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قال تعالى في محكم كتابه الكرمي
َ َذِلَك َقَواما{ ُتُروا َوَكاَن َبينْ ِرُفوا َوَلمنْ َيقنْ ِذيَن ِإَذا أَنَفُقوا َلمنْ ُيسنْ }َواَلّ
اآلية )67( سورة الفرقان

ٍء َعَدًدا{            اآلية )28( سورة اجلن َصى ُكَلّ َشينْ وقال تعالى }َوأَحنْ
) صدق الله العلي العظيم (

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

األخ/ رئيــــــــس مجــلـــــــــــــس النـــــــــــــــــــواب 
األخوة/ أعضاء هيئة رئاسة املجلـــس
األخوة  واألخوات/  أعضاء املجلس

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،، 

 اس������تناداً إلى أحكام املادة )88( من الدس������تور، واملادة )20( من القانون 
املال������ي، واملادة )166( م������ن الالئحة الداخلية ملجلس النواب، يش������رفني أن 
أق������ف أمامكم ألطرح بني أيديكم ونيابة عن احلكومة البيان املالي ملش������اريع 

املوازنات العامة للسنة املالية 2012م.

�
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كما يس������عدني، باألصالة عن نفس������ي، ونيابة عن زمالئي رئيس وأعضاء احلكومة، أن 
أعبر ملجلسكم املوقر عن خالص الشكر وعظيم االمتنان على ما منحتمونا من ثقة وتفهم 
كبير للظروف واألوضاع الصعبة واالس������تثنائية التي متر بها بالدنا خاصة ودول املنطقة 
عامة؛ التي أُعدت في إطارها مش������اريع املوازنات املعروضة بني أيديكم والتي حالت دون 
عرضها على املجلس في املوعد الدس������توري احملدد لذلك، والتي تستوجب وجود تنسيق 
عاٍل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وتعاون صادق وجاد ومستمر يرقى إلى املستوى 
الالزم إلخراج وطننا احلبيب م������ن هذا الوضع املضطرب واملتردي واخلطير إلى الوضع 
املستقر واآلمن الكفيل بتهيئة بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مناسبة ملعاجلة مختلف 
التداعيات الناجمة عن األحداث، وكذا االختالالت والصعوبات االقتصادية واالجتماعية 
التي تعيق منو وتطور االقتصاد الوطني، بل وتضع االقتصاد الوطني على املسار الصحيح 
الذي يضمن بلوغ أهداف التنمية املستدامة احلقيقية الشاملة والعادلة، وهذا ما يجعلنا 
نثق أن مستوى العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية سوف يرقى ويتجاوز املستوى 

الذي كان عليه؛ خدمة للمصالح الوطنية العليا.
ومما الش������ك فيه أن الظروف االستثنائية والصعبة السالف ذكرها – والتي أُعدت 
مش������اريع املوازنات العام������ة لعام 2012م في ظلها – قد كان لها نتائج وآثار انعكس������ت 
بالس������لب على مجمل األوضاع السياس������ية واالقتصادية واالجتماعية على نحو زاد من 
حدة الصعوبات واالختالالت املزمنة والتي مثلت قيداً حقيقياً ورئيسياً أمام تطور ومنو 
االقتصاد الوطني جنم عنه تراجع مستويات الدخول وارتفاع معدلي البطالة والتضخم 

وتدني مستوى اخلدمات العامة واألساسية... الخ.
وملا كانت السياسات املالية عامة وموازنة الدولة خاصة األداة األساسية واملثلى التي 
تستطيع الدولة من خاللها معاجلة حاالت االختالل والركود بل والتدهور االقتصادي 
من خالل إتباع سياسة مالية توسعية في جانبها اإلنفاقي في ضوء ماهو متاح ومأمول 
م������ن موارد مالية تؤثر على مس������تويات الدخول والتش������غيل وإع������ادة توزيعها بني فئات 
املجتمع أو األنش������طة االقتصادية مبا يس������مح وتوجيه عوام������ل الطلب الكلي على نحو 

ينسجم وحتريك عجلة االقتصاد وحتقيق االستقرار والنمو االقتصاديني.
وف������ي ضوء ذلك راع������ت احلكومة أن تكون املوازنة العام������ة للدولة لعام 2012م هي 
احملور الرئيس������ي للبرنامج التنفيذي السنوي ملجمل السياسات واإلجراءات واملشاريع 
التي تزمع حكومة الوفاق الوطني تنفيذها إنش������اء الله تعالى خالل عام 2012م، آملة 
أن يس������اعد تنفيذها في إعادة االستقرار االقتصادي ومعاجلة اآلثار السلبية الناجمة 
ع������ن األحداث وباألخص ما تعلق منها بتحقيق األم������ن وتوفير خدمات املياه والكهرباء 
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واملشتقات النفطية وتعزيز عمل األجهزة احلكومية ومرافق اخلدمات األساسية...الخ، 
إلى جانب تهيئة الظروف النط������الق اليمن نحو النمو والتطور واالزدهار، وهذا يحتم 
تضافر جهود كافة املخلصني لهذا الوطن الغالي في مختلف أجهزة الدولة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية ومنظمات املجتمع املدني وقواه الفاعلة لرسم توجهات وأهداف 
املرحلة القادمة وتنفيذ حزمة السياس������ات واإلجراءات املزمع تنفيذها ومتابعة وتقييم 
النتائ������ج املترتبة عليها مبصداقية وش������فافية كاملة ومنتظمة حتى نس������تطيع معاجلة 
الصعوبات التي تعترض تنفيذها وكذا الس������يطرة على االختالالت واملش������اكل التي قد 

تطرأ خالل عملية التنفيذ.
وحرص������اً منا على وضع تصور تقريب�ي للوضع االقتصادي القائم فعاًل ميكن إيجاز 

أهم مؤشرات االقتصاد الكلي خالل عام 2011م، على النحو التالي:-
تظهر التوقعات االقتصادي������ة تراجع الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي عام - 1

2011م ما بني )15% - 20%( مقارنة مبعدل منو )7.8%( عام 2010م.
تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي املتاح احلقيقي مبا ال يقل - 2

عن 21% مقارنة مبعدل تراجع ال يتجاوز )0.2%( عام 2010م.
ارتفاع معدل التضخم ألس������عار املس������تهلك إلى )20%( عل������ى األقل مقارنة - 3

مبعدل )12.6%( عام 2010م.
تراج������ع القوة التبادلية للعملة احمللية بالدوالر مبا نس������بته )6.6%( مقارنة - 4

مبعدل )7.6%( عام 2010م.
تراجع احتياطيات األصول اخلارجية للجهاز املصرفي عام 2011م بنس������بة - 5

)18.7%( مقارنة مبعدل تراجع بلغ )7.9%( عام 2010م.
ارتفاع نسبة عجز ميزان املدفوعات إلى الناجت احمللي اإلجمالي إلى )%5( - 6

عام 2011م مقارنة بنسبة بلغت )3.8%( عام 2010م.
ارتفاع نسبة العجز النقدي الصافي للموازنة إلى )4.2%( من الناجت احمللي - 7

اإلجمالي عام 2011م مقارنة بنسبة بلغت )3.9%( عام 2010م.
جتاوز حجم املديونية العامة الداخلية حدودها اآلمنة ليصل إلى ما نسبته - 8

)131%( م������ن إجمالي اإليرادات الذاتية لعام 2011م وبلوغ نس������بة الفوائد 
عليها نحو )11%( من إجمالي االستخدامات.

اجتاه كمية اإلنتاج م������ن النفط اخلام نحو االنخفاض في ظل ثبات كميات - 9
اإلنتاج من الغاز.
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بلغت نس������بة البطالة حسب آخر مس������ح للصندوق االجتماعي عام 2010م - 10

نح������و )18.6%(، وإذا أخذنا في االعتبار توقع فقدان نحو مليون ش������خص 
لعملهم بس������بب االحداث فإن نس������بة البطالة الصريحة سترتفع إلى ما بني 

)36%-40%( من إجمالي قوة العمل في عام 2011م.
ارتفاع نسبة فجوة الطلب احمللي الكلي السالبة من )4.3%( عام 2010م إلى - 11

)5.6%( 2011م، والفج������وة التمويلية من )66%( إلى )90%(، وهذه النس������ب 
تعكس مدى ارتفاع نس������بة اعتماد االقتص������اد الوطني على العالم اخلارجي 

سواء لتوفير السلع واخلدمات الضرورية أو لتمويل التنمية.
في ضوء ما س������بق نستنتج مدى تفاقم االختالالت االقتصادية واملالية واالجتماعية 
املزمنة جراء األحداث السياس������ية خالل عام 2011م وانعكاس������اتها السلبية ليس على 
وضع املالية العامة للدولة خاصة ومس������توى أداء االقتص������اد الوطني عامة خالل عام 

2011م، فحسب بل وعلى األعوام التالية لها.

