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 املقدمــــة

الميزانية العامة للدولة عن البرنامج المالي المعتمد للدولة للسنة المالية  
، وتشتمل ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية على جميع اإليرادات العامة 2019/2020

المقدر تحصيلها وجميع المصروفات العامة المقدر إنفاقها خالل السنة المالية 
، كما ترصد كافة األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية وانعكاساتها 2019/2020

 .على المالية العامة

بإعداد ميزانية الوزارات واإلدارات  –شئون الميزانية العامة -وقد قامت وزارة المالية 
وفقا لتوجهات السياسة العامة للدولة المالية  2019/2020الحكومية للسنة المالية 

 .قتصادية واالجتماعيةواال

 :1920/2020ومن أبرز مالمح ميزانية السنة المالية           

طبقا لدليل رموز وتصنيفات الميزانية  2019/2020أعدت ميزانية السنة المالية  -1
حيث تم التصنيف وفقا  2015( لسنة 4)األساس النقدي( الصادر بالتعميم رقم )

   للمفاهيم والتعريفات المتفق عليها دوليا حسب دليل إحصاءات مالية حكومية 
(2001 GFS )الصادر عن صندوق النقد الدولي. 

( لسنة 5حسب أحكام التعميم رقم ) 2019/2020كما أعدت ميزانية السنة المالية 
بشأن اعداد تقديرات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات الملحقة  2018

واألسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقا لتصنيف الميزانية )األساس 
 (.النقدي

 
دوالر  55سعر البرميل عمال بمبدأ الواقعية، قدرت اإليرادات النفطية على أساس  -2

 .مليون برميل / اليوم 2.8أمريكي، وحجم اإلنتاج 
 
  تم إدراج االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية للسنة  -3

 .2019/2020المالية 
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حيث أعدت تقديرات السنة  ROLLING أعدت تقديرات الميزانية لثالث سنوات مستمرة -4
وفقا للدستور، وتكون تقديرات السنتين التاليتين  2019/2020األولى 
لتكون بمثابة خطة متوسطة األجل على مستوى  2021/2022و 2020/2021

 .)األبواب )ميزانيتان تأشيريتان
 
روعي توجيه جميع الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات  -5

والمصروفات، بما يتفق مع السياسات العامة  تقديرات اإليرادات دراسة وإعدادالمستقلة ب
للدولة بشأن ترشيد اإلنفاق وخفض وضبط المصروفات وإلغاء المصروفات غير 
الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية والعمل وفق القوانين 

 والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ تلك التقديرات.
  

 ةواالقتصادية واالجتماعية المرجو  وزارة المالية في تحقيق األهداف السياسيةوتأمل     
في ضوء التوجهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ / صباح األحمد الجابر 
الصباح حفظه هللا ورعاه، لتحسين ورفع المستوى المعيشي للمواطن، والعمل على 

كويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب تحقيق الرغبة االميرية السامية بتحويل دولة ال
لالستثمارات المحلية واألجنبية، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة التنمية والنشاط 

 .االقتصادي

 هللا ولي التوفيق ،،،و
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 الفصل األول

 

  2019لســــنـــة  (90)قانون رقم 

 بربط ميزانية الوزارات واإلدارات احلــــكومــــية
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 2019 لسنة (90)رقم  قانون 

 دارات الحكوميةإلبربط ميزانية الوزارات وا

 2020/  2019للسنة المالية 

 
 الدستور، بعد االطالع على -     

 القادمة،شأن احتياطى األجيال  في 1976لسنة  (106) القانون رقمالمرسوم بوعلى  -     

الرقابىىىىة علىىى و د إعىىداد الميزانيىىات العامىىة اعىىقو ب 1978( لسىىنة 31) وعلىىى المرسىىوم بالقىىانون رقىىم -   

 ،له المعىىىىىىدلةوالقوانين تنفيذها والحساب الختامي 

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

 (أولى )مادة

             بمبلىىىىى  2019/2020 دارات الحكوميىىىىىة للسىىىىىنة الماليىىىىىةإلايىىىىىرادات بميزانيىىىىىة الىىىىىوزارات و إلتقىىىىىدر ا       
ن يوسىىبعمائة وأربعىىة وأربعىى امليونىى عشىىر وأحىىد وثمانمائىىةمليىىارا عشىىر  خمسىىة)د.ك  15 811 744 000
 انون .ىىىقلا هذاب( المرفق  أ ( وذلك حسب ماهو وارد بالجدول حرف )فقط الغير دينارألف 

 (ثانية )مادة

مائىىة وأربعىىة و  مليونىىا نياحىىد وثمىىانو و  خمسىىمائةو  مليىىار)ك .د 1 581 174 400مبلىى  يخصىى        
  القادمة. الىىحتياطى األجياى ىىاف إلى( من اإليرادات سالفة الذكر يضفقط الغير دينار مائةأ وأربعألف نيوسبع
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 ثالثة( )مادة

                   بمبلىىىى  2019/2020 دارات الحكوميىىىىة للسىىىىنة الماليىىىىةإلالمصىىىىروفات بميزانيىىىىة الىىىىوزارات و ا تقىىىىدر      
عىة موز  (غيىرط ال ىىىىىىىىىىىىفق ارىىىىىىىىىىىىىىىىدين مليىون  وخمسىمائةا مليار  نيعشر و  ني)إثنك د. 22 500 000 000

 القانون. هذابالمرفق  )ب(على األبواب المدرجة بالجدول حرف 

 رابعة( )مادة
 ك.د 8 269 430 400ل  ىىىىىبمبىرادات ىىىىىن اإليىىىع ىاتىىىىىىروفات والمخصصىىىىىىىالمصىادة ىىىىىىىدر زيىىىىىىىتق      
 ىتغطى (غيىرفقىط ال  دينىاراربعمائىة  األفىن يوثالثى أربعمائىةو  مليونا نين وتسعة وستيومائت مليارات )ثمانية 
 للدولة. العامحتياطى إلال اىمىال من

 خامسة( )مادة
الجريىىدة  فىىيوينشىىر  القىىانون، تنفيىىذ هىىذا -كىىف فيمىىا يخصىىه  -الىىوزرا  رئىىيس مجلىىس الىىوزرا  و علىىى       

  .2019أبريف الرسمية ويعمف به اعتبارا من أول 
                                                                 

 أمير الكويت                                                                                
 الصباح الجابر صباح األحمد                                                                        

 
              
 ىه1440  ذو القعدة 22 : يف السيفصدر بقصر  

  م 2019 ويولي 25 : الموافق
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تقديرات السنة المالية
2019/2018إجماليتفصيلي

13,863,352,00013,317,464,000اإليرادات النفطية11

13,863,352,00013,317,464,000النفط الخام والغاز111

575,892,000551,073,000الضرائب والرسوم12

185,000,000174,000,000الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية121

00الضرائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى العاملة122

14,000,00021,636,000الضرائب على الملكية123

00الضرائب على السلع والخدمات124

376,892,000355,437,000الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية125

00ضرائب أخرى126

108,068,000113,200,000المساهمات االجتماعية13

00مساهمات الضمان االجتماعي131

108,068,000113,200,000مساهمات اجتماعية أخرى132

00(إيرادات  )المنح 14

00من حكومات أجنبية- المنح 141

00من منظمات دولية- المنح 142

00من وحدات حكومية أخرى- المنح 143

1,247,320,0001,098,778,000إيرادات أخرى15

73,963,00091,161,800دخل ملكية151

755,875,000710,413,600مبيعات السلع والخدمات152

136,253,000138,887,900الغرامات والجزاءات والمصادرات153

00التحويالت الطوعية عدا المنح154

281,229,000158,314,700إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر155

17,112,0008,485,000إيرادات التخلص من أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرى16

10,000,0002,000,000إيرادات التخلص من األصول غير المالية162

7,112,0006,485,000إيرادات فروقات تغير أسعار العملة163

15,811,744,00015,811,744,00015,089,000,000

أ- جدول حرف 
اإليرادات بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية 

2020/2019للسنة المالية 

جملة اإليرادات

بيانبابمجموعة
2020/2019تقديرات السنة المالية 
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رقم
النفقات  - 3توجيه 

الرأسمالية
21222526272832الجهة

النفقات الرأسماليةمصروفات وتحويالت المنافع االجتماعيةالمنحاإلعانات السلع والخدماتتعويضات العاملين
0000050,000,000050,000,00050,000,000مخصصات رئيس الدولة1

41,806,00084,242,0000010,000,00054,000,000127,280,000317,328,000283,652,000الديوان األميري2

50,013,0003,193,0000021,000424,0002,455,00056,106,00059,227,000ديوان المحاسبة3

99,500,00030,131,0000007,026,00011,121,000147,778,000151,090,000مجلس الوزراء 4

34,048,0001,123,000000320,000362,00035,853,00032,090,000إدارة الفتوى والتشريع5

11,950,0008,354,000000441,000540,00021,285,00018,329,000المجلس األعلى للتخطيط والتنمية6

50,514,0004,329,00000025,560,000918,00081,321,00074,918,000ديوان الخدمة المدنية7

111,723,00075,256,0000016,670,0005,010,00029,523,000238,182,000203,987,000وزارة الخارجية8

67,633,00036,470,000006,00020,060,000106,619,000230,788,000203,406,000اإلدارة العامة- وزارة المالية 9

0024,000,0005,249,221,00014,240,000209,167,00005,496,628,0005,503,517,000الحسابات العامة- وزارة المالية 10

100,740,0002,000,0000001,125,0002,888,000106,753,00086,573,000اإلدارة العامة للجمارك11

50,000,0007,000,000230,000,000062,0001,230,0002,700,000290,992,000285,811,000وزارة التجارة والصناعة12

20,439,000926,000000289,715,0004,768,000315,848,000257,511,000وزارة العدل13

1,001,179,00097,194,0000025,800,00011,430,00042,242,0001,177,845,0001,078,579,000وزارة الداخلية14

967,971,000391,059,0000040,273,00029,678,000502,621,0001,931,602,0001,865,457,000وزارة الدفاع15

311,932,00028,985,0000010,0004,170,00097,429,000442,526,000387,255,000الحرس الوطني16

ب- جدول حرف 
اعتمادات المصروفات والنفقات بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية 

2020/2019للسنة المالية 

اسم الجهة

2020/2019أبواب المصروفات والنفقات للسنة المالية 

جملة المصروفات المصروفات الجارية - 2توجيه 
والنفقات

جملة المصروفات 
والنفقات

للسنة المالية
2019/2018
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رقم
النفقات  - 3توجيه 

الرأسمالية
21222526272832الجهة

النفقات الرأسماليةمصروفات وتحويالت المنافع االجتماعيةالمنحاإلعانات السلع والخدماتتعويضات العاملين

ب- جدول حرف 
اعتمادات المصروفات والنفقات بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية 

2020/2019للسنة المالية 

اسم الجهة

2020/2019أبواب المصروفات والنفقات للسنة المالية 

جملة المصروفات المصروفات الجارية - 2توجيه 
والنفقات

جملة المصروفات 
والنفقات

للسنة المالية
2019/2018

1,993,000,00091,750,000007,880,0004,990,00039,098,0002,136,718,0002,070,616,000وزارة التربية17

28,440,0004,692,00000650,000509,000,000850,000543,632,000687,039,000وزارة التعليم العالي18

1,060,964,000624,191,00000594,010,0006,670,000302,695,0002,588,530,0002,271,099,000وزارة الصحة19

110,000,00011,200,00000285,000,0002,200,00010,795,000419,195,000426,268,000وزارة الشئون االجتماعية والعمل20

160,786,00051,500,00000100,0002,534,00017,050,000231,970,000208,976,000وزارة اإلعالم21

249,000,00042,051,00003,000,00006,450,00022,000,000322,501,000270,648,000وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية22

6,975,0001,420,000000262,000156,0008,813,0009,219,000األمانة العامة لألوقاف23

142,330,00017,000,0000001,142,00015,400,000175,872,000170,581,000وزارة المواصالت24

246,769,00040,140,0000003,222,0001,061,693,0001,351,824,0001,238,228,000وزارة األشغال25

18,119,0006,427,0000002,293,0006,500,00033,339,00034,077,000المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب26

11,293,0001,800,000385,461,000004,196,000122,000402,872,000298,791,000وزارة النفط27

