
 

 
 

 ( 5-5)م 5002ربط موازنة الدولة للعام  نقواني ب
 

 م بربط موازنات5002( لسنة 7قانون رقم )
 م5002الصناديق الخاصة للسنة المالية 

 
 

 

 

 رئيس الجسيهرية. باسم الذعب:

 طالع عمى الدستهر.بعد اال

 م بذأن القانهن السالي وتعديالتو.0991( لدشة 8وعمى القانهن رقم )

 -أصدرنا القانهن اآلتي نرو: وبعد مهافقة مجمس الشهاب.

م بسبمغ 5112تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق الرعاية االجتساعية لمدشة السالية  -0( 0)
( ريال فقط/ أربعة عذر مميارًا وثالثسائة وستة ماليين وسبعة وسبعهن 17.100.111..00وقدره )

 ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:

  

 الشفقـات اإليـــرادات

 لبيانا التقديرات البيان التقديرات

00..17.100.111 
اإلجسالي العام 

 لإليرادات
 اإلجسالي العام لمشفقات 17.100.111..00

01.900.111 
الباب األول: 

 اإليرادات الجارية
 الباب األول: الشفقات الجارية 00.111..00.150

- 
الباب الثاني: 

 اإليرادات الرأسسالية
508.011.111 

الباب الثاني: الشفقات الرأسسالية 
 االستثساريةو 

 - الباب الثالث: السشح 00.592.0.7.111
الباب الثالث: اإلقراض الحكهمي 

 والسذاركة في أسيم رأس السال

  

 

م بسبمغ 5112تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة الرشدوق االجتساعي لمتشسية لمدشة السالية  -5
احد وأربعهن مميهنًا وأربعسائة واثشان ( ريال فقط/ ثالثة عذر مميارًا وو 100.005.111..0وقدرة )

   



 وأربعهن ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:

  

 الشفقــات اإليـــرادات

 البيان التقديرات البيان التقديرات

0..100.005.111 
اإلجسالي العام 

 لإليرادات
 اإلجسالي العام لمشفقات 100.005.111..0

- 
الباب األول: 

 اإليرادات الجارية
 الباب األول: الشفقات الجارية 085.892.111

- 
الباب الثاني: 

 اإليرادات الرأسسالية
05.509.170.111 

الباب الثاني: الشفقات الرأسسالية 
 واالستثسارية

...00..02.111 

 الباب الثالث:

 السشح

..9.081.111 
الباب الثالث: اإلقراض الحكهمي 

 والسذاركة في أسيم رأس السال

9.701.190.111 
ب الخامس: البا

 االقتراض
- - 

  

تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق تذجيع اإلنتاج الزراعي والدسكي لمدشة السالية  -.
( ريال فقط/ ثسانية مميار وسبعة وتدعهن مميهنًا ومائو 8.190.001.111م بسبمغ وقدره )5112

( ريال فقط/ 225.580.111ه )وأربعهن ألف ريال ال غير، ويقدر فائض الشذاط الجاري بسبمغ وقدر 
 -خسدسائة واثشان وخسدهن مميهنًا ومائتان وسبعة وثسانهن ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

 البيان التقديرات البيان التقديرات

- 
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
29.802.111 

واألجهر  الباب األول: السرتبات
 وما في حكسيا

7..07.57..111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
.7.211.111 

الباب الثاني: مدتمزمات اإلنتاج 
 ومذتريات بغرض البيع

- 
الباب الثالث: إيرادات 
 األوراق السالية والعهائد

2.770.710.111 
الباب الثالث: السرروفات 

 الجارية التحهيمية والسخررة
- 

الرابع: إيرادات جارية الباب 
 تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 907.111..2.07 جسمة السهارد الجارية 111..07.57..7



 225.580.111 حداب العجز الجاري  -
جسمة حداب التهزيع )فائض 

 الشذاط الجاري(

7..07.57..111 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
 ت الجاريةإجسالي عام االستخداما 111..07.57..7

 االستخدامات الرأسسالية -ب السهارد الرأسسالية -ب

270.080.111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
00.111.111 

الباب الرابع: مذروعات قيد 
 التشفيذ

0.507.791.111 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
0.07..800.111 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

 جسمة االستخدامات الرأسسالية 0.081.800.111 جسمة السهارد الرأسسالية 0.081.800.111

8.190.001.111 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

8.190.001.111 
إجسالي عام االستخدامات الجارية 

 والرأسسالية

  

م بسبمغ 5112لمدشة السالية  ( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق صيانة الظرق والجدهر0)
( ريال فقط/ ستة مميار وخسدسائة وأربعة وخسدهن مميهنًا وخسدة آالف 7.220.112.111وقدره )

( ريال فقط/ ستة وخسدهن 27.211.111ريال ال غير، ويقدر فائض الشذاط الجاري بسبمغ وقدره )
 مميهنًا وخسدسائة ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:

 البيان التقديرات انالبي التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

7.050.112.111 
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
80.580.111 

الباب األول: السرتبات واألجهر 
 وما في حكسيا

- 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
0.0.7.91..111 

الباب الثاني: مدتمزمات اإلنتاج 
 بغرض البيع ومذتريات

- 
الباب الثالث: إيرادات 
 األوراق السالية والعهائد

0.297..08.111 
الباب الثالث: السرروفات 

 الجارية التحهيمية والسخررة
21.111.111 

الباب الرابع: إيرادات جارية 
 تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 7.000.212.111 جسمة السهارد الجارية 7.000.112.111

 27.211.111 داب العجز الجاري ح -
جسمة حداب التهزيع )فائض 

 الشذاط الجاري(

7.000.112.111 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
 إجسالي عام االستخدامات الجارية 7.000.112.111



 االستخدامات الرأسسالية-ب السهارد الرأسسالية -ب

81.111.111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
81.111.111 

الباب الرابع: مذروعات قيد 
 التشفيذ

- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
- 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

 جسمة االستخدامات الرأسسالية 81.111.111 جسمة السهارد الرأسسالية 81.111.111

7.220.112.111 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

7.220.112.111 
إجسالي عام االستخدامات الجارية 

 والرأسسالية

( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق رعاية الششء والذباب والرياضة لمدشة السالية 2)
( ريال فقط/ ممياران وثسانسائة وتدعة ماليين ومائة وثالثة 111..5.819.05م بسبمغ وقدره )5112

 ي:وعذرون ألف ريال ال غير وذلك كسا يم

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

- 
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
59.712.111 

الباب األول: السرتبات واألجهر 
 وما في حكسيا

5.812.111.111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
07.711.111 

نتاج الباب الثاني: مدتمزمات اإل 
 ومذتريات بغرض البيع

- 
الباب الثالث: إيرادات 
 األوراق السالية والعهائد

5.028.092.111 
الباب الثالث: السرروفات 

 الجارية التحهيمية والسخررة
- 

الباب الرابع: إيرادات جارية 
 تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 5.812.111.111 جسمة السهارد الجارية 5.812.111.111

 - حداب العجز الجاري  -
جسمة حداب التهزيع )فائض 

 الشذاط الجاري(

5.812.111.111 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
 إجسالي عام االستخدامات الجارية 5.812.111.111

 االستخدامات الرأسسالية-ب السهارد الرأسسالية -ب

0.05..111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
..111.111 

باب الرابع: مذروعات قيد ال
 التشفيذ

- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
0.05..111 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

 جسمة االستخدامات الرأسسالية 111..0.05 جسمة السهارد الرأسسالية 111..0.05



5.819.05..111 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

5.819.05..111 
إجسالي عام االستخدامات الجارية 

 والرأسسالية

م بسبمغ وقدره 5112( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق التقاعد العدكري لمدشة السالية 7)
( ريال فقط/ واحد وعذرون مميارًا وثسانية ماليين وتدعسائة وثسانية وستهن 50.118.978.111)

( ريال فقط/ مميار 0.755.255.111اط الجاري بسبمغ وقدره )ألف ريال ال غير، ويقدر فائض الشذ
 وستسائة واثشان وعذرون مميهنًا وخسدسائة واثشان وعذرون ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

07.220.107.111 
الباب األول: إيرادات 

 ط الجاري الشذا
0.011.111 

الباب األول: السرتبات واألجهر 
 وما في حكسيا

21.111.111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
01.111.111 

الباب الثاني: مدتمزمات 
 اإلنتاج ومذتريات بغرض البيع

5.008.011.111 
الباب الثالث: إيرادات 
 األوراق السالية والعهائد

00.005.250.111 
لث: السرروفات الباب الثا

 الجارية التحهيمية والسخررة
- 

الباب الرابع: إيرادات 
 جارية تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 00.027.950.111 جسمة السهارد الجارية 09.007.111..09

 0.755.255.111 حداب العجز الجاري  -
جسمة حداب التهزيع )فائض 

 الشذاط الجاري(

09..09.007.111 
عام السهارد إجسالي 

 الجارية
09..09.007.111 

إجسالي عام االستخدامات 
 الجارية

 االستخدامات الرأسسالية-ب السهارد الرأسسالية -ب

0.759.255.111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
01.111.111 

الباب الرابع: مذروعات قيد 
 التشفيذ

- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
0.289.255.111 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

 جسمة االستخدامات الرأسسالية 0.759.255.111 جسمة السهارد الرأسسالية 0.759.255.111

50.118.978.111 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

50.118.978.111 
إجسالي عام االستخدامات 

 الجارية والرأسسالية

م بسبمغ وقدره 5112رادات ونفقات مهازنة صشدوق تقاعد الداخمية لمدشة السالية ( تقدر كل من إي0)
( ريال فقط/ تدعة مميار ومائتين مميهن ومائتين وأربعين ألف ريال ال غير ويقدر 9.511.501.111)