املرتكزات واألهداف العامة ملشاريع املوازنات العامة للسنة املالية 2012م:
انطالق������اً من الوضع القائم كما تظهره املؤش������رات الس������ابقة وما تقتضيه ش������روط 
ومتطلب������ات إخ������راج االقتصاد الوطني م������ن الوضع احلالي املت������ردي حددت احلكومة 

أهداف املوازنات العامة فيما يلي :-
رف���ع مع���دالت النمو االقتص���ادي ومعاجل���ة االختالل الهيكل���ي واملزمن في . 1

املوازنة العامة للدولة عن طريق مايلي:
تنمية اإليرادات العامة من خالل تطوير وحتس������ني أساليب وآليات ربط أ- 

وحتصيل وتوريد اإليرادات العامة وباألخص غير النفطية وحتسني أداء 
وإنتاجية القطاعات غير النفطية خاصة الواعدة منها كالثروة الس������مكية 
والس������ياحة وغيرها ورفع مس������توى كفاءة اس������تغالل امل������وارد املتاحة من 
القروض واملس������اعدات اخلارجية والطاقة االس������تيعابية لها والتوسع في 

االستكشافات النفطية والغازية واملعدنية. 
ترش������يد النفقات العامة الفعلية ورفع مس������توى تخصيصها مبا ينس������جم ب- 

وحتقيق االستقرار والنمو االقتصاديني.
مواصلة تطوير وحتديث القوانني واألنظمة واللوائح املالية.. 2
معاجلة اآلثار الس������لبية لألحداث األخيرة وباألخص م������ا تعلق منها بإعادة . 3

التأهيل للمؤسس������ات احلكومية والبناء ملا دمر من البنية التحتية واملنشآت 
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واملمتلكات العامة واخلاصة واحلد من البطالة وكذلك من ارتفاع املستوى 
العام لألسعار ومعدالت الفقر.

مراجعة طرق متوي������ل عجز املوازنة العامة مبا يكفل تنويع مصادر التمويل . 4
اآلمنة غير التضخمية وخفض تكاليفها وأعبائها ليس املالية فحس������ب، بل 

واالقتصادية واالجتماعية أيضاً.
رفع مستوى التنسيق والتكامل بني وزارة املالية واجلهات السيادية األخرى . 5

مبا ينسجم ورفع درجة االتساق والتكامل بني السياسة املالية والسياسات 
االقتصادية؛ النقدية... وغيرها.

مواصل������ة تأهيل وتدريب العاملني في قطاع املالية العامة، وإدخال األنظمة . 6
املعلوماتية واحملاسبية احلديثة.

السياسات واإلجراءات العامة :
ولتحقي������ق تلك األهداف تبنت احلكومة تنفيذ حزمة من السياس������ات واإلجراءات، 

نوجز أهمها فيما يلي :-

أواًل :  في مجال السياسة املالية :
تطبيق قانون ضريبة املبيعات بصورة كاملة.- 1
معاجلة مشكلة املتأخرات والتراكمات الضريبية لدى املكلفني.- 2
حتديث واس������تكمال قاعدة البيانات ملكلف������ي الضرائب وباألخص ماارتبط - 3

منها بالقطاع املنظم مبا يس������مح وحتس������ني عمليات ربط وحتصيل وتوريد 
مستحقات الدولة من الضرائب.

اس������تكمال إجراءات حل مش������كلة الصناديق اخلاصة ف������ي اجتاه تصحيح - 4
اوضاعها مبا يتوافق مع الغرض من إنشائها وطبيعة نشاطها.

تنظيم وترش������يد اإلعف������اءات الضريبية واجلمركية في ض������وء التعديالت - 5
األخيرة على قانون اجلمارك.

العمل على رفع مس������توى أداء عمل مؤسس������ات القطاع العام واملختلط مبا - 6
يضمن ترش������يد نفقاتها وحتس������ني عائداتها مبا يس������اهم في رفع مستوى 
فوائض تش������غيلها، وبالتالي ارتفاع حصة احلكومة من أرباحها، إلى جانب 
رفع حجم مواردها الذاتية على نحو يس������هم في تراجع حجم املس������اهمات 
الرأسمالية والدعومات اجلارية من املوازنة العامة ملؤسسات هذا القطاع، 

وحتسني عمليات استغالل فوائضها املالية.
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حتسني مستوى استغالل املوارد املتاحة من القروض واملساعدات اخلارجية - 7

ورفع كفاءة تخصيصها.
إيالء كافة اجلهات احلكومية عملية حتصيل كافة مستحقات الدولة أهمية - 8

خاصة وتوريدها إلى حساب احلكومة العام أوالً بأول.
التنس������يق والتعاون مع كافة اجله������ات احلكومية في عملية مكافحة مختلف - 9

أشكال التهرب الضريبي والتهريب اجلمركي.
التعاون والتنس������يق بني وزارة املالية ووزارة النفط واملعادن في مجال تقييم - 10

ومراجعة اتفاقيات إنتاج النفط والغاز وحس������اب تكالي������ف اإلنتاج والتوزيع 
وأسعار البيع... الخ مبا يضمن تعظيم عائدات الدولة منها.

التعاون والتنسيق بني وزارة املالية والسلطة احمللية في مجال تطوير عمليات - 11
ربط وحتصي������ل وتوريد اإلي������رادات احمللية مبختلف أنواعها مبا يتناس������ب 

ومتطلبات حتقيق التنمية احمللية.
ترشيد النفقات العامة من خالل احلد من النفقات غير الضرورية وحتري - 12

الواقعية واألولوية في رصد النفقات العامة األخرى.
تفعيل عمليات التقييم واملتابعة والرقابة على تنفيذ املوازنة العامة بجانبيها - 13

– اإليرادي واإلنفاقي- وعلى املستويني املركزي واحمللي مبا يكفل محاصرة 
كافة منابع الفساد وحتقيق الشفافية واملساءلة املالية.

حتديث أس������س ومعايير اعتماد املش������اريع اإلمنائية في املوازنة العامة مبا - 14
يكفل رفع كفاءة تخصيص نفقاتها ودقة تنفيذها وفق املواصفات واملواعيد 

الزمنية احملددة لها.
الس������عي إلصدار صكوك إسالمية وس������ندات حكومية متوسطة األمد مبا - 15

يس������اعد على خفض درجة االعتماد على االقتراض من البنك املركزي أو 
إص������دار أذون خزانة، واحلد من منو الع������رض النقدي، ومن منو معدالت 
التضخم وتدهور س������عر العمل������ة التبادلي بالعمالت الصعب������ة، إلى جانب 

خفض أعباء الدين العام ومزاحمة القطاع اخلاص.
العمل على استكمال خطوات االنتقال إلى نظام اخلزينة العامة وتخطيط - 16

النقدية.
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ثانيًا :  في مجال السياسة النقدية :
تفعيل أدوات السياس������ة النقدية، وخاصة غير املباش������رة مثل عمليات السوق . 1

املفتوحة، ومبا يتناس������ب واحلفاظ على مس������توى مناس������ب للس������يولة النقدية 
واملعامالت االقتصادية، ومن ثم احتواء معدل التضخم، وحتقيق االس������تقرار 

االقتصادي.
تفعيل عملية التنسيق والتعاون بني وزارة املالية والبنك املركزي مبا يكفل عدم . 2

التضارب بني السياس������تني املالية والنقدية لبلوغ األهداف االقتصادية العامة، 
وخاصة ما يتعلق بتوفير مصادر آمنة غير تضخمية لتمويل عجز املوازنة.

انتهاج سياس������ة صرف أكثر مرون������ة تعمل على توفير الكميات املناس������بة من . 3
النقد األجنبي بصورة دائمة ومنتظمة تساعد على احتواء التذبذبات الكبيرة 
في س������عر الصرف، وحتقيق استقرار نسبي فيه، ومبا يساعد على تعزيز منو 

القطاعات االقتصادية غير النفطية وباألخص ذات التوجهات التصديرية.
تعزيز عمليات الرقاب������ة املصرفية، وتطوير نظام املدفوعات من خالل تطوير . 4

أنظمة تكنولوجيا املعلومات لدى البنك املركزي والبنوك التجارية واإلسالمية.
احملافظة عل������ى االحتياطيات اخلارجية للبنك املركزي عند مس������تويات آمنة . 5

والس������عي نحو إدارتها مبا يتناس������ب وحتقيق األهداف األساسية، وخاصة ما 
يتعلق منها بتوفير الس������يولة واستقرار أسعار الصرف وتعظيم العائد وحتقيق 

األمان.

