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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 م7102التارٌخ :      /   /

 السفٌر رئٌس مجلس االمن                                      الموقـــر  سعادة
 المجلس                                                  الموقرون أعضاءالسادة 

 الموقــرة              لجنه الجزاءات                     وأعضاءالسادة رئٌس 

 
 التقدٌر واالحترام لكل منكم            وبعد:

 

االعتراض القانونً والمحاسبً على مزاعم فرٌق الخبراء حول ثروة 
 الرئٌس الٌمنً األسبق علً عبدهللا صالح رئٌس المإتمر الشعبً العام

 

 71 المإرخة رسالةالواردة فً ال 081-081-081-087باإلشارة الً ما ورد فً الفقرات  

ٌببر/شبببا  ٌببق مببن األمببن مجلببس رئببٌس إلببى الموجهببة 7101 فبرا  بببالٌمن المعنببً الخبببراء فر

 م وهم :7101فبراٌر  72 فً( 7101) 7011 األمن مجلس بقرار عمال المنشؤ
 

 الفرٌق             االردن منسقة اقلٌمٌة خبٌرة   هللا   جاد الهادي عبد ألما .0
 الدولً      سوٌسرا  االنسانً القانون خبٌرة فً     بوهلر          كارمٌال .7
 و إٌرلندا المالٌة                  برٌ انٌا الشإن فً ؼودارد       خبٌر دٌفٌد سٌمون .1
ً                خبٌر محمد .1  المسلحة             لبنان  الجماعات فً سبٌت

 

ٌبق الخببراءفنقدم إلٌكم إعتراضنا على الجانب المالً فً تقرٌر ف   -081-087  الفقبرات فبً ر

 المشار إلٌه أعاله     081-081

 
 تمهٌد: 

ٌبق الخببراء  فً هذه الجزئٌة نضع امامكم حقائق هامه نعتمد علٌهبا فبً نفبً مبزاعم فر

 أهمها ما ٌلً :

 

 ن  : أوال ملٌبار  21البً  17كل المزاعم حول إمتالك الرئٌس علً عبد هللا صبالح مبا بٌب

عتمد علً أي مستند قانونً. وإنما جاءت فً ضبوء تصبرٌحات أ لقهبا دوالر با لة وال ت

القٌادي فً تنظٌم اإلخوان المسلمٌن فً الٌمن المدعو حمٌد األحمر أحد رموز الفساد فً 

الٌمن. ولألسؾ ان فرٌق الخبراء اعتبر ذلك دلٌال خالفا لما هو متعامل ببه فبً اجبراءات 

 .التحقٌق 

 

 للدولبة و النفقببات العامبة للدولبة )السٌاسبة المالٌبة والسٌاسببة االٌبرادات العامبة  : ثانٌبا

م و قبانون 11لسبنة  8النقدٌة ( نظمها دستور الجمهورٌة الٌمنٌة والقبانون المبالً رقبم 

م  وتعتبر اال ار القانونً للحكومبة ووزارة المالٌبة 7111لسنة  01البنك المركزي رقم 

كومة( والبنك المركزي الٌمنً فً الجانبب ومإسسات الدولة فً الجانب المالً)مالٌة الح
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النقببدي و وألزمببت الحكومببة ووحببدات الجهبباز االداري للدولببة اسببتخدام نظببام المحاسبببة 

الحكومٌة والسجالت والدفاتر التً ٌجب استخدامها لتسجٌل وقٌبد جمٌبع اٌبرادات ونفقبات 

...البخ( والبدورة الدولة واألنظمة المحاسبٌة الفرعٌة )المبٌعبات. المشبترٌات. المخبازن .

 (.المستندٌه الالزمة)المستندات واإلٌصاالت والوثائق 

وألزمت وحدات الق اعٌن العام والمخبتل  إسبتخدام النظبام المحاسببً الموحبد والسبجالت 

والدفاتر والمسبتندات والوثبائق لقٌبد اإلٌبرادات والنفقبات )العملٌبات المالٌبة(  حٌب  تقبوم 

مشبارٌع الموازنبة العامبة للدولبة والموازنبات الملحقبة الحكومة والبنك المركبزي بععبداد 

والحسابات الختامٌة  ومشارٌع السٌاسة النقدٌة وتقدٌمها للبرلمان البذي ببدوره ٌناقشبها 

وٌبدخل التعبدٌالت الالزمبة علٌهببا وإقرارهبا والتصبوٌت علٌهبا مببن قببل البرلمبان الممثببل 

 للشعب الٌمنً وٌصادق علٌها رئٌس الجمهورٌة .

 اي نفقات مالٌة أو مصروفات تخضع لفرعٌن من الرقابة كما أن

 رقابة مصاحبة تقوم بها المالٌة واألجهزة المصرفٌة. -0

 رقابة الحقه ٌتوالها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . -7

اضافة لجهود هٌئة مكافحة الفساد التً ال تتبردد عبن اتخباذ اإلجبراءات القانونٌبة فبً  -1

 ى أو مخالفة مالٌة أو إدارٌة من أي جهة كانت.حال تلقٌها أي بالغ أو شكو

وهذا ٌنفً مبزاعم وإٌحباءات فرٌبق الخببراء ببؤن البرئٌس االسببق هبو المبتحكم ببعٌرادات 

 ونفقات الدولة وعدم وجود انظمة محاسبٌة ومالٌة معمول بها فً الجمهورٌة الٌمنٌة.

 

 ال بٌعٌة لثرواتمن دستور الجمهورٌة الٌمنٌة : نصت على أن ا 8المادة : ثالثا 

 المٌاه فً او او فوقها االرض با ن فً الموجودة ال اقة ومصادر انواعها بجمٌع
 التً وهً للدولةو ملك الخالصة االقتصادٌة والمن قة القاري االمتداد او االقلٌمٌة

 العامة . للمصلحة استؽاللها تكفل
تثمار ومنح عقود حٌ  أن الثروة المعدنٌة والنف ٌة ملك للشعب الٌمنً وٌتم إس 

اإلستكشاؾ واإلنتاج  والبٌع  وتورٌد الرٌع للخزٌنة العامة للدولة عبر وزارة 
النف  ممثال للحكومة وموافقة وإشراؾ مجلس النواب حسب نصوص الدستور 

والقوانٌن ذات العالقة وفً حسابات خاصة فً البنك المركزي الٌمنً و كما أن 

لتسوٌق النف  فً مجلس النواب والحكومة و هناك لجنة إقتصادٌه علٌا و ولجنة 
 وهذه الجهات كلها مسئولة عن اٌرادات النف  والؽاز.

و قد تم توقٌع اول اتفاقٌبة إلستكشباؾ البنف  0181وتم إكتشاؾ النف  فً الٌمن  عام   

مببع شببركة هنببت االمرٌكٌببة بعببد إستكشبباؾ اول بئببر فببً نفببس العببام وفببً نهاٌببة العببام 

شحنة نف  خام ٌمنً عببر مٌنباء رأس عٌسبى فبً الحدٌبدة بعبد م تم تصدٌر أول 0188

 تجهٌز ومد أنابٌب النف  من مؤرب الى الحدٌدة. 

 م موزعة كما ٌلً :7100كما أن خار ة الق اعات النف ٌة فً الٌمن حتً نهاٌة العام 

 ق اع إنتاجٌا.  07  -ا

 ق اع إستكشافٌا . 71 -ب
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 ضببمام إلتفاقٌببة منظمببة الشببفافٌة الدولٌببة حرصببت الحكومببة الٌمنٌببة علببى االن: رابعببا

 حبول الٌمنٌبة م )المببادرة7112لإلستكشافات النف ٌة و وتم إعالن ذلك فبً لنبدن عبام 

 اإلستخراجٌه( الصناعات مجال الشفافٌة فً

 

 نبرس لٌمتبد المملكبة هناك تقبارٌر لمراجبع حسبابات خبارجً مسبتقل )هبارت: خامسا 

تم تحوٌلها إلى حسابات الحكومة فً البنك المركزي المتحدة ( أكد أن كل اٌرادات النف  

 الٌمنً و وٌوجد هذا التقرٌر لدى المجلس األعلى للشفافٌة. 

مبا ٌإكبد مبزاعم  ( المتحبدة المملكبة لٌمتبد نبرس هبارت)ولم ٌرد فً أي من تقارٌر 

 فرٌق الخبراء .

 

 ه الحكومبة البنك الدولً وصندوق النقد الدولً وبرنبام  البدعم البذي تقبوم بب: سادسا

الٌمنٌببة منببذ التسببعٌنٌات ومإسسببة التنمٌببة الدولٌببة تسبباعد الحكومببة الٌمنٌببة إلجببراء 

اإلصالحات اإلقتصبادٌة الالزمبة إللؽباء ببرام  البدعم الحكبومً فبً الجمهورٌبة الٌمنٌبة 

.....الخ ومدى تؤثٌر اإللؽاء على الموا نٌن ذوي الدخل المحدود وخاصة المبزارعٌن و  

 النقبد وصبندوق البدولً والبنبك الٌمنٌة الحكومة بٌن اضر إجتماعاتومح رسائل وهناك

ص حببول البدولً  مببن العدٌببد فببً النف ٌبة المشببتقات عببن البدعم التببدرٌجً وإلؽبباء تقلبٌب

ً  كما ان برنام   النقد وصندوق الدولً البنك من المقدمة والمقترحات التوصٌات الدول

لً و كذا تولٌد الكهرباء لبه حسبابات الدعم الحكومً للمشتقات النف ٌة لالستهالك المح

 والمنبافع والمنح الثال  اإلعانات خاصة به تتضمن مصروفات فً الجانب المدٌن للباب

                                                             المالٌة . اإلعانات:  األول االجتماعٌة للنفقات العامة للدولة الفصل

جانببب البدائن إلٌبرادات  الوحببدات اإلقتصبادٌة )مإسسبات وشببركات ٌقابلهبا إٌبراد فبً ال

 وهٌئات مملوكة للدولة ( والتً تتحصل قٌمة الدعم  .

ونإكد أن المحاضر الموقعة بٌن الحكومة الٌمنٌبة ومإسسبة التنمٌبة الدولٌبة تثببت عبدم 

صببحة مببزاعم فرٌببق الخبببراء حببول إسببتنتاجه فٌمببا ٌخببص برنببام  الببدعم الحكببومً 

 النف ٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة .  للمشتقات

 الخصوم المسلمٌن اإلخوان قدمها قادة مزاعم على الخبراء تقرٌر بنى :  لقد*سـابعـا

 من( 081) الفقرة فً وحصرها الفرٌق إلى صالح هللا عبد علً للرئٌس السٌاسٌون

 عن منها جزء فً نشؤت قد المزعومة صالح هللا عبد علً الرئٌس ثروة بؤن التقرٌر

 : وهً الجمهورٌة لرئاسة ممارسته

 .األجنبٌة النف ٌة للشركات عقود منح قٌمة •

 (.الربحٌة ؼٌر العامة للمإسسات المالٌة اإلعانات) الوقود دعم قٌمه •
 .السنة فً دوالر ملٌاري جمع •

 .الخبراء تقرٌر تعبٌر حسب ذلك كل
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 القا ع بالدلٌل تسنثب التقرٌر ذلك من وتظلمنا واعتراضنا هذه بمذكرتنا ونحن

 وذلك اللجنة إلى تقرٌره فً الخبراء فرٌق إلٌه ذهب ما صواب وعدم صحة عدم

 : التالً النحو وعلى القانونٌة والناحٌة الصرفة المحاسبٌة الناحٌة: ناحٌتٌن من

 

 القانونٌة الناحٌة: أوال

 

 على م7101 لسنة( 7011) رقم االمن مجلس قرار من( 00) الفقرة نصت -0

 واحده سنه لمده تؤخٌر دون األعضاء الدول جمٌع تجمد أن ٌقرر"  لمجلسا ان

 واألصول األموال جمٌع و( 72/7/7101) القرار هذا إتخاذ تؤرٌخ من ابتداء أولٌه

 ٌتحكم او ٌملكها والتً أراضٌها فً الموجودة األخرى االقتصادٌة والموارد المالٌة

 تعٌن التً الكٌانات او واالفراد تالجها او مباشره ؼٌر أو مباشره بصورة فٌها

 او االفراد من الجهات او ادناهو( 01) الفقرة بموجب المنشؤة اللجنة اسماءها

 تتحكم او تملكها التً الكٌانات او لتوجهاتها وفقا   او باسمها تعمل التً الكٌانات

 وأ مالٌه أصول أي أو أموال اٌة تجمٌد ٌمكن ال فعنه الفقرةو لهذه وفقا  "  فٌها

 عدمه من األعضاء الدول الدولة فً وجودها معرفه بعد إال أخرى اقتصادٌه موارد

 :خالل من ٌتم وذلك

 أصول أو أموال بوجود العقوبات لجنه او الخبراء فرٌق عضو دولة أي ابالغ -

 والتحقٌق بالتحري الخبراء فرٌق ٌقوم ان أو الكٌان او الجهة او للشخص مالٌه

 .العضو الدولة فً اوجوده اعالن بعدها ٌتم

 لألفراد مالٌه أصول او أموال بوجود الخبراء فرٌق او العضو الدولة اعالن وبعد

 قرار من( 00) للفقرة وفقا   بتجمٌدها العضو الدولة تقومو الجهات او الكٌانات او

 . المجلس

 فً وجودها حاله فً األموال تجمٌد ٌتم أن اشتر ت قد القرار من( 00) الفقرة أن

 المجلس قرار تؤرٌخ من تبدأ اولٌه واحده سنه لمده – عضو ولهد أي

 .م72/7/7101

( دون أن تقوم أي دوله من 7102و7101و7101مضى ثال  سنوات هً ) -

الدول األعضاء باإلبالغ او التجمٌد ألٌة أموال أو أصول مالٌه للرئٌس علً عبد 

 هللا صالح فً أي دوله من الدول األعضاء.
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الدلٌل على وجود أموال أو أصول مالٌه للرئٌس علً عبد هللا صالح ان المعٌار و -

فً دوله من الدول األعضاء هو اعالن الدولة العضو ذاتها عن وجودها وبالتالً 

تجمٌدها ولٌس ما ٌقوم به فرٌق الخبراء من تحرٌات فً تلك الدول خاصة وان 

نت معه الدولة العضو فرٌق الخبراء ال ٌست ٌع التحقٌق فً أي دوله إال إذا تعاو

 وبدون ذلك ٌتعذر علٌه الحصول من الدولة العضو على أٌة معلومات.

 للفقرة وفقا   معه بالتعاون األعضاء الدول بععالن قام قد الخبراء فرٌق أن و الما

 األعضاء الدول جمٌع ان و الما المجلس قرار من( 70) المادة من( ب)

 من( 00و71) للفقرتٌن وفقا   الخبراء فرٌق مع بالتعاون ملزمه الدولٌة والمنظمات

 او أموال وجود عن باإلعالن األعضاء الدول من دوله أي تقم ولم المجلس قرار

 او البالغ صحة عدم تإكد قانونٌه حقٌقه تلك فعن تجمٌدهاو لها ٌمكن مالٌه أصول

 21 إلى 17 بٌن ٌقارب ما بوجود تقرٌره الخبراء فرٌق علٌها بنى التً المعلومات

 ٌمكن ال زعم العالم. وأن ذلك مجرد دول فً صالح هللا عبد علً للرئٌس ملٌار

 .مزاعم مجرد على بناء كانت اٌا   عقوبة اتخاذ

 

"  زعم"    مجرد تقرٌره ان الموقرة اللجنة إلى المرفوع الخبراء تقرٌر ٌإكد -7

 على لالدلٌ قٌام حتى كذلك وٌظل علٌه دلٌل وجود لعدم صحٌح ؼٌر قول والزعم

 للرئٌس بالنسبة تقرٌره من( 087) الفقرة عن حدٌثه عند الخبراء وتقرٌر. صحته

 الفترة تلك خالل األصول من جمع انه ٌزعم"  بالحرؾ ٌقول صالح هللا عبد علً

 ذلك ان ٌقول الخبراء فرٌق ان ورؼم"  دوالر ملٌار 21-17 بٌن قٌمته تتراوح ما

 قٌمته تتراوح"  ما بؤنه المبلػ فٌحدد قرٌرالت فً ٌمضً فعنه"  زعم"  هو المبلػ

 فً وٌستمر"  الخارج إلى نقل قد معظمها أن ٌعتقد دوالر ملٌار 21-17 بٌن

 ٌقل ال فٌما موزعه األصول هذه أن ٌعتقد"  فٌقول التقرٌر فً الوهم نحو سعٌة

 أنه المرجح من ٌحصل ما وهو"  بقوله الفقرة هذه التقرٌر وٌختم"  بلدا   71 عن

 والتً التقرٌر من الفقرة هذه فً ما واهم"  افراد أو وهمٌة شركات عبر ملٌع

 ٌعمل أنه المرجح من ٌجعل ما هو"  قوله هو عادل ؼٌر وجوهره مظهره تجعل

 ". افراد أو وهمٌه شركات عبر

 على ولٌس مزاعم على مبنً تقرٌره ان ٌإكد الفقرة هذه بداٌة فً التقرٌر ان ومع

 على اعتمد بؤنه( 087) الفقرة اخر فً الخبراء فرٌق ولق فان ملموسهو ادله

 مع إال ٌكون ال الكالم هذا فً الترجٌح ألن وذلك الواقع ٌجافٌه قول هو الترجٌح

 ما وهو نفسه التقرٌر ٌناقض معه الذي االمر أفضلهاو بترجٌح وٌكون ادله وجود

 . علٌه التعوٌل او به االخذ باللجنة ٌلٌق ال
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 إلى نقل قد دوالر ملٌار 21-17 من المزعوم المبلػ ان قرٌرالت زعم كذلك -1

