
 م8002قوانين ربط موازنة الدولة للعام 

 م بربط الموازنة8002( لسنة 82قانون رقم )

 م 8002سنة المالية العامة للدولة لل

 باسم الشعب :

 رئٌس الجمهورٌة :

م بشأن المانون 0991( لسنة 8طالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة وعلى المانون رلم )بعد اال

م بشأن السلطة المحلٌة , وبعد موافمة 0111( لسنة 4المانون رلم )المالً وتعدٌالته , وعلى 

 -مجلس النواب, أصدرنا المانون اآلتً نصه : 

م بمبلغ 0118( تمدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 0مادة )

ن ملٌار ( لاير فمط ـ واحد ترٌلٌون وخمسمائة وأربعة وعشر02004201421442111ٌولدره)

 وخمسمائة وثالثة مالٌٌن وثالثة

 -وثالثٌن ألف لاير ال غٌر, وذلن كما ٌلً : 

 ( 02004201421442111اإلجمالً العام : ) 

 (441204420012111الباب األول : اإلٌرادات الضرٌبٌة )

 (14249021102111الباب الثانً : المنح )

 الخدمات والتحوٌالت والمتنوعة الباب الثالث : إٌراد دخل الملكٌة ومبٌعات السلع و

 (998291021042111) 

 (44928002111الباب الرابع : التصرف فً األصول غٌر المالٌة )

 (041240024802111الباب الخامس : التصرف فً األصول المالٌة وتحمل الخصوم )

م بمبلغ 0118(: تمدر جملة االستخدامات العامة للدولة للسنة المالٌة 0مادة )

( لاير فمط ـ واحد ترٌلٌون وثمانمائة وتسعة وعشرٌن ملٌار  02809208024112111ولدره)

 وخمسمائة وخمسة وثمانٌن ملٌون وثالثمائة وستة وسبعٌن ألف لاير ال غٌر , وذلن كما ٌلً :

 ( 02809208024112111اإلجمالً العام )

 (499211024012111الباب األول : أجور وتعوٌضات العاملٌن )

 (094241828182111ثانً : نفمات على السلع والخدمات والممتلكات )الباب ال

( استخدامات غٌر 410284121002111الباب الثالث : اإلعانات والمنح والمنافع اإلجتماعٌة )

 (01200024802111مبوبة ) 



 (444200924412111الباب الرابع : اكتساب األصول غٌر المالٌة )

 (98241121042111األصول المالٌة وتحمل الخصوم )الباب الخامس : التصرف فً 

 م بمبلغ0118( : ٌمدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 4مادة )

( لاير فمط ـ ثالثمائة وخمسة ملٌار وإثنان وثمانون ملٌون وثالثمائة 410218024442111) 

 وثالثة وأربعون ألف لاير ال غٌر2

خاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكمال ألحكام (: تعتبر التأشٌرات ال4مادة )

 هذا المانون ولها لوته وٌجب اإللتزام بتنفٌذها2

(: تخضع كافة التصرفات المالٌة وتحصٌل اإلٌرادات الممدرة والصرف من اإلعتمادات 0مادة )

( 01ته بالمانون رلم )م وتعدٌال0991( لسنة 8بممتضى هذا المانون ألحكام المانون المالً رلم )

م والموانٌن واألنظمة واللوائح 0111( لسنة 4م , ولانون السلطة المحلٌة رلم )0999لسنة 

 النافذة 2

( : ٌصدر وزٌر المالٌة التعلٌمات التنفٌذٌة لهذا المانون بما ال ٌتعارض مع أحكام المانون 1مادة )

م ,ولانون السلطة 0999( لسنة 01)م وتعدٌالته بالمانون رلم 0991( لسنة 8المالً رلم )

 م , والموانٌن واألنظمة واللوائح النافذة 01112( لسنة 4المحلٌة رلم )

 م وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة01182( : ٌعمل بهذا المانون من أول ٌناٌر 1مادة )

 

 صدر برئاسة الجمهورٌة بصنعاء

 هجرٌة0408ذو المعدة  04بتارٌخ 

 م0111دٌسمبر  4الموافك 

 

 لً عبدهللا صالحع

 رئٌس الجمهورٌة

 