ثالثًا :  في مجال االستثمار وبيئة أداء األعمال :
مواصلة تطوير األطر التش������ريعية واملؤسس������ية الهادفة إلى تهيئة بيئة مواتية . 1

حلفز وجذب االستثمارات اخلاصة؛ من خالل إصدار وتنفيذ قوانني جديدة، 
مثل قانون السجل العقاري وقانون املناطق االقتصادية اخلاصة، والتشريعات 
اخلاصة بنظام منتج الطاقة الكهربائية املس������تقل )IPP( وقانون الشراكة بني 
القطاعني الع������ام واخلاص في مجال البنى التحتي������ة )PPP(، باإلضافة إلى 
متابعة استكمال إصدار منظومة مش������اريع القوانني اجلديدة واللوائح املعدلة 

ذات العالقة بتحسني بيئة إدارة األعمال.
إعداد خارطة اس������تثمارية توضح القطاعات االقتصادية الواعدة واملش������اريع . 2

ذات األولوية وتسويقها بني املستثمرين واملهتمني بشئون االستثمار.
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السعي ملعاجلة املشاكل والصعوبات التي تعيق تنفيذ املشاريع القائمة أو البدء . 3

بتنفيذ مش������اريع إس������تراتيجية جديدة، مثل مش������اكل األراضي وضمان حقوق 
امللكية، وسرعة إجناز املعامالت... الخ.

تطوير منهجية دراس������ة املشاريع اإلمنائية واخلدمية وخطط تنفيذها وآليات . 4
املتابعة والتقييم مبا يكفل رفع كفاءة تخصيص املوارد واستخداماتها، وسرعة 
تنفيذ املشاريع وجودة مواصفاتها، إلى جانب وضع املعاجلات املناسبة للعوائق 

التي تعترض عملية التنفيذ.
الس������عي حلشد الدعم اخلارجي ورفع كفاءة اس������تغالله مبا ينسجم وأهداف . 5

وأولويات التنمية واملوازنة العامة. 

رابعًا : في مجال اإلدارة احلكومية :
اس������تكمال عملية تنظيف كشف الراتب من الوهميني واملزدوجني في مختلف . 1

أجهزة الدولة العسكرية واألمنية واملدنية.
استكمال نظام البصمة والصورة في وحدات الدفاع واألمن.. 2
التطبيق الصارم لقانون التقاعد، ومعاجلة أوضاع املتعاقدين.. 3
مواصلة اجلهود لرفع كفاءة وتطوير منظومة التأمينات االجتماعية واملعاشات . 4

وتنوي������ع اخلدمات في هذا املج������ال، باإلضافة إلى رفع كفاءة تش������غيل موارد 
صناديق التأمني وتنويعها.

استكمال إجراءات عمليات هيكلة األجهزة احلكومية.. 5

خامسًا : مؤشرات أداء االقتصاد الكلي للفترة )2012 _ 2014م( :
لتحقيق أهداف املوازنة العامة توقعت احلكومة حدوث حتسن في مستوى أداء 

االقتصاد القومي وذلك كما تظهره مؤشرات االقتصاد الكلي التالية :-

1 -  النمو االقتصادي:
      م������ن املتوق������ع أن يحقق الناجت احمللي اإلجمال������ي احلقيقي معدل منو يصل 
إلى )6.3%( عام 2012م مدفوعاً مبعدل منو مرتفع الس������تخراج النفط والغاز 
يص������ل إلى )8%( و )6.2%( للقطاعات غير النفطية، ويعكس ارتفاع هذا املعدل 
سعي احلكومة إليقاف حالة التدهور الكبير التي تعرض لها االقتصاد الوطني 
بسبب أحداث عام 2011م ووضع االقتصاد الوطني على املسار الصحيح الذي 
يس������مح مبواصلة النمو االقتصادي ع������ام 2013م بنحو )7.6%( و )5.5%( عام 
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2014م مدفوع������اً بنمو القطاعات غير النفطية التي من املتوقع أن حتقق معدل 
منو حقيق������ي يصل إلى )8.8%( ع������ام 2013م و )8%( عام 2014م، ليس فقط 
لتعويض التراجع املتوقع في معدل منو قطاع اس������تخراج النفط والغاز خاللهما 
إلى )0.38%( عام 2013م وإلى معدل س������الب بنحو )11.6%( عام 2014م، بل 
وحتري������ك عجلة النمو إلى األمام بإذن الله تعال������ى، وبالتالي توفير فرص عمل 
ومصادر دخل حقيقية ومن ثم حتريك الطلب على نحو يفتح مجاالً واسعاً أمام 

املنتجني لزيادة إنتاجهم.
2 -  التضخ��م :

من املتوقع أن يس������اهم بدء االس������تقرار واالنتع������اش االقتصادي في زيادة    
عرض السلع واخلدمات في ظل معدل منو للعرض النقدي يتناسب والزيادة في 
مس������توى عرض السلع واخلدمات، وعلى نحو يساهم في تراجع معدل التضخم 
ألسعار املستهلك من نحو )20%( عام 2011م إلى ما يتراوح مابني )صفر و %5( 

عام 2012م واستمراره ما بني )4% و 6%( خالل عامي 2013 و 2014م.
3  -  املديونية العام��ة :

من املتوقع احملافظة على مس������توى املديوني������ة العامة الداخلية واخلارجية    
خالل عام  2012م  عند احلدود اآلمنة وهي )45%( من الناجت احمللي اإلجمالي 
والس������عي نحو خفضها إلى ما يقارب )40%( نهاية 2014م بس������بب ارتفاع قيمة 
الناجت احمللي اإلجمالي االس������مي خالل العام������ني 2013 و2014م وبذل اجلهود 

احلكومية للسيطرة على العجز عند مستوياته اآلمنة.
4 -  عجز ميزان املدفوعات :

يتوقع تواضع معدالت منو الواردات من السلع واخلدمات وعدم جتاوزها    
في املتوس������ط نسبة )5%( خالل الثالث س������نوات من ) 2012 إلى  2014م( في 
ظل التحس������ن املتوقع في حجم املس������اعدات اخلارجية واحملصل من حتويالت 
املغتربني واملس������اعدات الرأس������مالية والس������حب من القروض وتدفق االستثمار 
املباش������ر... الخ مما يساهم في تراجع نسبة عجز ميزان املدفوعات الى الناجت 
احملل������ي اإلجمالي من )5%( عام 2011م إلى )2%( عام 2012م ثم إلى )%1.5( 
خالل عامي 2013 و 2014م، األمر الذي سيؤدي إلى احلد من زيادة الضغوط 
على االحتياطيات اخلارجية، وعلى سعر حتويل الريال إلى الدوالر، مما يترتب 

عليه احلد من ارتفاع معدالت التضخم.
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5 -  االحتياطيات اخلارجية :
تظهر بيانات ميزان املدفوعات اس������تمرار العجز حتى نهاية 2014م األمر    
الذي يعكس اس������تمرار تراجع في حجم االحتياطي������ات اخلارجية خالل الفترة 
)2012 – 2014م(، غير أن تراجع مس������توى العجز في ميزان املدفوعات خالل 
السنتني األخيرتني )2013 ، 2014م( قد يساهم في تراجع معدالت االنخفاض 
لالحتياطيات اخلارجية خاللهما، وم������ن ثم احملافظة على حجم االحتياطيات 
اخلارجية عند مس������توى آمن ومقبول  اقتصادي������اً، حيث  تظل القدرة التمويلية 
للواردات مع نهاية 2014م في حدود )6-7( أشهر مما يجعل البنك املركزي في 

وضع يسمح له بالدفاع عن سعر صرف مقبول للريال اقتصادياً.

6 -  البطال��ة :
تظهر العديد من املؤش������رات ارتفاع معدل البطالة الصريحة من حوالي )%19( 
قبل األحداث إلى ما بني )36% - 40%( نهاية عام 2011م، وتسعى احلكومة إلى 
خفضه������ا إلى حوالي )30%( عام 2012م س������واًء من خ������الل التوظيف في اجلهاز 

احلكومي أو إنعاش االقتصاد أو زيادة االستثمارات احلكومية والعامة... الخ.