 صحٌح ؼٌر وذلك األعضاءو الدول من دوله 71 فً موزع انه ٌعتقد وانه الخارج

 الدول تلك فً موجودة األصول او األموال تلك كانت لو انه إذ للواقع مخالؾ وزعم

 للفقرة ت بٌقا   مدتهج قد ولكانت منه لدٌها عما دوله كل أعلنت قد لكانت العشرٌن

 . المجلس قرار من( 00)

 األموال تلك من شًء لدٌها العشرٌن الدول تلك ان افتراض مجرد افترضنا ولو

 تلكو او الدول هذه فً بوجودها الخبراء فرٌق ٌقٌن مع عنها تعلن ولم واألصول

 وا المزعومةو واألصول األموال من لدٌها عما العشرٌن الدول تلك اعالن عدم فعن

 كان واألصول األموال لتلك تجمٌدها وعدم مثال   الخبراء فرٌق مع تعاونها عدم

 من شٌئا   ولكن العشرٌن الدول تلك بمعاقبة المجلس قٌام إلى بالضرورة سٌإدي

 بوجود الخبراء تقرٌر مزاعم صحة عدم بالضرورة مإداه الذي االمر ٌحد  لم ذلك

 العشرٌن الدول تلك فً زعهمو صالح هللا عبد علً للرئٌس واصول أموال

 . صحٌحه ؼٌر بمعلومات والمجلس اللجنة ضلل قد ٌكون فعن التقرٌر وبالتالً

 

 واألصول لألموال وجود أي صحٌح قانونً دلٌل بؤي ٌثبت لم و الما وعلٌه -1

 من دوله أي تقم ولم األعضاء الدول من دوله أي فً الخبراء فرٌق زعمها التً

 بما تجمٌدها وبالتالً منها أي لدى منها شًء وجود عن نباإلعال األعضاء الدول

 خالل عجز قد الخبراء فرٌق ان و الما علٌهاو المفترى العشرٌن الدول ذلك فً

 وضعه الذي الوهم وراء الجري عن عوضا   الحقٌقة تحري من سنوات ثال  مدة

 فعن الخبراءو لفرٌق صالح هللا عبد علً الرئٌس خصوم المسلمٌن قادة اإلخوان

 أن رؼم عنه الحدٌ  بصدد نحن الذي الخبراء تقرٌر عند اللجنة بقاء استمرار

 بالكٌد الموقرة لجنتكم من قبول هو انما تكذبه الموضوعٌة والحقائق الواقع

 أن الموقرة بلجنتكم ٌلٌق وال خصومه من صالح عبدهللا علً للرئٌس السٌاسً

 علً للرئٌس الكٌد فً الخصوم أولئك مع منحازة تكون أن أو خصومه ٌستخدمها

 .عدما   ٌجعله القانونً العمل فً االنحٌاز فعن تعلمون وكما صالح عبدهللا

  

 وانحٌازه صالح هللا عبد علً الرئٌس على تحامله فً الخبراء تقرٌر زعم -1

 تم المزعومة واألصول األموال ان تقرٌره من( 081) الفقرة فً بقوله ضده

 بقدر قول وهو عقود ثالثة مدى على السنة فً دوالر ملٌاري بواقع اختالسها
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 سل ته كانت مهما كان أي ٌمكن ال أنه إذ للسخرٌة مدعاه فعنه للحقائق مجافاته

 .واحده وتٌره وعلى برتابة سنه كل فً دوالر ملٌاري على ٌحصل أن وقدرته

 

 ثانٌا : الناحٌة المحاسبٌة 

 ة والنقدٌة والمحاسبٌة المالٌ القانونٌة و المفاهٌم المنهجٌة دلٌل

نضع أمامكم بعض من أحكام دستور الجمهورٌة الٌمنٌة والقوانٌن ذات العالقة التً 

 تإكد إستحالة قبول ما جاء فً تقرٌر فرٌق الخبراء .

 دستـــــــــــور الجمهورٌة الٌمنٌة  -ا 
 

 االرض با ن فً الموجودة ال اقة ومصادر انواعها بجمٌع ال بٌعٌة الثروات (:8)لمــادةا

 للدولةو ملك الخالصة االقتصادٌة والمن قة القاري االمتداد او االقلٌمٌة المٌاه فً او او فوقها

 العامة . للمصلحة استؽاللها تكفل التً وهً

 ال العامة والمرافق ال بٌعٌة الثروة موارد باستؽالل المتعلقة االمتٌازات عقد (:08)المــادة

 االمتٌازات منح ٌتم التً االهمٌة محدودة الحاالت القانون ٌبٌن ان وٌجوز بقانون اال ٌتم

 مجانا التصرؾ و رق احوال القانون وٌبٌن ٌتضمنها التً واالجراءات للقواعد وفقا بشانها

 المنظمة واالجراءات والقواعد المنقولة اموالها عن والتنازل للدولة المملوكة العقارات فً

 االموال فً مجانا والتصرؾ المحلٌة للوحدات االمتٌازات نحم كٌفٌة القانون ٌنظم كما لذلك

 .العامة

 المجتمع افراد وجمٌع الدولة وعلى حرمة العامة والممتلكات لألموال (:01)المــادة

 وٌعاقب المجتمع على وعدوانا تخرٌبا ٌعتبر علٌها عدوان او بها عب  وكل وحماٌتها صٌانتها

 .للقانون وفقا حرمتها ٌنتهك من كل

 وٌقر القوانٌن ٌقرر الذي وهو للدولة التشرٌعٌة السل ة هو النواب مجلس (:27)المــادة

 العامة والموازنة واالجتماعٌة االقتصادٌة للتنمٌة العامة والخ ة للدولة العامة السٌاسة

 فً المبٌن الوجه على التنفٌذٌة الهٌئة اعمال على الرقابة ٌمارس كما الختامً والحساب

 . الدستور

ٌبات المعاهبدات علبى النبواب مجلبس ٌصبادق (:17)المـبـادة  واالقتصبادٌة السٌاسبٌة واالتفاق

 او التحبالؾ او بالبدفاع المتعلقة تلك خاصة مستواها او شكلها كان اٌا العام ال ابع ذات الدولٌة

 هاتنفٌذ ٌحتاج التً او الدولة على مالٌة التزامات علٌها ٌترتب التً او والحدود والسلم الصلح

 . قانون اصدار الى
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 ـ:التالٌة االختصاصات الجمهورٌة رئٌس ٌتولى (:001)المــادة

 . والخارج الداخل فً الجمهورٌة تمثٌل ـ0

 . النواب مجلس انتخاب الى المحدد الموعد فً الناخبٌن دعوة ـ7

 . العام االستفتاء الى الدعوة ـ1

 . اعضائها بتسمٌة الجمهوري القرار واصدار الحكومة ٌشكل من تكلٌؾ ـ1

ٌبذها علبى وٌشبرؾ للدولبة العامبة السٌاسبة الحكومبة مبع باالشبتراك ٌضبع ـب1  علبى تنف

 . الدستور فً المبٌن الوجه

 الحاجة دعت كلما الجمهورٌة رئٌس مع مشترك اجتماع الى الوزراء مجلس دعوة ـ2

 . ذلك الى

 . للقانون  بقا الو نً الدفاع مجلس اعضاء تسمٌة ـ2

 المنفذة القرارات واصدار ونشرها النواب مجلس علٌها وافق التً القوانٌن اصدار ـ8

 لها.

 . للقانون وفقا والعسكرٌٌن المدنٌٌن من الدولة موظفً كبار وعزل تعٌٌن ـ1

 . القانون بمقتضى العسكرٌة الرتب انشاء ـ01

 التبً النٌاشبٌن بحمبل االذن او القبانون علٌهبا ٌنص التً واالوسمة النٌاشٌن منح ـ00

 . اخرى دول من تمنح

ٌببات المعاهبدات علببى المصببادقة قببرار اصببدار ـب07  مجلببس علٌهببا ٌوافببق التببً واالتفاق

 النواب.

 موافقبة بعبد النبواب مجلبس تصبدٌق البى تحتباج ال التً االتفاقٌات على المصادقة ـ01

 . الوزراء مجلس

 . قانونلل  بقا السفراء واستدعاء وتعٌٌن الدبلوماسٌة البعثات انشاء ـ01

 . االجنبٌة والهٌئات للدول الممثلٌن اعتماد ـ01

 . السٌاسً اللجوء حق منح ـ02

 . للقانون وفقا العامة والتعبئة ال وارئ حالة اعالن ـ02

 ٌتولى أي اختصاصات أخرى ٌنص علٌها الدستور والقانون. -08

 السٌاسٌة المجاالت فً للدولة العامة السٌاسة تنفٌذ الوزراء مجلس ٌتولى (:012)المــادة

ٌببة واالقتصببادٌة ٌببة واالجتماع ٌببة والثقاف  بوجببه ٌمببارس كمببا والقببرارات للقببوانٌن وفقببا والدفاع

 ـ:التالٌة االختصاصات خاص

 الخارجٌة للسٌاسة العرٌضة الخ و  اعداد فً الجمهورٌة رئٌس مع االشتراك -ا

 . والداخلٌة

 تنفٌذها وتنظٌم السنوٌة ٌةوالمٌزان للدولة االقتصادٌة الخ ة مشروع اعداد -ب

 . للدولة الختامً الحساب واعداد

 رئٌس او النواب مجلس الى وتقدٌمها والقرارات القوانٌن مشارٌع اعداد -ج

 . منهما كل اختصاص وفق الجمهورٌة
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 رئٌس او النواب مجلس على عرضها قبل واالتفاقٌات المعاهدات على الموافقة -د

 . مامنه كل اختصاص وفق الجمهورٌة

 ولحماٌة والخارجً الداخلً الدولة امن على للمحافظة الالزمة االجراءات اتخاذ -هـ

 . الموا نٌن حقوق

 والمإسسات االدارٌة واالجهزة الوزارات اعمال ومراجعة وتنسٌق توجٌه -و

 . للقانون وفقا والمختل  العام والق اعٌن العامة والهٌئات

 الى الهادفة السٌاسة وتنفٌذ ورسم للقانون بقا  القٌادٌٌن الموظفٌن وعزل تعٌٌن -ز

 البالد الحتٌاجات وفقا البشرٌة القوى وتؤهٌل الدولة اجهزة فً الفنٌة الكوادر تنمٌة

 . االقتصادٌة الخ ة ا ار فً

 . الدولة اموال على والمحافظة القوانٌن تنفٌذ متابعة -ح

 . تامٌنوال واالئتمان النقد نظم وادارة تنظٌم على االشراؾ - 

 الدستور. احكام حدود وفً للدولة العامة السٌاسة حدود فً ومنحها القروض عقد -ي

 

 

 م 0111لسنة  8القانون المالً رقم  -ب 
 

 أسباس وٌتببع للدولبة العامبة الموازنبة إعبداد فبً النقبدي األساس ٌتبع :( 01)  مادة

 والمٌزانٌات( والمختل  العام)االقتصادٌة للق اع الوحدات موازنات إعداد فً االستحقاق

 ذلك. ؼٌر على إنشائها قوانٌن فً ٌنص مالم والملحقة المستقلة

مة عنهبا تع بى أن ٌجببب الدولبة لصبالح المحصببلة اإلٌبرادات كبل : ( 71)  مبادة  قسبٌب

ل  المختومببة المالٌببة مببن وزارة والصببادرة الؽببرض لهببذا المخصصببة الرسببمٌة التحصبٌب

 تقرهبا التبً تلك ماعدا القسائم من اخر نوع يأ استعمال ق عٌا وٌحظر الرسمً بختمها

 المالٌة. وزارة

 بهبا المنو ة اإلٌرادات تحصٌل على تعمل أن الجهات جمٌع على ٌجب : ( 71)  مادة

 نقبدا منهبا جانبب أو مبن اإلٌبرادات نبوع أي تجنٌب ٌجوز وال لها المنشئة للقوانٌن وفقا

 . بقانون إال الموازنة إٌرادات عن بعٌدا عٌنا أو

 وٌحظبر ببؤول أوال وفروعبه المركزي البنك إلى اإلٌرادات جمٌع تورد : ( 72)  مادة

 حالة وفً المركزي البنك الى ؼٌر االٌرادات من نوع أي تورٌد الجهات على باتا حظرا

 المركبزي البنبك ٌفوضبه بنك الى االٌرادات تورٌد ٌجوز المركزي للبنك فرع وجود عدم

 قبانون ألحكبام  بقبا المخصصة الحكومٌة المخازن فً عٌنٌةال اإلٌرادات تودع جمٌع كما

 . والئحته التنفٌذٌة الحكومٌة والمخازن والمزاٌدات المناقصات

 مبن آخبر إلبى بباب من مبلػ أي نقل على النواب مجلس موافقة ٌجب : ( 10)  مادة

ن فبً تقبدٌراتها زائبد أو بهبا وارد ؼٌبر إنفاق وكل العامة الموازنة أبواب  ٌحبدد أن ٌتعٌب

 المالٌببة وزارة إلببى بال لببب تتقببدم أن ٌجببب إضببافٌا اعتمببادا الجهببة  لبببت فببعذا بقببانون

 البوزراء مجلبس علبى االعتمباد بفبتح الخباص القبانون لعرض مشبروع تمهٌدا لدراسته
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 النبواب السبتكمال مجلبس إلبى القبانون مشبروع ٌحبال علٌبه البوزراء مجلس وافق فعذا

ق فبً اإلضبافٌة االعتمبادات  لببات تكبون أن وٌجبب بشبؤنه الدسبتورٌة اإلجبراءات  اضٌب

 لتجنبهبا سببٌل ال تجاوزات لمواجهة الضرورة القصوى حاالت على تقتصر وان الحدود

. 

 

 

 المحاسبٌة األنظمة

 بمبا للدولبة العامبة الموازنبة تنفٌبذ شبؤن فً الحكومٌة المحاسبة ت بق: ( 12)  مادة

 شبؤن فبً الموحبد النظبام المحاسببً ببقوٌ  المحلٌبة والمجبالس اإلدارٌبة الوحدات فٌها

 المٌزانٌببات تنفٌببذ وفببً(والمخببتل  العببام) للق بباع االقتصببادٌة الوحببدات موازنببات تنفٌببذ

 .  ذلك ؼٌر على قانونا ٌنص والملحقة مالم المستقلة

لٌة والقواعبد األحكببام التنفٌذٌبة الالئحببة وتحبدد  هببذا أحكبام مببع ٌتفبق وبمببا لبذلك التفصبٌب

 . القانون

 العامبة الموازنبة ونفقبات إلٌبرادات عامبا حسبابا المركبزي البنك ٌفتح : ( 81)  مادة

 تبوٌبب حسبب وٌببوب ( المالٌبة وزارة – العبام الحكومبة حسباب)  عنبوان تحبت للدولة

لها ٌبتم التبً الدولبة جمٌبع إٌبرادات إلٌبه تضاؾ أن وعلى للدولة العامة الموازنة  تحصٌب

 . المالٌة وزارة نم بصرفها النفقات المصرح جمٌع منه وٌخصم

 عبام ببدٌوان خاصبا حسبابا المالٌة وزٌر بموافقة المركزي البنك ٌفتح : ( 11)  مادة

 أقسبام مبن للدولبة العامبة الوظٌفً للموازنبة التبوٌب تضمنها التً الجهات من جهة كل

  بقببا المقببرة الصببرؾ نفقببات لمواجهببة المحلٌببة والمجببالس االدارٌببه الوحببدات وفببروع

 موافقبة دون الجهبات مبن جهبة ألٌبة حساب أي فتح المركزي البنك علىوٌحظر  للنظام

 مبن جهبة ألٌة أٌة حسابات فتح الجهات جمٌع على ٌحظر كما و المالٌة وزٌر من سابقة

 أٌبة فبتح الجهبات جمٌبع علبى ٌحظبر كما و المالٌة وزٌر من موافقة سابقة دون الجهات

 المركزي. البنك ؼٌر من البنوك بنك أي فً حسابات

 ٌفتحهبا التبً بالحسبابات المالٌبة وزارة اخ بار المركزي البنك ٌتولى : ( 11)  مادة

 . للدولة العامة الموازنة وحدات من وحدة بكل لدٌه

 فبً النفقبات باعتمادات المختلفة الحسابات بتؽذٌة المالٌة وزارة تقوم : ( 10)  مادة

 ببرب  المدرجبة عتمباداتاال وذلبك مبن الجهبات مبن جهبة كبل تلبزم التً المركزي البنك

