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قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

عدل �موجب القانون رقم (50) لسنة 1999م

قانون رقم(8) لسنة 1990م

�شأن القانون المالي

 

�اسم الشعب

رئ�س مجلس الرئاسة.

�عد اإلطالع على اتفاق إعالن الجمهور�ة ال�من�ة.

وعلى دستور الجمهور�ة ال�من�ة.

و�عد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة. 

أصدرنا القانون اآلتي نصه:-

ال�اب األول

نطاق سر�ان القانون

مادة(1): تطب� أح�ام هذا القانون على جم�ع الوزارات والمصالح الح�وم�ة والهیئات ومختلف األجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة �ما فیها جم�ع الوحدات اإلدار�ة والمجالس المحل�ة التي تتضمنها
موازنات المحافظات.

وتطب� ذات األح�ام على جم�ع الوحدات االقتصاد�ة في القطاع العام والمختل� والوحدات ذات المیزان�ات المستقلة والملحقة ما لم ینص في قوانین اإلنشاء على غیر ذلك �ما تطب� أح�ام هذا القانون ف�ما لم یرد �ه
نص خاص على الجهات التي تتضمن قوانین إنشائها قواعد وأح�ام ونظم خاصة بها.

مادة(2): �قصد �التعار�ف التال�ة أینما وردت المعاني المبینة قر�ن �ل منها ما لم �قتضي الس�اق معنى آخر.

الموازنات العامة:

هي الجداول الشاملة لجم�ع اإلیرادات المقدر تحصیلها وجم�ع النفقات المتوقع إنفاقها خالل السنة المال�ة.

الموازنة العامة للدولة:

هي موازنة الوزارات وما في ح�مها والمصالح والهیئات العامة ومختلف األجهزة وفروعها التي تتضمنها وموازنات الوحدات اإلدار�ة والمجالس المحل�ة.

 موازنة الوحدات االقتصاد�ة:

هي الموازنات التخط�ط�ة لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة رأسمالها �الكامل و�ذا الوحدات المختلطة التي تساهم الح�ومة في رأسمالها.

المیزان�ات المستقلة والملحقة:

هي میزان�ات الوحدات التي ال تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات االقتصاد�ة.

میزان المراجعة:

هو الكشف الدور�(شهر�/مدة/سنو�)الذ� یتضمن نها�ة أرصدة الحر�ة في الحسا�ات المفتوحة �الدفاتر �ش�ل عام.

خز�نة الدولة:

حساب الدولة لد� البنك المر�ز� (إیرادات/نفقات)

اإلهالك:

هو النقص التدر�جي في ق�م األصول والموجودات نتیجة لقدمها أو استعمالها, أو للتطور التكنولوجي خالل السنة المال�ة.

السنة المال�ة:

هي اثني عشر شهرًا تبدأ من أول ینایر وتنتهي في آخر د�سمبر.

معدل اإلهالك:

هو المعدل الذ� �حسب �موج�ه قس� اإلهالك ط�قًا لقرار وز�ر المال�ة.

التقادم:

هو مرور فترة زمن�ة محددة قانونًا یترتب علیها انقضاء الحقوق المال�ة وأیلولة حقوق األفراد والشر�ات والمؤسسات الخاصة إلى خزانة الدولة , و�ذا انقضاء الحقوق المال�ة �النس�ة للدولة.

قانون
قانون معدل بقانون

قرار بقانون
دستور الجمھورية الیمنیة

موافقإدخل بريدك اإللكتروني

 تعديل خیارات المشترك. 
 تفعیل اإلشتراك / إنسحاب 

••••••••اسم المستخدم

 تسجیل إشتراك جديد.. 
 نسیت كلمة المرور 

دخول 

http://www.yemen-nic.info/english_site/
http://www.yemen-nic.info/index.php
http://www.yemen-nic.info/yemen/
http://www.yemen-nic.info/government/
http://www.yemen-nic.info/sectors/
http://www.yemen-nic.info/NIC/
http://www.yemen-nic.info/personal/
http://www.yemen-nic.info/bitrix/rk.php?id=63&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B63%5D+%5BTOP1%5D+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86&goto=http%3A%2F%2Fwww.yemen-nic.info%2Fcrimes%2Findex.php
http://www.yemen-nic.info/tourism_site/
http://www.yemen-nic.info/agri/
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11273&print=Y
http://www.yemen-nic.info/search/map.php
http://www.yemen-nic.info/
http://www.yemen-nic.info/db/
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/SECTION_ID=541
http://www.yemen-nic.net/contents/laws/detail.php?ID=18794
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/section.php?SECTION_ID=541
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/section.php?SECTION_ID=542
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/section.php?SECTION_ID=543
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/dostor.php?ID=5846
http://www.yemen-nic.info/personal/subscr_edit.php
http://www.yemen-nic.info/personal/subscr_edit.php
http://www.yemen-nic.info/auth.php?register=yes
http://www.yemen-nic.info/auth.php?forgot_password=yes


4/7/2020 .قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي

www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11273 2/6

النظام المحاسبي الموحد:

هو النظام المحاسبي الصادر �موجب قرار مجلس الوزراء.

