لوانٌن ربط الموازنة العامة للدولة للعام 7002م
لانون رلم ( )33لسنة 7006م بربط الموازنة
العامة للدولة للسنة المالٌة 7002م

باسم الشعب.
رئٌس الجمهورٌة.
بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة.
وعلى المانون رلم ( )8لسنة 0990م بشأن المانون المالً وتعدٌالته.
وعلى المانون رلم ( )4لسنة 7000م بشأن السلطة المحلٌة.
وبعد موافمة مجلس النواب.
أصدرنا المانون اآلتً نصه:
مادة ( )0تمدر جملة إٌرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 7002م بمبلغ ولدره
( )0.434.066.030.000لاير فمط واحد ترٌلٌون وأربعمائة وأربعة وثالثٌن ملٌار ومائة
وستة وستٌن ملٌون ومائة وثالثٌن ألف لاير الغٌر ،وذلن كماٌلً:

اإلجمالً العام

0.434.066.030.000

الباب األول :اإلٌرادات الضرٌبٌة

765.403.220.000

الباب الثانً :المنح

09.893.009.000

الباب الثالث :إٌراد دخل الملكٌة ومبٌعات السلع والخدمات
والتحوٌالت والمتنوعة

0.086.557.097.000

الباب الرابع :التصرف فً األصول غٌر المالٌة

330.940.000

الباب الخامس :التصرف فً األصول المالٌة وتحمل الخصوم

60.986.302.000

مادة ( )7تمدر جملة االستخدامات العامة للدولة للسنة المالٌة 7002م بمبلغ ولدره
( )0.677.490.832.000لاير فمط واحد ترٌلٌون وستمائة واثنٌن وعشرٌن ملٌار
وأربعمائة وتسعٌن ملٌون وثمانمائة وسبعة وثالثٌن ألف لاير ال غٌر ،وذلن كماٌلً:

اإلجمالً العام

0.677.490.832.000

الباب األول :أجور وتعوٌضات العاملٌن

463.783.983.000

نفمات غٌر مبوبة

73.329.557.000

الباب الثانً :نفمات على السلع والخدمات والممتلكات

769.584.400.000

الباب الثالث :اإلعانات والمنح والمنافع االجتماعٌة

464.706.455.000

الباب الرابع :اكتساب األصول غٌر المالٌة

300.382.004.000

الباب الخامس :اكتساب األصول المالٌة وتسدٌدات الخصوم

000.647.437.000

مادة (ٌ )3مدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 7002م بمبلغ
( )088.374.202.000لاير فمط مئة وثمانٌة وثمانٌن ملٌار وثالثمائة وأربعة وعشرٌن
ملٌون وسبعمائة وسبعة آالف لاير ال غٌر.
مادة ( )4تعتبر التأشٌرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا ً مكمالً ألحكام
هذا المانون ولها لوته وٌجب االلتزام بتنفٌذها.
مادة ( )5تخضع كافة التصرفات المالٌة وتحصٌل اإلٌرادات الممدرة والصرف من االعتمادات
بممتضى هذا المانون ألحكام المانون المالً رلم ( )8لسنة 0990م وتعدٌالته بالمانون رلم
( )50لسنة 0999م .ولانون السلطة المحلٌة رلم ( )4لسنة 7000م والموانٌن واألنظمة
واللوائح النافذة.
مادة (ٌ )6صدر وزٌر المالٌة التعلٌمات التنفٌذٌة لهذا المانون بما ال ٌتعارض مع أحكام
المانون المالً رلم ( )8لسنة 0990م وتعدٌالته بالمانون رلم ( )50لسنة 0999م ،ولانون
السلطة المحلٌة رلم ( )4لسنة 7000م ،والموانٌن األخرى النافذة.
مادة (ٌُ )2عمل بهذا المانون من أول ٌناٌر 7002م وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.

صدر برئاسة الجمهورٌة -بصنعاء
بتارٌخ /78ذو المعدة0472/هـ
الموافك /09دٌسمبر7006/م
علً عبدهللا صالح
رئٌس الجمهوري

