
 9002لوانٌن ربط موازنة الدولة للعام 

 م بربط9002( لسنة 15لانون رلم )

 م9002الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 

 

 :باسم الشعب

 :رئٌس الجمهورٌة

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة

 .م بشأن المانون المالً وتعدٌالته5220( لسنة 2وعلى المانون رلم )

 .م بشأن السلطة المحلٌة9000نة ( لس4وعلى المانون رلم)

 .وبعد موافمة مجلس النواب

 (أصدرنا المانون اآلتً نصه)

م بمبلغ 9002(: تمدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 5مادة )

( لاير فمط/ واحد ترٌلٌون وخمسمائة وسبعة وثالثون 5ر125ر562ر259ر000ولدره ) 

 :ٌة وستون ملٌون وثالثمائة واثنا عشر ألف لاير ال غٌر, وذلن كما ٌلًملٌار ومائة وثمان

 5ر125ر562ر259ر000اإلجمالً العام: 

 221ر640ر561ر000الباب األول: اإلٌرادات الضرٌبٌة 

 52ر022ر592ر000الباب الثانً: المنح 

ة الباب الثالث: إٌراد دخل الملكٌة ومبٌعات السلع والخدمات والتحوٌالت المتنوع

 255ر090ر240ر000

 542ر212ر000الباب الرابع: التصرف فً األصول غٌر المالٌة 

 25ر950ر991ر000الباب الخامس: التصرف فً األصول المالٌة وتحمل الخصوم 

م بمبلغ ولدره ) 9002(: تمدر جملة االستخدامات العامة للدولة للسنة المالٌة 9مادة )

ٌلٌون وتسعمائة وثالثة وستون ملٌار ( لاير فمط/ واحد تر5ر262ر221ر462ر000

وتسعمائة وخمسة وتسعون ملٌون وأربعمائة وثمانٌة وستون ألف لاير ال غٌر, وذلن كما 

 :ٌلً

 5ر262ر221ر462ر000اإلجمالً العام: 

 165ر200ر241ر000الباب األول: أجور وتعوٌضات العاملٌن 



 254ر029ر250ر000الباب الثانً: نفمات على السلع والخدمات والممتلكات 

 192ر206ر221ر 000الباب الثالث: اإلعانات والمنح والمنافع االجتماعٌة 

 92ر 902ر 564ر 000نفمات غٌر مبوبة 

 402ر525ر495ر000الباب الرابع: اكتساب األصول غٌر المالٌة : 

 590ر202ر165ر000الباب الخامس: اكتساب األصول المالٌة وتسدٌدات الخصوم 

م بمبلغ 9002ز الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة (: ٌمدر عج2مادة)

لاير فمط / أربعمائة وستة وعشرون ملٌار وثمانمائة وسبعة  496ر295ر516ر000

 .وعشرون ملٌون ومائة وستة وخمسون ألف لاير ال غٌر

(: تعتبر التأشٌرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكمال 4مادة)

 .هذا المانون ولها لوته وٌجب االلتزام بتنفٌذها ألحكام

(: تخضع كافة التصرفات المالٌة وتحصٌل اإلٌرادات الممدرة والصرف من االعتمادات 1مادة)

م وتعدٌالته بالمانون رلم 5220( لسنة 2بممتضى هذا المانون ألحكام المانون المالً رلم )

م والموانٌن واألنظمة 9000( لسنة 4م ولانون السلطة المحلٌة رلم )5222( لسنة 10)

 .واللوائح النافذة

(: ٌصدر وزٌر المالٌة التعلٌمات التنفٌذٌة لهذا المانون بما ال ٌتعارض مع أحكام 6مادة)

م ولانون 5222( لسنة 10م وتعدٌالته بالمانون رلم )5220( لسنة 2المانون المالً رلم )

 .واألنظمة واللوائح النافذةم والموانٌن 9000( لسنة 4السلطة المحلٌة رلم)

(: تفوض الحكومة باتخاذ التدابٌر الالزمة لخفض النفمات بما ٌتالءم مع تدفك الموارد 5مادة)

فً حالة استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن الممدر بالموازنة بما ٌحافظ على العجز عند 