 ورإسباء المركبزي البنبك من كل باخ ار المالٌة وزارة وتقوم و للدولة العامة الموازنة

 سبق ما بتنفٌذ الخاص اشعارها بصورة من الجهات

 المالٌبة وزٌبر موافقبة على بناء وفروعه الٌمنً المركزي البنك ٌفتح : ( 17)  مادة

 متحصبالتها كافبة بعٌبداع كبل وحبدة وتقبوم العبام الق باع وحبدات مبن وحبدة لكبل حسابا

كات مقابببل منببه نفقاتهببا كافببة وصببرؾ  وٌجببوز وفروعببه المركببزي البنببك ٌصببدرها شبٌب
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 التبً التجارٌبة البنبوك لبدى حسبابات فتح خدمً الؽٌر ال ابع العام ذات الق اع لوحدات

 مببن مجلببس بقبرار وذلببك( رأسبمالها)اسببهمها مببن 10%  عبن ٌقببل مباال الدولببة تملبك

 . اءالوزر
 

 بمٌزانٌبة المدرجبة االعتمبادات حبدود فبً إال الٌبتم والصرؾ االرتبا  : ( 11)  مادة

 او الوزراء مجلس من ما ٌصدر مراعاة مع لها المخصصة األؼراض حدود وفً الجهة

 النفقات. وترشٌد تنظٌم شؤن فً تعلٌمات من المالٌة وزارة

 االعتمبادات مبن الصبرؾ انونالق لهذا الخاضعة الجهات من كل تتولى : ( 11) مادة

 تسحب بمعرفتها شٌكات بموجب الحتٌاجاتها وفقا لها المخصصة

ك أي صبرؾ عبن االمتنباع المركزي البنك على : ( 11) مادة  أٌبة مبن إلٌبه ٌقبدم شٌب

 االعتمباد سبماح عبدم علبى الصبرؾ ترتبب إذا للدولة العامة الموازنة وحدات من وحدة

 تودع كما التنفٌذٌة الالئحة تحدده لما وفقا اال و بالم لو المبلػ بصرؾ للجهة الشهري

كات المسببحوبة  لهببذه المفتوحببة المختصببة الحسببابات مببن حكومٌببة جهببات لصببالح الشبٌب

 . المركزي بالبنك الحكومٌة الجهات

 وفقببا المحاسببٌة واألسبس واألحكببام القواعبد التنفٌذٌبة الالئحببة تحبدد : ( 12)  مبادة

 تجرٌهبا التبً المالٌبة وتسبجٌل العملٌبات تبوٌبب فبً تتببع التبً الحدٌثة العالمٌة لألسس

 المحاسبببٌة والببدفاتر الحسببابات تحببدد كمببا . العامببة الموازنببات تشببملها التببً الوحببدات

المالٌبببة  والنمبباذج االسبببتمارات وكببذلك و المخزنٌببه اإلحصبببائٌة والبٌانببات والسببجالت

 علبى وٌحضبر العامبة تالموازنبا تنفٌبذ فبً استخدامها الواجب القٌمة ذات والم بوعات

 . المالٌة تقرة وزارة ما إال ذلك ؼٌر استخدام الجهات جمٌع

 مبلبػ أي تسبوٌة أو صبرؾ ٌبتم أال األحوال كافة وفً عام كمبدأ ٌجب : ( 12)  مادة

 لصبرؾ المإٌبدة المسبتندات مقاببل تقبدٌم إال الموازنبة اعتمادات من اعتماد على خصما

 . علٌه المتفق العمل أداء أو السلعة تورٌد أو ةالخدم أداء بعد تسوٌته أو المبلػ

 الختامٌة الحسابات 

 السبنة عبن العامبة للموازنبات الختامٌة الحسابات المالٌة وزارة تعد : ( 22)  مادة  

 موزعبة العامة للموازنات والنفقات الفعلٌة االٌرادات  على تشتمل والتً المنتهٌة المالٌة

 علببى تشببمل كمببا والحسببابات والمجموعببات االنببواعو والبنببود والفصببول االبببواب علببى

 وتعبرض التنفٌذٌبة الالئحة تحدده لما  بقا الختامٌة الحسابات التسوٌة ومرفقات حسابات

 النواب مجلس على ثم تعرض الوزراء مجلس على العامة للموازنات الختامٌة الحسابات

 علٌهببا للمصببادقة المالٌببة السبنة انتهبباء تببارٌخ مبن اشببهر تسببعة علبى ال تزٌببد مببدة فبً

 .بقوانٌن
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 ألسبس المبنظم اإلقبرار المالٌبة السنة انتهاء قبل المالٌة وزٌر ٌصدر : ( 28)  مادة

 جببداول فٌببه وٌحبدد للموازنبات العامببة الختامٌببة الحسبابات وتقببدٌم وإعبداد قفببل وأحكبام

 .تقدٌمها ومواعٌد الختامٌة الحسابات ومرفقات

 وموازنبة للدولبة العامبة الموازنبة تشبملها ًالتب الوحبدات جمٌع تلتزم : ( 21) مادة

 والجهبباز المالٌببة وزارة بموافبباة (المحافظببات)  المحلٌببة والمجببالس اإلدارٌببة الوحببدات

 كافبة ومتضبمنة سبنوٌا الختامٌبة حسباباتها جداول بكشوؾ والمحاسبة للرقابة المركزي

 مبن اشهر ثالثة نع ال تزٌد مدة فً المالٌة وزٌر قرار فً المحددة البٌانات والمرفقات

 . المالٌة السنة انتهاء تارٌخ

 والوحبدات( والمخبتل  العبام)االقتصبادي الق باع وحبدات جمٌبع تلتزم : ( 21)  مادة

 للرقابببة المركببزي المالٌببة والجهباز وزارة بموافبباة والملحقبة المسببتقلة الموازنبات ذات

 بهبببا فقبببامر المراجعبببة ومبببوازٌن الختامٌبببة حسببباباتها وجبببداول بكشبببوؾ والمحاسببببة

 المحاسببب مببن علٌهببا التصبدٌق بعببد الجارٌببة العملٌبات العمومٌببة وحسببابات المٌزانٌبات

 وزٌبر قبرار فبً والمرفقات المحبددة البٌانات كافة ومتضمنة المختصة والجهة القانونً

 .المالٌة السنة انتهاء تارٌخ من اشهر ثالثة عن ال تزٌد مدة فً المالٌة

 الخاضببعة العامببة الموازنببات تتضببمنها التببً داتالوحبب جمٌببع تلتببزم : ( 20)  مببادة

 ببه مبا ورد ومراعاة للرقابة والمحاسبة المركزي الجهاز تقرٌر بدراسة القانون ألحكام

 دراسبببتها بنتبببائ  والمحاسببببة للرقاببببة المركبببزي والجهببباز المالٌبببة وزارة وموافببباة

 تبارٌخ مبن اشبهر سببعة عبن ال تزٌبد مبدة فً تسوٌات من ٌلزم أجراإه بما وموافاتهما

 . المالٌة السنة انتهاء

 البٌانببات كافبة بتقببدٌم القبانون لهبذا الخاضببعة الوحبدات جمٌببع تلتبزم : ( 27)  مبادة

 بببوزارة والختامٌببة الشببهرٌة والدورٌببة بالحسببابات المتعلقببة واالٌضبباحات والمعلومببات

 .لتنفٌذٌةا بالالئحة المحددة المواعٌد وفً والمحاسبة للرقابة المركزي والجهاز المالٌة

 مص لحات اخري -ج  

 ◌ : النف  إنتاج من الحكومة حصة •
 

 حصبببة بٌانببات مصببدر الٌمنببً المركببزي بالبنبببك والحببواالت لالعتمببادات العامببة اإلدارة تعتبببر

 الحكومببة لحسبباب الصبادرات الخببام البنف  صببادرات بٌانببات وتشبمل الببنف  إنتباج مببن الحكومبة

 عدن مصافً لصالح المصدر زائدا   النف ٌة ستثماراتلال الٌمنٌة الشركة لحساب المصدر زائدا  

 المحبول البنف  إنتباج مبن المحلبً االسبتهالك وٌشبمل.  المحلً االستهالك لؽرض  حصتها من

 . الكلً المحلً االستهالك عن بالضرورة ٌعبر وال مؤرب ومصفاة عدن مصافً إلى

 
 

 البنوك •
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ٌببع علبى تشبتمل ٌببة البنبوك جم ٌبة فببً ملبةالعا واإلسبالمٌة التجار ٌببة الجمهور  تقبببل والتبً الٌمن

 . الودائع

 

 المصرفً الجهاز •
 . الٌمن فً العاملة واإلسالمٌة التجارٌة والبنوك الٌمنً المركزي البنك على ٌشتمل

 

 الحكومة •
 . المحلٌة والمجالس المركزٌة الحكومة على تشتمل

 العامة المإسسات •
ٌبر العامبة المإسسبات علبى تشبتمل ٌببة ؼ  مصببلحة للحكومبة التبً والشبركات المإسسبات) المال

 والمختل  العام الق اعٌن( فٌها مإثرة تصوٌتٌة قوة أو/و

  للدولة المملوكة االنتاجً ال ابع ذات االقتصادٌة الوحدات

 للدولة المملوكة الخدمً ال ابع ذات االقتصادٌة الوحدات

 %10 عن حكومةال حصة تقل ال والتً المختل  ال ابع ذات االقتصادٌة الوحدات

 

 اَتٌة اإلخوة من تتكون الٌمنً الخام النف  لتسوٌق العلٌا الوزارٌة اللجنة

 :أسماإهم
  
 . رئٌسا   -                                       والمعادن النف  وزٌر(        0)

 . للرئٌس نائبا   -                                                المالٌة وزٌر(        7)

 . عضوا   -                                    والتجارة الصناعة وزٌر(        1)

 . عضوا   -                              الٌمنً المركزي البنك ُمحافظ(        1)

 . عضوا   -            والؽاز للنف  العامة الٌمنٌة المإسسة عام مدٌر(        1)

 ُمقررا . -                              الخام النف  تسوٌق دائرة ٌرمد(        2)
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 مصفوفة االعتراضات علً مزاعم فرٌق الخبراء

 الخبراء فرٌق مزاعم
 

أما حالة علً عبد هللا  - 087

ً حالة مختلفة تماما. فقد  صالح فه

بقً علً عبد هللا صالح رئٌسا 

 11لجمهورٌة الٌمن لفترة امتدت 

و وٌُزعم أنه 7107سنة حتى عام 

جمع من األصول خالل تلك الفترةو 

بلٌون  17ما تتراوح قٌمته بٌن 

ٌُعتقد أن و بلٌون دوالر 21دوالر و 

معظمها قد نقل إلى الخارج تحت 

أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص 

آخرٌن مالكٌن لهذه األصول نٌابة 

 ً عنه. وٌُذكر أن هذه األصول هً ف

و أو نقدو أو أسهمو أو شكل ِملكٌة

 ً ٌّمة أخرى. وف ذهبو أو سلع ق

إعداد هذا التقرٌرو ٌُعتقد أن  وقت

ً ما ال ٌقل  هذه األصول موزعة ف

بلدا. فقد كان لدى الرئٌس  71عن 

السابق صالح سنوات عدٌدة إلخفاء 

وعلى وجه تلك األصولو 

الخصوصو كان لدٌه قرابة السنة 

لالعتقاد بؤنه قد ٌخضع بعد فترة 

وجٌزة لجزاءاٍت فً شكل تجمٌد 

وبناء على ذلكو فقد كان  لألصول.

لدٌه الكثٌر من الوقت والفرص 

للتحاٌل على تدابٌر تجمٌد األصولو 

وهو ما ٌجعل من المرجح أنه ٌعمل 

عبر شركات وهمٌة و/أو أفراد 

ٌتصرفون بالنٌابة عنه من أجل 

 إخفاء مصالحه.
 

 

 

 

 

 الخبراء فرٌق مزاعم على االعتراض

 

ً مثل هذه التقرٌر ا - عتمد على اإلعتقاد والمزاعم وف

 األمور ال ٌتم اإلعتماد إال على المستندات واالدلة .

ولألسؾ أن فرٌق الخبراء لم ٌلتقً بالرئٌس االسبق أو 

حتى فرٌق محامٌه لٌستمعوا ما لدٌهم حول تلك اإلعتقادات 

والمزاعم بل إقتصر فرٌق الخبراء على اإلستماع ل رؾ 

جاء ٌبح  عن معلومات معٌنة وٌخشى ان  واحد فق  وكؤنه

 .ٌنفٌها ال رؾ المعنً بذلك 

 

بلٌون  17 بٌن قٌمته تتراوح 087ورد فً التقرٌر الفقرة  -

 وبلٌون دوالر 21دوالر و 

 

وهذا المبلػ ال ٌستند على وثائق ومستندات مإٌده حٌ  

وأن المعاٌٌر الدولٌة للتدقٌق المالً قد حددت معٌار 

 المالً الدولً.  التوثٌق للمراجع

كما أن الرقم ال ٌستند علً المنهجٌة المحاسبٌة والمالٌة 

ً المبادي  المتعارؾ علٌه حٌ  من المتعارؾ علٌه ف

المحاسبٌة ومبادئ المراجعة المحاسبٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة 

والدولٌة بؤن ٌقوم المدقق المالً بمراجعة أصول المستندات 

 لٌة بجانبٌها المدٌن والدائن. والوثائق المإٌدة للعملٌة الما

 8كما أن دستور الجمهورٌة الٌمنٌة والقانون المالً رقم 

 01م وقانون البنك المركزي الٌمنً رقم 11لسنة 

 م .7111لسنة

تلزم جمٌع وحدات الجهاز اإلداري للدولة والوحدات 

اإلقتصادٌة والصنادٌق والوحدات المستقلة فتح سجالت 

ل عملٌة مالٌة تقوم بها هذه الجهات محاسبٌة وقٌد وإثبات ك

 مإٌدة بالمستندات والفواتٌر والوثائق الرسمٌة والقانونٌة .

كما ٌلزم جمٌع الجهات تورٌد جمٌع اإلٌرادات الى البنك 

ً حسابات خاصة بجمٌع أنواع اإلٌرادات.  المركزي الٌمنً ف

كما أنه ال ٌتم صرؾ أي مبلػ نفقات ومصروفات إال بشٌكات 

 على البنك المركزي .مسحوبة 

إٌرادات الدولة ٌوضح  11( ص 1أن الجدول رقم )كما 

ملٌاردوالر تقرٌبا 002م مبلػ 7100حتى 0128للفترة 

% من إٌرادات 17ملٌاردوالر ٌمثل ما نسبته 21ومبلػ 
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 أن فرٌق الى أنه ٌُعتقدأشار ال 

 الخارج إلى نقل قد معظمها

 أسماء أو مستعارة أسماء تحت

 لهذه مالكٌن آخرٌن أشخاص

 أن وٌُذكر. عنه نٌابة األصول

 شكل فً هً األصول هذه

 أو أسهمو أو نقدو أو ِملكٌةو

ٌّمة سلع أو ذهبو  أخرى . ق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولة .......؟ 

 ملٌار دوالر .018فً حٌن ان اإلنفاق العام خالل الفترة بلػ 

( ٌوضح بعض اإلنجازات  17 (ص) 0مرفق لكم جدول) 

 للبنٌة التحتٌة خالل تلك الفترة.

% عن 1كما نشٌر الى أن نسبة هامش الخ ؤ ال تتجاوز 

إعداد أي تقرٌر مالً مهنً مستقل  حٌ  لوحظ أن نسبة 

هامش الخ ؤ الذي اعتمد علٌه فرٌق الخبراء وصل الً 

ً نسبة الزٌادة بٌن مبلػ 82.1 ملٌار دوالر  17%  وه

 ار دوالر.مل21ٌو

وبالتالً فعن مزاعم فرٌق الخبراء بؤن الرئٌس قد جمع ما 

بلٌون دوالر ٌكذبه الواقع المالً والدستوري 21ٌقارب 

 والقانونً للجمهورٌة الٌمنٌة .

ً تقرٌره المتعلق  ناهٌكم أن الفرٌق لم ٌلتزم بما ورد ف

 بالمنهجٌة

 .المنهجٌة –باء  •

فٌذ والٌتهو إلى اتفاق توصل فرٌق الخبراءو فً بداٌة تن- 2

بشؤن المبادئ التوجٌهٌة لعمله وأكد التزامه باتباع أفضل 

الممارسات والمعاٌٌر التً أوصى بها الفرٌق العامل ؼٌر 

الرسمً التابع لمجلس األمن المعنً بالمسائل العامة 

 (.S/2006/997المتعلقة بالجزاءات )

 

 كٌة )اصول لم ٌذكر الفرٌق أسماء االصول التً هً فً شكل مل

ثابتة( وقٌمتها وكذلك بالنسبة لألسهم لم ٌحدد عددها وقٌمتها 

والشركات المساهم فٌها و كما لم ٌشر الى كمٌة وقٌمة الذهب 

وكذلك المقتنٌات الثمٌنة  وٌشٌر الفرٌق ب رٌقة ؼٌر مباشرة 

الً أن هذه األصول المزعومة قد تم تحوٌلها الى نقود وتهرٌب 

 ائرات نقل  2ارج وبالتالً ٌحتاج الى قٌمتها النقدٌة  للخ

 ملٌار دوالر . 21 ن لكل  ائره لنقل ال 011عمالقة زنة 

 كما أن الفرٌق لم ٌقوم باالتً  :

ً الٌمن  -0  دراسة حجم وقٌمة العرض النقدي ف

اإل الع على المٌزانٌة الموحدة للبنوك التجارٌة  -7

ً الٌمن للفترة  م حتً فبراٌر 7107واالسالمٌة ف

التً بالضرورة ستظهر إرتفاع او نقص م و7101

فً القٌمة اإلجمالٌة لألصول )النقد+الودائع+شبة 

( والخصوم إلتزامات البنوك تجاه نالنقد + المدٌنٌ

 عمالئها ومودعٌها .