لانون رلم ( )34لسنة 7006م
بربط موازنات المطاع االلتصادي للسنة المالٌة 7002م
باسم الشعب.
رئٌس الجمهورٌة.
بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة.
وعلى المانون رلم ( )8لسنة 0990م بشأن المانون المالً وتعدٌالته.
وبعد موافمة مجلس النواب.
أصدرنا المانون اآلتً نصه:
مادة ( )0أٌ -مدر إجمالً اعتمادات موازنات وحدات المطاع العام ذات الطابع اإلنتاجً لكل من
االستخدامات والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌة 7002م بمبلغ
( )7.037.580.278.000لاير فمط /إثنٌن ترٌلٌون وإثنٌن وثالثٌن ملٌار وخمسمائة وواحد
وثمانٌن ملٌون وسبعمائة وثمانٌة وعشرٌن ألف لاير ال غٌر.
بٌُ -مدر إجمالً فائض النشاط الجاري بوحدات المطاع العام ذات الطابع اإلنتاجً للسنة
المالٌة 7002م بمبلغ ( )28.603.062.000لاير فمط /ثمانٌة وسبعٌن ملٌار وستمائة
وثالثة عشر ملٌون ومائة وسبعة وستٌن ألف لاير الغٌر ،وتمدر حصة الحكومة فً إجمالً
هذا الفائض بمبلغ ( )50.863.877.000لاير فمط /خمسٌن ملٌار وثمانمائة وثالثة وستٌن
ملٌون وثمانمائة وإثنٌن وعشرٌن ألف لاير الغٌر.
جٌ -مدر عجز النشاط الجاري لوحدات المطاع العام ذات الطابع اإلنتاجً للسنة المالٌة
7002م بمبلغ ( )7.990.287.000لاير فمط /إثنٌن ملٌار وتسعمائة وتسعٌن ملٌون
وسبعمائة وإثنٌن وثمانٌن ألف لاير الغٌر ،منه مبلغ ( )7.804.065.000لاير فمط إثنان
ملٌار وثمانمائة وأربعة ملٌون وخمسة وستون ألف لاير عجزا ً معاناً.
د -تمدر مساهمة الحكومة الرأسمالٌة بموازنة وحدات المطاع العام ذات الطابع اإلنتاجً للسنة
المالٌة 7002م بمبلغ ( )40.584.096.000لاير فمط /واحد وأربعٌن ملٌار وخمسمائة
وأربعة وثمانٌن ملٌونا ً ومائة وستة وتسعٌن ألف لاير ال غٌر ،وذلن كماٌلً:

البٌان

التمدٌرات
الموارد الجارٌة

الباب األول:
 0.503.300.806.000إٌرادات النشاط
الجاري
300.049.469.000

الباب الثانً:
اإلٌرادات
المتنوعة

9.306.600.000

الباب الثالث:
إٌرادات أوراق
مالٌة

42.504.006.000

الباب الرابع:
إٌرادات جارٌة
تحوٌلٌة

البٌان

التمدٌرات
االستخدامات الجارٌة
42.554.563.000

الباب األول:
المرتبات واألجور

الباب الثانً:
المستلزمات
0.640.025.073.000
المباشرة لإلنتاج

96.979.900.000

الباب الثالث:
المصروفات
التحوٌلٌة
والمخصصة

جملة االستخدامات
جملة الموارد
0.284.659.496.000
0.860.780.880.000
الجارٌة
الجارٌة
7.990.287.000

عجز النشاط
الجاري

28.603.062.000

فائض النشاط
الجاري

إجمالً عام
إجمالً عام
06863672766636000
0.863.727.663.000
االستخدامات الجارٌة
الموارد الجارٌة
الموارد الرأسمالٌة

االستخدامات الرأسمالٌة

039.289.566.000

الباب الخامس:
اإلٌرادات
الرأسمالٌة

047.875.625.000

79.509.499.000

الباب السادس:
إٌرادات تحوٌلٌة
رأسمالٌة

76.483.390.000

الباب الخامس:
التحوٌالت
الرأسمالٌة

069.309.065.000

إجمالً عام
االستخدامات
الرأسمالٌة

إجمالً عام
069.309.065.000
الموارد الرأسمالٌة

الباب الرابع:
مشروعات لٌد
التنفٌذ

إجمالً عام
إجمالً عام
 7.037.580.278.000الموارد الجارٌة  7.037.580.278.000االستخدامات الجارٌة
والرأسمالٌة
والرأسمالٌة