 .الحدود اآلمنة

 .وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة م9002( ٌعمل بهذا المانون من أول ٌناٌر 2مادة)

 

 صدر برئاسة الجمهورٌة بصنعاء

 هـ 5492ذي الحجة  1بتارٌخ 

 م9002دٌسمبر  2الموافك 

 

 على عبدهللا صالح

 رئٌس الجمهورٌة



 

 م بربط9002( لسنة 12لانون رلم )

 م9002موازنات المطاع االلتصادي للسنة المالٌة 

 باسم الشعب, رئٌس الجمهورٌةـ

م بشأن المانون 5220لسنة  2بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة وعلى المانون رلم 

 :المالً وتعدٌالته وبعد موافمة مجلس النواب أصدرنا المانون التالً نصه

( أ: ٌمدر إجمالً إعتمادات موازنات وحدات المطاع العام ذات الطابع اإلنتاجً لكل من 5مادة )

م بمبلغ ثالثة ترٌلٌونات 9002االستخدامات والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌة 

 .ألف لاير 524ملٌون و 665ملٌار و 625و

لعام ذات الطابع اإلنتاجً للسنة ب: ٌمدر إجمالً فائض النشاط الجاري بوحدات المطاع ا

ألف لاير, وتمدر حصة الحكومة  254ملٌون و 929ملٌارات و 505م بمبلغ 9002المالٌة 

 .ألف لاير 222ملٌون و 625ملٌار و 62من إجمالً هذا الفائض بمبلغ 

ج: ٌمدر عجز النشاط الجاري لوحدات المطاع العام ذات الطابع اإلنتاجً للسنة المالٌة 

ملٌون  225ألف لاير, منه مبلغ ملٌاران و 45ملٌون و 254مبلغ ثالثة ملٌارات وم ب9002

 .ألف لاير عجزا معانا942و

د: تمدر مساهمة الحكومة الرأسمالٌة بموازنة وحدات المطاع العام ذات الطابع اإلنتاجً للسنة 

تاجً وذلن ألف لاير ال غٌر للمطاع اإلن 162ملٌون و 492ملٌار و 44م بمبلغ 9002المالٌة 

 :كما ٌلً

 :االستخدامات الجارٌة *

 البٌان التمدٌرات

 .لاير 60ر492ر520ر000المرتبات واألجور,  -الباب األول 

 .لاير 9ر229ر255ر622ر000المستلزمات المباشرة لإلنتاج,  -الباب الثانً

 .لاير 554ر566ر692ر000المصروفات التحوٌلٌة والمخصصة,  -الباب الثالث

 .لاير 2ر565ر165ر415ر000ستخدامات الجارٌة إجمالً اال -

 .لاير 505ر929ر254ر000فائض النشاط الجاري  -

 .لاير 2ر954ر260ر291ر000إجمالً عام االستخدامات الجارٌة -

 :االستخدامات الرأسمالٌة *



 البٌان التمدٌرات

 .لاير 564ر501ر211ر000مشروعات لٌد التنفٌذ  -الباب الرابع

 .لاير 912ر024ر214ر 000لتحوٌالت الرأسمالٌة ا -الباب الخامس 

 .لاير 499ر200ر202ر000إجمالً عام االستخدامات الرأسمالٌة 

 لاير 2ر625ر665ر524ر000إجمالً عام االستخدامات الجارٌة والرأسمالٌة 

 :الموارد الجارٌة *

 البٌان التمدٌرات

 .لاير 9ر441ر610ر944ر000الباب األول: إٌرادات النشاط الجاري 

 .لاير 549ر405ر125ر000الباب الثانً: اإلٌرادات المتنوعة 

 .لاير 56ر055ر212ر000الباب الثالث:إٌرادات أوراق مالٌة 

 .لاير 65ر456ر122ر000الباب الرابع: إٌرادات جارٌة تحوٌلٌة 

 .لاير 2ر955ر146ر952ر000جملة الموارد الجارٌة 

 .لاير 2ر254ر045ر000عجز النشاط الجاري 

 .لاير 2ر954ر260ر291ر000الً عام الموارد الجارٌة إجم

 :الموارد الرأسمالٌة*

 البٌان التمدٌرات

 .لاير 555ر691ر950ر000الباب الخامس :اإلٌرادات الرأسمالٌة 

 .لاير915ر551ر122ر000الباب السادس: إٌرادات تحوٌلٌة رأسمالٌة 

 .لاير 499ر200ر202ر000إجمالً عام الموارد الرأسمالٌة 

 .لاير 2ر625ر665ر524ر000إجمالً عام الموارد الرأسمالٌة والجارٌة 

(: أ ـ ٌمدر إجمالً إعتمادات موازنات وحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً لكل 9مادة )

