قوانين ربط موازنة العام 2010م
القانون رقم ()49لسنة 2009م بربط
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م..
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد اتطر للم دس لور الجمهورية اليمنيةر وللم القانون رقم ( )8لس نة 1990م بش ن
ـ
القانون المالي ولعديرلهر وللم القانون رقم( )4لس نة 2000م بش ن الس لطة الم لية ولعديرلهر
وبعد موافقة مجلس النواب...
أصدرنا القانون اآللي نصه:
مادة " : " 1ل قدر جم لة الموارد ال عامة للموازنة ال عامة ل لدولة للس نة ال مال ية 2010م بمبلغ
لريليون وخمس مائة ولش رين مليارا وأربعمائة وأ در لش ر مليونا ولس عمائة ولس عة وس بعين
ألف لاير فقط الغير وذلك كما يلي:
الباب األول  :اتيرادات الض ريبية ( أربعمائة وخمس ة وخمس ون مليارا و 162مليونا و 620ألف
لاير).
الباب الثاني :المنح ( وا د وثمانون مليارا و 685مليونا و 974ألف لاير).
الباب الثالث :إيراد دخل الملكية ومبيعات الس لو والخدمات والل ويرت والملنولة( لس عمائة وإثنا
لشر مليارا و 184مليونا و 392ألف لاير).
الباب الرابو  :اللصرف في األصول غير المالية (  72مليونا و 279ألف لاير).
الباب الخامس  :اللص رف في األص ول المالية ول مل الخص وم (  71مليارا و 306مريين و714
ألف لاير).
مادة " :" 2لقدر جملة اتس لخدامات العامة للدولة للس نة المالية  2010بمبلغ لريليونين و12
مليارا و 105مريين و 231ألف لاير فقط الغير وذلك كما يلي:
الباب األول  :أجور ولعويضات العاملين (  584مليارا و 609مريين و 840ألف لاير).
الباب الثاني  :نفقات للم الس لو والخدمات والممللكات (  312مليارا و 54مليونا و 932ألف
لاير).

الب اب الث ال ث :اتل ان ات والمنح والمن افو اتجلم الي ة (  522ملي ارا و 284مليون ا و 226ألف
لاير) .
اسلخدامات غير مبوبة ( 32مليارار و 377مليونا و 85ألف لاير).
الباب الرابو  :اكلساب األصول غير المالية (  368مليارا و 56مليونا و 74ألف لاير).
الباب الخامس اكلساب األصول المالية ولسديدات الخصوم (  192مليارا و 723مليونا و 74ألف
لاير).
مادة " :" 3يقدر لجز الموازنة العامة للدولة للس نة المالية 2010م (أربعمائة ووا د ولس عين
مليارا و 693مليونا و 252ألف لاير فقط الغير).
مادة " :" 4لعلبر الل ش يرات الخاص ة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزء مكمر أل كام
هذا القانون ولها قوله ويجب اتللزام بلنفيذها.
مادة " :" 5لخض و كافة اللص رفات المالية ول ص يل اتيرادات المقدرة والص رف من اتللمادات
بمقلضم هذا القانون وأل كام القانون المالي رقم ( )8لسنة 1990م ولعديرله بالقانون رقم ()50
لس نة 1999مر وقانون الس لطة الم لية رقم ( )4لس نة 2000م والقوانين واألنظمة واللوائح
النافذة.
مادة " :" 6يص در وزير المالية اللعليمات اللنفيذية لهذا القانون بما اليلعارح مو أ كام القانون
المالي رقم ( )8لس نة 1990م ولعديرله بالقانون رقم ( )50لس نة 1999مر وقانون الس لطة
الم لية رقم ( )4لسنة 2000م والقوانين واألنظمة واللوائح النافذة.
مادة" "7يعمل بهذا القانون من أول يناير  2010م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بلاريخ  12م رم  1431هـ
الموافق  29ديسمبر  2009م