مادة ( )7أٌ -مدر إجمالً اعتمادات موازنات وحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً لكل من
االستخدامات والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌة 7002م بمبلغ
( )002.285.800.000لاير فمط /مائة وسبعة ملٌار وسبعمائة وخمسة وثمانٌن ملٌون
وثمانمائة ألف لاير الغٌر.
بٌ -مدر إجمالً فائض النشاط الجاري بوحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً للسنة المالٌة
7002م بمبلغ ( )5.667.825.000لاير فمط /خمسة ملٌار وستمائة واثنٌن وستٌن ملٌون
وثمانمائة وخمسة وسبعٌن ألف لاير الغٌر ،وتمدر حصة الحكومة فً إجمالً هذا الفائض
بمبلغ ولدره ( )7.397.565.000لاير فمط /إثنٌن ملٌار وثالثمائة وإثنٌن وتسعٌن ملٌون
وخمسمائة وخمسة وستٌن ألف لاير الغٌر.
جٌ -مدر عجز النشاط الجاري لوحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً للسنة المالٌة 7002م
بمبلغ ( )02.780.959.000لاير فمط /سبعة عشر ملٌار ومائتٌن وواحد وثمانٌن ملٌون
وتسعمائة وتسعة وخمسٌن ألف لاير الغٌر منه مبلغ ( )02.082.000.000لاير فمط /سبعة
عشر ملٌار ومائة وسبعة وتمانٌن ملٌون ومائة ألف لاير الغٌر عجزا ً معاناً.
د -تمدر مساهمة الحكومة الرأسمالٌة بموازنة وحدات المطاع العام ذات الطابع الخدمً للسنة
المالٌة 7002م بمبلغ ( )76.097.004.00لاير فمط /ستة وعشرٌن ملٌار ومائة وإثنٌن
وتسعٌن ملٌون ومائة وأربعة عشر ألف لاير الغٌر.
وذلن كماٌلً:

البٌان

التمدٌرات
الموارد الجارٌة

التمدٌرات

البٌان

االستخدامات الجارٌة

الباب األول :المرتبات
الباب األول :إٌرادات
02.802.380.000
42634266546000
واألجور
النشاط الجاري
539.600.000

الباب الثانً:
الباب الثانً:
 35.320.006.000المستلزمات المباشرة
اإلٌرادات المتنوعة
لإلنتاج
الباب الثالث :إٌرادات
أوراق مالٌة

الباب الثالث:
 8.093.382.000المصروفات التحوٌلٌة
والمخصصة
الباب الرابع :إٌرادات
0.865.445.000
جارٌة تحوٌلٌة
49.257.699.000

جملة الموارد
الجارٌة

60.320.283.000

 02.780.959.000عجز النشاط الجاري 5.667.825.000

جملة االستخدامات
الجارٌة
فائض النشاط الجاري

إجمالً عام
إجمالً عام الموارد
62.034.658.000
62.034.658.000
االستخدامات الجارٌة
الجارٌة
الموارد الرأسمالٌة

االستخدامات الرأسمالٌة

الباب الرابع:
الباب الخامس:
36.954.663.000
40.504.682.000
مشروعات لٌد التنفٌذ
اإلٌرادات الرأسمالٌة
746.455.000

الباب السادس:
إٌرادات تحوٌلٌة
رأسمالٌة

3.296.429.000

الباب الخامس:
التحوٌالت الرأسمالٌة

إجمالً عام
إجمالً عام الموارد
40.250.047.000
40.250.047.000
االستخدامات الرأسمالٌة
الرأسمالٌة
إجمالً عام
إجمالً عام الموارد
 002.285.800.000االستخدامات الجارٌة
002.285.800.000
الجارٌة والرأسمالٌة
والرأسمالٌة

مادة ( )3أٌ -مدر إجمالً اعتمادات موازنات وحدات المطاع المختلط لكل من االستخدامات
والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌة 7002م بمبلغ ( )004.523.897.000لاير
فمط /مائة وأربعة عشر ملٌار وخمسمائة وثالثة وسبعٌن ملٌون وثمانمائة واثنٌن وتسعٌن
ألف لاير الغٌر.
بٌ -مدر إجمالً فائض النشاط الجاري بوحدات المطاع المختلط للسنة المالٌة 7002م بمبلغ
( )2.503.650.000لاير فمط /سبعة ملٌار وخمسمائة وثالثة عشر ملٌون وستمائة وواحد
وخمسٌن ألف لاير الغٌر ،وتمدر حصة الحكومة فً إجمالً هذا الفائض بمبلغ
( )0.060.509.000لاير فمط /واحد ملٌار ومائة وواحد وستٌن ملٌون وخمسمائة وتسعة
آالف لاير الغٌر.
وذلن كماٌلً:

البٌان

التمدٌرات
الموارد الجارٌة

التمدٌرات

البٌان

االستخدامات الجارٌة

الباب األول :المرتبات
الباب األول :إٌرادات
8.648.758.000
97.095.020.000
واألجور
النشاط الجاري
7.072.735.000

