
 بشأن القانون المالي م1990) لسنة 8بتعدیل القانون رقم ( م1999) لسنة 50قانون رقم (

  
 باسم الشعب.

 رئیس الجمهوریة. 

 بعد االطالع على دستور الجمهوریة الیمنیة.

 م بشأن القانون المإلى1990)لسنة 8وعلى القانون رقم(

 وبعد موافقة مجلس النواب.

 أصدرنا القانون اآلتي نصه:

) لسنة 8) من القانون المإلى رقم (77)،(67)،(55)،(11)،(10)،(7)،(2): تعدل المواد: (1المادة (
          -م على النحو التإلى :1990
 ): یقصد بالتعاریف التالیة أینما وردت المعاني المبینة قرین كل منها ما لم یقتضي السیاق معني آخر:2مادة(

شاملة لجمیع اإلیرادات المقدرة تحصیلها وجمیع النفقات المتوقع إنفاقها خالل الموازنة العامة : هي الجداول ال
 السنة المالیة.

الموازنة العامة للدولة : هي موازنة الوزارات وما في حكمها والمصالح والهیئات العامة ومختلف األجهزة 
 وفروعها التي تتضمنها وموازنات الوحدات اإلداریة والمجالس المحلیة.

الوحدات االقتصادیة: هي الموازنات التخطیطیة لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل  موازنة
 وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في رأسمالها.

المیزانیات المستقلة والملحقة: هي میزانیات الوحدات التي ال تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات 
 ت االقتصادیة.الوحدا

هو الكشف الدوري (شهري ، مدة ، سنوي ) الذي یتضمن نهایة أرصدة الحركة في    میزانیة المراجعة :
 الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.

 حساب الدولة لدى البنك المركزي (إیرادات ، نفقات).     خزینة الدولة :

والموجودات نتیجة لقدمها أو استعمالها أو للتطور  اإلهـــــالك : هو النقص التدریجي في قیم األصول
 التكنولوجي خالل السنة المالیة.

 السنة المالیــــة : هي أثنى عشر شهرًا تبدأ من أول ینایر وتنتهي في آخر دیسمبر.

 هو المعدل الذي یحسب بموجبه قسط اإلهالك طبقا لقرار وزیر المالیة.  معدل اإلهـــالك:

مرور فترة زمنیة محددة قانونًا یترتب علیها انقضاء الحقوق المالیة وأیلولة حقوق األفراد  التـــقــادم : هو
 والشركات والمؤسسات الخاصة إلى خزانة الدولة وكذا انقضاء الحقوق المالیة بالنسبة للدولة.

 هو األساس المحاسبي الصادر بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء.  النظام المحاسبي الموحد :

هو األساس المحاسبي الذي یعتمد على إعداد الموازنة ألیة سنة مالیة شاملة لتقدیرات    ساس النقـــدي:األ
اإلیرادات والنفقات المتوقع تحصیلها أو صرفها خالل تلك السنة وكذلك تحمیل الحساب الختامي لتلك الموازنة 

ر عما إذا كانت اإلیرادات أو النفقات تعود باإلیرادات التي تم تحصیلها والنفقات التي صرفت فعال بغض النظ
 إلى نفس السنة المالیة أو سنة سابقة أو الحقة.



أساس االستحقاق: هو األساس المحاسبي الذي یعتمد على إعداد الموازنة ألیة سنة مالیة شاملة لتقدیرات 
امي لتلك الموازنة باإلیرادات اإلیرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خالل تلك السنة وكذلك تحمیل الحساب الخت

 والنفقات بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصیل اإلیرادات أو صرف النفقات من عدمه.

 : هي أجهزة السلطة المحلیة.  الوحدات اإلداریة

المحاسبة الحكومیة : هي مجموعة األحكام والقواعد واإلجراءات واألسس المحاسبیة المتبعة في إعداد وتنفیذ 
 نة العامة للدولة وحساباتها الختامیة.المواز 

التصنیف االقتصادي لحسابات الموازنات العامة للدولة: هو ترجمة ملخصة لجمیع البیانات والمعلومات المالیة 
والمحاسبیة ویمثل نظاما لتسلسل األرقام الهرمي للحساب ومصمم بطریقة تتناسب وطبیعة األعمال واألنشطة 

موازنات العامة من جهة ویحقق األهداف والمتطلبات الحالیة والمستقبلیة للموازنة الخاصة بإعداد وتنفیذ ال
 العامة من جهة أخرى.

هو الحساب الذي یظهر إیرادات ونفقات الدولة الفعلیة ورصیده یمثل الفائض أو   حساب الحكومة العام:
 للحكومة في تنفیذ الموازنة العامة للدولة للفترة المعد عنها. العجز في الموقف المإلى

تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التنظیم اإلداري لألجهزة والوحدات اإلداریة والمجالس   ):7مادة (
 المحلیة والتصنیف االقتصادي والوظیفي ألوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون.

العامة إلى جدولین رئیسیین أحدهما لإلیرادات واآلخر للنفقات كما تقسم إلى ثالثة ): تقسم الموازنات 10مادة (
 أجزاء هي:

 الجزء األول: الموازنة الجاریة.

 الجزء الثاني: الموازنة الرأسمالیة.

 الجزء الثالث: موازنة التمویل.

دد الالئحة التنفیذیة لهذا ): تبوب الموازنات العامة إلى أبواب وفصول وبنود ومجموعات وحسابات تح11مادة(
یقرها مجلس النواب أن تدرج في الموازنة العامة   القانون مدلوالتها وطبیعتها ومسمیاتها ویجوز العتبارات

 دون التقیید بتقسیمات الموازنة.  للدولة اعتمادات بصفة إجمالیة

قیة قرض تبرمها الدولة كما تتولى تشارك وزارة المالیة مع وزارة التخطیط والتنمیة في كل اتفا -): أ55مادة (
إدارة الدین العام (الداخلي والخارجي) وتقوم بموافاة البنك المركزي والجهات المعنیة بصورة من المستندات 

 والضمانات الخاصة بكل اتفاقیة قرض تبرمها الدولة.

ویقوم بموجب إخطار من یتولى البنك المركزي إبداء الرأي حول كل اتفاقیة قرض تتولى الدولة إبرامها،  -ب
وفوائدها وال یجوز للبنك  وزارة المالیة بفتح الحسابات الالزمة لعملیة تحصیل القروض وسداد أقساطها

المركزي تقدیم ضمانة أو كفالة على الحكومة أو أي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة أو غیرها إال 
 بموافقة مجلس النواب.

یة الحسابات الختامیة للموازنات العامة عن السنة المالیة المنتهیة والتي تشتمل ): تعد وزارة المال67مادة(
على اإلیرادات والنفقات الفعلیة للموازنات العامة موزعة على األبواب والفصول والبنود واألنواع والمجموعات 

ده الالئحة التنفیذیة والحسابات ،كما تشتمل على حسابات التسویة ومرفقات الحسابات الختامیة طبقا لما تحد
وتعرض الحسابات الختامیة للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة ال 

 تزید على تسعة أشهر من تاریخ انتهاء السنة المالیة للمصادقة علیها بقوانین.



سیم الموازنات العامة وال ): یتبع في شأن تقسیم الحسابات الختامیة نفس األسلوب المتبع في تق77مادة(
یجوز بأي حال من األحوال أن تدرج نفقات أو إیرادات في غیر األبواب والفصول والبنود واألنواع المخصصة 

 لها.

 ): یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة.2المادة(
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