( ريال فقط/ مميار وسبعسائة وأربعة وثالثهن 0.0.0.010.111فائض الشذاط الجاري بسبمغ وقدره )



 -وأربعسائة وأربعة آالف ريال ال غير وذلك كسا يمي: مميهناً 

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

0.005.1.0.111 
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
08.795.111 

الباب األول: السرتبات واألجهر 
 وما في حكسيا

.11.111 
يرادات الباب الثاني: اإل
 الستشهعة

509..21.111 
الباب الثاني: مدتمزمات اإلنتاج 

 ومذتريات بغرض البيع

911.111.111 
الباب الثالث: إيرادات 
 األوراق السالية والعهائد

..708.2.0.111 
الباب الثالث: السرروفات 

 الجارية التحهيمية والسخررة
8.701.111 

الباب الرابع: إيرادات جارية 
 تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 111..887.20.. جسمة السهارد الجارية 2.751.900.111

 0.0.0.010.111 حداب العجز الجاري  -
جسمة حداب التهزيع )فائض 

 الشذاط الجاري(

2.751.900.111 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
 إجسالي عام االستخدامات الجارية 2.751.900.111

 االستخدامات الرأسسالية-ب السهارد الرأسسالية -ب

..209.57..111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
.11.111.111 

الباب الرابع: مذروعات قيد 
 التشفيذ

- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
..509.57..111 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

 جسمة االستخدامات الرأسسالية 111..209.57.. جسمة السهارد الرأسسالية 111..209.57..

9.511.501.111 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

9.511.501.111 
إجسالي عام االستخدامات الجارية 

 والرأسسالية

( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق التدريب السيشي والتقشي وتظهير السيارات لمدشة 8)
( ريال فقط/ مميار وثالثسائة وثسانية وعذرون 58.710.111..0غ وقدره )م بسبم5112السالية 

( 21.088.111مميهنًا وستسائة وأربعة آالف ريال ال غير، ويقدر فائض الشذاط الجاري بسبمغ وقدره )
 ريال فقط/ خسدهن مميهنًا وسبعسائة وثسانية وثسانهن ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:

 البيان ديراتالتق البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

95..828.111 
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
.8.985.111 

الباب األول: السرتبات واألجهر 
 وما في حكسيا



2.111.111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
00.287.111 

الباب الثاني: مدتمزمات اإلنتاج 
 ض البيعومذتريات بغر 

- 
الباب الثالث: إيرادات 
 األوراق السالية والعهائد

0.005.071.111 
الباب الثالث: السرروفات 

 الجارية التحهيمية والسخررة
.00.928.111 

الباب الرابع: إيرادات جارية 
 تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 158.111..0.55 جسمة السهارد الجارية 807.111..0.50

 21.088.111 العجز الجاري  حداب -
جسمة حداب التهزيع )فائض 

 الشذاط الجاري(

0.50..807.111 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
 إجسالي عام االستخدامات الجارية 807.111..0.50

 االستخدامات الرأسسالية -ب السهارد الرأسسالية -ب

20.088.111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
20.088.111 

الباب الرابع: مذروعات قيد 
 التشفيذ

- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
- 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

 جسمة االستخدامات الرأسسالية 20.088.111 جسمة السهارد الرأسسالية 20.088.111

0..58.710.111 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

0..58.710.111 
إجسالي عام االستخدامات الجارية 

 والرأسسالية

م بسبمغ وقدره 5112( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق الترويج الدياحي لمدشة السالية 9)
غير، ( ريال فقط/ مائة وسبعة وتدعهن مميهنًا وخسدسائة وعذرون ألف ريال ال 090.251.111)

( ريال فقط/ خسدة ماليين ريال ال غير وذلك 2.111.111ويقدر فائض الشذاط الجاري بسبمغ وقدره )
 -كسا يمي:

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

075.211.111 
الباب األول: إيرادات الشذاط 

 الجاري 
01.907.111 

تبات واألجهر وما الباب األول: السر 
 في حكسيا

09.510.111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
2.581.111 

الباب الثاني: مدتمزمات اإلنتاج 
 ومذتريات بغرض البيع

- 
الباب الثالث: إيرادات األوراق 

 001.008.111 السالية والعهائد
الباب الثالث: السرروفات الجارية 

 التحهيمية والسخررة
الباب الرابع: إيرادات جارية  01.111.111



 تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 087.010.111 جسمة السهارد الجارية 090.010.111

 2.111.111 حداب العجز الجاري  -
جسمة حداب التهزيع )فائض الشذاط 

 الجاري(

 لجاريةإجسالي عام االستخدامات ا 090.010.111 إجسالي عام السهارد الجارية 090.010.111