  



 م, بشأن ربط8002( لسنة 82قانون رقم )

 م8002موازنات القطاع االقتصادي للسنة المالية 

 باسم الشعب :

 رئٌس الجمهورٌة :  

م بشان المانون 0991( لسنة 8بعد االطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة ,وعلى المانون رلم )

 وافمة مجلس النواب , اصدرنا المانون اآلتً نصه :المالً وتعدٌالته وبعد م

( : أ ـ ٌمدر اجمالً اعتمادات موازنات وحدات المطااع العاام ذات الطاابع االنتااجً لكال 0مادة )

 000ترٌلٌاون و  0م بمبلاغ 0118من االستخدامات والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌاة 

 غٌر2 ألف لاير ال 009مالٌٌن و  4ملٌارات و 

ب ـ ٌمدر اجمالً فائض النشاط الجاري بوحدات المطاع العام ذات الطابع االنتاجً للسنة المالٌة 

ألاف لاير ال غٌار, وتمادر حصاة الحكوماة فاً  084ملٌاون و  10ملٌاار و  014م بمبلغ 0118

 ألف لاير ال غٌر 2 819ملٌون و  880ملٌار و  18اجمالً هذا الفائض بمبلغ 

م 0118نشاط الجاري لوحدات المطاع العام ذات الطابع االنتاجً للسنة المالٌاة ج ـ ٌمدر عجز ال

 180ملٌاون و 041ملٌاار و  0ألاف لاير ال غٌار مناه مبلاغ  040ملٌاون و  104ملٌار  0بمبلغ 

 ألف لاير عجزا معلنا 2

فاً  ثانٌا:الوحدات المستملة والملحمة والصانادٌك الخاصاة التاً تتباع النظاام المحاسابً الحكاومً

 إعداد وتنفٌذ الموارد واالستخدامات الخاصة بها وفما لموانٌن إنشائها 2

 الموارد 

 البٌان التمدٌرات

 ( 01ر409ر110ر111اإلجمالً العام للموارد )

 ( - - -الباب األول: اإلٌرادات الضرٌبٌة ) 

 ( 49ر084ر111ر111الباب الثانً: المنح ) 

 دخل الملكٌة ومبٌعات السلع والخدمات والتحوٌالت والمتنوعة الباب الثالث:إٌرادات

 ( 4ر100ر111ر111) 

 ( 000ر001ر111الباب الرابع:التصرف فً األصول غٌر المالٌة )

 ( 1ر018ر048ر111الباب الخامس:التصرف فً األصول المالٌة وتحمل الخصوم )

 االستخدامات 



 البٌان التمدٌرات

 ( 01ر409ر110ر111) اإلجمالً العام لالستخدامات

 ( 0ر011ر904ر111الباب األول: أجور وتعوٌضات العاملٌن )

 ( 0ر094ر400ر111الباب الثانً : نفمات على السلع والخدمات والممتلكات )

 ( 04ر149ر080ر111الباب الثالث:اإلعانات والمنح والمنافع االجتماعٌة )

 ( 00ر811ر091ر111الباب الرابع: اكتساب األصول غٌر المالٌة )

 ( 080ر148ر111الباب الخامس: اكتساب األصول المالٌة وتسدٌدات الخصوم )

( : تعتبر التأشٌرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستملة والملحمة 0مادة )

 والصنادٌك الخاصة جزءا مكمال لهذا المانون ولها لوته وٌجب االلتزام بها 2

فات المالٌة وتحصٌل االٌرادات الممدرة والصرف من ( : تخضع كافة التصر4مادة )

م وتعدٌالته 0991( لسنة 8االعتمادات بممتضى هذا المانون ألحكام المانون المالً رلم )

 والئحته التنفٌذٌة وتعدٌالتها والموانٌن واألنظمة واللوائح النافذة2

ما ال ٌتعارض مع أحكامه (: ٌصدر وزٌر المالٌة التعلٌمات التنفٌذٌة لهذا المانون ب4مادة )

( لسنة 40م وتعدٌالته ولانون المؤسسات رلم )0991( لسنة 8وأحكام المانون المالً رلم )

