
 م3552( لدشة 05قانهن رقم )

 م3552بربط مهازنات القظاع االقترادي للدشة السالية 
 

 باسم الذعب .

 رئيس الجسيهرية .

 طالع على الدستهربعد اال

 م بذأن القانهن السالي وتعديالتو0555( لدشة 4وعلى القانهن رقم )

 وبعد مهافقة مجلس الشهاب

 -أصدرنا القانهن اآلتي نرو:
يقدر إجسالي اعتسادات مهازنات وحدات القظاع العام ذات الظابع اإلنتاجي لكل من  -(أ0مادة )

م بسبلغ 3552أسسالية للدشة السالية االستخدامات والسهارد الجارية والر 
ومائتان وستة وعذرون   (ريال ال غير ثسانسائة وثسانية مليارات454.332.242.555وقدره)

 مليهنا وستسائة وستة وثسانهن ألف ريال ال غير.

يقدر إجسالي فائض الشذاط الجاري بهحدات القظاع العام ذات الظابع اإلنتاجي للدشة  -ب
(ريال فقط / واحد وأربعهن مليار وستسائة 20.230.532.555لغ وقدره )م بسب3552السالية 

وتقدر حرة الحكهمة في   وواحد وسبعهن مليهنًا وتدعسائة وثالثة وعذرون ألف ريال ال غير
(ريال فقط واحد وعذرون مليار 30.530.322.555ىذا الفائض بسبلغ وقدره )  إجسالي

 هن ألف ريال ال غير.وواحد وسبعهن مليهن ومائتان وأربعة وست

يقدر عجز الشذاط الجاري لهحدات القظاع العام ذا ت الظابع اإلنتاجي للدشة السالية  -ج
( ريال فقط /مليار وخسدسائة وواحد مليهن 0.050.224.555بسبلغ وقدره )  م3552

 وستسائة وثسانية وأربعهن ألف ريال ال غير

ثة وتدعهن مليهن وسبعسائة وواحد (مليار وثالثسائة وثال 0.252.340.555مشو مبلغ )
 وثسانهن ألف ريال عجز معان.

تقدر مداىسة الحكهمة الرأسسالية بسهازنة وحدات القظاع العام ذا ت الظابع اإلنتاجي للدشة -د
(ريال فقط )ثالثة وعذرون مليارًا وتدعسائة وواحد 32.520.555.555م )3552السالية 

 وثالثهن مليهن ريال ال غير( وذلك كسا يلي:

 

 

 

 

 



 التقديرات البيان التقديرات البيان

 :السهارد الجارية االستخدامات الجارية

الباب األول: السرتبات 
 واألجهر

33.234.405.555 
الباب األول:إيرادات 

 الشذاط الجاري 
022.233.405.555 

الباب الثاني: 
السدتلزمات السباشرة 

 لإلنتاج

025.000.535.555 
الباب الثاني 

 :اإليرادات الستشهعة
050.252.244.555 

الباب الثالث: 
السرروفات التحهيلية 

 والسخررة

25.354.324.555 

الباب الثالث: 
 إيرادات أوراق مالية

0.052.442.555 

الباب الرابع : 
إيرادات جارية 

 تحهيلية

03.200.535.555 

جسلة االستخدامات 
 الجارية

234.054.543.555 
جسلة السهارد 

 الجارية
224.225.323.555 

 0.050.224.55 عجز الشذاط الجاري  20.230.532.555 فائض الشذاط الجاري 

إجسالي عام 
 االستخدامات الجارية

225.435.505.555 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
225.435.505.555 

 السهارد الرأسسالية االستخدامات الرأسسالية:

الباب الرابع: 
 مذروعات قيد التشفيذ

025.534.520.555 
الباب الخامس 
 :اإليرادات الرأسسالية

030.024.523.555 

الباب الخامس: 
 التحهيالت الرأسسالية

4.233.320.555 

الباب الدادس: 
إيرادات تحهيلية 

 رأسسالية

03.303.322.555 

إجسالي عام 
االستخدامات 

 الرأسسالية

024.200.332.555 
إجسالي عام السهارد 

 الرأسسالية
024.200.332.555 

إجسالي عام 
االستخدامات الجارية 

 والرأسسالية

454.332.242.555 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية والرأسسالية
454.332.242.555 

