
 (2-1)م 2002قوانين ربط الموازنة العامة للدولة للعام  

 م2002( لسنة 1قانون رقم )

 م2002بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 باسم الشعب.

 رئٌس الجمهورٌة.

 طالع على الدستور.بعد اال

 وتعدٌالته.م بشأن القانون المالً 0991( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 م بشأن السلطة المحلٌة.0111( لسنة 4وعلى القانون رقم )

 وبعد موافقة مجلس النواب.

 -أصدرنا القانون اآلتً نصه:

 م0112( تقدر جملة إٌرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 0مادة )

بعمائة وثمانٌة ( لاير فقط/ سبعمائة وواحد وستٌن ملٌاراً وس800.888.880.111بمبلغ وقدرة )
 وثمانٌن ملٌوناً وسبعمائة وأثنٌن وثمانٌن ألف لاير ال غٌر، وذلك كما ٌلً:

  

 800.888.880.111 اإلجمالً العام

 080.280.071.111 الباب األول: اإلٌرادات الجارٌة

 0.200.028.111 الباب الثانً: اإلٌرادات الرأسمالٌة

 08.204.120.111 الباب الثالث: المنح

 24.089.847.111 الباب الخامس: االقتراض

م بمبلغ 0112( تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 0مادة )
( لاير فقط/ ثمانمائة وستة وثالثٌن ملٌاراً وثالثمائة وتسعة وسبعٌن 870.789.028.111)

 ملٌوناً ومائتٌن وثمانٌة وخمسٌن ألف لاير ال غٌر وذلك كما ٌلً:

 870.789.028.111 اإلجمالً العام

 207.809.117.111 الباب األول: النفقات الجارٌة

 09.107.080.111 نفقات غٌر مبوبة

 090.142.248.111 الباب الثانً: النفقات الرأسمالٌة واالستثمارٌة

 78.478.404.111 الباب الثالث: اإلقراض الحكومً والمشاركة الحكومٌة فً أسهم رأس المال

 09.107.110.111 الباب الرابع: تسدٌد القروض



  

م 0112( ٌقاااااااااادر عجااااااااااز الموازنااااااااااة العامااااااااااة للدولااااااااااة للساااااااااانة المالٌااااااااااة 7مااااااااااادة ) 
( لاير فقاااط/ أربعاااة وسااابعٌن ملٌااااراً وخمسااامائة وتساااعٌن ملٌونااااً 84.291.480.111) بمبلااغ 

 وأربعمائة وستة وسبعٌن ألف لاير ال غٌر.

المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكماالً ألحكاام  ( تعتبر التأشٌرات الخاصة4مادة )
 هذا القانون ولها قوته وٌجب االلتزام بتنفٌذها.

( تخضع كافة التصرفات المالٌة وتحصٌل اإلٌرادات المقدرة والصارف مان اإلعتماادات 2مادة )
( 21بالقانون رقم ) م وتعدٌالته0991( لسنة 8بمقتضى هذا القانون ألحكام القانون المالً رقم )

م والقااوانٌن واألنةمااة واللااوائح 0111  ( لساانة4م وقااانون الساالطة المحلٌااة رقاام )0999لساانة 
 النافذة.

( ٌصدر نائب رئٌس مجلس الاوزراء وزٌار المالٌاة التعلمٌاات التنفٌذٌاة لهاذا القاانون 0مادة )
  ( لس8بما ال ٌتعارض مع أحكام القانون المالً رقم )

( لسانة 4م، وقانون السالطة المحلٌاة رقام )0999( لسنة 21الته بالقانون رقم )م وتعد0991ٌنة 
 م، والقوانٌن األخرى النافذة.0111

 م وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.0112( ٌعمل بهذا القانون من أول ٌناٌر 8مادة )

 بصنعاء -صدر برئاسة الجمهورٌة

 هـ0402/ ذو القعدة/09بتارٌخ 

 م0112/ ٌناٌر/00الموافق

 علً عبدهللا صالح

 رئٌس الجمهورٌة

  



 بربط موازنة وزارة م2002( لسنة 2قانون رقم )

 م2002األوقاف واإلرشاد )قطاع األوقاف( للسنة المالية 

 باسم الشعب.

 رئٌس الجمهورٌة.

 بعد اإلطالع على الدستور.