لم ٌنتبه الفرٌق الى أن قٌمة االجمالً العام ألصول  -1
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ً الٌمن فً  وخصوم البنوك التجارٌة واالسالمٌة ف

 ملٌار دوالر فق  . 01 م ٌبلػ10/07/7101

اإلشارة الى إرتفاع أصول وخصوم البنوك التجارٌة  -1

م 7107ملٌار دوالر فً نهاٌة  01.2فً الٌمن من 

 07.11م و 7101ملٌار دوالر نهاٌة  01.12الى 

م  تارٌخ تسلٌم 7101ملٌار دوالر بداٌة فبراٌر 

 التقرٌر لمجلس األمن 

 

م 7101 *مرفق تقرٌر البنك المركزي لشهر ٌناٌر

والذي ٌوضح السٌاسة النقدٌة للٌمن من عام 

 م .7101م حتً ٌناٌر7111

 م7101مرفق مجلد تقرٌر البنك المركزي ٌناٌر 

 

 

*  من المتعارؾ علٌة وفقا لألعراؾ وا لمبادئ 

المحاسبٌة والمتعارؾ علٌها دولٌا أن ال ٌتم االعتماد 

ات على اإلعتقاد والتخمٌن والتقدٌر عند مراجعة الحساب

والقوائم المالٌة للدول والمإسسات والشركات 

 واألشخاص 

وإنما ٌتم اإلعتماد على المستندات والوثائق المإٌدة 

 للتقارٌر 
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 الخبراء فرٌق مزاعم
 

وتلّقى الفرٌق معلومات تفٌد  - 081

كان منذ بؤن علً عبد هللا صالح 

زمن  وٌل على عالقة بخمسة 

رجال أعمال ٌمنٌٌن بارزٌن على 

ٌُعتقد أنهم ٌساعدونه فً  قلواأل

إخفاء ما ٌملكه من أصول. وال تزال 

تحقٌقات الفرٌق جارٌة بشؤن تلك 

العالقات مع أولئك األفراد ومع أفراد 

ٌُعتقد أنهم ٌساعدون عائلة  آخرٌن

ً سحب األموال من  صالح ف

 ً المصارؾ فً الٌمن وإٌداعها ف

  مصارؾ ما وراء البحار.

 

ٌضا بعجراء وٌقوم الفرٌق حالٌا أ

ً عدد من الشركات  تحقٌقات ف

والخاصة داخل  المساهمة العامة

الٌمن وخارجهو التً ٌعتقد أن 

الرئٌس السابق صالح ٌمكن أن 

ٌكون المالك المنتفع من استثمارات 

موظفة فٌها. وتلّقى الفرٌق أٌضا 

معلومات من مصدر سري تفٌد بؤن 

لدى علً عبد هللا صالح عددا من 

هوٌات بدٌلة زودته جوازات سفر ب

. وبما أن هذه بها دولة أخرى

المعلومات ٌمكن أن تسهم فً تحدٌد 

ً إنفاذ حظر  األصول وتجمٌدها وف

السفرو فعنها تخضع لمزٌد من 

التحقٌق لتحدٌد الجنسٌة واألسماء 

 المستخدمة.

 
 

 

 

 

 

 

 الخبراء فرٌق مزاعم على االعتراض

 

 أعمال رجال بخمسة عالقته على 081ورد فً الفقرة 

 األقل على بارزٌن ٌمنٌٌن

االعمال الخمسة وإعتمد  لم ٌحدد الفرٌق أسماء رجال

الفرٌق على االعتقاد والتخمٌن وهذا منافً لمعاٌٌر 

 ٌر الدولٌة .المراجعة الدولٌة ومعاٌٌر إعداد التقار

كما أن الفرٌق قال أنه مازال ٌجري تحقٌقات بشؤن تلك 

العالقة وهذا ٌدل على أن الفرٌق لم ٌبنً استنتاجاته 

على أي دلٌل مادي )وثائق ومستندات وشٌكات 

 وحسابات وقرائن ...... الخ (             

ونإكد أن مزاعم فرٌق الخبراء حول المعلومات التً 

ً محدد هدفها اإلنتقام تلقاها الفرٌق م ن  رؾ سٌاس

والتشهٌر من رجال أعمال ٌمنٌٌن ٌنتمون أو ٌوالون 

ً نفسه. وقد ظهر ذلك جلٌا من خالل  ال رؾ السٌاس

ً رسالة فرٌق الخبراء المإرخه   72التناقض الواضح ف

ٌناٌر الموجه الى رئٌس  –م 7102كانون الثانً 

 مجلس االمن 

  الفقرة ً عتقد أنهم ٌساعدون ٌُ 081ورد فً التقرٌر ف

ً سحب األموال من المصارؾ فً الٌمن  عائلة صالح ف

 وإٌداعها فً مصارؾ ما وراء البحار.

 لالعتقاد السنة قرابة لدٌه كان 087كما ورد فً القرة 

 تجمٌد شكل فً لجزاءاتٍ  وجٌزة فترة بعد ٌخضع قد بؤنه

 لألصول

تزعمان  087و081هاتان المالحظتان فً الفقرتٌن 

م الً 7101لرئٌس صالح خالل الفترة من فبراٌر بؤن ا

م قد قام بسحب جزء كبٌر من ثروته فً 7101فبراٌر 

 البنوك العاملة فً الٌمن وتهرٌبها للخارج 

% 71ملٌاردوالر( 07ولنفترض جدال بؤنه ٌمتلك نقدا)
ملٌار دوالر فً البنوك التجارٌة واالسالمٌة فً 21من 

ٌار دوالر من هذه مل07الٌمن وهذا ٌعنً سحب مبلػ 
ً الفقرة  البنوك خالل العام الذي ٌعتقد فرٌق الخبراء ف

 م  .7101فبراٌر71من تقرٌر الفرٌق المإرخ فً 087
ونتٌجة  بٌعٌة لما ٌعتقد الفرٌق ستنخفض قٌمة الودائع 

والحسابات الجارٌة لعمالء البنوك فً الٌمن مبلػ 

 ملٌار دوالر 07

وبالتالً ستنخفض أصول وخصوم المٌزانٌة الموحدة 
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للبنوك التجارٌة واالسالمٌة فً الٌمن السنوٌة 

 ملٌار دوالر . 07والشهرٌة بمبلػ 

 وعلٌــــه :

ً الفقرتٌن   081و087نفً او اثبات المالحظتٌن ف

أعاله سٌظهر من خالل إرتفاع أو إنخفاض القٌمة 

التجارٌة واالسالمٌة اإلجمالٌة للمٌزانٌة الموحدة للبنوك 

 فً الٌمن. 

لسنة  01*ونشٌر الى أن قانون البنك المركزي رقم 

م والئحته التنفٌذٌة والقوانٌن ذات الصلة ألزم 7111

البنوك التجارٌة واالسالمٌة إرسال المٌزانٌة الشهرٌة 

 والسنوٌة الى البنك المركزي الٌمنً .

ن قانون م 12وٌقوم البنك المركزي الٌمنً وفقا للمادة 

م بعصدار 7111لسنة  01البنك المركزي الٌمنً رقم 

التقارٌر الشهرٌة والتقارٌر السنوٌة ونشرها فً الموقع 

ً للبنك المركزي الٌمنً    االلكترونً الرسم

وتحتوي تقارٌر البنك المركزي كل ما ٌتعلق بالنظام 

ً الٌمنً اهمها اَتً:  المصرف

 ه.العرض النقدي والعوامل المإثرة علٌ -0

 مٌزانٌة البنك المركزي للسنة المالٌة . -7

 المٌزانٌة الموحدة للبنوك التجارٌة واالسالمٌة . -1

 تعد المٌزانٌة للعام المالً وخمسة أعوام سابقة. -1

 المٌزان التجاري ) المدفوعات + المقبوضات(. -1

 متوس  سعر صرؾ الدوالر للعقود الثالثة الماضٌة. -2

 المالٌة العامة للدولة . -2

 النف  الخام المصدر حالٌة وتارٌخٌة. كمٌة وقٌمة -8

 بٌانات ومعلومات اخرى . -1

م والتقرٌر الشهري 7100مرفق التقرٌر السنوي -01

م .مجلدات تقارٌر البنك المركزي المرفقة 7101ٌناٌر 

 مع األعتراض 

ــد ـــ موازنة البنوك التجارٌة واالسالمٌة فً أن  ونإكــــــ

م توضح 7101ٌناٌر  م حتى 7118الٌمن  لألعوام المالٌة 

ً قٌمة الودائع وحسابات العمالء الدائنة  االرتفاع المستمر ف

 ً الظاهرة فً المٌزانٌة السنوٌة والشهرٌة للجهاز المصرف

 فً الٌمن .

 Assetsوالجدول التالً ٌبٌن الزٌادة السنوٌة فً اصول  

للبنوك التجارٌة واالسالمٌة العاملة  Liabilitiesوالخصوم 

م للبنك 7101لواردة فً التقرٌر الشهري ٌناٌر فً الٌمن ا
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  :وٌقوم الفرٌق ورد فً التقرٌر

حالٌا أٌضا بعجراء تحقٌقات فً 

عدد من الشركات المساهمة 

 العامة والخاصة داخل الٌمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11( ص 7 ) جدول رقمTable 1Noالمركزي الٌمنً 

 .واإلسالمٌة التجارٌةالموحدة للبنوك  الملحق المٌزانٌة

Consolidated Balance Sheet of Commercial 

and Islamic Banks 

(In millions of Rials ( مرفق لكم )بمالٌٌن الرٌاالت

 م للبنك المركزي الٌمنً 7101تقرٌر شهر ٌناٌرنسحة من 
  Assets Assets $ 

 السنة

اجمالً اصول البنوك 

التجارٌة واالسالمٌة فً 

 الٌمن لاير

اجمالً اصول البنوك 

التجارٌة واالسالمٌة فً 

 الٌمن دوالر

Jan-15 

   

2,790,842,300,000  

    

12,987,306,528.92  

2014 

   

2,810,001,800,000  

    

13,076,466,098.93  

2013 

   

2,776,072,100,000  

    

12,918,572,758.16  

2012 

   

2,276,134,500,000  

    

10,618,775,367.39  

2011 

   

1,765,827,900,000  

      

8,259,251,169.32  

2010 

   

1,933,794,900,000  

      

8,806,388,724.44  

2009 

   

1,676,541,600,000  

      

8,264,932,708.90  

2008 

   

1,544,961,600,000  

      

7,733,314,646.11  

 

مرفق  نسخ من التقرٌر السنوٌة للبنك المركزي 

 م 7101م حتً 7111لألعوام المالٌة 

 

 بزٌارة وحصر ٌقم لم الخبراء فرٌق بؤن مع العلم 

 على والحصول الٌمن فً العامة المساهمة شركات

 رإوس فً بالمساهمٌن الخاصة ستنداتوالم الوثائق

 باإلدعاء الخاصة الوثائق وإرفاق الشركات هذه أموال

 األسهم وقٌمة األسهم عدد ٌبٌن االمن مجلس الى المقدم

 . للرئٌس صالح المملوكة

 والوثائق المستندات الفرٌق ٌقدم لم اخرى ناحٌة ومن

 الق اع شركات فً أسهم صالح بعمتالك الرئٌس الخاصة

 الخ.......  الشركات هذه وأسماء الٌمن فً اصالخ

 الشركات العامة للدولة )الق اع المختل ( 

لم ٌتم الرجوع الى سجالتها المالٌة والمحاسبٌة وأسماء 
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 وتلّقى 081كما ورد فً الفقرة 

 من معلومات أٌضا الفرٌق

 علً لدى بؤن تفٌد سري مصدر

 جوازات من عددا صالح هللا عبد

 بها هزودت بدٌلة بهوٌات سفر

 .أخرى دولة
 

 

 

 وحصص المساهمٌن فً هذه الشركات 

من المعروؾ بؤن شركات المساهمة العامة فً الٌمن و

 هً :

 شركة الخ و  الجوٌة الٌمنٌة . -0

 .التبــػ والكبرٌت الو نٌــــة شركـــــة -7

 شركة كمران لصناعة السجائر. -1

 البنك الٌمنً لإلنشاء والتعمٌر. -1

 الشركة الٌمنٌة لصناعة االلومنٌوم. -1

 شركة ٌمن موباٌل للهاتؾ النقال. -2

 

  ًالفرٌق ٌناقض نفسه حٌ  أنه عرؾ الرئٌس الٌمنً ف

 باإلجراءات المعنٌة العمل فرقة وتُعّرؾ 081الفقرة 

 سٌاسٌة شخصٌة بؤنه صالح للرئٌس السابق ٌةالمال

 .سٌاسٌا مكشوفة

ومن المعروؾ بؤن الشخصٌة السٌاسٌة المكشوفة ال 

 تحتاج وال تست ٌع تؽٌٌر هوٌتها وشكلها 

ً هذه  كما أن الفرٌق لم ٌحدد االسماء المستخدمة ف

 الجوازات وأرقام هذه الجوازات والدول التً زودته بها.

ر أي دوله جواز سفر للرئٌس ومن المستحٌل أن تصد

صالح خاصة وأن الرئٌس علً عبد هللا صالح لم ٌولد 

خارج الٌمن ولم ٌؽترب أو ٌهاجر أو ٌكتسب جنسٌة أي 

 ً دوله أخرى ؼٌر جنسٌته األصلٌة والوحٌدة وه

 الجنسٌة الٌمنٌة.
 



 

21 
 

 الخبراء فرٌق مزاعم

 

وتُعّرؾ فرقة العمل المعنٌة  -081

رئٌَس السابق باإلجراءات المالٌة ال

صالح بؤنه شخصٌة سٌاسٌة 

مكشوفة سٌاسٌا. والشخصٌة 

المكشوفة سٌاسٌا هو فرد ٌُعهد 

إلٌهو أو قد ُعهد إلٌهو بمهمة عامة 

. وبسبب ما ٌتمتع به العدٌد بارزة

من الشخصٌات المكشوفة سٌاسا 

من المسلم به من مكانة ونفوذو ف

أنهم ٌشؽلون مواقع ٌمكن جدا أن 

ا لؽرض ارتكاب ٌُساء استخدامه

جرائم ؼسل األموال وما ٌتصل بها 

من جرائم أصلٌةو بما فً ذلك 

السرقة أو الفساد أو الرشوةو فضال 

عن القٌام بؤنش ة ذات صلة بتموٌل 

اإلرهاب. وقد ثبت ذلك بالتحلٌل 

وبدراسات حاالت إفرادٌة. وللتصدي 

 07لهذه المخا رو فعن التوصٌتٌن 

عملو و الصادرتٌن عن فرقة ال77و 

تقتضٌان من البلدان كفالة قٌام 

المإسسات المالٌة ومنشآت تجارٌة 

ومهن ؼٌر مالٌة معٌنة بتنفٌذ تدابٌر 

رامٌة إلى منع أن تسًء شخصٌات 

سٌاسٌة معروفة استخدام النظام 

المالً والمنشآت والمهن ؼٌر 

المالٌةو وإلى الكشؾ عن تلك 

 التجاوزات المحتملة عند حدوثها.

 الخبراء فرٌق مزاعم على االعتراض

 

  لم ٌحدد الفرٌق بالوثائق والمستندات المإٌدة اي جرٌمة من

جرائم ؼسل األموال وما ٌتصل بها من جرائم أصلٌةو بما فً 

 ذلك السرقة أو الفساد أو الرشوة

كما لم ٌحدد اسم اي شخص مرتب  ك رؾ ثانً فً 

إرتكاب أي من هذه الجرائم التً وردت فً تقرٌر 

 براء وكذلك فٌما ٌتعلق باإلرهابفرٌق الخ

 ونكرر هنا عدم منهجٌة عمل فرٌق الخبراء 

كون أي عملٌة مالٌة ال تتم اال بٌن شخصٌن او أكثر 

وترتب  بقٌمة مالٌة للسلع والخدمات ٌتم تبادلها بٌن 

األ راؾ وكون الفرٌق قد خمن جزافا أن المبالػ 

ذه بملٌارات الرٌاالت الٌمنٌة  فعن عملٌة تبادل ه

المبالػ الكبٌرة لن تتم إال عبر حسابات بنكٌة لأل راؾ 

 المعنٌة 

وبالتالً كان األحرى  بفرٌق الخبراء جمع البٌانات 

والمستندات والوثائق للتهم التً أوردوها فً التقرٌر 

بدال من التخمٌن والتقدٌر واإلعتماد على مصادر 

معلومات ؼٌر صحٌحة دلست على اللجنة وتعتبر 

ٌد وخصوم سٌاسٌة للرئٌس السابق وحزب جماعات ك

سٌاسٌة )أحزاب  بالمإتمر الشعبً العام  تابعة ال حزا

اللقاء المشترك( ومن المعروؾ دولٌا سٌاسٌا و 

اإلعتماد على التهم والمعلومات  مقانونٌا أنه ال ٌت

 والتقارٌر السٌاسٌة .

