ المحصلة من الرسوم الدراسية ويشمل األنواع التالية:
 .15230301رسوم تسجيل:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة من الطلبة في جامعة الكويت ومنتسبي مركز خدمة المجتمع وطلبة الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 .15230302رسوم استماع:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة ممن يلتحقون كمستمعين لبعض المواد الدراسية في الجهات التعليمية.
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 .15230303رسوم دورات تدريبية:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير تنظيم الدورات التدريبية التي تعقدها الجهات الحكومية على سبيل المثال
معهد الكويت للدراسات القضائية.
 .15230304رسوم تعليم:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير تعليم أبناء غير الكويتيين في مدارس الحكومة على سبيل المثال تعليم
ابناء العاملين بشركات المنطقة المقسومة في المدارس الحكومية.
 .15230399رسوم دراسية متنوعة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير أية رسوم دراسية لم تشملها األنواع السابقة في هذا البند.

 .152304مبيع إصدارات مطبوعات حكومية
يشمل هذا البند المبالغ المحصلة من مبيعات المجالت والكتب والنش ارت المختلفة التي تصدرها الجهات الحكومية،
ويشمل األنواع التالية:
 .15230401مجلة العربي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من المبيعات المحلية والخارجية لمجلة العربي.
 .15230402الجريدة الرسمية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات الجريدة الرسمية للدولة "الكويت اليوم".
 .15230403كتب التراث العربي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات كتب التراث العربي.
 .15230404مجلة الكويت:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات مجلة الكويت.
 .15230405مجلة الوعي اإلسالمي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات مجلة الوعي اإلسالمي.
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 .15230406كتب مدرسية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من المبيعات المحلية والخارجية من الكتب المدرسية.
 .15230407مجلة عالم الفكر:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات مجلة عالم الفكر.
 .15230408سلسلة المسرح العالمي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات سلسلة المسرح العالمي.
 .15230409مجلة القضاء:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات مجلة القضاء.
 .15230410نشرات وقوانين:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات النشرات والقوانين المختلفة والتي تصدرها الجهات الحكومية.

 .15230411سلسلة عالم المعرفة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات سلسلة عالم المعرفة.
 .15230412مجلة الثقافة العمالية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات مجلة الثقافة العمالية.
 .15230413مجلة العربي الصغير:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات مجلة العربي الصغير.
 .15230414كتب دينية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات الكتب الدينية.
 .15230415مجلة الفنون:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات مجلة الفنون.
 .15230416مبيع مطبوعات جمركية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع المطبوعات والبيانات الجمركية.
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 .15230499مطبوعات أخرى:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات أي مطبوعات أخرى لم يدرج لها نوع خاص بها ضمن هذا البند.
 .152305إيرادات تأجير وبيع أفالم وأشرطة
 .15230501إيرادات تأجير وبيع أفالم وأشرطة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تأجير وبيع أفالم وأشرطة تعليمية للمدارس الخاصة.
 .152306رسوم الحجر الصحي
هي المبالغ المحصلة نظير الخدمات الطبية والوقائية التي تؤديها مراكز الحجر الصحي ،ويشمل األنواع التالية:
 .15230601رسوم الحجر الصحي البشري:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كرسوم الكشف الطبي والعالج وكذلك التطعيم لمرضى الحدود والموانئ.
 .15230602رسوم الحجر الصحي البيطري:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة عن الحجر الصحي على الحيوانات والطيور.
 .15230603رسوم الحجر الصحي الزراعي:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة عن الحجر الصحي على المنتجات والمحاصيل الزراعية.
 .152307إيرادات المستشفيات
 .15230701إيرادات المستشفيات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير تقديم بعض الخدمات الخاصة للمرضى بالمستشفيات الحكومية مثل
أجور الغرف الخاصة وكذلك رسوم للفحوصات المختبرية واألشعة الملونة .الخ.
 .152308إيرادات التأمين الصحي
 .15230801إيرادات التأمين الصحي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير التأمين الصحي من األجانب المقيمين في البالد عن طريق القطاع
الخاص من قبل شركات التأمين لصالح و ازرة الصحة طبقا للضوابط المعمول بها بهذا الشأن.
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 .152309إيرادات الكهرباء
هي المبالغ المحصلة عن طريق و ازرة الكهرباء والماء نظير تقديم خدمات الكهرباء ،ويشمالألنواع التالية:
 .15230901مبيع التيار الكهربائي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع التيار الكهربائي.
 .15230902إيرادات الكهرباء – استعمال عدادات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير استعمال العدادات الكهربائية.
 .15230903إيرادات الكهرباء – مواد وأدوات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة مقابل المواد واألدوات المستخدمة إليصال التيار الكهربائي للمستهلكين.
 .15230904إيرادات الكهرباء – أجور عمال:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير تأدية األعمال المتعلقة بإيصال التيار الكهربائي للمستهلكين.
 .15230905رسوم إيصال التيار الكهربائي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كرسوم نظير توصيل التيار الكهربائي للمستهلكين.
 .15230906رسوم فحص التمديدات الكهربائية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كرسوم نظير فحص التمديدات الكهربائية للمستهلكين.
 .152310إيرادات المياه
تشمل إيرادات هذا البند المبالغ المحصلة عن طريق و ازرة الكهرباء والماء وو ازرة األشغال العامة نظير مبيع المياه
بكافة أنواعها ،األنواع التالية:
 .15231001إيرادات المياه – مياه عذبة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع المياه العذبة.
 .15231002إيرادات المياه – مياه صليبية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع المياه الصليبية.
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 .15231003إيرادات المياه – بخار:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع البخار.

 .15231004إيرادات المياه – مياه معالجة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع المياه التي تضخها محطة تنقية مياه المجاري الصحية.

 .15231005تكاليف ربط المياه:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير ربط شبكات المياه للمستهلكين بما في ذلك استعمال عدادات المياه.

 .152311إيرادات خدمات الطيران المدني
هي المبالغ المحصلة نظير الخدمات التي تقدمها اإلدارة العامة للطيران المدني وتشمل األنواع التالية:
 .15231101هبوط وايواء الطائرات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير هبوط وايواء الطائرات في المطارات المدنية.
 .15231102إشتراك دليل الطيران الكويتي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير االشتراك في دليل الطيران الكويتي.
 .15231103تزويد معلومات مناخية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير تقديم معلومات مناخية للجهات التي تطلبها.
 .15231104تأجير آالت مبرقة السلكياً:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير تأجير اآلالت المبرقة الالسلكية.
 .15231105رسوم استعمال جسور نقل الركاب:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من شركات الطيران نظير استعمال الجسور لنقل ركاب الطائرات بموجب
القرارات الصادرة في هذا الشأن.
 .15231106رسوم ميزان أمتعة الركاب:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من وزن أمتعة الركاب من شركات الطيران نظير وزن أمتعتهم بموجب القرارات
الصادرة في هذا الشأن.
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 .15231107رسوم الترانزيت:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كرسوم الترانزيت في مطار الكويت الدولي بموجب الق اررات الصادرة في هذا
الشأن.
 .152312إيرادات خدمات البريد
تشمل إيرادات هذا البند المبالغ المحصلة نظير تقديم خدمات البريد للجمهور والشركات والهيئات المختلفة ،ويشمل
األنواع التالية:
 .15231201طوابع بريدية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع الطوابع البريدية على اختالف أنواعها.

 .15231202آالت خاتمة وعدادات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من عدادات الطوابع المسلمة للهيئات والشركات والجهات الحكومية.
 .15231203رسوم خدمات تسليم الطرود:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير خدمات تسليم الطرود بين إدارة بريد الكويت واإلدارات البريدية األخرى.
 .15231204فروق تبادل البريد الجوي والسطحي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نتيجة تبادل البريد الجوي والسطحي بين إدارة بريد دولة الكويت واإلدارات

البريدية األخرى.
 .15231205رسوم إيجار صناديق بريد:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تقوم بتحصيلها إدارة البريد مقابل تأجير صناديق البريد الخاصة للغـيـر.

 .15231206خالص األجرة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تقوم بتحصيلها إدارة البريد مقابل ختم خالص األجرة.

 .152313إيرادات البرق والهاتف
تشمل إيرادات هذا البند المبالغ المحصلة نظير تقديم خدمات البرق والهاتف ،ويشمل األنواع التالية:
 .15231301إيجار تلبرنتر وتلكس:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من تأجير اآلالت الكاتبة المبرقة.
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 .15231302أجور تركيب تلبرنتر وتلكس:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كأجور تركيب اآلالت الكاتبة المبرقة.

 .15231303اتصاالت التلكس:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير االتصاالت المكتوبة برقيا.
 .15231304المخابرات الخارجية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من المكالمات الصادرة والواردة وأجور االتصاالت الهاتفية مع البواخر.
 .15231305اشتراك هاتف:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من اشتراكات الهواتف والبداالت.
 .15231306تركيب هاتف:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كأجور عن تركيب الهواتف والبداالت.
 .15231307رسوم طلب اشتراك:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من طلبات اشتراكات الهواتف والبداالت.
 .15231308رسوم إصدار قوائم تفصيلية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة عن خدمة إصدار القوائم التفصيلية للمشتركين.
 .15231309تأجير قنوات هاتفية برقية وتلكسيه:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير تأجير القنوات للدول والمؤسسات عن طريق المحطة األرضية والكوابل
المحورية.
 .15231310رسوم دوائر إرسال المعلومات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من اشتراكات اإلرسال المحلية.
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 .15231311رسوم خدمة الصور بالراديو:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من إرسال واستقبال الصور بالراديو والفاكسميلي بواسطة األجهزة الخاصة
بذلك.
 .152314إيرادات خدمات الموانئ
يشمل هذا البند المبالغ المحصلة نظير الخدمات المختلفة التي تقدم في الموانئ لألفراد والسفن والبواخر ،ويشمل
األنواع التالية:
 .15231401رسوم الميناء:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة المفروضة على السفن التي تقوم بشحن البترول والمواد الهيدروكربونية.
 .15231402إيرادات خدمات الموانئ – صافي مبيع المزاد العلني:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع البضائع التي لم يستلمها أصحابها من مستودعات الجمارك بعد
مرور المدة القانونية المحددة.
 .15231403إيرادات خدمات الموانئ – النقل والتخزين والمناولة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كرسوم نظير خدمات النقل والتخزين والمناولة.

 .152315إيرادات صيانة
 .15231501إيرادات صيانة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير تقديم خدمات الصيانة باختالف أنواعها.
 .152316إيرادات حفالت
 .15231601إيرادات حفالت:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نتيجة إقامة الحفالت المختلفة سواء الوطنية أو الترفيهية أو الثقافية.
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 .152317مخططات ومواصفات
 .15231701مخططات ومواصفات:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيعات المخططات والخرائط والمواصفات القياسية وجداول الكميات.

 .152318تغذية
 .15231801تغذية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة نظير تقديم وجبات غذائية لبعض الموظفين والطلبة.
 .152319تصوير

 .15231901تصوير:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة عن تصوير مستندات.

 .152320إقامة المعارض
 .15232001إقامة المعارض:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تحصل من الشركات والمؤسسات نظير اشتراكها في أجنحة المعارض التي تقيمها

الجهات الحكومية داخليا أو خارجيا.
 .152321دخول حديقة الحيوان

 .15232101دخول حديقة الحيوان:
يحمل هذا النوع بالرسوم المحصلة نظير دخول حديقة الحيوان.
 .152322مبيع مواد ومنتجات حكومية
 .15232201مبيع مواد ومنتجات حكومية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع المنتجات الحكومية باختالف أنواعها.
 .152323رسوم نشرة عمالت أجنبية (جمارك)

 .15232301رسوم نشرة عمالت أجنبية (جمارك):

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع نشرات العمالت األجنبية من قبل اإلدارة العامة للجمارك.
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 .152324إيرادات كراج حجز المركبات
 .15232401إيرادات كراج حجز المركبات:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كرسوم حجز المركبات الخاصة بالمخالفين ألنظمة المرور واألشخاص الذين

عليهم قضايا مرورية.

 .153الغرامات واجلزاءات واملصادرات

تشمل هذه المجموعة الغرامات والجزاءات وهي تحويالت جارية إجبارية تفرضها المحاكم أو األجهزة شبه القضائية

على الوحدات بسبب انتهاك القوانين أو القواعد اإلدارية ،وتدرج بهذه الفئة أيضاً التسويات المتفق عليها خارج
المحكمة والمصادرات هي مبالغ كانت مودعة لدى إحدى الجهات الحكومية لحين انتهاء دعوى قانونية أو إدارية
وحولت إلى الوحدة الحكومية المعنية كجزء من تسوية هذه الدعوى ،وتشمل التالي:
 .1531الغرامات والجزاءات
تشمل هذه الفئة مختلف أنواع الغرامات والجزاءات المحصلة التي تفرضها الوحدات الحكومية ،وتشمل التالي:
 .153101غرامات جزائية
 .15310101غرامات جزائية:

يحمل هذا النوع بالغرامات المحصلة التي تفرضها الدولة على مخالفي القوانين المتعلقة بالنظام العام مثل قانون

النظافة وقانون اإلقامة.
 .153102مخالفات مرورية
 .15310201مخالفات مرورية:
يحمل هذا النوع بالغرامات المحصلة التي تفرضها الدولة على مخالفي قوانين المرور.
 .153103جزاءات على الموظفين
 .15310301جزاءات على الموظفين:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من موظفي الجهات الحكومية عن جزاءات مفروضة عليهم.
 .153104جزاءات على الطلبة

 .15310401جزاءات على الطلبة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من الطلبة عن الجزاءات المفروضة عليهم نتيجة فقد أو تلف الكتب واألجهزة.
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 .153105غرامات
 .15310501غرامات:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من متعهدي التنفيذ نتيجة إخاللهم بشروط التعاقد ،أو مصادرة أي تأمينات

مقدمة منهم.

 .1532المصادرات
المصادرات هي المبالغ التي كانت مودعة لدى إحدى الجهات الحكومية لحين انتهاء دعوى قانونية أو معاملة
إدارية وحولت إلى الجهة الحكومية المعنية كجزء من تسوية هذه الدعوى أو المعاملة ،وتشمل هذه الفئة التالي:
 .153201مصادرة كفاالت
هي المبالغ المحصلة من مصادرة الكفاالت على كافة أنواعها وتشمل األنواع التالية:
 .15320101مصادرة كفاالت قضائية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة التي تمثل مبالغ الكفاالت التي تصادرها محكمة االستئناف العليا عن قضايا
تم الفصل فيها لغير صالح المستأنفين (قانون  38لسنة  1980مواد .)153 ،150 ،137
 .15320102مصادرة كفاالت بنكية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة التي تتم مصادرتها ككفاالت بنكية.
 .153202تعهدات ورخه مؤقتة مصادرة
 .15320201تعهدات ورخص مؤقتة مصادرة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مصادرة الرخص المؤقتة لعدم وفاء دافعيها بتعهداتهم خالل الفترة المحددة
لهم كضمان.
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 .154التحويالت الطوعية عما املنح
تشمل هذه المجموعة الهدايا والهبات الطوعية المقدمة من أفراد ومؤسسات خاصة غير هادفة للربح ومؤسسات
غير حكومية وشركات وأي مصدر آخر عدا الحكومات والمنظمات الدولية .وتقسم هذه التحويالت إلى جارية
ورأسمالية ،وتشمل التالي:
 .1541التحويالت الطوعية عدا المنح – جارية
تشمل هذه الفئة التحويالت الجارية المقدمة إلى الحكومة لتمويل نفقات جارية ومن أمثلتها المساهمات المقدمة
إلى الحكومة لتمويل شراء أغذية وبطانيات وامدادات طبية ألغراض اإلغاثة .واذا لم يكن واضحاً ما إذا كان
التحويل جارياً أو رأسمالياً ،فإنه يصنف كتحويل جار ،وتشمل التالي:
 .154101التحويالت الطوعية عدا المنح – جارية
 .15410101التحويالت الطوعية عدا المنح – جارية
 .1542التحويالت الطوعية عدا المنح – رأسمالية
تشمل هذه الفئة التحويالت التي تنطوي على (أو تشترط) اقتناء الجهة المتلقية للتحويل ألصل أو أصول غير
متداولة وقد تتألف من تحويل نقدي يتعين على الجهة المتلقية استخدامه في اقتناء هذا األصل ،أو تحويل األصل
للجهة المتلقية أو إلغاء خصوم باالتفاق المتبادل بين الدائن والمدين ،وتشمل التالي:
 .154201التحويالت الطوعية عدا المنح – رأسمالية
 .15420101التحويالت الطوعية عدا المنح – رأسمالية
 .155إيرادات متنوعة وغري مصنفة يف مكان آخر

تشمل هذه المجموعة جميع اإليرادات المتنوعة التي ال تندرج ضمن أي مجموعة من مجموعات اإليرادات األخرى
وأي إيرادات ال تتوافر عنها معلومات كافية تسمح بتصنيفها في مكان آخر ،وتشمل التالي:
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 .1551مبيع مواد مستهلكة
 .155101مبيع مواد مستهلكة
 .15510101مبيع مواد مستهلكة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من بيع المواد المستهلكة وكذلك تلك التي تم االستغناء عنها لعدم الحاجة إليها
والتي ال تندرج من ضمن أنواع الباب السادس (إيرادات التخلص من أصول ،وايرادات غير تشغيلية أخرى).
 .1552إيرادات قيدية
 .155201إيرادات قيدية
 .15520101إيرادات قيدية:

يحمل هذا النوع باإليرادات المحصلة غير النقدية والتي تنشأ بسبب إجراء تسويات قيدية كالتحويل من حسابات
الذمم الدائنة إلى اإليرادات بسبب التقادم الزمني أو ألي أسباب أخرى.
 .1553مصروفات مستردة
 .155301مصروفات مستردة
 .15530101مصروفات مستردة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كاسترداد لما سبق خصمه على مصروفات السنوات السابقة كالبعثات الملغاة

والمصروفات بدون وجه حق وقيمة تذاكر السفر الملغاة وما الى ذلك.
 .1554تعويضات
تشمل هذه الفئة على إيرادات التعويضات المحـصلة ،وتشمل التالي:
 .155401تعويضات عن أضرار الممتلكات
 .15540101تعويضات عن أضرار الممتلكات:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كتعويض عن األضرار التي تلحق بالممتلكات الحكومية.

 .15540102تعويضات عن أضرار المركبات:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كتعويض عن األضرار التي تلحق بالمركبات الحكومية.
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 .155402تعويضات عن أضرار بيئية
 .15540201تعويضات عن أضرار بيئية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كتعويض عن األضرار التي تلحق بالبيئة.

 .155499تعويضات أخرى
.15549901تعويضات أخرى:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كتعويض ولم يخصص لها بند مستقل.
 .1555إيرادات الطوابع المالية

تشمل هذه الفئة على إيرادات مبيع الطوابع المالية ،وتشمل التالي:
 .155501مبيع الطوابع المالية
 .15550101مبيع الطوابع المالية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع الطوابع المالية التي تستخدم في تحصيل رسوم الخدمات على

اختالف أنواعها.

 .1559إيرادات متنوعة أخرى
.155901إيرادات متنوعة أخرى
.15590101إيرادات متنوعة أخرى:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة كإيرادات والتي لم تدرج ضمن األنواع الواردة في الفئات السابقة.
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الباب السادس:

 .16إيرادات التخلص من أصول ،وإيرادات غري تشغيلية أخرى
يشمل هذا الباب المبالغ المحصلة من مبيع األصول المملوكة من الدولة وايرادات غير تشغيلية أخرى مثل إيرادات

فروق تغير أسعار العملة ،ويشمل التالي:

 .162إيرادات التخلص من األصول غري املالية

تشمل هذه المجموعة المبالغ المحصلة من مبيع األصول غير المالية ،وتشمل التالي:
 .1621إيرادات التخله من األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة
تشمل هذه الفئة اإليرادات المحصلة من مبيع األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة ،وتشمل التالي:
 .162101إيرادات التخله من األراضي

 .16210101إيرادات التخلص من األراضي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع األراضي المملوكة للدولة.
 .162102إيرادات التخله من المباني والتحسينات على األراضي
 .16210201إيرادات التخلص من المباني والتحسينات على األراضي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع المباني والتحسينات على األراضي المملوكة للدولة على سبيل المثال
مبيع العقارات والبيوت الحكومية الموزعة على المواطنين بموجب وثائق تملك.
 .162103إيرادات التخله من آالت ومعدات وأصول أخرى

 .16210301إيرادات التخلص من آالت ومعدات وأصول أخرى:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع آالت ومعدات وأصول أخرى مملوكة للدولة.
 .162104إيرادات التخله من أصول البنية التحتية

 .16210401إيرادات التخلص من أصول البنية التحتية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع أصول البنية التحتية المملوكة للدولة.
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 .162105إيرادات التخله من أصول ثقافية وتراثية
 .16210501إيرادات التخلص من أصول ثقافية وتراثية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع األصول الثقافية والتراثية المملوكة للدولة.

 .1622إيرادات التخله من األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة
تشمل هذه الفئة اإلي اردات المحصلة من مبيع األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة ،تشمل التالي:
 .162201إيرادات التخله من األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة المقتناة
 .16220101إيرادات التخلص من األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة المقتناة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة المقتناة.
 .162202إيرادات التخله من األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة المطورة ذاتيا
 .16220201إيرادات التخلص من األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة المطورة ذاتياً:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة المطورة ذاتياً.