 م بشأن القانون المالً وتعدٌالته.0991( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 مجلس النواب. وبعد موافقة

 -أصدرنا القانون اآلتً نصه:

( تقدر كل من إٌرادات ونفقات موازنة وزارة األوقاف واإلرشاد )قطاع األوقاف( 0مادة )
( لاير فقط/ ملٌار وسبعمائة وسبعة 0.818.190.111م بمبلغ وقدره )0112للسنة المالٌة 

 ال غٌر وذلك كما ٌلً:  مالٌٌن واثنان وتسعون ألف لاير

  

 النفقــات اإلٌــرادات

 البٌان التقدٌرات البٌان التقدٌرات

0.818.190.111 
اإلجمالً 

العام 
 لإلٌرادات

0.818.190.111 
اإلجمالً العام 

 للنفقات

0.782.020.111 

 الباب األول

اإلٌرادات 
 الجارٌة

408.809.111 
 الباب األول

 النفقات الجارٌة

000.801.111 

 الباب الثانً

اإلٌرادات 
 الرأسمالٌة

0.078.787.111 

 الباب الثانً

النفقات الرأسمالٌة 
 واالستثمارٌة

019.100.111 
 الباب الثالث

 المنح
- 

 الباب الثالث

اإلقراض 
الحكومً 

والمشاركة فً 
 أسهم رأس المال

  



( تعتباار التأشااٌرات الخاصااة المدرجااة بجااداول موازنااة وزارة األوقاااف واإلرشاااد 0مااادة )
 جزءاً مكمالً لهذا القانون ولها قوته وٌجب االلتزام بها.)قطاع األوقاف( 

( تخضاااع كافاااة التصااارفات المالٌاااة وتحصاااٌل اإلٌااارادات المقااادرة والصااارف مااان 7ماااادة )
 االعتمادات

م وتعدٌالتااه والئحتااه 0991( لساانة 8بمقتضااى هااذا القااانون ألحكااام القااانون المااالً رقاام )
 اللوائح النافذة.التنفٌذٌة وتعدٌالتها والقوانٌن واألنةمة و

( ٌصدر نائب رئٌس مجلس الاوزراء وزٌار المالٌاة التعلمٌاات التنفٌذٌاة لهاذا القاانون 4مادة )
م وتعدٌالته بالقانون 0991( لسنة 8بما ال ٌتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالً رقم )

 م والقوانٌن األخرى النافذة.0999( لسنة 21رقم )

 م وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.0112من أول ٌناٌر  ( ٌعمل بهذا القانون2مادة )

  

 بصنعاء -صدر برئاسة الجمهورٌة

 هـ0402/ذو القعدة/09بتارٌخ 

 م0112/ٌناٌر/00الموافق

  

 علً عبدهللا صالح

 رئٌس الجمهورٌة

 

 

 

 

  



 م2002( لسنة 3انون رقم )ق
 م2002بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 

 رئٌس الجمهورٌة. باسم الشعب.
م بشأن القانون المالً 0991( لسنة 8وعلى القانون رقم ) طالع على الدستور.بعد اال

 وبعد موافقة مجلس النواب. وتعدٌالته.
 -أصدرنا القانون اآلتً نصه:

المالٌة ( تقدر كل من إٌرادات ونفقات موازنة الهٌئة العامة للتأمٌنات والمعاشات للسنة 0مادة )

( لاير فقط/ سبعة وستون ملٌاراً وستمائة وثالثة 08.087.787.111م بمبلغ وقدره )0112

وثمانون ملٌوناً وثالثمائة وثالثة وسبعون ألف لاير ال غٌر، وٌقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ 

( لاير فقط/ ستة وعشرون ملٌاراً وسبعمائة وخمسة وثالثون 00.872.480.111وقدره )

 ً  وأربعمائة وستة وسبعون ألف لاير ال غٌر، وذلك كما ٌلً: ملٌونا

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

93577953355333 
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
79057855333 

الباب األول:السرتبات واألجهر وما 
 في حكسها

053335333 
الثاني: اإليرادات الباب 
 الستشهعة

03353335333 
الباب الثاني: مدتلزمات اإلنتاج 

 ومذتريات بغرض البيع

- 
الباب الثالث: إيرادات 

 األوراق السالية والعهائد
09503558905333 

الباب الثالث: السرروفات الجارية 
 التحهيلية والسخررة

03590958335333 
الباب الرابع: إيرادات 

 تحهيليةجارية 

 جسلة االستخدامات الجارية 00500050005333 جسلة السهارد الجارية 03585558355333

 03559750535333 حداب العجز الجاري  -

 جسلة حداب التهزيع

 )فائض الشذاط الجاري(

03585558355333 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
 إجسالي عام االستخدامات الجارية 03585558355333