 

  أما مزعوم السرقة الواردة فً هذه الفقرة فال نعلم من أٌن

ء بها فرٌق الخبراء فلم ٌحد   وال فترة حكم الرئٌس أو جا

حتى بعدها أن قام بالدخول الى أي بنك أو أي مصلحة 

وخاصة أن تعرٌؾ  ءحكومٌة وسرق من أموالها أي شً

 السرقة هً أخذ مال مملوك للؽٌر خفٌة .

وهذا الزعم حاله كحال مزاعم الفساد والرشوة  

مالٌة خاصة وبالرؼم من أن مثل هذه االمور ال

الصفقات والعقود ال تتم إال عبر الوزارة المعنٌة 

مرورا بالحكومة وعرضها على البرلمان وٌـؤتً فً 

 األخٌر دور الرئٌس للمصادقة فق  .

باإلضافة الى أن الت ور عالمٌا فً مجال محاربة 
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الفساد وؼسٌل األموال سٌجعل تلك المزاعم لو صحت 

 مكشوفه أمام العالم .

 قرة من التقرٌر.واقتبس ف

وقام الفرٌقو خالل اجتماعاتهو فً الٌمن بالتفاعل -77

مع  ائفة واسعة من المحاورٌن بشؤن والٌتهو 

واستفسر عن تقدٌراتهم للحالة الراهنة فً الٌمنو 

. وقد و لب إلٌهم تقدٌم أي أدلة تدعم عمل الفرٌق

دهش الفرٌق عندما علم أن بعض الجماعات ؼٌر 

دعم أعمال الفرٌق ومتابعتهاو الحكومٌة تشكلت ل

وقامت بٌن الحٌن واَخر بموافاة الفرٌق بمعلومات 

امو كان المحاورونو ال سٌما عتتصل بوالٌته. وبوجه 

 المجتمع المدنًو ٌبدون تقبلهم لوالٌة الفرٌق. ممثلو

ونإكد أن هذه الجماعات ؼٌر الحكومٌة ٌتبعون  رؾ 

خوان سٌاسً محدد هو حزب االصالح الٌمنً )اإل

المسلمٌن( الركٌزة االساسٌة لتحالؾ أحزاب اللقاء 

 المشرك المعارض للرئٌس االسبق.

وكل المعلومات المقدمة للفرٌق ؼٌر صحٌحة وملفقة 

وال تستند ألي وثائق ومستندات وقرائن واضحة. 

 وتندرج ضمن الكٌد السٌاسً.
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 الخبراء فرٌق مزاعم

 

وٌُعتقد أن األموال المستخدمة  081

ٌد ثروة علً عبد هللا صالح قد لتول

نشؤتو فً جزء منهاو عن 

ممارساته الفاسدة وهو رئٌس 

بعقود للٌمنو ال سٌما فٌما ٌتعلق 

ً الؽاز والنف  ا لتً ٌُزعم أنه  لب ف

سٌاقها أمواال مقابل منح الشركات 

حقوقا خالصة للتنقٌب عن الؽاز 

والنف  فً الٌمن) (. وٌُزعم أٌضا 

ح وأصدقاءه أن علً عبد هللا صال

وأسرته وشركاءه سرقوا أمواال من 

ل  برنام  دعم الوقود الذي ٌُموَّ

ً المائة من  01بنسبة تصل إلى  ف

النات  المحلً اإلجمالً للٌمنو 

مشارٌع وأنهم شاركوا كذلك فً 

أساءوا فٌها استخدام  مشتركة

السل ة وابتزوا أمواال واختلسوها) 

(. وقد أفضت هذه األنش ة ؼٌر 

ٌة إلى تحقٌق مؽانم شخصٌة القانون

حوالً بلٌونً تقدر بمبالػ تصل إلى 

فً السنة على مدى العقود  دوالر

 الثالثة الماضٌة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبراء فرٌق مزاعم على االعتراض

 

  لتولٌد مةالمستخد األموال أن 081ذكر تقرٌر الفرٌق فً الفقرة 

 عن منها و جزء فً نشؤتو قد صالح هللا عبد علً ثروة

 للٌمن ابرزها ما ٌلً : رئٌس وهو  ممارساته

 

 قٌمة منح عقود اإلمتٌاز للشركات النف ٌة األجنبٌة . -

ؼٌر اإلعانات المالٌة للمإسسات العامة قٌمة دعم الوقود ) -

 (.ةالربحٌ

ً السنة. -  جمع بلٌونً دوالر ف

 

  النف  عقود الؽاز و 

 سٌاقها فً  لب أنه ٌُزعم التً والنف  الؽاز عقود

 عن للتنقٌب خالصة حقوقا الشركات منح مقابل أمواال

 الٌمن فً والنف  الؽاز

 الرد 

ما ٌكذب مزاعم فرٌق الخبراء حول هذه الفقرة  أوال  :

وٌكذبها العقل والمن ق الحقٌقة التالٌة هً أن الؽاز لم 

ً عام 7111ٌتم تصدٌره إال فً عام  م والنف  ف

 م من حقل واحد فق  والوحٌد حٌنها.0188

  ثانٌا :

 8دستور الجمهورٌة الٌمنٌة والقانون المالً رقم 

 م والقوانٌن ذات الصلة 11لسنة

حددت بوضوح الجهات ذات العالقة واإل ار القانونً 

لتوقٌع منح الشركات استثمار النف  والؽاز فً الٌمن 

  ورئاسة الوزراء ومجلس النواب إبتداء من وزارة النف

التً تقوم كال بعختصاصها وفقا للنصوص الدستورٌة 

 والقانونٌة .

القانون الخاص  روالتً ترفع لرئٌس الجمهورٌة إلصدا

 بها 

 مثال ذلك :

 بالموافقة قضى م7110 لسنة( 1) رقم القانون صدر 

 02 بتارٌخ المبرمة اإلنتاج المشاركة فً اتفاقٌة على

 م7110/ فبراٌر/01 الموافق هـ0170/ دةذو القع

 : من وكال المعدنٌة والثروات النف  وزارة بٌن

 لٌمتد ٌمن نكسن كندٌان شركة. 

 1 ق اع/ٌمن.  آؾ اوكسٌدنتال شركة 
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 سً. إل.إل.  

 للمإسسة التابعة الفرعٌة الشركة) الٌمنٌة الشركة 

- القعامٌات) من قة فً( والؽاز للنف  الٌمنٌة العامة

 .حضرموت والمهرة محافظتً( 11) رقم ق اع( 0

 ثالثا:

حدد القانون الٌمنً حساب خاص لتورٌد قٌمة توقٌع 

 1منح العقود للشركات النف ٌة العاملة فً الٌمن النوع 

 7والتعدٌن فً الفصل  النف ٌة االتفاقٌات توقٌع منح

 الرٌـــــع( من الباب الثال  إٌرادات)والؽاز النف  إٌرادات

والتحوٌالت  والخدمات السلع ومبٌعات الملكٌة دخل

 إلٌرادات الدولة 

 

 لتبوٌب القانونً إلٌرادات النف  والؽاز فً الٌمنا

رقم 

 اسم الحساب  الحساب

 اٌرادات دخل الملكٌة ومبٌعات السلع والخدمات والتحوٌالت 3

 إٌرادات النف  والؽاز)الرٌـــــع( 32

 مبٌعات نف  خام مصدر 1

 ام مستهلك محلٌا  مبٌعات نف  خ 2

 مبٌعات ؼاز مصدر 3

 مبٌعات ؼاز مستهلك محلٌا   4

 منح توقٌع االتفاقٌات النف ٌة والتعدٌن 5

 ات األجنبٌة النف ٌة والمعدنٌة والؽازكللشرمنح اإلنتاج  6

ً والؽازعمولة االمتٌاز  7 ً والمعدن  على عملٌات اإلنتاج النف 

ً مرحلة االكاالضرٌبة على الشر 8  ستكشافات النف ٌة والمعدنٌة والؽازت ف

 ت النف  والمعادن األجنبٌةكاالضرائب على دخل شر 9

 منح التدرٌب والدعم المإسسً 10

ً الحكومٌة الزراعٌة 11  إٌجارات األراض

ً الحكومٌة ؼٌر الزراعٌة 12  إٌجارات األراض

 مبٌعات المحاجر 13

 إٌرادات نف ٌة اخرى 14

 

استكشاؾ وإنتاج النف   كما بلػ عدد شركات

شركة اؼلبها ؼربٌة  11االجنبٌة فً الٌمن 

وامرٌكٌة منها على سبٌل المثال شركة اكسن موبٌل 

االمرٌكٌة وشركة هنت وشركة كندٌان نكسون 
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 وشركة توتال .... الخ
 

كما نشٌر الى أن الفرٌق ٌجزم وٌتهم  وزٌر 

الخارجٌة االمرٌكٌة الجدٌد رٌكس تٌلرسون الذي 

الرئٌس التنفٌذي لشركة إكسن موبٌل الٌمن عام كان 

 موبٌل إكسن شركة منح م بدفع رشوه مقابل0111

 الٌمن  فً والنف  الؽاز عن للتنقٌب خالصة حقوقا
 

 وكان على فرٌق الخبراء 

ً الٌمن  -0  حصر الشركات النف ٌة العاملة ف

 حصر االتفاقٌات الموقعة مع الشركات  -7

 ركات حصر قٌمة توقٌع العقود مع الش -1

اثبات عدم تورٌد قٌمة توقٌع العقود الى البنك  -1

 المركزي وحسابات وزارة المالٌة 

1-  ً عدم تشوٌه سمعة شركات النف  العالمٌة العاملة ف

ً تقرٌر فرٌق الخبراء إلستخدامها  الرشوة  الٌمن ف

للحصول على عقود اإلمتٌاز مما ٌعرض هذه 

ٌة الشركات للمسائلة القانونٌة واالخالقٌة الدول

واالقلٌمٌة والمحلٌة وكذا المسئولٌة القانونٌة 

واالخالقٌة للدول التً تنتمً لها هذه الشركات 

 العالمٌة ......الخ

رابعا: التقارٌر الدولٌة ل هارت نرس لٌمتد)المملكة 

 المتحدة (

 فً الشفافٌة عدم إ الع الفرٌق علً تقارٌر مبادرة

( YEITI) الٌمن فً الصناعات االستخراجٌة مجال

 والتً وقع الٌمن علٌها .  (

حٌ  وان هذه التقارٌر تنفً ما وصل الٌه فرٌق 

 الخبراء فً التقرٌر المقدم لمجلس االمن 

 مرفق لكم مجلد التقرٌر الثال  

  الحاقا بما سبق توضٌحه سلفا حول تعرٌؾ السرقة

فٌظهر جلٌا  تناقض تقرٌر فرٌق الخبراء تارة تلو 

ٌسمع عنها الٌمنٌٌن  وال اخرى وإدعائه بمزاعم لم 

فترة حكم الرئٌس صالح ولم ٌذكر على اإل الق 

حدو  أي سرقة للبنك المركزي الٌمنً ألي 

 مخصص مالً كان.

ولو حد  لتناقلته وسائل االعالم وخاصة المعارضة 

 التً تراقب كل كبٌرة وصؽٌرة للمالٌة العامة للدولة .
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  وٌُزعم 081ورد فً الفقرة 

 صالح عبدهللا على أن أٌضا

 وشركاءه وأسرته وأصدقاءه

 دعم برنام  من أمواال سرقوا

ل الذي الوقود  تصل بنسبه ٌُموَّ

 النات  من المائة فً 01 إلى

 للٌمن اإلجمالً المحلً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌلالتفاص كل لدٌه الدولً البنك أن لكم نإكد 

 الحكومة ببرنام  المتعلقة والمستندات والبٌانات

 العقود خالل النف ٌة المشتقات لدعم الٌمنٌة

 الماضٌة.

 صندوق قبل من مدعوم إصالح وتنفذ الحكومة برنام 

 التدرٌجً الخفض والبنك الدولً ٌتضمن  الدولً النقد

ٌّؾ .ال اقة أسعار على الحكومً للدعم  وا لق علٌه التك

 أسعار على الحكومً للدعم التدرٌجً خفضال: المالً

 ال اقة

وقد قامت الحكومة الٌمنٌة خالل العقود الماضٌة بتنفٌذ 

توصٌات البنك الدولً من خالل برام  اإلصالح المالً 

واإلداري والمالٌة العامة للدولة بشكل عام وبرام  

ً الٌمنً حٌ  قد قامت الحكومة الٌمنٌة  الدعم الحكوم

ً بناء على بعلؽاء العدٌد  من برامجها للدعم الحكوم

توصٌات البنك الدولً منها على سبٌل المثال دعم سعر 

صرؾ الدوالر االمرٌكً مقابل اللاير الٌمنً حٌ  قامت 

ً عام  الحكومة بتعوٌم سعر الصرؾ للدوالر االمرٌكً ف

 م .0112

كما قامت الحكومة الٌمنٌة بعلؽاء دعم المواد الؽذائٌة 

ً ع  م .7111ام واالساسٌة ف

 برنام  الٌمنٌة الحكومة إعتمدت و0111 عام وفً

 الدولً البنك من بدعم واسع اقتصادي إصالح

 أٌضا   وٌشمل اَخرٌنو التنمٌة وشركاء والصندوق

 : العامة المالٌة اإلدارة إصالحات

 تصنٌؾ حسب 7111 عام موازنة ت بٌق مع( 0)

 حصائٌاتواإل الدولً النقد لصندوق االقتصادٌة الموازنة

 تصنٌؾ آثار باالعتبار آخذٌن الحكومٌةو المالٌة

-1/7111 المحلٌة السل ة قانون فً الموازنات

 و7117

 واإلجراءات الموازنة إعداد تعلٌمات تعدٌل( 7)

 ودفاتر والسجالت النماذج إلى باإلضافة لهاو المحاسبٌة

  أعالهو المذكورة التؽٌٌرات االعتبار فً لألخذ الحسابات

 والمحاسبٌة المالٌة المعلومات إدارة نظام شاءإن( 1)

 ٌساعد مما الحاسوبو فً والحسابات الموازنة إلدخال

. الشفافٌة وتحقٌق الموازنة على الرقابة تحسٌن على

 .مختل ة النتائ  وكانت
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 اقتباس :

 YE – 11211 رقم الدولً تقرٌر البنك

 الفقرة

 قودالو أسعار على الحكومً الدعم إزالة حٌن وف11ً.

 و القصٌر المدى على الٌمن فً الفقر معدالت من سٌزٌد

 على بالفائدة سٌعود للموارد المستدام االستخدام أن إال

 . وال وٌل المتوس  األجلٌن فً الٌمنٌٌن جمٌع

 الدعم ساعد فقد و للفقراء استهدافها من الرؼم وعلى

 على و للتقدٌرات وفقا و الوقود أسعار على الحكومً

 براثن فً الوقوع من السكان من المائةً ف 1 حماٌة

 فً المباشرة وؼٌر المباشرة اَثار خالل من و الفقر

 . علٌه تكون أن ٌفترض كان مما أقل األسعار إبقاء

( 7) رقم النص مربع فً أدناه الوثٌقة هذه ض تعر

 خفض على المترتب  االجتماعً واألثر للفقر تحلٌل

 النف ٌة تالمنتجا أسعار على الحكومً الدعم

 

كما كان علً فرٌق الخبراء مراجعة وحصر قٌمة دعم 

 المشتقات النف ٌة عبر اَتً :

الحسابات الختامٌة للدولة للعقود الثالثة وحصر  -0

 قٌمة دعم المشتقات النف ٌة المدٌنة.

مقابلة قٌمة دعم المشتقات النف ٌة المدٌنة الواردة  -7

ً وزارة الما  لٌة .فً الحسابات الختامٌة للدولة ف

ً  الحسابات الختامٌة  مع اإلٌرادات الدائنة الواردة ف

لشركة النف  الٌمنٌة ومإسسة الكهرباء وهٌئة 

 ً كهرباء الرٌؾ حٌ  وأن هذه المبالػ تظهر ف

 إٌرادات تلك الجهات.

ً البنك  -1 م ابقة الحساب الجاري لوزارة المالٌة ف

المركزي من الحسابات الجارٌة لشركة النف  

كهرباء الرٌؾ وجهات اخرى والتً والكهرباء و

ستثبت تورٌد مبالػ دعم المشتقات النف ٌة الً 

 حساباتها البنكٌة فً البنك المركزي .
 