األساس النقد�:

هو األساس المحاسبي الذ� �عتمد على إعداد الموازنة أل�ة سنة مال�ة شاملة لتقدیرات اإلیرادات والنفقات المتوقع تحصیلها أو صرفها خالل تلك السنة و�ذلك تحمیل الحساب الختامي لتلك الموازنة �اإلیرادات التي تم
تحصیلها والنفقات التي صرفت فعًال �غض النظر عما إذا �انت اإلیرادات أو النفقات تعود إلى نفس السنة المال�ة أو سنة سا�قة أو الحقة.

أساس االستحقاق:

هو األساس المحاسبي الذ� �عتمد على إعداد الموازنة أل�ة سنة مال�ة شاملة لتقدیرات اإلیرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خالل تلك السنة و�ذلك تحمیل الحساب الختامي لتلك الموازنة �اإلیرادات والنفقات �غض
النظر عما إذا �ان قد تم تحصیل اإلیرادات أو صرف النفقات من عدمه.

الوحدات اإلدار�ة:

هي أجهزة السلطة المحل�ة.

 

ال�اب الثاني

ه�اكل الموازنات العامة

 وأسلوب إعدادها

مادة(3): تتكون الموازنة العامة من:-

1-الموازنة العامة للدولة �ما فیها موازنات الوحدات اإلدار�ة والمجالس المحل�ة.

2-موازنات الوحدات االقتصاد�ة(العام والمختل�)

3-موازنات الوحدات المستقلة والملحقة

مادة(4): الموازنات العامة هي الترجمة الرقم�ة للبرنامج المالي عن سنة مال�ة مقبلة لتحقی� أهداف معینة في إطار الخطة العامة للدولة للتنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة وط�قًا للس�اسات المال�ة والنقد�ة واالقتصاد�ة
واالجتماع�ة للدولة.

مادة(5): الموازنات العامة المشار إلیها في هذا القانون موازنات سنو�ة تعد عن سنة مال�ة تبدأ في أول ینایر وتنتهي في آخر د�سمبر من نفس العام.

مادة(6): -أ - یجب أن تتضمن الموازنات العامة موازنات �افة الجهات والوحدات واألجهزة التي �سر� علیها هذا القانون وال یجوز استثناء أ� جهة من الجهات.

    ب- یجب أن تشمل الموازنات العامة:

1-تقدیرات لكافة أنواع اإلیرادات �ما في ذلك جم�ع المساعدات واله�ات العین�ة والنقد�ة والمسحو�ات من القروض العین�ة والنقد�ة التي �حتمل تحصیلها أو الحصول علیها خالل السنة المال�ة موضع التقدیر.

2-تقدیرات لكافة أنواع النفقات المتوقع إنفاقها خالل السنة المال�ة موضع التقدیر �ما في ذلك المخصصات لخدمة الدیون أو القروض المحل�ة والخارج�ة.

مادة(7): تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التنظ�م اإلدار� لألجهزة والوحدات اإلدار�ة والمجالس المحل�ة والتصنیف الوظ�في ألوجه نشا� الدولة وتصدر �قانون.

مادة(8): تعد موازنة لكل وحدة من الوحدات االقتصاد�ة للقطاع (العام والمختل�) و�صدر لكل مجموعة نوع�ة منها قانون على الوجه التالي:-

أ- موازنات وحدات القطاع العام ذات الطا�ع الخدمي.

ب- موازنات وحدات القطاع العام ذات الطا�ع اإلنتاجي.

ج- موازنات وحدات القطاع المختل�.

  وتحدد �قرار من مجلس الوزراء  وحدات القطاع العام ذات الطا�ع الخدمي.

مادة(9): تعد میزان�ة خاصة لكل وحدة من الوحدات ذات المیزان�ات المستقلة والملحقة و�صدر لكل منها قانون �اعتمادها.

مادة(10): تقسم الموازنة العامة إلى جدولین رئ�سیین أحدهما لإلیرادات واآلخر للنفقات , �ما تقسم إلى جزئین هما:

الجزء األول:  موازنة اإلیرادات والنفقات الجار�ة.

الجزء الثاني: موازنة اإلیرادات والنفقات الرأسمال�ة.

مادة(11): تبوب الموازنات العامة إلى أبواب و�نود وأنواع ومجموعات وحسا�ات تحدد الالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون مدلوالتها وطب�عتها ومسم�اتها , و�جوز العت�ارات �قرها مجلس النواب أن تدرج في الموازنة
العامة للدولة اعتمادات �صفة إجمال�ة دون التقید بتقس�مات األبواب.

مادة(12): تش�ل �قرار من رئ�س مجلس الوزراء لجنة عل�ا للموازنة لمناقشة وتحدید اإلطار العام لمشار�ع الموازنات, �ما تش�ل �ل عام لجنة فن�ة للموازنات �قرار من وز�ر المال�ة وتحدد الالئحة التنفیذ�ة طر�قة
تش�یل اللجنة واختصاصاتها.

مادة(13): �صدر وز�ر المال�ة في �ل عام األسس والقواعد العامة التي تت�عها الجهات في إعداد مشار�ع موازناتها وذلك في ضوء اإلطار العام المقر من اللجنة العل�ا للموازنة و�ما یتف� مع أح�ام هذا القانون.

مادة(14): تش�ل في �ل جهة لجنة تختص بإعداد مشروع موازنتها وتلتزم في اإلعداد �األسس والقواعد الصادرة من وز�ر المال�ة المنصوص علیها في المادة السا�قة و�النماذج والجداول التي تحددها وزارة المال�ة.

وتحدد الالئحة التنفیذ�ة طر�قة تش�یل اللجنة ومهامها واختصاصاتها.