450,550,0001,701,896,00000010,640,000774,300,0002,937,386,0002,782,253,000وزارة الكهرباء والماء28

75,286,00018,586,000000324,00089,000,000183,196,000164,988,000اإلدارة العامة للطيران المدني29

5,956,0001,591,00000080,000207,0007,834,0007,260,000اإلدارة المركزية لإلحصاء31

13,293,000911,00000080,000173,00014,457,00011,500,000جهاز المراقبين الماليين32

1,867,000868,00000081,000182,0002,998,0002,949,000وحدة التحريات المالية33

198,028,000000000198,028,000304,106,000االعتماد التكميلي العام88

7,692,104,0003,386,285,000639,461,0005,252,221,000994,722,0001,263,520,0003,271,687,00022,500,000,00021,500,000,000 جملة المصروفات 
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النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

:احتياطي األجيال القادمة

%1,508,900,00010%19761,581,174,40010 لسنة 106النسبة الواردة بالقانون رقم % 10-  أ 

%21,500,000,000142%22,500,000,000142 المخصص لمصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية

%52-7,919,900,000-%52-8,269,430,400-زيادة المصروفات والمخصصات عن اإليرادات

%15,089,000,000100%15,811,744,000100الجملة

توزيع تقديرات اإليرادات 
2020/2019االلتزامات العجز والفائض للسنة المالية 

2019/2018 للسنة المالية 2020/2019 للسنة المالية 
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ة  ة للسنة المال وم ة الوزارات واإلدارات الح میزان   2019/2020القیود الخاصة 

ین المراقبین المالیین من ممارسة اختصاصاتهم  .1 ة تم وم على مختلف الجهات الح
القانون رقم  مع الحفا على استقاللیتهم في ممارسة  2015لسنة  )23(الواردة 

ن المراقبین  االختصاصات،تلك  م ما  ات والمعوقات  افة الصعو ما تلتزم بتذلیل 
ام هذا  األمثل،المالیین من أداء مهامهم على الوجه    القانون.وفقا ألح

 

ات الملحقة والمستقلة جی .2 ة والجهات ذات المیزان وم ب على الوزارات واإلدارات الح
ة الصادرة عن وزار  قا لقواعد تنفیذ المیزان ة والتي أعدت وفقا الصرف ط ة المال

   مات الصادرة من الجهات المختصة.للقوانین واللوائح والقرارات والتعل
 

ة التي لدیها  .3 وم ع الجهات الح اتب و على جم ة م ة عثات خارج مراعاة تسو
ة حساب العهد ة الخارج حد أقصى فترة  للدفعات النقد أول و من  ثالث شهورأوال 

ل ومراعاة  ة  عرضتارخ التحو ة على التقارر التسو المراقبین  (جهازجهات الرقاب
ة)دیوان  –المالیین وعلى أن ال یتجاوز  ،للتأكد من سالمة اإلجراءات المحاس

ة المنصوص علیها في هذا  ات االعتمادات المال  القانون،الصرف على هذه الحسا
ة ما ال یتجاوز إقفال الحساب الختا ة.مي للسنة المال   المعن

  

اب األول     ضات العاملین  –ال   تعو

ة قبل  .4 ة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدن وم یتعین على الجهات الح
أ نوع من أنواع التوظیف أو االستعانة بخبرات أو خدمات  اتخاذ أ إجراء یتعل 

ا أو  طلبهاتی ان دائما أو مؤقتا أو جزئ وال  عقد،العمل من خارج الجهة سواء 
أ عقود أو التزامات  اب األول  ة األخر بخالف ال یجوز تحمیل أبواب المیزان

طة  عة مرت اتذات طب   .المرت
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ة أن تقوم  .5 وم ضات  صرفیتعین على الجهات الح ات والمستحقات والتعو المرت
ة المتكاملة لدیوان الخدمة  ة،عن طر النظم اآلل وال یجوز صرف أ  المدن

ة  افآت والعالوات والبدالت وأ ات والم المرت مستحقات لموظفین خارج تلك النظم 
ضات أخر  ه العاملین الفنیین لدیها  ،مستحقات أو تعو ة توج وعلى األجهزة الرقاب

ة ما یتم  ،ذلكعة متا فترة  GFMISعلى نظام  صرفهوعلى أن یتم تسو أول و أول 
  عمل.یوم  15ال تتجاوز 

 

اب األول  .6 ضات العاملین  –خصص االعتماد التكمیلي لل لمواجهة تكلفة  –تعو
  .فقطالمعینین على االعتماد التكمیلي 

ه      ة 3(توج   ) النفقات الرأسمال

ة في حالة عدم وجود یتم  .7 ة للمشروع اإلنشائي خالل السنة المال رفع التكلفة الكل
ة الجهة وذلك  میزان ة لمشروع آخر  ة،موافقة وزارة عد وفورات في التكلفة الكل  المال

شر  قانون رط أو ة،ال یترتب على ذلك زادة في االعتمادات الواردة  وذلك  المیزان
ة الوزارات واإلدارات الح میزان ة  ات الهیئات الملحقة للمشارع االنشائ ة ومیزان وم

ة  ة وزارة المال ات  –التي تمول من میزان   العامة.الحسا
 

ه  .8 شأن طرح وترس افة اإلجراءات  على الهیئة العامة للطرق والنقل البر اتخاذ 
م و  ة وشراء إ وتعاقد مناقصات وممارسات تصم شراف وتنفیذ المشارع االنشائ

انة الجذرة وتمدید وتجدید  المشروع والص طة  اآلالت واألصول األخر المرت
رة اإل المذ ة وذلك العقود المدرجة  ، مع وزارة االشغال العامة التنسیضاح

ة والعرض على  افة الجهات المعن ز للمناقصات العامة و ة الجهاز المر ومخاط
مات المنظمة  شأنها وف القوانین واللوائح والقرارات والتعل ة  ، لذلكدیوان المحاس

ة وزارة االشغال العامة .  میزان   وان یتم الصرف من االعتمادات المخصصة لها 
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النسبةالتقديراتمسمى البابرقم الباب
13,863.35287.68اإليرادات النفطية11
575.8923.64الضرائب والرسوم12
108.0680.68المساهمات االجتماعية13
0.0000.00(إيرادات  )المنح 14
1,247.3207.89إيرادات أخرى15
17.1120.11إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى16

15,811.744100.00جملة اإليرادات

النسبةاالعتمادمسمى البابرقم الباب

7,692.10434.19تعويضات العاملين21
3,386.28515.05السلع والخدمات22
639.4612.84اإلعانات25
5,252.22123.34(مصروفات )المنح 26
994.7224.42المنافع االجتماعية27
1,263.5205.62مصروفات وتحويالت أخرى28

19,228.31385.46جملة المصروفات الجارية
3,271.68714.54شراء األصول غير المتداولة32

3,271.68714.54جملة النفقات الرأسمالية
22,500.000100.00جملة المصروفات والنفقات

1,581.174

-6,688.256

-8,269.430

اإليرادات 

المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية

من اإليرادات الحتياطي األجيال القادمة   % 10خصم 

من اإليرادات الحتياطي األجيال القادمة% 10العجز قبل خصم 

من اإليرادات الحتياطي األجيال القادمة% 10العجز بعد خصم 

توزيع تقديرات اإليرادات 
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التقدير
ألقرب مليونبابمجموعةفئةبندنوع

13,863.35287.68اإليرادات النفطية11
13,863.35287.68نفط الخام والغاز111

13,655.17586.36النفط الخام1111
13,655.17586.36النفط الخام111101

13,655.17586.36النفط الخام11110101
208.1771.32الغاز1112

208.1771.32الغاز111201
208.1771.32الغاز11120101

575.8923.64الضرائب والرسوم12
185.0001.17الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية121

1212
من الشركات ومشروعات - الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية 

أخرى
185.0001.17

90.0000.57ضرائب الدخل من الشركات األجنبية121202
80.0000.51ضريبة الدخل من الشركات الخاضعة12120210
10.0000.06غرامات ضريبية الدخل من الشركات الخاضعة12120211

60.0000.38ضرييبة الدخل على الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية121203
60.0000.38ضريبة الدخل على الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية12120301

10.0000.06حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية121204
10.0000.06حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية12120401

25.0000.16مساهمة الشركات في خدمات الدولة121205
0.0500.00مساهمة الشركات في األمن والعدالة12120501
0.0500.00مساهمة الشركات في الدفاع12120502
7.0000.04مساهمة الشركات في الخدمات التعليمية12120503
11.5000.07مساهمة الشركات في الخدمات الصحية12120504
0.6000.00مساهمة الشركات في التكافل االجتماعي والشؤون االجتماعية12120505
0.0500.00مساهمة الشركات في الخدمات اإلعالمية12120506
0.5000.00مساهمة الشركات في الخدمات الدينية12120507
5.0000.03مساهمة الشركات في اإلسكان12120508
0.1500.00مساهمة الشركات في المرافق12120509
0.0500.00مساهمة الشركات في الكهرباء والماء12120510
0.0500.00مساهمة الشركات في الزراعة والثروة السمكية12120511

14.0000.09الضرائب على الملكية123
0.0000.00الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة1231

0.0000.00الضرائب المتكررة على األراضي والمرافق السياحية123101
0.0000.00إيجار أراضي فضاء12310101
0.0000.00ايجار مرافق سياحية12310102

14.0000.09الضرائب غير المتكررة األخرى على الملكية1235
14.0000.09رسوم نقل الملكية123501

4.2500.03رسوم نقل ملكية األراضي12350101
9.7500.06رسوم نقل ملكية العقارات12350102

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

(2)جدول رقم 
تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 
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التقدير
ألقرب مليونبابمجموعةفئةبندنوع

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

(2)جدول رقم 
تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

376.8922.38الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية125
359.7312.28الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم االستيراد األخرى1251

359.6002.27ضرائب جمركية125101
359.6002.27ضرائب جمركية12510101

0.1310.00رسوم جمركية125102
0.0050.00رسوم أرضية12510201
0.1260.00رسوم شهادات12510202

17.1610.11الضرائب األخرى على التجارة والمعامالت الدولية1256
11.0000.07رسوم مغادرة المطار الدولي125601

11.0000.07رسوم مغادرة المطار الدولي12560101
0.0010.00رسوم تصاريح السفر للسفن125602

0.0010.00رسوم تصاريح السفر للسفن12560201
5.9000.04رسوم عبور األجواء الكويتية على الطائرات125603

5.9000.04رسوم عبور األجواء الكويتية على الطائرات12560301
0.2600.00رسوم أخرى125699

0.2600.00رسوم أخرى12569901
108.0680.68المساهمات االجتماعية13

108.0680.68مساهمات اجتماعية أخرى132
108.0680.68مساهمات أرباب العمل- مساهمات اجتماعية أخرى 1322

108.0680.68إيرادات الضمان الصحي132201
108.0680.68إيرادات الضمان الصحي13220101

1,247.3207.89إيرادات أخرى15
73.9630.47دخل ملكية151

1.9320.01فائده1511
1.9320.01أرباح الحسابات الجارية151101

1.9320.01أرباح الحسابات الجارية15110101
72.0310.46الريع1514

70.0830.44ريع األراضي151401
40.6580.26إيجار قسائم زراعية وقطع أراضي فضاء15140101
9.0000.06إيجار الشاليهات15140102
0.5470.00إيجار مواقف سيارات15140103
18.4980.12إيجار عقارات مستثمرة15140105
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التقدير
ألقرب مليونبابمجموعةفئةبندنوع

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

(2)جدول رقم 
تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

1.3810.01إيجار أراضي أخرى15140199
1.9480.01(موجات فضائية )إيجار تردد 151402

1.9480.01(موجات فضائية )إيجار تردد 15140201
755.8754.78مبيعات السلع والخدمات152

65.4390.41مبيعات من جانب منشآت بالفيمة السوقية1521
2.8410.02إعالنات152101

1.0000.01إعالنات التلفزيون15210101
0.4500.00إعالنات اإلذاعة15210102
1.3910.01إعالنات المطار الدولي15201105