 : ًونشٌر الى االت 

إلثبات وقٌد  االساس النقديتقوم الحكومة بعستخدام  -0

 ً وإقفال القٌمة المـــدٌنة لدعم المشتقات النف ٌة ف

والحسابات الختامٌة الباب الثال  للمٌزانٌة العامة 

 للدولة .
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 االجتماعٌة والمنافع والمنح الباب الثال   اإلعانات -

 المالٌة الفصل االول اإلعانات -

 المالٌة ؼٌر العامة للمإسسات المالٌة البند االول   اإلعانات -

 النف ٌة المشتقات النوع االول  دعم -

 الكهرباء النوع الثانً دعم -

 يالجار العجز النوع الثال  إعانة -

 النوع الرابع أخرى -

تقوم شركة النف  ومإسسة الكهرباء وهٌئة كهرباء  -7

 وقٌد ألثبات أساس اإلستحقاقالرٌؾ بعستخدام 

 النف ٌة . المشتقات لدعم الدائنــــة القٌمة واقفال

حٌ  تقوم شركة النف  بقٌد إٌرادات دعم المشتقات 

 اإلٌرادات:  الثانً النف ٌة  فً حساب الباب

 المتنوعة

 المتنوعة  ح/ االٌرادات17  

 واعانات تبرعات ح/171

 

وتقوم مإسسة الكهرباء وهٌئة كهرباء الرٌؾ 

ً الباب  تحوٌلٌة  جارٌة اٌرادات:  الرابع بالقٌد ف

 تحوٌلٌة جارٌة ح/ اٌرادات11

 ومختلفة اخرى ح/اٌرادات111

 

والجدول التالً ٌوضح قٌمة دعم الحكومة 

ما تم تورٌده للمشتقات النف ٌة ومقابلتها مع 

للجهات ذات العالقة الحكومة المركزٌة وشركة 

النف  الٌمنٌة ومإسسة الكهرباء وهٌئة كهرباء 

 م 7100حتً  7111الرٌؾ للسنوات 

ولً ٌوضح قٌمة دعم المشتقات النف ٌة من الحكومة والتً تم تورٌدها أجدول 

 باللايرالً شركة النف  ومإسسة الكهرباء 

 العام 
سعر 

 الصرؾ 

جمالً دعم وزارة ا

المالٌة للمشتقات 

النف ٌة والكهرباء  

ـدٌن ــ ــ ــ ــ  مـ

المورد الً شركة النف  
دعم المشتقات النف ٌة 

ــن ــ ــ ــ ــ ــ  داـئ

المورد الً مإسسة 
الكهرباء دعم المشتقات 

ــن ــ ــ ــ ــ ــ  النف ٌة داـئ

اجمالً دعم المشتقات 

النف ٌة لشركة النف  

ومإسسة الكهرباء 

ــ ــ ــندائ ــ ــ ــ  ـ

2009 
      

202.9  

       

397,133,602,799  

       

385,205,171,819  

         

22,270,386,839  

       

407,475,558,658  

2010 
      

219.6  

       

563,980,595,756  

       

538,536,621,414  

         

26,919,031,164  

       

565,455,652,578  

2011 
      

213.8  

       

535,138,244,669  

       

532,818,419,520  

         

15,362,235,397  

       

548,180,654,917  
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  نفس الفقرة ً وقد 081وورد ف

أفضت هذه األنش ة ؼٌر 

القانونٌة إلى تحقٌق مؽانم 

شخصٌة تقدر بمبالػ تصل إلى 

ً السنة  حوالً بلٌونً دوالر ف

على مدى العقود الثالثة 

 الماضٌة.

 

مرفق نسخ من الحسابات الختامٌة للدولة وشركة 

النف  ومإسسة الكهرباء وبقٌة الجهات التً كانت 

تتحصل علً مبالػ مالٌة من قٌمة دعم المشتقات 

 النف ٌة 

 

ً اللج  نة  االعتماد على ونوص

 الحسابات الختامٌة للدولة للعقود الماضٌة  -0

الحسابات الختامٌة للشركات والمإسسات  -7

والوزارات التً كان ٌتم صرؾ الدعم لها او 

 عبرها

 التقارٌر السنوٌة للبنك المركزي  -1

القوانٌن والتشرٌعات المتعلقة بالمالٌة العامة  -1

ٌة للدولة والسٌاسة المالٌة والسٌاسة النقد

 للجمهورٌة الٌمنٌة 

 

   بلٌون  7أشار الفرٌق الى مؽانم شخصٌة مبلػ

 دوالر سنوٌا.

والمالحظ أن الفرٌق  لم ٌقم بمراجعة الموازنة العامة 

للدولة والحسابات الختامٌة للعقود الثالثة الماضٌة 

والتؤكد من أن الٌمن ٌملك موارد مالٌة ضخمة تمكن من 

 بلٌون دوالر سنوٌا . 7كسب 

لجدول التالً ٌوضح الحسابات الختامٌة للدولة وفقا وا

النقدي والمنشور عبر البنك المركزي وٌبٌن  سلألسا

 حجم اإلنفاق العام للدولة واإلٌرادات العامة باللاير .

ولوحظ أن هناك سنوات لم ٌتجاوز اٌرادات الٌمن 

ملٌار دوالر وهذا ٌنفً ما ورد فً تقرٌر فرٌق 7

 الخبراء .

م بلؽت اٌرادات الدولة 0118عام  حٌ  انه فً

ملٌار وستمائة ملٌون دوالر فكٌؾ ٌعقل أن ٌتم 0.2

ملٌار دوالر حسب ما ورد فً  7اإلستٌالء على مبلػ 

 التقرٌر .

وهذا ٌدل على عدم مهنٌة فرٌق الخبراء فً التدقٌق 

والتؤكد من المعلومات المؽلو ة ومصادرها والتؤكد من 

ً البنك ال مركزي ومإسسات الدولة حسابات الدولة ف

 األخرى .
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نفقات وإٌرادات الجمهورٌة الٌمنٌة للفترة  ًخالصة إلجمال

 م باللاير الٌمنً والدوالر االمرٌك7100ًم حتى  0128

 م باللاير الٌمنً والدوالر االمرٌك7100ًم حتى  0128خالصة إلجمالً نفقات وإٌرادات الجمهورٌة الٌمنٌة للفترة 

 العام 
سعر 

 ف الصر

اجمالي النفقات  

 مليون لاير 

إجمالي اإليرادات   

العامة والمنح مليون 
 لاير 

اجمالي النفقات   

 مليون دوالر 

إجمالي اإليرادات العامة  

 والمنح مليون دوالر 

1978 4.56 3,300 3,000 
                      

723.68  
                      

657.89  

1979 4.56 3,960 3,428 
                      

868.42  

                      

751.75  

1980 4.56 5,541 4,656 
                   

1,215.10  

                   

1,021.08  

1981 4.56 7,388 5,942 
                   

1,620.13  

                   

1,302.97  

1982 4.56 9,235 7,727 
                   

2,025.16  
                   

1,694.50  

1983 4.56 12,313 10,703 
                   

2,700.22  
                   

2,347.05  

1984 5.86 13,681 12,025 
                   

2,334.66  

                   

2,052.06  

1985 8.1 15,201 13,495 
                   

1,876.69  

                   

1,665.99  

1986 12.25 16,890 15,127 
                   

1,378.79  

                   

1,234.88  

1987 9.9 21,113 19,209 
                   

2,132.61  
                   

1,940.31  

1988 9.76 26,391 24,311 
                   

2,704.00  

                   

2,490.91  

1989 9.76 26,491 24,689 
                   

2,714.24  

                   

2,529.62  

1990 12.01 35,967 26,012 
                   

2,994.75  

                   

2,165.86  

1991 12.01 44,070 37,999 
                   

3,669.44  

                   

3,163.95  

1992 12.01 57,043 34,170 
                   

4,749.63  
                   

2,845.13  

1993 12.01 68,984 38,184 
                   

5,743.88  

                   

3,179.35  

1994 12.01 87,128 42,857 
                   

7,254.62  

                   

3,568.44  

1995 40.84 119,880 95,214 
                   

2,935.36  

                   

2,429.33  

1996 94.16 232,755 232,225 
                   

2,471.91  

                   

2,466.28  

1997 129.28 307,568 299,752 
                   

2,379.08  
                   

2,318.63  

1998 135.88 301,431 244,570 
                   

2,218.36  

                   

1,799.90  

1999 155.75 342,933 360,800 
                   

2,201.82  

                   

2,316.53  

2000 161.73 488,242 585,742 
                   

3,018.87  

                   

3,621.73  

2001 168.69 522,367 553,084 
                   

3,096.61  

                   

3,278.70  

2002 175.62 574,305 560,731 
                   

3,270.16  
                   

3,192.87  

2003 183.45 755,567 664,905 
                   

4,118.65  

                   

3,624.45  

2004 184.78 867,497 812,152 
                   

4,694.76  

                   

4,395.24  

2005 191.42 1,169,242 1,110,841 
                   

6,108.25  

                   

5,803.16  

2006 197.05 1,403,966 1,449,678 
                   

7,124.92  

                   

7,356.90  

2007 198.95 1,738,234 1,420,017 
                   

8,737.04  
                   

7,137.56  

2008 199.78 2,226,268 1,993,251 
                 

11,143.60  

                   

9,977.23  

2009 202.85 1,823,853 1,306,151 
                   

8,991.14  

                   

6,439.00  

2010 219.59 2,086,274 1,812,385 
                   

9,500.77  

                   

8,253.50  

2011 213.8 2,021,246 1,706,311 
                   

9,453.91  

                   

7,980.87  

 117,003.62 138,171.23 15,531,342 17,436,324  االجمالً 
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  : مرفق لكم  عٌنات من 

 م 7100و7101الحسابات الختامٌة للدولة لألعوام المالٌة  -

 م 7101م والشهري ٌناٌر 7100تقرٌر البنك المركزي السنوي  -

 م7100حت7111ًالحسابات الختامٌة لشركة النف  الٌمنٌة  -

 م7100حت7111ًهرباء الحسابات الختامٌة لمإسسة الك -

 YE – 11211 رقم الدولً البنك تقرٌر -

  1رقم( المتحدة المملكة)لٌمتد نرس هارت ل الدولٌة التقارٌر -
م 7101كتب مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامٌة  -

 م .              7100

 

 

 الحقائق وتإكد مزاعم على بنً أنه إلى ٌشٌر الخبراء تقرٌر كان إذا الختام وفً -

 المسلمٌن اإلخوان به قادة ادلى ما هً المزاعم تلك فعن كذلكو انه الموضوعٌة

زعمون الخبراء التً ٌ لفرٌق السٌاسٌٌن للرئٌس األسبق علً عبدهللا صالح الخصوم

 الخبراء فرٌق فعن ولذلك مزاعم انها رؼم علٌها بناء   متقارٌره فً واوسار صحتها

 منها شًء ٌثبت لم مزاعم هً كما ظلت  المزاعم من مجموعه على تقرٌره بنى قد

 النحو وعلى والمستندات المحاسبٌة األدلة الى تفتقر والتً صحٌح  قانونً بدلٌل

 اإلخوان من قادة تلقاه عما عباره هو الخبراء تقرٌر ٌجعل الذي االمر اسلفناه الذي

 فً ءالخبرا ٌقدم ان دون صالح عبدهللا علً للرئٌس السٌاسٌٌن الخصوم المسلمٌن

 إنكارنا ٌجعل مما تقرٌرهم علٌها بنى التً المزاعم صحة على دلٌل أي تقرٌرهم

ً األنسان البراءة وهو األصل هو ونفٌنا  على الدلٌل قٌام لعدم الصواب ألن األصل ف

 صحٌح قانونً دلٌل من الخبراء تقارٌر فً هناك ولٌس العدم هو األصل وألن خالفه

 ..             بوال  مق امرا   المزاعم تلك ٌجعل ما

 وشكرا وو
 

 

 محامو الرئٌس علً عبد هللا صالح المحاسب القانونً

 رٌاض عبد هللا األكوع

  التوقٌع:

 المحامً / محمد محمد المسوري

 : التوقٌع

 لمحامً / محمد مهدي البكولًا

 التوقٌع :

 المحامً / أحمد محمد األبٌض

 التوقٌع :
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 م.7100-0128للبنٌة التحتٌة خالل تلك الفترة جدول)أ( ٌوضح بعض اإلنجازات  
 

 السـنة
عدد 
 المدارس

صحٌة عامة  تمنشئا
 وخاصة

 ال رق االسفلتٌة كم
ال رق 
 الحصوٌة

 الكلٌات الجامعات
معاهد 
 مهنٌة

 موانً م ارات

 5 3 7 8 2 859 1,113 381 1,883 م 1978

 21 13 100 95 13 75,600 24,504 15,500 16,231 م 2011

 

 حافظة الم
عدد 

 المدٌرٌات

عدد 

 المدارس 

عدد المدارس 

 أساسً)حكومً(

عدد المدارس 

 ثانوي)حكومً(

عدد المدارس أساسً 

 +ثانوي)حكومً(

ات)عام  عدد المستشٌف

 وخاص(

ات  مستشٌف

حكومٌة 

مركزي 
ة  والرٌٌف

مراكز 

صحٌة 

 وخدمٌة 

معاهد 

ة  مهٌن

ة  وتقٌن
 وصحٌة

جامعات 

 حكومٌة

ات  كٌل

 حكومٌة
 ال رق كم

المالعب ) عدد 

بمدرجات + بدون 

 مدرجات (

 20 1005 19 1 11 112 10 78 272 5 406 683 10 أمانة العاصمة 

 6 885 1 0 0 261 13 13 340 4 840 1184 16 صنعاء

 8 211 10 1 6 71 18 17 12 22 83 117 8 عدن

 5 2842.2 14 1 7 535 31 40 13 69 694 776 30 حضرموت

 5 88.4 13 1 20 748 67 93 623 12 812 1447 23 تعز

 3 11387 16 1 7 328 9 30 207 16 1118 1341 26 الحدٌدة

 1 1097.7 9 1 8 504 12 34 393 15 1072 1480 20 إب

 2 534.7 1 0 6 169 8 10 27 43 387 457 11 أبٌن

 3 648 5 1 3 220 2 13 118 8 454 580 20 البٌضاء

 2 601.3 1 0 1 384 5 17 172 28 474 674 15 لح 

 2 35.5 1 1 2 86 3 20 104 2 321 427 14 مؤرب

 8 1058.9 1 0 0 196 7 16 73 26 448 547 17 شبوة

 2 415 1 0 1 105 3 2 108 0 317 425 12 الجوؾ

 3 960 1 0 1 48 5 4 24 4 96 124 9 المهرة

 1 58 1 0 3 328 5 5 151 6 414 571 9 المحوٌت

 5 534.7 4 1 1 116 6 14 106 4 594 704 15 صعدة 

 3 747.5 3 1 5 452 9 23 245 32 1157 1434 31 حجة

 5 228 1 0 3 260 2 9 100 33 325 458 9 الضالع

 1 107.5 5 1 3 475 8 16 245 9 774 1028 20 عمران

 3 822.2 12 1 5 63 13 18 286 7 1015 1308 12 ذمار

 2 235.9 1 0 1 126 3 3 102 0 364 466 6 رٌمة

 90  24,503     120 12 94 5587 239 475 3721 345 12165 16231 333 االجمالً 



 

33 
 

Table No (7) رقم جدول   

   المٌزانٌة الموحدة للبنوك التجارٌة واالسالمٌة

Consolidated Balance Sheet of Commercial and Islamic Banks (In 

millions of Rials تلرٌاالا  (بمالٌٍن 

  
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 -14 ٌناٌر
Jan-14 

 
2014 

 -15 ٌناٌر
Jan-15 

 

Assets 1,544,961.6 1,676,541.6 1,933,794.9 1,765,827.9 2,276,134.5 2,776,072.1 2,759,076.6 2,810,001.8 2,790,842.3 الصولا 
Foreign Assets 308,649.1 427,934.7 510,340.8 477,462.2 541,643.4 549,835.8 522,282.6 504,305.9 500,931.3 الخارجٌة االصول 

Foreign Currency 24,466.1 28,418.4 40,335.5 55,748.6 49,895.9 51,628.1 48,098.7 49,015.4 44,521.3 اجنبً نقد 

Banks Abroad 173,285.4 244,362.7 233,436.3 213,688.2 260,000.9 230,684.7 205,409.4 243,023.1 244,402.3 الخارج فً بنوك 

Non-residents 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 0.0 0.0 مقٌمٌن ؼٌر 

Foreign Investment 110,897.5 155,153.6 236,569.0 208,025.5 231,746.5 267,523.0 268,731.7 212,267.5 212,007.7 اجنبٌة استثمارات 

Reserves 215,182.4 232,901.0 275,522.9 174,951.7 276,839.4 321,851.6 296,180.1 302,226.5 277,850.3 ً االحتٌا 

Local Currency 17,834.8 19,345.5 24,114.3 22,878.3 29,390.0 36,786.0 33,414.0 44,021.0 41,763.5 محلً نقد 

Deposits with CBY 197,347.6 213,555.5 251,408.6 152,073.4 247,449.4 285,065.5 262,766.1 258,205.5 236,086.8 المركزي البنك لدى ارصدة 

Loans & Advances 619,581.0 875,949.9 974,815.8 933,658.8 1,179,620.9 1,722,487.3 1,753,246.9 1,844,791.3 1,850,490.9 والسلفٌات القروض 