 االستخدامات الرأسسالية-ب السهارد الرأسسالية -ب

2.807.111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
 الباب الرابع: مذروعات قيد التشفيذ  

- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
 الباب الخامس: التحهيالت الرأسسالية 2.807.111

 جسمة االستخدامات الرأسسالية 2.807.111 يةجسمة السهارد الرأسسال 2.807.111

090.251.111 
إجسالي عام السهارد الجارية 

 والرأسسالية
090.251.111 

إجسالي عام االستخدامات الجارية 
 والرأسسالية

م بسبمغ وقدره 5112( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق الخدمة السدنية لمدشة لسالية 01)
يال فقط/ ممياران ومائتان وتدعة وخسدهن مميهنًا وثسانسائة وواحد وثالثهن ( ر 5.529.8.0.111)

 -ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:

 الشفقــات اإليــرادات

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 اإلجسالي العام لمشفقات 5.529.8.0.111 اإلجسالي العام لإليرادات 5.529.8.0.111

 الباب األول: الشفقات الجارية 5.505.0.0.111 ادات الجاريةالباب األول: اإلير  -

- 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الرأسسالية
00.011.111 

الباب الثاني: الشفقات 
 الرأسسالية واالستثسارية

 - الباب الثالث: السشح 5.529.8.0.111

الباب الثالث: اإلقراض 
الحكهمي والسذاركة في أسيم 

 رأس السال

- 

لرابع: متحرالت الباب ا
أصهل القروض ومبيعات 

 أسيم رأس السال

 الباب الرابع: تدديد القروض -

 - - الباب الخامس: االقتراض -

م بسبمغ 5112( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق رعاية وتأىيل السعاقين لمدشة السالية 00)
سدة وستهن مميهنًا ومائة وسبعة ( ريال فقط/ ثالثة مميار وستسائة وخ772.020.111..وقدره )

( ريال 0.097.725.111وخسدهن ألف ريال ال غير، ويقدر فائض الشذاط الجاري بسبمغ وقدره )



فقط/ مميار وأربعسائة وستة وتدعهن مميهنًا وستسائة واثشان وخسدهن ألف ريال ال غير وذلك كسا 
 -يمي:

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ ريةالسهارد الجا -أ

  
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
29.9...111 

الباب األول: السرتبات واألجهر 
 وما في حكسيا

0.910.551.111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
29.511.111 

الباب الثاني: مدتمزمات اإلنتاج 
 ومذتريات بغرض البيع

- 
الباب الثالث: إيرادات 

 وراق السالية والعهائداأل 
208.0.2.111 

الباب الثالث: السرروفات 
 الجارية التحهيمية والسخررة

5.1.111.111 
الباب الرابع: إيرادات جارية 

 تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 7.0.278.111 جسمة السهارد الجارية 5.0.0.551.111

 0.097.725.111 حداب العجز الجاري  -
لتهزيع )فائض جسمة حداب ا

 الشذاط الجاري(

5.0.0.551.111 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
 إجسالي عام االستخدامات الجارية 5.0.0.551.111

 االستخدامات الرأسسالية -ب السهارد الرأسسالية -ب

0.2.1.9.0.111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
50..111.111 

الباب الرابع: مذروعات قيد 
 فيذالتش

- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
0..00.9.0.111 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

 جسمة االستخدامات الرأسسالية 0.2.1.9.0.111 جسمة السهارد الرأسسالية 0.2.1.9.0.111

..772.020.111 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

..772.020.111 
الستخدامات الجارية إجسالي عام ا

 والرأسسالية

م بسبمغ وقدره 5112( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق الدواء لمدشة السالية 05)
( ريال فقط/ ممياران وتدعسائة وواحد وثالثهن مميهنًا ومائتان وخسدهن ألف ريال 5.9.0.521.111)

( ريال فقط/ مائتان وتدعة 579.098.111ال غير، ويقدر فائض الشذاط الجاري بسبمغ وقدره )
 -كسا يمي:  وستهن مميهنًا وسبعسائة وثسانية وتدعهن ألف ريال ال غير وذلك

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ



5..50.111.1110 
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
0...11.111 

تبات واألجهر الباب األول: السر 
 وما في حكسيا

009.111.111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
5.175.121.111 

الباب الثاني: مدتمزمات اإلنتاج 
 ومذتريات بغرض البيع

- 
الباب الثالث: إيرادات 
 األوراق السالية والعهائد

70.825.111 
الباب الثالث: السرروفات 

 الجارية التحهيمية والسخررة
.1.111.111 

الباب الرابع: إيرادات 
 جارية تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 5.511.515.111 جسمة السهارد الجارية 5.001.111.111

 579.098.111 حداب العجز الجاري  -
جسمة حداب التهزيع )فائض 

 الشذاط الجاري(

5.001.111.111 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
5.001.111.111 