0.0500.00مبيع برامج تلفزيونية152102
0.0500.00مبيع برامج تلفزيونية15210201

53.6020.34إيجارات152103
35.2000.22إيجار أسواق تجارية15210301
0.6060.00إيجار محالت المطار الدولي15210302
0.0000.00إيجار البيوت15210303
0.5000.00إيجار عقارات مستملكة15210304
0.0040.00إيجار مساكن حكومية15210305
0.7800.00إيجار صاالت15210306
6.6380.04إيجار مرافق حكومية مختلفة15210307
5.6140.04إيجار مواقع حكومية15210308
0.0010.00إيجار وسائل النقل15210331
0.0070.00إيجار المعدات واآلالت والتجهيزات15210332
4.2520.03إيجارات أخرى15210399

0.4900.00مطبوعات الجهات الحكومية152104
0.4900.00مطبوعات الجهات الحكومية15210401

0.0450.00إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية152105
0.0450.00إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية15210501

4.4110.03عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة152106
4.4110.03عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة15210601

4.0000.03مبيع أدوية وعقاقير152107
4.0000.03مبيع أدوية وعقاقير15210701

62.1180.39رسوم إدارية1522
10.4920.07رسوم تسجيل الشركات ووثائق التأمين152201

8.2470.05رسوم تسجيل الشركات15220101
2.2450.01رسوم على وثائق التأمين15220102
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التقدير
ألقرب مليونبابمجموعةفئةبندنوع

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

(2)جدول رقم 
تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

3.7700.02رسوم طلبات الترخيص152202
3.7700.02رسوم طلبات الترخيص15220201

3.5000.02رسوم دمغ المعادن الثمينة152203
3.0000.02رسوم دمغ الذهب15220301
0.5000.00رسوم دمغ الفضة15220302

17.9000.11رسوم قضائية152206
17.5000.11رسوم دعاوى15220601
0.4000.00رسوم توثيق وأحوال شخصية15220602

0.0650.00رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها152207
0.0650.00رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها15220701

0.7180.00رسوم صالحية الطائرات وإجازات الطيارين152209
0.7180.00رسوم صالحية الطائرات وإجازات الطيارين15220901

0.0150.00رسوم مسح وتسجيل البواخر152210
0.0150.00رسوم مسح وتسجيل البواخر15221001

7.4920.05مناقصات وممارسات- رسوم إدارية 152212
7.2430.05مناقصات وممارسات- رسوم إدارية 15221201
0.0500.00رسوم خدمة االشتراك أول مرة- رسوم ادارية 15221202
0.0200.00رسوم طلب تصنيف أول مرة- رسوم ادارية 15221203
0.0700.00رسوم تجديد االشتراك السنوي- رسوم ادارية 15221204
0.0400.00رسوم إضافة اعتماد توقيع- رسوم ادارية 15221205
0.0500.00رسوم طلبات التظلم على مناقصة- رسوم ادارية 15221206
0.0040.00طلب ترفيع التصنيف من الفئة الرابعة الى الثالثة- رسوم ادارية 15221207
0.0020.00رسوم ترفيع فئة التصنيف من الفئة الثالثة الى الثانية- رسوم ادارية 15221208
0.0030.00طلب رفع التصنيف من الفئة الثانية الى األولى- رسوم ادارية 15221209
0.0080.00رسوم تغيير بيانات المقاول أو تغيير كيان قانوني- رسوم ادارية 15221210
0.0010.00طلب اصدار شهادة ثانية أو بدل فاقد- رسوم ادارية 15221211
0.0010.00طلب شهادة لمن يهمه األمر- رسوم ادارية 15221212
0.0010.00(اشتراك سنوي)خدمة األرشيف االلكتروني - رسوم ادارية 15221214
0.0010.00(اشتراك شنوي)خدمة دليل الشركات االلكتروني - رسوم ادارية 15221215
0.0010.00شراء وثائق التأهيل15221216

0.0230.00مزادات- رسوم إدارية 152213
0.0230.00مزادات- رسوم إدارية 15221301

0.9330.01فحص عينات وأجهزة- رسوم إدارية 152214
0.9330.01فحص عينات وأجهزة- رسوم إدارية 15221401

0.0800.00إشراف- رسوم إدارية 152215
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التقدير
ألقرب مليونبابمجموعةفئةبندنوع

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

(2)جدول رقم 
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0.0800.00إشراف- رسوم إدارية 15221501
0.3040.00إصدار شهادات- رسوم إدارية 152217

0.3040.00إصدار شهادات- رسوم إدارية 15221701
10.0000.06رسوم إقامات152218

3.2500.02رسوم إقامة الخدم الخصوصيين15221802
6.7500.04رسوم إقامة االلتحاق بعائل15221803

0.0970.00رسوم المزايدات152219
0.0970.00رسوم المزايدات15221901

0.0610.00رسوم التصاريح واألذونات152220
0.0610.00رسوم التصاريح واألذونات15222001

0.0350.00رسوم إجراءات بيع األراضي والعقارات بالمزاد العلني152221
0.0350.00رسوم إجراءات بيع األراضي والعقارات بالمزاد العلني15222101

0.0300.00رسوم تأهيل الشركات152224
0.0300.00رسوم تأهيل الشركات15222401

4.5000.03رسوم على األراضي الفضاء152225
4.5000.03رسوم على األراضي الفضاء15222501

2.1030.01رسوم متنوعة152299
2.1030.01رسوم متنوعة15229901

628.3183.97مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير السوقية1523
0.0010.00مبيع مواد مصادرة152301

0.0010.00مبيع مواد مصادرة15230101
0.0450.00حصيلة عدادات انتظار السيارات152302

0.0450.00حصيلة عدادات انتظار السيارات15230201
0.6400.00رسوم دراسية152303

0.0400.00رسوم دورات تدريبية15230303
0.0000.00رسوم تعليم15230304
0.6000.00رسوم دراسية متنوعة15230399

2.7040.02مبيع إصدارات مطبوعات حكومية152304
0.0800.00مجلة العربي15230401
0.1200.00الجريدة الرسمية15230402
0.0010.00كتب التراث العربي15230403
0.0040.00مجلة الكويت15230404
0.0350.00مجلة الوعي اإلسالمي15230405
1.1000.01كتب مدرسية15230406

24



التقدير
ألقرب مليونبابمجموعةفئةبندنوع

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

(2)جدول رقم 
تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

0.0240.00مجلة عالم الفكر15230407
0.0250.00سلسلة المسرح العالمي15230408
0.0010.00مجلة القضاء15230409
0.0090.00نشرات وقوانين15230410
0.1800.00سلسلة عالم المعرفة15230411
0.0050.00مجلة الثقافة العمالية15230412
0.0260.00مجلة العربي الصغير15230413
0.0030.00كتب دينية15230414
0.0030.00مجلة الفنون15230415
1.0800.01مبيع مطبوعات جمركية15230416
0.0090.00مطبوعات أخرى15230499

0.0250.00رسوم الحجر الصحي152306
0.0250.00رسوم الحجر الصحي البشري15230601

45.0000.28إيرادات المستشفيات152307
45.0000.28إيرادات المستشفيات15230701

0.0030.00إيرادات التأمين الصحي152308
0.0030.00إيرادات التأمين الصحي15230801

305.5211.93إيرادات الكهرباء152309
272.0001.72مبيع التيار الكهربائي15230901
0.2500.00استعمال عدادات- إيرادات الكهرباء 15230902
2.0000.01مواد وأدوات- إيرادات الكهرباء 15230903
1.2310.01أجور عمال- إيرادات الكهرباء 15230904
30.0000.19رسوم إيصال التيار الكهربائي15230905
0.0400.00رسوم فحص التمديدات الكهربائية15230906

180.6621.14إيرادات المياه152310
177.7971.12مياه عذبة- إيرادات المياه 15231001
1.7000.01مياه صليبية- إيرادات المياه 15231002
0.2650.00مياه معالجة- إيرادات المياه 15231004
0.9000.01تكاليف ربط المياه15231005

20.2920.13إيرادات خدمات الطيران المدني152311
13.0000.08هبوط وإيواء الطائرات15231101
0.0010.00اشتراك دليل الطيران الكويتي15231102
0.0110.00تزويد معلومات مناخية15231103
0.0290.00تأجير آالت مبرقة السلكيا15231104
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التقدير
ألقرب مليونبابمجموعةفئةبندنوع

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

(2)جدول رقم 
تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

1.5000.01رسوم استعمال جسور نقل الركاب15231105
4.0000.03رسوم ميزان أمتعة الركاب15231106
1.7510.01رسوم الترانزيت15231107

0.6520.00إيرادات خدمات البريد152312
0.1790.00طوابع بريدية15231201
0.1090.00آالت خاتمة وعدادات15231202
0.0150.00فروق تبادل البريد الجوي والسطحي15231204
0.2420.00رسوم إيجار صناديق بريد15231205
0.1070.00خالص األجرة15231206

63.4240.40إيرادات البرق والهاتف152313
0.4000.00اتصاالت التلكس15231303
31.7320.20المخابرات الخارجية15231304
30.2240.19اشتراك هاتف15231305
0.7490.00تركيب هاتف15231306
0.0520.00رسوم طلب اشتراك15231307
0.0030.00رسوم إصدار قوائم تفصيلية15231308
0.0000.00تأجيرات قنوات هاتفية برقية وتلكسية15231309
0.2540.00دوائر إرسال المعلومات15231310
0.0100.00برقيات15231312

7.8270.05إيرادات خدمات الموانئ152314
4.6150.03رسوم الميناء15231401
0.1600.00صافي مبيع المزاد العلني- إيرادات خدمات الموانئ 15231402
3.0520.02النقل والتخزين والمناولة- إيرادات خدمات الموانئ 15231403

0.0700.00إيرادات صيانة152315
0.0700.00إيرادات صيانة15231501

1.4150.01إيرادات حفالت152316
1.4150.01إيرادات حفالت15231601

0.0350.00مخططات ومواصفات152317
0.0350.00مخططات ومواصفات15231701

0.0010.00مبيع مواد ومنتجات حكومية152322
0.0010.00مبيع مواد ومنتجات حكومية15232201

0.0010.00إيرادات كراج حجز المركبات152324
0.0010.00إيرادات كراج حجز المركبات15232401
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التقدير
ألقرب مليونبابمجموعةفئةبندنوع

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

(2)جدول رقم 
تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

136.2530.86الغرامات والجزاءات والمصادرات153
134.6620.85الغرامات والجزاءات1531

23.0000.15غرامات جزائية153101
23.0000.15غرامات جزائية15310101

65.7500.42مخالفات مرورية153102
65.7500.42مخالفات مرورية15310201

6.3820.04جزاءات على الموظفين153103
6.3820.04جزاءات على الموظفين15310301

39.5300.25غرامات153105
39.5300.25غرامات15310501

1.5910.01المصادرات1532
0.4830.00مصادرة كفاالت153201

0.1200.00مصادرة كفاالت قضائية15320101
0.3630.00مصادرة كفاالت بنكية15320102

1.1080.01تعهدات ورخص مؤقتة مصادرة153202
1.1080.01تعهدات ورخص مؤقتة مصادرة15320201

281.2291.78إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر155
2.2940.01مبيع مواد مستهلكة1551

2.2940.01مبيع مواد مستهلكة155101
2.2940.01مبيع مواد مستهلكة15510101

83.1380.53إيرادات قيدية1552
83.1380.53إيرادات قيدية155201

83.1380.53إيرادات قيدية15520101
37.3030.24مصروفات مستردة1553

37.3030.24مصروفات مستردة155301
37.3030.24مصروفات مستردة15530101

100.0190.63تعويضات1554
100.0190.63تعويضات عن أضرار الممتلكات155401

100.0190.63تعويضات عن أضرار الممتلكات15540101
5.2040.03إيرادات الطوابع المالية1555

5.2040.03مبيع الطوابع المالية155501
5.2040.03مبيع الطوابع المالية15550101

53.2720.34إيرادات متنوعة أخرى1559
53.2720.34إيرادات متنوعة أخرى155901

53.2720.34إيرادات متنوعة أخرى15590101
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التقدير
ألقرب مليونبابمجموعةفئةبندنوع

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

(2)جدول رقم 
تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

17.1120.11إيرادات التخلص من أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرى16
10.0000.06إيرادات التخلص من األصول غير المالية162

10.0000.06إيرادات التخلص من األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة1621
10.0000.06إيرادات التخلص من األراضي162101

10.0000.06إيرادات التخلص من األراضي16210101
7.1120.04إيرادات فروقات تغير أسعار العملة163

7.1120.04إيرادات فروقات تغير أسعار العملة1631
7.1120.04إيرادات فروقات تغير أسعار العملة163101