7 -  العج��ز :
من املتوقع عدم جتاوز متوسط عجز املوازنة خالل العام املالي 2012م النسبة 
اآلمن������ة له بهدف محاولة اخلروج الس������ريع من الظ������روف واألوضاع االقتصادية 
االس������تثنائية وحالت������ي الركود والتدهور االقتصاديني ع������ن طريق إصالح وترميم 
البنى التحتية واخلدمية الالزمة لتهيئة البيئة املالئمة لتحقيق استقرار اقتصادي 
واجتماعي وسياس������ي يضمن انطالق االقتصاد نحو النمو املستدام واحلقيقي ؛ 
حيث قدرت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناجت احمللي اإلجمالي في حدود 

)6.6%( عام 2012م. 
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األخ  رئيس املجلس 
األخوة واألخوات األعضاء 

إن مش������اريع املوازن������ات العامة للعام املالي 2012م تعبر بكل وضوح وش������فافية عن 
أهداف وأولويات وسياس������ات احلكومة التي تستهدف بش������كل رئيسي إعادة الوضع 
االقتصادي إلى حالة االستقرار التي كانت سائدة قبل األحداث في 2011م وحتفيز 

النمو االقتصادي واحتواء معدالت التضخم.
وفي ضوء املؤشرات العامة والقطاعية التي تضمنتها مشاريع املوازنات العامة 

للعام املالي 2012م، نالحظ مايلي:
أواًل: بُنيت مش������اريع املوازنات العامة للدولة في ضوء التطورات واألحداث آنفة الذكر 
وم������ا ترتب عليها من تزايد حجم اإلنفاق الع������ام احلتمي ومنوه مبعدالت تفوق 
مع������دالت منو املوارد العامة، ومحدودية ب������ل وتراجع موارد متويل عجز املوازنة 
من مص������ادر محلية آمنة وغير تضخمية، وعلى الرغم من ذلك فقد اش������تملت 
تقديرات املوازنة العامة للدولة للعام املالي 2012م على حتميات التنفيذ الفعلي 
واحلتميات التي الس������بيل لتجنبها وتلك الالزمة إلعادة الوضع االقتصادي إلى 
حالة االس������تقرار االقتصادي التي كان عليها قبل أحداث عام 2011م بل وتلك 
الالزم������ة لتحفيز النمو االقتصادي وإس������تدامته من خ������الل توجيه اإلنفاق نحو 
القطاع������ات واملجاالت ذات األولوية واإلس������تراتيجية في قط������اع البنية التحتية 

واخلدمات األساسية من كهرباء وطرق وغيرها.
ثاني���ًا: مازالت النفقات احلتمية التي الميكن املس������اس بها ف������ي ظل الظروف الراهنة 
كفاتورة األجور واملرتبات ودعم املش������تقات النفطي������ة وأعباء خدمة الدين العام 
ونفق������ات الرعاية االجتماعية متثل نس������بة كبيرة من إجمال������ي النفقات العامة، 
وحتول دون حتقيق فائض جاري ميكن توجيهه نحو اإلنفاق التنموي الرأسمالي 

واالستثماري.
ثالثًا: بالرغم من جهود احلكومة إلعادة هيكلة فاتورة دعم املش������تقات النفطية خالل 
ع������ام 2011م، إال أن احلجم املقدر لها في مش������روع موازنة العام املالي 2012م 
بلغ حوالي )308( مليار ريال، علماً بأن احتساب هذه الفاتورة في موازنة العام 
املالي 2012م قد مت على أساس سعر )75( دوالر للبرميل من النفط اخلام، وهو 
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نفس السعر املستخدم الحتساب املوارد النفطية، وهذا السعر املرتفع مقارنة 
مبثيله املقدر في موازنة 2011م إلى جانب الزيادة في كمية االستهالك احمللي 
من املش������تقات النفطية املقدرة لعام 2012م، قد عكس������ا نفسيهما بالزيادة في 
تقديرات دعم املش������تقات النفطية ملواد الكيروسني والدي�زل واملازوت اخلاص 
بالكهرباء والغاز املن�زلي املستورد مبعدل فاق األثر الذي جنم عن حترير ورفع 
أس������عار مادة البن�زين مما ترتب عليه زيادة في تقديرات نفقات دعم املشتقات 

النفطية في موازنة العام 2012م عن موازنة 2011م.
رابعًا: إن الزيادة في تقديرات إيرادات النفط جنمت بش������كل رئيس������ي عن رفع س������عر 
برمي������ل النفط اخلام املتوقع إل������ى )75( دوالر للبرميل، وزي������ادة حصة الدولة 
من النفط اخلام ف������ي عام 2012م  -بالرغم من توقع انخفاض إجمالي حجم 
اإلنتاج -نتيجة إضافة حصة ش������ركة كنديان نكسن من اإلنتاج في قطاع )14( 
املس������يلة بالكام������ل، إلى حصة احلكوم������ة النتهاء فترة عمل الش������ركة في هذا 
القطاع ف������ي الربع األخير من عام 2011م، وقدرت حصة احلكومة الس������نوية 
م������ن كميات النفط املقدر إنتاجها خالل عام 2012م ب�)62.212.524( برميل 
بزي������ادة عن املقدر في موازنة عام 2011م ب�������)9.628.705( برميل، في حني 
ُقدرت اإليرادات املتوقعة من الغاز الطبيعي املس������ال للعام املالي 2012م مببلغ 

)222.741.779( دوالر أمريكي، أي مايعادل )46.776( مليون ريال.
 خامس���ًا: التركيز في جانب النفقات الرأس������مالية واالستثمارية في مشاريع املوازنات 
على مش������اريع البن������ى التحتية، وخاصة في مجاالت الط������رق، والكهرباء، وكذا 
مش������اريع اخلدمات األساس������ية )التعليم، الصحة(، ملا لذلك من مساهمة ليس 
فق������ط في اخل������روج من حالتي الرك������ود والتدهور االقتصادي������ني بل وفي خلق 
فرص عمل جديدة للشباب وحتفيز النمو االقتصادي، وقد قدرت مخصصات 
النفقات الرأس������مالية واالس������تثمارية في مش������روع املوازنة العامة للدولة لعام 
2012م مببلغ )523( مليار ريال، ش������املًة ماستتحمله املوازنة العامة للدولة من 

مساهمة حكومية في رؤوس أموال الوحدات االقتصادية احمللية.
سادس���ًا: حرصت احلكوم������ة في مش������اريع موازناتها للعام املال������ي 2012م وفي ضوء 
اإلمكان������ات وامل������وارد املتاحة ليس فقط على اس������تيعاب أي التزامات س������ابقة 
للمشاريع االس������تثمارية ووضع املخصصات الالزمة الستمرار تنفيذ املشاريع 
االس������تثمارية القائم������ة - خاصة في قط������اع البنى التحتية األساس������ية وقطاع 
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اخلدمات األساس������ية- ب������ل وفي نفس الوقت زي������ادة املخصصات أو على األقل 
اإلبق������اء على املخصص������ات املعتمدة في موازنات اجلهات للع������ام املالي 2011م 

والالزمة لتقدمي اخلدمات العامة األساسية، وعلى النحو التالي:

قطاع تنمية املوارد البشرية :-. 1
التعلي�����م :أ- 

ُقدرت االعتمادات لقطاع التعليم املدرجة في مشاريع املوازنات العامة 
املختلفة للس������نة املالية 2012م مببلغ )436.312( مليون ريال، مقابل 
مبلغ )373.359( مليون ريال عام 2011م، بزيادة قدرها )62.953( 

مليون ريال وبنسب�ة منو)%16.9(.

 الصح�������ة :	- 
ُقدرت اعتمادات قطاع الصحة املدرجة في مشاريع املوازنات العامة 
املختلفة للسنة املالية 2012م مببلغ  )126.692( مليون ريال، مقابل 
مبلغ )114.612( مليون ريال عام 2011م، بزيادة قدرها )12.080( 

مليون ريال، وبنسبة منو )%10.5(.