االستخدامات  إجسالي عام
 الجارية

 االستخدامات الرأسسالية-ب السهارد الرأسسالية -ب

.15.021.111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
07.011.111 

الباب الرابع: مذروعات قيد 
 التشفيذ

028.211.111 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
000.821.111 

الباب الخامس: التحهيالت 
 اليةالرأسس

 جسمة االستخدامات الرأسسالية 070.521.111 جسمة السهارد الرأسسالية 070.521.111

5.9.0.521.111 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

5.9.0.521.111 
إجسالي عام االستخدامات 

 الجارية والرأسسالية

م 5112ثقافية لمدشة السالية ( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق التراث والتشسية ال.0)
( ريال فقط/ أربعسائة وثالثة عذر مميهنًا ومائتين وأثشين ألف ريال ال غير 515.111..00بسبمغ )

 -كسا يمي:  وذلك

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

00..515.111 
الباب األول: إيرادات الشذاط 

 الجاري 
09.220.111 

الباب األول: السرتبات واألجهر وما 
 في حكسيا

- 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
59.511.111 

الباب الثاني: مدتمزمات اإلنتاج 
 ومذتريات بغرض البيع

- 
الباب الثالث: إيرادات األوراق 

 السالية والعهائد
.70.008.111 

الباب الثالث: السرروفات الجارية 
 والسخررة التحهيمية



- 
الباب الرابع: إيرادات جارية 

 تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 515.111..00 جسمة السهارد الجارية 515.111..00

 - حداب العجز الجاري  -
جسمة حداب التهزيع )فائض الشذاط 

 الجاري(

 ات الجاريةإجسالي عام االستخدام 515.111..00 إجسالي عام السهارد الجارية 515.111..00

 االستخدامات الرأسسالية -ب السهارد الرأسسالية -ب

- 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
 الباب الرابع: مذروعات قيد التشفيذ -

- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
 الباب الخامس: التحهيالت الرأسسالية -

 ات الرأسساليةجسمة االستخدام - جسمة السهارد الرأسسالية -

00..515.111 
إجسالي عام السهارد الجارية 

 والرأسسالية
00..515.111 

إجسالي عام االستخدامات الجارية 
 والرأسسالية

( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة صشدوق تسهيل الرشاعات والسشذآت الرغيرة لمدشة السالية 00)
عسائة وستة وثسانهن مميهنًا وثسانسائة وثالثهن ( ريال فقط/ سب111...087.8م بسبمغ وقدره )5112

 -ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

018.111.111 
جسمة الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
0..011.1111 

الباب األول: السرتبات واألجهر وما 
 كسيافي ح

27.8...111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
09.887.111 

الباب الثاني: مدتمزمات اإلنتاج 
 ومذتريات بغرض البيع

- 
الباب الثالث: إيرادات األوراق 

 السالية والعهائد
05..00.111 

الباب الثالث: السرروفات الجارية 
 التحهيمية والسخررة

211.111 
ارية الباب الرابع: إيرادات ج

 تحهيمية

 جسمة االستخدامات الجارية 111.....072 جسمة السهارد الجارية 111.....072

 - حداب العجز الجاري  -
جسمة حداب التهزيع )فائض الشذاط 

 الجاري(

 إجسالي عام االستخدامات الجارية 111.....072 إجسالي عام السهارد الجارية 111.....072

 االستخدامات الرأسسالية -ب السهارد الرأسسالية -ب



0..111.111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
 الباب الرابع: مذروعات قيد التشفيذ 50.211.111

208.211.111 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
 الباب الخامس: التحهيالت الرأسسالية 711.111.111

 جسمة االستخدامات الرأسسالية 750.211.111 جسمة السهارد الرأسسالية 750.211.111

087.8...111 
إجسالي عام السهارد الجارية 

 والرأسسالية
087.8...111 

إجسالي عام االستخدامات الجارية 
 والرأسسالية

( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنات صشاديق الشظافة والتحدين بالسحافظات لمدشة السالية 02)
( ريال فقط/ ستة مميارًا ومائة وثالثة وأربعهن مميهنًا 090.111..7.00م بسبمغ وقدره )5112

وسبعسائة وواحد وتدعهن ألف ريال ال غير، ويقدر فائض الشذاط الجاري بسبمغ وقدره 
( ريال فقط/ خسدسائة وسبع وعذرون مميهنًا وسبعسائة وثسانية وأربعهن ألف ريال 250.008.111)

 ال غير وذلك كسا يمي:

 البيان التقديرات بيانال التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

0.077.082.111 
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
5.081.027.111 

