
 م9111( لسنة 05قانون رقم )

 م 9115( لسنة 8بتعديل القانون رقم )

 بشــأن القانون المـــالي

 

 باسم الشعـب :

 رئيس الجمهوريـة :

 بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية .

 م بشأن القانون المالي .9115( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 وبعد موافقة مجلس النواب .

 القانون اآلتي نصهأصدرنا 

( لسمنة 8( من القانون المالي رقمم )77( ، )77( ، )00( ، )99( ، )95( ، )7( ، )2( :  تعدل الـمواد : )9المادة )

 م على النحو التالي :9115

 ( :  يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى آخر:2مادة )

هممي الجممداول الشمماملة لجميمما اايممرادات المقممدر تحصمميلها و ميمما الن قممات  الموازنات العامـــــــــة :

 المتوقا إن اقها خالل  السنة المالية .

 الموازنة العامة للدولة:

 

هي موازنة الوزارات وما في حكمها ، والمصالح والهيئات العامة ومختلمف 

نمات الوحممدات ااداريممة والمجممالس األ همةة وفروعهمما التممي تت مممنها ومواز

 المحلية.

موازنات الوحدات 

 االقتصادية:

 

هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملم  الدولمة رأسممالها 

 بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في رأسمالها .

الميةانيات المستقلة 

 والملحقة :

التمي ال تت ممنها الموازنمة العاممة للدولمة وموازنمات هي ميةانيات الوحدات 

 الوحدات االقتصادية.

 ميـــةان المرا عــــــــــة:

 

هممو الكشممف الممدوري ) ممهري ن مممدةن سممنوي( الممذي يت مممن نهايممة أرصممدة 

 الحركــة في الحسابات الم توحة بالدفاتر بشكل عام .

 حساب الدولة لدى البن  المركةي )إيرادات ن ن قات(  خةينــة الدولـــة :

 ااهــــــــــــــالك:

 

همممو المممنقر التمممدريجي فمممي قممميم األصمممول والمو مممودات نتيجمممة لقمممدمها أو 

 ، أو للتطور التكنولو ي خالل السنة المالية.استعمالها 

 ر ديسمبر .هي أثنى عشر  هراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخ الســنة الماليـــة :

 هو المعدل الذي يحسب بمو به قسط ااهالك طبقاً لقرار وزير المالية . معـــدل ااهالك :



هو مرور فترة زمنيمة محمددة قانونماً يترتمب عليهما انق ماو الحقموق الماليمة  التـــــــقــــــادم :

وأيلولة حقوق األفراد والشركات والمؤسسات الخاصمة إلمى خةانمة الدولمة ، 

 وكذا إنق او الحقوق المالية بالنسبة للدولة 

 الوزراو .هو النظام المحاسبي الصادر بمو ب قرار رئيس مجلس  النظـام المحاسبي الموحــد :

هممو األسمماس المحاسممبي الممذي يعتمممد علممى إعممداد الموازنممة أليممة سممنه ماليممة  األســـــــاس النقـــــــــدي:

 املة لتقديرات اايرادات والن قات المتوقا تحصميللها أو صمرفها خمالل تلم  

السممنة وكممذل  تحميممل الحسمماب الختممامي لتلمم  الموازنممة بمماايرادات التممي تممم 

ما إنا كانم  اايمرادات تحصيلها والن قا ت التي صمرف  فعمالً ب مض النظمر  عمذ

 أو الن قات تعود إلى ن س السنة المالية أو سنة سابقة أو الحقة .

 أساس االستحقــــــــــــاق:

 

هممو األسمماس المحاسممبي الممذي يعتمممد علممى إعممداد الموازنممة أليممة سممنة ماليممة 

اقها خممالل تلمم  السممنة  مماملة لتقممديرات اايممرادات والن قممات المتوقمما اسممتحق

وكممذل  تحميممل الحسمماب الختممامي لتلمم  الموازنممة بمماايرادات والن قممات ب ممض 

 النظر عما إنا كان قد تم تحصيل اايرادات أو صرف الن قات من عدمه .

 هي أ هةة السلطة المحلية . الوحدات ااداريــــة :

واا راوات واألسس المحاسبية المتبعة في هي مجموعة األحكام والقواعد  المحاسبة الحكومية:

 إعداد وتن يذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية .

التصنيف االقتصادي 

لحسـابات الموازنات العامة 

 للدولة :

 

هو تر مة ملخصة لجميا البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية ، ويمثل 

، ومصمم بطريقة تتناسب وطبيعمة  نظاماً لتسلسل األرقام الهرمي للحسابات

األعمممال واألنشممطة الخاصممة بوعممداد وتن يممذ الموازنممات العامممة مممن  هممة ، 

ويحقق األهداف والمتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنمة العاممة ممن  همة 

 أخرى .

هممو الحسمماب الممذي يظهممر إيممرادات ون قممات الدولممة ال عليممة ، ورصمميد  يمثممل  حساب الحكومة العام:

ال ائض أو العجة في الموقف المالي للحكومة لتن يذ الموازنة العاممة للدولمة 

 لل ترة المعد عنها .

( :   تعممد الموازنممة العامممة للدولممة علممى أسمماس التنظمميم ااداري لت هممةة والوحممـدات ااداريممة والمجممالس 7مممادة )

 نون .المحلية والتصنيف االقتصادي والوظي ي ألو ه نشاط الدولة وتصدر بقا

( :  تقسم الموازنات العامة إلى  دولين رئيسيين أحدهما لإليرادات واألخر للن قمات ، كمما تقسمم إلمى ثالثمة 95مادة )

 أ ـــةاو هي :

 الجةو األول : الموازنة الجارية .

 الجةو الثاني : الموازنة الرأسمالية .

 الجةو الثالث : موازنة التمويل .



العامممة إلممى أبممواب وفصممـول وبنممود وأنممواع ومجموعممات وحسممابات تحممدد الالئحممة ( : تبمموب الموازنممات 99مممادة )

التن يذية لهذا القانون مدلوالتها وطبيعتها ومسمياتهـا ، ويجوز العتبارات يقرها مجلس النواب أن تمدر  

 في الموازنة العامة للدولة إعتمادات بص ة إ مالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة .

تشارك وزارة المالية ما وزارة التخطيط والتنمية في كل ات اقية قـرض تبرمها الدولة ، كما تتمولى   - ( : أ00مادة )

إدارة الدين العام )الداخلي والخار ي ( وتقوم بموافاة البن  المركمةي والجهمـات المعنيمة بصمورة ممن 

 المستنـدات وال مانات الخاصة بكل ات اقية قرض تبرمها الدولة .

البنمم  المركممةي إبممداو الممرأي حممول كممل ات اقيممة قممرض تتممولى الدولممة إبرامهمما ، ويقمموم بمو ممب  يتممولى -ب 

إخطار من وزارة المالية ب تح الحسابات الالزمة لعملية تحصيل القروض وسداد أقساطها وفوائمدها ، 

ة وال يجوز للبن  المركةي تقديم ضمانة أو ك الة على الحكومة أو أي مؤسسمة ممن المؤسسمات العامم

 والمختلطة أو غيرها إال بموافقة مجلس النواب .

( : تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السمنة الماليمة المنتهيمة والتمي تشمتمل علمى 77مادة )

اايمممرادات والن قمممات ال عليمممة للموازنمممات العاممممة ، موزعمممة علمممى األبمممواب وال صمممول والبنمممود واألنمممواع 

لحسممابات ، كممما تشممتمل علممى حسممابات التسمموية ومرفقممات الحسممابات الختاميممة طبقمماً لممما والمجموعممات وا

تحدد  الالئحة التن يذية . وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة علمى مجلمس الموزراو ثمم تعمرض 

على مجلس النمواب فمي ممدة التةيمد علمى تسمعة ا مهر ممن تماريا انتهماو السمنة الماليمة للمصمادقة عليهما 

 بقوانين .

( : يتبا في  أن تقسيم الحسابات الختامية ن س األسلوب المتبا في تقسميم الموازنمات العاممة ، وال يجموز 77مادة )

بمممأي حمممال ممممن األحـمممـوال أن تمممدر  ن قمممات أو إيمممرادات فمممي غيمممر األبمممواب وال صمممول والبنمممود واألنمممواع 

 المخصصة لها.

 ر  وينشر بالجريدة الرسمية .( : يعمل بهذا القانون من تاريا صدو2المادة )

 بصنعاو -صدر برئاسة الجمهورية

 هـ9225ن عبانن  27بتاريا:  

 م9111ن ديسمبر ن  0الموافق : 

 علي عبد هللا صالح

 رئيس الجمهورية
 