مادة(15): یت�ع األساس النقد� في إعداد الموازنة العامة للدولة و�ت�ع أساس االستحقاق في إعداد موازنات الوحدات االقتصاد�ة للقطاع (العام والمختل�) والمیزان�ات المستقلة والملحقة ما لم ینص في قوانین
إنشائها على غیر ذلك.

مادة(16): یتم تقدیر اإلیرادات دون أن تخص منها أ�ة نفقات وال یجوز تخص�ص أ� إیراد من اإلیرادات لوجه معین من أوجه الصرف إال �قانون.

مادة(17): تلتزم �ل جهة بتقد�م مشروع موازنتها في المواعید التي تحددها وزارة المال�ة وٕاذا تأخرت أ�ة جهة في تقد�م مشروع موازنتها عن الم�عاد المحدد تولت وزارة المال�ة التقدیر.

مادة(18): تتولى وزارة المال�ة دراسة وتحلیل مشار�ع الموازنات المقدمة من الجهات وتقدم نتائج دراستها إلى اللجنة الفن�ة لتتولي مناقشتها مع الجهات ورفعها إلى اللجنة العل�ا مشفوعة بب�ان یتضمن عرضًا عامًا
لألسس واألهداف التي بني علیها المشروع.
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مادة(19): تتولى وزارة المال�ة تحضیر الصورة النهائ�ة لمشار�ع الموازنات العامة المنصوص علیها في هذا القانون في ضوء ما أبدته اللجنة العل�ا واللجنة الفن�ة من مالحظات . وتقوم �عرضها على مجلس الوزراء
إلقرارها.

مادة(20): یرفع مجلس الوزراء مشار�ع الموازنة العامة إلى مجلس النواب قبل شهر�ن على األقل من بدا�ة السنة المال�ة و�جب أن ترف� بهذه المشار�ع �افة الوثائ� الالزمة لتم�ین المجلس من دراسة ومناقشة
وتقی�م مشار�ع الموازنات العامة وعلى وجه الخصوص ما یلي:

1-العجز أو الفائض الكلي للموازنات العامة.

2- خطة الح�ومة في تمو�ل العجز المتوقع أو الذ� قد �سفر عنه التنفیذ.

3- الموارد واالستخدامات المتوقعة للقطع األجنبي والتي تتضمنها مشار�ع الموازنات العامة.

4- ب�ان عن الحالة المال�ة للدولة موضحًا �افة المؤشرات االقتصاد�ة ومتضمنًا لعناصر الس�اسات المال�ة والنقد�ة المت�عة.

5- دراسة تحلیل�ة لآلثار التي یتوقع أن �حدثها تنفیذ الموازنات العامة على األوضاع االقتصاد�ة واالجتماع�ة وعناصر الس�اسات المال�ة والنقد�ة التي ستت�عها الح�ومة لتجاوز هذه اآلثار.

6- ب�ان عن األسس والقواعد العامة والخ�ارات واألهداف التي بنیت علیها مشار�ع الموازنات.

ال�اب الثالث

تنفیذ الموازنات العامة

مادة(21): إذا لم تصدر قوانین الموازنات العامة الجدیدة قبل بدء السنة المال�ة الجدیدة عمل �الموازنات العامة القد�مة إلى حین اعتماد الموازنات الجدیدة. و�صدر وز�ر المال�ة قرارًا �العمل �موازنات السنة السا�قة
لحین صدورها على أن تحصل اإلیرادات وتنقل النفقات وفقًا للقوانین المعمول بها في السنة السا�قة مع مراعاة ما ��ون قد تضمنته مشار�ع الموازنات الجدیدة من ز�ادة في تقدیرات اإلیرادات أو خفض أو حذف

ل�عض االعتمادات.

مادة(22): �عتبر صدور قوانین الموازنات العامة تفو�ضًا لكل جهة في حدود اختصاصاتها �استخدام االعتمادات المحددة لها في األغراض المخصصة من أجلها اعت�ارًا من أول السنة المال�ة . وعلى الجهات
المفوضة �الصرف من الموازنة العامة للدولة المر�ز�ة والمحل�ة أن تلتزم �ما تصدره وزارة المال�ة من التعل�مات واإلجراءات التي تتخذها للموازنة بین تدف� اإلیرادات وحدود النفقات.

مادة(23): تعتبر التأشیرات الخاصة في جداول الموازنات العامة  جزءًا من تلك القوانین ولها قوتها وعلى جم�ع الجهات االلتزام �ما ورد بها.

مادة(24): �ل اإلیرادات المحصلة لصالح الدولة یجب أن �عطى عنها قس�مة التحصیل الرسم�ة المخصصة لهذا الغرض, والصادرة من وزارة المال�ة والمختوم بختمها الرسمي. و�حظر قطع�ًا استعمال أ� نوع آخر من
القسائم ما عدا تلك التي تقرها وزارة المال�ة.

مادة(25): یجب على جم�ع الجهات أن تعمل على تحصیل اإلیرادات المنوطة بها وفقًا للقوانین المنشئة لها وال یجوز تجنیب أ� نوع من اإلیرادات أو جانب منها نقدًا أو عینًا �عیدًا عن إیرادات الموازنة إال �قانون.