قطاع البنى التحتية:-. 2
أولت احلكومة اإلنفاق االستثماري على البنى التحتية )وعلى وجه اخلصوص 
في قطاعي الكهرباء والطرق( اهتماماً كبيراً في مش������اريع موازناتها العامة 
للس������نة املالية 2012م، مل������ا لذلك من تأثير إيجابي في مج������ال تهيئة البيئة 
املالئمة لالس������تثمار ومن ثم في ارتفاع مع������دل منو الدخل القومي وبالتالي 
حتسني متوسط دخل الفرد ومستوى معيشته، مما يعزز سياسات مكافحة 
الفقر. وإنطالقاً من ذلك بلغت اعتمادات البنى التحتية املدرجة في مشاريع 
املوازنات العامة املختلفة لعام 2012م مبلغ )594.289( مليون ريال مقارنة 
مببل������غ )480.632( مليون ريال عام 2011م، بزي������ادة قدرها )113.657( 

مليون ريال وبنسبة منو )23.6%(، موزعة كما يلي:
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)املبالغ مباليني الرياالت(

مقدار 2012م2011مالبيان
التغير

نسبة 
التغير

16.6%171.066199.49128.425- قطاع الطرق

37.4%236.782325.45588.673- قطاع الكهرباء

-4.7%-72.78469.3433.441- قطاع املياه والصرف الصحي
برامج شبكة األمان االجتماعي :. 3

حرصت احلكومة على رصد املخصصات الس������نوية الالزمة لتفعيل برامج 
ش������بكة األمان االجتماعي والتي تس������تهدف التخفيف من حدة الفقر عن 
طريق مساعدة الفئات الفقيرة واملعدمة اقتصادياً واجتماعياً وزيادة الدعم 
النقدي للمس������تهدفني منها في إطار برنامج صندوق الرعاية االجتماعية، 
وكذا الدعم السلعي – دعم املشتقات النفطية- وإيجاد فرص عمل جديدة، 
كم������ا مت تخصيص التمويل الالزم لتفعيل برامج ش������بكة األمان االجتماعي 
األخرى والتي تقوم بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومشاريع تطوير اخلدمات 
األساسية، وتُقدر االعتمادات املرصودة لهذه البرامج في مشاريع موازنات 

عام 2012م على النحو التال�ي:
)املبالغ مباليني الرياالت(

مقدار 2012م2011مالبيان
التغير

نسبة 
التغير

81.5%44.43080.65336.223صندوق الرعاية االجتماعية

2.1%30.96931.606637الصندوق االجتماعي للتنمية

-36.7%-7.9855.0582.927برنامج األشغال العامة

46.9%83.384117.31733.933اإلجم���الي

هذا وتبلغ مخصص������ات مختلف برامج احلماية االجتماعية في مش������روع 
املوازنة العامة للدولة لعام 2012م مبلغ )535.465( مليون ريال.



17

للسنــة املاليـة
2012

األخ/ رئيس املجلس   
األخوة واألخوات األعضاء 

وفي ضوء ما س������بق، اسمحوا لي بأن استعرض املالمح الرئيسية ملشاريع املوازنات 
العامة للعام املالي 2012م بصورة إجمالية، وعلى النحو التالي: 

أواًل: مشروع املوازنة العامة للدولة:-
جانب املوارد العامة: - 1

ُقدرت املوارد العامة في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2012م 
مببلغ )2.111.130( مليون ريال، موزعة على النحو التالي:- 

	 :املوارد العامة بدون االقتراض اخلارجي
ُقدرت املوارد العامة بدون االقتراض اخلارجي مببلغ )2.065.266( 
مليون ريال، وقد جاءت هذه التقديرات بصورة أساس������ية محصلة 

ألهم املوارد العامة، وهي:
مليون ريال

1.062.872إيرادات النفط والغاز	 
427.601إيرادات مصلحة الضرائب	 
82.252إيرادات مصلحة اجلمارك	 
210.153حصة احلكومة من فائض األرباح	 
88.910بقية املوارد الذاتية احمللية	 
املنح اخلارجية املتوقعة، منها:	 

     املنح العينية اخلارجية )تتمثل في املنحة النفطية السعودية(
193.478
97.888

	 :املوارد من القروض اخلارجية 
ُقدرت املوارد من القروض اخلارجية مببلغ )45.864( مليون ريال. 
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جانب االستخدامات العامة:- 2

    بل�غ إجمال�ي االس������تخ�دامات العامة املقدرة في مش������روع املوازنة العام�ة 
للدولة للس������نة املالية 2012م مبلغ )2.672.741( مليون ريال، موزع�ة ع�لى 

النحو التالي:
	 : املوازنة التشغيلية

ُقدرت نفقات املوازنة التش������غيلية بحوالي مبلغ )2.108.427( مليون 
ريال بزيادة مقدارها )722.370( مليون ريال وبنس������به منو )%52.1( 
ع������ن ربط عام 2011م، وأهم أوج�ه الص�رف للموازنة التش������غيلية كما 

يلي:
             مليون ريال

أجور وتعويضات العاملني       886.287	 
نفقات على السلع واخلدمات واملمتلكات        612.908	 
اإلعانات واملنح واملنافع االجتماعية       572.480	 
نفقات اجلهات غير املبوبة         36.752	 

 
	 : املوازنة الرأسمالية

ُقدرت نفقات املوازنة الرأس������مالية بحوالي مبل������غ )523.028( مليون 
ريال بزيادة مقدارها )110.470( مليون ريال ونس������بة منو )%26.8( 

عن عام 2011م؛ موزعة على النحو التالي:               مليون ريال
اكتساب األصول غير املالية                      430.132   	 
املساهمة احلكومية برؤوس أموال	 

الوحدات االقتصادية احمللية                         92.896     

سداد القروض اخلارجية واحمللية واالشتراكات الرأسمالية في املؤسسات 	 
واملنظمات الدولية: 

ُقدر سداد القروض اخلارجية واحمللية )1( واالشتراكات الرأسمالية في 
املؤسسات واملنظمات الدولية مببلغ )41.286( مليون ريال بزيادة مقدارها 

)3.945( مليون ريال ونسبة منو )10.6%(؛ موزعة على النحو التالي:

)1( يتمثل سداد القروض احمللية في التزامات الصكوك اإلسالمية.
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 مليون ريال
سداد القروض اخلارجية         39.504   	 
سداد القروض احمللية          631	 
االشتراكات الرأسمالية في املؤسسات واملنظمات        	 

الدولية                                                  1.151
العجز في مشروع املوازنة:- 3

في ضوء التقديرات لكل من املوارد واالس������تخدامات، يتوقع أن يسفر تنفيذ 
املوازنة عن عجز نقدي كلي مببلغ )567.340( مليون ريال وعن عجز نقدي 
صاف������ي مببلغ )561.611( مليون ريال وبنس������بة )6.69%( و)6.62%( على 
التوال������ي من ناجت محلي إجمالي مقدر مببل������غ )8.484.599( مليون ريال، 
وتعود األس������باب الرئيس������ية للزيادة في هذا العجز إل������ى الزيادة الكبيرة في 
حجم االستخدامات العامة والتي فاقت الزيادة في املوارد العامة، والناجتة 
ع������ن حتميات التنفيذ الفعلي التي نفذت خارج موازنة 2011م، وااللتزامات 
احلتمية لعام 2012م وك������ذا االلتزامات املرحلة من عام 2011م إضافة إلى 
التزام������ات معاجلة األضرار التي نتجت ع������ن األحداث التي مرت بها اليمن 
خالل عام 2011م وغيرها من االلتزامات احلتمية التي السبيل إلى جتنبها.

ثانيًا: موازنات الوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة:-
 مليون ريال

بلغ إجمالي تقدي�رات املوارد واالستخ�دامات اجل�ارية 
والرأسمالية في مشروع عام 2012م مبلغ          534.511
مقارنة بربط بلغ في عام 2011م مبل�غ           402.225 

وبزيادة قدرها                          132.286  
وبنسب��ة زيادة             %32.9

ثالثًا: مشاريع موازنات وحدات القطاع االقتصادي)العام واملختلط(:-
 مليون ريال

− بلغ إجمالي االستخدامات واملوارد اجلارية والرأسمالية في مشروع 	
موازنات الوحدات االقتصادية للعام املالي 2012م مبلغ     4.552.108

− مقارنة بربط بلغ في عام 2011م مبلغ           3.806.050	
وبزيادة قدرها                                 746.058

وبنسب�����ة                     %19.6
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يتوزع هذا اإلجمالي، على جميع مكونات القطاع االقتصادي )إنتاجي، خدمي، مختلط( 

وعلى النحو التالي:-

مشروع موازنات الوحدات االقتصادية في القطاع اإلنتاجي:-أ - 
مليون ريال

− بلغ إجمالي تقديرات االستخدام��ات واملوارد اجلارية والرأسمالية	
في هذا القطاع للعام املالي 2012م مبلغ             4.233.051

− مقارنة بربط بلغ في عام 2011م مبلغ                     3.481.430	
وبزيادة قدرها                               751.621
وبنسب����ة                           %21.6

	-  مشروع موازنات الوحدات االقتصادية في القطاع اخلدمي:-
مليون ريال

− بلغ إجمالي تقديرات االستخدامات واملوارد اجلارية والرأسمالية	
في هذا القطاع للعام املالي 2012م مبلغ                     175.077