الباب الثانً:
الباب الثانً:
 55.065.636.000المستلزمات المباشرة
اإلٌرادات المتنوعة
لإلنتاج
الباب الثالث :إٌرادات
أوراق مالٌة

340.000.000
الباب الثالث:
 30.084.260.000المصروفات التحوٌلٌة
والمخصصة
الباب الرابع :إٌرادات
6.650.000.000
جارٌة تحوٌلٌة
000.307.306.000
ــ

جملة الموارد
الجارٌة

93.298.655.000

عجز النشاط الجاري 2.503.650.000

جملة االستخدامات
الجارٌة
فائض النشاط الجاري

إجمالً عام
إجمالً عام الموارد
000.307.306.000
000.307.306.000
االستخدامات الجارٌة
الجارٌة
الموارد الرأسمالٌة

االستخدامات الرأسمالٌة

5.547.683.00

الباب الخامس:
اإلٌرادات الرأسمالٌة

5.320.000.000

2.208.309.000

الباب السادس:
إٌرادات تحوٌلٌة
رأسمالٌة

2.890.586.000

الباب الرابع:
مشروعات لٌد التنفٌذ
الباب الخامس:
التحوٌالت الرأسمالٌة

إجمالً عام
إجمالً عام الموارد
03.760.586.000
03.760.586.000
االستخدامات الرأسمالٌة
الرأسمالٌة
إجمالً عام
إجمالً عام الموارد
 004.523.897.000االستخدامات الجارٌة
004.523.897.000
الجارٌة والرأسمالٌة
والرأسمالٌة
مادة ( )4تعتبر التأشٌرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات هذا المطاع جزءا ً مكمالً ألحكام
هذا المانون ولها لوته وٌجب االلتزام بتنفٌذها.
مادة ( )5تخضع كافة التصرفات المالٌة وتحصٌل اإلٌرادات الممدرة والصرف من االعتمادات
بممتضى هذا المانون ألحكام المانون المالً رلم ( )8لسنة 0990م وتعدٌالته والئحته
التنفٌذٌة والموانٌن واألنظمة واللوائح النافذة.
مادة (ٌ )6صدر وزٌر المالٌة التعلٌمات التنفٌذٌة لهذا المانون بما ال ٌتعارض مع أحكامه
وأحكام المانون المالً رلم ( )8لسنة 0990م وتعدٌالته ولانون المؤسسات رلم ( )35لسنة
0990م وتعدٌالته والموانٌن األخرى النافذة.
مادة (ٌُ )2عمل بهذا المانون من أول ٌناٌر 7002م وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.
صدر برئاسة الجمهورٌة -بصنعاء
بتارٌخ /78ذو المعدة0472/هـ
الموافك /09دٌسمبر7006/م
علً عبدهللا صالح
رئٌس الجمهورٌة

لانون رلم ( )35لسنة 7006م بربط موازنات الوحدات
المستملة والملحمة والصنادٌك الخاصة للسنة المالٌة 7002م

باسم الشعب.
رئٌس الجمهورٌة.
بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة.
وعلى المانون رلم ( )8لسنة 0990م بشأن المانون المالً وتعدٌالته.
وبعد موافمة مجلس النواب.
أصدرنا المانون اآلتً نصه:
مادة ( )0أٌ -مدر إجمالً اعتمادات موازنات الوحدات المستملة والملحمة والصنادٌك الخاصة
لكل من االستخدامات والموارد الجارٌة والرأسمالٌة للسنة المالٌة 7002م بمبلغ
( )303.223.676.000لاير فمط /ثالثمائة وثالثة ملٌار وسبعمائة وثالثة وسبعٌن ملٌون
وستمائة وستة وعشرٌن ألف لاير الغٌر.
بٌ -مدر إجمالً فائض النشاط الجاري للسنة المالٌة 7002م بمبلغ ()28.053.685.000
لاير فمط /ثمانٌة وسبعٌن ملٌار وثالثة وخمسٌن ملٌون وستمائة وخمسة وثمانٌن ألف لاير
الغٌر وذلن كماٌلً:
أوالً :الوحدات المستملة والملحمة والصنادٌك الخاصة التً تتبع النظام المحاسبً الموحد فً
إعداد وتنفٌذ الموارد واالستخدامات الخاصة بها وفما ً لموانٌن إنشائها.