 .1623إيرادات التخله من األصول البيولوجية (أصول فالحية)
 .162301إيرادات التخله من األصول البيولوجية (أصول فالحية)
 .16230101إيرادات التخلص من األصول البيولوجية (أصول فالحية):
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع األصول البيولوجية (األصول الفالحية) المملوكة للدولة.
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 .1624إيرادات التخله من أعمال قيد اإلنشاء
تشمل هذه الفئة اإليرادات المحصلة من مبيع األعمال التي تكون التزال قيد اإلنشاء وغير مكتملة ،وتشمل البنود
التالية:
 .162401إيرادات التخله من أعمال قيد اإلنشاء – مباني وتحسينات على األراضي
 .16240101إيرادات التخلص من أعمال قيد اإلنشاء – مباني وتحسينات على األراضي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع مباني وتحسينات على األراضي ال تزال قيد اإلنشاء.
 .162402إيرادات التخله من أعمال قيد اإلنشاء -آالت ومعدات وأصول أخرى
 .16240201إيرادات التخلص من أعمال قيد اإلنشاء  -آالت ومعدات وأصول أخرى:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع آالت ومعدات وأصول أخرى ال تزال قيد اإلنشاء.
 .162403إيرادات التخله من أعمال قيد اإلنشاء -أصول البنية التحتية
 .16240301إيرادات التخلص من أعمال قيد اإلنشاء  -أصول البنية التحتية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المحصلة من مبيع أصول البنية التحتية التي ال تزال قيد اإلنشاء.
 .163إيرادات فروقات تغري أسعار العملة
 .1631إيرادات فروقات تغير أسعار العملة
 .163101إيرادات فروقات تغير أسعار العملة
 .16310101إيرادات فروقات تغير أسعار العملة:
يحمل هذا النوع باإليرادات التي تنتج عن تغير أسعار العمالت األجنبية مقارنة بالعملة الوطنية والتي تظهر
نتيجة تثبيت أسعار صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الدينار الكويتي.
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املصروفات
الـجـاريــة
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التوجيه الثاني:

 .2املصروفات اجلارية

هي المصروفات المتكررة والالزمة لضمان التشغيل االعتيادي لكل جهة حكومية ،ال يدخل ضمن المصاريف

الجارية أي مصاريف رأسمالية.

الباب األول:

 .21تعويضات العاملني
يشمل هذا الباب تعويضات العاملين وهي مجموع المكافآت النقدية أو العينية المستحقة الدفع للموظف الحكومي
مقابل العمل الذي أداه خالل الفترة المعنية ،ويشمل التالي:

 .211أجور ورواتب

تتألف األجور والرواتب من جميع تعويضات موظفي الحكومة المدفوعة من جانب أرباب العمل فيما عدا

المساهمات االجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة ،وتشمل هذه المجموعة ما يؤدى نقداً أو عيناً ،وتدرج بها
المساهمات االجتماعية المدفوعة باالستقطاع من أجور ورواتب العاملين ،وتشمل التالي:

 .2111أجور ورواتب نقدية
تتألف هذه الفئة من مدفوعات نقدية إلى العاملين مقابل ما يؤدونه نظير عمل أو جهد ،عدا التأمينات االجتماعية،

وتدرج في هذه الفئة األجور والرواتب األساسية ،وكذلك األجور المتغيرة مثل المكافآت والبدالت والعالوات،

وتشمل التالي:

 .211101األجور والرواتب األساسية
يشمل هذا البند المبالغ التي يتقاضاها موظفي الحكومة المعين على جداول المرتبات العامة أو الخاصة مقابل
عملهم بخالف العقود والعالوات والبدالت وغيرها من المزايا النقدية ،ويشمل األنواع التالية:
 .21110102رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم:
يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع نظير شغل الوظائف التالية  :رئيس مجلس الوزراء ،والوزراء ومن

في حكمهم  -أما عبارة (من في حكمهم) فيندرج تحت هذه العبارة مستشاري صاحب السمو ،رئيس ديوان
المحاسبة ،ورئيس الحرس الوطني ،ورئيس ديوان الخدمة المدنية ،ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء،
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ومستشاري سمو رئيس مجلس الوزراء ،والمحافظين ،وأمين عام مجلس الوزراء ،والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ،ورئيس جهاز األمن الوطني.

 .21110103الوظائف القيادية:
يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع نظير شغل الوظائف العليا والتي تتمثل في الدرجة الممتازة ودرجة

وكيل و ازرة ودرجة وكيل و ازرة مساعد ،عضو منتدب ،مدير عام ،أمين عام ،أمين عام مساعد ،نائب مدير عام،
وكذلك أي وظيفة عليا مماثلة تحددها الكوادر الخاصة للجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة.

 .21110104الوظائف العامة:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف العليا (اإلشراف والتوجيه) والمتوسطة (وظائف

التنفيذ) ،ويندرج تحت هذا النوع الدرجات العشر المبينة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بالمرسوم بالقانون رقم
 15الصادر في  4إبريل  1979في شان نظام الخدمة المدنية وتعديالته.
 .21110105الوظائف الفنية المساعدة:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يقوم شاغليها بأعمال ذات الطابع حرفي
وعلى سبيل المثال وظائف ميكانيكي ،صباغ ،لحام ،منجد ...الخ ،ويندرج تحت هذا النوع الدرجات الست المبينة

بجدول الرواتب الملحق بالمرسوم بالقانون رقم  15الصادر في  4إبريل  1979في شأن نظام الخدمة المدنية

وتعديالته.

 .21110106الوظائف المعاونة:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف العادية البسيطة التي ال تتطلب تأهيال علميا

لشاغلها وعلى سبيل المثال وظائف حارس ،سائق ،مراسل  ...الخ ،ويندرج تحت هذا النوع الدرجات الثالث

المبينة بجدول الرواتب الملحق بالمرسوم الصادر في  4إبريل  1979في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديالته.
 .21110107الوظائف الدبلوماسية والقنصلية:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يخضع شاغلوها إلى القانون رقم  21لسنة

 1962بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديالته.
 .21110108وظائف القضاء و النيابة وادارة الفتوى والتشريع:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يخضع شاغلوها إلى المرسوم بالقانون رقم

 14لسنة  1972في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديالته.
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 .21110109وظائف إدارة التحقيقات:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يخضع شاغلوها إلى قرار مجلس الخدمة

المدنية رقم  2لسنة  1983بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في اإلدارة العامة للتحقيقات بو ازرة الداخلية.
 .21110110وظائف اإلدارة القانونية في بلدية الكويت:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يخضع شاغلوها إلى قرار مجلس الخدمة

المدنية رقم  3لسنة  1983بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في اإلدارة القانونية لبلدية الكويت وتعديالته.
 .21110111الوظائف العسكرية:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يخضع شاغلوها إلى القانون رقم  23لسنة

 1968بشأن نظام قوة الشرطة ،وتعديالته ،وكذلك الوظائف التي يخضع شاغلوها إلى المرسوم بالقانون رقم 2
لسنة  1967بإنشاء الحرس الوطني وتعديالته.
 .21110112وظائف اإلطفاء:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يخضع شاغلوها إلى القانون رقم  36لسنة

 1982في شأن رجال اإلطفاء والى القرار رقم  7لسنة  1983لمجلس الخدمة المدنية بشأن النظام الوظيفي

لرجال اإلطفاء.

 .21110113أعضاء هيئة التدريس:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يخضع شاغلوها للمرسوم بشأن جداول

الوظائف والمرتبات ألعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت وكذلك الوظائف التي يخضع شاغلوها

لجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والموافق عليه من مجلس الخدمة
المدنية بجلسته رقم  1986 / 2بتاريخ .1986 / 3 / 15
 .21110114أعضاء هيئة التدريب:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يخضع شاغلوها لجدول مرتبات أعضاء

هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية

بجلسته رقم  1986 / 3بتاريخ .1986 / 4 / 27
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 .21110115وظائف األطباء البشريين:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يخضع شاغلوها لجدول وظائف ومرتبات

األطباء البشريين وأطباء األسنان الذي وافق عليه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ( )1993/1بتاريخ
.1993/4/1

 .21110116وظائف إدارة الخبراء:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي يخضع شاغلوها لقرار مجلس الخدمة المدنية

رقم ( )6لسنة  1993بشأن وظائف ومرتبات الخبراء المهندسين والمحاسبين والمعارين الكويتيين بإدارة الخبراء
بو ازرة العدل.
 .21110117وظائف ديوان المحاسبة:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي تخضع لنظام الرواتب ومزايا العاملين

الكويتيين بديوان المحاسبة بموجب قرار رئيس الديوان رقم  5لسنة  1996عدا الوظائف القيادية والوظائف على

العقود الخاصة بالكويتيين.

 .21110118وظائف الهيئة العامة للمعلومات المدنية:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي تخضع لنظام ومزايا العاملين الكويتيين

بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  5لسنة.1982
 .21110119وظائف الهيئة العامة لالستثمار:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي تخضع لنظام ومزايا العاملين الكويتيين

بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  2لسنة.1985
 .21110120وظائف الهيئة العامة لتقدير التعويضات:

يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي تخضع لنظام ومزايا العاملين الكويتيين
بموافقة مجلس الخدمة المدنية والمشار إليها بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم.92/14/29

 .21110121وظائف الهيئة المساندة:

يحمل هذا النوع بتكلفة رواتب موظفات الهيئة المساندة بو ازرة الداخلية وذلك استناداً إلى قرار مجلس الخدمة

المدنية رقم  11لسنة  2002المتخذ بتاريخ  2002/12/10بشأن المرتبات والعالوات والمزايا المالية لموظفات
الهيئة المساندة في و ازرة الداخلية.
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 .21110122وظائف الهيئة العامة لمكافحة الفساد:
الوظائف التي تخض ع لنظام ومزايا العاملين الكويتيين بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم
 2014/3المنعقد بتاريخ .2014/2/24
 .21110123وظائف وحدة التحريات المالية الكويتية:
يحمل هذا النوع بالرواتب األساسية التي تدفع لشاغلي الوظائف التي تخضع لنظام ومزايا العاملين الكويتيين
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  1532لسنة .2013
 .211102العقود
ويشمل هذا البند على األنواع التالية:
 .21110201العقد الثاني:
هو مخصص لتعـيين موظفين على وظائف مؤقتة وذلك فيما عدا الخبراء وكبار الفنـيين ،ويمثل االعتماد المالي
لهذا النوع المكافآت الشاملة التي تمنح للموظفين المبرم معهم هذا العقد وذلك فيما عدا المبالغ التي تدخل ضمن
فئة أجور ورواتب عينية فتندرج تحت النوع المخصص لها في الميزانية.
 .21110202العقد الثالث:
هو مخصص لتعيين الخبراء وكبار الفنـيين الذين يستعان بهم لفترة مؤقتة وفقا لما تتطلبه حاجة العمل ،ويمثل
االعتماد المالي لهذا النوع المكافآت الشاملة التي تمنح لهؤالء الخبراء وكبار الفنيين فيما عدا المبالغ التي تدخل
ضمن فئة أجور ورواتب عينية فيندرج تحت النوع المخصص لها في الميزانية.
 .21110203عقد بمرتب مقـطوع:
هو مخصص لتعيين موظفين غير كويتيين بوظائف ال تتطلب لشغلها مؤهالً جامعياً تخصصياً تدخل مهامها
في نطاق إحدى المجاالت الفنية البسيطة والصيانة بشتى أنواعها والطباعة والسكرتارية باإلضافة إلى كافة
الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة.
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  265من 345

 .21110204عقد خاص:
هو مخصص لتعيين موظفين في غير الدرجات والمرتبات للجهات الحكومية التي ينص نظام إنشائها على
السماح بتعيين موظفين في غير الدرجات والمرتبات والعقود المشار إليها في جدول المرتبات أو تعاميم ديوان
الخدمة المدنية.

 .211103العالوات والبدالت
يشمل هذا البند المزايا النقدية المقررة للوظيفة من عالوة اجتماعية وبدل تمثيل وبدل طبيعة عمل وبدل نوبة

والعالوات والبدالت األخرى بما فيها العالوات والمكافآت التشجيعية ،ويشمل األنواع التالية:
 .21110301العالوة االجتماعية:

يحمل هذا النوع بالعالوة التي تمنح لجميع الموظفين على اختالف درجاتهم (ممن يمنح سكنا حكوميا أو ال يمنح)

وفقاً إلحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1979 / 1وتعديالته فيما عدا الموظفين المعينين على العقدين

الثاني والثالث.

 .21110302بدل تمثيل:

يحمل هذا النوع بالبدل الذي يمنح لشاغلي بعض الوظائف نظير ما تتطلبه الوظيفة من مظهر معين وما يتكبده

الموظف من نفقات فعلية بسبب الوظيفة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1989 / 7وتتمثل بشاغلي درجات

مجموعة الوظائف القيادية وبشاغلي الدرجات أ  ،ب من مجموعة الوظائف العامة ،كما يمنح هذا البدل وفقاً
لقانون رقم  29لسنة  1962في شأن موظفي الديوان األميري وكذلك وفقاً للمرسوم بالالئحة المالية لو ازرة الخارجية

في .1980/12/29

 .21110303بدل طبيعة عمل:

يحمل هذا النوع بالبدل المقرر لبعض الوظائف تبعاً لطبيعتها وظروف عملها ودرجة التأهيل الالزم لشغلها ويشمل
كافة الق اررات الصادرة في هذا الشأن سواء قبل العمل بقانون ونظام الخدمة المدنية أو بعده.

 .21110304بدل نوبة:

يحمل هذا النوع بالبدل الذي يصرف للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل بنظام النوبات وذلك وفقاً ألحكام

المادة السادسة من القرار رقم  34لسنة  1997بشأن منح التعويضات عن األعمال اإلضافية.
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 .21110305بدل سكن:

يحمل هذا النوع بما يخصص للموظف من بدل سكن وفقاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن واللوائح

المنظمة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية الخاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة.
 .21110306بدل تأثيث:

يحمل هذا النوع بما يخصص للموظف من بدل تأثيث وفقاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن واللوائح
المنظمة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية الخاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة.

 .21110307عالوة غالء معيشة:

يحمل هذا النوع بما يخصص للموظفين الكويتيين بخالف العقود من عالوة غالء معيشة وفقا للق اررات الصادرة

بهذا الشأن.
 .21110308مكافأة خاصة:

يحمل هذا النوع بقيمة المكافأة الخاصة وفق ضوابط قراري مجلس الخدمة المدنية رقم  7و 8لسنة 2012
للموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام والنظام الوظيفي الخاص.

 .21110399عالوات وبدالت اخرى:

يحمل هذا النوع باقي العالوات والبدالت التي لم يرد ذكرها في هذا البند وهي على سبيل المثال بدل الخطر،

بدل استدعاء ،بدل اغتراب ،بدل سماعة ،بدل عدوى ،وعالوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية.

 .211104اإلجازات الدراسية والبعثات
 .21110401اإلجازات الدراسية والبعثات:

يحمل هذا النوع بالمرتبات النقدية التي تصرف للموظفين أثناء إجازاتهم الدراسية والبعثات وذلك وفقاً لقرار مجلس

الخدمة المدنية رقم  10لسنة .1986

 .211105المنتدبين والمعارين
 .21110501المنتدبين والمعارين:

يحمل هذا النوع بمرتبات الموظفين المرخص لهم بالندب أو باإلعارة.
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 .211106المكافآت
يشمل هذا البند المكافآت التي تدفع مقابل األعمال اإلضافية والخدمات الممتازة والتدريب والتدريس واإلشراف
على االمتحانات وحضور جلسات اللجان ومكافآت أعضاء المجالس واألعمال األخرى ،ويشمل األنواع التالية:

 .21110601أعمال إضافية:

يحمل هذا النوع بما يمنح لموظفي الجهة مقابل األعمال التي يكلفون بأدائها في غير أوقات العمل الرسمية وفقاً

للق اررات المنظمة في هذا الشأن.
 .21110602خدمات ممتازة:

يحمل هذا النوع بالمكافآت التي تمنح لموظفي الجهة والذين يكلفون بتأدية خدمات تتطلب جهودا غير عادية
وتؤدي إلى تحقيق فائدة أو منفعة عامة وتمنح المكافآت عن هذه الخدمات وفقاً للق اررات المنظمة في هذا الشأن.

 .21110603تدريب وتدريس واشراف وامتحانات:

يحمل هذا النوع بالمكافآت التي تمنح للموظفين العاملين في مجال التدريس والتدريب كمكافآت المحاضرين

والمشرفين ومساعدي ومعاوني الدراسات بالدورات التدريبية ومكافآت العاملين بمجال محو األمية وتعليم الكبار
ومكافآت العاملين باالمتحانات ومكافآت العاملين المكلفين بالدوام المدرسي الثاني ومكافآت العاملين بدار القرآن
الكريم ومكافآت الممتحن الزائر والمحاضر الزائر وفقاً للق اررات المنظمة لهذا الشأن.
 .21110604أعضاء مجالس:

يحمل هذا النوع بالمكافآت التي تمنح لبعض الفئات منها (رؤساء وأعضاء وأمناء سر مجالس اإلدارة ،أعضاء

مجلـ ـ ـس األم ـ ـة ،أعضاء المجلـ ـ ـ ـس األعلى للقضاء ،أعضـ ـاء المجلـ ـ ـ ـس البلدي ،أعضاء المجل ـ ـ ـس األعلى
للتخطيط .... ،الخ ) وفقاً للق اررات المنظمة في هذا الشأن.
 .21110605حضور جلسات لجان:

يحمل هذا النوع بالمكافآت التي تمنح نظير حضور جلسات اللجان وذلك وفقاً للق اررات الصادرة في هذا الشأن
كمكافآت لجنة المناقصات المركزية ومكافآت لجنة الجنسية الكويتية ومكافآت اللجنة الدائمة لألدوية واألدوات

الطبية  ...الخ.
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 .21110699أعمال أخرى:

يحمل هذا النوع بالمكافآت التي ال تدخل ضمن أنواع المكافآت السابق اإلشارة إليها كمكافآت المختارين ومكافآت

أعضاء المحكمة الدستورية واألتعاب التي تدفعها الجهة الحكومية مقابل الدفعات الشهرية لعقود االستشارات الفنية
( ال تتضمن أتعاب المكاتب االستشارية ) ومكافآت التحكيم ومكافآت التأليف والترجمة وشراء حقوق الطبع ونشر
الكتب المدرسية والمكافآت التي تمنح لبعض األشخاص ممن تستعين بهم الجهة الحكومية بصفة مؤقتة لمواجهة
ظروف طارئة أو لتنفيذ أعمال لها الصفة الموسمية كمكافآت العاملين في األندية الصيفية ومراكز الشباب
والمقاهي الشعبية ومكافئة االستحقاق ألعضاء هيئة التدريس والتدريب وأعضاء الهيئة التعليمية واألطباء ،والزيادة
التي تصرف بصفه شخصية لشاغلي الوظائف القيادية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  49لسنة 2012
ومكافآت فرق العمل.

 .2112أجور ورواتب عينية
تشمل هذه الفئة مدفوعات لتمويل المزايا العينية التي تقدمها الجهات الحكومية لموظفيها المستحقين مقابل ما

يؤدونه من خدمات ،وتشمل التالي:
 .211201تذاكر سفر
 .21120101تذاكر سفر:

هي التذاكر التي تمنح لبعض الموظفين غير الكويتيين المتعاقد معهم خارجيا أو المتعاقد معهم محليا ونص في
عقودهم على منحهم هذه الميزة العينية ومالم ينص المتعاقد معهم من الكويتيين على منحهم هذه الميزة.

 .211202مركبات
 .21120201مركبات:
هي المبالغ المدفوعة إليجار السيارات التي تخصص لبعض الموظفين كميزة عينية بموجب الق اررات والتعاميم

الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية وو ازرة المالية بهذا الشأن.

 .211203إسكان الموظفين
يحمل هذا البند بالنفقات التي تتحملها الدولة نظير إسكان الموظفين المستحقين للسكن الحكومي ،ويشمل األنواع

التالية:
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.21120301إسكان الموظفين –إيجار مباني:

يحمل هذا النوع بتكاليف إيجار السكن الذي يقدم إلى الموظفين الحكوميين.

 .21120302إسكان الموظفين –مياه وكهرباء:

يحمل هذا النوع بتكاليف المياه والكهرباء الخاص بالسكن المقدم للموظفين.

 .21120303إسكان الموظفين –صيانة أثاث:

يحمل هذا النوع بتكاليف صيانة األثاث الخاص بسكن الموظفين.

 .21120304إسكان الموظفين –صيانة مباني:

يحمل هذا النوع بتكاليف الصيانة البسيطة للمباني المؤجرة لسكن الموظفين.

 .21120399إسكان الموظفين – مصروفات متنوعة:

يحمل هذا النوع بأي مصروفات أخرى ال تندرج تحت أي نوع من أنواع البند.

 .212مساهمات اجتماعية
تشمل هذه المجموعة المساهمات االجتماعية وهي مدفوعات تؤديها الوحدات الحكومية إلى برامج الـتأمين

االجتماعي للحصول على الحق في منافع اجتماعية لموظفيها ،بما في ذلك معاشات تقاعد ومنافع تقاعد أخرى،
وتشمل التالي:

 .2121التأمينات
تشمل هذه الفئة ما تساهم به الحكومة سنويا بمؤسسة التأمينات االجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي من
الكويتيين ،وتشمل البنود التالية:
 .212101حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية
 .21210101حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية:
يحمل هذا النوع بقيمة ما تساهم به الحكومة في تمويل صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين
في القطاع الحكومي من الكويتيين وذلك بواقع  %10من المرتب األساسي والعالوة االجتماعية بما في ذلك
العالوة المقررة عن األوالد طبقا لقانون التأمينات االجتماعية.
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 .212102حصة الحكومة في التأمين التكميلي
 .21210201حصة الحكومة في التأمين التكميلي:
يحمل هذا النوع بقيمة ما تساهم به الحكومة في تمويل صندوق التأمين التكميلي للعاملين في القطاع الحكومي
من الكويتيين طبقا للمرسوم بالقانون رقم ( )128لسنة  1992بنظام التأمين التكميلي.
 .212103حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات
 .21210301حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات:
يحمل هذا النوع بقيمة االشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتبات المستفيدين واألعمال التي يؤديها أصحاب
العمل والمساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة للدولة.