 االستخدامات الرأسسالية -ب السهارد الرأسسالية -ب

03583750535333 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
 الباب الرابع: مذروعات قيد التشفيذ 0503355335333

- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيلية رأسسالية
07539853555333 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

 جسلة االستخدامات الرأسسالية 03583750535333 السهارد الرأسسالية جسلة 03583750535333

35538959595333 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية والرأسسالية
35538959595333 

إجسالي عام االستخدامات الجارية 
 والرأسسالية



 

والمعاشات ( تعتبر التأشٌرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهٌئة العامة للتأمٌنات 0مادة )

 جزءاً مكمالً لهذا القانون ولها قوته وٌجب االلتزام بها.

( تخضع كافة التصرفات المالٌة وتحصٌل اإلٌرادات المقدرة والصرف من االعتمادات 7مادة )

م وتعدٌالته والئحته التنفٌذٌة 0991( لسنة 8بمقتضى هذا القانون ألحكام القانون المالً رقم )

 واألنةمة واللوائح النافذة.وتعدٌالتها والقوانٌن 

( ٌصدر نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر المالٌة التعلمٌات التنفٌذٌة لهذا القانون بما ال 4مادة )

م وتعدٌالته وقانون المؤسسات 0991( لسنة 8ٌتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالً رقم )

 م وتعدٌالته والقوانٌن األخرى النافذة.0990( لسنة 72رقم )

 م وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.0112( ٌعمل بهذا القانون من أول ٌناٌر 2مادة )

 

 بصنعاء -صدر برئاسة الجمهورٌة

 هـ0402/ذو القعدة/09بتارٌخ 

 م0112/ٌناٌر/00الموافق

 

 علً عبدهللا صالح

 رئٌس الجمهورٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م5002( لدشة 4قانهن رقم )

 م5002للتأميشات االجتساعية للدشة السالية بربط مهازنة السؤسدة العامة 

 رئيس الجسيهرية. باسم الذعب.

 بعد اإلطالع على الدستهر.

 م بذأن القانهن السالي وتعديالتو.0990( لدشة 8وعلى القانهن رقم )

 -أصدرنا القانهن اآلتي نرو: وبعد مهافقة مجلس الشهاب.

م 5002السؤسدة العامة للتأميشات االجتساعية للدشة السالية ( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة 0مادة )
( ريال فقط/ ثالثة وثالثهن مليارًا ومائتان واثشان وستهن مليهنًا ومائتان 00.545.504.000بسبلغ وقدره )

( ريال فقط/ 2.049.980.000ريال ال غير، ويقدر فائض الشذاط الجاري بسبلغ وقدره ) وأربعة عذر ألف 
 ات وثالثسائة وتدعة وستهن مليهنًا وستسائة وواحد وثسانهن ألف ريال ال غير، وذلك كسا يلي:خسدة مليار 

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 اإلستخدامات الجارية -أ السهارد الجارية -أ

2.000.000.000 
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
000.445.000 

الباب األول: السرتبات واألجهر 
 وما في حكسيا

4.200.000 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
040.800.000 

الباب الثاني: مدتلزمات 
 اإلنتاج ومذتريات بغرض البيع

0.050.204.000 
الباب الثالث: إيرادات 
 األوراق السالية والعهائد

289.885.000 
الباب الثالث: السرروفات 

الرابع: إيرادات الباب    الجارية التحهيلية والسخررة
 جارية تحهيلية

 جسلة االستخدامات الجارية 0.022.022.000 جسلة السهارد الجارية 4.452.004.000

 2.049.480.000 حداب العجز الجاري  -
 جسلة حداب التهزيع

 )فائض الشذاط الجاري(

4.452.004.000 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
4.452.004.000 

االستخدامات إجسالي عام 
 الجارية

 االستخدامات الرأسسالية -ب السهارد الرأسسالية -ب

54.800.008.000 
الباب الخامس: اإليرادات 

 الرأسسالية
800.900.000 

الباب الرابع: مذروعات قيد 
 التشفيذ

- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيلية رأسسالية
54.050.508.000 

