قوانين ربط الموازنة العامةللعام 2012م
القانون رقم (  ) 6لسنـــــة 2012م
بربط الموازنة العامة للدولــــــة
للسنة الماليــــــة 2012م :. .
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم ( )8لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديالته . وعلى القانون رقم ( )4لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديالته . -وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون اآلتي نصــه )
مادة ( :)1تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ
( )2.111.129.453.000لاير فقط  /اثنان تريليون ومائة وأحدى عشر
مليارا ومائة وتسعة وعشرون مليونا وأربعمائة وثالثة وخمسون ألف لاير
فقط ال غير  ،وذلك كما يلي :
2.111.129.453.000

اإلجمالي العام
الباب األول :اإليرادات الضريبية
الباب الثاني :المنـــــح
الباب الثالث ::إيثراد دخثل الملكيثة ومبيعثات السثلخ والخثدمات والتحثويالت
والمتنوعة
الباب الرابخ :التصرف في األصول غير المالية
الباب الخامس :التصرف في األصول المالية وتحمل الخصوم

526.782.398.000
193.478.670.000
1.342.846.282.000
86.709.000
47.935.394.000

مثثثادة ( : )2تقثثثدر جملثثثة االسثثثتخدامات العامثثثة للدولثثثة للسثثثنة الماليثثثة 2012م بمبلثثثغ
( )2.672.740.773.000لاير فقثثثط  /اثنثثثان تريليثثثون وسثثثتمائة واثنثثثان
وسبعون مليارا وسثبعمائة وأربعثون مليونثا وسثبعمائة وثالثثة وسثبعون ألثف
لاير فقط ال غير  ،وذلك كما يلي :
اإلجمالي العام
الباب األول :أجور وتعويضات العاملين
الباب الثاني :نفقات على السلخ والخدمات والممتلكات
الباب الثال ::اإلعانات والمنح والمنافخ االجتماعية
استخدامات غير مبوبة
الباب الرابخ :اكتساب األصول غير المالية
الباب الخامس :اكتساب األصول المالية وتسديدات الخصوم

2.672.740.773.000
886.287.153.000
612.907.673.000
572.480.559.000
36.751.485.000
430.131.797.000
134.182.106.000

مثثثثثادة ( : )3يقثثثثثدر عجثثثثثز الموازنثثثثثة العامثثثثثة للدولثثثثثة للسثثثثثنة الماليثثثثثة 2012م بمبلثثثثثغ
( )561.611.320.000لاير فقثثثثط  /خمسثثثثمائة وواحثثثثد وسثثثثتون مليثثثثارا
وستمائة وأحدى عشر مليونا وثالثمائة وعشرون ألف لاير فقط ال غير .
مثثادة ( : )4تعتبثثر التأشثثيرات الخاصثثة المدرجثثة بجثثداول الموازنثثة العامثثة للدولثثة جثثز ا
مكمال ألحكام هذا القانون ولها قوته ويجب االلتزام بتنفيذها.
مادة ( : ) 5تخضخ كافة التصرفات الماليثة وتحصثيل اإليثرادات المقثدرة والصثرف مثن
االعتمثثثادات بمقتضثثثى هثثثذا القثثثانون ألحكثثثام القثثثانون المثثثالي رقثثثم ( )8لسثثثنة
1990م وتعديالتثثثه بالقثثثانون رقثثثم ( )50لسثثثنة 1999م  ،وقثثثانون السثثثلطة
المحلية رقم ( )4لسنة 2000م وتعديالته والقوانين واألنظمة واللوائح النافذة
.
مادة ( : ) 6تفوض وزارة المالية فثي حالثة اسثتمرار ارتفثاع أسثعار الثنفط عثن المعتمثد
بموازنة السنة المالية 2012م بتغطية دعثم المشثتقات النفطيثة كثالتزام حتمثي
ال سبيل لتجنبه  ،على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيثخ
النفط.
مثثادة ( : )7يصثثدر وزيثثر الماليثثة التعليمثثات التنفيذيثثة لهثثذا القثثانون بمثثا ال يتعثثارض مثثخ
أحكام القانون المثالي رقثم ( )8لسثنة 1990م وتعديالتثه بالقثانون رقثم ()50
لسثثنة 1999م  ،وقثثانون السثثلطة المحليثثة رقثثم ( )4لسثثنة 2000م وتعديالتثثه
والقوانين واألنظمة واللوائح النافذة.
مادة ( : )8يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعا
بتاريخ  30 :جمادى األولى 1433هـ
الموافق 22 :إبريل 2012م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهـوريــــة

كما صدر القانون رقم (  ) 7لسنة 2012م
بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة
والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012م :.
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم ( )8لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديالته . -وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون اآلتي نصــه )
مــادة ( : )1أ -يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق
الخاصة لكل من االستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة
المالية 2012م بمبلغ ( )534.510.533.000لاير فقط  ،خمسمائة
وأربعة وثالثون مليار وخمسمائة وعشرة مليون وخمسمائة وثالثة
وثالثون ألف لاير فقط ال غير .
ب -يقثثثدر إجمثثثثالي فثثثثائض النشثثثثاط الجثثثاري للسثثثثنة الماليثثثثة 2012م بمبلثثثثغ
( )110.402.779.000ريــال فقط  /مائة وعشرة مليثار وأربعمائثة
واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألثف لاير ال غيثر  ،وذلثك كمثا
يلي :
أوال  :الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبخ النظام
المحاسثثثبي الموحثثثد فثثثي إعثثثداد وتنفيثثثذ المثثثوارد واالسثثثتخدامات
الخاصة بها وفقا لقوانين إنشائها :
تقديرات عام
2012م
242.224.708.0
00
86.841.168.00
0
24.047.913.00
0
30.484.456.00
0
383.598.245.0
00

البيــان
أ  -الـمـوارد الجـاريـة

الباب األول  :إيرادات النشاط الجاري
الباب الثاني  :اإليرادات المتنوعة
البااااب الثالااا  :إيااارادات األوراق المالياااة
والعوائد
الباب الرابع  :إيرادات جارية تحويتية
جمتة الموارد الجارية
حساب العجا الجاري

383.598.245.0
00

إجمالي عام الموارد الجارية

تقديــــرات
عـام 2012م

المبالغ باللاير

البيــان
أ  -االستخدامات الجـاريـة

10.783.751.0
00
29.085.060.0
00

الباب األول  :المرتبات واألجور وما في حكمها
البااااب الثااااني  :مساااتتامات اإلنتاااا ومشاااتريات
بغرض البيع

233.326.655.
000

الباااب الثالاا  :الماااروفات الجاريااة التحويتيااة
والمخااة

273.195.466.
000
110.402.779.
000
383.598.245.
000

جمتة االستخدامات الجارية
جمتة حساب التوايع (فائض النشاط الجاري)
إجمالي عام االستخدامات الجارية

ب -الموارد الرأسمالية :
113.729.479.0
الباب الخامس :اإليرادات الرأسمالية
00
الباب السادس  :إيرادات تحويتية
2.740.507.000
رأسمالية
116.469.986.0
جمتة الموارد الرأسمالية
00
 500.068.231.0إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية
00

ب -االستخدامات الرأسمالية
5.923.439.00
الباب الرابع  :مشروعات قيد التنفيذ
0
110.546.547.
الباب الخامس  :التحويـالت الرأسمالية
000
116.469.986.
جمتة االستخدامات الرأسمالية
000
500.068.231.
إجمالي عام االستخدامات الجارية والرأسمالية
000

ثانيثا  :الوحثدات المسثتقلة والملحقثة والصثثناديق الخاصثة التثي تتبثخ النظثثام
المحاسثثثبي الحكثثثومي فثثثي إعثثثداد وتنفيثثثذ المثثثوارد واالسثثثتخدامات
الخاصة بها وفقا لقوانين إنشائها :
المبالغ باللاير

تقديرات عام
2012م

البيـــــــــــــــان

تقديرات عام 2012م

الموارد
34.442.302.0
00

االستخدامات

اإلجمالي العام لتموارد

34.442.302.000

اإلجمالي العام لالستخدامات

الباب األول  :اإليرادات الضريبية

1.997.603.000

البااااااااب األول  :أجاااااااور وتعويضاااااااات
العامتين
الباااااب الثاااااني  :نفقااااات عتاااا السااااتع
والخدمات والممتتكات

1.132.274.000

البااااااب الثالااااا  :اإلعاناااااات والمااااانح
والمنافع االجتماعية

30.190.354.000

الباااب الرابااع  :اكتساااب األاااول يياار
المالية
الباااااب الخااااامس  :اكتساااااب األاااااول
المالية وتسديدات الخاوم