 .2122التأمين الصحي
تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة مقابل التأمين الصحي لغير الكويتيين وللكويتيين ،وتشمل التالي:
 .212201تأمين صحي لغير الكويتيين
 .21220101تأمين صحي لغير الكويتيين:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة مقابل تقديم الخدمات الصحية لألجانب المقيمين في البالد من خالل التأمين
الصحي والذي ال يجوز منح اإلقامة إال بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي.
 .212202تأمين صحي للكويتيين
 .21220201تأمين صحي إلطفائي اإلدارة العامة لإلطفاء:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة مقابل التأمين الصحي لرجال اإلطفاء فقط باإلدارة العامة لإلطفاء –دون أفراد
أسرهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  662لسنة .2013
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 .2123التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون
.212301التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون
 .21230101التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون:
يحمل هذا النوع بقيمة المبالغ المدفوعة عن حصة صاحب العمل في تأمينات مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
 .213تعويضات عاملني حمتسبة
تشمل هذه المجموعة التعويضات التي تقوم الوحدات الحكومية بتقديمها بصورة مباشرة إلى موظفيها من مواردها

الخاصة دون إشراك مشروع تأمين أو صندوق معاشات تقاعد ومن أمثلتها تعويضات نهاية الخدمة التي تلتزم

الوحدات الحكومية بدفعها إلى موظفيها في نهاية خدمتهم ،وتشمل التالي:
 .2131تعويضات نهاية الخدمة
.213101تعويضات نهاية الخدمة
 .21310101تعويضات نهاية الخدمة:

يحمل هذا النوع بما تدفعه الدولة كمكافأة نهاية خدمة للموظفين غير الكويتيين وفقاً لما تنص عليه عقودهم ويتم

احتساب المكافآت طبقاً للقرارات واللوائح التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم  1979/15في شأن الخدمة المدنية
واللوائح الخاصة بالجهات الملحقة التي تم إقرارها من مجلس الخدمة المدنية.

 .21999999االعتماد التكميلي العام :يتمثل هذا االعتماد في المبالغ التي تخصص بالميزانية سنويا للصرف

الطارئ ألي تكاليف تقع ضمن سياق هذا الباب ،ويمكن أن تستخدم فيما يلي:

 -1تغطية تكاليف تعيين الكويتيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة باإلضافة إلى تكاليف تعيين
الكويتيين الذين ال يحملون المؤهالت العلمية.

 -2تغطية تكاليف الوظائف المنشأة لتعيين غير الكويتيين في المجاالت التي تقتضيها متطلبات العمل
الملحة.

 -3تغطية التكاليف المترتبة على صدور القوانين والمراسيم والق اررات التي تصدر من جهات االختصاص
بعد صدور قانون ربط الميزانية.
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الباب الثاني:

 .22السلع واخلممات

يشمل هذا الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير أعمالها الجارية للحصول على
المستلزمات السلعية والخدمات ،ويشمل التالي:
 .221السلع

تشمل هذه المجموعة قيمة المواد والسلع التي تحصل عليها الجهة الحكومية لتحقيق األهداف التي أُنشأت من

أجلها أو تساعدها في تنفيذ هذه األهداف وذلك طبقاً لما جاء بدليل التوصيف والترميز المخزني ،وتشمل التالي:
 .2211قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة

تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهات الحكومية للحصول على مختلف قطع الغيار البسيطة و ِ
الع َـد ْد واألدوات

الصغيرة ،وتشمل البنود التالية:

 .221101قطع غيار آالت ومعدات نقل بري
 .22110101قطع غيار آالت ومعدات نقل بري:

تتمثل في قطع الغيار البسيطة للمعدات وآالت النقل البري مثل الكوابح والفلترات وغيرها.

 .221102قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي
 .22110201قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي:
تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام آالت ومعدات النقل الجوي على سبيل المثال اإلطارات ولوازم

المحركات واألجزاء الخاصة بها وغيرها.

 .221103قطع غيار آالت ومعدات نقل بحري
 .22110301قطع غيار آالت ومعدات نقل بحري:

تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام آالت ومعدات النقل البحري على سبيل المثال األجزاء البسيطة

للسفن والقوارب ومراكب نقل الركاب ومراكب الصيد والمراكب الصغيرة وغيرها.
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 .221106قطع غيار آالت و معدات تكنولوجيا معلومات
 .22110601قطع غيار آالت و معدات تكنولوجيا معلومات:

تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة ألجهزة الحاسب اآللي مثل قطع غيار أجهزة حاسب آلي وطابعاتها،

ماسحات ضوئية ،أجهزة ميكروفيلم وغيرها.
 .221107عدد وأدوات صغيرة
 .22110701عدد وأدوات صغيرة:

تتمثل في العدد واألدوات البسيطة التي تحصل عليها الجهة الحكومية والالزمة لتيسير أعمالها مثل األدوات

اليدوية وأدوات السمكرة والتسخين وصناديق األدوات ومعدات إعداد الطعام وتجهيزه.
 .221108قطع غيار آالت ومعدات نقل سكك حديد
 .22110801قطع غيار آالت ومعدات نقل سكك حديد:

تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام القطارات أو الستخدام عربات القطار بأنواعها والستخدام مترو

األنفاق وغيرها.

 .221109قطع غيار آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية
 .22110901قطع غيار آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية:

تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام أجهزة البرق والهواتف المختلفة ،فاكس ،كاميرات التصوير

بأنواعها ،أجهزة التدريب المساعدة ،األجهزة السمعية والمرئية مثل التلفزيون والراديو وآالت التسجيل ،أجهزة تسجيل

دوام الموظفين ،أجهزة نقاط البيع ،أجهزة االعالن المرئي والصوتي ،باإلضافة إلى المعدات المكتبية مثل أجهزة
تصوير مستندات ،طابعات وغيرها.

 .221110قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة
 .22111001قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة:
تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام معدات ثقيلة ،مقطورات وملحقات ،آالت قطف وحصاد ،ج اررات،

رافعات شوكية ،حفارات ،جرافات ،جرافات بحرية ،معدات انطالق الطائرات والمناولة األرضية ،آالت صناعية
معدنية مثل آالت معالجة المعادن وصقلها وأجهزة اللحام ،اآلالت ذات المناشير وطواحين المسح ومعدات اإلنشاء

والتثقيب وصيانة الطرق وغيرها.
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 .221111قطع غيار معدات كهربائية
 .22111101قطع غيار معدات كهربائية:
تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام ثالجات ،معدات التبريد والتكييف ،مايكروويف ،آالت شفط،

أجهزة استقبال ،معدات تنظيف المكاتب (غسيل وتنظيف وتلميع البالط) ،غساالت ،معدات مصبغة مركزية،

بوابات االلكترونية وغيرها.

 .221112قطع غيار آالت ومعدات ميكانيكية
 .22111201قطع غيار آالت ومعدات ميكانيكية:
تتمثل فيقطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام المصاعد ،محركات وتوربينات وملحقاتها ،مضخات ومكابس،
آالت ومعدات مناولة المواد والتلقيم ،آالت ومعدات تدريب طلبة ،باإلضافة إلى الغاليات ،السخانات الصناعية،
أفران الطبخ ،أفران صناعية ،معدات السمكرة والتسخين ومعدات صحية ،معدات تنقية ومعالجة مياه الصرف
الصحي وغيرها.
 .221113قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة
 .22111301قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة:

تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام معدات القياس والمعايرة مثل معدات قياس الوقت ،ميزان،

معايرة ،معدات بصرية ،معدات قياس الطقس ،أداة قياس ميكانيكية ،كهربائية ،الكترومغناطيسية ،وفوق صوتية،

معدات قياس وفحص أدوات السالمة ،قياس ورصد التلوث ،باإلضافة إلى المعدات الخاصة بورش إصالح
وصيانة السيارات وورش إصالح وصيانة الطائرات ومعدات التشحيم والتزويد بالوقود وغيرها.

 .221114قطع غيار معدات خاصة
 .22111401قطع غيار معدات خاصة:

تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام معدات شرطة ،معدات أمن ،المعدات الخاصة بالمطابع ،معدات

تفتيش األمتعة ،الكاميرات األمنية ،األبواب األمنية وغيرها.
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 .221115قطع غيار معدات طبية و مختبرات ومعامل
 .22111501قطع غيار معدات طبية ومختبرات ومعامل:
تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام أجهزة الطب البشري وطب األسنان ،تصوير أشعة ،ماسحات
طبية ،مجاهر ضوئية وميكروسكوبية ،فوق صوتية ،الرنين المغناطيسية ،معدات المختبرات والمعامل الالزمة
لتجهيز المعامل والمختبرات ،معدات الطب النووي ،التعقيم المركزي ،األشعة ،التخدير ،أجهزة الصيدلة ،األطراف
الصناعية ،أجهزة أشعة سيكلوترون وغيرها.
 .221116قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير
 .22111601قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير:

تتمثل في قطع الغيار البسيطة الالزمة الستخدام إشارات ضوئية ،رادارات ،كاميرات ،معدات إشارات ومرور

بحرية وجوية ،معدات مالحة وغيرها.
 .2212مواد وخامات

تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهة الحكومية في سبيل الحصول على المواد والخامات الالزمة لتيسير

أعمالها مثل األدوية والكتب واألفالم والمالبس واألغذية ،وتشمل التالي:
 .221201أدوية وعقاقير ومواد كيماوية
 .22120101أدوية وعقاقير ومواد كيماوية:

يتمثل في كافة أنواع األدوية والعقاقير والمواد الكيماوية التي تحصل عليها الجهة الحكومية مثل الغازات

المضغوطة والمسالة (األكسجين للتنفس) ومضادات العدوى ومواد الزينة واألصباغ الطبية ،األحبار المستخدمة

في المطابع وغيرها.
 .221202كتب

 .22120201كتب:

تتمثل في الكتب والكتيبات التي تحصل عليها الجهة الحكومية ويكون لها ارتباط وثيق بأعمالها مثال ذلك الكتب
المالية واالقتصادية والطبية والمراجع العلمية المختلفة والكتب الدراسية.
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 .221203صحف ونشرات
 .22120301صحف ونشرات:

تتمثل في الصحف ،المجالت ،النشرات ،المطويات ،الخرائط ،األطالس ،الرسومات.

 .221204أفالم وأشرطة
 .22120401أفالم وأشرطة:

تتمثل في مواد التصوير ،األفالم المحمضة ،األشرطة التي لها ارتباط بنشاط الجهة الحكومية على سبيل المثال
وحدات التخزين التي تحتوي على مواد علمية وخالفه مثل (أشرطة الفيديو ،أقراص الفيديو الرقمية .)DVD

 .221205مالبس
يشمل هذا البند المالبس المقدمة للموظفين وغير الموظفين ،ويشمل األنواع التالية:
 .22120501مالبس للموظفين:

هي المالبس التي تقدم لبعض الموظفين تبعاً لما تتطلبه طبيعة أعمالهم على سبيل المثال المالبس التي تقدم

لقوات الشرطة والحرس الوطني والقائمين على الخدمات الطبية والقائمين على صيانة اآلليات والسيارات وبعض
وظائف الخدمات.

 .22120502مالبس لغير الموظفين:

هي المالبس التي تقدم لغير الموظفين على سبيل المثال المالبس الرياضية ومالبس الطلبة ومالبس األطفال

ومالبس مرضى المستشفيات ودور الرعاية االجتماعية والسجون.

 .221206أغذية
يشمل هذا البند الوجبات الغذائية التي تقدم لبعض الموظفين وغير الموظفين ،وتشمل األنواع التالية:
 .22120601أغذية للموظفين:

هي الوجبات الغذائية التي تقدم لبعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية لما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه

على سبيل المثال وجبات الطعام التي تقدم لقوات الشرطة وللحرس الوطني.
 .22120602أغذية لغير الموظفين:

هي الوجبات الغذائية التي تقدم لغير الموظفين على سبيل المثال الطلبة وما يقدم في المستشفيات ودور الرعاية

والسجون.
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 .221207أغطية ومفروشات
 .22120701أغطية ومفروشات:

تتمثل في أغطية األسرة والبطانيات.

 .221208قرطاسية وأدوات مكتبية
 .22120801قرطاسية وأدوات مكتبية:

تتمثل في المواد واألدوات المكتبية مثل األقالم ،الملفات ،الدباسة الدبابيس ،الخرامات ،أحبار األجهزة المكتبية

وأجهزة تصوير المستندات ،وحدات تخزين البـيـانات الخارجية مثل (القـرص المدمج )Flash Memory ،CD
باإلضافة إلى األوراق والدفاتر بأنواعها.
 .221209نباتات وبذور
 .22120901نباتات وبذور:
يتمثل في النباتات والبذور على اختالف أنواعها وكذلك الشتالت.
 .221210أعالف وأسمدة
 .22121001أعالف وأسمدة:

يتمثل في المواد الغذائية التي تستخدم كغذاء للحيوان واألسمدة.

 .221211برامج حاسب آلي
 .22121101برامج حاسب آلي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المخصصة لشراء برامج الحاسب اآللي ألغراض تثقيفية وتعليمية.

 .221299مواد و خامات -متنوعة
 .22129901مواد و خامات  -متنوعة:
يتمثل في المستلزمات السلعية التي لم تدرج تحت أي نوع من األنواع السابقة على سبيل المثال الحبال والسالسل
والطرابيل والمظالت والخيام والخراطيم والفرش ومواد اللصق والمواد المعدنية والمواد الكاشطة واألخشاب.
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 .2213وقود وزيوت وقوى محركة
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهات الحكومية لشراء الوقود وزيوت التشغيل ومواد التشحيم والغازات،

وتشمل التالي:

 .221301وقود
 .22130101وقود:
يتمثل في الوقود الذي يستخدم لتشغيل المعدات ووسائل النقل المختلفة مثل البنزين ،الديزل والكيروسين.
 .221302وقود تشغيل المحطات
 .22130201وقود تشغيل المحطات:
يتمثل في الوقود النفطي والسوائل والغازات الالزمة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
 .221303زيوت وشحومات
 .22130301زيوت وشحومات:
يتمثل في زيوت التشغيل ومواد التشحيم المختلفة.
 .221304غاز
 .22130401غاز:
يتمثل في الغازات على مختلف أنواعها التي تستخدم كوقود.
 .2214مياه وكهرباء
تشمل هذه الفئة قيمة استهالك المياه والكهرباء التي تدفعها الجهات الحكومية ،وتشمل التالي:
 .221401مياه
 .22140101مياه:
يتمثل في قيمة استهالك المياه العذبة والصليبية.
 .221402كهرباء
 .22140201كهرباء:
يتمثل في قيمة استهالك الكهرباء التي تستخدم في األغراض المختلفة.
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 .2215مياه معالجة
 .221501مياه معالجة
 .22150101مياه معالجة:
يتمثل في المبالغ المدفوعة لتغطية تكلفة شراء المياه المعالجة من محطات تنقية مياه المجاري.
 .2219مستلزمات أخرى
تشمل هذه الفئة بقيمة المستلزمات األخرى التي لم تدرج ضمن الفئات السابقة ،وتشمل التالي:
 .221901مستلزمات أخرى
 .22190101مستلزمات أخرى:
يتمثل في المبالغ المدفوعة لتغطية تكلفة شراء المستلزمات األخرى التي لم تدرج ضمن االنواع الواردة في الفئات
السابقة على سبيل المثال السروج وأطقم الخيل وغيرها.

 .222اخلممات
تشمل هذه المجموعة تكاليف الخدمات المؤداة من الغير والالزمة لتأدية نشاط الجهة الحكومية وتسيير أعمالها
الجارية ،وتشمل الفئات التالية:
 .2221نقل ومواصالت
تشمل هذه الفئة ما ينفق على انتقال ونقل الموظفين والسلع والمواد بين الجهات الحكومية وبين الجهات األخرى

مثل تكاليف نقل البريد الجوي والسطحي وخدمات البرق والهاتف والتلكس والفاكس أجور تركيبها واشتراكات
صناديق البريد والطوابع البريدية وقيمة االشتراك في قنوات اإلذاعة واالتصال ،وتشمل التالي:
 .222101انتقال ونقل
 .22210101انتقال ونقل:
يتمثل في تكلفة انتقال الموظفين ،ومناولة ونقل المواد والمعدات وما شابهها سواء بين الجهات الحكومية أو بينها
وبين الغير وأيضاً تكاليف ترحيل المبعدين ونقل البريد الجوي والسطحي باإلضافة إلى تكاليف تذاكر السفر
واالنتقاالت الخاصة بالممتحن الزائر والمحاضر الزائر والمزمع التعاقد معهم.
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 .222102برق وهاتف وتلكس
 .22210201برق وهاتف وتلكس:
يتمثل في قيمة البرقيات واشتراك وتركيب أجهزة الهاتف والتلكس والفاكس وأجور االتصاالت بواسطتها وأجهزة
المناداة.
 .222103بريد
 .22210301بريد:
يتمثل في قيمة الطوابع البريدية واشتراك صناديق البريد.

 .222104قنوات اذاعة واتصال
 .22210401قنوات إذاعة واتصال:
يتمثل في قيمة االشتراك في وكاالت المعلومات واألنباء العالمية واالنترنت وأجور البث بالقمر الصناعي من

والى دول العالم.

 .2222إيجارات
تشمل هذه الفئة القيمة اإليجارية التي تدفعها الجهات الحكومية لألغراض المختلفة الالزمة لتسيير أعمالها،
وتشمل التالي:
 .222201إيجار مباني
 .22220101إيجار مباني:
يتمثل في قيمة عقود اإليجار للمباني التي تستأجرها الجهة الحكومية الستخداماتها المختلفة ما عدا اإليجارات
الخاصة بإسكان الموظفين.
 .222202إيجار معدات نقل بري
 .22220201إيجار معدات نقل بري:
يتمثل في قيمة استئجار وسائل النقل البري المختلفة والالزمة لتأدية خدمات الجهة الحكومية لتسيير أعمالها.
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 .222203إيجار معدات نقل جوي
 .22220301إيجار معدات نقل جوي:
يتمثل في قيمة استئجار وسائل النقل الجوي الالزمة لتأدية خدمات الجهة الحكومية لتسيير أعمالها.

 .222204إيجار معدات نقل بحري
 .22220401إيجار معدات نقل بحري:
يتمثل في قيمة استئجار وسائل النقل البحري الالزمة لتأدية خدمات الجهة الحكومية لتسيير أعمالها.
 .222207إيجار برامج حاسب آلي
 .22220701إيجار برامج حاسب آلي:
يتمثل في قيمة استئجار برامج الحاسب اآللي.

 .222208إيجار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات
 .22220801إيجار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات:
يتمثل في قيمة استئجار أجهزة حاسب آلي وطابعاتها ،ماسحات ضوئية ،أجهزة ميكروفيلم.
 .222298إيجار آالت ومعدات أخرى
 .22229801إيجار آالت ومعدات أخرى:
يتمثل في قيمة استئجار المعدات واآلالت على مختلف أنواعها بخالف ما ورد سابقاً.
 .222299إيجارات أخرى
 .22229901إيجارات أخرى:
يتمثل في القيمة االيجارية التي تدفعها الجهة الحكومية وال يمكن إدراجها ضمن البنود السابقة مثل استئجار
أحواض سباحة ،شاشات عرض وذلك حسب طبيعة عمل كل جهة.
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 .2223صيانة
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهة الحكومية للغير مقابل قيامهم بأعمال الصيانة الالزمة والدورية لكافة
ممتلكاتها من اآلالت والمعدات واألثاث ،وتشمل التالي:

 .222301صيانة آالت ومعدات نقل بري
 .22230101صيانة آالت ومعدات نقل بري:
يتمثل في مصاريف الصيانة الالزمة والدورية لوسائل النقل البرية.
 .222302صيانة آالت ومعدات نقل جوي
 .22230201صيانة آالت ومعدات نقل جوي:
يتمثل في مصاريف الصيانة الالزمة والدورية لوسائل النقل الجوية.
 .222303صيانة آالت ومعدات نقل بحري
 .22230301صيانة آالت ومعدات نقل بحري:
يتمثل في مصاريف الصيانة الالزمة والدورية لوسائل النقل البحرية.
 .222306صيانة أثاث
 .22230601صيانة أثاث:
يتمثل في مصاريف الصيانة الالزمة ألثاث الجهات الحكومية.
 .222307صيانة منشآت ومرافق
 .22230701صيانة منشآت ومرافق:
يتمثل في الصيانة الدورية البسيطة للمنشآت والمرافق المختلفة على سبيل المثال استبدال ألواح الزجاج ،استبدال
خزانات مياه تالفة ،أعمال التنظيف والصيانة الدورية لمعدات التكييف وذلك وفقا لتعميم و ازرة المالية رقم ()23
لسنة .1982
 .222308صيانة آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات
 .22230801صيانة آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات:
يتمثل في مصاريف صيانة أجهزة الحاسب اآللي وطابعاتها ،ماسحات ضوئية ،أجهزة ميكروفيلم وغيرها.
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 .222309صيانة برامج حاسب آلي
 .22230901صيانة برامج حاسب آلي:
يتمثل في مصاريف صيانة برامج حاسب آلي.