يقدر إجسالي اعتسادات مهازنات وحدات القظاع العام ذا ت الظابع الخدمي  -( أ3مادة)
م بسبلغ وقدره 3552االستخدامات والسهارد الجارية والرأسسالية للدشة السالية   لكل



( ريال فقط/سبعة وخسدهن مليارًا وأربعسائة وستة وثالثهن مليهنًا 03.222.402.555)
 ريال ال غير.وثسانسائة وستة عذر ألف 

يقدر إجسالي فائض الشذاط الجاري بهحدات القظاع العام ذا ت الظابع الخدمي للدشة  -ب
(ريال فقط/ ملياران وستسائة وأربعهن مليهن 3.225.250.555بسبلغ قدره)  م3552السالية 

وأربعسائة وخسدة أالف ريال ال غير. تقدر حرة الحكهمة في إجسالي ىذا الفائض بسبلغ 
(ريال فقط/مليار ومائة وخسدة عذر مليهنا وخسدسائة واثشان 0.000.033.555قدره)

 وسبعهن ألف ريال ال غير.

يقدر عجز الشذاط الجاري لهحدات القظاع العام ذا ت الظابع الخدمي للدشة السالية  -ج
(ريال فقط/تدعة مليارات وسبعسائة وواحد وعذرون 5.330.053.555م بسبلغ قدره )3552

 سدسائة وألفا ريال ال غير ويسثل بكاملو عجزًا معانًا.مليهنًا وخ

يقدر الدعم الجاري للهحدات الستعثرة الستهقع حدوث عجزًا أو تهقف في نذاطيا خالل  -د
(ريال فقط/واحد مليار وستسائة واثشان 0.203.322.555م بسبلغ قدره)3552الدشة السالية 

 ل ال غير.وخسدهن مليهنًا وسبعسائة وستة وأربعهن ألف ريا

تقدر مداىسة الحكهمة الرأسسالية بسهازنة وحدات القظاع العام ذات الظابع الخدمي  -ىـ 
(ريال فقط /اثشا عذر مليار وتدعة 03.525.555.555م بسبلغ قدره )3552للدشة السالية 

 -وستهن مليهن ريال ال غير كسا يلي:
  

 التقديرات البيان التقديرات البيان

 :السهارد الجارية االستخدامات الجارية

الباب األول: 
السرتبات 
 واألجهر

00.500.253.555 

الباب 
األول:إيرادات 

الشذاط 
 الجاري 

32.232.003.555 

الباب 
الثاني: 

السدتلزمات 
السباشرة 

 لإلنتاج

02.332.054.555 

الباب الثاني 
:اإليرادات 
 الستشهعة

235.222.555 
 

 

 

 

 

 

 

 



الباب 
الثالث: 

السرروفات 
التحهيلية 

 والسخررة

2.252.253.555 

الباب 
الثالث: 
إيرادات 

 أوراق مالية

3.555.555 

الباب الرابع 
: إيرادات 

جارية 
 تحهيلية

354.520.555 

جسلة 
االستخدامات 

 الجارية

20.330.553.555 
جسلة السهارد 

 الجارية
32.222.405.555 

فائض 
الشذاط 
 الجاري 

3.225.250.555 
عجز الشذاط 

 الجاري 
5.330.053.555 

إجسالي عام 
االستخدامات 

 الجارية

22.222.203.555 

إجسالي عام 
السهارد 
 الجارية

22.222.203.555 

 السهارد الرأسسالية االستخدامات الرأسسالية:

الباب الرابع: 
مذروعات 
 قيد التشفيذ

30.452.202.555 

الباب 
الخامس 

:اإليرادات 
 الرأسسالية

33.200.525.555 

الباب 
الخامس: 
التحهيالت 
 الرأسسالية

0.322.400.555 

الباب 
الدادس: 

إيرادات 
تحهيلية 
 رأسسالية

304.022.555 

إجسالي عام 
 32.535.052.555االستخدامات 

إجسالي عام 
 32.535.052.555السهارد 



 الرأسسالية الرأسسالية

إجسالي عام 
االستخدامات 

الجارية 
 والرأسسالية

03.222.402.555 

إجسالي عام 
السهارد 
الجارية 

 والرأسسالية

03.222.402.555 

          