27.142.905.0
00

الباب الثاني  :المنـــح

2.404.739.00
0

الباااااب الثالاااا  :إياااارادات دخاااال المتكيااااة
ومبيعاااات الساااتع والخااادمات والتحاااويالت
والمتنوعة
الباب الرابع  :التارف في األااول ييار
المالية

4.894.658.00
0

البيـــــــــــــــان

الباااااب الخااااامس  :التااااارف فااااي األاااااول الماليااااة
وتحمل الخاوم

631.167.000

490.904.000

مثثادة ( : )2تعتبثثر التأشثثيرات الخاصثثة المدرجثثة بجثثداول موازنثثات الوحثثدات المسثثتقلة
والملحقثثة والصثثناديق الخاصثثة جثثز مكمثثالذ لهثثذا القثثانون ولهثثا قوتثثه ويجثثب
االلتزام بها .
مادة ( : )3تخضخ كافة التصرفات الماليثة وتحصثيل اإليثرادات المقثدرة والصثرف مثن
االعتمادات بمقتضى هذا القانون ألحكام القانون المالي رقم ( )8لسنة 1990م
وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها والقوانين واألنظمة واللوائح النافذة .
مثادة ( : )4يصثثـدر وزيثثر الماليثثة التعليمثثات التنفيذيثثة لهثثذا القثثانون بمثثا ال يتعثثارض مثثخ
أحكامثثه وأحكثثام القثثانون المثثالي رقثثم ( )8لسثثنة 1990م وتعديالتثثه وقثثوانين
الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم ()35
لسنة 1991م وتعديالته والقوانين األخرى النافذة .
مادة ( : )5يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعا
بتاريخ  30 :جمادى األولى 1433هـ
الموافق 22 :إبريل 2012م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهـوريــــة

القانون رقم (  ) 8لسنة 2012م
بربط موازنات الوحدات االقتصادية
للسنة المالية 2012م : . .
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون المالي رقم ( )8لسنة 1990م وتعديالته . -وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون اآلتي نصه)

مادة ( : )1أ -يقدر أجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابخ
اإلنتاجي لكل من االستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة
المالية 2012م بمبلغ ( )4.233.051.214.000لاير فقط أربعة
تريليون ومائتان وثالثة وثالثون مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان
وأربعة عشر ألف لاير ال غير.
ب  -يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابخ اإلنتاجي
للسثنة الماليثثة 2012م بمبلثغ ( ) 273.351.400.000ريــــــــــــثثـال فقثثط /
مائتان وثالثة وسبعون مليار وثالثمائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة ألثف
لاير ال غيثثثثر ،وتقثثثثدر حصثثثثة الحكومثثثثة مثثثثن إجمثثثثالي هثثثثذا الفثثثثائض بمبلثثثثغ
( )205.295.580.000لاير فقثثط مائتثثان وخمسثثثة مليثثار ومائتثثان وخمسثثثة
وتسعون مليون وخمسمائة وثمانون ألف لاير ال غير.
ج  -يقثثدر عجثثز النشثثاط الجثثاري لوحثثدات القطثثاع العثثام ذات الطثثابخ اإلنتثثاجي
للسنة المالية 2012م ،بمبلغ ( )3.672.113.000لاير فقط ثالثة مليار
وسثثتمائة واثنثثان وسثثبعون مليثثون ومائثثة وثالثثثة عشثثر ألثثف لاير ال غيثثر
عجزا معانا.
د -تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابخ
اإلنتاجي للسنة الماليثة 2012م بمبلثغ ( )61.345.021.000لاير فقثط
واحد وستون مليار وثالثمائة وخمسة وأربعثون مليثون وواحثد وعشثرون
ألف لاير ال غير  ،وذلك للقطاع اإلنتاجي  ،كما يلي :
البيــــــــــــان
االستخدامات الجارية
الباب األول :المرتبات واألجور
الباب الثاني:المستتامات المباشرة لإلنتا

الباب الثال  :الماروفات التحويتية
والمخااة
جمتة االستخدامات الجارية

التقديرات

72.267.222.000
3.425.033.716.000
132.762.955.000
3.630.063.893.000

المبالغ باللاير
التقديرات
البيــــــــــــان
الموارد الجاريـــــة
الباب األول:إيرادات النشاط
3.124.864.247.000
الجاري
الباب الثاني:اإليرادات
538.423.194.000
المتنوعة
الباب الثال :
إيرادات أوراق 29.613.336.000
مالية
الباب الرابع :إيرادات جارية
206.842.403.000
تحويتية
جمتة الموارد الجارية
3.899.743.180.000