الباب الخامس: التحهيالت 
 الرأسسالية

 جسلة االستخدامات الرأسسالية 54.800.008.000 جسلة السهارد الرأسسالية 54.800.008.000

00.545.504.000 
إجسالي عام السهارد 
 الجارية والرأسسالية

00.545.504.000 
إجسالي عام اإلستخدامات 

 الجارية والرأسسالية



مهازنة السؤسدة العامة للتأميشات االجتساعية جزءًا مكساًل ( تعتبر التأشيرات الخاصة السدرجة بجداول 5مادة )
 ليذا القانهن وليا قهتو ويجب االلتزام بيا.

( تخزع كافة التررفات السالية وتحريل اإليرادات السقدرة والررف من االعتسادات بسقتزى ىذا 0مادة )
و التشفيذية وتعديالتيا والقهانين م وتعديالتو والئحت0990( لدشة 8القانهن ألحكام القانهن السالي رقم )

 واألنظسة واللهائح الشافذة.

( يردر نائب رئيس مجلس الهزراء وزير السالية التعليسات التشفيذية ليذا القانهن بسا ال يتعارض مع 4مادة )
م 0990( لدشة 02م وتعديالتو وقانهن السؤسدات رقم )0990( لدشة 8أحكامو وأحكام القانهن السالي رقم )

 عديالتو والقهانين األخرى الشافذة.وت

 م ويشذر في الجريدة الرسسية.5002( يعسل بيذا القانهن من أول يشاير 2مادة )

  

 برشعاء -در برئاسة الجسيهريةص

 ىـ0452/ذو القعدة/59بتاريخ 

 م5002/يشاير/00السهافق

 علي عبدهللا صالح

 رئيس الجسيهرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2002( لسنة 2) قانون رقم

 م2002بربط موازنة الهيئة العليا لألدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 

  

 باسم الذعب5

 رئيس الجسههرية5

 طالع على الدستهر5بعد اال

 م بذأن القانهن السالي وتعديالته03335( لدشة 8وعلى القانهن رقم )

 وبعد مهافقة مجلس الشهاب5

 -أصدرنا القانهن اآلتي نره:

( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة الهيئة العليا لألدوية والسدتلزمات الظبية للدشة 0)مادة 
( ريال فقط/ خسدسائة وأربعة وثسانين مليهنًا 78053305333م بسبلغ وقدرة )0337السالية 

 ال غير وذلك كسا يلي:  وتدعسائة واثشان ألف ريال

  

 الشفقــات اإليــرادات

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 اإلجسالي العام للشفقات 78053305333 اإلجسالي العام لإليرادات 78053305333

 05553055333 الباب األول: اإليرادات الجارية 78053305333
الباب األول: الشفقات 

 الجارية

- 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الرأسسالية
00753335333 

الباب الثاني: الشفقات 
 الرأسسالية واالستثسارية

- 

الباب الرابع: متحرالت 
أصهل القروض ومبيعات أسهم 

 رأس السال

03058775333 
الباب الرابع: تدديد 

 القروض

  

( تعتبر التأشيرات الخاصة السدرجة بجداول مهازنة الهيئة العليا لألدوية والسدتلزمات 0مادة )
ًً مكساًل لهذا القانهن ولها   قهته ويجب االلتزام بها5الظبية جزءًا

 ( تخزع كافة التررفات السالية وتحريل اإليرادات السقدرة والررف من االعتسادات9مادة )

م وتعديالته والئحته التشفيذية 0333( لدشة 8بسقتزى هذا القانهن ألحكام القانهن السالي رقم )
 وتعديالتها والقهانين واألنظسة واللهائح الشافذة5



ات التشفيذية لهذا القانهن بسا ال سيمجلس الهزراء وزير السالية التعلنائب رئيس ( يردر 0مادة )
( 73م وتعديالته بالقانهن رقم )0333( لدشة 8يتعارض مع أحكامه وأحكام القانهن السالي رقم )

 م والقهانين األخرى الشافذة03335لدشة 

 الجريدة الرسسية5م ويشذر في 0337( يعسل بهذا القانهن من أول يشاير 7مادة )

  

 برشعاء -در برئاسة الجسههريةص

 هـ0007/ذو القعدة/03بتاريخ 

 م0337/يشاير/00السهافق

 علي عبدهللا صالح

 رئيس الجسههرية

 

  



 م5002( لدشة 4قانهن رقم )

 م5002بربط مهازنة الييئة اليسشية للسهاصفات والسقاييس وضبط الجهدة للدشة السالية 

  

 باسم الذعب.