Government 191,903.9 455,934.1 518,372.2 546,279.0 788,510.2 1,182,454.5 1,204,351.5 1,287,319.8 1,286,696.4 الحكومة 

Public Enterprises 3,865.0 15,895.0 18,111.6 20,429.9 17,348.3 30,022.6 31,827.4 34,234.8 32,052.9 العامة المإسسات 

Private Sector 423,812.1 404,120.8 438,332.0 366,949.9 373,762.5 510,010.2 517,068.0 523,236.7 531,741.6 الخاص الق اع 

Certificate of Deposits 256,531.0 0.0 0.0 0.0 91,890.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اٌداع شهادات 

Treasury bills purchased from the 64,999.7 63,958.7 63,154.8 64,118.8 64,802.7 50,642.8 50,172.8 1,743.0 1,343.0 رٌبو المركزي كالبن من مشتراه خزانة اذون() 

Other Assets 80,018.4 75,797.3 109,960.5 115,636.3 121,338.0 131,254.6 137,194.2 156,935.1 160,226.8 اخرى اصول 

Liabilities 1,544,961.6 1,676,541.6 1,933,794.9 1,765,827.9 2,276,134.5 2,776,072.1 2,759,076.6 2,810,001.8 2,790,842.3 الخصوم 

Deposits 1,232,609.1 1,342,464.8 1,518,792.5 1,348,632.7 1,799,481.6 2,225,335.0 2,216,071.1 2,225,701.5 2,197,537.4 الودائع 

Government 234.3 332.1 470.4 503.3 4,044.6 7,910.4 7,582.0 10,689.4 10,736.3 الحكومة 

Demand 151,635.7 165,915.5 175,591.9 162,299.7 231,543.6 261,598.6 255,085.3 269,377.0 274,473.7 ال لب تحت 

Time 388,776.3 425,694.4 472,344.8 452,006.2 643,508.4 837,263.7 842,445.4 861,964.4 828,752.4 الجل 

Saving 113,635.9 123,124.4 128,787.1 127,138.6 168,045.6 194,904.7 199,330.7 205,357.6 197,321.7 االدخار 

Foreign Currency 485,504.8 564,814.8 705,462.5 572,282.1 706,204.6 857,268.1 851,223.5 825,191.1 832,591.4 االجنبٌة بالعمالت 

Earmarked 92,822.2 62,583.7 36,135.7 34,402.8 46,134.9 66,389.4 60,404.3 53,122.1 53,662.0 مخصصة 

Foreign Liabilities 31,648.7 25,826.7 33,585.8 16,847.4 28,496.1 38,162.6 41,011.9 39,315.5 51,757.7 الخارجٌة االلتزامات 

Banks Abroad 28,216.6 22,874.6 31,195.5 14,982.1 25,943.4 35,686.4 36,433.0 36,977.3 49,332.8 بالخارج بنوك 

Non-residents 3,432.2 2,952.1 2,390.3 1,865.3 2,552.6 2,476.2 4,578.9 2,338.3 2,424.9 مقٌمٌن ؼٌر 

Borrowing from bks 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خارجٌة بنوك من سلفٌات 

Other Liabilities 280,703.8 308,250.1 381,416.6 400,347.8 448,156.8 512,574.5 501,993.6 544,984.8 541,547.2 أخرى خصوم 

Loans from CBY 585.1 8.4 0.0 0.0 822.0 875.0 1,163.7 1,552.0 1,701.6 المركزي البنك من سلفٌات 

Capital & Reserves 118,972.3 143,340.6 176,477.0 181,590.0 194,108.7 216,727.7 236,011.7 227,772.4 238,095.2 واالحتٌا ً المال رأس 

Other Liabilities 161,146.4 164,901.1 204,939.6 218,757.8 253,226.0 294,971.9 264,818.3 315,660.4 301,750.4 متنوعة خصوم 
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 م 7100م حتً 0128( االٌرادات العامة للدولة ونفقاتها للفترة من  1جدول رقم ) 

 العام المالً
سعر  

 الصرؾ  

ة   ٌٌب اإلرادات الضر

ون دوالر  مٌل

رادات النف   ٌإ

ون دوالر  والؽاز مٌل

إلٌرادات ؼٌر ا

ون  ة مٌل ٌٌب الضر
 دوالر

ة   رادات رأسماٌل ٌا

ون دوالر  مٌل
ون دوالر  المنح مٌل

اإلٌــرادات العـامــة 

ون  للـدولــة والمنح مٌل
 دوالر

ون  النفقات الجارٌة مٌل

 دوالر

نفقات جارٌة ؼٌر 

ون  مبوبة مٌل
 دوالر

ة  النفقات الرأسماٌل

ون  واالستثمارٌة مٌل
 دوالر

اكتساب األصول 
ة وتسدٌد الم اٌل

ون  الخصوم مٌل

 دوالر

النفقات العامة للدولة 

ون دوالر  مٌل

1978 4.56 347.11 - 263.16 - 47.63 657.89 559.60 1.31 123.24 39.54 723.68 

1979 4.56 379.82 - 328.95 - 42.98 751.75 671.52 1.57 147.89 47.44 868.42 

1980 4.56 465.66 - 350.88 - 204.55 1,021.08 939.59 2.20 206.92 66.38 1,215.10 

1981 4.56 576.38 - 372.81 - 353.78 1,302.97 1,252.79 2.93 275.90 88.51 1,620.13 

1982 4.56 667.04 - 394.74 - 632.72 1,694.50 1,565.99 3.66 344.87 110.64 2,025.16 

1983 4.56 774.25 - 416.67 - 1,156.13 2,347.05 2,087.98 4.88 459.83 147.52 2,700.22 

1984 5.86 638.23 - 341.30 - 1,072.54 2,052.06 1,805.31 4.22 397.58 127.55 2,334.66 
1985 8.1 527.28 24.69 259.26 - 854.75 1,665.99 1,451.18 3.39 319.59 102.53 1,876.69 
1986 12.25 396.08 20.89 179.59 - 638.31 1,234.88 1,066.17 2.49 234.80 75.33 1,378.79 
1987 9.9 553.43 59.14 232.32 - 1,095.40 1,940.31 1,649.07 3.85 363.17 116.51 2,132.61 
1988 9.76 632.48 417.95 245.90 - 1,194.58 2,490.91 2,090.90 4.89 460.48 147.73 2,704.00 
1989 9.76 710.04 496.47 256.15 - 1,066.96 2,529.62 2,098.83 4.91 462.22 148.29 2,714.24 

1990 12.01 947.46 793.26 249.79 2.91 172.44 2,165.86 2,315.74 5.41 509.99 163.61 2,994.75 

1991 12.01 1,286.76 1,531.72 324.73 20.32 0.42 3,163.95 3,051.12 6.99 442.63 168.69 3,669.44 

1992 12.01 1,451.96 911.07 333.06 44.21 104.83 2,845.13 3,903.66 9.16 650.12 186.68 4,749.63 

1993 12.01 1,756.04 857.62 404.91 38.97 121.82 3,179.35 4,897.34 11.41 569.44 265.70 5,743.88 

1994 12.01 1,866.03 899.25 659.45 21.23 122.48 3,568.44 6,334.22 11.41 785.60 123.40 7,254.62 

1995 40.84 1,044.61 1,133.69 151.93 9.43 89.67 2,429.33 2,388.39 45.52 337.86 163.59 2,935.36 

1996 94.16 689.23 1,387.42 191.20 26.72 171.72 2,466.28 2,055.09 22.15 147.82 246.85 2,471.91 

1997 129.28 602.07 1,457.30 159.39 4.23 95.64 2,318.63 1,841.86 46.25 356.46 134.51 2,379.08 

1998 135.88 594.88 866.94 169.93 3.23 164.92 1,799.90 1,669.73 34.35 350.38 163.91 2,218.36 

1999 155.75 576.27 1,352.17 164.65 2.74 220.71 2,316.53 1,671.20 40.31 352.40 137.91 2,201.82 
2000 161.73 634.45 2,758.30 223.56 4.19 1.22 3,621.73 2,320.34 49.17 472.52 176.84 3,018.87 
2001 168.69 723.08 2,407.97 107.17 3.01 37.47 3,278.70 2,278.28 58.84 490.50 268.99 3,096.61 
2002 175.62 992.54 2,104.79 50.85 0.84 43.85 3,192.87 2,435.72 64.13 634.42 135.88 3,270.16 
2003 183.45 1,060.44 2,443.25 69.05 6.27 45.43 3,624.45 2,755.90 74.69 1,081.01 207.06 4,118.65 
2004 184.78 1,299.72 2,889.65 103.12 1.65 101.10 4,395.24 3,244.94 93.25 1,137.37 219.20 4,694.76 

2005 191.42 1,485.82 4,168.04 61.33 16.21 71.76 5,803.16 4,362.64 96.90 1,319.79 328.92 6,108.25 

2006 197.05 1,351.92 5,704.15 211.06 13.57 76.20 7,356.90 5,275.79 114.16 1,390.59 344.38 7,124.92 

2007 198.95 1,585.39 5,399.57 76.70 1.87 74.02 7,137.56 6,672.75 125.39 1,558.06 380.84 8,737.04 

2008 199.78 1,859.22 7,853.88 189.62 3.44 71.06 9,977.23 9,193.56 149.21 1,503.75 297.07 11,143.60 

2009 202.85 2,018.99 4,056.29 225.41 2.21 136.10 6,439.00 7,141.59 145.31 1,329.91 374.33 8,991.14 

2010 219.59 2,070.53 5,526.34 485.52 0.45 170.65 8,253.50 7,820.98 148.97 1,252.89 277.93 9,500.77 

2011 213.8 1,759.04 5,962.28 177.81 0.65 81.10 7,980.87 8,606.01 166.89 592.62 88.39 9,453.91 

  االجماًل
34,324.25 63,484.12 8,431.97 228.33 10,534.95 117,003.62 109,475.79 1,560.15 21,062.63 6,072.66 138,171.23 
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Yearالسنة

Itemالبیان

 A) Precentage of total governmentأ - نسبة مئویة من اجمالي نفقات الحكومة:
expenditures:

Government revenues -١88.4393.9396.69104.5083.2390.2072.5787.1983.621- ایرادات الحكومة

Current expenditures -٢67.4569.9572.0874.7677.0783.0279.9982.7391.142 - النفقات الجاریة

Salaries and wages -1-27.6527.1625.1027.2328.1825.7130.8128.4134.052 ٢-١  الـرواتـب واالجور

Goods and services expenditures -2-٢9.719.347.879.039.517.419.459.198.162-٢  النفقات السلعیة والخدمیة

٢-٣ النفقات التحویلیة الجاریة وفوائد 
 Current transformative expenditures 3-26.7330.5836.2435.5535.9647.4336.8042.2845.952الدین العام

and public debt Interests

Investment and Capital  expenditures -٣25.7623.8321.3319.2917.6613.3614.6013.016.163 - النفقات االستثماریة والرأسمالیة

٤- مدفوعات فوائد الدین العام المحلي 
والخارجي

4.936.125.836.125.555.606.747.5611.334-Public debt interest payments (local & 
foreign)

Budget deficit -15.305-12.95-28.01-10.36-17.62-4.933.22-6.28-11.78-٥ - عجز الموازنة

Foreign debt service-2.676-3.32-2.33-2.07-2.11-2.43-5.38-5.11-3.71-٦ - خدمة الدین الخارجي

Education allocations -٧16.6916.1513.9513.6214.3112.9816.3214.0917.147 - مخصصات التعلیم

Health allocations -٨3.885.224.053.893.383.124.053.645.248 - مخصصات الصحة

Agriculture allocations -٩1.131.121.101.140.880.820.950.881.189 - مخصصات الزراعة

 B) Precentage of total governmentب- نسبة مئویھ من اجمالي إیرادات الحكومة:
Revenues:

Total expenditures-1 ١113.1106.5103.495.7120.1110.9137.8114.7119.6 - اجمالي النفقات

Current expenditures -1-١76.374.574.571.592.692.0110.294.9109.01-١ النفقات الجاریة

Wages & salaries -1-1-١31.328.926.026.133.928.542.532.640.71-١-١ االرواتب واالجور

Goods & services expenditures -2-1-١10.989.948.148.6411.428.2113.0210.549.761-١-٢ النفقات السلعیة والخدمیھ

١-١-٣ النفقات التحویلیة الجاریة وفوائد 
 Current transformative 3-1-30.232.637.534.043.252.650.748.555.01الدین العام

expenditures and public debt Interests

Investment and capital expenditures-٢29.125.422.118.521.214.820.114.97.43 - النفقات اإلستثماریة والرأسمالیة

٣- مدفوعات فوائد الدین العام المحلي 
 Local and foreign public debt interests -5.66.56.05.96.76.29.38.713.62والخارجي

paymants

Budget deficit -18.34-14.8-38.6-11.5-21.2-5.13.1-6.7-13.3-٤ - عجز الموازنة

Foreign debt service -3.195-3.80-3.21-2.29-2.54-2.32-5.56-5.44-4.19-٥ -  خدمة الدین الخارجي

:C) Precentage % of GDPج - نسبة مئویھ من الناتج المحلي األجمالي 

Total government expenditures-١30.9630.5632.4831.6034.4137.0232.4331.4531.661 - اجمالي نفقات الحكومة

Total government revenues-٢27.3828.7131.4033.0328.6433.3923.5427.4226.472 - اجمالي إیرادات الحكومة

Budget deficit -4.843-4.07-9.09-3.84-6.06-1.601.02-1.92-3.65-٣ - عجز الموازنة

Net exports of goods and services -1.714-5.85-10.22-4.94-6.17-1.310.824.460.34-٤ - صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports of goods & services -٥31.6632.3135.9534.4630.2833.5024.9130.2132.595 - الصادرات من السلع والخدمات

Imports of goods & services -٦32.9631.4931.5034.1336.4538.4335.1336.0734.306 - واردات السلع والخدمات

Foreign debt service -0.847-1.04-0.76-0.77-0.73-0.77-1.75-1.56-1.15-٧ - خدمة الدین الخارجي

Money supply -٨34.433.830.431.532.430.936.433.734.98 - العرض النقدي

D) Ratio of Foreign debt serviceد -نسبة خدمة الدین الخارجي: 

(Exports of goods and  services)2.6-3.5-3.0-2.3-2.4-2.2-4.9-4.8-3.6-(صادرات السلع والخدمات )

ھـ- نسبة صافي سلفیات الحكومھ من 
الجھاز المصرفي الى اجمالي العرض 

النقدي
1.41-0.82-3.16-6.284.055.0125.6734.4348.16

E) Net precentage of government 
advances from the banking system / 
total money supply

Source: Tables (2-8)

20072009

*بیانات فعلیة أولیة
 -  بیانات البند ج- النسبة المئویة من الناتج المحلي اإلجمالي للبنود 

(١،٢،٣،٤،٥،٦،٨) لألعوام ٢٠٠٢-٢٠٠٩م تم التحدیث األخیر لھا في ضوء تحدیث 
سلسلة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لھذه األعوام ( فصل الحسابات القومیة- كتاب 

اإلحصاء السنوي ٢٠١١م، الجھازالمركزي لإلحصاء).

 -  The data of item 'C': the precentage of GDP in (1,2,3,4,5,6,8 ) for 2002- 2009 have been finally 
updated based on the updating of the estimates series  of these years. (National Accounts chapter-
statistical yearbook 2011 - Central Statistical Organization).