273.351.400.000
3.903.415.293.000

عجا النشاط الجاري
إجمالي عام الموارد الجارية
الموارد الرأسماليـــــــــــــــــــــة

الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ

200.847.377.000

الباب الخامس:التحويالت الرأسمالية

128.788.544.000

إجمالي عام االستخدامات الرأسمالية
إجمالي عام االستخدامات الجارية
والرأسمالية

329.635.921.000

الباب الخامس :اإليرادات
الرأسمالية
الباب السادس:إيرادات تحويتية
رأسمالية
إجمالي عام الموارد الرأسمالية
إجمالي عام الموارد الجارية
والرأسمالية

فائض النشاط الجاري
إجمالي عام االستخدامات الجارية

االستخدامات الرأسماليــــــــــــــــــــــــــة

4.233.051.214.000

3.672.113.000
3.903.415.293.000
236.521.774.000
93.114.147.000
329.635.921.000

4.233.051.214.000

مثثثادة ( : )2أ -يقثثثدر إجمثثثالي اعتمثثثادات موازنثثثات وحثثثدات القطثثثاع العثثثام ذات الطثثثابخ
الخدمي لكل من االستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية
2012م بمبلثثثثثغ ( )175.076.897.000لاير فقثثثثثط  /مائثثثثثة وخمسثثثثثة
وسبعون مليار وستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألثف لاير
ال غير.
ب – يقدر إجمال فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابخ
الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ ( )8.421.350.000لاير فقط
ثمانية مليار وأربعمائة وواحد وعشرون مليون وثالثمائة وخمسون ألف
لاير ال غير  ،وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ
( )3.558.020.000لاير فقط ثالثة مليار وخمسمائة وثمانية
وخمسون مليون وعشرون ألف لاير ال غير .
ج – يقدر عجز النشثاط الجثاري لوحثدات القطثاع العثام ذات الطثابخ الخثدمي
للسثثنة الماليثثة 2012م بمبلثثغ ( )33.911.000.000لاير فقثثط ثالثثثة
وثالثون مليار وتسعمائة واحدا عشر مليون لاير ال غير عجزا معانا.
د -تقثثدر مسثثاهمة الحكومثثة الرأسثثمالية بموازنثثة وحثثدات القطثثاع العثثام ذات
الطثثابخ الخثثدمي للسثثنة الماليثثة 2012م بمبلثثغ ()31.151.653.000
لاير فقط واحثد وثالثثون مليثار ومائثة وواحثد وخمسثون مليثون وسثتمائة
وثالثة وخمسون ألف لاير ال غير  ،وذلك للقطاع الخدمي كما يلي :
البيــــــــــــان
االستخدامات الجاريــــــــــــــــــــة

التقديرات

الباب األول :المرتبات واألجور
الباب الثاني:المستتامات المباشرة لإلنتا
الباب الثال  :الماروفات التحويتية
والمخااة
جمتة االستخدامات الجارية
فائض النشاط الجاري
إجمالي عام االستخدامات الجارية

32.593.072.000
38.537.146.000
10.889.847.000
82.020.065.000
8.421.350.000
90.441.415.000

الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ
الباب الخامس :التحويالت الرأسمالية

81.455.088.000
3.180.394.000
84.635.482.000
175.076.897.000

االستخـــدامات الرأسماليــــــــــــة

إجمالي عام االستخدامات الرأسمالية
إجمالي عام االستخدامات الجارية
والرأسمالية

المبالغ باللاير
التقديرات
البيــــــــــــان
الموارد الجاريـــــــــــــــــــــــــــــــة

الباب األول:إيرادات النشاط الجاري
الباب الثاني:اإليرادات المتنوعة
الباب الثال  :إيرادات أوراق مالية
الباب الرابع :إيرادات جارية تحويتية
جمتة الموارد الجارية
عجا النشاط الجاري
إجمالي عام الموارد الجارية

53.397.184.000
1.374.585.000
5.000.000
1.753.646.000
56.530.415.000
33.911.000.000
90.441.415.000