مادة(26): تورد جم�ع اإلیرادات إلى البنك المر�ز� وفروعه أوًال �أول و�حظر حظرًا �اتًا على الجهات تور�د أ� نوع من اإلیرادات إلى غیر البنك المر�ز� وفي حالة عدم وجود فرع للبنك المر�ز� یجوز تور�د اإلیرادات
إلى بنك �فوضه البنك المر�ز�. �ما تودع جم�ع اإلیرادات العین�ة في المخازن الح�وم�ة المخصصة ط�قًا ألح�ام قانون المناقصات والمشتر�ات والمخازن الح�وم�ة والئحته التنفیذ�ة.

مادة(27): تحصل حصة الح�ومة من أر�اح القطاع العام على دفعات خالل السنة المال�ة وفقًا لمواعید محددة , �ما تحصل حصة الح�ومة من أر�اح القطاع المختل� فور اعتماد المیزان�ات العموم�ة والحسا�ات
الختام�ة وفقًا للمواعید المحددة �قرار من وز�ر المال�ة وعلى جم�ع الوحدات االقتصاد�ة للقطاع العام والمختل� والوحدات ذات المیزان�ات المستقلة والملحقة أن تقوم �سداد مستحقات الح�ومة وفي المواعید المحددة .

مادة(28): على الوحدات االقتصاد�ة للقطاع (العام والمختل� ) االلتزام �سداد أقسا� القروض والتسه�الت االئتمان�ة والفوائد التي تستح� علیها في مواعیدها ط�قًا لالتفاق�ات المبرمة �شأنها.. وفي حالة التأخیر
�ح� لوز�ر المال�ة أن �أمر البنك المر�ز� بخصم تلك المستحقات من أرصدة الجهات التي لم تقم �السداد.

مادة(29): ال یجوز استخدام االعتمادات المدرجة في الموازنات العامة إال ط�قًا للقوانین واللوائح واألنظمة التي تنظم عمل�ة اإلنفاق.

مادة(30): ال یجوز تجاوز الحد األقصى العتمادات النفقات الواردة في قوانین الموازنات العامة والقوانین الصادرة المعدلة لها و�جوز للضرورة إجراء المناقالت في إطار ال�اب الواحد وفقًا لما تحدده الالئحة التنفیذ�ة
وعلى جم�ع الجهات اتخاذ جم�ع اإلجراءات الالزمة لتخط�� اإلنفاق على مدار السنة المال�ة.

مادة(31): یجب موافقة مجلس النواب على نقل أ� مبلغ من �اب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة و�ل إنفاق غیر وارد أو زائد في تقدیراتها یتعین أن �حدد �قانون , فإذا طلبت الجهة اعتمادًا إضاف�ًا یجب أن
تتقدم �الطلب إلى وزارة المال�ة لدراسته تمهیدًا لعرض مشروع القانون الخاص �فتح االعتماد على مجلس الوزراء فإذا واف� مجلس الوزراء عل�ه �حال مشروع القانون إلى مجلس النواب الستكمال اإلجراءات

الدستور�ة �شأنه و�جب أن تكون طل�ات االعتمادات اإلضاف�ة في أضی� الحدود وان تقتصر على حاالت الضرورة القصو� لمواجهة تجاوزات ال سبیل لتجنبها.

مادة(32): ال یجوز للسلطة التنفیذ�ة عقد قروض أو �فالتها أو االرت�ا� �مشروع یترتب عل�ه إنفاق من خز�نة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إال �موافقة مجلس النواب.

مادة(33):  ال یجوز للسلطة التنفیذ�ة أو الهیئات أو المؤسسات العامة عقد قروض أو تسه�الت خارج�ة تجار�ة سلع�ة أو نقد�ة استهالك�ة أ�ًا �انت إال �موافقة مجلس النواب.

مادة(34): یتولى البنك المر�ز� �موجب إخطار من وزارة المال�ة سداد أقسا� وفوائد القروض المستحقة السداد للمستفیدین خصمًا على االعتمادات المخصصة لذلك �الموازنة العامة للدولة �ما �قوم بإخطار �ل من
وزارة المال�ة ووزارة التخط�� والتنم�ة والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة والجهة المعن�ة �ما تم سداده من القروض مع ب�ان أصل القرض وجملة األقسا� والفوائد الساب� سدادها وجملة المسدد منها خالل السنة

المال�ة وال�اقي من القروض والفوائد بدون سداد حتى نها�ة السنة المال�ة سواء �النس�ة للقروض المحل�ة أو الخارج�ة.

مادة(35): یجب على جم�ع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المال�ة حول مشروعات القوانین والقرارات التي یترتب علیها أع�اء مال�ة على الموازنات أو تكون ذات مساس �النواحي المال�ة
قبل التقدم �مشروعاتها وذلك ل�حث مد� إم�ان�ة تدبیر االعتماد المالي الالزم ودراسة األثر المالي الذ� ینشأ عنها.

مادة(36): اعتمادات الموازنات العامة واالعتمادات اإلضاف�ة التي لم تصرف حتى نها�ة السنة المال�ة ت�طل وال �عمل بها.

ال�اب الرا�ع

األنظمة المحاسب�ة

مادة(37): تطب� المحاس�ة الح�وم�ة في شأن تنفیذ الموازنة العامة للدولة �ما فیها الوحدات اإلدار�ة والمجالس المحل�ة و�طب� النظام المحاسبي الموحد في شأن تنفیذ موازنات الوحدات االقتصاد�ة للقطاع (العام
والمختل� ) وفي تنفیذ المیزان�ات المستقلة والملحقة ما لم ینص قانونًا على غیر ذلك ، وتحدد الالئحة التنفیذ�ة األح�ام والقواعد التفصیل�ة لذلك و�ما یتف� مع أح�ام هذا القانون.