الباب األول: السرتبات واألجهر 
 وما في حكسيا

750.805.111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
0.510.7.0.111 

إلنتاج الباب الثاني: مدتمزمات ا
 ومذتريات بغرض البيع

- 
الباب الثالث: إيرادات 
 األوراق السالية والعهائد

0.102..92.111 
الباب الثالث: السرروفات 

 الجارية التحهيمية والسخررة
097.207.111 

الباب الرابع: إيرادات جارية 
 تحهيمية

 مات الجاريةجسمة االستخدا 0.071.082.111 جسمة السهارد الجارية 111...0.980.9

 250.008.111 حداب العجز الجاري  -
جسمة حداب التهزيع )فائض 

 الشذاط الجاري(

0.980.9...111 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
 إجسالي عام االستخدامات الجارية 111...0.980.9

 االستخدامات الرأسسالية -ب السهارد الرأسسالية -ب

8.0.5...111 
 الباب الخامس: اإليرادات

 الرأسسالية
8.1.878.111 

الباب الرابع: مذروعات قيد 
 التشفيذ

.50.752.111 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
.50.991.111 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية



 جسمة االستخدامات الرأسسالية 0.022.828.111 جسمة السهارد الرأسسالية 0.022.828.111

7.00..090.111 
الي عام السهارد إجس

 الجارية والرأسسالية
7.00..090.111 

إجسالي عام االستخدامات الجارية 
 والرأسسالية

تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنات صشاديق صيانة السباني والتجييزات السدرسية بالسحافظات  -07
وثالثسائة  ( ريال فقط/ ستة وسبعهن مميهناً 50.111..07م بسبمغ وقدره )5112لمدشة السالية 

 -وسبعة وعذرون ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:

 الشفقات اإليرادات

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 اإلجسالي العام لمشفقات 50.111..07 اإلجسالي العام لإليرادات 50.111..07

 لجاريةالباب األول: الشفقات ا 50.111..07 الباب األول: اإليرادات الجارية 50.111..07

ًً مكساًل ليذا القانهن وليا 5مادة ) ( تعتبر التأشيرات الخاصة السدرجة بجداول الرشاديق الخاصة جزءًا
 قهتو ويجب االلتزام بيا.

( تخزع كافة التررفات السالية وتحريل اإليرادات السقدرة والررف من االعتسادات بسقتزى .مادة )
م وتعديالتو والئحتو التشفيذية وتعديالتيا 0991( لدشة 8ىذا القانهن ألحكام القانهن السالي رقم )

 والقهانين واألنظسة والمهائح الشافذة.

( يردر نائب رئيس مجمس الهزراء وزير السالية التعمسيات التشفيذية ليذا القانهن بسا ال 0مادة )
سؤسدات رقم م وتعديالتو وقانهن ال0991( لدشة 8يتعارض مع أحكامو وأحكام القانهن السالي رقم )

 م وتعديالتو والقهانين األخرى الشافذة.0990( لدشة 2.)

  م ويشذر في الجريدة الرسسية.5112( يعسل بيذا القانهن من أول يشاير 2مادة )

 برشعاء -در برئاسة الجسيهريةص

 ىـ0052/ذو القعدة/59بتاريخ 

 م5112/يشاير/00السهافق

 عمي عبدهللا صالح

 رئيس الجسيهرية

 

 



 

 

 م بربط موازنات5002( لسنة 8م )نون رققا

 م5002القطاع االقتصادي للسنة المالية 

 باسم الذعب.

 رئيس الجسيهرية.

 بعد اإلطالع عمى دستهر الجسيهرية اليسشية.

 م بذأن القانهن السالي وتعديالتو.0991( لدشة 8وعمى القانهن رقم )

 وبعد مهافقة مجمس الشهاب.

 -أصدرنا القانهن اآلتي نرو:

ن يقدر إجسالي إعتسادات مهازنات وحدات القظاع العام ذات الظابع اإلنتاجي لكل م -(أ0مادة )
( 219.111..970.12م بسبمغ وقدره )5112االستخدامات والسهارد الجارية والرأسسالية لمدشة السالية 

 ريال فقط/ تدعسائة وسبعة وستهن مميارًا وثالثة وخسدهن مميهنًا وخسدسائة وتدعة آالف ريال ال غير.

م 5112اجي لمدشة السالية يقدر إجسالي فائض الشذاط الجاري بهحدات القظاع العام ذات الظابع اإلنت -ب
( ريال فقط/ ثسانية وأربعهن مميارًا وثسانسائة وواحد وأربعهن مميهنًا 08.800.082.111بسبمغ وقدره )

وسبعسائة وخسدة وثسانهن ألف ريال ال غير، وتقدر حرة الحكهمة في إجسالي ىذا الفائض بسبمغ وقدره 
وستسائة وأربعة وأربعهن مميهنًا وأربعسائة ( ريال فقط/ خسدة وعذرون مميارًا 52.700.087.111)

 وستة وثسانهن ألف ريال ال غير.