التمدٌرات
أ -الموارد الجارٌة

البٌان

االتمدٌرات

البٌان

أ -االستخدامات الجارٌة

الباب األول :المرتبات
الباب األول :إٌرادات
5.540.644.000
002.450.733.000
واألجور وما فً حكمها
النشاط الجاري
الباب الثانً :مستلزمات
الباب الثانً:
 07.870.864.000اإلنتاج ومشترٌات
03.329.886.000
اإلٌرادات المتنوعة
بغرض البٌع

2.083.939.000

الباب الثالث:
إٌرادات األوراق
المالٌة والعوائد

34.036.424.000

الباب الرابع:
إٌرادات جارٌة
تحوٌلٌة

020.847.624.000

جملة الموارد
الجارٌة

94.096.642.000

ــ

حساب العجز
الجاري

28.053.685.000

الباب الثالث:
 25.235.039.000المصروفات الجارٌة
التحوٌلٌة والمخصصة

جملة االستخدامات
الجارٌة
جملة حساب التوزٌع
(فائض النشاط الجاري)

إجمالً عام
إجمالً عام الموارد
027.050.337.000
027.050.537.000
االستخدامات الجارٌة
الجارٌة
ب -الموارد الرأسمالٌة
الباب الخامس:
80.690.966.000
اإلٌرادات الرأسمالٌة
0.670.000.000

الباب السادس:
إٌرادات تحوٌلٌة
رأسمالٌة

83.300.966.000

جملة الموارد
الرأسمالٌة

ب -االستخدامات الرأسمالٌة
4.370.324.000

الباب الرابع:
مشروعات لٌد التنفٌذ

الباب الخامس:
28.990.297.000
التحوٌالت الرأسمالٌة
83.300.066.000

جملة االستخدامات
الرأسمالٌة

إجمالً عام
إجمالً عام الموارد
 755.460.498.000االستخدامات الجارٌة
755460.498.000
الجارٌة والرأسمالٌة
والرأسمالٌة

ثانٌاً :الوحدات المستملة والملحمة والصنادٌك الخاصة التً تتبع النظام المحاسبً الحكومً
فً إعداد وتنفٌذ الموارد واالستخدامات الخاصة بها وفما ً لموانٌن إنشاؤها.

الموارد
التمدٌرات

االستخدامات
البٌان

التمدٌرات

 48.307.078.000اإلجمالً العام للموارد 48.307.078.000

البٌان
اإلجمالً العام
لالستخدامات

-

الباب األول :اإلٌرادات
الضرٌبٌة

الباب األول :أجور
7.047.543.000
وتعوٌضات العاملٌن

34.229.584.000

الباب الثانً :المنح

الباب الثانً  :نفمات
 7609669006000على السلع والخدمات
والممتلكات

الباب الثالث :إٌرادات دخل
الباب الثالث :اإلعانات
الملكٌة ومبٌعات السلع
 70.508.682.000والمنح والمنافع
7.600.504.000
والخدمات والتحوٌالت
االجتماعٌة
والمتنوعة
الباب الرابع :اكتساب
الباب الرابع :التصرف فً
70.579.034.000
780.000.000
األصول غٌر المائٌة
األصول غٌر المالٌة
الباب الخامس :التصرف
 00.657.040.000فً األصول المالٌة وتحمل 0.034.653.000
الخصوم

الباب الخامس:
اكتساب األصول
المالٌة وتسدٌدات
الخصوم

مادة ( )7تعتبر التأشٌرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستملة والملحمة
والصنادٌك الخاصة جزءا ً مكمالً لهذا المانون ولها لوته وٌجب االلتزام بها.
مادة ( )3تخضع كافة التصرفات المالٌة وتحصٌل اإلٌرادات الممدرة والصرف من االعتمادات
بممتضى هذا المانون ألحكام المانون المالً رلم ( )8لسنة 0990م وتعدٌالته والئحته
التنفٌذٌة وتعدٌالتها والموانٌن واألنظمة واللوائح النافذة.
مادة (ٌ )4صدر وزٌر المالٌة التعلٌمات التنفٌذٌة لهذا المانون بما ال ٌتعارض مع أحكامه
وأحكام المانون المالً رلم ( )8لسنة 0990م وتعدٌالته ولانون المؤسسات رلم ( )35لسنة
0990م وتعدٌالته والموانٌن األخرى النافذة.
مادة (ٌُ )5عمل بهذا المانون من أول ٌناٌر 7002م وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.
صدر برئاسة الجمهورٌة -بصنعاء
بتارٌخ /78ذو المعدة0472/هـ
الموافك /09دٌسمبر7006/م
علً عبدهللا صالح
رئٌس الجمهورٌة