للي لبدهللا صالح
رئيس الجمهورية

القانون رقم ( )50لسنة 2009م بربط موازنات
الو دات المسلقلة والمل قة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010م..
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية
بعد االطر للم دسلور الجمهورية اليمنية.
وللم القانون رقم ( )8لسنة 1990م بش ن القانون المالي ولعديرله.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون اآللي نصه:
مادة ( : )1أ  -يقدر اجمالي اللمادات موازنات الو دات المس لقلة والمل قة والص ناديق الخاص ة
لك ل من اتس لخ دام ات والموارد الج اري ة والرأس م الي ة للس ن ة الم الي ة 2010م بمبلغ
(000ر028ر072ر )392لاير ثرثمائة واثنين ولس عين مليارا ن واثنين وس بعين مليونا ن وثمانية
ولشرين ألف لاير فقط ال غير.
ب  -يقدر اجمالي فائح النش اط الجارس للس نة المالية 2010م بمبلغ (000ر141ر711ر)79
لاير ر لسعة وسبعين مليارا ن وسبعمائة وأ د لشر مليونا ن ومائة ووا د وأربعين ألف لاير الغير ر
وذلك كما يلي:
أوالن  :الو دات المس لقلة والمل قة والص ناديق الخاص ة اللي للبو النظام الم اس بي المو د في
إلداد ولنفيذ
الموارد واالسلخدامات الخاصة بها وفقا ن لقوانين إنشائها.
أ  -الموارد الجارية
البيان اللقديرات
الباب األول:إيرادات النشاط الجارس 000ر648ر231ر171
الباب الثاني:اتيرادات الملنولة 000ر755ر530ر60
البابالثالث:إيردات األوراق الماليةوالعوائد000ر710ر670ر10

الباب الرابو:إيرادات جارية ل ويلية 000ر659ر671ر34
جملة الموارد الجارية 000ر772ر104ر277
ساب العجز الجارس) (
اجمالي لام الموارد الجارية 000ر772ر104ر277
ب  -الموارد الرأسمالية:
الباب الخامس:اتيرادات الرأسمالية 000ر215ر058ر83
الباب السادس:ايرادات ل ويلية رأسمالية 000ر955ر517ر2
جملة الموارد الرأسمالية 000ر170ر576ر85
اجمالي لام الموارد الجارية والرأسمالية
000ر942ر680ر362
أ  -االسلخدامات الجارية:
البيان اللقديرات
الباب األول  :المرلبات واألجور وما في كمها
000ر114ر348ر8
الباب الثاني  :مسللزمات االنلاج ومشلريات بغرح البيو
000ر347ر477ر18
الباب الثالث  :المصروفات الجارية الل ويلية والمخصصة
000ر170ر568ر170
جملة االسلخدامات الجارية 000ر631ر393ر197
جملة ساب اللوزيو(فائح النشاط الجارس)
000ر141ر711ر79
اجمالي لام االسلخدامات الجارية
000ر772ر104ر277

ب  -الموارد الرأسمالية:
البيان اللقديرات
الباب الرابو  :مشرولات قيد اللنفيذ 000ر518ر162ر6
الباب الخامس:الل ويرت الرأسمالية 000ر652ر413ر79
جملة االسلخدامات الرأسمالية 000ر170ر576ر85
اجمالي لام االسلخدامات الجارية والرأسمالية
000ر942ر680ر362
ثانيا ن  :الو دات المس لقلة والمل قة والص ناديق الخاص ة اللي للبو النظام الم اس ب ال كومي في
إلداد ولنفيذ الموارد واالسلخدامات الخاصة بها وفقا ن لقوانين إنشائها.
الموارد
البيان اللقديرات
االجمالي العام للموارد 000ر086ر391ر29
الباب األول  :االيرادات الضريبية) (
الباب الثاني  :المنح 000ر587ر300ر22
الباب الثالث  :ايرادات دخل الملكية ومبيعات السلو
والخدمات والل ويرت والملنولة 000ر951ر085ر1

الباب الرابو  :اللصرف في األصول غير المالية) (
الباب الخامس  :اللصرف في األصول المالية
ول مل الخصوم 000ر548ر004ر6
االسلخدامات
البيان اللقديرات