م بسبمغ 5112يقدر عجز الشذاط الجاري لهحدات القظاع العام ذات الظابع اإلنتاجي لمدشة السالية  -ج
وسبعهن  ( ريال فقط/ مميار وسبعسائة وسبعة وستهن مميهنًا ومائة وواحد 0.070.000.111وقدره )
( ريال/ مميار وستسائة واثشان وتدعهن وتدعهن 111..0.795.70ال ال غير، مشو مبمغ وقدره )ألف ري

ً  وستسائة وثالثة وأربعهن ألف ريال ال غير عجز معان.  مميهنًا

تقدر مداىسة الحكهمة الرأسسالية بسهازنة وحدات القظاع العام ذات الظابع اإلنتاجي لمدشة السالية  -د
(ريال فقط/ اثشان وعذرون مميارًا وثسانسائة وثسانية وأربعهن 55.808.901.111م بسبمغ وقدره )5112

 مميهنًا وتدعسائة وسبعهن ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:

 

 

   

 قىى
  



 

 

 التقديرات البيـــان التقديرات البيــان
 السهارد الجارية االستخدامات الجارية -أ

الباب األول: السرتبات 
الباب األول: إيرادات  505.111..0.77. واألجهر

 708.809.155.111 الشذاط الجاري 

الباب الثاني: السدتمزمات 
الباب الثاني: اإليرادات  17.111..51..789 السباشرة لإلنتاج

 005.722.0.1.111 الستشهعة

الباب الثالث: السرروفات 
 111..02.788.27 التحهيمية والسخررة

الباب الثالث: إيرادات 
 7.177.111.111 أوراق مالية

الباب الرابع: إيرادات 
 111..07.517.20 جارية تحهيمية

 007.792.111..80 جسمة السهارد الجارية 077.705.180.111 جسمة االستخدامات الجارية
 0.070.000.111 الجاري   عجز الشذاط 08.800.082.111 فائض الشذاط الجاري 

إجسالي عام االستخدامات 
إجسالي عام السهارد  877.111..802.20 الجارية

 877.111..802.20 الجارية

 السهارد الرأسسالية -ب االستخدامات الرأسسالية -ب
الباب الرابع: مذاريع قيد 
الباب الخامس: اإليرادات  001.829.512.111 التشفيذ

 0.1.027.575.111 الرأسسالية

الباب الخامس: التحهيالت 
الباب الدادس: إيرادات  01.781.0.8.111 الرأسسالية

 80.111...50.18 تحهيمية رأسسالية

إجسالي عام االستخدامات 
السهارد  إجسالي عام  111..020.2.9.70 الرأسسالية

 111..020.2.9.70 الرأسسالية

إجسالي عام االستخدامات 
إجسالي عام السهارد  219.111..970.12 الجارية والرأسسالية

 219.111..970.12 الجارية والرأسسالية

 

يقدر إجسالي إعتسادات مهازنات وحدات القظاع العام ذات الظابع الخدمي لكل من  -( أ5مادة )
( 79.009.059.111م بسبمغ وقدره )5112االستخدامات والسهارد الجارية والرأسسالية لمدشة السالية 

ن ألف ريال ال ريال فقط/ تدعة وستهن مميارًا وسبعسائة وتدعة وأربعهن مميهنًا وأربعسائة وتدعة وعذرو
 غير.

م 5112يقدر إجسالي فائض الشذاط الجاري بهحدات القظاع العام ذات الظابع الخدمي لمدشة السالية  -ب



( ريال فقط/ ثالثة مميار ومميهن وثسانية عذر ألف ريال ال غير، وتقدر 110.108.1111..بسبمغ قدره )
( ريال فقط/ مميار ومائتان 0.570.9.5.111حرة الحكهمة في إجسالي ىذا الفائض بسبمغ وقدره )

 وسبعة وستهن مميهنًا وتدعسائة واثشان وثالثهن ألف ريال ال غير.

م بسبمغ قدره 5112يقدر عجز الشذاط الجاري لهحدات القظاع العام ذات الظابع الخدمي لمدشة السالية  -ج
مائتان وواحد وعذرون ( ريال فقط/ أحد عذر مميارًا وسبعسائة وتدعهن مميهنًا و 00.091.550.111)

 ألف ريال ال غير ويسثل بكاممة عجزًا معانا.ً 

تقدر مداىسة الحكهمة الرأسسالية بسهازنة وحدات القظاع العام ذات الظابع الخدمي لمدشة السالية  -د
( ريال فقط/ خسدة عذر مميارًا وواحد وتدعهن مميهنًا 80.111..02.190م بسبمغ قدره )5112

 سانهن ألف ريال ال غير وذلك كسا يمي:وثالثسائة وسبعة وث

 التقديرات البيــان التقديرات البيــان

 السهارد الجارية االستخدامات الجارية -أ

 112.722.111..0 الباب األول: السرتبات واألجهر
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
59.529.097.111 