لكل من   يقدر إجسالي اعتسادات مهازنات وحدات القظاع السختلط -( أ2مادة )
م بسبلغ قدره 3552والسهارد الجارية والرأسسالية للدشة السالية   االستخدامات

(ريال فقط/ثسانية وستهن مليارًا وسبعسائة واثشان وثالثهن مليهنا 24.323.500.555)
 ال غير .  ألف ريال  وخسدة وخسدهن 

يقدر إجسالي فائض الشذاط الجاري بهحدات القظاع السختلط للدشة  -ب
(ريال فقط/أربعة مليارات وثالثسائة وثسانية 2.204.445.555بسبلغ قدره )  م3552  السالية

 -عذر وثسانسائة وتدعة وثسانهن ألف ريال. وذلك كسا يلي:
 التقديرات البيان التقديرات البيان

 :السهارد الجارية االستخدامات الجارية

الباب األول: 
السرتبات 
 واألجهر

2.232.525.555 

الباب 
األول:إيرادات 

الشذاط 
 الجاري 

03.425.540.555 

الباب 
الثاني: 

السدتلزمات 
السباشرة 

 لإلنتاج

23.400.354.555 

الباب الثاني 
:اإليرادات 
 الستشهعة

0.020.305.555 

الباب 
الثالث: 

السرروفات 
التحهيلية 

 والسخررة

03.222.535.555 

الباب 
الثالث: 
إيرادات 

 أوراق مالية

035.555.5555 

 0.205.225.555الباب الرابع 



: إيرادات 
جارية 
 تحهيلية

جسلة 
االستخدامات 

 الجارية

02.332.302.555 
جسلة السهارد 

 الجارية
20.520.555.555 

فائض 
الشذاط 
 الجاري 

2.204.445.555 
عجز الشذاط 

 الجاري 
3.220.555 

إجسالي عام 
االستخدامات 

 الجارية

20.523.220.555 

إجسالي عام 
السهارد 
 الجارية

20.523.220.555 

 السهارد الرأسسالية :االستخدامات الرأسسالية

الباب الرابع: 
مذروعات 
 قيد التشفيذ

2.522.223.555 

الباب 
الخامس 

:اإليرادات 
 الرأسسالية

2.435.033.555 

الباب 
الخامس: 
التحهيالت 
 الرأسسالية

2.230.534.555 

الباب 
الدادس: 

إيرادات 
تحهيلية 
 رأسسالية

2.405.344.555 

إجسالي عام 
االستخدامات 

 الرأسسالية

3.245.205.555 

إجسالي عام 
السهارد 

 الرأسسالية

3.245.205.555 

إجسالي عام 
االستخدامات 

الجارية 
 والرأسسالية

24.323.500.555 

إجسالي عام 
السهارد 
الجارية 

 والرأسسالية

24.323.500.555 



          

  

  

ألحكام ىذا   ( تعتبر التأشيرات الخاصة السدرجة بسهازنات ىذا القظاع جزءًا مكسالً 2مادة )
 القانهن وليا قهتو ويجب االلتزام بتشفيذىا.

( تخزع كافة التررفات السالية وتحريل اإليرادات السقدرة والررف من االعتسادات 0مادة )
مهتعدالتو والئحتو التشفيذية 0555(لدشة4بسقتزي ىذا القانهن ألحكام القانهن السالي رقم)

 والقهانين واألنظسة واللهائح الشافذة.

يسات التشفيذية ليذا القانهن بسا (يردر نائب رئيس مجلس الهزراء وزير السالية التعل2مادة )
م وتعديالتو وقانهن 0555( لدشة 4وأحكام القانهن السالي رقم )  ال يتعارض مع أحكامو

 مهتعديالتو والقهانين األخرى الشافذة.0550(لدشة20السؤسدات رقم)

 م ويشذر في الجريدة الرسسية.3552( يعسل بيذا القانهن من أول يشاير 3مادة )

 برشعاء –صدر برئاسة الجسيهرية 

 ىـ0232/ذو القعدة/4بتاريخ
 م3552/ديدسبر/ 20السهافق/

 علي عبد هللا صالح

 رئيس الجسيهرية

 