االجمالي العام لرسلخدامات 000ر086ر391ر29
الباب األول:أجور ولعويضات العاملين000ر230ر150ر2
الباب الثاني  :نفقات للم السلو والخدمات والممللكات 000ر416ر817
الباب الثالث:اتلانات والمنح والمنافو االجلمالية 000ر773ر139ر1
الباب الرابو :اكلساب األصول غير المالية 000ر797ر876ر24
الباب الخامس  :اكلساب األصول المالية ولسديدات الخصوم 000ر870ر406
مادة ( : ) 2لعلبر الل ش يرات الخاص ة المدرجة بجداول موازنات الو دات المس لقلة والمل قة
والصناديق الخاصة جزء مكمرن لهذا القانون ولها قوله ويجب االللزام بها.
مادة ( : ) 3لخض غ كافة اللص رفات المالية ول ص يل االيرادات المقدرة والص رف من االللمادات
بمقلض م هذا القانون أل كام القانون المالي رقم ( )8لس نة 1990م ولعديرله والئ له اللنفيذية
ولعديرلها والقوانين
واألنظمة واللوائح النافذة.
مادة ( : )4يص در وزير المالية اللعل يمات اللنفيذية لهذا القاون بما اليلعارح مو أ كامه وأ كام
القانون المالي رقم ( )8لس نة  1990م ولعديرله وقوانين الجهات المس لقلة والمل قة والص ناديق
الخاصة وقانون المؤسسات رقم ( )35لسنة 1991م ولعديرله والقوانين األخرر النافذة.
مادة ( : )5يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية  -بصنعاء
بلاريخ  / 12م رم 1431 /هـ
الموافق  / 29ديسمبر2009 /م
للي لبدهللا صالح
رئيس الجمهورية

القانون رقم  51لسنة 2009م بربط موازنات الو دات
االقلصادية للسنة المالية 2010م
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
ـ بعد االطر للم دسلور الجمهورية اليمنية.
ـ وللم القانون المالي رقم ( )8لسنة  1990ولعديرله.
ـ وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون اآللي نصه
مادة(1) :
أـ يقدر اجمالي اللمادات موازنات و دات القطا العام ذات الطابو االنلاجي لكل من االسلخدامات
والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010بمبلغ (000ر867ر787ر797ر )2لاير فقط
 /اثنين لريليون وس بعمائة وس بعة ولس عون مليار وس بعمائة وس بعة وثمانون مليون وثمانمائة
وسبعة وسلون الف لاير الغير.
ب ـ يقدر اجمالي فائح النشاط الجارس ل و دات القطا العام ذات الطابو االنلاجي للسنة المالية
2010م بمبلغ (000ر465ر769ر )149لاير فقط  /مائة ولس عة واربعون مليار وس بعمائة
ولس عة وس لون مليون واربعمائة وخمس ة وس لون الف لاير الغير ولقدر ص ة ال كومة من
اجمالي هذا الفائح بمبلغ (000ر824ر758ر )89لاير فقط /لس عة وثمانون مليار وس بعمائة
وثمانية وخمسون مليون وثمانمائة واربعة ولشرون ألف لاير الغير.
ج ـ يقدر لجز النش اط الجارس لو دات القطا العام ذات الطابو االنلاجي للس نةالمالية 2010م
بمبلغ (000ر335ر172ر ) 3لاير فقط  /ثرثة مليار ومائة واثنان وس بعون مليون وثرثمائة
وخمس ة وثرثون الف لاير الغير ر منه مبلغ (000ر568ر147ر)3لاير فقط  /ثرثة مليارات
ومائة وسبعة واربعون مليون وخمسمائة وثمانية وسلون ألف لاير الغير لجزا معانا.
د  -لقدر مس اهمة ال كومة الرأس مالية بموازنة و دات القطا العام ذات الطابو االنلاجي للس نة
المالية 2010م بمبلغ 000ر900ر525ر 128لاير فقط مائة وثمانية ولشرون مليار وخمسمائة
وخمسة ولشرون مليون ولسعمائة ألف لاير ال غير للقطا االنلاجي وذلك كمايلي:
الموارد الجارية:-
البيان اللقديرات

الباب االول  :ايرادات النشاط الجارس 000ر361ر107ر784ر 1لاير
الباب الثاني  :االيرادات الملنولة 000ر259ر947ر 310لاير
الباب الثالث  :ايرادات اوراق مالية 000ر000ر509ر 18لاير
الباب الرابو  :ايرادات جارية ل ويلية 000ر625ر050ر 65لاير
جملة الموارد الجارية 000ر245ر614ر178ر 2لاير
لجز النشاط الجارس 000ر335ر172ر 3لاير
اجمالي لام الموارد الجارية 000ر580ر786ر181ر 2لاير
الموارد الرأسمالية:-
البيان اللقديرات
الباب الخامس  :االيرادات الرأسمالية 000ر675ر493ر 352لاير.
الباب السادس  :ايرادات ل ويلية رأسمالية 000ر612ر507ر 263لاير.
اجمالي لام الموارد الرأسمالية 000ر287ر001ر 616لاير.
اجمالي لام الموارد الجارية والرأسمالية 00ر867ر787ر797ر 2لاير.
االسلخدامات الجارية :ـ
البيان اللقديرات
الباب االول  :المرلبات واالجور 000ر540ر130ر 62لاير.
الباب الثاني  :المسللزمات المباشرة لإلنلاج 000ر349ر879ر881ر 1لاير.
الباب الثالث  :المصروفات الل ويلية والمخصصة 000ر226ر007ر 88لاير.
جملة االسلخدامات الجارية 000ر115ر017ر032ر 2لاير.
فائح النشاط الجارس 000ر465ر769ر 149لاير.
اجمالي لام االسلخدامات الجارية 000ر580ر786ر181ر 2لاير.
االسلخدامات الرأسمالية:-
البيان اللقديرات