الباب الخامس:اإليرادات الرأسمالية
الباب السادس  :إيرادات تحويتية
رأسمالية
إجمالي عام الموارد الرأسمالية
إجمالي عام الموارد الجارية
والرأسمالية

80.028.000.000
4.607.482.000
84.635.482.000
175.076.897.000

المــــــــــــوارد الرأسماليـــــــــــــة

مثثثادة ( : )3أ -يقثثثدر إجمثثثالي اعتمثثثادات موازنثثثات وحثثثدات القطثثثاع المخثثثتلط لكثثثل مثثثن
االستخدامات والموارد الجارية والرأسثمالية للسثنة الماليثة 2012م بمبلثغ
( )143.980.285.000لاير فقثثثثثط مائثثثثثة وثالثثثثثثة وأربعثثثثثون مليثثثثثار
وتسعمائة وثمانون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف لاير ال غير .

ب -يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية
2012م بمبلغ ( )10.400.100.000لاير فقط عشرة مليار وأربعمائة
مليون ومائة ألف لاير ال غير  ،وتقثدر حصثة الحكومثة مثن إجمثالي هثذا
الفثثائض بمبلثثغ ( )1.299.172.000لاير فقثثط مليثثار ومائتثثان وتسثثعة
وتسعون مليون ومائة واثنان وسبعون ألف لاير ال غيثر . .وذلثك للقطثاع
المختلط كما يلي :
التقديرات
البيــــــــــــان
االستخــــــــدامات الجاريــــــــــــــــة
الباب األول :المرتبات واألجور
10.609.791.000
الباااب الثاااني:المسااتتامات المباشاارة
54.768.550.000
لإلنتا
التحويتياة
المااروفات
:
الثالا
البااب
48.362.021.000
والمخااة
الجارية
االستخدامات
جمتة
113.740.362.000
فائض النشاط الجاري
10.400.100.000
إجمالي عام االستخدامات الجارية
124.140.462.000
االستخـــدامات الرأسماليــــــــــــة
الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ
3.028.700.000
الرأسمالية
الباب الخامس:التحويالت
16.811.123.000
إجمالي عام االستخدامات الرأسمالية
إجمااالي عااام االسااتخدامات الجارياااة
والرأسمالية

19.839.823.000
143.980.285.000

المبالغ باللاير
التقديرات
البيــــــــــــان
المــــــــــــــوارد الجاريـــــــــــــــــــــــة
الباب األول:إيرادات النشاط الجاري
109.384.357.000
الباب الثاني:اإليرادات المتنوعة
1.907.650.000

690.000.000
12.158.455.000
124.140.462.000

الباب الثال  :إيرادات أوراق مالية
الباااااااب الرابااااااع  :إياااااارادات جاريااااااة
تحويتية
جمتة الموارد الجارية
عجا النشاط الجاري
إجمالي عام الموارد الجارية
124.140.462.000
المــــــــــــوارد الرأسماليـــــــــــــة
الباب الخامس :اإليرادات الرأسمالية
6.590.586.000
البااب السااادس :إيارادات تحويتيااة
13.249.237.000
رأسمالية
إجمالي عام الموارد الرأسمالية
19.839.823.000
إجمااااالي عااااام المااااوارد الجاريااااة
143.980.285.000
والرأسمالية

مثثادة ( : )4تعتبثثر التأشثثيرات الخاصثثة المدرجثثة بموازنثثات القطثثاع االقتصثثادي جثثز ا
مكمال ألحكام هذا القانون ولها قوته ويجب االلتزام بتنفيذها.
مادة ( : )5تخضخ كافة التصرفات الماليثة وتحصثيل اإليثرادات المقثدرة والصثرف مثن
االعتمثثثادات بمقتضثثثي هثثثذا القثثثانون ألحكثثثام القثثثانون المثثثالي رقثثثم ( )8لسثثثنة
 1990م وتعديالته والئحته التنفيذية والقوانين واألنظمة واللوائح النافذة .
مثثادة ( : )6يصثثدر وزيثثر الماليثثة التعليمثثات التنفيذيثثة لهثثذا القثثانون بمثثا ال يتعثثارض فثثي
أحكامثثه وأحكثثام القثثانون المثثالي رقثثم ( )8لسثثنة 1990م وتعديالتثثه والقثثوانين
األخرى النافذة.
مادة ( : )7يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعا
بتاريخ  30 :جمادي األولى 1433هـ
الموافق 22 :إبريل 2012م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهـوريــــة

