
 

 خاص كيوبوست – صادر عن المركز اليمني للدراسات واإلعالم اإلغاثي و اإلنساني

والتقييم الرقابة ، مستشارالقرشي ايهاب الدكتور  

 

 

الواحد العام خالل الحوثيين انقالب سيطرة تحت الدارية للوحدات المالية الموارد نتائج  

 على واالستيالء التعسفية ايراداتهم من%  32 وتعتبر عام/  يمني لاير تريليون 5.3  

الشعب مقدرات  

 

 بيانات الموارد التقديرات / اللاير اليمني

 أوال: الموارد المحلية للمديرية وهي الموارد التي تجبى في المديرية لصالحها وتتكون من :- 1,758,888,019,500

 اإليرادات الزكوية %50 54,375,000,000

 رسوم الدعاية واالعالن 675,000,000,000

الرسوم والضرائب المفروضة على التذاكر والمهرجانات والفعاليات الرياضية وغيرها من  112,500,000
 وسائل الترفيه

 رسوم تراخيص البناء 7,312,500,000

ية رسوم فتح المحالت التجار 7,500,000,000  

تفاقيات التجارية ررات والعقود واالمحرسوم توثيق ال  900,000,000  

 رسوم حفر البيارات 585,000,000

سماكألخدمات المسالخ و أسواق اللحوم واالرسم المضاف على رسوم  281,250,000  

حوال الشخصية والسجل المدنيألرسوم خدمات ا 1,012,500,000  

تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدنكل ما يجبى  1,176,000,000  

 رسوم التطعيم الحيواني والنباتي 131,250,000

 رسوم القيد والتسجيل في السجل العقاري 863,250,000

رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المجصصة لصيانة المباني والرسوم الناتجة عن  1,417,500,000
المدارس والجامعات الحاصةالنشات التعليم في   

 رسوم استخدام أرضيات السواق العامة واألرصفة 6,525,000,000

 رسوم االنتفاع بمواقف س يارات نقل الركاب والبضائع 888,750,000

  السواحلرسوم وعائدات تأجير  99,000,000,000

 حصيلة التصرف باألراضي والعقارات الحكومية في اطار الوحدة اإلدارية وقيمها االيجارية 11,589,000,000

جهزة التنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها وعائداتها االستثماريةألالموارد التي تحصل عليها ا 8,250,000,000  

 رسوم أخرى على النحو التالي 62,250,000,000

.الرسم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتليفون -أ 37,500,000,000  

.لحجار والحصى والرملسم المقرر على حمولت وسائل نقل االر -ب 825,000,000  

.الرسوم المقررة على نقل الركاب برا   -ج 243,750,000  

 رسوم تراخيص مزاولة المهن المجتلفة وتجديداتها 778,144,500



 

 الرسم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية 6,760,125,000

الترفيهيه ورسوم دخول ياحية وقامة في الفنادق والمنشآت السإلالرسوم السياحية ورسم ا 1,387,500,000
ثريةألماكن األالمتاحف وا  

ذات  التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات المنفذة بالقوة خرىالرسوم والضرائب األ 93,750,000,000
 الطابع 

المرتبطة بالرسوم المبينة في البنود السابقة وتجديداتهاكافة الغرامات  9,750,000,000  

 الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من األفراد واألشخاص االعتبارية 150,000,000,000

الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر األجهزة  490,974,000,000
 المركزية والتي يتم االستيالء عليها بواسطة المنظمات التنفيذية

 ضريبة المهن الحرة 27,750,000,000

 الموارد التي تجنيها المديريات الحكومية المختلفة للمحافظات  1,004,611,329,000

يرادات الزكوية بمختلف أنواعهاإلمن حصيلة ا 50% 54,375,000,000  

العقاريالضريبة المس تحقة على الريع  94,394,625,000  

 ضريبة اس تهالك القات 10,800,000,000

 رسوم القيد في السجل التجاري  420,000,000

 رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل  1,014,450,000

يير وسائل النقل رسوم تراخيص تس 568,582,500  

 رسوم نقل ملكية وسائل النقل  149,062,500

 غرامات المجالفات المرورية  242,390,250

 رسوم الخدمات الصحية والطبية  350,250,000

 رسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواعها  86,250,000

 رسوم تراخيص االصطياد  281,250,000

بار االرتوازية رسوم تراخيص حفر األ 135,000,000  

 رسوم جوازات السفر وبيع جوازات دبلوماس ية  13,500,000,000

الرسوم المقررة على الطرود الواصلة الى المنافذ البرية والبحرية والجوية بواسطة شركات  18,000,000,000
 البريد السريع والشحن عبر عمان

15 -السابقة كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود 81,000,000,000  

القوانين والقرارات النافذ هـ كمورد مشترك الرسوم والضرائب ا الخرى ذات الطابع الي التي  236,250,000,000

  16-يتقرر فرضها بموجب

84,000,000,000 . شخاصألا فراد وألوالوصايا والتبرعات المقدمة من االهبات   -  

الخارجية عبر الجهزة  الهيئات والمنظمات الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها 397,500,000,000

 18 -المركزية 

ارد  المحصلة عما ما لم تكن هذه الزيادة من الزيادة الفعلية من المو زة السنوية،تقديرات الموان 758,343,750

% ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة50-19 هو مخطط له في  

  -ضرائب كسب العمل للمهن الحرة 7,350,000,000

,000,000900   . ت التعليمية والصحية الخاصةرسوم تراخيص المنشآ -  

  -رسوم فتح الصيدليات وا لشعة والمجتبرات والمجازن بكل أنواعها.  487,500,000

13,500,000  . رشاد الزراعي والمشاتل والمزارع الخاصةإلنشاء مكاتب اإرسوم  -  

1,875,000,000  . والمساحيةططات العمرانية خرسوم الم -  

  -غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية.  9,000,000

11,250,000  . سلحة الشخصية وتجديداتهاألرسوم تراخيص حيازة ا -  



 

  -رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات.  131,250,000

8,625,000  . جانب وتمديداتهاألقامة للعرب وارسوم تصاريح العمل واإل -  

  -ا: موارد عامه مشتركة:ثالث 716,500,000,000

  -الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية. 67,500,000,000

135,000,000,000 . طاتبترول أو ديزل أو جاز يباع للمح الرسم المقرر على كل برميل -  

 صندوق صيانة الطرق +صندوق تنمية المهارات, 50,000,000,000

نتاج الزراعي والسمكي وايرادات واتاوات من جمعيات الصيادين إلصندوق تشجيع ا 450,000,000,000  

باب وصندوق التراث صندوق الش 14,000,000,000  

 االجمالي العام 3,479,999,348,500

 

وثالثمائة تسعون مليون ربعمائة وتسعة وسبعون مليار وتسعمائة وتسعة وآالجمالي ثالثة تريليون وا
ا.الفا وخمسمائة لاير يمني سنوي ربعونأوثمانية و  

 
 