 الجسيهرية.رئيس 

 بعد اإلطالع على الدستهر.

 م بذأن القانهن السالي وتعديالتو.0990( لدشة 8وعلى القانهن رقم )

 وبعد مهافقة مجلس الشهاب.

 -أصدرنا القانهن اآلتي نرو:

( تقدر كل من إيرادات ونفقات مهازنة الييئة اليسشية للسهاصفات والسقاييس وضبط الجهدة للدشة السالية 0)
( ريال فقط/ ثالثسائة وثسانية وتدعهن مليهنًا وثالثسائة وأحد عذر 098.000.000سبلغ وقدرة )م ب5002

( ريال فقط/ مليهنان وخسدسائة 5.200.000ألف ريال ال غير، ويعد فائض الشذاط الجاري بسبلغ وقدره )
 ألف ريال ال غير وذلك كسا يلي:

  

 البيان التقديرات البيان التقديرات

 االستخدامات الجارية -أ الجاريةالسهارد  -أ

505.200.000 
الباب األول: إيرادات 

 الشذاط الجاري 
054.800.000 

الباب األول: السرتبات 
 واألجهر وما في حكسيا

45.000.000 
الباب الثاني: اإليرادات 

 الستشهعة
002.000.000 

الباب الثاني: مدتلزمات 
اإلنتاج ومذتريات 

 بغرض البيع

- 
الثالث: إيرادات الباب 

 األوراق السالية والعهائد
4.200.000 

الباب الثالث: 
السرروفات الجارية 

 04.000.000 التحهيلية والسخررة
الباب الرابع: إيرادات 

 جارية تحهيلية

 544.000.000 جسلة السهارد الجارية 548.800.000
جسلة االستخدامات 

 الجارية

 5.200.000 حداب العجز الجاري  -
جسلة حداب التهزيع 

 )فائض الشذاط الجاري(

548.800.000 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية
548.800.000 

إجسالي عام 
 االستخدامات الجارية

 االستخدامات الرأسسالية -ب السهارد الرأسسالية -ب

059.200.000 
الباب الخامس: 

 اإليرادات الرأسسالية
059.200.000 

الباب الرابع: مذروعات 
 التشفيذ قيد



- 
الباب الدادس: إيرادات 

 تحهيلية رأسسالية
- 

الباب الخامس: 
 التحهيالت الرأسسالية

 059.200.000 جسلة السهارد الرأسسالية 059.200.000
جسلة االستخدامات 

 الرأسسالية

098.000.000 
إجسالي عام السهارد 

 الجارية والرأسسالية
098.000.000 

إجسالي عام 
الجارية االستخدامات 

 والرأسسالية

  

( تعتبر التأشيرات الخاصة السدرجة بجداول مهازنة الييئة اليسشية للسهاصفات والسقاييس وضبط 5مادة )
 مكساًل ليذا القانهن وليا قهتو ويجب االلتزام بيا. جزءاً الجهدة 

 االعتسادات( تخزع كافة التررفات السالية وتحريل اإليرادات السقدرة والررف من 0مادة )

م وتعديالتو والئحتو التشفيذية وتعديالتيا 0990( لدشة 8بسقتزى ىذا القانهن ألحكام القانهن السالي رقم )
 والقهانين واألنظسة واللهائح الشافذة.

( يردر نائب رئيس مجلس الهزراء وزير السالية التعليسات التشفيذية ليذا القانهن بسا ال يتعارض مع 4مادة )
م 0999( لدشة 02م وتعديالتو وقانهن السؤسدات رقم )0990( لدشة 8حكام القانهن السالي رقم )أحكامو وأ

 وتعديالتو والقهانين واألنظسة واللهائح الشافذة.

 م ويشذر في الجريدة الرسسية.5002( يعسل بيذا القانهن من أول يشاير 2مادة )

  

 برشعاء -در برئاسة الجسيهريةص

 ىـ0452القعدة//ذو 59بتاريخ 

 م5002/يشاير/00السهافق

 علي عبدهللا صالح

 رئيس الجسيهرية

 

 