الباب الرابو  :مشاريو قيد اللنفيذ 000ر503ر230ر 344لاير
الباب الخامس  :الل ويرت الرأسمالية 000ر784ر770ر 271لاير.
اجمالي لام االسلخدامات الرأسمالية 000ر287ر001ر 616لاير.
اجمالي لام االسلخدامات الجارية والرأسمالية 000ر867ر787ر797ر 2لاير.
يق در اجم الي اللم ادات و دات القط ا الع ام ذات الط ابو الخ دمي لك ل من
م ادة ( : ) 2أ ـ
االس لخ دام ات والموارد الج اري ة والرأس م الي ة للس ن ة الم الي ة  2010م بمبلغ
000ر636ر122ر 147لاير فقط مائة وس بعة وأر بعين مليار ومائة وأثنين ولش رين مليون
وسلمائة وسلة وثرثون ألف ال غير.
ب ـ يقدر اجمالي فائح النشاط الجارس لو دات القطا العام ذات الطابو الخدمي للسنة المالية
2010م بمبلغ 000ر756ر293ر 9لاير فقط لس عة مليارات وم لين وثرثة ولس عون مليون
وس بعمائة وس لة وخمس ون أ لف لاير الغير ر ولقدر ص ة ال كومة من اجمالي هذا الفائح
بمبلغ000ر594ر985ر 3لاير فقط ثرثة مليارات ولسعمائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة
وأربعة ولسعون ألف لاير الغير.
ج ـ يقدر لجز النش اط الجارس لو دات القطا العام ذات الطابو الخدمي للس نةالمالية 2010م
بمبلغ (000ر421ر300ر ) 23لاير فقط  /ثر ثة ولش رون مل يار وثرث ما ئة مليون واربع ما ئة
ووا د ولشرون الف لاير الغير لجزا ن معانا ن.
د ـ لقدر مس اهمة ال كومة الرأس مالية بموازنة و دات القطا العام ذات الطابو الخدمي للس نة
المالية 2010م بمبلغ (000ر287ر905ر )23لاير فقط  /ثرثة ولش رون مليار ولس عمائة
وخمسة مريين ومائلان وسبعة وثمانون الف لاير الغير للقطا الخدمي ر وذلك كما يلي  :ـ
الموارد الجارية
البيان اللقديرات
الباب االول :ايرادات النشاط الجارس (000ر945ر287ر )52لاير
الباب الثاني :االيرادات الملنولة (000ر731ر019ر )1لاير
الباب الثالث :ايرادات اوراق مالية (000ر000ر )5لاير
الباب الرابو ايرادات جارية ل ويلية (000ر688ر015ر)3لاير
جملة الموارد الجارية (000ر364ر328ر)56لاير
لجز النشاط الجارس (000ر421ر300ر)23لاير