ملٌار  520م بمبلغ 9002من االستخدامات والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌة 

 .ٌرألف لاير ال غ 612ملٌون و 210و

ب ـ ٌمدر إجمالً فائض النشاط الجاري بوحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً للسنة 

ألف لاير ال غٌر, وتمدر حصة  999ملٌون و 954ملٌار و 50م بمبلغ 9002المالٌة 

أالف لاير فمط  102ملٌون و 251ملٌارات و4الحكومة فً إجمالً هذا الفائض بمبلغ ولدره 

 .ال غٌر

النشاط الجاري لوحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً للسنة المالٌة ج ـ ٌمدر عجز 

ملٌار  52ألف لاير فمط ال غٌر منه مبلغ  041ملٌون و 942ملٌار و 90م بمبلغ 9002



ً  211ملٌون و 222و  .ألف لاير فمط ال غٌر عجزاً معانا

ت الطابع الخدمً د ـ تمدر مساهمة الحكومة الرأسمالٌة بموازنات وحدات المطاع العام ذا

ألف لاير فمط ال غٌر للمطاع  522ملٌون و 211ملٌار و 91م بمبلغ 9002للسنة المالٌة

 :الخدمً وذلن كما ٌلً

 :االستخدامات الجارٌة

 البٌان التمدٌرات

 99ر222ر250ر000الباب األول: المرتبات واألجور 

 25ر242ر215ر000الباب الثانً: المستلزمات المباشرة لإلنتاج 

 2ر009ر065ر000باب الثالث: المصروفات التحوٌلٌة والمخصصة ال

 62ر221ر222ر000جملة االستخدامات الجارٌة 

 50ر954ر999ر000فائض النشاط الجاري 

 52ر110ر550ر000إجمالً عام االستخدامات الجارٌة 

 :االستخدامات الرأسمالٌة

 البٌان التمدٌرات

 12ر252ر492ر000الباب الرابع: مشروعات لٌد التنفٌذ 

 2ر295ر554ر000الباب الخامس: التحوٌالت الرأسمالٌة 

 15ر200ر142ر000إجمالً عام االستخدامات الرأسمالٌة 

 520ر210ر612ر000إجمالً عام االستخدامات الجارٌة والرأسمالٌة 

 :الموارد الجارٌة

 البٌان التمدٌرات

 10ر611ر212ر000الباب األول: إٌرادات النشاط الجاري 

 222ر454ر000الثانً: اإلٌرادات المتنوعة الباب 

 (0الباب الثالث : إٌرادات أوراق مالٌة )

 5ر259ر929ر000الباب الرابع: إٌرادات جارٌة تحوٌلٌة 

 12ر205ر061ر000جملة الموارد الجارٌة 

 90ر942ر041ر000عجز النشاط الجاري 

 52ر110ر550ر000إجمالً عام الموارد الجارٌة 

 :ةالموارد الرأسمالٌ

 البٌان التمدٌرات



 14ر225ر625ر000الباب الخامس: اإلٌرادات الرأسمالٌة 

 9ر209ر219ر000الباب السادس: إٌرادات تحوٌلٌة رأسمالٌة 

 15ر200ر142ر000إجمالً عام الموارد الرأسمالٌة 

 520ر210ر612ر000إجمالً عام الموارد الجارٌة والرأسمالٌة 

ت موازنات وحدات المطاع المختلط لكل من االستخدامات (: أ ـ ٌمدر إجمالً إعتمادا2مادة )

 94ملٌون و 252ملٌار و 542م بمبلغ 9002والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌة 