 م وتعدٌالته والموانٌن األخرى النافذة 09902

 م وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 01182( : ٌعمل بهذا المانون من أول ٌناٌر 0مادة )

 صدر برئاسة الجمهورٌة بصنعاء

 هجرٌة0408ذو المعدة  04 بتارٌخ

 م0111دٌسمبر  4الموافك 

 

 علً عبدهللا صالح

 رئٌس الجمهورٌة

 

 

 

 



 

 م بشأن ربط موازنات8002( لسنة 82قانون رقم )

 م8002الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 

 باسم الشعب:

 رئٌس الجمهورٌة: 

م بشأن المانون 0991( لسنة 8بعد االطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة وعلى المانون رلم )

 المالً وتعدٌالته وبعد موافمة مجلس النواب22أصدرنا المانون اآلتً نصه:

ٌمدر إجمالً اعتمادات موازنات الوحدات المستملة والملحمة والصنادٌك الخاصة  -(: أ0مادة )

م بمبلغ 0118والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌة  لكل من االستخدامات

( لاير فمط ) ثالثمائة وأحدى عشر ملٌار ومائتان وخمسة وتسعٌن 400ر090ر141ر111)

 ملٌون وسبعمائة وستة وأربعٌن ألف لاير ( الغٌر2

( 10ر009ر411ر111م بمبلغ )0118ٌمدر إجمالً فائض النشاط الجاري للسنة المالٌة  -ب

و وأربعمائة وسبعة وسبعٌن ألف لاير  فمطا اثنٌن وسبعٌن ملٌارات ومائتٌن وتسعة وعشرٌن ملٌونا

 لاير الغٌر وذلن كما ٌلً :

اوال الوحدات المستملة والملحمة والصنادٌك الخاصة التً تتبع النظام المحاسبً الموحد فً إعداد 

 ائها2وتنفٌذ الموارد واالستخدامات الخاصة بها وفما لموانٌن إنش

 الموارد الجارٌة : -أ

 البٌان التمدٌرات

 (001ر040ر108ر111الباب االول : اٌرادات النشاط الجاري )

 (04ر009ر401ر111الباب الثانً :اإلٌرادات المتنوعة )

 ( 9ر040ر008ر111الباب الثالث : إٌرادات االوراق المالٌة والعوائد )

 (44ر010ر019ر111الباب الرابع إٌرادات جارٌة تحوٌلٌة )

 (084ر810ر400ر111جملة الموارد الجارٌة )

 ( - - - -حساب العجز الجاري ) 

 (084ر810ر400ر111إجمالً عام الموارد الجارٌة )

 الموارد الرأسمالٌة : -ب

 (14ر810ر010ر111الباب الخامس : االٌرادات الرأسمالٌة )



 ( 0ر018ر411ر111الباب السادس: إٌرادات تحوٌلٌة رأسمالٌة )

 (11ر911ر100ر111جملة الموارد الرأسمالٌة )

 (011ر840ر914ر111إجمالً عام الموارد الجارٌة والرأسمالٌة2 )

 االستخدامات الجارٌة : -أ

 البٌان التمدٌرات

 (0ر014ر104ر111الباب االول :المرتبات واألجور وما فً حكمها )

 (04ر141ر104ر111الباب الثانً :مستلزمات اإلنتاج ومشترٌات بغرض البٌع )

 (94ر100ر011ر111الباب الثالث:المصروفات الجارٌة التحوٌلٌة والمخصصة )

 (000ر140ر810ر111جملة االستخدامات الجارٌة )

 (10ر009ر411ر111جملة حساب التوزٌع )فائض النشاط الجاري( )

 (084ر810ر400ر111إجمالً عام االستخدامات الجارٌة )

 االستخدامات الرأسمالٌة : -ب

 (4ر010ر090ر111لباب الرابع: مشروعات لٌد التنفٌذ )ا

 (10ر110ر141ر111الباب الخامس: التحوٌالت الرأسمالٌة )

 (11ر911ر100ر111جملة االستخدامات الرأسمالٌة )

 (011ر840ر914ر111)

ٌمدر إجمالً اعتمادات موازنات وحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً لكل من  -(: أ0مادة )