الباب الثاني: السدتمزمات 
 السباشرة لإلنتاج

50.001.55..111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
750.911.111 

الباب الثالث:السرروفات 
 التحهيمية والسخررة

2.0.7.110.111 

الباب الثالث: إيرادات 
 أوراق مالية

  

..721.111 

الباب الثالث:السرروفات 
 التحهيمية والسخررة

الباب الرابع: إيرادات 
 جارية تحهيمية

800.9...111 

 1.075.709.111. جسمة السهارد الجارية 9.220.885.111. جسمة االستخدامات الجارية

 00.091.550.111 الشذاط الجاري  عجز  110.108.111.. فائض الشذاط الجاري 

إجسالي عام االستخدامات 
 الجارية

05.225.911.111 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
05.225.911.111 

 السهارد الرأسسالية االستخدامات الرأسسالية-ب

الباب الرابع: مذاريع قيد 
 التشفيذ

52.095.1.0.111 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
57.007.805.111 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

5.110.095.111 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
0.109.720.111 

إجسالي عام االستخدامات 
 الجارية

50.097.259.111 
إجسالي عام السهارد 

 الرأسسالية
50.097.259.111 



إجسالي عام االستخدامات 
 الجارية والرأسسالية

79.009.059.111 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

79.009.059.111 

يقدر إجسالي إعتسادات مهازنات وحدات القظاع العام ذات الظابع السختمط لكل من  -( أ.مادة )
م بسبمغ قدره 5112االستخدامات والسهارد الجارية والرأسسالية لمدشة السالية لمدشة السالية 

ة وثالثة ( ريال فقط/ ستة وثسانهن مميارًا وستسائة وسبعة وتدعهن مميهنًا وثسانسائ111..87.790.82)
 وخسدهن ألف ريال ال غير.

م 5112يقدر إجسالي فائض الشذاط الجاري بهحدات القظاع العام ذات الظابع السختمط لمدشة السالية  -ب
(ريال فقط/ خسدة مميار وتدعسائة وخسدة ماليين وستسائة وتدعة 2.912.789.111بسبمغ قدره )

 -وثسانهن ألف ريال وذلك كسا يمي:

 التقديرات البيان التقديرات البيان

 السهارد الجارية -أ االستخدامات الجارية -أ

 0.0.5.115.111 الباب األول: السرتبات واألجهر
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
70.170.087.111 

الباب الثاني: السدتمزمات 
 السباشرة لإلنتاج

.0.95..020.111 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
0.905.5.2.111 

 الباب الثالث:

التحهيمية   السرروفات
 والسخررة

09.500.227.111 

الباب الثالث: إيرادات 
 أوراق مالية

.18.028.111 

الباب الرابع: إيرادات 
 جارية تحهيمية

..820.081.111 

 01.099.929.111 جسمة السهارد الجارية 11.105.111..70 جسمة االستخدامات الجارية

 2.005.111 عجز الشذاط الجاري  2.912.789.111 فائض الشذاط الجاري 

إجسالي عام االستخدامات 
 الجارية

01.512.010.111 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
01.512.010.111 

 السهارد الرأسسالية االستخدامات الرأسسالية -ب

 521.111..51.. الباب الرابع: مذاريع قيد التشفيذ
الباب الخامس: 

 اإليرادات الرأسسالية
0.299.201.111 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

0..588.915.111 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيمية رأسسالية
00.895.705.111 

إجسالي عام االستخدامات 
 الرأسسالية

07.0095.025.111 
إجسالي عام السهارد 

 الرأسسالية
07.095.025.111 

إجسالي عام االستخدامات 
 الجارية والرأسسالية

87.790.82..111 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

87.790.82..111 



( تعتبر التأشيرات الخاصة السدرجة بسهازنات ىذا القظاع جزءًا مكساًل ألحكام ىذا القانهن وليا قهتو 0مادة )
 ويجب االلتزام بتشفيذىا.

 ( تخزع كافة التررفات السالية وتحريل اإليرادات السقدرة والررف من االعتسادات2مادة )

م وتعديالتو والئحتو التشفيذية والقهانين 0991لدشة  (8بسقتزى ىذا القانهن ألحكام القانهن السالي رقم )
 واألنظسة والمهائح الشافذة.

( يردر نائب رئيس مجمس الهزراء وزير السالية التعميسات التشفيذية ليذا القانهن بسا ال يتعارض 7مادة )
( لدشة 2.م وتعديالتو وقانهن السؤسدات رقم )0991( لدشة 8مع أحكامو وأحكام القانهن السالي رقم )

 م وتعديالتو والقهانين األخرى الشافذة.0990

 م ويشذر في الجريدة الرسسية.5112( يعسل بيذا القانهن من أول يشاير 0مادة )

  

 برشعاء –در برئاسة الجسيهرية ص

 ىـ0052/ذو القعدة /59بتاريخ 

 م5112/يشاير/00السهافق

 عمي عبدهللا صالح

 رئيس الجسيهرية

 

 

 

 