7.1120.04إيرادات فروقات تغير أسعار العملة16310101
15,811.744100.00جملة اإليرادات
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الجهةالرقم
االعتماد 

ألقرب مليون
النسبة

5.1860.03الديوان االميري2

5.1860.03الباب الخامس- 1توجيه 

0.0950.00ديوان المحاسبة3

0.0950.00الباب الخامس- 1توجيه 

8.9540.06مجلس الوزراء4

8.9540.06الباب الخامس- 1توجيه 

0.1980.00إدارة الفتوى والتشريع5

0.1980.00الباب الخامس- 1توجيه 

0.3050.00المجلس األعلى للتخطيط والتنمية6

0.2970.00الباب الخامس- 1توجيه 

0.0080.00الباب السادس- 1توجيه 

1.5880.01ديوان الخدمة المدنية7

1.5880.01الباب الخامس- 1توجيه 

17.6200.11وزارة الخارجية8

11.1200.07الباب الخامس- 1توجيه 

6.5000.04الباب السادس - 1توجيه 

311.6331.97اإلدارة العامة- وزارة المالية 9

185.0001.17الباب الثاني - 1توجيه 

116.6330.74الباب الخامس- 1توجيه 

10.0000.06الباب السادس - 1توجيه 

14.9000.09الحسابات العامة- وزارة المالية 10

14.9000.09الباب الخامس- 1توجيه 

379.2532.40اإلدارة العامة للجمارك11

359.9922.28الباب الثاني - 1توجيه 

19.2610.12الباب الخامس- 1توجيه 

تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية
(3)جدول رقم 

2020/2019موزعة حسب األبواب للسنة المالية 
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الجهةالرقم
االعتماد 

ألقرب مليون
النسبة

تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية
(3)جدول رقم 

2020/2019موزعة حسب األبواب للسنة المالية 

20.2090.13وزارة التجارة والصناعة12

20.2090.13الباب الخامس- 1توجيه 

44.1580.28وزارة العدل13

14.0000.09الباب الثاني- 1توجيه 

30.1580.19الباب الخامس- 1توجيه 

139.8400.88وزارة الداخلية14

139.8400.88الباب الخامس- 1توجيه 

5.4930.03وزارة الدفاع15

4.9140.03الباب الخامس- 1توجيه 

0.5790.00الباب السادس - 1توجيه 

1.6690.01الحرس الوطني16

0.0000.00الباب الثاني- 1توجيه 

1.6690.01الباب الخامس- 1توجيه 

30.2430.19وزارة التربية17

30.2430.19الباب الخامس- 1توجيه 

0.0000.00الباب السادس - 1توجيه 

2.3250.01وزارة التعليم العالي18

2.3210.01الباب الخامس- 1توجيه 

0.0040.00الباب السادس - 1توجيه 

200.6631.27وزارة الصحة19

108.0680.68الباب الثالث - 1توجيه 

92.5950.59الباب الخامس- 1توجيه 

6.0050.04وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل20

6.0050.04الباب الخامس- 1توجيه 
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الجهةالرقم
االعتماد 

ألقرب مليون
النسبة

تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية
(3)جدول رقم 

2020/2019موزعة حسب األبواب للسنة المالية 

6.5250.04وزارة اإلعالم21

6.5080.04الباب الخامس- 1توجيه 

0.0170.00الباب السادس - 1توجيه 

2.3250.01وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية22

2.3250.01الباب الخامس- 1توجيه 

0.0720.00األمانة العامة لألوقاف23

0.0720.00الباب الخامس- 1توجيه 

69.6520.44وزارة المواصالت24

0.0000.00الباب الثاني- 1توجيه 

69.6490.44الباب الخامس- 1توجيه 

0.0030.00الباب السادس - 1توجيه 

17.8100.11وزارة األشغال25

0.0000.00الباب األول - 1توجيه 

0.0000.00الباب الثاني- 1توجيه 

17.8100.11الباب الخامس- 1توجيه 

1.0270.01المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب26

1.0260.01الباب الخامس- 1توجيه 

0.0010.00الباب السادس - 1توجيه 

13,963.47888.31وزارة النفط27

13,863.35287.68الباب األول - 1توجيه 

100.1260.63الباب الخامس - 1توجيه 

0.0000.00الباب السادس- 1توجيه 

495.6863.13وزارة الكهرباء والماء28

495.6863.13الباب الخامس- 1توجيه 
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الجهةالرقم
االعتماد 

ألقرب مليون
النسبة

تقديرات اإليرادات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية
(3)جدول رقم 

2020/2019موزعة حسب األبواب للسنة المالية 

64.6500.41اإلدارة العامة للطيران المدني29

16.9000.11الباب الثاني- 1توجيه 

47.7500.30الباب الخامس- 1توجيه 

0.0000.00الباب السادس - 1توجيه 

0.1680.00اإلدارة المركزية لإلحصاء31

0.1680.00الباب الخامس- 1توجيه 

0.0090.00جهاز المراقبين الماليين32

0.0090.00الباب الخامس- 1توجيه 

0.0050.00وحدة التحريات المالية33

0.0050.00الباب الخامس- 1توجيه 

15,811.744100.00جملة االيرادات
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بابمجموعةفئةبندنوع

7,692.10434.19تعويضات العاملين21

6,974.35631.00أجور ورواتب211

6,929.02930.80أجور ورواتب نقدية2111

1,590.8617.07األجور والرواتب األساسية211101

1.2280.01رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم21110102
2.0290.01الوظائف القيادية21110103
965.2094.29الوظائف العامة21110104
0.4660.00الوظائف الفنية المساعدة21110105
3.9690.02الوظائف المعاونة21110106
7.0400.03الوظائف الدبلوماسية والقنصلية21110107
5.8780.03وظائف القضاء والنيابة وإدارة الفتوى والتشريع21110108
8.0000.04وظائف إدارة التحقيقات21110109
519.5002.31الوظائف العسكرية21110111
1.9820.01أعضاء هيئة التدريس21110113
0.0400.00أعضاء هيئة التدريب21110114
55.2730.25وظائف األطباء البشريين21110115
0.0000.00وظائف إدارة الخبراء21110116
14.6940.07وظائف ديوان المحاسبة21110117
0.3880.00وظائف وحدة التحريات المالية الكويتية21110123
4.6100.02وظائف جهاز المراقبين الماليين21110125
0.5550.00وظائف موظفي تقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي21110126

700.5943.11العقود211102
626.6392.79العقد الثاني21110201
2.2740.01العقد الثالث21110202
28.6710.13عقد بمرتب مقطوع21110203
42.2200.19عقد خاص21110204
0.7900.00عقد مشروع مكافحة القوارض21110205

4,140.58218.40العالوات والبدالت211103
1,173.2475.21العالوة االجتماعية21110301
71.8560.32بدل تمثيل21110302
221.3290.98بدل طبيعة عمل21110303
30.3170.13بدل نوبة21110304
22.9100.10بدل سكن21110305
1.7700.01بدل تأثيث21110306

(4)جدول رقم 
اعتمادات المصروفات والنفقات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

االعتماد
ألقرب مليون
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بابمجموعةفئةبندنوع

(4)جدول رقم 
اعتمادات المصروفات والنفقات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

االعتماد
ألقرب مليون

532.8802.37عالوة غالء معيشة21110307
157.0070.70مكافأة خاصة21110308
1.3540.01بدل سيارة لشاغلي الوظائف القيادية21110309
312.5881.39مكافأة تشجيعية21110310
344.5221.53مستوى وظيفي21110311
89.4830.40ك. د50زيادة بحد أقصى 21110312
173.6750.77دعم مالي21110313
0.5900.00ميزة نقدية لموظفي البعثات21110314
10.3010.05مكافأة المؤهل العلمي21110315
73.5010.33عالوة تدريس21110316
39.4800.18بدل إشراف21110317
12.1300.05بدل اغتراب21110318
1.9720.01بدل إضافي للدبلوماسيين21110319
0.9200.00بدل مهنة21110320
0.9370.00بدل سماعة21110321
26.5470.12بدل خفارة21110322
3.8280.02بدل عدوى21110323
119.4110.53بدل خطر21110324
4.6360.02بدل ضوضاء21110325
25.7790.11بدل أوسمة21110326
31.9550.14بدل موقع21110328
33.9000.15بدل تشجيع دراسي21110329
0.9500.00بدل تخصص لإلطفاء21110330
0.0040.00بدل قيادة زوارق21110331
0.1970.00بدل صرافة21110332
21.1330.09عالوة تشجيعية مناطق نائية21110333
6.2920.03مكافأة التخصص النادر21110334
21.3470.09بدل مسافة21110335
8.7320.04بدل طعام21110336
5.0860.02مكافأة مالية عن النوبة الليلية21110337
8.0090.04بدل منصب21110338
2.4410.01بدل تلوث21110339
547.5662.43عالوات وبدالت أخرى21110399
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بابمجموعةفئةبندنوع

(4)جدول رقم 
اعتمادات المصروفات والنفقات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

االعتماد
ألقرب مليون

496.9932.21المكافآت211106
31.0070.14أعمال إضافية21110601
145.4170.65خدمات ممتازة21110602
19.5740.09تدريب وتدريس وإشراف وامتحانات21110603
2.2520.01أعضاء مجالس21110604
10.6520.05حضور جلسات لجان21110605
1.4040.01زيادة بصفة شخصية للقياديين21110606
19.2110.09مكافآت فرق العمل21110607
66.3810.30مكافآت المستعان بخدماتهم21110608
106.6300.47مكافأة االستحقاق21110609
0.9400.00مكافأة المختارين21110610
0.6540.00مكافآت تأليف وترجمة الكتب الدراسية21110611
3.0690.01مكافأة بصفة شخصية21110612
1.2990.01ميزة خاصة21110613
0.5250.00مكافأة اللجنة الفنية21110614

0.5000.00مكافأة أعضاء الفتوى والتشريع نظير العمل خالل العطلة القضائية21110616

87.4780.39أعمال أخرى21110699
45.3270.20أجور ورواتب عينية2112

3.4490.02تذاكر سفر211201
3.4490.02تذاكر سفر21120101

41.8780.19إسكان الموظفين211203
38.7870.17إيجار مباني- إسكان الموظفين 21120301
2.0940.01مياه وكهرباء- إسكان الموظفين 21120302
0.0150.00صيانة أثاث- إسكان الموظفين 21120303
0.2600.00صيانة مباني- إسكان الموظفين 21120304
0.7220.00مصروفات متنوعة- إسكان الموظفين 21120399

487.4202.17مساهمات اجتماعية212
480.2712.13التأمينات2121

254.8451.13حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية212101
254.8451.13حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية21210101

180.3950.80حصة الحكومة في التأمين التكميلي212102
180.3950.80حصة الحكومة في التأمين التكميلي21210201

45.0310.20حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات212103
45.0310.20حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات21210301
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النسبةالبيان

االعتماد
ألقرب مليون

5.2910.02التأمين الصحي2122
4.6910.02تأمين صحي لغير الكويتيين212201

4.6910.02تأمين صحي لغير الكويتيين21220101
0.6000.00تأمين صحي للكويتيين212202

0.6000.00تأمين صحي للعاملين الكويتيين21220202
1.8580.01التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون2123

1.8580.01التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون212301
1.8580.01التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون21230101

32.3000.14تعويضات عاملين محتسبة213
32.3000.14تعويضات نهاية الخدمة2131

32.3000.14تعويضات نهاية الخدمة213101
32.3000.14تعويضات نهاية الخدمة21310101
198.0280.88االعتماد التكميلي العام21999999

3,386.28515.05السلع والخدمات22
2,378.47310.57السلع221

75.4100.34قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة2211
2.9800.01قطع غيار آالت ومعدات نقل بري221101

2.9800.01قطع غيار آالت ومعدات نقل بري22110101
11.9920.05قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي221102

11.9920.05قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي22110201
1.1640.01قطع غيار آالت ومعدات نقل بحري221103

1.1640.01قطع غيار آالت ومعدات نقل بحري22110301
0.4330.00قطع غيار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات221106

0.4330.00قطع غيار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات22110601
17.0800.08عدد وأدوات صغيرة221107

17.0800.08عدد وأدوات صغيرة22110701
1.2560.01قطع غيار آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية221109

1.2560.01قطع غيار آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية22110901
11.8280.05قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة221110