اجمالي لام الموارد الجارية (000ر785ر628ر)79لاير
الموارد الرأسمالية
الباب الخامس :االيرادات الرأسمالية (000ر749ر446ر)62لاير
الباب السادس :ايرادات ل ويلية رأسمالية (000ر102ر047ر)5لاير
اجمالي لام الموارد الرأسمالية (000ر851ر493ر)67لاير
اجمالي لام الموارد الجارية والرأسمالية (000ر636ر122ر)147لاير
االسلخدامات الجارية
الباب االول :المرلبات واالجور (000ر654ر132ر)25لاير
الباب الثاني :المسللزمات المباشرة لإلنلاج (000ر765ر114ر)36لاير
الباب الثالث :المصروفات الل ويلية والمخصصة (000ر610ر087ر)9لاير
جملة االسلخدامات الجارية (000ر029ر335ر )70لاير
فائح النشاط الجارس (000ر756ر293ر)9لاير
اجمالي لام االسلخدامات الجارية (000ر785ر628ر)79لاير
االسلخدامات الرأسمالية
الباب الرابو :مشاريو قيد اللنفيذ(000ر613ر202ر)64لاير
الباب الخامس :الل ويرت الرأسمالية(000ر238ر291ر)3لاير
اجمالي لام االسلخدامات الرأسمالية (000ر851ر493ر)67لاير
اجمالي لام االسلخدامات الجارية والرأسمالية (000ر636ر122ر)147لاير
يقدر اجمالي اللمادات موازنات و دات القطا المخللط لكل من االس لخدامات
مادة ( : ) 3أـ
والموارد الجارية والرأس مالية للس نة المالية 2010م بمبلغ (000ر833ر544ر)133لاير فقط /
مائة وثرثة وثرثون مليار وخمس مائة واربعة واربعون مليون وثمانمائة وثمانمائة و ثرثة
وثرثون الف لاير الغير.
ب ـ يقدر اجمالي فائح النش اط الجارس لو دات القطا المخللط للس نة المالية2010م بمبلغ
(000ر098ر901ر )10لاير فقط  /لش رة مليار ولس عمائة ووا د مليون وثمانية ولس عون الف
لاير الغير ولقدر صة ال كومة من اجمالي هذا الفائح بمبلغ 000/ر774ر794ر 1فقط  /وا د

مليار وس بعمائة واربعة ولس عون مليون وس بعمائة واربعة وس بعون الف لاير ال غير للقطا
المخللط وذلك كما يلي:-
الموارد الجارية:
البيان اللقديرات
الباب االول:ايرادات النشاط الجارس 000ر315ر936ر 96لاير.
الباب الثاني :االيرادات الملنولة 000ر189ر580ر 1لاير.
الباب الثالث :ايرادات اوراق مالية 000ر000ر 450لاير.
الباب الرابو  :ايرادات جارية ل ويلية 000ر375ر 114ر 13لاير.
جملة الموارد الجارية 000ر879ر080ر 112لاير.
لجز النشاط الجارس ( ال يوجد ).
اجمالي لام الموارد الجارية 000ر879ر080ر 112لاير.
الموارد الرأسمالية:-
البيان اللقديرات
الباب الخامس  :االيرادات الرأسمالية 000ر816ر935ر 7لاير.
الباب السادس  :ايرادات ل ويلية رأسمالية 000ر138ر528ر 13لاير.
اجمالي لام الموارد الرأسمالية 000ر954ر463ر 21لاير.
اجمالي لام الموارد الجارية والرأسمالية 000ر833ر544ر 133لاير.
االسلخدامات الجارية
البيان اللقديرات
الباب االول  :المرلبات واالجور 000ر776ر657ر 9لاير
الباب الثاني  :المسللزمات المباشرة لإلنلاج 000ر583ر049ر 56لاير
الباب الثالث  :المصروفات الل ويلية والمخصصة 000ر422ر472ر 35لاير
جملة االسلخدامات الجارية 000ر781ر179ر 101لاير.

فائح النشاط الجارس 000ر098ر901ر 10لاير.
اجمالي لام االسلخدامات الجارية 000ر879ر080ر 112لاير.
االسلخدامات الرأسمالية
البيان اللقديرات
الباب الرابو  :مشاريو قيد اللنفيذ 000ر000ر488ر 2لاير.
الباب الخامس  :الل ويرت الرأسمالية000ر954ر975ر 18لاير.
اجمالي لام االسلخدامات الرأسمالية 000ر954ر463ر 21لاير.
اجمالي لام االسلخدامات الجارية والرأسمالية 000ر833ر544ر 133لاير.
مادة ( ) 4لعلبر الل ش يرات الخاص ة المدرجة بموازنات هذا القطا جزء مكمر أل كام هذا القانون
ولها قوله ويجب االللزام بلنفيذها.
مادة ( ) 5لخض و كافة اللص رفات المالية ول ص يل االيرادات المقدرة والص رف من االللمادات
بمقلض م هذا القانون أل كام القانون المالي رقم ( )8لس نة 1990م ولعديرله والئ له اللنفيذية
والقوانين واالنظمة واللوائح النافذة.
مادة ( ) 6يص در وزير المالية اللعليمات اللنفيذيه لهذا القانون بما ال يلعارح في ا كامه وا كام
القانون المالي رقم ( )8لسنة 1990م ولعديرله والقوانين االخرر النافذة.
مادة ( )7يعمل بهذا القانون من اول يناير 2010م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بلاريخ  12م رم  1431هجرس
الموافق  29ديسمبر 2009م
للم لبدهللا صالح
رئيس الجمهورية