مادة(38): �فتح البنك المر�ز� حسا�ًا عامًا إلیرادات ونفقات الموازنات العامة للدولة تحت عنوان (حساب الح�ومة العام - وزارة المال�ة) و�بوب حسب تبو�ب الموازنة العامة للدولة على أن تضاف إل�ه جم�ع إیرادات
الدولة التي یتم تحصیلها و�خصم منه جم�ع النفقات المصرح �صرفها من وزارة المال�ة.

مادة(39): �فتح البنك المر�ز� �موافقة وز�ر المال�ة حسا�ًا خاصًا بدیوان عام �ل جهة من الجهات التي تضمنها التبو�ب الوظ�في للموازنة العامة للدولة من أقسام وفروع الوحدات اإلدار�ة والمجالس المحل�ة
لمواجهة نفقات الصرف المقرة ط�قًا للنظام. و�حظر على البنك المر�ز� فتح أ� حساب أل�ة جهة من الجهات دون موافقة سا�قة من وز�ر المال�ة , �ما �حظر على جم�ع الجهات فتح أ�ة حسا�ات في أ� بنك من

البنوك غیر البنك المر�ز�.

مادة(40): یتولى البنك المر�ز� إخطار وزارة المال�ة �الحسا�ات التي �فتحها لد�ه ��ل وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة.

مادة(41): تقوم وزارة المال�ة بتغذ�ة الحسا�ات المختلفة �اعتمادات النفقات في البنك المر�ز� التي تلزم �ل جهة من الجهات وذلك من االعتمادات المدرجة بر�� الموازنة العامة للدولة . وتقوم وزارة المال�ة بإخطار
�ل من البنك المر�ز� ورؤساء الجهات �صورة من إشعارها الخاص بتنفیذ ما سب�.
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مادة(42): �فتح البنك المر�ز� ال�مني وفروعه بناء على موافقة وز�ر المال�ة حسا�ًا لكل وحدة من وحدات القطاع العام وتقوم �ل وحدة بإیداع �افة متحصالتها وصرف �افة نفقاتها منه مقابل ش��ات �صدرها البنك
المر�ز� وفروعه , و�جوز لوحدات القطاع العام ذات الطا�ع الغیر خدمي فتح حسا�ات لد� البنوك التجار�ة التي تملك الدولة ما ال �قل عن 51% من أسهمها (رأسمالها) وذلك �قرار من مجلس الوزراء.

مادة(43): االرت�ا� والصرف ال یتم إال في حدود االعتمادات المدرجة �میزان�ة  الجهة وفي حدود األغراض المخصصة لها مع مراعاة ما �صدر من مجلس الوزراء أو وزارة المال�ة من تعل�مات في شأن تنظ�م وترشید
النفقات.

مادة(44): تتولى �ل من الجهات الخاضعة لهذا القانون الصرف من االعتمادات المخصصة لها وفقًا الحت�اجاتها �موجب ش��ات تسحب �معرفتها.

مادة(45): على البنك المر�ز� االمتناع عن صرف أ� ش�ك �قدم إل�ه من أ�ة وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة , إذا ترتب على الصرف عدم سماح االعتماد الشهر� للجهة �صرف المبلغ المطلوب إال وفقًا لما
تحدده الالئحة التنفیذ�ة �ما تودع الش��ات المسحو�ة لصالح جهات ح�وم�ة من الحسا�ات المختصة المفتوحة لهذه الجهات الح�وم�ة �البنك المر�ز�.

مادة(46): تحدد الالئحة التنفیذ�ة القواعد واألح�ام واألسس المحاسب�ة وفقًا لألسس العالم�ة الحدیثة التي تت�ع في تبو�ب وتسجیل العمل�ات المال�ة التي تجر�ها الوحدات التي تشملها الموازنات العامة.

�ما تحدد الحسا�ات والدفاتر المحاسب�ة والسجالت والب�انات اإلحصائ�ة والمخزن�ة و�ذلك االستمارات والنماذج المال�ة والمطبوعات ذات الق�مة الواجب استخدامها في تنفیذ الموازنة العامة و�حظر على جم�ع الجهات
استخدام غیر ذلك إال ما تقره وزارة المال�ة.

مادة(47): یجب �مبدأ عام وفي �افة األحوال أال یتم صرف أو تسو�ة أ� مبلغ خصمًا على اعتماد من اعتمادات الموازنة إال مقابل تقد�م المستندات المؤ�دة لصرف المبلغ أو تسو�ته �عد أداء الخدمة أو تور�د
السلعة أو أداء العمل المتف� عل�ه.

مادة(48): یجوز استثناء من أح�ام المادة السا�قة صرف أ� م�الغ مقدمًا في الحاالت التال�ة:

أ - الم�الغ التي یرخص �صرفها مقدمًا وفقًا لشرو� التعاقد أو اإلنفاق على خدمات أو مشتر�ات أو أعمال.

ب -السلفة المؤقتة التي یرخص �صرفها ألغراض عاجلة وتكون عهدة طرف أحد الموظفین.

ج -السلفة التي تصرف ألحد الموظفین على ذمة بدل السفر ومصروفات االنتقال عن مهمة �الداخل أو الخارج.