11.8280.05قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة22111001
0.4800.00قطع غيار معدات كهربائية221111

0.4800.00قطع غيار معدات كهربائية22111101
24.4780.11قطع غيار آالت ومعدات ميكانيكية221112

24.4780.11قطع غيار آالت ومعدات ميكانيكية22111201
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االعتماد
ألقرب مليون

1.3300.01قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة221113
1.3300.01قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة22111301

0.1220.00قطع غيار معدات خاصة221114
0.1220.00قطع غيار معدات خاصة22111401

0.7670.00قطع غيار معدات طبية ومختبرات ومعامل221115
0.7670.00قطع غيار معدات طبية ومختبرات ومعامل22111501

0.0000.00قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير221116
0.0000.00قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير22111601

1.5000.01قطع غيار ومعدات عسكرية221117
1.5000.01قطع غيار ومعدات عسكرية22111701

617.2712.74مواد وخامات2212
434.5791.93أدوية وعقاقير ومواد كيماوية221201

434.5791.93أدوية وعقاقير ومواد كيماوية22120101
8.3390.04كتب221202

8.3390.04كتب22120201
0.1520.00صحف ونشرات221203

0.1520.00صحف ونشرات22120301
0.1710.00أفالم وأشرطة221204

0.1710.00أفالم وأشرطة22120401
18.1680.08مالبس221205

17.9050.08مالبس للموظفين22120501
0.2630.00مالبس لغير الموظفين22120502

49.9440.22أغذية221206
33.7870.15أغذية للموظفين22120601
16.1570.07أغذية لغير الموظفين22120602

0.8470.00أغطية ومفروشات221207
0.8470.00أغطية ومفروشات22120701

5.1020.02قرطاسية وأدوات مكتبية221208
5.1020.02قرطاسية وأدوات مكتبية22120801

0.0890.00نباتات وبذور221209
0.0890.00نباتات وبذور22120901

0.1590.00أعالف وأسمدة221210
0.1590.00أعالف وأسمدة22121001
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النسبةالبيان

االعتماد
ألقرب مليون

26.8280.12برامج حاسب آلي221211
26.8280.12برامج حاسب آلي22121101

36.5260.16مواد وخامات عسكرية221212
36.5260.16مواد وخامات عسكرية22121201

36.3670.16متنوعة- مواد وخامات 221299
36.3670.16متنوعة- مواد وخامات 22129901

1,514.0506.73وقود وزيوت وقوى محركة2213
19.8640.09وقود221301

19.8640.09وقود22130101
1,492.0266.63وقود تشغيل المحطات221302

1,492.0266.63وقود تشغيل المحطات22130201
1.8880.01زيوت و شحومات221303

1.8880.01زيوت و شحومات22130301
0.2720.00غاز221304

0.2720.00غاز22130401
142.0370.63مياه وكهرباء2214

54.2060.24مياه221401
54.2060.24مياه22140101

87.8310.39كهرباء221402
87.8310.39كهرباء22140201

29.7000.13مياه معالجة2215
29.7000.13مياه معالجة221501

29.7000.13مياه معالجة22150101
0.0050.00مستلزمات أخرى2219

0.0050.00مستلزمات أخرى221901
0.0050.00مستلزمات أخرى22190101

1,007.8124.48الخدمات222
64.4010.29نقل ومواصالت2221

36.0620.16انتقال ونقل222101
36.0620.16انتقال ونقل22210101

11.4500.05برق وهاتف وتلكس222102
11.4500.05برق وهاتف وتلكس22210201
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االعتماد
ألقرب مليون

0.0990.00بريد222103
0.0990.00بريد22210301

16.7900.07قنوات إذاعة واتصال222104
16.7900.07قنوات إذاعة واتصال22210401

73.3110.33إيجارات2222
22.6710.10إيجار مباني222201

22.6710.10إيجار مباني22220101
36.8700.16إيجار معدات نقل بري222202

36.8700.16إيجار معدات نقل بري22220201
3.6570.02إيجار معدات نقل جوي222203

3.6570.02إيجار معدات نقل جوي22220301
0.0620.00إيجار معدات نقل بحري222204

0.0620.00إيجار معدات نقل بحري22220401
2.1690.01إيجاربرامج حاسب آلي222207

2.1690.01إيجار برامج حاسب آلي22220701
6.1340.03إيجار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات222208

6.1340.03إيجار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات22220801
0.9790.00إيجار آالت ومعدات أخرى222298

0.9790.00إيجار آالت ومعدات أخرى22229801
0.7690.00إيجارات آخرى222299

0.7690.00إيجارات آخرى22229901
197.2880.88صيانة2223

3.4340.02صيانة آالت ومعدات نقل بري222301
3.4340.02صيانة آالت ومعدات نقل بري22230101

12.4640.06صيانة آالت ومعدات نقل جوي222302
12.4640.06صيانة آالت ومعدات نقل جوي22230201

23.6650.11صيانة آالت ومعدات نقل بحري222303
23.6650.11صيانة آالت ومعدات نقل بحري22230301

0.1070.00صيانة أثاث222306
0.1070.00صيانة أثاث22230601

10.2600.05صيانة منشآت ومرافق222307
10.2600.05صيانة منشآت ومرافق22230701
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االعتماد
ألقرب مليون

10.4250.05صيانة آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات222308
10.4250.05صيانة آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات22230801

11.4730.05صيانة برامج حاسب آلي222309
11.4730.05صيانة برامج حاسب آلي22230901

8.0940.04صيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية222310
8.0940.04صيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية22231001

37.5370.17صيانة آالت ومعدات ثقيلة222311
37.5370.17صيانة آالت ومعدات ثقيلة22231101

8.5900.04صيانة معدات كهربائية222312
8.5900.04صيانة معدات كهربائية22231201

14.8320.07صيانة آالت ومعدات ميكانيكية222313
14.8320.07صيانة آالت ومعدات ميكانيكية22231301

0.1220.00صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة222314
0.1220.00صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة22231401

5.3560.02صيانة معدات خاصة222315
5.3560.02صيانة معدات خاصة22231501

42.9640.19صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل222316
42.9640.19صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل22231601

4.2000.02صيانة معدات تنظيم المرور والسير222317
4.2000.02صيانة معدات تنظيم المرور والسير22231701

3.7650.02صيانة معدات عسكرية222318
3.7650.02صيانة معدات عسكرية22231801

70.4670.31خدمات إعالمية واجتماعية2224
27.6100.12برامج إذاعة وتلفزيون222401

27.6100.12برامج إذاعة وتلفزيون22240101
1.4530.01إصدار كتب ومجالت ونشرات222402

1.4530.01إصدار كتب ومجالت ونشرات22240201
30.5160.14ضيافة وحفالت وهدايا ورحالت222403

30.5160.14ضيافة وحفالت وهدايا ورحالت22240301
6.0110.03معارض محلية وخارجية222404

6.0110.03معارض محلية وخارجية22240401
2.6600.01إعالنات ودعاية222405

2.6600.01إعالنات ودعاية22240501
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االعتماد
ألقرب مليون

2.2170.01خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية222406
2.2170.01خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية22240601

101.7750.45أبحاث ودراسات واستشارات2225
7.9000.04أبحاث ودراسات222501

1.3360.01أبحاث ودراسات تكنولوجيا المعلومات22250101
6.5640.03أبحاث ودراسات أخرى22250102

93.8750.42استشارات222502
14.1830.06استشارات تكنولوجيا المعلومات22250201
79.6920.35استشارات أخرى22250202

62.2580.28مصروفات خاصة2226
62.2580.28مصروفات خاصة222601

62.2580.28مصروفات خاصة22260101
438.3121.95خدمات أخرى2229

5.1900.02طبع222901
5.1900.02طبع22290101

1.6860.01تأمين وعمولة222902
1.6860.01تأمين وعمولة22290201

1.9740.01رسوم حكومية222903
1.9740.01رسوم حكومية22290301

27.5690.12حماية وأمن222904
27.5690.12حماية وأمن22290401

77.1910.34خدمات نظافة222906
77.1910.34خدمات نظافة22290601

8.7040.04خدمات المراسلين والفندقة222907
8.7040.04خدمات المراسلين والفندقة22290701

1.2650.01خدمات إدخال البيانات والطباعة222908
1.2650.01خدمات إدخال البيانات والطباعة22290801

46.7460.21اشتراكات ورسوم خارجية222909
46.5890.21اشتراكات هيئات ومنظمات دولية22290901
0.1570.00رسوم اشتراك في مهمات رسمية22290903

37.3500.17تدريب222910
9.1090.04تدريب محلي22291001
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االعتماد
ألقرب مليون

28.2410.13تدريب خارجي22291002
230.6371.03خدمات متنوعة222999

230.6371.03خدمات متنوعة22299901
639.4612.84اإلعانات25

409.4611.82لشركات عامة- اإلعانات 251
409.4611.82لشركات عامة غير مالية- اإلعانات 2511

385.4611.71دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا251101
385.4611.71دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا25110101

10.0000.04دعم وقود طائرات شركات النقل الجوي الوطنية251102
10.0000.04دعم وقود طائرات شركات النقل الجوي الوطنية25110201

14.0000.06دعم تخفيض تكلفة الوقود251103
14.0000.06دعم تخفيض تكلفة الوقود25110301

230.0001.02لمشروعات خاصة- اإلعانات 252
230.0001.02لمشروعات خاصة غير مالية- اإلعانات 2521

230.0001.02خفض تكاليف المعيشة252101
230.0001.02خفض تكاليف المعيشة25210101

5,252.22123.34(مصروفات)المنح 26
217.0000.96لحكومات أجنبية- المنح 261

217.0000.96جارية- المنح لحكومات أجنبية 2611
217.0000.96المنح الخارجية- منح جارية لحكومات أجنبية 261101

217.0000.96المنح الخارجية- منح جارية لحكومات أجنبية 26110101
1.0000.00لمنظمات دولية- المنح 262

1.0000.00جارية- المنح لمنظمات دولية 2621
1.0000.00المنح الخارجية- منح جارية لمنظمات دولية 262101

1.0000.00المنح الخارجية- منح جارية لمنظمات دولية 26210101
4,999.22122.22لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة- المنح 263

4,999.22122.22جارية- المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة 2631

2,313.52210.28إلى الهيئات الملحقة- منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة 263101

54.2990.24مجلس األمة26310101
562.0572.50جامعة الكويت26310102
23.6600.11الهيئة العامة للمعلومات المدنية26310103
38.7520.17الهيئة العامة للبيئة26310104
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االعتماد
ألقرب مليون

164.9690.73بلدية الكويت26310105
131.6080.58اإلدارة العامة لإلطفاء26310106
40.6920.18الهيئة العامة لالستثمار26310107
310.1171.38الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب26310108
17.3930.08الهيئة العامة لشئون القصر26310109
89.8630.40الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية26310110
0.0000.00الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر عدوان العراقي26310111
87.8420.39الهيئة العامة للرياضة26310112
199.7620.89الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة26310113

26310114
الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية 

وعلومهما
2.0810.01

8.7040.04الهيئة العامة لمكافحة الفساد26310115
527.5502.34الهيئة العامة للقوى العاملة26310116
28.9790.13الهيئة العامة للغذاء والتغذية26310117
9.3920.04هيئة تشجيع االستثمار المباشر26310118
3.1350.01هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص26310119
12.6670.06الهيئة العامة للشباب26310121

263102
إلى المؤسسات - منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة 

المستقلة
2,685.69911.94

72.1690.32معهد الكويت لألبحاث العلمية26310202
2,213.6619.84المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية26310203
15.2900.07وكالة األنباء الكويتية26310204
23.7470.11بيت الزكاة26310206
347.1151.54المؤسسة العامة للرعاية السكنية26310207
8.5640.04الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة26310208
5.1530.02الهيئة العامة للطرق والنقل البري26310209

35.0000.16لجهات أجنبية أخرى- المنح 264
35.0000.16جارية- المنح لجهات أجنبية أخرى 2641

35.0000.16المنح الخارجية- منح جارية لجهات أجنبية أخرى 264101
35.0000.16المنح الخارجية- منح جارية لجهات أجنبية أخرى 26410101

994.7224.42المنافع االجتماعية27
158.6000.70منافع الضمان االجتماعي271

158.6000.70منافع الضمان االجتماعي العينية2712
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االعتماد
ألقرب مليون