م بمبلغ 0118دامات والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌة االستخ

( لاير فمطا مائة واثنا عشر ملٌار ومائتان وثالثة وثالثٌن ملٌون 000ر044ر419ر111)

 وثالثمائة وتسعة وستٌن ألف لاير الغٌر2

لمالٌة ٌمدر إجمالً فائض النشاط الجاري بوحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً للسنة ا -ب

( لاير فمطا ثمانٌة ملٌار وخمسمائة وثالثٌن مال ٌٌن 8ر041ر140ر111م بمبلغ)0118

وسبعمائة وواحد واربعٌن ألف لاير ال غٌر , وتمدر حصة الحكومة فً إجمالً هذا الفائض 

( لاير فمط ا ثالثة ملٌار وستمائة وأربعة ملٌون ومائتٌن 4ر114ر048ر111بمبلغ ولدره )

 ن ألف لاير الغٌر2وثمانٌة وثالثو

م 0118ٌمدر عجز النشاط الجاري لوحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً للسنة المالٌة  -ج

( لاير فمطا سبعة عشر ملٌار وستمائة وخمسة وخمسون ملٌون 01ر100ر800ر 111بمبلغ)



( لاير فمطا سبعة عشر 01ر414ر190ر111وثمانمائة واحد عشر الف لاير الغٌر منه مبلغ)

 لٌار وأربعمائة وثالثة وسبعون ملٌون وواحد وتسعون الف لاير الغٌر عجزا معانا2م

تمدر مساهمة الحكومة الرأسمالٌة بموازنة وحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً للسنة  -د

( لاير فمطا اربعة وعشرون ملٌارات وتسعمائة 04ر910ر199ر111م بمبلغ)0118المالٌة 

 تسعون الف لاير الغٌر وذلن كما ٌلً:واثنان ملٌون وتسعة و

 الستخدامات الجارٌة :

 البٌان التمدٌرات

 ( 08ر010ر901ر111الباب االول : المرتبات واالجور )

 (44ر800ر811ر111الباب الثانً : المستلزمات المباشرة لالنتاج ) 

 (1ر400ر141ر111الباب الثالث : المصروفات التحوٌلٌة والمخصصة )

 (09ر811ر414ر111االستخدامات الجارٌة )جملة 

 (8ر 041ر140ر111فائض النشاط الجاري )

 (18ر448ر014ر111اجمالً االستخدامات الجارٌة ) 

  االستخدامات الرأسمالٌة:   

 (48ر804ر 101ر111الباب الرابع : مشروعات لٌد التنفٌذ ) 

 (0ر181ر019ر111الباب الخامس : التحوٌالت الرأسمالٌة )

 (44ر890ر010ر111أجمالً عام االستخدامات الرأسمالٌة )

 (000ر044ر419ر111أجمالً عام االستخدامات الجارٌة والرأسمالٌة )

 البٌان التمدٌرات    الموارد الجارٌة:   

 (41ر901ر110ر111الباب االول : اٌرادات النشاط الجاري )

 (014ر009ر111الباب الثانً : االٌرادات المتنوعة )

 ( - - -اب الثالث :اٌرادات أوراق مالٌة ) الب

 (0ر090ر490ر111الباب الرابع : إٌرادات جارٌه تحوٌلٌة )

 (01ر180ر094ر111جملة الموارد الجارٌة )

 (01ر100ر800ر111عجز النشاط الخارجً )



 (18ر448ر014ر111أجمالً عام الموارد الجارٌة ) 

  الموارد الرأسمالٌة: 

 (44ر409ر100ر111دات الرأسمالٌة )الباب الخامس : االٌرا

 (001ر044ر111الباب السادس :اٌرادات تحوٌلٌة رأسمالٌة )

 (44ر890ر010ر111اجمالً عام الموارد الرأسمالٌة )

 (000ر044ر419ر111أجمالً عام الموارد الجارٌة والرأسمالٌة )

من االستخدامات  ٌمدر اجمالً اعتمادات موازنات وحدات المطاع المختلط لكل -( :أ 4مادة )

( لاير فمط 009ر109ر191ر111م بمبلغ )0118والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌة 

 -ا مائه وتسعة وعشرون ملٌار وستمائة وتسعة وعشرون ملٌون وتسعون الف لاير الغٌر 2 ب

 م بمبلغ0118ٌمدر إجمالً فائض النشاط الجاري بوحدات المطاع المختلط للسنة المالٌة 

( لاير فمط ا احد عشر ملٌار ومائتان وتسعة وتسعون ملٌون وأربعمائة 00ر099ر418ر111)

وثمانٌة وستون الف لاير الغٌر , وتمدر حصة الحكومة فً اجمالً هذا الفائض بمبلغ 

( لاير فمط ا واحد ملٌار وثمانمائة واثنان وثالثون ملٌون ومائة وتسعة 0ر840ر049ر111)

 غٌر وذلن كما ٌلً :واربعون الف لاير ال

 البٌان التمدٌرات    االستخدامات الجارٌة :  -  

 (8ر014ر100ر111الباب االول : المرتبات واالجور : )

 (04ر401ر490ر111الباب الثانً : المستلزمات المباشرة لالنتاج )

 ( 44ر400ر019ر111الباب الثالث : المصروفات التحوٌلٌة والمخصصة )

 (91ر 194ر090ر 111جارٌة )جمله االستخدامات ال

 (00ر099ر418ر111فائض النشاط الجاري )

 (011ر494ر111ر111اجمالً عام االستخدامات الجارٌة: )

  االستخدامات الرأسمالٌة :  -  

 (4ر148ر111ر111الباب الرابع :مشروعات لٌد التنفٌذ )

 (01ر491ر141ر111الباب الخامس : التحوٌالت الرأسمالٌة )

 (00ر040ر141ر111االستخدامات الرأسمالٌة )اجمالً عام 

 (009ر109ر191ر111اجمالً عام االستخدامات الجارٌة والرأسمالٌة )

 البٌان التمدٌرات   الموارد الجارٌة :  -  



 (94ر409ر401ر111الباب االول : اٌرادات النشاط الجاري ) 

 (0ر 009ر101ر111الباب الثانً : االٌرادات المتنوعة ) 

 (410ر111ر 111لثالث : اٌرادات اوراق مالٌه ) الباب ا

 (00ر004ر111ر111الباب الرابع : اٌرادات جارٌة تحوٌلٌة )

 (011ر494ر111ر111جملة الموارد الجارٌة )

 ( - - -عجز النشاط الجاري ) 

 ( 011ر 494ر111ر111اجمالً عام الموارد الجارٌة )

  الموارد الرأسمالٌة :  -  

 (1ر414ر808ر111رادات الرأسمالٌة ) الباب الخامس االٌ

 (00ر110ر000ر111الباب السادس : اٌرادات تحوٌلٌة رأسمالٌة )

 (00ر040ر141ر111اجمالً عام الموارد الرأسمالٌة )

 (009ر109ر191ر111اجمالً عام الموارد الجارٌة والرأسمالٌة ) 

ع جزءا مكمال الحكام هذا ( : تعتبر التأشٌرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا المطا4مادة )

 المانون ولها لوته وٌجب االلتزام بتنفٌذها 2

( : تخضع كافة التصرفات المالٌة وتحصٌل االٌرادات الممدرة والصرف من 0مادة )

م وتعدٌالته 0991( لسنة 8االعتمادات بممتضى هذا المانون الحكام المانون المالً رلم )

 ة واللوائح النافذة 2والئحته التنفٌذٌة والموانٌن واالنظم

( : ٌصدر وزٌر المالٌة التعلٌمات التنفٌذٌة لهذا المانون بما ال ٌتعارض فً أحكامه 1مادة )

( لسنة 40م وتعدٌالته ولانون المؤسسات رلم )0991( لسنة 8واحكام المانون المالً رلم )

 م وتعدٌالته والموانٌن االخرى النافذة 09902

 م وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 01182نون من أول ٌناٌر ( : ٌعمل بهذا الما1مادة )

 صدر برئاسة الجمهورٌة بصنعاء
 هجرٌة0408ذو المعدة  04بتارٌخ 

 م0111دٌسمبر  4الموافك 
 

 علً عبدهللا صالح

 ةرئٌس الجمهورٌ


