البيانات المالية للموازنات العامة للدولة للعام 3102م
ربط الموازنة العامة للدولة للعام 3102م
صدر القانون رقم ( )2لسنـــــة 3102م ،بربط الموازنة
العامة للدولــــــة للسنة الماليــــــة 3102م  ..فيما يلي نصه :
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم ( )8لسنة 0991م بشأن القانون المالي وتعديالته .
وعلى القانون رقم ( )4لسنة 3111م بشأن السلطة المحلية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون اآلتي نصه )
مادة ( : )0تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية3102م بمبلغ
( )38184830082448111لاير  ،فقط اثنان تريليون وأربعة وثمانون ملياراً ومائتان وإحدى عشر مليونا ً
وستمائة وخمسة وأربعون ألف لاير ال غير  ،وذلك كما يلي :
اإلجمالي العام 38184830082448111
الباب األول :اإليرادات الضريبية 238824889138111
الباب الثاني :المنـــــح 93820080848111
الباب الثالث :إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة
08214838188298111
الباب الرابع :التصرف في األصول غير المالية 00489438111
الباب الخامس :التصرف في األصول المالية وتحمل الخصوم 42824483328111
مادة ( :)3تقدر جملة االستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 3102م بمبلغ () 38322899889848111
لاير فقط  ،اثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليونا ً وتسعمائة
وخمسة وثمانون ألف لاير ال غير وذلك كما يلي :
اإلجمالي العام 38322899889848111
الباب األول :أجور وتعويضات العاملين 914822084428111
الباب الثاني :نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 241814482008111
الباب الثالث :اإلعانات والمنح والمنافع االجتماعية 482844484338111

استخدامات غير مبوبة 43893483808111
الباب الرابع :اكتساب األصول غير المالية 284843084828111
الباب الخامس :اكتساب األصول المالية وتسديدات الخصوم 093833188838111
مادة ( : )2يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3102م بمبلغ ( )283838382418111لاير ،
فقط ستمائة واثنان وثمانون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليونا ً وثالثمائة وأربعون ألف لاير ال غير .
مادة ( : )4تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكمالً ألحكام هذا القانون
ولها قوته ويجب االلتزام بتنفيذها .
مادة ( : ) 4تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل اإليرادات المقدرة والصرف من االعتمادات بمقتضى هذا
القانون ألحكام القانون المالي رقم ( )8لسنة 0991م وتعديالته بالقانون رقم ( )41لسنة 0999م ،وقانون
السلطة المحلية رقم ( )4لسنة 3111م والقوانين واألنظمة واللوائح النافذة .
مادة ( : )2تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية
3102م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي ال سبيل لتجنبه  ،على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة
المحققة من أسعار بيع النفط .
مادة ( : ) 3يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما ال يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم
( )8لسنة 0991م وتعديالته بالقانون رقم ( )41لسنة 0999م وقانون السلطة المحلية رقم ( )4لسنة
3111م والقوانين واألنظمة واللوائح النافذة .
مادة ( : )8يعمل بهذا القانون من أول يناير 3102م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتــاريخ  / 00 :ربيع اول 0424 /هـ
الموافق  / 32 :يناير 3102 /م

عبد ربه منصور هادي.
.رئيس الجمهورية

قانون رقم ( )4لسنة 3102م
بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
للسنة المالية 3102م
باسم الشعب  :رئيس الجمهورية :
بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم ( )8لسنة 0991م بشأن القانون المالي وتعديالته .
وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون اآلتي نصه )
مــادة (  : ) 0أ-يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من
االستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 3102م بمبلغ ( )443،234،413،111لاير فقط
 ،خمسمائة وسبعة وأربعون ملياراً وثالثمائة وخمسة وعشرون مليونا ً وخمسمائة وسبعة آالف لاير ال غير .
ب-يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 3102م بمبلغ ( )030،223،238،111ريــال فقط ،
مائة وواحد وعشرون ملياراً وستمائة وسبعة وستون مليونا ً وستمائة وثمانية وعشرون ألف لاير ال غير ،
وذلك كما يلي :
اصغط على هذا الرابط لمتابعة التفاصيل :
مــادة (  : ) 3تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق
الخاصة جزءاً مكمالَ لهذا القانون ولها قوته ويجب االلتزام بها .
مــادة (  : ) 2تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل اإليرادات المقدرة والصرف من االعتمادات بمقتضى
هذا القانون ألحكام القانون المالي رقم (  ) 8لسنة 0991م وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها والقوانين
واألنظمة واللوائح النافذة .
مــادة ( : ) 4يصـدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما ال يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون
المالي رقم ( )8لسنة 0991م وتعديالته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون
المؤسسات رقم( )24لسنة 0990م وتعديالته والقوانين األخرى النافذة .
مــادة (  : ) 4يعمل بهذا القانون من أول يناير عام 3102م وينشر في الجريدة الرسمية
.صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتــاريخ  / 00 :ربيع اول 0424 /هـ
الموافق  / 32 :يناير 3102 /م
عبد ربه منصور هادي
رئيــــس الجمهوريــــــــة