158.6000.70منافع الضمان االجتماعي العينية271201
158.6000.70التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين27120101

816.5743.63منافع المساعدة االجتماعية272
307.3211.37منافع المساعدة االجتماعية النقدية2721

285.2251.27الرعاية االجتماعية272101
285.2251.27الرعاية االجتماعية27210101

14.2400.06منح الزواج272102
14.2400.06منح الزواج27210201

7.8110.03دعم خدمات تعليمية وتربوية272108
7.8110.03دعم خدمات تعليمية وتربوية27210801

0.0450.00أخرى- منافع المساعدة االجتماعية النقدية 272199
0.0450.00أخرى- منافع المساعدة االجتماعية النقدية 27219901

509.2532.26منافع المساعده االجتماعية العينية2722
509.2532.26الخدمات الصحية بالخارج272202

504.2432.24مواطنين- الخدمات الصحية بالخارج 27220201
5.0100.02طلبة ومبعوثين- الخدمات الصحية بالخارج 27220202

19.5480.09المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب العمل273
19.5480.09المنافع االجتماعية العينية المقدمة من أرباب العمل2732

9.5380.04عالج طبي273201
9.5380.04عالج طبي27320101

10.0100.04تعليم273203
10.0100.04تعليم27320301

1,263.5205.62مصروفات وتحويالت أخرى28
0.0420.00إيجار أصول طبيعية281

0.0420.00إيجار أراضي2811
0.0420.00إيجار أراضي281101

0.0420.00إيجار أراضي28110101
1,262.7315.61مصروفات وتحويالت أخرى متنوعة282

467.3712.08بعثات2821
36.3500.16بعثات دراسية للموظفين282101

36.3500.16بعثات دراسية للموظفين28210101
431.0211.92بعثات دراسية للطلبة282102

431.0211.92بعثات دراسية للطلبة28210201
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ألقرب مليون

1.1460.01الحمالت الدينية2822
1.1460.01الحمالت الدينية282201

1.1460.01الحمالت الدينية28220101
29.4050.13تنفيذ أحكام قضائية2823

29.4050.13تنفيذ أحكام قضائية282301
29.4050.13تنفيذ أحكام قضائية28230101

226.3801.01تحويالت لألفراد2824
0.4170.00تعويضات حوادث282401

0.4170.00تعويضات حوادث28240101
114.0460.51مكافآت وجوائز لغير الموظفين282402

114.0460.51مكافآت وجوائز لغير الموظفين28240201
75.0000.33فوائد قروض عقارية282403

75.0000.33فوائد قروض عقارية28240301
20.9150.09إعفاء من قروض عقارية282404

20.9150.09إعفاء من قروض عقارية28240401
16.0020.07تحويالت أخرى لألفراد282499

16.0020.07تحويالت أخرى لألفراد28249901
3.0870.01دعم المؤسسات األهلية2825

0.4640.00دعم الصحف المحلية282502
0.4640.00دعم الصحف المحلية28250201

0.6000.00مساعدات األندية واألنشطة الرياضية282503
0.6000.00مساعدات األندية واألنشطة الرياضية28250301

2.0230.01مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام282504
2.0230.01مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام28250401

19.5000.09تحويالت زكاة2826
1.5000.01إعانات بيت الزكاة282601

1.5000.01إعانات بيت الزكاة28260101
18.0000.08زكاة الشركات المحولة282602

18.0000.08زكاة الشركات المحولة28260201
104.5380.46تعويض األنشطة الخاصة والمختلفة2827

104.5380.46األنشطة المختلفة282702
104.5380.46األنشطة المختلفة28270201

411.3041.83التزامات ومصروفات أخرى2829
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ألقرب مليون

9.1070.04مؤتمرات محلية282902
9.1070.04مؤتمرات محلية28290201

0.3000.00مؤتمرات خارجية282903
0.3000.00مؤتمرات خارجية28290301

0.0300.00الدورات الرياضية282904
0.0300.00الدورات الرياضية28290401

285.2151.27الشئون القضائية282905
285.2151.27الشئون القضائية28290501

44.6520.20مهمات رسمية في الخارج282906
44.6520.20مهمات رسمية في الخارج28290601

22.0000.10تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية282908
22.0000.10تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية28290801

50.0000.22مخصصات رئيس الدولة282910
50.0000.22مخصصات رئيس الدولة28291001

0.7470.00خسائر فروقات تغير العملة285
0.7470.00خسائر فروقات تغير العملة2851

0.7470.00خسائر فروقات تغير العملة285101
0.7470.00خسائر فروقات تغير العملة28510101

19,228.31385.46جملة المصروفات الجارية
3,271.68714.54شراء األصول غير المتداولة32

748.3363.33شراء األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة323
65.5020.29شراء األراضي3231

65.5020.29شراء واستمالك األراضي323101
65.5020.29استمالك األراضي32310102

12.0000.05شراء المباني والتحسينات على األراضي3232
8.5000.04شراء واستمالك وحدات سكنية323202

8.5000.04شراء وحدات سكنية32320201
3.5000.02شراء واستمالك مباني حكومية323204

3.5000.02شراء مباني حكومية32320401
670.7432.98شراء آالت ومعدات وأصول أخرى3233

25.8100.11شراء آالت ومعدات نقل بري323301
25.8100.11شراء آالت ومعدات نقل بري32330101

279.0901.24شراء آالت ومعدات نقل جوي323303
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االعتماد
ألقرب مليون

279.0901.24شراء آالت ومعدات نقل جوي32330301
2.8000.01شراء آالت ومعدات نقل بحري323304

2.8000.01شراء آالت ومعدات نقل بحري32330401
14.1260.06شراء أثاث323306

13.5900.06شراء أثاث32330601
0.5360.00إسكان الموظفين- شراء أثاث 32330602

89.3020.40شراء آالت ومعدات اتصال وتكنولوجيا معلومات ومعدات مكتبية323307
60.3430.27شراء آالت ومعدات اتصال32330701
27.1590.12شراء آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات32330702
1.8000.01شراء آالت ومعدات مكتبية32330703

24.0730.11شراء آالت ومعدات ثقيلة323308
24.0730.11شراء آالت ومعدات ثقيلة32330801

2.7270.01شراء معدات كهربائية323309
2.7270.01شراء معدات كهربائية32330901

25.1340.11شراء آالت و معدات ميكانيكية323310
2.4850.01شراء آالت و معدات التبريد والتكييف والمصاعد32331001
17.7490.08شراء محركات و توربينات وملحقاتها الرئيسية32331002
0.4080.00شراء مضخات و مكابس32331003
0.2270.00شراء معدات مناولة المواد والتلقيم32331004
4.0000.02شراء آالت ومعدات لتدريب الطلبة32331005
0.2650.00شراء آالت و معدات ميكانيكية أخرى32331099

1.4530.01شراء معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة323311
0.7250.00شراء معدات القياس والمعايرة32331101
0.7280.00شراء معدات وورش الصيانة32331102

37.8850.17شراء معدات خاصة323312
37.8850.17شراء معدات خاصة32331201

61.5820.27شراء معدات طبية ومختبرات ومعامل323313
61.5820.27شراء معدات طبية ومختبرات ومعامل32331301

2.2100.01شراء معدات تنظيم المرور والسير323314
2.2100.01شراء معدات تنظيم المرور والسير32331401

0.2780.00شراء معدات رياضية323315
0.2780.00شراء معدات رياضية32331501
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0.0750.00شراء آالت موسيقية323316
0.0750.00شراء آالت موسيقية32331601

0.0200.00شراء معدات وأدوات خارجية متنوعة323317
0.0200.00شراء معدات وأدوات خارجية متنوعة32331701

104.1780.46شراء معدات عسكرية323318
104.1780.46شراء معدات عسكرية32331801

0.0910.00شراء أصول ثقافية وتراثية3235
0.0910.00شراء تحف فنية و أثرية323501

0.0910.00شراء تحف فنية و أثرية32350101
0.0330.00شراء األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة324

0.0330.00شراء األصول غير الملموسة المقتناة3241
0.0330.00برمجيات األعمال- شراء األصول غير الملموسة المقتناة 324101

0.0330.00برمجيات األعمال- شراء األصول غير الملموسة المقتناة 32410101
2,523.31811.21مشاريع إنشائية وصيانة جذرية327

1,163.4705.17مباني وتحسينات على األراضي- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 3271

2.9830.01مجمعات سكنية- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327101
2.4000.01مجمعات سكنية- مشاريع إنشائية 32710101
0.5830.00مجمعات سكنية- صيانة جذرية 32710102

4.4600.02وحدات سكنية- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327102
4.4600.02وحدات سكنية- مشاريع إنشائية 32710201

0.9530.00مباني تجارية- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327103
0.9400.00مباني تجارية- مشاريع إنشائية 32710301
0.0130.00مباني تجارية- صيانة جذرية 32710302

122.0060.54مباني حكومية- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327104
88.2240.39مباني حكومية- مشاريع إنشائية 32710401
33.7820.15مباني حكومية- صيانة جذرية 32710402

691.3893.07مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327105

667.2922.97مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية- مشاريع إنشائية 32710501
24.0970.11مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية- صيانة جذرية 32710502

115.2350.51مباني صناعية- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327106
92.7100.41مباني صناعية- مشاريع إنشائية 32710601
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22.5250.10مباني صناعية- صيانة جذرية 32710602
52.0550.23مباني عامة وترفيهية- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327107

39.9250.18مباني عامة وترفيهية- مشاريع إنشائية 32710701
12.1300.05مباني عامة وترفيهية- صيانة جذرية 32710702

0.0670.00متنقلة/ مباني مؤقتة - مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327108
0.0670.00متنقلة/ مباني مؤقتة - صيانة جذرية 32710802

119.9050.53مباني ومنشآت عسكرية- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327109
110.8550.49مباني ومنشآت عسكرية- مشاريع إنشائية 32710901
9.0500.04مباني ومنشآت عسكرية- صيانة جذرية 32710902

54.4170.24تحسينات على األراضي- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327150
25.7440.11تحسينات على األراضي- مشاريع إنشائية 32715001
28.6730.13تحسينات على األراضي-  صيانة جذرية 32715002

253.3941.13آالت ومعدات وأصول أخرى- صيانة جذرية 3272
0.1650.00أثاث وتجهيزات مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها327206

0.1650.00أثاث وتجهيزات-  صيانة جذرية 32720602
0.2900.00معدات كهربائية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها327209

0.2900.00معدات كهربائية- صيانة جذرية 32720902
240.3401.07معدات ميكانيكية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها327210

25.2700.11معدات التبريد والتكييف والمصاعد- صيانة جذرية 32721002
206.0000.92محركات وتوربينات وملحقاتها الرئيسية- صيانة جذرية 32721004
9.0700.04مضخات ومكابس- صيانة جذرية 32721006

12.5990.06معدات خاصة مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها327212
12.5990.06معدات خاصة- صيانة جذرية 32721202

1,106.4544.92أصول البنية التحتية- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 3273
478.0602.12الطرق- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327301

456.2502.03الطرق- مشاريع إنشائية 32730101
21.8100.10الطرق- صيانة جذرية 32730102

60.5450.27جسور وأنفاق- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327302
60.5000.27جسور وأنفاق- مشاريع إنشائية 32730201
0.0450.00جسور و أنفاق- صيانة جذرية 32730202

59.0400.26ميناء جوي- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327304
50.9600.23ميناء جوي- مشاريع إنشائية 32730401
8.0800.04ميناء جوي- صيانة جذرية 32730402
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اعتمادات المصروفات والنفقات لميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2020/2019موزعة حسب األبواب والبنود واألنواع للسنة المالية 

الدليل الرقمي
النسبةالبيان

االعتماد
ألقرب مليون

30.6350.14ميناء بحري- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327305
30.3700.13ميناء بحري- مشاريع إنشائية 32730501
0.2650.00ميناء بحري- صيانة جذرية 32730502

61.3950.27شبكة المياه- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327306
51.8200.23شبكة المياه- مشاريع إنشائية 32730601
9.5750.04شبكة المياه- صيانة جذرية 32730602

62.5420.28شبكة الصرف الصحي- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327307
34.5500.15شبكة الصرف الصحي- مشاريع إنشائية 32730701
27.9920.12شبكة الصرف الصحي- صيانة جذرية 32730702

31.5550.14شبكة االتصاالت- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327308
23.4900.10شبكة االتصاالت- مشاريع إنشائية 32730801
8.0650.04شبكة االتصاالت- صيانة جذرية 32730802

287.6821.28شبكة الكهرباء- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327309
181.1500.81شبكة الكهرباء- مشاريع إنشائية 32730901
106.5320.47شبكة الكهرباء- صيانة جذرية 32730902

35.0000.16شبكة الغاز- مشاريع إنشائية وصيانة جذرية 327310
34.2000.15شبكة الغاز- مشاريع إنشائية 32731001
0.8000.00شبكة الغاز- صيانة جذرية 32731002

3,271.68714.54جملة النفقات الرأسمالية
22,500.000100.00جملة المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية
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رمز القسمرمز المجموعة

الوظيفيالوظيفية

6,924.48430.78الخدمات العمومية العامة701

7011
األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون 

المالية العامة والشئون الخارجية
1,045.9844.65

250.0001.11المعونة االقتصادية األجنبية7012

333.4011.48خدمات عامة7013

0.00البحوث األساسية7014

0.00البحوث والتطوير في مجال الخدمات العمومية العامة7015

97.8490.43خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر7016

0.00معامالت الدين العام7017

5,197.24923.10التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة7018

2,366.15810.52الدفاع702

2,365.57810.51الدفاع العسكري7021

0.5800.00الدفاع المدني7022

0.00المعونة العسكرية األجنبية7023

0.00البحوث والتطوير في مجال الدفاع7024

0.00شئون دفاع غير مصنفة في مكان آخر7025

1,592.5357.08النظام العام وشئون السالمة العامة703

1,050.6224.67خدمات الشرطة7031

0.00خدمات الحماية ضد الحريق7032

364.1481.62المحاكم7033

9.9070.04السجون7034

7035
البحوث والتطوير في مجال النظام العام وشئون السالمة 

العامة
0.00

7036
شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في 

مكان آخر
167.8580.75

النسبةالوصف

(5)جدول رقم 

2020/2019اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية 

على حسب القسم والرمز الوظيفي

     االعتماد      

ألقرب مليون
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رمز القسمرمز المجموعة

الوظيفيالوظيفية
النسبةالوصف

(5)جدول رقم 

2020/2019اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية 

على حسب القسم والرمز الوظيفي

     االعتماد      

ألقرب مليون

2,911.74212.94الشئون اإلقتصادية704

318.8101.42الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة7041

0.00الزراعة والحراجة والصيد البحري والبري7042

1,250.3235.56الوقود والطاقة7043

0.00التعدين والصناعة التحويلية والتشييد7044

1,104.6534.91النقل7045

165.6150.74االتصاالت7046

72.3410.32صناعات أخرى7047

0.00البحوث والتطوير في مجال الشئون االقتصادية7048

0.00الشئون االقتصادية غير المصنفة في مكان أخر7049

123.3670.55حماية البيئة705

0.0500.00تصريف النفايات7051

123.3170.55تصريف مياه الصرف الصحي7052

0.00تخفيف التلوث7053

0.00حماية التنوع الحيوي والمناظر الطبيعية7054

0.00البحوث والتطوير في مجال حماية البيئة7055

0.00حماية البيئة غير المصنفة في مكان أخر7056

2,089.0519.28اإلسكان ومرافق المجتمع706

0.00تنمية اإلسكان7061

8.1170.04تنمية المجتمع7062

172.4560.77إمدادات المياه7063

3.2500.01إنارة الشوارع7064

0.00البحوث والتطوير في مجال اإلسكان ومرافق المجتمع7065

1,905.2288.47اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر7066
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رمز القسمرمز المجموعة

الوظيفيالوظيفية
النسبةالوصف

(5)جدول رقم 

2020/2019اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية 

على حسب القسم والرمز الوظيفي

     االعتماد      

ألقرب مليون

2,616.27211.63الصحة707

105.1470.47المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية7071

6.0800.03خدمات العيادات الخارجية7072

2,376.43510.56خدمات المستشفيات7073

29.8890.13الخدمات الصحية العامة7074

0.0600.00البحوث والتطوير في مجال الصحة7075

98.6610.44شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر7076

645.8312.87الدين والثقافة والترفيه708

10.6570.05الخدمات الترفيهية والرياضية7081

73.1190.32الخدمات الثقافية7082

223.7410.99خدمات اإلذاعة والنشر7083

336.8141.50الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى7084

0.00البحوث والتطوير في مجال الدين والثقافة والترفيه7085

1.5000.01شئون الدين والثقافة والترفيه غير المصنفة في مكان أخر7086

2,743.42412.19التعليم709

862.1233.83التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي7091

801.7693.56التعليم الثانوي7092

0.2500.00التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي7093

509.1202.26التعليم العالي7094

89.4680.40التعليم غير المحدد بمستوى7095

0.1570.00الخدمات المساعدة للتعليم7096

12.0100.05البحوث والتطوير في مجال التعليم7097

468.5272.08شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر7098
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رمز القسمرمز المجموعة

الوظيفيالوظيفية
النسبةالوصف

(5)جدول رقم 

2020/2019اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية 

على حسب القسم والرمز الوظيفي

     االعتماد      

ألقرب مليون

487.1362.17الحماية االجتماعية710

0.8850.00المرض والعجز7101

2.7950.01الشيخوخة7102

5.3840.02الورثة7103

14.2400.06األسرة واألطفال7104

0.00البطالة7105

95.9150.43اإلسكان7106

2.6260.01االستبعاد االجتماعي غير المصنف في مكان آخر7107

0.00البحوث والتطوير في مجال الحماية االجتماعية7108

365.2911.62الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان أخر7109

22,500.000100.00الجملة
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االعتماد الجهةالرقم

مليون ألقرب
النسبة

50.0000.22مخصصات رئيس الدولة1

50.0000.22الباب الثامن - 2توجيه 

317.3281.41الديوان االميري2

41.8060.19الباب األول - 2توجيه 

84.2420.37الباب الثاني - 2توجيه 

10.0000.04الباب السابع - 2توجيه 

54.0000.24الباب الثامن - 2توجيه 

127.2800.57الباب الثاني - 3توجيه 

56.1060.25ديوان المحاسبة3

50.0130.22الباب األول  - 2توجيه 

3.1930.01الباب الثاني  - 2توجيه 

0.0210.00الباب السابع - 2توجيه 

0.4240.00الباب الثامن - 2توجيه 

2.4550.01الباب الثاني- 3توجيه 

147.7780.66مجلس الوزراء4

99.5000.44الباب األول - 2توجيه 

30.1310.13الباب الثاني - 2توجيه 

7.0260.03الباب الثامن - 2توجيه 

11.1210.05الباب الثاني - 3توجيه 

35.8530.16إدارة الفتوى والتشريع5

34.0480.15الباب األول - 2توجيه 

1.1230.00الباب الثاني - 2توجيه 

0.3200.00الباب الثامن - 2توجيه 

0.3620.00الباب الثاني - 3توجيه 

2020/2019 للسنة المالية 

(6)جدول رقم 
اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية
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االعتماد الجهةالرقم

مليون ألقرب
النسبة

2020/2019 للسنة المالية 

(6)جدول رقم 
اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

21.2850.09المجلس األعلى للتخطيط والتنمية6

11.9500.05الباب األول - 2توجيه 

8.3540.04الباب الثاني - 2توجيه 

0.4410.00الباب الثامن - 2توجيه 

0.5400.00الباب الثاني - 3توجيه 

81.3210.36ديوان الخدمة المدنية7

50.5140.22الباب األول - 2توجيه 

4.3290.02الباب الثاني - 2توجيه 

25.5600.11الباب الثامن - 2توجيه 

0.9180.00الباب الثاني - 3توجيه 

238.1821.06وزارة الخارجية8

111.7230.50الباب األول - 2توجيه 

75.2560.33الباب الثاني - 2توجيه 

16.6700.07الباب السابع - 2توجيه 

5.0100.02الباب الثامن - 2توجيه 

29.5230.13الباب الثاني - 3توجيه 

230.7881.03اإلدارة العامة- وزارة المالية 9

67.6330.30الباب األول - 2توجيه 

36.4700.16الباب الثاني - 2توجيه 

0.0060.00الباب السابع - 2توجيه 

20.0600.09الباب الثامن- 2توجيه 

106.6190.47الباب الثاني- 3توجيه 

5,496.62824.43الحسابات العامة- وزارة المالية 10

24.0000.11الباب الخامس - 2توجيه 

5,249.22123.33الباب السادس - 2توجيه 

14.2400.06الباب السابع - 2توجيه 

209.1670.93الباب الثامن - 2توجيه 
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االعتماد الجهةالرقم

مليون ألقرب
النسبة

2020/2019 للسنة المالية 

(6)جدول رقم 
اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

106.7530.47اإلدارة العامة للجمارك11

100.7400.45الباب األول - 2توجيه 

2.0000.01الباب الثاني - 2توجيه 

1.1250.01الباب الثامن - 2توجيه 

2.8880.01الباب الثاني - 3توجيه 

290.9921.29وزارة التجارة والصناعة12

50.0000.22الباب األول - 2توجيه 

7.0000.03الباب الثاني - 2توجيه 

230.0001.02الباب الخامس - 2توجيه 

0.0620.00الباب السابع- 2توجيه 

1.2300.01الباب الثامن - 2توجيه 

2.7000.01الباب الثاني - 3توجيه 

315.8481.40وزارة العدل13

20.4390.09الباب األول - 2توجيه 

0.9260.00الباب الثاني - 2توجيه 

289.7151.29الباب الثامن - 2توجيه 

4.7680.02الباب الثاني - 3توجيه 

1,177.8455.23وزارة الداخلية14

1,001.1794.45الباب األول- 2توجيه 

97.1940.43الباب الثاني- 2توجيه 

25.8000.11الباب السابع- 2توجيه 

11.4300.05الباب الثامن- 2توجيه 

42.2420.19الباب الثاني- 3توجيه 
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االعتماد الجهةالرقم

مليون ألقرب
النسبة

2020/2019 للسنة المالية 

(6)جدول رقم 
اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

1,931.6028.58وزارة الدفاع15

967.9714.30الباب األول - 2توجيه 

391.0591.74الباب الثاني - 2توجيه 

40.2730.18الباب السابع - 2توجيه 

29.6780.13الباب الثامن - 2توجيه 

502.6212.23الباب الثاني - 3توجيه 

442.5261.97الحرس الوطني16

311.9321.39الباب األول - 2توجيه 

28.9850.13الباب الثاني - 2توجيه 

0.0100.00الباب السابع - 2توجيه 

4.1700.02الباب الثامن - 2توجيه 

97.4290.43الباب الثاني - 3توجيه 

2,136.7189.50وزارة التربية17

1,993.0008.86الباب األول - 2توجيه 

91.7500.41الباب الثاني- 2توجيه 

7.8800.04الباب السابع - 2توجيه 

4.9900.02الباب الثامن - 2توجيه 

39.0980.17الباب الثاني - 3توجيه 

543.6322.42وزارة التعليم العالي18

28.4400.13الباب األول - 2توجيه 

4.6920.02الباب الثاني - 2توجيه 

0.6500.00الباب السابع - 2توجيه 

509.0002.26الباب الثامن - 2توجيه 

0.8500.00الباب الثاني - 3توجيه 
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االعتماد الجهةالرقم

مليون ألقرب
النسبة

2020/2019 للسنة المالية 

(6)جدول رقم 
اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2,588.53011.50وزارة الصحة19

1,060.9644.72الباب األول - 2توجيه 

624.1912.77الباب الثاني - 2توجيه 

594.0102.64الباب السابع - 2توجيه 

6.6700.03الباب الثامن- 2توجيه 

302.6951.35الباب الثاني - 3توجيه 

419.1951.86وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل20

110.0000.49الباب األول - 2توجيه 

11.2000.05الباب الثاني - 2توجيه 

285.0001.27الباب السابع - 2توجيه 

2.2000.01الباب الثامن - 2توجيه 

10.7950.05الباب الثاني - 3توجيه 

231.9701.03وزارة اإلعالم21

160.7860.71الباب األول - 2توجيه 

51.5000.23الباب الثاني - 2توجيه 

0.1000.00الباب السابع - 2توجيه 

2.5340.01الباب الثامن - 2توجيه 

17.0500.08الباب الثاني - 3توجيه 

322.5011.43وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية22

249.0001.11الباب األول - 2توجيه 

42.0510.19الباب الثاني - 2توجيه 

3.0000.01الباب السادس - 2توجيه 

6.4500.03الباب الثامن - 2توجيه 

22.0000.10الباب الثاني - 3توجيه 
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االعتماد الجهةالرقم