د -االعتمادات أو التحو�الت التي تفتح �الخارج عن خدمات أو مشتر�ات أو أعمال.

هـ- و�عد مرور شهر واحد على األكثر دون تصف�ة أ� عهدة �عد إنجاز الغرض الذ� صرفت من أجله مخالفة تستوجب مساءلة من قام �الصرف والمسلم إل�ه العهدة �التضامن في رد الم�الغ المنصرفة ط�قًا ألح�ام
هذه المادة.

مادة(49): یجب أن تخصم الم�الغ المدفوعة مقدمًا والموضحة على سبیل الحصر �المادة السا�قة على الحسا�ات المدینة المختصة. و�صدر الترخ�ص بذلك من الخصم من رئ�س الجهة أو من �فوضه على أن یتم
تسو�ة �ل مبلغ في مدة ال تتجاوز الشهر�ن قبل نها�ة السنة المال�ة ذاتها وفي حالة تعذر تقد�م المستندات في المدة المذ�ورة وقبل قفل الحساب الختامي یتم الخصم على اعتمادات الموازنة �الم�الغ السا�قة صرفها
مقدماًً في األغراض الموضحة في المادة السا�قة والتي لم تقدم مستنداتها حتى نها�ة السنة المال�ة مقابل اإلضافة إلى الحساب الدائن المختص وعند ورود المستندات یتم إجراء التسو�ات الالزمة خالل الشهر�ن

التالیین من بدا�ة السنة المال�ة الجدیدة �حد أقصى , وتتحمل الجهة مسئول�ة عدم تسو�ة الحسا�ات المدینة في المدة المحددة.

مادة(50): إذا أسفرت نتیجة مراجعة المستندات المقدمة عن الم�الغ الساب� صرفها مقدمًا أن هناك م�الغ �قتضي ردها, فیجب المطال�ة بها فورًا وتسو�تها �االست�عاد من النوع المختص للنفقات أو اإلضافة إلى
اإلیرادات حسب األحوال.

مادة(51): تحدد معدالت اإلهالك وطرق احتسابها وفقًا لنظام معدالت اإلهالك الذ� �صدره مجلس الوزراء على ضوء أسس ومعاییر علم�ة.

مادة(52): تكون احت�اطات من فائض النشا� الجار� (صافي األر�اح) �ما یلي:-

%15  احت�اطي قانوني

%15 احت�اطي عام

و�جوز تكو�ن احت�اط�ات أخر� أل�ة وحدة یتطلب نشاطها ذلك �قرار من وز�ر المال�ة و�ؤول �اقي فائض النشا� الجار� (صافي األر�اح) �حصة للدولة.

مادة(53): تغطى خسائر النشا� الجار� من فائض نشا� السنة المال�ة القادمة (صافي األر�اح) فإن لم ��ن فائض النشا� �اف�ًا لتغط�ة الخسائر �املة تغطى بنس�ة (10%) من صافي رصید االحت�اطي العام, فإن
لم تغطى الخسائر ترحل إلى السنة القادمة بنفس الطر�قة.

مادة(54): �قوم البنك المر�ز� �موافاة وزارة المال�ة بب�ان شهر� عن إیرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة الفعل�ة لكل جهة على النحو الذ� تحدده الالئحة التنفیذ�ة.

�ما �قدم إلى وز�ر المال�ة تحل�ًال مال�ًا لكل ثالثة أشهر عن تنفیذ الموازنات العامة وعن الوضع المالي والنقد� للدولة.

مادة(55): على البنك المر�ز� إبداء الرأ� حول �ل اتفاق�ة قرض تبرمها الدولة وعل�ه �حتف� �مستندات �ل قرض تعقده أو تضمنه الجهات الخاضعة لهذا القانون و�فتح الحسا�ات الالزمة لعمل�ة تحصیله والصرف
منه وسداد أقساطه وفوائده.

وأن یتخذ �افة اإلجراءات الالزمة �النس�ة لكل قرض أقر من مجلس النواب وصدر �ه قانون , و�قوم البنك المر�ز� �موافاة وزارة المال�ة ووزارة التخط�� والتنم�ة والجهة المعن�ة �صورة من المستندات والضمان
الخاص ��ل قرض , �ما ال یجوز للبنك المر�ز� تقد�م ضمانة أو �فالة على الح�ومة أو أ� مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة وغیرها إال �موافقة مجلس النواب .

ال�اب الخامس

الرقا�ة المال�ة والض�� الداخلي والمسؤول�ة المال�ة

مادة(56): دون اإلخالل �ح� واختصاصات الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة تمارس وزارة المال�ة أعمال الرقا�ة المال�ة والتفت�ش المالي والض�� الداخلي على �افة العمل�ات المال�ة في جم�ع الجهات الخاضعة لهذا
القانون قبل الصرف والتحصیل و�عده ط�قًا للقوانین �ما أن لها التحقی� �صفة دائمة ومستمرة من التزام تلك الجهات بتطبی� النظم والقوانین واللوائح المال�ة وأن عمل�ات الصرف تتم وفقًا للمیزان�ة المقرة لكل منها

وأن اإلیرادات العامة یتم تحصیلها ط�قًا للقوانین واألنظمة والقرارات.

مادة(57): لوزارة المال�ة الح� في التفت�ش على المخازن والخزن و�ذلك طلب الب�انات والمعلومات �صفة دور�ة و�لما دعت الحاجة إلى ذلك لمعرفة أ�ة عمل�ة مال�ة �عینها.

مادة(58): جم�ع العاملین في المصالح اإلیراد�ة وفي المجاالت المال�ة یجب أن �قدموا سنو�ًا إقرار �الذمة المال�ة لجم�ع ممتلكاتهم المنقولة وغیر المنقولة.

مادة(59): مدیرو عموم الشئون المال�ة �مثلون وزارة المال�ة لد� الجهات التي �عملون بها و��ون لهم ح� التوق�ع على أوامر الصرف وفقًا لهذا القانون والالئحة التنفیذ�ة له.

مادة(60): رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون و�ذا ممثلي وزارة المال�ة في تلك الجهات هم المسؤولین عن تنفیذ �افة القوانین واللوائح والقرارات المال�ة.

مادة(61): تحدد الالئحة التنفیذ�ة االختصاصات التفصیل�ة لممثلي وزارة المال�ة في ضوء مسئول�اتهم الكاملة في تنفیذ هذا القانون وغیره من القوانین والقرارات واللوائح والتعل�مات المال�ة.

مادة(62): �حظر على ممثلي وزارة المال�ة الموافقة على صرف أ� مبلغ دون وجود اعتماد �میزان�ة الجهة أو �ان االعتماد غیر مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من أجله أو إذا ترتب على الصرف تجاوز
العتماد المخصص أو �ان الصرف على حساب وس�� أو مخالفًا للقوانین والقرارات واللوائح والتعل�مات النافذة.

مادة(63):على ممثلي وزارة المال�ة في �افة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي �عملون بها االمتناع عن التأشیر على �ل أمر صرف یتضمن مخالفة مال�ة و�جب عرضها �تا�ة فور اكتشافها على السلطة المختصة
مصدرة األوامر فإذا أصرت على الصرف رغم ذلك تحمل المسئول�ة مصدر األوامر أو متخذ القرار . و�قوم ممثل وزارة المال�ة �الصرف وٕا�الغ وز�ر المال�ة ورئ�س الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة �تا�ة �موضوع
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المخالفة �مجرد وقوعها وعلى هذه الجهات سرعة التحقی� فورًا عن المخالفة.

مادة(64): على  رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون و�ذا ممثلي وزارة المال�ة إ�الغ �ل من  وزارة المال�ة والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة �حوادث االختالس والسرقة والحر�� واإلهمال والتبذیر وما في ح�م
ذلك فور اكتشافها وال یخل هذا �اختصاصات رؤساء الجهات المعن�ة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقًا لألنظمة النافذة.

مادة(65): تدخل في إعداد المخالفات المال�ة المخالفات التال�ة:-

1- الصرف من اإلیرادات.

2- تجنب أ� نوع من اإلیرادات أو جانب منها.

3- عدم تور�د اإلیرادات النقد�ة �الكامل إلى الحساب المختص �البنك المر�ز� وعدم تور�د اإلیرادات العین�ة إلى مخازن الدولة المخصصة مع مراعاة عدم اإلخالل بنصوص هذا القانون.

4- عدم سداد الز�اة والضرائب والرسوم وحصة الح�ومة من األر�اح وااللتزامات األخر� المستحقة للدولة أو التأخیر في سدادها عن المواعید المحددة.

5- اإلعفاءات التي تمنح �المخالفة للقوانین واالتفاق�ات المستكملة لإلجراءات الدستور�ة.

6- عدم تقد�م مشروع الموازنة إلى وزارة المال�ة في المواعید التي تحددها.

7- عدم سالمة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة �موازنة الجهة.

8- الصرف خصمًا على الحسا�ات المدینة (العهد) لعدم وجود اعتماد في موازنة الجهة أو لعدم �فا�ة االعتمادات.

9- عدم موافاة وزارة المال�ة والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة ��شوفات الحسا�ات ومواز�ن المراجعة الشهر�ة ور�ع السنو�ة والختام�ة في المواعید المحددة أو تقد�مها في موعد یتجاوز المواعید المحددة أو غیر
مستوفاة.

10- عدم تم�ین موظفي وزارة المال�ة والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة من ممارسة صالحیتها الكاملة في عمل�ة الرقا�ة والتفت�ش الدور� والفجائي على الخزن والمخازن والدفاتر والسجالت والتأكد من سالمة
جم�ع التصرفات المال�ة ومد� مطا�قتها للقوانین واللوائح والقرارات واألنظمة النافذة.

11- عدم إشعار وزارة المال�ة والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة من قبل ممثلي وزارة المال�ة عن أ�ة مخالفة مال�ة وفقًا لما ورد في المادة (63) من هذا القانون.

مادة(66): �ما ال یخل �اختصاصات الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة یتولى هذا الجهاز الرقا�ة على وحدات القطاع العام ومراجعة حسا�اتها الختام�ة ومیزان�اتها العموم�ة والتصدی� علیها وٕاعداد اإلقرار الضر�بي
لها و�جوز له االستعانة �أ� محاسب قانوني �عمل تحت إشرافه.

ال�اب السادس

الحسا�ات الختام�ة

مادة(67): تعد وزارة المال�ة الحسا�ات الختام�ة للموازنات العامة عن السنة المال�ة المنته�ة والتي تشتمل على اإلیرادات والنفقات الفعل�ة للموازنات العامة موزعة على األبواب المختلفة �ما تشمل على حسا�ات
التسو�ة ومرفقات الحسا�ات الختام�ة ط�قًا لما تحدده الالئحة التنفیذ�ة وتعرض الحسا�ات الختام�ة للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة ال تز�د عن تسعة أشهر من تار�خ

انتهاء السنة المال�ة للمصادقة علیها �قوانین.

مادة(68): �صدر وز�ر المال�ة قبل انتهاء السنة المال�ة القرار المنظم لألسس وأح�ام قفل وٕاعداد وتقد�م الحسا�ات الختام�ة للموازنات العامة و�حدد ف�ه جدول ومرفقات الحسا�ات الختام�ة ومواعید تقد�مها.

مادة(69): تلتزم جم�ع الوحدات التي تشملها الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات اإلدار�ة والمجالس المحل�ة (المحافظات) �موافاة وزارة المال�ة والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة ��شوف وجداول حسا�اتها
الختام�ة سنو�ًا ومتضمنة �افة الب�انات والمرفقات وفقًا لألسس الواردة في قرار وز�ر المال�ة في مدة ال تز�د عن ثالثة أشهر من تار�خ انتهاء السنة المال�ة.

مادة(70): تلتزم جم�ع وحدات القطاع االقتصاد� (العام والمختل� ) والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة �موافاة وزارة المال�ة والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة ��شوفات وجداول حسا�اتها الختام�ة ومواز�ن
المراجعة مرفقًا بها المیزان�ات العموم�ة وحسا�ات العمل�ات الجار�ة �عد التصدی� علیها من المحاسب القانوني والجهة المختصة ومتضمنة �افة الب�انات والمرفقات المحددة في قرار وز�ر المال�ة في مدة ال تز�د عن

ثالثة أشهر من تار�خ انتهاء السنة المال�ة.

مادة(71): تلتزم جم�ع الوحدات التي تتضمنها الموازنات العامة الخاضعة ألح�ام القانون بدراسة تقر�ر الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة ومراعاة ما ورد �ه وموافاة  وزارة المال�ة والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة
بنتائج دراستها وموافاتهما �ما یلزم إجراؤه من تسو�ات في مدة ال تز�د عن س�عة أشهر من تار�خ انتهاء السنة المال�ة.

مادة(72): تلتزم جم�ع الوحدات الخاضعة لهذا القانون بتقد�م �افة الب�انات والمعلومات واإل�ضاحات المتعلقة �الحسا�ات الشهر�ة والدور�ة والختام�ة إلى وزارة المال�ة والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة وفي
المواعید المحددة �الالئحة التنفیذ�ة.

ال�اب السا�ع

أح�ام عامة

مادة(73): ت�قى ق�مة الدیون التي یتعذر تحصیلها من المدینین لفقرهم أو �سبب عدم االستدالل علیهم مقیدة �حساب الدیون المستحقة للح�ومة أو �الحسا�ات المدینة حسب األحوال إلى أن یتم تحصیلها.

فإذا تعذر التحصیل أو لم ��ن هناك أمل في احتمال �سار المدین وقدرته على السداد والتأكد من إعساره �ح�م قضائي �ات یتم التجاوز عن الدین وعلى وزارة المال�ة والجهات المختصة تنفیذ ذلك.

مادة(74): إنشاء الضرائب العامة وتعدیلها وٕالغاؤها ال ��ون إال �قانون وال �عفى أحد من أدائها �لها أو �عضها إال في األحوال المبینة في القانون وال یجوز تكلیف أحد �أداء غیر ذلك من الضرائب والرسوم والتكالیف
العامة إال �قانون.

مادة(75): ال یجوز �أ� حال من األحوال أل� جهة �انت الصرف خارج إطار المیزان�ة العامة للدولة ومیزان�ات القطاعین العام والمختل� والمیزان�ات الملحقة بها �ما ال یجوز تجنیب أ� إیراد منها مهما �انت
األس�اب.

مادة(76): تنظم الالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون طرق وأسالیب حف� المستندات والوثائ� المال�ة ومدة االحتفا� بها.

مادة(77): یت�ع في شأن تقس�م الحسا�ات الختام�ة نفس األسلوب المت�ع في تقس�م الموازنات العامة وال یجوز �أ� حال من األحوال أن تدرج أ� نفقات أو إیرادات في غیر األبواب والبنود أو األنواع المخصصة لها.

مادة(78): على الح�ومة أن تقدم إلى مجلس النواب تقار�ر عن الحالة المال�ة للدولة �لما طلب منها ذلك.

مادة(79):  ال یجوز �أ� حال من األحوال حجب أ� معلومات أو ب�انات عن مجلس النواب أو لجانه أو تقد�م ب�انات خاطئة إلى المجلس في �ل ما یتعل� �مال�ة الدولة أو س�استها المال�ة والنقد�ة.

مادة(80): �صدر وز�ر المال�ة الالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون.

مادة(81): تلغى �افة القوانین والقرارات واألح�ام والتعل�مات المخالفة أو أ� نص آخر یتعارض مع هذا القانون.

مادة(82): �عمل بهذا القانون من تار�خ صدوره و�نشر في الجر�دة الرسم�ة.
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صدر برئاسة  الجمهور�ة- �صنعاء

بتار�خ:5/صفر/1411هـ

المواف�:26/أغسطس/1990م

الفر��/ علي عبد هللا صالح

   رئ�س مجلس الرئاسة
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