− مقارنة بربط بلغ في عام 2011م مبلغ                      159.467	
بزيادة تٌُق����در مببلغ                       15.610
وبنسب�����ة                                  %9.8

ج - مشروع موازنات الوحدات االقتصادية في القطاع املختلط:-
مليون ريال

− بلغ إجمالي تقديرات االستخدامات واملوارد اجلارية والرأسمالية	
في هذا القطاع للعام املالي 2012م مبلغ              143.980

− مقارنة بربط بلغ في عام 2011م مبلغ               165.153	
وبنقص يٌق����در مببلغ                        21.173
وبنسب�����ة                                   %12.8

وقد أسفرت مشاريع موازنات وحدات القطاعني العام واملختلط عن حصة للدولة في 
فائض األرباح لعام2012م مببلغ )210.153(مليون ريال، مقابل )85.997( مليون ريال 
لع������ام 2011م بزيادة مقدارها )124.156(مليون ريال وبنس������بة زيادة بلغت )%144.4( 
وإعان������ة عجز جاري لعام 2012م مببلغ )37.583( مليون ريال مقابل )29.409(مليون 
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ريال في عام 2012م بزيادة قدرها )8.174( مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت )%27.8(.
فيما بلغت املس������اهمة الرأسمالية للدولة للعام 2012م مبلغ )92.496( مليون ريال، 
مقابل )43.980( مليون ريال ربط عام 2011م وبزيادة قدرها )48.516( مليون ريال 

وبنسبة زيادة بلغت )%110.3(.

وقد تضمنت مجلدات املوازنات املرفقة تفاصيل كاملة عن مشاريع املوازنات العامة 
املختلفة لعام 2012م، وكذا توقعات اإلطار متوسط املدى للموازنة العامة للدولة للفترة 

)2012-2014م(.

األخ/ رئيس املجلس   
األخوة واألخوات األعضاء

نؤكد ملجلس������كم املوقر بأن ماس������اد من تعاون وتكامل قويني ومثمرين بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية خالل الفترة املاضية، سيزيد في الفترة القادمة على نحو ينعكس 
بصورة إيجابية في اس������تكمال ماهو هام وذي أولوية من تش������ريعات مالية واقتصادية 
تساهم في حتقيق األهداف والبرامج والسياسيات التنموية االقتصادية واالجتماعية.
ونح������ن على ثق������ة من أن مناقش������اتكم وآراءكم وتوصياتكم اجلادة واملثمرة ملش������اريع 
املوازنات العامة، ستلقى جل اهتمامنا سواًء خالل تنفيذنا ملشاريع موازنات هذا العام 

أو عند إعدادنا وتنفيذنا ملشاريع موازنات األعوام القادمة.
 وفي األخير اليس������عني إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمجلس على مؤازرتة 
الدائمة والدؤوبة جلهود احلكومة، س������ائاًل املولى عجز وج������ل أن يكلل جهودنا جميعاً 
ويوفقنا ملا فيه خير الوطن ورفعته وحتس������ني مستوى معيشة أبنائه في ظل قيادة األخ 

املشير/ عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية )حفظه الله(. 
ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعلَيُْكْم ِإْذ ُكنْتُْم  قال تعالى: )َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميًعا َواَل تََفَرّ
أَْع������َداًء َفَألََّف بنَْيَ ُقلُوِبُك������ْم َفَأْصَبْحتُْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكنْتُْم َعلَى َش������َفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر 

ُ اللَُّه لَُكْم آَيَاِتِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن(       اآلية )103( سورة  آل عمران َفَأنَْقَذُكْم ِمنَْها َكَذِلَك يَُبنِيّ

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

                         صخر أحمد الوجيـــه
                         وزي���ر املالي������ة
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جداول مشاريع املوازنات العامة
للسنة املالية 2012م

ملخص
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ربط السنة املالية 2011

أواًل : القطاع اإلنتاجي

مشروع الفائض وحصة الدولة منه
للعام املالي 2012م
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مشروع الفائض وحصة الدولة منه
للعام املالي 2012م
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)مليون ريال(مبوجب رسالة وزارة التخطيط بتاريخ 2011/9/27م
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مصادر التمويل لقطاعي تنمية الموارد البشرية والبنى التحتية
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للسنــة املاليـة
2012

مشـــــــــــــروع 
قانون رقم )       ( لسنـــــة 2012م

بربط املوازنة العامة للدولــــــة
للسنة املاليــــــة 2012م

باسم الشعب:
رئيس اجلمهورية :

بعد االطالع على دستور اجلمهورية اليمنية.	 
وعلى القانون رقم )8( لسنة 1990م بشأن القانون املالي وتعديالته.	 
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2000م بشأن السلطة احمللية وتعديالته.	 
وبعد موافقة مجلس النواب.	 

أصدرنا القانون اآلتي نصه :-
مادة )1(: تقدر جملة املوارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة املالية 2012م مببلغ 
وإحدى عشر  ومائة  تريليون  ريال فقط/أثنان   )2.111.129.453.000(
مليار ومائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وثالثة وخمسون ألف ريال ال 

غير وذلك كما يلي :

2.111.129.453.000اإلجمالي العام

526.782.398.000الباب األول: اإليرادات الضريبية

193.478.670.000الباب الثاني: املن�����ح

1.342.846.282.000الباب الثالث: إيرادات دخل امللكية ومبيعات السلع واخلدمات والتحويالت واملتنوعة

86.709.000الباب الرابع: التصرف في األصول غير املالية

47.935.394.000الباب اخلامس: التصرف في األصول املالية وحتمل اخلصوم 

املبالغ بالريال
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مــــــادة )2(: ت���ق���در ج��م��ل��ة االس���ت���خ���دام���ات ال���ع���ام���ة ل���ل���م���وازن���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��دول��ة 
ري����ال  )2.672.740.773.000( 2012مب����ب����ل����غ  امل���ال���ي���ة   ل��ل��س��ن��ة 

وأربعون  وسبعمائة  مليار  وسبعون  وأثنان  وستمائة  تريليون  أثنان  فقط/   
مليون وسبعمائة وثالثة وسبعون ألف ريال الغير وذلك كما يلي :-

2.672.740.773.000اإلجمالي العام

886.287.153.000الباب األول: أجور وتعويضات العاملني

612.907.673.000الباب الثاني: نفقات على السلع واخلدمات واملمتلكات

572.480.559.000الباب الثالث: اإلعانات واملنح واملنافع االجتماعية

36.751.485.000استخدامات غير مبوبة

430.131.797.000الباب الرابع: اكتساب األصول غير املالية

134.182.106.000الباب اخلامس: اكتساب األصول املالية وتسديدات اخلصوم 

مادة )3(: يقدر عجز املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2012مببلغ    
 )561.611.320.000( ريال 

فقط/ خمسمائة وواحد وستون مليار وستمائة وإحدى عشر مليون 
وثالثمائة وعشرون ألف ريال الغير.

جزءاً  للدولة  العامة  املوازنة  بجداول  املدرجة  اخلاصة  التأشيرات  تعتبر  مادة )4(: 
مكماًل ألحكام هذا القانون ولها قوته ويجب االلتزام بتنفيذها.

املالية وحتصيل اإلي��رادات املقدرة والصرف من  التصرفات  تخضع كافة  مادة )5(: 
لسنة   )8( رقم  املالي  القانون  ألحكام  القانون  هذا  مبقتضى  االعتمادات 
1990 م وتعديالته بالقانون رقم )50( لسنة 1999م ، وقانون السلطة احمللية 

رقم )4( لسنة 2000م وتعديالته والقوانني واألنظمة واللوائح النافذة .

املعتمد  عن  النفط  أسعار  ارتفاع  استمرار  حالة  في  املالية  وزارة  تفوض  مادة )6(: 
مبوازنة السنة املالية 2012م بتغطية دعم املشتقات النفطية كالتزام حتمي 
ال سبيل لتجنبه، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة احملققة من أسعار 

بيع النفط.

املبالغ بالريال
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2012

يتعارض مع  القانون مبا ال  لهذا  التنفيذية  التعليمات  املالية  وزير  يصدر  مادة )7(: 
أحكام القانون املالي رقم )8( لسنة 1990م وتعديالته بالقانون رقم )50( 
وتعديالته  لسنة 2000م   )4( رقم  السلطة احمللية  وقانون   ، لسنة 1999م 

والقوانني واألنظمة واللوائح النافذة.

مادة )8(: يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر برئاسة اجلمهورية بصنعاء
بتــاريخ :    /     / 1433هـ
املوافق :     /      / 2012م

         
                                                                                     عبد ربه منصور هادي

                                                                                              رئيس اجلمهورية
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مشروع
 قانون رقم )     ( لسنة 2012م

بربط موازنات الوحدات املستقلة
وامللحقة والصناديق اخلاصة

للسنة املالية 2012م

باسم الشعب  :
رئيس اجلمهورية  :

بعد اإلطالع على دستور اجلمهورية اليمنية.	 
وعلى القانون رقم ) 8 ( لسنة 1990م بشأن القانون املالي وتعديالته.	 
وبعد موافقة مجلس النواب.	 

أصدرنا القانون اآلتي نص��ه 
مــادة ) 1 ( : 

والصناديق  وامللحقة  املستقلة  الوحدات  موازنات  إعتمادات  إجمالي  يقدر  أ. 
املالية  للسنة  والرأسمالية  اجلارية  واملوارد  اإلستخدامات  من  لكل  اخلاصة 
وثالثون  وأربعة  خمسمائة  فقط/  ريال  مببلغ )534،510،533،000(  2012م 

مليار وخمسمائة وعشرة مليون وخمسمائة وثالثة وثالثون ألف ريال ال غير.
مببلغ  2012م  املالية  للسنة  اجلاري  النشاط  فائض  إجمالي  يقدر  ب. 
)110،402،779،000( ري��ال فقط/مائة وعشرة مليار وأربعمائة واثنان مليون 

وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال ال غير.

وذلك كما يلي :-
أواًل: الوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة التي تتبع النظام احملاسبي 
املوحد في إعداد وتنفيذ املوارد واالستخدامات اخلاصة بها وفقاً لقوانني 

إنشائها.
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تقديرات عام 
تقديرات عام البيــان2012م

البيــان2012م

أ- االستخدامات اجل�اري�ةأ- ال�م�وارد اجل�اري�ة

البا	 األول : إيرادات 242،224،708،000
البا	 األول : املرتبات واالجور10،783،751،000النشاط اجلاري

وما في حكمها

البا	 الثاني : اإليرادات 86،841،168،000
29،085،060،000املتنوعة

البا	 الثاني : مستلزمات 
اإلنتاج ومشتريات بغرض 

البيع

24،047،913،000
البا	 الثالث :

إيرادات األوراق املالية 
233،326،655،000والعوائد

البا	 الثالث : املصروفات 
اجلارية التحويلية 

واملخصصة البا	 الرابع : إيرادات 30،484،456،000
جارية حتويلية

جملة االستخدامات اجلارية273،195،466،000جملة املوارد اجلارية383،598،245،000

جملة حسا	 التوزيع110،402،779،000حسا	 العجز اجلاري
)فائض النشاط اجلاري(

إجمالي عام املوارد 383،598،245،000
إجمالي عام االستخدامات 383،598،245،000اجلارية

اجلارية

	- االستخدامات الرأسمالية	- املوارد الرأسمالية :

البا	 اخلامس: اإليرادات 113،729،479،000
البا	 الرابع : مشروعات قيد 5،923،439،000الرأسمالية

التنفيذ

البا	 السادس : إيرادات 2،740،507،000
البا	 اخلامس : التحوي�الت  110،546،547،000حتويلية رأسمالية 

الرأسمالية

جملة االستخدامات 116،469،986،000جملة املوارد الرأسمالية116،469،986،000
الرأسمالية

إجمالي عام املوارد 500،068،231،000
إجمالي عام االستخدامات 500،068،231،000اجلارية والرأسمالية

اجلارية والرأسمالية

املبالغ بالريال
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ثانيًا: الوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة التي تتبع النظام احملاسبي 
احلكومي في إعداد وتنفيذ املوارد واإلستخدامات اخلاصة بها وفقاً لقوانني 

إنشائها.

تقديرات عام 
تقديرات عام البيــان2012م

البيــان2012م

االستخداماتامل�����وارد

اإلجمالي العام 34،442،302،000اإلجمالي العام للموارد34،442،302،000
لالستخدامات

البا	 األول : اإليرادات 
البا	 األول : أجور وتعويضات 1،997،603،000الضريبية

العاملي

البا	 الثاني : نفقات على 631،167،000البا	 الثاني : املن���ح27،142،905،000
السلع واخلدمات واملمتلكات

2،404،739،000
البا	 الثالث : إيرادات دخل 

امللكية ومبيعات السلع 
واخلدمات والتحويالت 

واملتنوعة
البا	 الثالث : اإلعانات واملنح 1،132،274،000

واملنافع االجتماعية

البا	 الرابع : التصرف في 
البا	 الرابع : اكتسا	 30،190،354،000األصول غير املالية

األصول غير املالية

4،894،658،000
البا	 اخلامس : التصرف 
في األصول املالية وحتمل 

اخلصوم
490،904،000

البا	 اخلامس : اكتسا	 
األصول املالية وتسديدات 

اخلصوم

املبالغ بالريال
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م��ادة ) 2 ( : تعتبر التأشيرات اخلاصة املدرجة بجداول موازنات الوحدات املستقلة 
وامللحقة والصناديق اخلاصة جزء مكماَل لهذا القانون ولها قوته ويجب 

االلتزام بها.

م��ادة ) 3 ( :تخضع كافة التصرفات املالية وحتصيل اإليرادات املقدرة والصرف من 
االعتمادات مبقتضى هذا القانون ألحكام القانون املالي رقم )8 ( لسنة 
واألنظمة  والقوانني  وتعديالتها  التنفيذية  والئحته  وتعديالته  1990م 

واللوائح النافذة.

م��ادة ) 4 ( :يص�در وزير املالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون مبا ال يتعارض 
مع أحكامه وأحكام القانون املالي رقم ) 8 ( لسنة 1990م وتعديالته 
وقانون  اخلاصة  والصناديق  وامللحقة  املستقلة  اجلهات  وقوانني 
املؤسسات رقم)35( لسنة 1991م وتعديالته والقوانني األخرى النافذة.

اجلريدة  في  وينشر  2012م  عام  يناير  أول  من  القانون  بهذا  :يعمل   )  5  ( م��ادة 
الرسمية.

صدر برئاسة اجلمهورية بصنع�اء
بتاريخ :       /          / 1433ه�
املوافق:        /          /2012م

عبدربه منصور هادي
رئيس اجلمهـورية
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مشروع قانون رقم )    ( لسنة 2012م
بربط موازنات الوحدات االقتصادية للسنة املالية 2012م

باسم الشعب
رئيس اجلمهورية

بعد االطالع على دستور اجلمهورية اليمنية 
وعلى القانون املالي رقم )8( لسنة 1990م وتعديالته

      وبعد موافقة مجلس النوا	 
        اصدرنا القانون االتي نصه 

مادة )1(:
 أ-  يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع االنتاجي 
لكل من االستخدامات واملوارد اجلارية والرأسمالية للسنة املالية 2012م مببلغ 
وثالثون  وثالثة  ومئتان  ترليون  اربعة  فقط  ريال   )4.233.051.214.000(

مليار وواحد وخمسون مليون ومئتان واربعة عشر الف ريال الغير.
ب - يقدر اجمالي فائض النشاط اجلاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع 
فقط  ريال   )  273.351.400.000( مببلغ  2012م  املالية  للسنة  االنتاجي 
وأربعمائة  مليون  وخمسون  وواحد  وثالثمائة  مليار  وسبعون  وثالثة  مئتان 
مببلغ  الفائض  هذا  إجمالي  من  احلكومة  حصة  وتقدر  الغير،  ريال  الف 
وخمسة  ومائتان  مليار  وخمسة  مئتان  فقط  ريال   )205.295.580.000(

وتسعون مليون وخمسمائة وثمانون الف ريال الغير.
ج - يقدر عجز النشاط اجلاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع االنتاجي للسنة 
مليار وستمائة  ثالثة  ريال فقط   )3.672.113.000( ،مببلغ  املالية 2012م 

واثنان وسبعون مليون ومائة وثالثة عشر الف ريال الغير عجزاً معاناً.
د- تقدر مساهمة احلكومة الرأسمالية مبوازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع 
االنتاجي للسنة املالية 2012م مببلغ )61.345.021.000( ريال فقط واحد 
ريال  الف  وعشرون  وواحد  مليون  واربعون  وخمسة  وثالثمائة  مليار  وستون 

الغير.
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وذلك للقطاع االنتاجي كما يلي:-