مليون ألقرب
النسبة

2020/2019 للسنة المالية 

(6)جدول رقم 
اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

8.8130.04األمانة العامة لألوقاف23

6.9750.03الباب األول - 2توجيه 

1.4200.01الباب الثاني - 2توجيه 

0.2620.00الباب الثامن - 2توجيه 

0.1560.00الباب الثاني - 3توجيه 

175.8720.78وزارة المواصالت24

142.3300.63الباب األول - 2توجيه 

17.0000.08الباب الثاني - 2توجيه 

1.1420.01الباب الثامن - 2توجيه 

15.4000.07الباب الثاني - 3توجيه 

1,351.8246.01وزارة األشغال25

246.7691.10الباب األول - 2توجيه 

40.1400.18الباب الثاني - 2توجيه 

3.2220.01الباب الثامن - 2توجيه 

1,061.6934.72الباب الثاني - 3توجيه 

33.3390.15المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب26

18.1190.08الباب األول - 2توجيه 

6.4270.03الباب الثاني - 2توجيه 

2.2930.01الباب الثامن - 2توجيه 

6.5000.03الباب الثاني - 3توجيه 

402.8721.79وزارة النفط27

11.2930.05الباب األول - 2توجيه 

1.8000.01الباب الثاني - 2توجيه 

385.4611.71الباب الخامس - 2توجيه 

4.1960.02الباب الثامن - 2توجيه 

0.1220.00الباب الثاني - 3توجيه 
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االعتماد الجهةالرقم

مليون ألقرب
النسبة

2020/2019 للسنة المالية 

(6)جدول رقم 
اعتمادات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

2,937.38613.06وزارة الكهرباء والماء28

450.5502.00الباب األول- 2توجيه 

1,701.8967.56الباب الثاني - 2توجيه 

10.6400.05الباب الثامن - 2توجيه 

774.3003.44الباب الثاني - 3توجيه 

183.1960.81اإلدارة العامة للطيران المدني29

75.2860.33الباب األول - 2توجيه 

18.5860.08الباب الثاني - 2توجيه 

0.3240.00الباب الثامن - 2توجيه 

89.0000.40الباب الثاني - 3توجيه 

7.8340.03اإلدارة المركزية لإلحصاء31

5.9560.03الباب األول - 2توجيه 

1.5910.01الباب الثاني - 2توجيه 

0.0800.00الباب الثامن - 2توجيه 

0.2070.00الباب الثاني - 3توجيه 

14.4570.06جهاز المراقبين الماليين32

13.2930.06الباب األول - 2توجيه 

0.9110.00الباب الثاني - 2توجيه 

0.0800.00الباب الثامن - 2توجيه 

0.1730.00الباب الثاني - 3توجيه 

2.9980.01وحدة التحريات المالية33

1.8670.01الباب األول - 2توجيه 

0.8680.00الباب الثاني - 2توجيه 

0.0810.00الباب الثامن - 2توجيه 

0.1820.00الباب الثاني - 3توجيه 

198.0280.88االعتماد التكميلي العام88

198.0280.88الباب األول - 2توجيه 

22,500.000100.00جملة المصروفات والنفقات 
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 اخلامسالفصل 

 

 النفقات الرأمسالية )وزارة األشغال(
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رمز القسمرمز المجموعة

الوظيفيالوظيفية

51.8844.89الخدمات العمومية العامة701

7011
األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون 

المالية العامة والشئون الخارجية
0.2100.02

51.6744.87خدمات عامة7013

6.5000.61الدفاع702

6.5000.61الدفاع العسكري7021

50.8004.78النظام العام وشئون السالمة العامة703

35.5003.34خدمات الشرطة7031

8.3000.78المحاكم7033

7.0000.66السجون7034

871.60782.10الشئون اإلقتصادية704

0.2000.02الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة7041

871.25782.06النقل7045

0.1500.01االتصاالت7046

33.9553.20حماية البيئة705

33.9553.20تصريف مياه الصرف الصحي7052

1.4470.14اإلسكان ومرافق المجتمع706

0.9470.09تنمية المجتمع7062

0.5000.05إمدادات المياه7063

39.5003.72الصحة707

39.5003.72خدمات المستشفيات7073

5.7500.54الدين والثقافة والترفيه708

0.2500.02الخدمات الترفيهية والرياضية7081

5.5000.52الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى7084

0.2500.02التعليم709

0.2500.02التعليم غير المحدد بمستوى7095

1,061.693100.00الجملة

النسبةالوصف

(7)جدول رقم 

النفقات الرأسمالية لوزارة االشغال 

حسب القسم و المجموعة الوظيفية 

     المبلغ      

ألقرب مليون

2020/2019للسنة المالية 
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 العامةاحلسابات  –وزارة املالية 
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رمز القسمرمز المجموعة

الوظيفيالوظيفية

5,344.57197.23الخدمات العمومية العامة701

250.0004.55المعونة االقتصادية األجنبية7012

95.3501.73خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر7016

4,999.22190.95التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة7018

24.0000.44الشئون اإلقتصادية704

24.0000.44النقل7045

1.5000.03الدين والثقافة والترفيه708

1.5000.03شئون الدين والثقافة والترفيه غير المصنفة في مكان أخر7086

126.5572.30الحماية االجتماعية710

14.2400.26األسرة واألطفال7104

95.9151.74اإلسكان7106

16.4020.30الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان أخر7109

5,496.628100.00الجملة

النسبةالوصف

(8)جدول رقم 

الحسابات العامة - مصروفات وزارة المالية 

حسب القسم و المجموعة الوظيفية 

     المبلغ      

ألقرب مليون

2020/2019للسنة المالية 
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 فـاريــالتع
 

 اإليرادات: - 1توجيه 

تتمثل إيرادات الوزارات واإلدارات في مختلف المصادر التي تحصل منها الدولة على الموارد المالية 

لمواجهة الحاجات العامة ومن أهم تلك المصادر النفط حيث يعتبر المصدر الرئيس للموارد المالية 

 ائب والرسوم.بالدولة يلي ذلك من حيث األهمية إيرادات أخرى ثم الضر 

 

أبواب يندرج تحت كل باب عدد من المجموعات التي تشمل عدة بنود  وتتكون اإليرادات من ست

 تشتمل عدة فئات تحتوي على أنواع مختلفة.

 

 اإليرادات النفطية: •

تشمل إيرادات هذا الباب المبالغ التي تقوم وزارة النفط بتحصيلها من مؤسسة البترول الكويتية نظير 

 النفط الخام والغاز الطبيعي العائد للدولة محليا وخارجيا. تسويق

 

 اإليرادات غير النفطية: •

تتمثل هذه اإليرادات في الباب الثاني الضرائب والرسوم، الباب الثالث المساهمات االجتماعية، الباب 

من أصول الرابع المنح )إيرادات(، الباب الخامس إيرادات أخرى، الباب السادس إيرادات التخلص 

 وإيرادات تشغيلية أخرى.
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 :المصروفات الجارية - 2توجيه 

ال يدخل ضمن و هي المصروفات المتكررة والالزمة لضمان التشغيل االعتيادي لكل جهة حكومية، 
 وتتكون من ثمان أبواب: .اريف الجارية أي مصاريف رأسماليةالمص

 
 الباب األول: تعويضات العاملين:

آت النقدية أو العينية المستحقة الدفع يشمل هذا الباب تعويضات العاملين وهي مجموع المكاف
 للموظف الحكومي مقابل العمل الذي أداه خالل الفترة المعنية.

 
 السلع والخدمات: –الباب الثاني 

يشمل هذا الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير أعمالها الجارية 
 للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات.

 
 تكلفة التمويل: -الرابع  الباب

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 

ن الغير. وتكلفة التمويل هي المصروفات تلك المدفوعات عندما تقترض إحدى الوحدات الحكومية م
التي تتحملها الوحدة الحكومية)المدين( عن استخدام أصل الدين القائم، وهو القيمة االقتصادية التي 
قدمها الدائن. تستحق مصروفات تكلفة التمويل )مثل الفائدة( بصورة مستمرة طوال فترة وجود 

تكلفة التمويل كنسبة مئوية من أصل الدين المستحق الخصوم. وقد يتم إثبات السعر الذي تستحق به 
في كل فترة زمنية، أو مبلغ من المال محدد سلفا، أو مبلغ متغير من المال يعتمد على مؤشر محدد 

 أو مزيج من هذه األساليب.
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 اإلعانات: -الباب الخامس 

ت الحكومية إلى يشمل هذا الباب اإلعانات وهي مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الوحدا
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 

ليس إلى المستهلك أو على األسعار التي تباع بها المخرجات. تدفع اإلعانات إلى المنتجين و 
ي بمثابة تحويالت جارية فقط وليست تحويالت رأسمالية. تتكون إعانات االنتاج من النهائي، وه

إعانات تحصل عليها المشروعات نتيجة قيامها باإلنتاج ولكنها ليست مرتبطة بمنتجات معينة. 
تشمل اإلعانات أيضًا على التحويالت إلى الشركات العامة وأشباه الشركات العامة لتعويضها عن 

لها في أنشطتها اإلنتاجية نتيجة لتقاضي أسعار تقل عن متوسط تكلفة اإلنتاج لديها خسائر تتحم
كمسألة من مسائل السياسة االقتصادية واالجتماعية المقصودة من جانب الحكومة. تصنف اإلعانات 
أوال حسب إذا كانت الجهة المتلقية منتجًا عامًا أو خاصًا، ثم حسب ما إذا كانت المنتج مشروع ًا 

 ير مالي أو مشروعا ماليا.غ
 

 المنح )مصروفات(: –الباب السادس 
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 

 ما إذا كانت المنحة جارية أو رأسمالية. الوحدة المتلقية للمنحة ثم حسب
 

 المنافع االجتماعية: –الباب السابع 
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 تأثيرًا 

سًا على رفاهية األسر المعنية إما بأن يفرض أعباء إضافية على مواردها أو بأن يؤدي إلى معاك
انخفاض دخلها، ومن أمثلة المنافع االجتماعية تقديم الخدمات الطبية وتعويضات البطالة، ومعاشات 

 الضمان االجتماعي.
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 مصروفات وتحويالت أخرى: –الباب الثامن 
األخرى وهي أنواع أخرى من المصروفات لم يرد ذكرها في األبواب  يشمل هذا الباب المصروفات

 السابقة، كإيجار أصول طبيعية ومصروفات أخرى متنوعة وخسائر فروقات تغير عملة.
 

 النفقات الرأسمالية: - 3توجيه 
هي النفقات والمبالغ التي تدفع على شراء األصول غير المتداولة أو اإلضافات عليها أو إجراء 

ها. وتعتبر الصيانة جذرية عندما تؤدي إلى إطالة العمر اإلنتاجي لألصل أو تحسين صيانة جذرية ل
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 

وسلع وخدمات أخرى، في إنتاج خدمات اجتماعية أو فردية مثل الخدمات اإلدارية العامة. المكتبية 
غير أنه إضافة إلى ذلك، غالبًا ما تمتلك الحكومات أصواًل يستهلك الجمهور العام خدماتها بصورة 

يق مباشرة وأصواًل يتعين المحافظة عليها بسبب أهميتها التاريخية أو الثقافية. وبذلك، عند تطب
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.
 

 الباب الثاني: شراء األصول غير المتداولة:
ة تستخدم بصورة متكررة إن األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة هي أصول ثابتة ملموس

أو مستمرة في عمليات إنتاج لمدة تزيد عن عام. والخاصية المميزة لألصل الثابت ليست في كونه 
أصال معمرا بمفهوم مادي، بل في إمكانية استخدامه بصورة متكررة أو مستمرة في اإلنتاج لفترة 

لعا معمرة للغاية من الناحية زمنية طويلة، فقد تكون بعض السلع، مثل الفحم المستخدم كوقود، س
 المادية ولكن ال تعتبر أصوال ثابتة ألنه ال يمكن استخدامها إال مرة واحدة.
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