 .222310صيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية
 .22231001صيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية:
يتمثل في مصاريف صيانة أجهزة البرق والهواتف المختلفة ،فاكس ،كاميرات التصوير بأنواعها ،أجهزة التدريب
المساعدة ،األجهزة السمعية والمرئية مثل التلفزيون والراديو وآالت التسجيل ،أجهزة تسجيل دوام الموظفين ،أجهزة
نقاط البيع ،أجهزة االعالن المرئي والصوتي ،باإلضافة إلى المعدات المكتبية مثلأجهزة تصوير مستندات ،طابعات
وغيرها.

 .222311صيانة آالت ومعدات ثقيلة
 .22231101صيانة آالت ومعدات ثقيلة:
يتمثل في مصاريف صيانة معدات ثقيلة ،مقطورات وملحقات ،آالت قطف وحصاد ،ج اررات ،رافعات شوكية،
حفارات ،جرافات ،جرافات بحرية ،معدات انطالق الطائرات والمناولة األرضية ،آالت صناعية معدنية مثل آالت
معالجة المعادن وصقلها وأجهزة اللحام ،اآلالت ذات المناشير وطواحين المسح ومعدات اإلنشاء والتثقيب وصيانة
الطرق وغيرها.

 .222312صيانة معدات كهربائية
 .22231201صيانة معدات كهربائية:
يتمثل في مصاريف صيانة ثالجات ،معدات التبريد والتكييف ،مايكروويف ،آالت شفط ،أجهزة استقبال ،معدات
تنظيف المكاتب ( غسيل وتنظيف وتلميع البالط ) ،غساالت ،معدات مصبغة مركزية ،بوابات االلكترونية وغيرها.
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 .222313صيانة آالت ومعدات ميكانيكية
 .22231301صيانة آالت ومعدات ميكانيكية:
يتمثل في مصاريف صيانة المصاعد ،محركات وتوربينات وملحقاتها ،مضخات ومكابس ،آالت ومعدات مناولة
المواد والتلقيم ،آالت ومعدات تدريب طلبة ،باإلضافة إلى الغاليات ،السخانات الصناعية ،أفران الطبخ ،أفران
صناعية ،معدات السمكرة والتسخين ومعدات صحية ،معدات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها.
 .222314صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة
 .22231401صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة:
يتمثل في مصاريف صيانة معدات القياس والمعايرة مثل معدات قياس الوقت ،ميزان ،معايرة ،معدات بصرية،
معدات قياس الطقس ،أداة قياس ميكانيكية ،كهربائية ،الكترومغناطيسية ،وفوق صوتية ،معدات قياس وفحص
أدوات السالمة ،قياس ورصد التلوث ،باإلضافة إلى المعدات الخاصة بورش إصالح وصيانة السيارات وورش
إصالح وصيانة الطائرات ومعدات التشحيم والتزويد بالوقود وغيرها.
 .222315صيانة معدات خاصة
 .22231501صيانة معدات خاصة:
يتمثل في مصاريف صيانة معدات شرطة ،معدات أمن ،المعدات الخاصة بالمطابع ،معدات تفتيش األمتعة،
الكاميرات األمنية ،األبواب األمنية وغيرها.
 .222316صيانة معدات طبية و مختبرات ومعامل
 .22231601صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل:
يتمثل في مصاريف صيانة أجهزة الطب البشري وطب األسنان ،تصوير أشعة ،ماسحات طبية ،مجاهر ضوئية
وميكروسكوبية ،فوق صوتية ،الرنين المغناطيسية ،معدات المختبرات والمعامل الالزمة لتجهيز المعامل
والمختبرات ،معدات الطب النووي ،التعقيم المركزي ،األشعة ،التخدير ،أجهزة الصيدلة ،األطراف الصناعية،
أجهزة أشعة سيكلوترون وغيرها.
 .222317صيانة معدات تنظيم المرور والسير
 .22231701صيانة معدات تنظيم المرور والسير:
يتمثل في مصاريف صيانة إشارات ضوئية ،رادارات ،كاميرات ،معدات إشارات ومرور بحرية وجوية ،معدات
مالحة وغيرها.
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 .2224خدمات إعالمية واجتماعية
تشمل هذه الفئة تكاليف الحصول على الخدمات اإلعالمية واالجتماعية مثل البرامج التلفزيونية تكلفة الحفالت

والهدايا......الخ ،وتشمل التالي:

 .222401برامج إذاعة وتلفزيون
 .22240101برامج إذاعة وتلفزيون:
يتمثل فيما يدفع للفنانين واألدباء والكتاب والمخرجين وتكاليف برامج اإلذاعة والتلفزيون التي يؤديها عاملون من

خارج اإلذاعة والتلفزيون.

 .222402إصدار كتب ومجالت ونشرات
 .22240201إصدار كتب ومجالت ونشرات:
يتمثل في تكلفة طبع واصدار الكتب والمجالت والنشرات التي تصدرها الجهة الحكومية.
 .222403ضيافة وحفالت وهدايا ورحالت
 .22240301ضيافة وحفالت وهدايا ورحالت:
تتمثل في تكاليف اإلقامة والحفالت التي تقيمها والهدايا التي تقدمها الجهات الحكومية لضيوف الدولة وكذلك
تكلفة الرحالت الترفيهية والعلمية باإلضافة إلى تكلفة ضيافة الممتحن الزائر والمحاضر الزائر.
 .222404معارض محلية وخارجية
 .22240401معارض محلية وخارجية:
تتمثل في تكلفة اقامة المعارض المحلية والخارجية التي تشترك بها الجهة الحكومية حسب طبيعة الوظيفة المكلفة
بأدائها.
 .222405إعالنات ودعاية
 .22240501إعالنات ودعاية:
تتمثل في تكلفة اإلعالنات والدعاية في جميع وسائل اإلعالن المختلفة.
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 .222406خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية
 .22240601خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية:
تتمثل في قيمة الخدمات االجتماعية واألنشطة الرياضية والثقافية التي تقيمها الجهة الحكومية ومثال ذلك الندوات
والمحاضرات واألنشطة الرياضية التي تقيمها وتشترك بها الجهة الحكومية لموظفيها.

 .2225أبحاث ودراسات واستشارات
تشمل هذه الفئة تكاليف األبحاث والدراسات التي تقدمها بيوت الخبرة إلى الجهات الحكومية حسب طبيعة وظيفة
كل منها ،وتشمل التالي:
 .222501أبحاث ودراسات
 .22250101أبحاث ودراسات تكنولوجيا المعلومات:
تتمثل فتكلفة األبحاث والدراسات التي تقوم بها إحدى المكاتب المتخصصة لصالح الجهة الحكومية في مجال
تكنولوجيا المعلومات.

 .22250102أبحاث ودراسات أخرى:

تتمثل فتكلفة األبحاث والدراسات التي تقوم بها إحدى المكاتب المتخصصة لصالح الجهة الحكومية في المجاالت

األخرى.

 .222502استشارات
 .22250201استشارات تكنولوجيا المعلومات:
يتمثل في تكاليف االستشارات التي تقدمها بيوت الخبرة والمكاتب المتخصصة والجامعات إلى الجهات الحكومية
كل حسب طبيعة وظيفتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 .22250202استشارات أخرى:

يتمثل في تكاليف االستشارات التي تقدمها بيوت الخبرة والمكاتب المتخصصة مثل مكاتب تدقيق الحسابات
والجامعات إلى الجهات الحكومية كل حسب طبيعة وظيفتها في المجاالت األخرى.
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 .2226مصروفات خاصة
 .222601مصروفات خاصة
 .22260101مصروفات خاصة:
تتمثل في المصروفات ذات الطابع الخاص العتبارات المصلحة العامة.

 .2229خدمات أخرى
تتمثل في تكاليف عدد من الخدمات األخرى التي لم ترد في فئات مجموعة (الخدمات) ،وتشمل التالي:
 .222901طبع
 .22290101طبع:
يتمثل في تكلفة طباعة الدفاتر والسجالت والنماذج التي تستخدمها الحكومة في تسيير أعمالها.

 .222902تأمين وعمولة
 .22290201تأمين وعمولة:

تتمثل في تكلفة التأمينات والعموالت على اختالف أنواعها ومثال ذلك تأمين الطوابع البريدية عند شحنها وتأمين
سيارات البعثات وتأمين المباني المملوكة في الخارج وعمولة بائعي الطوابع.

 .222903رسوم حكومية
 .22290301رسوم حكومية:
يحمل هذا النوع بالرسوم التي تدفعها الجهات الحكومية بخصوص تسيير أعمالها ومثال ذلك الرسوم الجمركية
المستحقة على البضائع المستوردة وأي رسوم أخرى مشابهة لذلك.
 .222904حماية وأمن
 .22290401حماية وأمن:
يحمل هذا النوع بقيمة العقود التي يتم إبرامها مع الشركات المتخصصة للقيام بمهمة الحماية واألمن لممتلكات
الجهات الحكومية.
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 .222906خدمات نظافة
 .22290601خدمات نظافة:
يحمل هذا النوع بقيمة عقود شركات النظافة.

 .222907خدمات المراسلين والفندقة
 .22290701خدمات المراسلين والفندقة:
يحمل هذا النوع بقيمة العقود التي يتم إبرامها مع الشركات المتخصصة للقيام بمهمة استقدام المراسلين والخدمات
الفندقية التي تقدم للجهات الحكومية.

 .222908خدمات ادخال البيانات والطباعة
 .22290801خدمات ادخال البيانات والطباعة:
يحمل هذا النوع بقيمة العقود التي يتم ابرامها بصفة مؤقتة مع الشركات المتخصصة للقيام بأعمال ادخال البيانات
وتشغيل الحاسب اآللي والطباعة.
 .222909اشتراكات ورسوم خارجية
يشمل هذا البند االشتراكات الفعلية في المنظمات العالمية والعربية طبقا لقرار مجلس الوزراء حيث تقوم دولة

الكويت بدفع مبالغ تعادل االشتراك السنوي في مختلف المنظمات وقد تكون هذه المنظمات ذات طبيعة سياسية

(و ازرة الخارجية) وقد تكون ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو ثقافية ،ويشمل األنواع التالية:
 .22290901اشتراكات هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية:

يحمل هذا النوع باالشتراكات في الهيئات والمنظماتوالمؤسسات العالمية والعربية طبقا لق اررات مجلس الوزراء.
 .22290902اشتراكات مؤسسات علمية:
يحمل هذا النوع باالشتراكات في المؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية الخارجية.
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 .22290903رسوم اشتراك في مهمات رسمية:
يحمل هذا النوع برسوم االشتراكات التي تدفع في الخارج عند حضور الموظفين للمهمات الرسمية المكلفين بها

خارج البالد.

 .222910تدريب
يشمل هذا البند نفقات تدريب الموظفين العاملين في الجهات الحكومية لرفع كفاءاتهم في مجاالت تخصصهم

واقامة دورات تدريبية لهم وتتضمن النفقات تكاليف االستعانة بالمحاضرين واألساتذة المتخصصين في المجاالت
المختلفة ويتم صرف تلك المخصصات وفقاً لق اررات مجلس الخدمة المدنية واللوائح المالية الصادرة من الهيئات
الملحقة في هذا الشأن ،ويشمل األنواع التالية:

 .22291001تدريب محلي:
يحمل هذا النوع بنفقات تدريب الموظفين في داخل البالد لرفع كفاءتهم في مجال تخصصهم.
 .22291002تدريب خارجي:

يحمل هذا النوع بنفقات تدريب الموظفين في الخارج لرفع كفاءتهم في مجال تخصصهم.

 .222999خدمات متنوعة
 .22299901خدمات متنوعة:
يحمل هذا النوع بقيمة الخدمات المتنوعة التي لم تذكر ضمن أنواع البنود السابقة.
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الباب الرابع:

 .24تكلفة التمويل
يشمل هذا الباب تكلفة التمويل وهي مدفوعات تلتزم الوحدات الحكومية التي تتحمل أنواعا معينة من الخصوم،

وهي الودائع ،واألوراق المالية عدا األسهم ،والقروض ،والحسابات الدائنة بدفعها ،وتنشأ تلك المدفوعات عندما
تقترض إحدى الوحدات الحكومية من الغير .وتكلفة التمويل هي المصروفات التي تتحملها الوحدة الحكومية
(المدين) عن استخدام أصل الدين القائم ،وهو القيمة االقتصادية التي قدمها الدائن .تستحـق مصـروفات تكـلفـة

التمويل (مثل الفائدة) بصورة مستمرة طوال فترة وجود الخصوم .وقد يتم إثبات السعر الذي تستحق به تكلفة

التمويل كنسبة مئوية من أصل الدين المستحق في كل فترة زمنية ،أو مبلغ من المال محدد سلفا ،أو مبلغ متغير
من المال يعتمد على مؤشر محدد أو مزيج من هذه األساليب ،ويشمل التالي:

 .241تكلفة التمويل – لغري املدقيمني
تشمل هذه المجموعة على تكلفة التمويل المستحقة الدفع للجهات غير المقيمة داخل نطاق دولة الكويت ،وتشمل
التالي:
 .2411تكلفة التمويل – لغير المقيمين
 .241101تكلفة التمويل – لغير المقيمين
 .24110101تكلفة التمويل – لغير المقيمين

 .242للمدقيمني عما احلكومة العامة
تشمل هذه المجموعة على تكلفة التمويل المستحقة الدفع للجهات ،عدا الحكومة العامة ،المقيمة داخل نطاق دولة
الكويت ،وتشمل التالي:
 .2421تكلفة التمويل – للمقيمين عدا الحكومة العامة
 .242101تكلفة التمويل –للمقيمين عدا الحكومة العامة
 .24210101تكلفة التمويل – للمقيمين عدا الحكومة العامة
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 .243تكلفة التمويل–لوحمات/منشآت أخرى للحكومة العامة
تشمل هذه المجموعة على تكلفة التمويل المستحقة الدفع من جهة حكومية معينة إلى وحدات أو منشآت أخرى

تابعة للحكومة العامة لدولة الكويت ،وتشمل التالي:

 .2431تكلفة التمويل – لوحدات  /منشآت أخرى للحكومة العامة
 .243101تكلفة التمويل – لوحدات  /منشآت أخرى للحكومة العامة
 .24310101تكلفة التمويل –لوحدات  /منشآت أخرى للحكومة العامة
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الباب اخلامس:

 .25اإلعانات

يشمل هذا الباب اإلعانات وهي مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الوحدات الحكومية إلى المشروعات على
أساس مستويات أنشطتها اإلنتاجية أو أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي تنتجها أو تبيعها أو تصدرها
أو تستوردها .وقد تصمم اإلعانات للتأثير على مستويات اإلنتاج أو على األسعار التي تباع بها المخرجات.
تدفع اإلعانات إلى المنتجين وليس إلى المستهلك النهائي ،وهي بمثابة تحويالت جارية فقط وليست تحويالت
رأسمالية .تتكون إعانات االنتاج من إعانات تحصل عليها المشروعات نتيجة قيامها باإلنتاج ولكنها ليست مرتبطة
بمنتجات معينة .تشمل اإلعانات أيضاً على التحويالت إلى الشركات العامة وأشباه الشركات العامة لتعويضها
عن خسائر تتحملها في أنشطتها اإلنتاجية نتيجة لتقاضي أسعار تقل عن متوسط تكلفة اإلنتاج لديها كمسألة من
مسائل السياسة االقتصادية واالجتماعية المقصودة من جانب الحكومة .تصنف اإلعانات أوال حسب إذا كانت
الجهة المتلقية منتجاً عاماً أو خاصاً ،ثم حسب ما إذا كانت المنتج مشروعاً غير مالي أو مشروعا ماليا ،ويشمل
التالي:
 .251اإلعانات – لشركات عامة

تشمل هذه المجموعة اإلعانات المقدمة دون مقابل للشركات العامة المالية وغير المالية في دولة الكويت ،وتشمل

التالي:
.2511اإلعانات – لشركات عامة غير مالية
تشمل هذه الفئة اإلعانات المقدمة دون مقابل إلى الشركات العامة غير المالية ،وتشمل التالي:
 .251101دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا
 .25110101دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا:
يحمل هذا النوع بما تدفعه الحكومة لمؤسسة البترول الكويتية نظير قيامها بتسويق المنتجات المكررة والغاز
المسال محلياً طبقاً لألسعار المتفق عليها ويمثل الدعم الفرق بين أسعار المنتجات المكررة والغاز المسال مقوما
بسعر التصدير وبين األسعار في السوق المحلي مضافاً إليها تكاليف التسويق.
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 .251102دعم وقود طائرات شركات النقل الجوي الوطنية
 .25110201دعم وقود طائرات شركات النقل الجوي الوطنية:
يحمل هذا النوع بما تدفعه الحكومة لشركات النقل الجوي الوطنية مقابل دعمها لوقود الطائرات.
 .251103دعم تخفيض تكلفة الوقود
 .25110301دعم تخفيض تكلفة الوقود:
يحمل هذا النوع بما تدفعه الحكومة مقابل تخفيض تكلفة الوقود.
.2512اإلعانات – لشركات عامة مالية
تشمل هذه الفئة اإلعانات المقدمة دون مقابل إلى الشركات العامة المالية في دولة الكويت ،وتشمل التالي:
.251201اإلعانات – لشركات عامة مالية
.25120101اإلعانات – لشركات عامة مالية.
 .252اإلعانات – ملشروعات خاصة
تشمل هذه المجموعة اإلعانات المقدمة دون مقابل للمشروعات الخاصة في دولة الكويت لدعم إنتاجها ،وتشمل
التالي:
.2521اإلعانات – لمشروعات خاصة غير مالية
تشمل هذه الفئة اإلعانات لبعض الشركات أو األنشطة الخاصة أو األنشطة المختلفة غير المالية التي تقدم

خدمات عامة أو تمثل بعض أوجه النشاط االقتصادي في الدولة طبقا لما يصدر بها من ق اررات من مجلس

الوزراء ،وتشمل التالي:

 .252101خفض تكاليف المعيشة
 .25210101خفض تكاليف المعيشة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المخصصة لمواجهة الزيادة في أسعار السلع بغرض وصولها إلى المستهلك بسعر

تكلفتها أو دونه ولوزير التجارة والصناعة أن يتخذ اإلج ارءات الخاصة بتحديد السلع وأنواعها وكمياتها طبقا

للمرسوم بالقانون رقم  10لسنة  1979في شأن اإلشراف على االتجار في السلع وتحديد أسعارها وتشمل هذه
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المبالغ زيادة تكلفة بعض المواد المدعومة من الحكومة باإلضافة إلى احتمال دعم مواد جديدة نظ ار لزيادة السكان

وغيره من العوامل.

 .252102دعم الشركات
 .25210201دعم الشركات:
يحمل هذا النوع بتعويض الخسائر التي تسجلها حسابات بعض الشركات ويصدر بالتعويض قرار من مجلس

الوزراء .وهذه الشركات ذات طبيعة خدمية أكثر مما هي تجارية وتساهم الدولة مع ضمان تحقيق نسبة من

األرباح لمساهمي القطاع الخاص وعلى سبيل المثال شركة النقل العام ،شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية،
وشركة المشروعات السياحية.
 .252103دعم أعالف
 .25210301دعم أعالف:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي يتقرر تخصيصها سنويا بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لدعم

أعالف الحيوانات.

 .252104دعم نباتي
 .25210401دعم نباتي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي يتقرر تخصيصها سنويا بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لدعم

اإلنتاج النباتي.

 .252105دعم أسماك
 .25210501دعم أسماك:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي يتقرر تخصيصها سنويا بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لدعم

صيادي األسماك واالستزراع السمكي.
 .252106دعم الحليب
 .25210601دعم الحليب:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي يتقرر تخصيصها سنويا بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لدعم

إنتاج الحليب.
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 .252107دعم النخيل المثمر
 .25210701دعم النخيل المثمر:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي يتقرر تخصيصها سنويا بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لدعم

إنتاج النخيل المثمر.

 .252199دعم أنواع أخرى
 .25219901دعم أنواع أخرى:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المخصصة سنويا لدعم أي مشروعات عامة غير مالية بخالف األنواع األخرى المذكورة

سابقاً.

 .2522اإلعانات – لمشروعات خاصة مالية
تشمل هذه الفئة اإلعانات لبعض الشركات أو األنشطة الخاصة أو األنشطة المختلفة المالية التي تقدم خدمات

عامة أو تمثل بعض أوجه النشاط االقتصادي في الدولة طبقاً لما يصدر بها من ق اررات من مجلس الوزراء،

ويشمل التالي:

 .252201اإلعانات – لمشروعات خاصة مالية
 .25220101اإلعانات –لمشروعات خاصة مالية
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الباب السادس:

 .26املنح (مصروفات)
يشمل هذا الباب المنح (مصروفات) وهي تحويالت جارية أو رأسمالية غير إجبارية من وحدة حكومية إلى

حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى ،وتصنف المنح أوال حسب نوع الوحدة المتلقية
للمنحة ثم حسب ما إذا كانت المنحة جارية أو أرسمالية ،وتشمل التالي:

 .261املنح –حلكومات أجنبية
تشمل هذه المجموعة المنح المقدمة إلى حكومات أجنبية من قبل دولة الكويت ،وتشمل التالي:

 .2611المنح –لحكومات أجنبية – جارية
تشمل هذه الفئة المنح الجارية وهي المنح المقدمة ألغراض المصروفات الجارية والتي ال تكون مرتبطة أو
مشروطة باقتناء الجهة المتلقية أصوال ،وتشمل التالي:
 .261101منح جارية لحكومات أجنبية – المنح الخارجية
 .26110101منح جارية لحكومات أجنبية – المنح الخارجية:
يحمل هذا النوع بالمنح الجارية التي تقدمها الدولة لمواجهة الكوارث أو حوادث تتعرض لها بعض الدول الصديقة

العربية منها واإلفريقية واآلسيوية ولخدمة بعض أوجه النشاط الخليجي العربي واإلسالمي ،كما تشمل المساعدات

نصرة حركات التحرير بالعالم والمساعدات الجارية للدول اإلفريقية واآلسيوية والعربية بغرض هدف تنموي.
 .261102منح جارية لحكومات أجنبية – التزامات مؤتمرات
 .26110201منح جارية لحكومات أجنبية – التزامات مؤتمرات:

يحمل هذا النوع بااللتزامات الجارية لحكومات أجنبية المقررة بموجب ق اررات مجلس الوزراء والصادرة في ضوء
توصيات المؤتمرات.
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 .2612المنح – لحكومات أجنبية – رأسمالية
تشمل هذه الفئة المنح الرأسمالية وهي المنح التي تنطوي على اقتناء الحكومة األجنبية المتلقية أصوال غير
متداولة ،وقد تتكون من تحويل نقدي ينبغي للجهة المتلقية أو يتعين عليها أن تستخدمه في اقتناء أصل أواصل
غير متداولة ،أو تحويل األصل مباشرة ،وتشمل التالي:

 .261201منح رأسمالية لحكومات أجنبية – المنح الخارجية
 .26120101منح رأسمالية لحكومات أجنبية – المنح الخارجية:
يحمل هذا النوع بالمنح الرأسمالية التي تقدمها الدولة للدول الصديقة العربية منها واإلفريقية واآلسيوية ولخدمة
بعض أوجه النشاط الخليجي العربي واإلسالمي.
 .261202منح رأسمالية لحكومات أجنبية – التزامات مؤتمرات
 .26120201منح رأسمالية لحكومات أجنبية – التزامات مؤتمرات:
يحمل هذا النوع بااللتزامات الرأسمالية لحكومات أجنبية المقررة بموجب ق اررات مجلس الوزراء والصادرة في ضوء
توصيات المؤتمرات.
 .262املنح –ملنظمات دولية
تشمل هذه المجموعة المنح المقدمة إلى منظمات دولية من قبل دولة الكويت ،وتشمل التالي:
 .2621المنح لمنظمات دولية – جارية
تشمل هذه الفئة المنح الجاري ـ ـت ـة وهي المن ـ ــتح المقدمة ألغراض المصروفـ ـ ـ ـات الجاري ـ ـ ـة وال ـ ـ ـتي ال تكـ ـ ـون مرتبطة
أو مشروطة باقتناء الجهة المتلقية أصوال ،وتشمل التالي:
 .262101منح جارية لمنظمات دولية – المنح الخارجية
 .26210101منح جارية لمنظمات دولية – المنح الخارجية:
يحمل هذا النوع بالمنح الجارية التي تقدمها الدولة إلى المنظمات الدولية لمواجهة الكوارث أو حوادث تتعرض
لها ولخدمة بعض أوجه نشاطها.
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 .262102منح جارية لمنظمات دولية – التزامات مؤتمرات
 .26210201منح جارية لمنظمات دولية – التزامات مؤتمرات:
يحمل هذا النوع بااللتزامات الجارية لمنظمات دولية المقررة بموجب ق اررات مجلس الوزراء والصادرة في ضوء
توصيات المؤتمرات.
 .262103منح جارية لمنظمات دولية – مركز التدريب المالي واالقتصادي CEF
 .26210301منح جارية لمنظمات دولية –مركز التدريب المالي واالقتصادي :CEF
يحمل هذا النوع بااللتزامات المترتبة وفقاً للقانون رقم  112لسنة .2014

 .2622المنح لمنظمات دولية – رأسمالية
تشمل هذه الفئة المنح الرأسمالية والتي تنطوي على اقتناء المنظمة الدولية المتلقية أصوال غير متداولة ،وقد تتكون
من تحويل نقدي ينبغي للجهة الم ـ ـ ـتلقية أو يتعين عليها أن تسـ ـ ـتخدمه في اقتناء أص ـ ـل أو أص ـ ـول غير متداولة،
أو تحويل األصل مباشرة ،وتشمل التالي:

 .262201منح رأسمالية لمنظمات دولية – المنح الخارجية
 .26220101منح رأسمالية لمنظمات دولية – المنح الخارجية:
يحمل هذا النوع بالمنح الرأسمالية التي تقدمها الدولة إلى المنظمات الدولية لخدمة بعض أوجه نشاطها.

 .262202منح رأسمالية لمنظمات دولية – التزامات مؤتمرات
 .26220201منح رأسمالية لمنظمات دولية – التزامات مؤتمرات:
يحمل هذا النوع بااللتزامات الرأسمالية لمنظمات دولية المقررة بموجب ق اررات مجلس الوزراء والصادرة في ضوء
توصيات المؤتمرات.
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 .263املنح –لوحمات أخرى تابعة للحكومة العامة
تشمل هذه المجموعة المنح الجارية والرأسمالية المقدمة من الوحدات الحكومية إلى وحدات حكومية أخرى والى
المؤسسات العامة التي لها ميزانيات مستقلة أو ملحقة بموجب قانون إنشائها ،وتشمل التالي:
 .2631المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – جارية
تشمـ ـ ـ ـل هذه الفئة المنح الجارية وهي الم ـ ـنح المـ ـ ـقدمة ألغراض المصروفات الج ـ ـ ـ ـارية والتي ال تكـ ـ ـون مرتبطة

أو مشروطة باقتناء الجهة المتلقية أصوال ،وتشمل التالي:

 .263101منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – إلى الهيئات الملحقة
يشمل هذا البند المنح الجارية المقدمة من الحكومة العامة إلى الهيئات الملحقة ،ويشمل األنواع التالية:
 .26310101مجلس األمة:

يحمل هذا النوع بالمصروفات الجارية لمجلس األمة بعد خصم إيراداته وفقاً لالئحته الداخلية الصادرة بالقانون

رقم  22لسنة .1963

 .26310102جامعة الكويت:

يحمل هذا النوع بمصروفات جامعة الكويت بعد خصم إيراداتها وفقاً لقانون إنشائها رقم  29لسنة .1966

 .26310103الهيئة العامة للمعلومات المدنية:

يحمل بقيمة مصروفات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد خصم إيراداتها وفـقـاً لقـانـون إنشـائها رقم  32لسنة

.1982

 .26310104الهيئة العامة للبيئة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المخصصة للصرف على مهام واحتياجات الهيئة العامة للبيئة بعد خصم إيراداتها وفقاً
لقانون إنشائها بموجب المرسوم بالقانون رقم  21لسنة .1995

 .26310105بلدية الكويت:

يحمل هذا النـوع بقـيـمة مصروفات بلدية الكويت بعد خـصـم إيـراداتهـا وفـقـاً لقـانـون إنشـائها رقم  15لسنة .1972

 .26310106اإلدارة العامة لإلطفاء:

يحمل هذا النـوع بقـيـمة مصروفات اإلدارة العامة لإلطفاء بعد خصم إيراداتها وفـقـاً لقـانـون إنشـائها رقم  36لسنة

.1982
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 .26310107الهيئة العامة لالستثمار:

يحمل هذا النـوع بقـيـمة مصروفات الهيئة العامة لالستثمار بعد خصم إيراداتها وفـقـاً لقـانون إنشائها رقم  47لسنة

.1982

 .26310108الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:

يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد خصم إيراداتها وفقاً لقانون إنشائها

رقم  63لسنة .1982

 .26310109الهيئة العامة لشئون القصر:

يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات الهيئة العامة لشئون القصر بعد خصم إيراداتها وفقاً لقانون إنشائها رقم 67

لسنة .1983

 .26310110الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:

يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد خصم إيراداتها وفقاً لقانون

إنشائها رقم  94لسنة .1983

 .26310111الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي:
يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بعد خصم إيراداتها

وفقاً لقانون إنشائها رقم  6لسنة .1991

 .26310112الهيئة العامة للشباب والرياضة:
يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد خـصـم المـوارد الذاتية والهبات والتبرعات

وفقاً لقانون إنشائها رقم  43لسنة .1992

 .26310113الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة:

يحمل هذا النـوع بقيمة المصروفات التي تخص الهيئة وفـقـاً للـقـانـون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص

ذوي اإلعاقة.

 .26310114الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما:

يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات التي تخص الهيئة وفقاً للقانون رقـم  10لسنة  2011بشأن إنشاء الهيئة العامة
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
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 .26310115الهيئة العامة لمكافحة الفساد:

يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات التي تخص الهيئة وفقاً للمرسوم بقانون رقم  24لسنة  2012بشأن إنشاء الهيئة

العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
 .26310116الهيئة العامة للقوى العاملة:

يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات التي تخص الهيئة وفقاً للمرسوم بقانـون رقم  109لسنة  2013في شأن الهيئة

العامة للقوى العاملة.

 .26310117الهيئة العامة للغذاء والتغذية:

يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات التي تخص الهيئة وفقاً للمرسوم بقانون رقم  112لسنة  2013بشأن إنشاء

الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

 .26310118هيئة تشجيع االستثمار المباشر:

يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات التي تخص الهيئة وفقاً للمرسوم بقانـون رقم  116لسنة  2013في شأن تشجيع

االستثمار المباشر في دولة الكويت.

 .26310119هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

يحمل هذا النوع بقيمة مصروفات التي تخص الهيئة وفقاً للمرسوم بقانـون رقم  116لسنة  2014في شأن الشراكة
بين القطاعين العام والخاص.

 .263102منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – إلى المؤسسات المستقلة
يشمل هذا البند المنح الجارية المقدمة من الحكومة العامة إلى المؤسسات المستقلة ،ويشمل األنواع التالية:
 .26310201بنك االئتمان الكويتي:

يحمل هذا النوع بما تدفعه الحكومة لبنك االئتمان الكويتي طبقاً لمرسوم قانون إنشائه رقم  30لسنة  1965وقانون

رقم  1لسنة .2014

 .26310202معهد الكويت لألبحاث العلمية:

يحمل هذا النوع بالدعم السنوي الذي تقدمة الحكومة للمعهـد وفقـاً للمرسوم بالقانون رقم  28لسنة  1981بشأن

معهد الكويت لألبحاث العلمية.

 .26310203المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية:
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يحمل هذا النوع بالمساهمة المالية وفقاً لما يقضي به قانون إنشاء المؤسسة رقم  31لسنة  1976وتعادل هذه
المساهمة مجموع اإليرادات التي تستحق للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن تعويض صندوق تأمين
الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة وصندوق تأمين إصابات العمل وصندوق التأمين االختياري أيا كان سبب
استحقاقها أو التحمل بها كما نص عليه القرار رقم  1977/14بشأن المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية

العامة للدولة وأي قوانين أو ق اررات أخرى تصدر في هذا الشأن.
 .26310204وكالة االنباء الكويتية:

يحمل هذا النـوع بالمساهـمـة المـاليـة التي تقدمها الدولة وفـقـاً لمـا يقضي به قانـون إنشـاء الوكالة رقم  70لسنة

.1976

 .26310206بيت الزكاة:

يحمل هذا النـوع بقـيـمـة الفـرق بين المصروفات واإليرادات الذاتية لبيت الزكاة وفـقـاً لقـانـون إنشائه رقم  5لسنة
.1982

 .26310207المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

يحمل هذا النـوع بالمبالغ التي تخصص للمؤسسة العامة للـرعـايـة السكـنـيـة وفـقـاً لقـانـون إنشائها رقم  47لسنة

.1993

 .26310208الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تخصص للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً
لقانون إنشائه رقم  98لسنة .2013
 .26310209الهيئة العامة للطرق والنقل البري:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تخصص كرأسمال للهيئة العامة للطرق والنقل البري وفقاً لقانون إنشائه رقم 115

لسنة .2014

 .263199تحويالت أخرى
 .26319901تحويالت للهيئات والمؤسسات األخرى:
يحمل هذا النوع بأي تحويالت للهيئات والمؤسسات العامة والتي لم ترد ضمن البنود واألنواع السابقة في هذه

الفئة.
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 .2632المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – رأسمالية
تشمل هذه الفئة المنح الرأسمالية والتي تنطوي على اقتناء الوحدات التابعة للحكومة العامة المتلقية أصوال ،وقد

تتكون من تحويل نقدي ينبغي للجهة المتلقية أو يتعين عليها أن تستخدمه في اقتناء أصل أو أصول غير متداولة،

أو تحويل األصل مباشرة ،وتشمل التالي:

 .263201المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – رأسمالية
 .26320101المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – رأسمالية.
 .264املنح – جلهات أجنبية أخرى
تشمل هذه المجموعة المنح الجارية والرأسمالية المقدمة إلى جهات أجنبية أخرى عدا الحكومات والمنظمات من
قبل دولة الكويت ،وتشمل التالي:
 .2641المنح لجهات أجنبية أخرى – جارية
تشمل هذه الفئة المنح الج ـ ـ ـارية وهي المن ـ ـ ـ ـح المقدمة ألغراض المص ـ ـ ـ ـروفات الج ـ ـ ـ ـارية والتي ال تكون مرتبطة
أو مشروطة باقتناء الجهة المتلقية أصوال ،وتشمل التالي:
 .264101منح جارية لجهات أجنبية أخرى – المنح الخارجية
 .26410101منح جارية لجهات أجنبية أخرى – المنح الخارجية:
يحمل هذا النوع بالمنح الجارية التي تقدمها الدولة إلى جهات أجنبية لخدمة بعض أوجه نشاطها.
 .2642المنح لجهات أجنبية أخرى – رأسمالية
تشمل هذه الفئة المنح الرأسمالية والتي تنطوي على اقتناء الجهات األجنبية المتلقية أصوال غير متداولة ،وقد

تتكون من تحويل نقدي ينبغي للجهة المتلقية أو يتعين عليها أن تستخدمه في اقتناء أصل أو أصول غير متداولة،

أو تحويل األصل مباشرة ،وتشمل التالي:

 .264201منح رأسمالية لجهات أجنبية أخرى – المنح الخارجية
 .26420101منح رأسمالية لجهات أجنبية أخرى – المنح الخارجية:
يحمل هذا النوع بالمنح الرأسمالية التي تقدمها الدولة إلى جهات أجنبية لخدمة بعض أوجه نشاطها.
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الباب السابع:

 .27املنافع االجتماعية
يشمل هذا الباب المنافع االجتماعية وهي تحويالت نقدية أو عينية لحماية المجتمع بأسره أو فئات معينة منه من
مخاطر اجتماعية معينة .والخطر االجتماعي هو حدث أو ظرف يمكن أن يؤثر تأثي اًر معاكساً على رفاهية األسر
المعنية إما بأن يفرض أعباء إضافية على مواردها أو بأن يؤدي إلى انخفاض دخلها ،ومن أمثلة المنافع
االجتماعية تقديم الخدمات الطبية وتعويضات البطالة ،ومعاشات الضمان االجتماعي ،ويشمل التالي:

 .271منافع الضمان االجتماعي

تشمل هذه المجموعة منافع الضمان االجتماعي وهي منافع اجتماعية مستحقة الدفع نقداً أو عيناً من برامج

الضمان االجتماعي إلى األسر ،وتشمل التالي:
 .2711منافع الضمان االجتماعي النقدية

تشمل منافع الضمان االجتماعي النقدية في العادة منافع المرض والعجز وبدالت الوالدة وبدالت األطفال أو
األسرة ومنافع البطالة ومعاشات المتقاعدين ومعاشات ورثتهم والمنافع التي تقدم في حال حدوث وفاة ،وتشمل

التالي:

 .271101منافع الضمان االجتماعي النقدية
 .27110101منافع الضمان االجتماعي النقدية
 .2712منافع الضمان االجتماعي العينية
تتألف منافع الضمان االجتماعي العينية من سلع وخدمات مشتراه من منـتـج سـوقي نيابة عن األسر وتعويضات
المنافع التي اشترتها األسر وفق قواعد البرنامج المعني .والمرجع أن تشمل هذه المنافع عادة على العالج الطبي
وعالج األسنان والعمليات الجراحية ،واإلقامة بالمستشفيات والنظارات الطبية ،والمنتجات الصيدالنية ،والرعاية

المنزلية وسلع أو خدمات مشابهة ،وتشمل التالي:
 .271201منافع الضمان االجتماعي العينية

 .27120101التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين:
يحمل هذا البند بالنفقات التي تتحملها الجهة الحكومية نظير التعاقد مع شركات التأمين بغرض التغطية التأمينية

الصحية للمواطنين المتقاعدين استناداً الى المرسوم بالقانون رقم  114لسنة  2014بشأن التأمين الصحي على

المواطنين المتقاعدين.
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 .272منافع املساعمة االجتماعية
تشمل هذه المجموعة منافع المساعدة االجتماعية وهي تحويالت تدفع إلى األسر لتلبية نفس االحتياجات التي
تلبيها منافع التأمين االجتماعي دون أن تقدم بموجب برامج التأمين االجتماعي .ويمكن دفع منافع المساعدة
االجتماعية في حالة عدم وجود برامج التأمين االجتماعي لتغطية الظروف المعنية ،أو في حالة عدم اشتراك
أسر معينة في برامج التأمين االجتماعي القائمة ،أو إذا اعتبرت منافع التأمين االجتماعي غير كافية للوفاء
باحتياجات معينة .وال تشمل منافع المساعدة االجتماعية على التحويالت التي تتم لمواجهة أحداث أو ظروف ال
تشملها برامج الـتأمين االجتماعي في المعتاد مثل الكوارث الطبيعية .وتسجل تلك التحويالت تحت مصروفات
أخرى متنوعة .وتتألف منافع المساعدة االجتماعية العينية من تحويالت إلى األسر مماثلة في طبيعتها لمنافع
الضمان االجتماعي العينية .وتقدم في نفس الظروف التي تقدم فيها منافع المساعدة االجتماعية ،وتشمل التالي:
 .2721منافع المساعدة االجتماعية النقدية
تشمل هذه الفئة المساعدات االجتماعية النقدية المقدمة ،وتشمل التالي:
 .272101الرعاية االجتماعية
 .27210101الرعاية االجتماعية:

يحمل هذا النوع بالمساعدات االجتماعية كما نص عليها المرسوم بالقانـون رقـم  22لسنة  1978المعدل بالمراسيم

بالقوانين أرقام  54لسنة  1979و 16لسنة  1981في شأن المساعدات العامة وطبقا للق اررات التي تصدر بشأن
كل من أنواع المساعدات التالية:
 -1مساعدات اجتماعية( :عجز ،شيخوخة ،أسر مساجين ،أرامل ،أيتام ،طلبة ذوي عاهات...الخ).
 -2إعانات دورية :هي إعانات شبه ثابتة تصرف لبعض األسر واألفراد بق اررات صادرة من مجلس الوزراء
حسب كل حالة طبقا لما يقرره مجلس الوزراء.
 -3إغاثة :يتم صرفها في حالة النكبات والكوارث بقرار من وزير الشئون االجتماعية والعمل طبقا للمادة
رقم  36من القرار الوزاري بشأن الالئحة التنفيذية للمساعدات العامة.
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 .272102منح الزواج
 .27210201منح الزواج:

يحمل هذا النوع بفوائد قروض الزواج والمبالغ المقررة كمنحة من الدولة للمواطنين والتي تصرف ضمن قروض

الزواج بموجب ق اررات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
 .272103إعانات الباحثين عن عمل ومكافآت الخريجين
 .27210301إعانات الباحثين عن عمل:

يحمل هذا النوع بالبدالت النقدية للعاطلين عن العمل حسبما جاء بالقانون رقم  19لسنة .2000

 .27210302المكافأة االجتماعية للخريجين:

يحمل هذا النوع بقيمة المكافآت االجتماعية للطلبة الخريجين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي

والتدريب من تاريخ التخرج وحتى تاريخ الحصول على عمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص استناداً

إلى قرار مجلس الوزراء رقم  797لسنة .2013
 .272104عالوة اجتماعية للعمالة الوطنية

 .27210401عالوة اجتماعية للعمالة الوطنية:

يحمل هذا النوع بالتكاليف التي تنفقها الدولة عن العالوة االجتماعية للعمالة الوطنية من أصحاب المهن الحرة

والحرف والعاملين بالقطاع غير الحكومي وذلك تنفيذاً لقانون رقم  19لسنة .2000
 .272105عالوة أوالد للعمالة الوطنية
 .27210501عالوة أوالد للعمالة الوطنية:

يحمل هذا النوع عالوة األوالد التي تدفع للموظفين غير الحكوميين وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف وذلك

تنفيذاً للقانون رقم  19لسنة .2000

 .272106عالوة غالء معيشة للعمالة الوطنية
 .27210601عالوة غالء معيشة للعمالة الوطنية:
يحمل هذا النوع بتكلفة عالوة غالء معيشة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  230في اجتماعه االستثنائي

رقم  2008/8المنعقد بتاريخ  2008/2/21بواقع  120دينار كويتي شهرياً للعاملين الكويتيين بالجهات غير
الحكومية الخاضعين ألحكام القانون رقم  19لسنة  2000بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات
غير الحكومية اعتبا اًر من .2008/3/1
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 .272107مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص
 .27210701مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص:

يحمل هذا النوع بقيمة المكافأة الخاصة المقررة بموجب ق ارري مجلس الوزراء رقمي  405و 548لسنة 2012
بشأن منح مكافأة خاصة للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومنح مكافأة مالية للكويتيين العاملين في الجهات

غير الحكومية.

 .272108دعم خدمات تعليمية وتربوية
 .27210801دعم خدمات تعليمية وتربوية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للطلبة غير المشمولين

بالمؤسسات التعليمية الحكومية ،على سبيل المثال أبناء العسكريين من غير محددي الجنسية والطلبة التابعين

لصندوق الرعاية التعليمية وفقا للق اررات الصادرة بهذا الشـ ـ ـ ـ ـأن ،وكذلك الط ـ ـ ـلبة من ذوي اإلعاقة وفقاً للقانـ ـ ـ ـون

رقم  8لسنة .2010

 .272199منافع المساعدة االجتماعية النقدية – أخرى
 .27219901منافع المساعدة االجتماعية النقدية – أخرى:

يحمل هذا النوع أية مصروفات أخرى تخصص كمنافع مساعدات اجتماعية نقدية والتي لم ترد ضمن البنود
واألنواع السابقة في هذه الفئة.

 .2722منافع المساعدة االجتماعية العينية
تشمل هذه الفئة المساعدات االجتماعية العينية المقدمة ،وتشمل التالي:
 .272201تنمية القوى العاملة
 .27220101تنمية القوى العاملة:

يحمل هذا النوع بتكاليف مساهمة الدولة في تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية وفقاً للقواعد

المنظمة لذلك وحسب ما جاء بالقانون رقم  19لسنة .2000

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  308من 345

 .272202الخدمات الصحية بالخارج
يشمل هذا البند نفقات عالج المواطنين والطلبة المبعوثين بالخارج ويشمل التالي:
 .27220201الخدمات الصحية بالخارج – مواطنين:
يحمل هذا النوع بنفقات عالج المواطنين بالخارج ويشمل تكاليف العالج من استشارات طبية وتكاليف إقامة في

المستشفيات وثمن أدوية وأجور أطباء ونفقات أخرى تتم طبقاً للق اررات الصادرة بهذا الشأن.
 .27220202الخدمات الصحية بالخارج – طلبة ومبعوثين:

يحمل هذا النوع بنفقات عالج الطلبة والمبعوثين بالخارج ويشمل تكاليف العالج من استشارات طبية وتكاليف

اإلقامة في المستشفيات وثمن أدوية وأجور أطباء ونفقات أخرى تتم طبقاً للق اررات الصادرة بهذا الشأن.
 .272299منافع المساعدة االجتماعية العينية – أخرى
 .27229901منافع المساعدة االجتماعية العينية – أخرى:

يحمل هذا النوع بأية مصروفات أخرى تخصص كمنافع مساعدات اجتماعية عينية والتي لم ترد ضمن البنود
واألنواع السابقة في هذه الفئة.

 .273املنافع االجتماعية املدقممة من أرباب العمل

هي منافع اجتماعية نقدية أو عينية تدفعها وحدات حكومية إلى موظفيها أو إلى موظفي وحدات حكومية أخرى

مشاركة في البرنامج المعني ( أو إلى ورثتهم أومن يعولون ممن يستوفون أهلية الحصول على هذه المدفوعات)
 ،والمنافع المقدمة مماثلة لمنافع برامج الضمان االجتماعي ،مثل االستمرار في دفع األجور أثناء فترات التغيب

عن العمل نتيجة لسوء الحالة الصحية أو الحوادث أو الوالدة وما إلى ذلك ،وبدالت األسرة أو التعليم أو غيرها
من البدالت ،وتعويضات إنهاء الخدمة في حالة االستغناء عن العمالة الزائدة أو في حالة العجز أو الوفاة نتيجة

حادث .والمصروفات الطبية العامة غير المرتبطة بعمل الموظفين ومصاريف بيوت النقاهة والتقاعد ،وتشمل هذه
المجموعة ما يلي:
 .2731المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل
تشمل هذه الفئة المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل ،وتشمل التالي:
 .273101المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل
 .27310101المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل
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 .2732المنافع االجتماعية العينية المقدمة من أرباب العمل
تشمل هذه الفئة المنافع االجتماعية العينية المقدمة من أرباب العمل ،وتشمل التالي:
 .273201عالج طبي
 .27320101عالج طبي:
يحمل هذا النوع بالنفقات الالزمة لعالج موظفي البعثات التمثيلية في الخارج وعائالتهم وكذلك بعض الجهات

الملحقة التي تسمح اللوائح الخاصة بها منح تلك الميزة.
 .273203تعليم
 .27320301تعليم:

يحمل هذا النوع بنفقات تعليم أبناء موظفي البعثات التمثيلية في الخارج وكذلك أبناء موظفي بعض الجهات

الملحقة التي تسمح اللوائح الخاصة بها منح تلك الميزة.

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  310من 345

الباب الثامن:

 .28مصروفات وحتويالت أخرى
يشمل هذا الباب المصروفات األخرى وهي أنواع أخرى من المصروفات لم يرد ذكرها في األبواب السابقة ،كإيجار

أصول طبيعية ومصروفات أخرى متنوعة وخسائر فروقات تغير عملة ،ويشمل التالي:

 .281إجيار أصول طبيعية
تشمل هذه المجموعة إيجار األصول الطبيعية وهي المصروفات التي تنشأ ارتباطا بعمليات تأجير معينة لألراضي
وغيرها من األصول التي تتوافر طبيعياً لذا ينبغي عدم الخلط بين إيجار األصول الطبيعية وايجار األصول
الم ْنتَ َجة يقومون
الم ْنتَ َجة الذي يعامل كاستخدام سلع وخدمات وينشأ اختالف المعالجة ألن مؤجري األصول ُ
ُ
بعملية إنتاج يقدمون بموجبها خدمات إلى المستأجـر( مثـل االحتفاظ بمخزونات من أصول ثابتة متاحة للتأجير
بإشعار قصير واصالح وصيانة األصول المؤجرة وعلى وجه الخصوص  :تعامل اإليجارات التي تدفعها الجهات
الحكومية بوصفها مستأجرة كمدفوعات مقابل توفير خدمات مباني أو خدمات إسكان قد تضم معاملة واحدة ايجار
أصول طبيعية ومبيعات سلع وخدمات  ،ويمكن أن يحدث ذلك عندما تقوم إحدى الجهات الحكومية بتأجير أرض
ومباني مقامة على تلك األرض بعقد واحد ،وال يفصل العقد ايجار األرض عن إيجار المباني ،واذا لم يتوافر
أساس موضوعي لتقسيم المدفوعات بين ايجار األرض وايجار المباني ،فإن المبلغ بأكمله يقيد كإيجار إذا كانت
قيمة المباني أكبر من قيمة األرض والعكس صحيح )  ،وتشمل التالي:

 .2811إيجار أراضي
 .281101إيجار أراضي
 .28110101إيجار أراضي:
يحمل هذا النوع بقيمة عقود اإليجار لألراضي التي تستأجرها الجهة الحكومية الستخداماتها المختلفة ما عدا

اإليجارات الخاصة بإسكان الموظفين.
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 .282مصروفات وحتويالت أخرى متنوعة
تشمل مجموعة المصروفات والتحويالت األخرى المتنوعة عدداً من التحويالت التي تخدم أغراضاً مختلفة تماماً،
وأي معامالت مصروفات أخرى غير مصنفة في مكان آخر ،وتشمل التالي:
 .2821بعثات
تشمل هذه الفئة نوعين من البعثات ،بعثات خاصة بالموظفين وأخرى خاصة بالطلبة على النحو التالي:
 .282101بعثات دراسية للموظفين
 .28210101بعثات دراسية للموظفين:

يحمل هذا النوع بالنفقات الدراسية للمبعوثين إلى الخارج من موظفي الدولة بهدف زيادة تحصيلهم العلمي أو لرفع
كفاءتهم في مجال تخصصهم ويتم تحديد مخصصات هذا النوع وذلك طبقا لق اررات مجلس الخدمة المدنية واللوائح

الداخلية للجهات الملحقة.

 .282102بعثات دراسية للطلبة
 .28210201بعثات دراسية للطلبة:

يحمل هذا النوع بمخصصات المبعوثين من الطلبة وتشمل تذاكر سفر والرواتب الشهرية ومخصصات كتب

ورسوم دراسية وغيرها حسب اللوائح المالية المنظمة لمثل هذه البعثات باإلضافة إلى مصروفات األقسام اإلدارية

والثقافية بالخارج واعانات اتحادات الطالب بالخارج.

 .2822الحمالت الدينية
 .282201الحمالت الدينية
 .28220101الحمالت الدينية:

يحمل هذا النوع بمخصصات بعثة الحج طبقاً لقانون رقم  58لسنة  1976والمعدل بالقانون رقم  82لسنة 1983

حيث تشمل الخدمات المقدمة لحجاج بيت هللا الحرام والمرشدين الدينـييـن ومخصصات لجنة شئون الحج،
باإلضافة إلى مخصصات معسكر البعثة الدبلوماسية الكويتية لتمثيل الكويت في المهرجانات الدينية في مكة

المكرمة ،وكـذلك مخـصـصات بعـثـة الحـج الطبية طبقاً للقرار رقم  9لسنة  1980بشأن المخصصات المالية لبعثة
الحج الطبية.
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 .2823تنفيذ أحكام قضائية
 .282301تنفيذ أحكام قضائية
 .28230101تنفيذ أحكام قضائية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للغير نتيجة األحكام القضائية الصادرة ضد الجهة الحكومية وال يشمل قيمة

أعمال أو خدمات غير مدفوعة من قبل الجهة الحكومية حيث يتم تحميلها على النوع المختص.
 .2824تحويالت لألفراد
تشمل هذه الفئة المدفوعات التحويلية الداخلية لألفراد سواء كانوا عاملين بالدولة أو من غير العاملين في الدولة
وتصرف هذه المبالغ نتيجة لحاالت معينة ،وتشمل التالي:

 .282401تعويضات حوادث
 .28240101تعويضات حوادث:
يحمل هذا النوع بما تدفعه الدولة كتعويض لموظفيها نتيجة إصابتهم أو وفاتهم أثناء العمل الرسمي أو بسببه
كذلك تعويض غير العاملين في القطاع الحكومي نتيجة إلصابتهم بأي ضرر يقع عليهم في أي جهة حكومية
وتدفع هذه التعويضات بموجب أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة استـناداً للمـادة رقم  21من القانون
رقم  18لسنة  1960وقرار مجلس الوزراء رقم  15بجلسته  43لسنة .1983

 .282402مكافآت وجوائز لغير الموظفين
 .28240201مكافآت وجوائز لغير الموظفين:
يحمل هذا النوع بما يدفع لغير الموظفين من مكافآت نقدية شهرية أو غير شهرية ومكافآت عينية بشكل جوائز
أو غيرها بهدف تحقيق غرض عام اجتماعي ثقافي أو إعالمي ويتم بقرار من مجلس الوزراء وحسب ق اررات و ازرة
المالية ،وعلى سبيل المثال المكافآت النقدية وغير النقدية الشهرية التي تقدم إلى طلبة دار القرآن الكريم.
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 .282403فوائد قروض عقارية
 .28240301فوائد قروض عقارية:

يحمل هذا النوع بالفوائد التي تتحملها الدولة عن قروض عقارية ممنوحة للمواطنين نظير بناء أو سكن أو توسعة

أو ترميم ،مساهمة من الدولة في تحمل جزء من عبء المواطن ولتوفير سكن مالئم له بغرض رفع مستوى

المعيشة.
 .282404اعفاء من قروض عقارية
 .28240401اعفاء من قروض عقارية:
يح مل هذا النوع بقررات إعفاء المواطنين من سداد القروض العقارية المستحقة عليهم والتي تصدر بقرار من
مجلس الوزراء.
 .282405اعباء المديونيات الصعبة
 .28240501اعباء المديونيات الصعبة:
يحمل هذا النوع بمبالغ فوائد سندات المديونيات الصعبة والتي تتحملها الدولة نتيجة لشراء بعض المديونيات
وتدفع للبنوك المحلية بواسطة البنك المركزي باإلضافة إلى مصاريف إدارة تلك المديونيات من قبل البنك المركزي
وأي مصروفات أخرى.
 .282406المنحة األميرية
 .28240601المنحة األميرية:
يحمل هذا النوع بالمزايا العينية والنقدية المحولة لألفراد على شكل منحة من سمو األمير حفظه هللا ورعاه حسب
المراسيم الصادرة بهذا الشأن.
 .282499تحويالت أخرى لألفراد
 .28249901تحويالت أخرى لألفراد:
يحمل هذا النوع بالمصروفات التي ال تندرج ضمن البنود السابقة الخاصة بتحويالت األفراد.
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 .2825دعم المؤسسات األهلية
تشمل هذه الفئة الدعم الذي تقدمة الدولة للمؤسسات األهلية (كالمدارس الخاصة والصحف المحلية واألندية
الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية) وذلك لتشجيعها على تقديم خدماتها العامة أو لدعم أنشطة
معينة حسب القوانين أو الق اررات الصادرة من مجلس الوزراء ،وتشمل التالي:

 .282502دعم الصحف المحلية
 .28250201دعم الصحف المحلية:
يحمل هذا النوع بااللتزامات الفعلية الصادر بها قوانين بدعم الصحف والمجالت التي تصدر بدولة الكويت بفئات
محددة لكل جريدة يومية أو مجلة أسبوعية أو شهرية ويقدم الدعم من قبل و ازرة اإلعالم للمساهمة في الترشيد
اإلعالمي للصحف والمجالت وااللتزام بتحقيق األهداف العامة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم .1977/53

 .282503مساعدات االندية واالنشطة الرياضية
 .28250301مساعدات األندية واألنشطة الرياضية:
يحمل هذا النوع بالمساعدات التي تقدمها الدولة لالتحادات الرياضية واللجنة األولمبية واألندية ذات األهداف
المختلفة وتصرف لهذه األندية إعانات سنوية بغية تمكينها من تأدية أهدافها في خدمة المجتمع.

 .282504مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام
 .28250401مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام:
يحمل هذا النوع بالمساعدات التي تقدمها الدولة لجمعيات النفع العام والمسارح والفرق الشعبية واتحادات ونقابات
العمال وتصرف هذه اإلعانة حسب الق اررات الصادرة بشأنها.
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 .2826تحويالت زكاة
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تحولها الوحدات الحكومية على سبيـل الـزكـاة إلى المصـارف الشرعية ،وتشمل التالي:
 .282601اعانات بيت الزكاة
 .28260101اعانات بيت الزكاة:

هو مبلغ يخصص سنويا ألغراض الزكاة فقط من ميزانية الو ازرات واإلدارات الحكومية.

 .282602زكاة الشركات المحولة
 .28260201زكاة الشركات المحولة:

هي المبالغ التي تتولى و ازرة المالية تحويلها إلى المص ـ ـ ـ ـارف الشرعية من المبـ ـ ـ ـلغ المحصل بموجب القـ ـ ـ ـ ـانون

رقم  46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

 .2827تعويض األنشطة الخاصة والمختلفة
تشمل هذه الفئة تعويض خسائر بعض األنشطة الخاصة أو األنشطة المختلفة التي تقدم خدمات عامة أو تمثل
بعض أوجه النشاط االقتصادي في الدولة طبقاً لما يصـدر بهـا من قـ اررات من مجلس الوزراء ،وتشمل التالي:
 .282701األنشطة الخاصة
 .28270101األنشطة الخاصة:
يحمل هذا النوع باإلعانات التي تقدم لبعض األنشطة الخاصة ،على سبيل المثال تعويض أصحاب المزارع

واألبقار ،باإلضافة إلى اإلعانات التي تقدم بهدف تشجيع وتنمية أوجه النشاط االقتصادي أو بهدف حماية المنتج

النهائي من األضرار والخسائر.

 .282702األنشطة المختلفة
 .28270201األنشطة المختلفة:

يحمل هذا النوع بالتعويضات واإلعانات المختلفة أو أي مصروفات طارئة ال تندرج ضمن البند أعاله مثال ذلك

مكافحة القوارض وتعويضات أصحاب الحظائر  ...الخ.
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 .2828عجوزات الصناديق والعهد النقدية
 .282801عجوزات الصناديق والعهد النقدية
 .28280101عجوزات الصناديق والعهد النقدية:
يحمل هذا النوع بقيمة عجوزات الصناديق والعهد النقدية بالجهات الحكومية على أن يتم صدور قرار من مجلس

الوزراء بشأنها.

 .2829التزامات ومصروفات أخرى
 .282901مصروفات طارئة
 .28290101مصرفات طارئة:

يحمل هذا النوع المصروفات الطارئة الناتجة عن الظروف األمنية وذلك وفقا للضوابط واآلليات التي تضعها

و ازرة المالية ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
 .282902مؤتمرات محلية
 .28290201مؤتمرات محلية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المخصصة للمؤتمرات والندوات العلمية ومؤتمرات العالقات العامة التي تدعو إليها

الكويت بمشاركة من منظمات إقليمية أو عربية أو دولية باقتراح من الجهات الحكومية حسب طبيعة وظيفة
وأهداف كل منها وبموافقة مجلس الوزراء.
 .282903مؤتمرات خارجية
 .28290301مؤتمرات خارجية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المخصصة لمواجهة الصرف على المؤتمرات أو الندوات أو االجتماعات التي تعقد

بالخارج وتشترك بها دولة الكويت وفقاً لق اررات مجلس الوزراء.
 .282904الدورات الرياضية
 .28290401الدورات الرياضية:

يحمل هذا النوع بتكاليف االشتراك بالدورات الرياضية التي تنظم بالداخل أو الخارج بناء على توصية اللجنة
األولمبية وبموافقة مجلس الوزراء وتشمل مصروفات المشتركين والوفود المرافقة وتكاليف الدورة وتكاليف استقبال
الفرق الزائرة وارسال موفدين رياضيين لحضور دراسات رياضية في الخارج.
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 .282905الشئون القضائية
 .28290501الشئون القضائية:
يحمل هذا النوع بما يخص شئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما وذلك استناداً للقانون رقم 10
لسنة .1996
 .282906مهمات رسمية في الخارج
 .28290601مهمات رسمية في الخارج:
يحمل هذا النوع بنفقات السفر ومصروفات االنتقال للموظفين عند تكليفهم بمهمات خارج البالد على نفقة الحكومة
في وسائل االنتقال المختلفة حيث تصرف لهم تذاكر سفر حسب الفئة الوظيفية التي ينتمون إليها ،وتشمل نفقات
السفر أجور المبيت والمأكل واالنتقاالت المحلية أثناء المهمة بمخصصات محددة لشاغلي مجموعة الوظائف
القيادية والرئيسية األخرى والمعينين على وظائف دائمة أو مؤقتة وذلك طبقاً لق اررات مجلس الخدمة المدنية
باإلضافة إلى اللوائح الخاصة الصادرة بقرار مجلس الوزراء بالنسبة لجمعيات النفع العام واللوائح الداخلية للجهات
الملحقة.
 .282907قنصليات فخرية
 .28290701قنصليات فخرية:
يحمل هذا النوع بالمصروفات اإلجمالية للقنصليات الفخرية لدولة الكويت بالخارج وتشمل جميع أنواع المصروفات
حيث يخصص مبلغ معين لكل قنصلية يشمل جميع البنود.
 .282908تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية
 .28290801تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية:
يحمل هذا النوع بالمصروفات اإلجمالية لتكاليف تشغيل الطائرات الحكومية.
 .282909وزارة الدفاع
 .28290901و ازرة الدفاع:

يحمل هذا النوع بمرتبات العسكريين وتنفيذ المشاريع الدفاعية عن البالد ،باإلضافة إلى مخصصات البعثات

العسكرية والدراسات التدريبية ومكافأة التجنيد اإللزامي ويقتصر هذا النوع على برامج الشئون العسكرية بو ازرة

الدفاع ويشمل جميع أبواب المصروفات الجارية.
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 .282910مخصصات رئيس الدولة
 .28291001مخصصات رئيس الدولة:

يحمل هذا النوع بما نص عليه القانون رقم  4لسنة  1966والمعدل بالمرسوم رقم  12لسنة  1978بشأن
مخصصات حضرة صاحب السمو أمير البالد طيلة مدة حكمه وتحديد شروط استحقاق أفراد األسرة الحاكمة في

هذه المخصصات وطريقة تقديرها وصرفها بمرسوم أميري.

 .282999التزامات أخرى
 .28299901التزامات أخرى:

يحمل هذا النوع بمبالغ ذات طابع خاص بو ازرة المالية-الحسابات العامة فقط.

 .285خسائر فروقات تغري العملة
 .2851خسائر فروقات تغير العملة
 .285101خسائر فروقات تغير العملة
 .28510101خسائر فروقات تغير العملة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ الالزمة لتسوية الفروقات المدينة التي قد تظهر نتيجة تغطية مصاريف تثبيت أسعار

صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الدينار الكويتي.
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النفدقات

الرأمسالية
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التوجيه الثالث:

 .3النفدقات الرأمسالية
هي النفقات والمبالغ التي تدفع على شراء األصول غير المتداولة أو اإلضافات عليها أو إجراء صيانة جذرية
لها .وتعتبر الصيانة جذرية عندما تؤدي إلى إطالة العمر اإلنتاجي لألصل أو تحسين كفاءته وأداؤه .تستخدم
الوحدات الحكومية األصول إلنتاج سلع وخدمات شأنها في ذلك شأن الشركات .فعلى سبيل المثال ،تستخدم
المباني اإلدارية ،إلى جانب خدمات موظفي الحكومة والمعدات المكتبية وسلع وخدمات أخرى ،في إنتاج خدمات
اجتماعية أو فردية مثل الخدمات اإلدارية العامة .غير أنه إضافة إلى ذلك ،غالباً ما تمتلك الحكومات أصوالً
يستهلك الجمهور العام خدماتها بصورة مباشرة وأصوالً يتعين المحافظة عليها بسبب أهميتها التاريخية أو الثقافية.
وبذلك ،عند تطبيق مفهوم األصول على قطاع الحكومة العامة ،فإنه يتضمن عادة مجموعة أصول أوسع نطاقا
بكثير من األصول التي تملكها مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص في المعتاد ،ويشمل التالي:

الباب الثاني:
 .32شراء األصول غري املتماولة
 .323شراء األصول غري املتماولة غري املالية امللموسة
إن األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة هي أصول ثابتة ملموسة تستخدم بصورة متكررة أو مستمرة في
عمليات إنتاج لمدة تزيد عن عام .والخاصية المميزة لألصل الثابت ليست في كونه أصال معم ار بمفهوم مادي،
بل في إمكانية استخدامه بصورة متكررة أو مستمرة في اإلنتاج لفترة زمنية طويلة ،فقد تكون بعض السلع ،مثل
الفحم المستخدم كوقود ،سلعا معمرة للغاية من الناحية المادية ولكن ال تعتبر أصوال ثابتة ألنه ال يمكن استخدامها
إال مرة واحدة ،وتصنف األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة إلى الفئات التالية:
 .3231شراء األراضي
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تقوم الدولة بدفعها نظير ش ـ ـ ـ ـراء أراضي بغرض إنشـ ـ ـ ـاء مبـ ـ ـ ـاني تابعة للحـ ـ ـ ـ ـكومة
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أو استمالك األراضي بغرض تحقيق هدف عام ويتم تعويض األهالي عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يس ـ ـ ـاوي
أو يزيد عن قيمته االقتصادية واالجتماعية ،وتشمل التالي:
 .323101شراء واستمالك األراضي
 .32310101شراء األراضي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تدفعها الدولة لشراء أراضي بغرض إنشاء مباني تابعة للحكومة.
 .32310102استمالك األراضي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تدفعها الدولة نظير استمالكها لألراضي بغرض تحقيق هدف عام ويتم تعويض
أصحاب هذه األراضي عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد عن قيمتها االقتصادية واالجتماعية.

 .3232شراء المباني والتحسينات على األراضي
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تقوم الدولة بدفعها نظير شراء المباني والتحسينات على األراضي بغرض إنشاء
مباني تابعة للحكومة أو استمالك المباني والتحسينات على األراضي بغرض تحقيق هدف عام ويتم تعويض
األهالي عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي او يزيد عن قيمته االقتصادية واالجتماعية ،وتشمل التالي:

 .323201شراء واستمالك مجمعات سكنية
 .32320101شراء مجمعات سكنية:
المجمعات السكنية هي عبارة عن مجموعة من األبنية المخصصة للسكن وتتكون هذه المباني من عدة وحدات
ويحـمـل هذا النـوع بالمبالـغ المدفوعة لشراء بنايات شقق سكنية ،مجمعات سكنية (مجمعات سكنية دبلوماسية،
بعثات ،سكن الطلبة) وغيرها.
 .32320102استمالك مجمعات سكنية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تدفعها الدولة نظير استمالك بنايات شقق سكنية ،مجمعات سكنية وغيرها بغرض
تحقيق هدف عام ويتم تعويض أصحاب هذه المباني عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد عن قيمة
االقتصادية واالجتماعية.
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 .323202شراء واستمالك وحدات سكنية
 .32320201شراء وحدات سكنية:
الوحدات السكنية هي مكان إقامة منفصل وقائم بذاته مخصص للسكن ويحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء
منازل ،منازل سفراء ،فيال ،شاليهات ،شقق وغيرها.
 .32320202استمالك وحدات سكنية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تدفعها الدولة نظير استمالك منازل ،فيال ،شقق وغيرها بغرض تحقيق هدف عام
ويتم تعويض أصحاب هذه المباني عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد عن قيمة االقتصادية
واالجتماعية.

 .323203شراء واستمالك مباني تجارية
 .32320301شراء مباني تجارية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء مباني تجارية مثل بنايات ،مكاتب ،مراكز تسوق ،فنادق ،شقق فندقية،
مطاعم ،مباني متعددة االستخدام (سكني ،تجاري ،فنادق ،مواقف ...الخ) وغيرها.
 .32320302استمالك مباني تجارية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تدفعها الدولة نظير استمالك بنايات تجارية ،مكاتب ،مراكز تسوق ،فنادق ،شقق
فندقية ،مطاعم ،مباني متعددة االستخدام (سكني ،تجاري ،فنادق ،مواقف ...الخ) وغيرها بغرض تحقيق هدف
عام ويتم تعويض أصحاب هذه المباني عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد عن قيمة االقتصادية
واالجتماعية.
 .323204شراء واستمالك مباني حكومية
 .32320401شراء مباني حكومية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء مباني بغرض استخدامها كمباني حكومية.
 .32320402استمالك مباني حكومية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تدفعها الدولة نظير استمالك مباني بغرض استخدامها كمباني حكومية.
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 .323205شراء واستمالك مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية
 .32320501شراء مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية مثل مدارس ،مستشفيات،

مستوصفات ،عيادات ،مراكز صحية ،مساجد ،محطات البنزين وغيرها.
 .32320502استمالك مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تدفعها الدولة نظير استمالك مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية مثل مدارس،

مستشفيات ،مستوصفات ،عيادات ،مراكز صحية ،مساجد ،محطات البنزين وغيرها بغرض تحقيق هدف عام

ويتم تعويض أصحاب هذه المباني عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد عن قيمة االقتصادية

واالجتماعية.

 .323206شراء واستمالك مباني صناعية
 .32320601شراء مباني صناعية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء مباني صناعية مثل مخازن ،مستودعات وغيرها.

 .32320602استمالك مباني صناعية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تدفعها الدولة نظير استمالك مباني صناعية مثل مخازن ،مستودعات ،بغرض

تحقيق هدف عام ويتم تعويض أصحاب هذه المباني عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد عن قيمة
االقتصادية واالجتماعية.

 .323207شراء واستمالك مباني عامة وترفيهية
 .32320701شراء مباني عامة وترفيهية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء مباني عامة وترفيهية مثل متاحف ،مكتبات وغيرها.

 .32320702استمالك مباني عامة وترفيهية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تدفعها الدولة نظير استمالك مباني عامة وترفيهية مثل متاحف ،مكتبات وغيرها

بغرض تحقيق هدف عام ويتم تعويض أصحاب هذه المباني عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد
عن قيمة االقتصادية واالجتماعية.
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 .323208شراء مباني مؤقتة  /متنقلة
 .32320801شراء مباني مؤقتة  /متنقلة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء المباني المتنقلة ،البيوت المجمعة مؤقتا وغيرها.

 .323209شراء مباني ومنشآت عسكرية
 .32320901شراء مباني ومنشآت عسكرية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء جميع المباني والمنشآت التي تخدم أغراض عسكرية.

 .323250شراء واستمالك تحسينات على األراضي
 .32325001شراء تحسينات على األراضي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء تحسينات على األراضي مثل حدائق وغيرها.
 .32325002استمالك تحسينات على األراضي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ التي تدفعها الدولة نظير استمالك تحسينات على األراضي مثل حدائق حيوانات وغيرها
بغرض تحقيق هدف عام ويتم تعويض أصحابها عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد عن قيمتها
االقتصادية واالجتماعية.

 .3233شراء آالت ومعدات وأصول أخرى
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الدولة مقابل شراء اآلالت والمعدات واألصول األخرى ،وتشمل التالي:
 .323301شراء آالت ومعدات نقل بري
 .32330101شراء آالت ومعدات نقل بري:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء سيارات ،باصات نقل ،مركبات خفيفة ،دراجات نارية ،دراجات هوائية

وغيرها وكذلك آلياتها التي تزيد من عمرها االفتراضي على سبيل المثال المحرك.
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 .323302شراء آالت ومعدات نقل سكك حديد
 .32330201شراء آالت ومعدات نقل سكك حديد:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء قطارات ومترو االنفاق وعرباتها بأنواعها مثل عربات نقل ،عربات مبردة،
عربات مسافرين وغيرها وكذلك آلياتها التي تزيد من عمرها االفتراضي على سبيل المثال المحرك.

 .323303شراء آالت ومعدات نقل جوي
 .32330301شراء آالت ومعدات نقل جوي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء طائرات مروحية ،طائرات نفاثة – للمسافرين ،طائرات نفاثة -لشحن
البضائع ،طائرات بمراوح -للمسافرين ،طائرات بمراوح لشحن البضائع وغيرها وكذلك آلياتها التي تزيد من عمرها
االفتراضي على سبيل المثال المحرك.
 .323304شراء آالت ومعدات نقل بحري
 .32330401شراء آالت ومعدات نقل بحري:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء سفن شحن ،ناقالت بحرية ،قوارب مسافرين ،قوارب سرعة ،عبارات،
ناقالت نفط ،قوارب صيد وغيرها وكذلك آلياتها التي تزيد من عمرها االفتراضي على سبيل المثال المحرك.

 .323306شراء أثاث
 .32330601شراء أثاث:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء كراسي ،مناضد ،مكاتب ،أدراج ،كبائن ،خزائن ،فواصل ،وحدات عمل

مكتبية ،وحدة إدارة الحفظ واألرشفة ،ديكور داخلي وغيرها.
 .32330602شراء أثاث – إسكان الموظفين:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لتكاليف شراء أثاث التي تتحملها الدولة نظير إسكان الموظفين المستحقين

للسكن الحكومي.
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 .323307شراء آالت ومعدات اتصال وتكنولوجيا معلومات ومعدات مكتبية
 .32330701شراء آالت ومعدات اتصال:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء اجهزة البرق والهواتف المختلفة ،فاكس ،كاميرات التصوير بأنواعها،
أجهزة التدريب المساعدة ،األجهزة السمعية والمرئية مثل التلفزيون والراديو وآالت التسجيل ،أجهزة تسجيل دوام
الموظفين ،أجهزة نقاط البيع ،أجهزة االعالن المرئي والصوتي وغيرها.

 .32330702شراء آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء أجهزة حاسب آلي وطابعاتها ،ماسحات ضوئية ،أجهزة ميكروفيلم وغيرها.
 .32330703شراء آالت ومعدات مكتبية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء أجهزة تصوير مستندات ،طابعات أجهزة فرم ورق ،واآلالت الحاسبة
وغيرها.

 .323308شراء آالت ومعدات ثقيلة
 .32330801شراء آالت ومعدات ثقيلة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء معدات ثقيلة ،مقطورات وملحقات ،آالت قطف وحصاد ،ج اررات ،رافعات
شوكية ،حفارات ،جرافات ،جرافات بحرية ،معدات انطالق الطائرات والمناولة األرضية ،آالت صناعية معدنية
مثل آالت معالجة المعادن وصقلها وأجهزة اللحام ،اآلالت ذات المناشير وطواحين المسح ومعدات اإلنشاء
والتثقيب وصيانة الطرق وغيرها.
 .323309شراء معدات كهربائية
 .32330901شراء معدات كهربائية:
يحمل هذا النوع بالمبـالغ المدفوعة لشـراء ثالجات ،وحدات تكييف ،مايكروويف ،آالت شـفـط ،أجهزة استقبال،
معدات تنظيف المكاتب (غسيل وتنظيف وتلميع البالط) ،غساالت ،معدات مصبغة مركزية ،بوابات االلكترونية
وغيرها.
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 .323310شراء آالت ومعدات ميكانيكية
 .32331001شراء معدات التبريد والتكييف والمصاعد:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء معدات التبريد والتكييف المركزي والمصاعد.
 .32331002شراء محركات وتوربينات وملحقاتها الرئيسية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء المحركات والتوربينات والمولدات الكهربائية الصغيرة التي تعمل بالبنزين
أو الديزل أو البخار أو الغاز وأجزاؤها الرئيسية.
 .32331003شراء مضخات ومكابس:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء المضخات والمكابس اآللية واليدوية والفاصالت والمرشحات ،غاليات،
ضواغط هواء ،صمامات.
 .32331004شراء آالت ومعدات مناولة المواد والتلقيم:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء آالت ومعدات مناولة المواد والتلقيم مثل ج اررات المخازن ذاتية الحركة
والبكرات والحبال والسالسل والخطافات واألوناش والرافعات وأبراج الحفر وغيرها.
 .32331005شراء آالت ومعدات تدريب طلبة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء اآلالت والمعدات الالزمة لتجهيز الورش والمراكز المخصصة ألغراض
تدريب الطلبة.
 .32331099شراء آالت ومعدات ميكانيكية أخرى:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء محطات البخار والسخانات الصناعية ،أفران الطبخ الكبيرة ،أفران
صناعية ،معدات السمكرة والتسخين ومعدات صحية ،معدات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها.
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 .323311شراء معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة
.32331101شراء معدات القياس والمعايرة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء معدات قياس الوقت ،ميزان ،معايرة ،معدات بصرية ،معدات قياس

الطقس ،أداة قياس ميكانيكية ،كهربائية ،الكترومغناطيسية ،وفوق صوتية ،معدات قياس وفحص أدوات السالمة،
قياس ورصد التلوث وغيرها.

.32331102شراء معدات ورش الصيانة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء المعدات الخاصة بورش إصالح وصيانة السيارات وورش إصالح

وصيانة الطائرات ومعدات التشحيم والتزويد بالوقود وغيرها.

 .323312شراء معدات خاصة
 .32331201شراء معدات خاصة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء معدات شرطة ،معدات أمن ،معدات مكافحة الحرائق واإلطفاء ،المعدات

الخاصة بالمطابع ،معدات تفتيش األمتعة ،الكاميرات األمنية ،األبواب األمنية وغيرها.

 .323313شراء معدات طبية ومختبرات ومعامل
 .32331301شراء معدات طبية ومختبرات ومعامل:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء أجهزة الطب البشري وطب األسنان ،تصوير أشعة ،ماسحات طبية،

مجاهر ضوئية وميكروسكوبية ،فوق صوتية ،الرنين المغناطيسية ،معدات المختبرات والمعامل الالزمة لتجهيز

المعامل والمختبرات ،معدات الطب النووي ،التعقيم المركزي ،األشعة ،التخدير ،أجهزة الصيدلة ،األط ارف
الصناعية ،أجهزة أشعة سيكلوترون وغيرها.

 .323314شراء معدات تنظيم المرور والسير
 .32331401شراء معدات تنظيم المرور والسير:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء إشارات ضوئية ،رادارات ،كاميرات ،معدات إشارات ومرور بحرية وجوية،

معدات مالحة وغيرها.
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 .323315شراء معدات رياضية
 .32331501شراء معدات رياضية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراءقارب تجديف ،ترامبولين ،ماكينات جري ،معدات جمباز وغيرها.
 .323316شراء آالت موسيقية

 .32331601شراء آالت موسيقية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء بيانو ،جيتار ،كمان وغيرها.

 .323317شراء معدات وأدوات خارجية متنوعة
 .32331701شراء معدات وأدوات خارجية متنوعة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ لشراء معدات العاب الحدائق ،حاويات قمامة وغيرها.
 .323318شراء معدات عسكرية
 .32331801شراء معدات عسكرية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء اآلالت والمعدات للشرطة ولألغراض العسكرية.

 .3235شراء أصول ثقافية وتراثية
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الدولة مقابل شراء األصول الثقافية والتراثية ،وتشمل البنود التالية:
 .323501شراء تحف فنية وأثرية
 .32350101شراء تحف فنية وأثرية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء التحف الفنية واألثرية ،على سبيل المثال اللوحات ،المخطوطات،

المنحوتات ،أعمال فنية وغيرها.
 .323502شراء المعالم األثرية والتاريخية
 .32350201شراء المعالم األثرية والتاريخية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء المعالم والمباني األثرية والتاريخية وغيرها.
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 .323503شراء النفائس
 .32350301شراء النفائس:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء المقتنيات من المجوهرات ،األلماس وغيرها.

 .324شراء األصول غري املتماولة غري املالية غري امللموسة

األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة هي أصول ثابتة غير منظورة كأنظمة برامج الكمبيوتر،
وحـقـوق الملكـية الفكرية ،والعالمات التجارية وغيرها من األصول الثابتة غير المنظورة األخرى ،وتشمل التالي:

 .3241شراء األصول غير الملموسة المقتناة
تشمل األصول غير الملموسة المقتناة األصول غير الملموسة التي يتم شراؤها جاهزة من وحدات أخرى خارجية،
مثل برامج الكومبيوتر الجاهزة والتي تزيد عن حد الرسملة ،وتشمل التالي:

 .324101شراء األصول غير الملموسة المقتناة – برمجيات األعمال
 .32410101شراء األصول غير الملموسة المقتناة– برمجيات األعمال:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء برمجيات األعمال على سبيل المثال برمجيات تخطيط الموارد المؤسسية

( ،)ERPتطبيقات أعمال ،برامج تدريب وغيرها.
 .324102شراء األصول غير الملموسة المقتناة – برمجيات الدعم المكتبي وأخرى
 .32410201شراء األصول غير الملموسة المقتناة – برمجيات الدعم المكتبي وأخرى:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء تطبيقات الدعم المكتبي ،برامج إحصائية ،برامج هندسية وغيرها.

 .324103شراء األصول غير الملموسة المقتناة – أصول فنية وتراثية غير ملموسة
 .32410301شراء األصول غير الملموسة المقتناة – أصول فنية وتراثية غير ملموسة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفـوعة لشراء أصول فنية تتضمن األعمال الفنية ،الرياضية ،الموسيقية ،المرئية
والسمعية وغيرها.
 .324104شراء األصول غير الملموسة المقتناة – حقوق الملكية الفكرية
 .32410401شراء األصول غير الملموسة المقتناة – حقوق الملكية الفكرية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء كتب أصلية ،مخطوطات وغيرها.
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 .324105شراء األصول غير الملموسة المقتناة – حقوق أخرى
 .3240501شراء األصول غير الملموسة المقتناة – حقوق أخرى:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء براءات اختراع وغيرها.
 .326شراء األصول البيولوجية (أصول فالحية)
تتألف األصول البيولوجية أو الفالحية من الحيوانات والنباتات المستخدمة بصورة متكررة أو مستمرة لمدة تزيد
عن عام إلنتاج سلع أو خدمات أخرى ،وتشمل أنواع الحيوانات المدرجة في هذه المجموعة حيوانات التربية (بما
في ذلك األسماك والدواجن) وماشية األلبان ،ودواب الجر ،واألغنام أو الحيوانات األخرى التي تربى إلنتاج
الصوف ،والحيوانات المستخدمة في النقل أو السباق أو التسلية .وتشمل أنواع النباتات في هذه المجموعة األشجار
والكروم والشجيرات المزروعة إلنتاج الفاكهة والمكسرات والعصارة والصمغ واللحاء واألوراق .وتصنف الحيوانات
والنباتات المستخدمة لمرة واحدة مثل الماشية المرباة للذبح واألشجار المزروعة للحصول على األخشاب
كمخزونات وليس كأصول ثابتة ،وتشمل التالي:
 .3261شراء أصول بيولوجية (أصول فالحية) مستهلكة
تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة لشراء األصول البيولوجية (األصول الفالحية) المستهلكة ،وتشمل التالي:
 .326101شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة حيوانية منتجة
 .32610101شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة حيوانية منتجة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء الثروة الحيوانية المنتجة مثل خيول ،ماشية ،دواجن وغيرها.
 .326102شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة حيوانية غير منتجة
 .32610201شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة حيوانية غير منتجة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء الثروة الحيوانية غير المنتجة مثل خيول ،ماشية ،دواجن وغيرها.
 .326103شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة نباتية منتجة
 .32610301شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة نباتية منتجة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء الثروة النباتية المنتجة مثل أشجار ،محاصيل (ذرة صفراء ،حنطة)
وغيرها.
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 .326104شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة نباتية غير منتجة
 .32610401شراء أصول بيولوجية مستهلكة – ثروة نباتية غير منتجة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء الثروة النباتية غير المنتجة مثل أشجار وغيرها.
 .3262شراء أصول بيولوجية (أصول فالحية) للتربية
تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة لشراء األصول البيولوجية (األصول الفالحية) للتربية ،وتشمل التالي:
 .326201شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة حيوانية منتجة
 .32620101شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة حيوانية منتجة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء الثروة الحيوانية المنتجة مثل ماشية ،دواجن وغيرها.

 .326202شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة حيوانية غير منتجة
 .32620201شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة حيوانية غير منتجة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء الثروة الحيوانية غير المنتجة مثل ماشية ،دواجن وغيرها.

 .326203شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة نباتية منتجة
 .32620301شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة نباتية منتجة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء ثروة نباتية مثل أشجار فواكه ،نخيل ،كروم العنب وغيرها تكون منتجة.

 .326204شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة نباتية غير منتجة
 .32620401شراء أصول بيولوجية للتربية – ثروة نباتية غير منتجة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء ثروة نباتية مثل أشجار فواكه ،نخيل وغيرها تكون غير منتجة.
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 .327مشاريع إنشائية وصيانة جذرية:

تشمل هذه المجموعة المبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية (الجديدة والمعتمدة الجاري تنفيذها) وأعمال اإلضافات

من توسعات أو زيادات أو امتدادات ألصل قائم ،وكذلك أعمال الصيانة الجذرية وأعمال اإلحالل والتجديد والتي

تمثل إضافة إلى أصل قائم وتؤدي إلى زيادة القيمة اإلنتاجية والى زيادة العمر االفتراضي لألصل ،وكما تعكسها

الميزانية ،وتشمل التالي:

 .3271مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – مباني وتحسينات على األراضي
تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية والصيانة الجذرية التي تشمل المباني والتحسينات على

األراضي ،وتشمل التالي:

 .327101مشاريع إنشائية وصيانة جذرية -مجمعات سكنية
 .32710101مشاريع إنشائية -مجمعات سكنية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للمجمعات السكنية وهي عبارة عن األبنية المخصصة

للسكن وتتكون هذه المباني من عدة وحدات مثل مجمعات سكنية :دبلوماسية ،بعثات ،معلمات ،عمالة وافدة،
أئمة ومؤذنين ،ممرضات وغيرها.
 .32710102صيانة جذرية -مجمعات سكنية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للمجمعات السكنية وهي عبارة عن األبنية المخصصة للسكن

وتتكون هذه المباني من عدة وحدات مثل مجمعات سكنية :دبلوماسية ،بعثات ،معلمات ،عمالة وافدة ،أئمة

ومؤذنين ،ممرضات وغيرها.

 .327102مشاريع إنشائية وصيانة جذرية -وحدات سكنية
 .32710201مشاريع إنشائية -وحدات سكنية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للوحدات السكنية وهي مكان إقامة منفصل وقائم بذاته

مخصص للسكن مثل فلل ،شاليهات ،شقق ،منازل ،منزل السفير ،منزل القنصل ،مقر البعثات ،سكن األئمة
والمؤذنين وغيرها.
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 .32710202صيانة جذرية -وحدات سكنية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للوحدات السكنية وهي مكان إقامة منفصل وقائم بذاته

مخصص للسكن مثل فلل ،شاليهات ،شقق ،منازل ،منزل السفير ،منزل القنصل ،مقر البعثات ،سكن األئمة
والمؤذنين وغيرها.

 .327103مشاريع اإلنشائية وصيانة الجذرية -مباني تجارية
 .32710301مشاريع إنشائية -مباني تجارية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للمباني التجارية مراكز ضاحية (الجمعيات التعاونية)،
بنايات ،مكاتب ،مراكز تسوق ،فنـ ـ ـ ـادق ،شقـق فـنـدقية ،مطـ ـاعـ ـ ـ ـم ،مباني تجـ ـ ـ ـ ـارية متعددة االسـ ـ ـ ـ ـتخدام مثل
(سكني /تجاري  /فنادق  /مواقف ...وغيرها).
 .32710302صيانة جذرية -مباني تجارية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للمباني التجارية مراكز ضاحية (الجمعيات التعاونية) ،بنايات،
مكاتب ،مراكز تسوق ،فنادق ،شقق فـنـدقية ،مطاعـم ،مباني تج ـ ـ ـ ـارية متعـددة االسـ ـ ـ ـتخـدام مثل (سكني  /تجاري
 /فنادق  /مواقف ...وغيرها).

 .327104مشاريع إنشائية وصيانة جذرية -مباني حكومية
 .32710401مشاريع إنشائية -مباني حكومية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للمباني الحكومية (مقر الو ازرات واإلدارات والجهـات الحكومية
والمباني التابعة لها ،سفارات ،قنصليات ،مبنى المحافظة ،مباني استديو مثل (مباني لإلذاعة والتلفزيون لمحطة
حكومية مثل تلفـزيون الكويت) ،مطبخ لخدمة مبنى حكومي ،مخزن ضمن المبنى الحكومي ،أرشيف ضمن المبنى
الحكومي ،قاعات مؤتمرات ضمن المبنى الحكومي ،مطبعة ،مختبرات لخدمة المبنى الحكومي ،مسالخ ...
وغيرها).
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 .32710402صيانة جذرية -مباني حكومية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للمباني الحكومية (مقر الو ازرات واإلدارات والجهات الحكومية
والمباني التابعة لها ،سفارات ،قنصليات ،مبنى المحافظة ،مباني استديو مثل (مباني لإلذاعة والتلفزيون لمحطة
حكومية مثل تلفزيون الكويت) ،مطبخ لخدمة مبنى حكومي ،مخزن ضمن المبنى الحكومي ،أرشيف ضمن المبنى
الحكومي ،قاعات مؤتمرات ضمن المبنى الحكومي ،مطبعة ،مختبرات لخدمة المبنى الحكومي ،مسالخ ...
وغيرها).

 .327105مشاريع إنشائية وصيانة جذرية -مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية
 .32710501مشاريع إنشائية -مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية لمرافق الخدمات المدنية واالجتماعية ( جامعات  ،كليات ،

معاهد  ،مراكز تدريب  ،مدارس ،رياض أطفال ،حضانات أطفال ،مستشفيات  ،مستوصفات ،عيادات  ،مراكز

صحية  ،مطابخ لخدمة المرافق ( مثل مطبخ للمستشفى)  ،مراكز إسعاف واطفاء ،محطات نقل المسافرين،

محطات وزن الشاحنات  ،مديريات األمن  ،مراكز شرطة ،محاكم ،سجون  ،خفر السواحل  ،مراكز حدودية ،
مكاتب بريد  ،دور الرعاية السكنية  ،دور العبادة مثل ( مساجد /دور القرآن)  ،مراكز دينية  ،مخازن  /أرشيف

ضمن المرافق  ،مخ ـتبرات ضـ ـمن المرافق  ،محـ ـ ـ ـطات البنزين  ،خـ ـ ـ ـ ـدمة المواطن  ،مبنى المطار ( المسافرون

 /المغادرون) ...وغيرها.

 .32710502صيانة جذرية -مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لمرافق الخدمات المدنية واالجتماعية ( جامعات  ،كليات ،

معاهد  ،مراكز تدريب  ،مدارس ،رياض أطفال ،حضانات أطفال ،مستشفيات  ،مستوصفات ،عيادات  ،مراكز
صحية  ،مطابخ لخدمة المرافق ( مثل مطبخ للمستشفى)  ،مراكز إسعاف واطفاء ،محطات نقل المسافرين

محطات وزن الشاحنات  ،مديريات األمن  ،مراكز شرطة  ،محاكم ،سجون  ،خفر السواحل  ،مراكز حدودية ،
مكاتب بريد  ،دور الرعاية السكنية  ،دور العبادة مثل( مساجد /دور القرآن)  ،مراكز دينية  ،مخازن  /أرشيف

ضمن المرافق  ،مخـ ـ ـ ـتبرات ضمن المرافق  ،محـ ـ ـ ـطات البنزين  ،خ ـ ـ ـدمة المواطن  ،مبنى المطار ( المسافرون

 /المغادرون) ...وغيرها.
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 .327106مشاريع إنشائية وصيانة جذرية -مباني صناعية
 .32710601مشاريع إنشائية -مباني صناعية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للمباني الصناعية (مصانع ،محطات طاقة ،محطات تحلية

المياه ،محطات تعبئة المياه ،مخازن ،مستودعات ،محارق ...وغيرها).
 .32710602صيانة جذرية -مباني صناعية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للمباني الصناعية (مصانع ،محطات طاقة ،محطات تحلية

المياه ،محطات تعبئة المياه ،مخازن ،مستودعات ،محارق ...وغيرها).

 .327107مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – مباني عامة وترفيهية
 .32710701مشاريع إنشائية– مباني عامة وترفيهية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للمبـ ـ ـ ـاني الع ـ ـامة والترفيهية (استاد رياضي ،مراكز شباب

 /فتيات ،قاعات ألعاب ،قاعات رياضية داخلية ،مسارح ،متاحف ،مكتبات  ...وغيرها).
 .32710702صيانة جذرية – مباني عامة وترفيهية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للمبـ ـ ـ ـ ـ ـاني العـ ـ ـ ـ ـامة والترفيهية (استاد رياضي ،مراكز شباب

 /فتيات ،قاعات ألعاب ،قاعات رياضية داخلية ،مسارح ،متاحف ،مكتبات  ...وغيرها).

 .327108مشاريع اإلنشائية وصيانة الجذرية -مباني مؤقتة  /متنقلة
 .32710801مشاريع إنشائية -مباني مؤقتة  /متنقلة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للمباني المؤقتة  /المتنقلة (مباني المتنقلة ،البيوت المجمعة

مؤقتاً وغيرها).

 .32710802صيانة جذرية -مباني مؤقتة  /متنقلة:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجـذرية للمبـاني المؤقتة  /المتنقلة (مباني المتنقلة ،البيوت المجمعة

مؤقتاً وغيرها).
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 .327109مشاريع إنشائية وصيانة جذرية -مباني ومنشآت عسكرية
 .32710901مشاريع إنشائية -مباني ومنشآت عسكرية:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية لجميع المباني والمنشآت العسكرية وملحقاتها التي تخدم

أغراض عسكرية لدى و ازرة الداخلية أو و ازرة الدفاع أو الحرس الوطني.
 .32710902صيانة جذرية -مباني ومنشآت عسكرية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لجميع المباني والمنشآت العسكرية وملحقاتها التي تخدم

أغراض عسكرية لدى و ازرة الداخلية أو و ازرة الدفاع أو الحرس الوطني.

 .327150مشاريع إنشائية وصيانة جذرية -تحسينات على األراضي
 .32715001مشاريع إنشائية -تحسينات على األراضي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة إلقامة المشاريع اإلنشائية لتحسينات على األراضي مثل مواقـع التفكيك واإلزالة،
مواقع التطوير ،تطوير الشواطئ ،مخيمات ومتنزهات عامة ،منتزهات صحراوية ،مشاتل ،حدائق ،حدائق تتضمن
مباني خدمية ،واجهات بحرية ،االستزراع والمصايد السمكية تبليط الساحات ،حـدائق حيوانات ،مـزارع ،مراعي،
أحـواض سباحة ،حمامات عامة ،نوافير ،مـظالت ،مـواقف (سيارات /شاحنات /باصات) ،مصدات رياح.... ،
وغيرها) .
 .32715002صيانة جذرية  -تحسينات على األراضي:
يحمل هذا ال نوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لتحسينات على األراضي مثل مواقع التفكيك واإلزالة ،مواقع
التطوير ،تطوير الشواطئ ،مخيمات ومتنزهات عامة ،منتزهات صحراوية ،مشاتل ،حدائق ،حـدائـق تتضمـن
مبـاني خدمية ،واجهات بحرية ،االستزراع والمصايد السمكية تبليط الساحات ،حـدائـق حيـوانات ،مزارع،

مـراعي،

أحواض سباحة ،حمامات عامة ،نوافير ،مظالت  ،مواقف ( سيارات  /شاحنات /باصات )  ،مصدات رياح ،
 ..وغيرها) .
.3272آالت ومعدات وأصول أخرى
تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة لآلالت والمعدات واألصول األخرى المرتبطة بمشروع إنشائي والصيانة الجذرية
لآلالت والمعدات واألصول األخرى ،وتشمل التالي:
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 .327202آالت ومعدات نقل سكك حديد مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها
 .32720201آالت ومعدات نقل سكك حديد مرتبطة بمشروع إنشائي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة آلالت ومعدات نقل سكك حديد متصلة بمشاريع إنشائية مثل القطارات ومترو

االنفاق وعرباتها بأنواعها مثل عربات نقل ،عربات مبردة ،عربات مسافرين وغيرها.
 .32720202الصيانة الجذرية-آالت ومعدات نقل سكك حديد:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية آلالت ومعدات نقل سكك حديد مثل القطارات ومترو االنفاق

وعرباتها بأنواعها مثل عربات نقل ،عربات مبردة ،عربات مسافرين وغيرها.

 .327206أثاث وتجهيزات مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها
.32720601أثاث وتجهيزات مرتبطة بمشروع إنشائي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لألثاث والتجهيزات المرتبطة بالمشاريع اإلنشائية في مرحلة التنفيذ مثل فواصل،
قواطع داخلية ،وحدات عمل مكتبية وغيرها.
 .32720602صيانة جذرية-أثاث وتجهيزات:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لألثاث والتجهيزات مثل فـواصل ،قواطع داخلية ،وحدات
عمل مكتبية ثابتة وغيرها.

 .327209معدات كهربائية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها
 .32720901معدات كهربائية مرتبطة بمشروع إنشائي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفـوعة لمعدات كهربائية مرتبطة بمشروع إنشائي مثل :معدات مصبغة مركزية ،بوابات
الكترونية.
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 .32720902صيانة جذرية -معدات كهربائية مرتبطة بمشروع إنشائي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لمعدات مصبغة مركزية ،بوابات الكترونية.
 .327210معدات ميكانيكية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها
 .32721001معدات التبريد والتكييف والمصاعد مرتبطة بمشروع إنشائي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لمعدات التبريد والتكييف المركزي والمصاعد ومحطات تنقية الهواء مرتبطة
بمشروع إنشائي.
 .32721002صيانة جذرية – معدات التبريد والتكييف والمصاعد:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لمعدات التبريد والتكييف المركزي والمصاعد ومحطات تنقية
الهواء.
 .32721003محركات وتوربينات وملحقاتها الرئيسية مرتبطة بمشروع إنشائي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمحركات والتوربينات التي تعمل بالبنزين أو الديزل أو البخار أو الغاز وأجزاؤها

الرئيسية.

 .32721004صيانة جذرية –محركات وتوربينات وملحقاتها الرئيسية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذية للمحركات والتوربينات التي تعمل بالبنزين أو الديزل أو البخار

أو الغاز وأجزاؤها الرئيسية.

.32721005مضخات ومكابس مرتبطة بمشروع إنشائي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمضخات والمكابس والمرشحات ،غاليات ،ضواغـط هواء ،صمامات.

 .32721006صيانة الجذرية-مضخات ومكابس:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للمضخات والمكابس والمرشحات ،غاليات ،ضواغـط هواء،

صمامات.
 .32721098آالت ومعدات ميكانيكية أخرى مرتبطة بمشروع إنشائي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لمحطات البخار والسخانات الصناعية ،أفران الطبخ الكبيرة ،أفران صناعية،

معدات تنقية مياه المجاري ،معدات معالجة مياه المجاري وغيرها.
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 .32721099صيانة جذرية-آالت ومعدات ميكانيكية أخرى:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية محطات البخار والسخانات الصناعية ،أفران الطبخ الكبيرة،

أفران صناعية ،معدات تنقية مياه المجاري ،معدات معالجة مياه المجاري وغيرها.
 .327212معدات خاصة مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها
 .32721201معدات خاصة مرتبطة بمشروع إنشائي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لمعدات مكافحة الحرائق واإلطفاء ،معدات طباعة خاصة بالمطابع ،معدات
تفتيش األمتعة ،الكاميرات األمنية ،األبواب األمنية وغيرها.
 .32721202الصيانة الجذرية-معدات خاصة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لمعدات مكافحة الحرائق واإلطفاء ،معدات طباعة خاصة
بالمطابع ،معدات تفتيش األمتعة ،الكاميرات األمنية ،األبواب األمنية وغيرها.
 .327213معدات طبية ومخبرية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها
 .32721301معدات طبية ومخبرية مرتبطة بمشروع إنشائي:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لمعدات طبية ومخبرية مرتبطة بمشروع إنشائي في مرحلة التنفيذ مثل شراء
أجهزة أشعة سيكلوترون.
 .32721302صيانة جذرية-معدات طبية ومخبرية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لمعدات طبية ومخبرية.

 .3273مشاريع إنشائية وصيانة جذرية -أصول البنية التحتية
تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية والصيانة الجذرية ألصول البنية التحتية ،وتشمل التالي:
 .327301مشاريع إنشائية وصيانة جذرية– الطرق
 .32730101مشاريع إنشائية– الطرق:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للطرق مثل طرق اسفلتية ،طرق زراعية ،طرق سريعة،

طرق غير اسفلتية ،طرق داخلية معبدة ،أرصفة ،لوحات إرشادية ،تخطيط الطرق ،إزالة الرمال وغيرها.
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 .32730102صيانة جذرية– الطرق:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للطرق مثل طرق اسفلتية ،طرق زراعية ،طرق سريعة ،طرق

غير اسفلتية ،طرق داخلية معبدة ،أرصفة ،لوحات إرشادية ،تخطيط الطرق ،إزالة الرمال وغيرها.

 .327302مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – جسور وأنفاق
 .32730201مشاريع إنشائية– جسور وأنفاق:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للجسور واألنفاق مثل جسور خرسانية ،جسور عائمة،
جسور ذات هياكل فوالذية ،أنفاق وغيرها.
 .32730202صيانة جذرية – جسور وأنفاق:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للجسور واألنفاق مثل جسور خرسانية ،جسور عائمة ،جسور
ذات هياكل فوالذية ،أنفاق وغيرها.
 .327303مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – سكك حديدية
 .32730301مشاريع إنشائية– سكك حديدية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للسكك الحديدية.
 .32730302صيانة جذرية – سكك حديدية:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للسكك الحديدية.
 .327304مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – ميناء جوي
 .32730401مشاريع إنشائية– ميناء جوي:
يحمـ ـ ــل هــ ــذا النــ ــوع بالمبــ ــالغ المدفوعــ ــة للمشـ ـ ــاريع اإلنشـ ـ ــائية للمينـ ـ ــاء الجـ ـ ــوي مثـ ـ ــل م ـ ــدرج ،ســ ــاحات ،أمـ ـ ــاكن
اصطـفـاف الطائرات ،برج التحكم ،رادار المراقبة الجوي ،مواقف وحظائر الطائرات وغيرها.
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 .32730402صيانة جذرية – ميناء جوي:
يحمـ ـ ــل هـ ـ ــذا النـ ـ ــوع بالمبـ ـ ــالغ المدفوعـ ـ ــة للصـ ـ ــيانة الجذريـ ـ ــة للمينـ ـ ــاء الجـ ـ ــوي مثـ ـ ــل مـ ـ ــدرج ،سـ ـ ــاحات ،أمـ ـ ــاكن
اصطـفـاف الطائرات ،برج التحكم ،رادار المراقبة الجوي ،مواقف وحظائر الطائرات وغيرها.

 .327305مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – ميناء بحري
 .32730501مشاريع إنشائية– ميناء بحري:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية للميناء البحري مثل موانئ ،صوامع ،مراسي ،دالئل المالحة،

عوامات ،األحواض الجافة ،ممر مالحي ،منارات ،رادار المراقبة البحري ،جسور داخل الميناء وغيرها.
 .32730502صيانة جذرية – ميناء بحري:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية للميناء البحري مثل موانئ ،صوامع ،مراسي ،دالئل المالحة،

عوامات ،األحواض الجافة ،ممر مالحي ،منارات ،رادار المراقبة البحري ،جسور داخل الميناء وغيرها.
 .327306مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – شبكة المياه
 .32730601مشاريع إنشائية– شبكة المياه:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية لشبكة المياه مثل شبكات رئيسية والفرعية ،أنابيب المياه

والوصالت ،بحيرات صناعية ،سدود ،خزانات ،اآلبار وغيرها.
 .32730602صيانة جذرية – شبكة المياه:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لشبكة المياه مثل شبكات رئيسية والفرعية ،أنابيب المياه

والوصالت ،بحيرات صناعية ،سدود ،خزانات ،اآلبار وغيرها.

 .327307مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – شبكة الصرف الصحي
 .32730701مشاريع إنشائية– شبكة الصرف الصحي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية لشبكة الصرف الصحي مثل نظام الصرف ،نظام تنقية

المياه والمجاري ،مضخات مجاري ،محطات الصرف الصحي ،شبكات المجاري ،وحدات المعالجة المتنقلة ،آالت
وحل وغيرها.
شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  343من 345

 .32730702صيانة جذرية – شبكة الصرف الصحي:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لشبكة الصرف الصحي مثل نظام الصرف ،نظام تنقية المياه

والمجاري ،مضخات مجاري ،محطات الصرف الصحي ،شبكات المجاري ،وحدات المعالجة المتنقلة ،آالت وحل
وغيرها.

 .327308المشاريع اإلنشائية والصيانة الجذرية – شبكة االتصاالت
 .32730801مشاريع إنشائية – شبكة االتصاالت:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية لشبكة االتصاالت مثل خطوط أرضية ،أبراج بث ،محطات
البداالت وغيرها.
إرسال فضائية ،شبكة هاتفية ،الشبكة الضوئية ،األلياف الضوئية ،األقمار األرضيةّ ،
 .32730802صيانة جذرية – شبكة االتصاالت:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لشبكة االتصاالت مثل خطوط أرضية ،أبراج بث ،محطات
البداالت وغيرها.
إرسال فضائية ،شبكة هاتفية ،الشبكة الضوئية ،األلياف الضوئية ،األقمار األرضيةّ ،

 .327309مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – شبكة الكهرباء
 .32730901مشاريع إنشائية– شبكة الكهرباء:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية شبكة الكهرباء مثل مبردات ح اررية ،خطوط هوائية ،محوالت،

شبكات توزيع ،مولدات كهربائية ،عدادات كهربائية ،معدات تحكم بالحمل ،مفاتيح التوزيع ،مآخذ رئيسية ،شبكات
إنارة الطرق ،تمديدات كهربائية وغيرها.

 .32730902صيانة جذرية – شبكة الكهرباء:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية شبكة الكهرباء مثل مبردات ح اررية ،خطوط هوائية ،محوالت،

شبكات توزيع ،مولدات كهربائية ،عدادات كهربائية ،معدات تحكم بالحمل ،مفاتيح التوزيع ،مآخذ رئيسية ،شبكات
إنارة الطرق ،تمديدات كهربائية وغيرها.

شئون الميزانية العامة
تعميم رموز الميزانية ( 2015/4األساس النقدي)

Budget@mof.gov.kw
)Budget Codes Circular 4/2015 (Cash Bases

صفحة  344من 345

 .327310مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – شبكة الغاز
 .32731001مشاريع إنشائية – شبكة الغاز:
يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية لشبكة الغاز مثل خزان الوقود ،مآخذ رئيسية ،أنابيب توزيع،

خطوط غاز وغيرها.

 .32731002صيانة جذرية – شبكة الغاز:

يحمل هذا النوع بالمبالغ المدفوعة للصيانة الجذرية لشبكة الغاز مثل خزان الوقود ،مآخذ رئيسية ،أنابيب توزيع،

خطوط غاز وغيرها.

 .3274مشاريع تطوير ذاتي ألصول غير ملموسة
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تقوم الدولة بدفعها لتنفيذ مشاريع للتطوير الذاتي لألصول غير الملموسة

كبرمجيات األعمال وبرمجيات الدعم المكتبي والبرامج واألخرى وغيرها ،وتشمل التالي:
 .327401مشاريع تطوير ذاتي ألصول غير ملموسة
 .32740101مشاريع تطوير ذاتي ألصول غير ملموسة.
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