التقديراتالبيانالتقديراتالبيان
املوارد اجلاريةاالستخدامات اجلارية

البا	 االول :
72.267.222.000املرتبات واألجور

البا	 األول:
ايرادات النشاط 

اجلاري
3.124.864.247.000

البا	 الثاني:
املستلزمات املباشرة 

لإلنتاج
البا	 الثاني:3.425.033.716.000

538.423.194.000االيرادات املتنوعة

البا	 الثالث :
املصروفات التحويلية 

واملخصصة
132.762.955.000

البا	 الثالث :
29.613.336.000إيرادات اوراق مالية

البا	 الرابع :
206.842.403.000ايرادات جارية حتويلية

جملة االستخدامات 
3.899.743.180.000جملة املوارد اجلارية3.630.063.893.000اجلارية

3.672.113.000عجز النشاط اجلاري273.351.400.000فائض النشاط اجلاري

اجمالي عام 
اجمالي عام املوارد 3.903.415.293.000االستخدامات اجلارية

3.903.415.293.000اجلارية

املوارد الرأسماليةاالستخدامات الرأسمالية

البا	 الرابع :
البا	 اخلامس :200.847.377.000مشاريع قيد التنفيذ

236.521.774.000االيرادات الرأسمالية

البا	 اخلامس:
128.788.544.000التحويالت الرأسمالية

البا	 السادس :
ايرادات حتويلية 

رأسمالية
93.114.147.000

اجمالي عام 
االستخدمات 

الرأسمالية
إجمالي عام املوارد 329.635.921.000

329.635.921.000الرأسمالية

إجمالي عام 
اإلستخدامات اجلارية 

والرأسمالية
إجمالي عام املوارد 4.233.051.214.000

4.233.051.214.000اجلارية والرأسمالية

املبالغ بالريال
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مادة )2( :
 أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع اخلدمي 
لكل من اإلستخدامات واملوارد اجلارية والرأسمالية للسنة املالية 2012م مببلغ 
)175.076.897.000( ريال فقط مائة وخمسة وسبعون مليار و ستة وسبعون 

مليون وثمامنائة وسبعة وتسعون الف ريال ال غير.
الطابع  ذات  العام  القطاع  بوحدات  اجلاري  النشاط  فائض  إجمال  يقدر   – ب 
اخلدمي للسنة املالية 2012م مببلغ )8.421.350.000( ريال فقط ثمانية 
مليار وأربعمائة وواحد وعشرون مليون وثالثمائة وخمسون الف ريال ال غير، 
وتقدر حصة احلكومة من إجمالي هذا الفائض مببلغ )3.558.020.000( 
ريال فقط  ثالثة مليار وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون وعشرون الف ريال 

ال غير .
اخلدمي  الطابع  ذات  العام  القطاع  لوحدات  اجلاري  النشاط  يقدر عجز   – ج 
للسنة املالية 2012م مببلغ  )33.911.000.000( ريال فقط ثالثة وثالثون 

مليار وتسعمائة واحدى عشر مليون ريال ال غير عجزاً معاناً.
د- تقدر مساهمة احلكومة الرأسمالية مبوازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع 
اخلدمي للسنة املالية 2012م مببلغ )31.151.653.000( ريال فقط واحد 
وثالثون مليار ومائة وواحد وخمسون مليون وستمائة وثالثة وخمسون الف 

ريال ال غير.
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وذلك للقطاع اخلدمي كما يلي:-

التقديراتالبيانالتقديراتالبيان

املوارد اجلاريةاالستخدامات اجلارية
البا	 االول :

البا	 األول:32.593.072.000املرتبات واألجور
53.397.184.000ايرادات النشاط اجلاري

البا	 الثاني:
املستلزمات املباشرة 

لإلنتاج
البا	 الثاني:38.537.146.000

1.374.585.000االيرادات املتنوعة

البا	 الثالث :
املصروفات التحويلية 

واملخصصة
10.889.847.000

البا	 الثالث :
5.000.000إيرادات اوراق مالية

البا	 الرابع :
1.753.646.000ايرادات جارية حتويلية

جملة االستخدامات 
56.530.415.000جملة املوارد اجلارية82.020.065.000اجلارية

33.911.000.000عجز النشاط اجلاري8.421.350.000فائض النشاط اجلاري
اجمالي عام 

90.441.415.000اجمالي عام املوارد اجلارية90.441.415.000االستخدامات اجلارية

املوارد الرأسماليةاالستخدامات الرأسمالية
البا	 الرابع :

البا	 اخلامس :81.455.088.000مشاريع قيد التنفيذ
80.028.000.000االيرادات الرأسمالية

البا	 اخلامس:
البا	 السادس :3.180.394.000التحويالت الرأسمالية

4.607.482.000ايرادات حتويلية رأسمالية

اجمالي عام 
إجمالي عام املوارد 84.635.482.000االستخدمات الرأسمالية

84.635.482.000الرأسمالية

إجمالي عام 
اإلستخدامات اجلارية 

والرأسمالية
إجمالي عام املوارد اجلارية 175.076.897.000

175.076.897.000والرأسمالية

املبالغ بالريال
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مادة )3( :
 أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع املختلط لكل من اإلستخدمات 
واملوارد اجلارية والرأسمالية للسنة املالية 2012م مببلغ )143.980.285.000( 
ريال فقط مائة وثالثة وأربعون مليار وتسعمائة وثمانون مليون ومائتان وخمسة 

وثمانون الف ريال الغير .
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط اجلاري بوحدات القطاع املختلط للسنة املالية 
2012م مببلغ )10.400.100.000( ريال فقط عشرة مليار وأربعمائة مليون 
ومائة الف ريال ال غير ، وتقدر حصة احلكومة من إجمالي هذا الفائض مببلغ 
ومائة  مليون  وتسعون  وتسعة  ومئتان  مليار  فقط  ريال   )1.299.172.000(

واثنان وسبعون الف ريال ال غير.
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وذلك للقطاع املختلط كما يلي:-

التقديراتالبيانالتقديراتالبيان

املوارد اجلاريةاالستخدامات اجلارية
البا	 االول :

البا	 األول:10.609.791.000املرتبات واألجور
109.384.357.000ايرادات النشاط اجلاري

البا	 الثاني:
املستلزمات املباشرة 

لإلنتاج
البا	 الثاني:54.768.550.000

1.907.650.000االيرادات املتنوعة

البا	 الثالث :
املصروفات التحويلية 

واملخصصة
48.362.021.000

البا	 الثالث :
690.000.000إيرادات اوراق مالية

البا	 الرابع :
12.158.455.000ايرادات جارية حتويلية

جملة االستخدامات 
124.140.462.000جملة املوارد اجلارية113.740.362.000اجلارية

عجز النشاط اجلاري10.400.100.000فائض النشاط اجلاري
اجمالي عام 

اجمالي عام املوارد 124.140.462.000االستخدامات اجلارية
124.140.462.000اجلارية

املوارد الرأسماليةاالستخدامات الرأسمالية
البا	 الرابع :

البا	 اخلامس :3.028.700.000مشاريع قيد التنفيذ
6.590.586.000االيرادات الرأسمالية

البا	 اخلامس:
16.811.123.000التحويالت الرأسمالية

البا	 السادس :
ايرادات حتويلية 

رأسمالية
13.249.237.000

اجمالي عام 
االستخدمات 

الرأسمالية
إجمالي عام املوارد 19.839.823.000

19.839.823.000الرأسمالية

إجمالي عام 
اإلستخدامات اجلارية 

والرأسمالية
إجمالي عام املوارد 143.980.285.000

143.980.285.000اجلارية والرأسمالية

املبالغ بالريال



70

ملشـــاريع املــوازنات العـامة البيان المالي

مادة )4( :
 تعتبر التأشيرات اخلاصة املدرجة مبوازنات القطاع االقتصادي جزءاً مكماًل 

ألحكام هذا القانون ولها قوته ويجب اإللتزام بتنفيذها.
مادة )5( :

من  والصرف  املقدرة  اإليرادات  وحتصيل  املالية  التصرفات  كافة  تخضع   
اإلعتمادات مبقتضي هذا القانون ألحكام القانون املالي رقم )8( لسنة 1990م 

وتعديالته والئحته التنفيذية والقوانني واألنظمة واللوائح النافذة .
مادة )6( :

 يصدر وزير املالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون مبا ال يتعارض في أحكامه 
وأحكام القانون املالي رقم )8( لسنة 1990م وتعديالته والقوانني األخرى النافذة.

مادة )7( :
  يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر برئاسة اجلمهورية – صنعاء
بتاريخ    /     / 1433ه�
املوافق    /     /2012م

 عبدربة منصور هادي
رئيس اجلمهورية           