 .ألف لاير ال غٌر

م بمبلغ 9002ب ـ ٌمدر إجمالً فائض النشاط الجاري بوحدات المطاع المختلط للسنة المالٌة 

ألف لاير ال غٌر وتمدر حصة الحكومة فً إجمالً هذا  265ملٌون و  425ملٌار و 52

 :ألف لاير ال غٌر وذلن كما ٌلً 445ملٌون و 559الفائض بمبلغ ملٌارٌن و

 :االستخدامات الجارٌة

 البٌان التمدٌرات

 2ر256ر964ر000الباب األول: المرتبات واألجور 

 12ر452ر125ر000الباب الثانً: المستلزمات المباشرة لإلنتاج 

 21ر524ر202ر000الباب الثالث: المصروفات التحوٌلٌة المخصصة 

 504ر262ر566ر000جملة االستخدامات الجارٌة 

 52ر425ر265ر000فائض النشاط الجاري 

 552ر415ر520ر000إجمالً عام االستخدامات الجارٌة 

 :االستخدامات الرأسمالٌة

 البٌان التمدٌرات

 2ر252ر000ر000الباب الرابع: مشروعات لٌد التنفٌذ 

 95ر229ر224ر000الباب الخامس: التحوٌالت الرأسمالٌة 

 25ر260ر224ر000إجمالً عام االستخدامات الرأسمالٌة 

 (542ر252ر094ر000إجمالً عام االستخدامات الجارٌة والرأسمالٌة )

 :الموارد الجارٌة

 البٌان التمدٌرات

 502ر501ر520ر000الباب األول: إٌرادات النشاط الجاري 

 9ر969ر000ر000الباب الثانً: اإلٌرادات المتنوعة 

 410ر000ر000الباب الثالث: إٌرادات أوراق مالٌة 



 59ر040ر000ر000الباب الرابع: إٌرادات جارٌة تحوٌلٌة 

 552ر415ر520ر000جملة الموارد الجارٌة 

 (0عجز النشاط الجاري )

 552ر415ر520ر000إجمالً عام الموارد الجارٌة 

 :لرأسمالٌةالموارد ا

 البٌان التمدٌرات

 6ر125ر054ر000الباب الخامس: اإلٌرادات الرأسمالٌة 

 94ر292ر290ر000الباب السادس: إٌرادات تحوٌلٌة رأسمالٌة 

 25ر260ر224ر000إجمالً عام الموارد الرأسمالٌة 

 542ر252ر094ر000إجمالً عام الموارد الجارٌة والرأسمالٌة 

الخاصة المدرجة بموازنات هذا المطاع جزاء مكمالً ألحكام هذا  (: تعتبر التأشٌرات4مادة )

 .المانون ولها لوته وٌجب االلتزام بتنفٌذها

(: تخضع كافة التصرفات المالٌة وتحصٌل اإلٌرادات الممدرة والصرف من االعتمادات 1مادة )

ئحته التنفٌذٌة م وتعدٌالته وال5220( لسنة 2بممتضى هذا المانون ألحكام المانون المالً رلم)

 .والموانٌن واألنظمة واللوائح النافذة

(: ٌصدر وزٌر المالٌة التعلٌمات التنفٌذٌة لهذا المانون بما ال ٌتعارض مع أحكامه 6مادة )

( لسنة 21م وتعدٌالته ولانون المؤسسات رلم )5220( لسنة 2وأحكام المانون المالً رلم )

 .ذةم وتعدٌالته والموانٌن األخرى الناف5225

(: تفوض الحكومة باتخاذ التدابٌر الالزمة لخفض النفمات بما ٌتالءم مع تدفك الموارد 5مادة )

فً حالة استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن الممدر بالموازنة بما ٌحافظ على العجز عند 

 .الحدود اآلمنة

 .رسمٌةم وٌنشر فً الجرٌدة ال9002(: ٌعمل بهذا المانون من أول ٌناٌر 2مادة )

 صدر برئاسة الجمهورٌة بصنعاء

 هـ5492ذي الحجة  1بتارٌخ 

 9002دٌسمبر  2الموافك 

 

 علً عبدهللا صالح

 رئٌس الجمهورٌة