*2011 2010

المصدر: الجداول من ٢-٨

* Preliminary actual data

2006 20042005

أھم المؤشرات المالیة والنقدیة (%) خالل الفترة  ٢٠٠٣-٢٠١١م
Main Financial and Monetary Indicators (%): 2003 to 2011

20032008



Yearالسنة
Itemالبیان

:First: Public revenuesاوال - االیرادات العامة:

560,731664,905812,1521,110,8411,449,6781,429,0171,993,2511,306,1511,812,3851,706,311A) Total revenues (Including grants and aids)أ - اجمالي االیرادات (شاملة المنح والمساعدات)

553,030656,570793,4711,097,1051,434,6621,414,2901,979,0541,278,5441,774,9111,688,972B-Total revenues(excluding grants and aids)ب- اجمالي االیرادات( بدون المنح والمساعدات)

Current revenues 1-١552,883655,420793,1671,094,0021,431,9891,413,9181,978,3661,278,0961,774,8121,688,8341-١  اإلیرادات الجاریة

174,309194,537240,163284,416266,396315,414371,434409,553454,667376,083a-Tax revenuesا-  إیرادات ضریبیة

Direct taxes - 105,008116,380141,622162,810129,392152,783202,955211,107219,224196,686 -  الضرائب المباشرة

Indirect taxes - 69,30178,15798,541121,606137,004162,631168,479198,446235,443179,397 -  الضرائب غیرالمباشرة

378,574460,883553,004809,5861,165,5931,098,5041,606,932868,5431,320,1451,312,751b- Non-tax current revenuesب-  إیرادات جاریة غیر ضریبیة

Capital revenues 2-٢1471,1503043,1032,673372688448991381-١  ایرادات راسمالیة

961,1281602,45732154491543719a-  Fixed Assets Salesا- التصرف في االصول الثابتھ

000000000b- Sales of Inventoriesب- مبیعات المخزونات

51221446462,35231863929462119c- Sales  of non- produced Assetsج- التصرف في األصول غیر المنتجة

Grants and aids 3-٣7,7018,33518,68113,73615,01614,72714,19727,60737,47417,3391-١ منح ومساعدات

2,556000000000a- Current grants (foreign)أ-  منح جاریة (خارجیة)

5,1458,33518,68113,73615,01614,72714,19727,60734,21717,339b- Capital aids (foreign)ب-  مساعدات راسمالیة (خارجیة)

3,257ب-  اإلقتراض المحلي وإصدار أوراق مالیة محلیة بخالف األسھم

Total expenditures and (net lending) 574,305755,567867,4971,169,2421,403,9661,738,2342,226,2681,823,8532,086,2742,021,246 اجمالي النفقات و (صافي االقراض)

Total current expenditures 1-١439,024519,271616,830853,6461,062,0901,352,4901,866,4991,478,1471,750,1211,875,6472-٢ جملة النفقات الجاریة

Current expenditures 1-1-١427,761505,570599,600835,0971,039,5941,327,5441,836,6901,448,6711,717,4091,839,9662-١-٢ النفقات الجاریة

198,281212,900239,497297,209386,849494,553577,981569,389600,974700,851a. Salaries and wagesا-  الرواتب واالجور

65,01874,73982,37493,219128,293166,848166,555174,627194,337167,888b-Goods and services expendituresب-  نفقات سلعیة وخدمیة

10,83012,1258,07615,47219,48334,96125,79824,48427,58525,569c-Maintenanceج-  الصیانة

153,632205,806269,653429,197504,969630,9521,066,332680,113894,392945,658d-Current transfers and interest of public debtد-  التحویالت الجاریة وفوائد الدین العام

Public debt interests -١34,67537,95953,97669,07286,92997,385125,916124,608159,917233,2091-  فوائد الدین العام

Local - 26,17230,46544,85560,09476,35087,287115,032113,856148,171218,151 - محلیة

Foreign - 8,5037,4949,1218,97810,57910,09810,88410,75211,74615,058 - خارجیة

Central  subsidies-2  ٢56,970110,572152,365286,351309,298407,745765,294397,134563,981535,122- دعم مركزي

Current transfers -٣61,98757,27563,31273,774108,742125,822175,122158,371170,494177,3273-  تحویالت جاریة

0000023024581210e-Property expense other than interestه-  نفقات على الممتلكات بخالف الفوائد

Unclassified current expenditures 2-1-٢11,26313,70117,23018,54922,49624,94629,80929,47632,71235,6812-١-٢  نفقات جاریة غیر مبوبة

Investment and capital expenditures 2-٢111,417198,311210,164252,634274,015309,976300,420269,773275,122126,7022-٢ النفقات الراسمالیة واالستثماریة :

69772155672176,938219,281221,923269,551295,123264,544264,113125,369a. Owning fixed and visible capital assetsا-  اكتساب اصول رأسمالیة ثابتة ومنظورة

000000003,9680b. Owning commodity stockب- اكتساب المخزون السلعي

202227051,9193,7865,7018,0005,2975,2297,0411,333c.Owning lands and invisible assetsج- اكتساب االراضي واالصول غیر المنظورة

 d.Capital transfersد- التحویالت الراسمالیة

 396233993431,30729,56746,39132,4250000e. Undistributed  capital expendituresه- نفقات راسمالیة غیر موزعة

2005*2010 2009 2007 2003

جدول رقم (١) الموقف العام للموازنة العامة خالل الفترة ٢٠٠٢-٢٠١١م (ملیون لایر)
Table No. (1) Outstanding General Budget: 2002 - 2011

  (In million of rials) ( بالملیون لایر)   

2008 2004

:Second: Public Expendituresثانیاً - النفقات العامة :

20022006*2011



Yearالسنة

Itemالبیان

ً - صافي األقراض 23,86437,98540,50362,96267,86175,76859,34975,93361,03118,897Third: Net lendingثالثا

 Government lending and equity in the capital 1-١25,17738,27340,62263,36168,97376,04660,55678,22265,10718,9153-٣ االقراض الحكومي والمشاركة الحكومیة في راس المال
share

Receipts of loan assets 2-٢1,3132881193991,1122781,2072,2894,076183-٣ متحصالت اصول القروض

ً - صافي االقتراض الخارجي 22,209Forth: Net of  external debt commitment-5,1651,6553,66320,40718,82414,93512,64010,8002,920-رابعا

10,66815,63416,08333,94533,79131,20533,33132,61827,99714,603a-  External debt commitmentأ- االقتراض الخارجي

15,83313,97912,42013,53814,96716,27020,69121,81825,07736,812b-  External debt repaymentب-  تسدید القروض الخارجیة

Fifth: Budget deficitخامسا - عجز الموازنة

Deficit/ surplus (overall) 1-314,9355-273,889-517,702-233,017-309,217-58,40145,712-55,345-90,662-13,574-١-٥ العجز/الفائض ( الكلي )

Deficit/ surplus (net) 2-337,1445-270,969-506,902-220,377-294,282-37,99464,536-51,682-89,007-18,739-٢-٥ العجز/الفائض ( الصافي )

:Sixth: Deficit financingسادسا - تمویل العجز:

External financing (net) 1-22,2096-5,1651,6553,66320,40718,82414,93512,64010,8002,920-١-٦ التمویل األجنبي (صافي)

Local financing (net) 2-64,536294,282220,377506,902270,969337,1446-٢18,73989,00751,68237,994-٦ التمویل المحلي (صافي)

20072008

 *  Preliminary actual data

  (In million rials)( بالملیون لایر)   

2006

تابع جدول رقم (١)الموقف العام للموازنة العامة خالل الفترة ٢٠٠٢-٢٠١١م 

المصدر: نشرة احصائیة مالیة الحكومة -العدد ( ٤٦ ) الربع (   الرابع ) ٢٠١١م، جدول رقم(٢) و جدول رقم(١/١١) و جدول رقم(١/١٩) 
صفحة  رقم (٣) و رقم(٢٨) ورقم(٧٢) على التوالي ( وزارة المالیة )

Source: Ministry of Finance, Gov. Financial Statistical Bulletin, vol (46) 4th quarter 2010, table (2) page (3)
* بیانات فعلیة اولیة

2011* 200220042005

Cont. Table No. (1) Outstanding General Budget: 2002 - 2011  

200320092010



العملة خارج 
البنوك

ودائع تحت 
ودائع  بالعمالت ودائع اإلدخارودائع اآلجلاالجماليالطلب

االجنبیة
الودائع 

المخصصة
ودائع الضمان 

اإلجمالياألجتماعي
األصول 
الخارجیة 
'(صافى )

سلفیات الحكومة 
'(صافى )

سلفیات  القطاع 
أخرى '(صافى )الخاص

Currency 
outside 
banks

Deposits 
under 

demand
Total Time 

deposits
 Saving 
deposits

 Foreign 
currency 
deposits

 Earmarked 
deposits

PesionFund 
depositsTotal

  (Net)  
Foreign 
assets

  (Net) Claims 
on 'Gover- 

nment

Claims on  
private 
sector

  Other '(net)

199210,369.44,541.614,911.0805.3638.61,940.8-456.83,827.26,755.121,666.1-2,613.521,854.4864.21,562.0
199323,488.54,088.827,577.31,690.8383.9252.0-88.63,640.85,878.933,456.2-1,359.331,700.73,400.9-466.7
199431,986.64,365.636,352.22,815.0653.8383.3-29.23,402.67,225.543,577.61,546.746,091.21,465.0-5,525.5
199518,108.66,317.924,426.55,237.71,679.448,985.3766.72,981.259,650.384,076.835,295.824,719.19,721.66,777.3
1996-8,637.2-8,995.8-17,633.018,155.65,414.513,665.81,684.36,908.345,828.528,195.564,444.511,715.8-1,326.1-37,879.6
19976,427.13,259.09,686.13,362.23,375.312,535.4-121.74,162.523,313.732,999.841,833.3-18,991.215,552.8-4,831.2
199812,764.7778.513,543.2-891.22,582.919,581.9144.6-26,938.8-5,520.68,022.6-32,644.228,672.616,419.1-4,041.9
199927,255.314.027,269.3-2,477.24,975.915,675.5500.848.418,723.445,992.787,496.3-46,251.58,564.9-3,591.8
200030,198.89,853.140,051.911,217.68,970.634,483.5507.3931.056,110.096,161.9287,284.7-172,205.513,146.2-32,168.7
200115,672.319,762.735,435.08,538.46,300.337,879.2371.51,048.954,138.389,573.3164,769.8-49,936.819,770.6-45,030.0
200226,534.5-2,768.423,766.128,171.610,629.435,078.13,969.743,967.4121,816.2145,582.3186,166.2-25,827.113,753.1-28,779.9
200329,483.211,532.741,015.928,455.77,991.051,369.33,875.510,096.8101,788.3142,804.2133,245.083,918.828,822.1-103,200.9
200429,126.313,949.543,075.841,287.213,202.816,752.15,585.6-807.676,020.1119,095.9146,108.2-20,020.146,987.1-53,690.1
200532,680.719,241.751,922.43,354.25,858.768,284.22,814.0880.281,191.3133,113.7153,787.1-26,995.940,229.4-33,950.2
200681,900.134,097.0115,997.139,666.913,977.298,694.533,585.34,577.1190,501.0306,498.1403,678.5-53,881.040,335.4-86,654.4
200713,320.741,966.655,287.391,947.911,094.062,075.314,387.02,767.1182,271.3237,558.658,776.1155,761.093,359.0-82,494.8
200846,384.920,025.766,410.6105,572.99,930.618,687.423,541.31,997.3159,729.5226,140.1123,134.027,153.864,334.4-60,613.4
200960,097.718,075.278,172.936,918.19,488.595,064.0-30,238.58,916.4120,148.5198,321.4-65,217.1438,825.5-11,533.7-163,753.4
201014,533.713,267.827,801.646,650.45,662.8147,928.4-26,448.1-10,672.1163,121.4190,923.0-98,620.0247,547.939,675.82,319.4
2011230,550.3-23,652.3206,898.0-20,338.5-1,648.6-175,714.4-1,732.9-5,921.1-205,355.51,542.5-313,912.3311,971.75,438.7-1,955.6

ــ بموجب مذكرة البنك المركزي الیمني الصادرة بتاریخ ١٨/ ٦/ ٢٠٠٥م. ورقم (٥٦٧٩٨) للفترة ( ١٩٩٢م-١٩٩٩م)

* Preliminary estimates

ــ التقریر الشھري للتطورات النقدیة والمصرفیة المجلد الثاني عشر - العدد٣- ( مارس ٢٠١٢م) البنك المركزي الیمني

نھایة  الفترة

 End of
period

التغیر في  
العرض النقدي

  Change in
 Money
Supply

* تقدیرات اولیة
المصدر:

التغیرات فى العوامل المؤثرة على عرض النقد
Changes in quasi money

التغیر فى شبھ النقد

Source:

التغیر فى النقد
Change in money

  (In millions of rials)( بالملیون لایر)   

According to the Central Bank of Yemen letter issued on June 18th, 2005- no. (56798), (1992-1999) ـــ

_Monthly report of the Monetary and Banking Developments, vol. 12- issue3( March2012), Central Bank of 
Yemen

Table No. (6) Changes in Money Supply and Factors Affecting it: 1992 - 2011 

Changes in Factors affecting money supply

جدول رقم (٦)  التغیرات فى العرض النقدي والعوامل المؤثرة علیھ خالل الفترة ١٩٩٢- ٢٠١١م



اإلجماليالبنوكالمؤسسات العامةالحكومة

GovernmentPublic 
enterprisesBanksTotal

19923,873.9104,818.392.40.0104,910.7178.3431.7109,394.6
19931,770.6135,663.776.44.6135,744.7176.8910.0138,602.1
19944,287.9180,586.056.839.6180,682.4199.92,135.4187,305.6
199531,106.9209,342.00.093.8209,435.8264.533,723.4274,530.6
1996131,444.8221,520.29.854.4221,584.4529.39,256.4362,814.9
1997160,249.3175,863.750.148.8175,962.6955.410,339.6347,506.9
1998138,926.7201,723.91,108.40.0202,832.31,265.816,074.4359,099.2
1999237,686.5159,620.8894.80.0160,515.61,561.723,090.6422,854.4
2000482,477.917,913.00.00.017,913.02,030.617,951.9520,373.4
2001636,988.72,082.20.00.02,082.22,210.821,218.5662,500.2
2002792,163.4685.60.00.0685.62,675.514,214.2809,738.7
2003923,526.9205.60.00.0205.62,636.014,410.8940,779.3
20041,057,491.92,605.80.00.02,605.82,971.016,921.31,079,990.0
20051,198,321.6982.20.00.0982.23,154.027,372.81,229,830.6
20061,497,759.63,385.90.00.03,385.93,558.938,497.21,543,201.6
20071,548,639.4417.78,148.10.08,565.83,566.451,949.41,612,721.0
20081,632,124.8105,921.283,486.50.0189,407.73,620.140,038.61,865,191.2
20091,435,210.0329,202.079,613.90.0408,815.93,609.19,130.91,856,765.9
20101,270,240.5477,488.682,862.00.0560,350.63,833.611,188.51,845,613.2
2011968,791.9718,983.6157,364.50.0876,348.13,652.419,636.31,868,428.7

Source:
According to the Central Bank of Yemen letter issued on June 18th, 2005- no. (56798), (1992-1999) ـــ

القروض والسلفیات

جدول رقم (٧) 'میزانیة البنك المركزي الیمني (األصول) خالل الفترة ١٩٩٢-٢٠١١م
Table No. (7) Balance Sheet of the Central Bank of Yemen (Assets): 1992 - 2011

  (In millions of rials) ( بالملیون لایر)   

Loans and advances
األصول الثابتة

Fixed assets
األصول األخرى

Other assets

ــ التقریر الشھري للتطورات النقدیة والمصرفیة المجلد الثاني عشر - العدد ٣- ( مارس ٢٠١٢م) 
البنك المركزي الیمني

 Monthly report of the Monetary and Banking Developments, vol. 12- issue3( March2012), Central Bank of ـــ
Yemen

األصول الخارجیة
Foreign assets'

نھایة الفترة
End of period

إجمالي األصول
Total assets

* تقدیرات اولیة
المصدر:

ــ بموجب مذكرة البنك المركزي الیمني الصادرة بتاریخ ١٨/ ٦/ ٢٠٠٥م. ورقم (٥٦٧٩٨) للفترة ( 
١٩٩٢م-١٩٩٩م)

* Preliminary estimates



مؤسسات الضمان الحكومة
االجتماعي

المؤسسات  
رأس المال االجماليشھادات ایداعالبنوكالعامھ

واالحتیاطي
إعادة تقییم 

األصول الخارجیة
حقوق السحب 

اإلجماليخصوم متنوعةالخاصة

GovermentSocial security 
corporations

Public 
enterprisesBanks

Certificate
s of 

deposit  
Total

Capital 
and 

reserves

Revaluation 
of foreign 

assets 

Special 
drawing 

rights

Assorted 
Liabilities Total 

199255,929.56,432.87,630.24,862.323,450.80.042,376.12,136.2600.02,694.2475.35,183.38,952.8109,394.6

199380,017.45,234.711,091.05,773.425,491.80.047,590.91,913.1600.02,688.1476.85,315.89,080.7138,602.1

1994112,945.43,800.314,493.57,984.730,535.30.056,813.82,053.1600.02,736.6500.011,656.715,493.3187,305.6

1995130,998.39,533.417,474.722,232.732,964.80.082,205.611,322.6600.04,254.12,138.043,012.050,004.1274,530.6

1996122,384.516,619.624,383.029,421.157,190.40.0127,614.143,903.8600.011,814.55,235.351,236.768,886.5362,788.9

1997129,555.517,560.228,545.532,798.825,281.70.0104,186.266,613.0600.012,272.25,072.629,207.447,152.2347,506.9

1998142,331.516,564.11,606.727,754.432,891.70.078,816.984,137.8600.013,231.35,723.034,258.753,813.0359,099.2

1999169,083.724,439.81,655.122,555.942,537.60.091,188.4101,401.0600.09,194.16,299.945,087.361,181.3422,854.4

2000201,440.477,121.82,586.127,652.942,692.90.0150,053.789,146.81,000.017,390.76,207.655,134.379,732.6520,373.5

2001217,193.0102,853.33,635.043,008.250,604.140,104.5240,205.1100,763.93,000.037,987.76,253.357,097.2104,338.2662,500.2

2002243,775.4147,708.647,602.437,568.654,063.246,807.0333,749.8102,545.03,000.073,977.56,948.345,742.7129,668.5809,738.7

2003274,272.3100,499.657,699.254,208.085,088.939,429.4336,925.1106,966.43,673.0124,377.57,841.486,723.6222,615.5940,779.3

2004302,798.0169,014.656,891.646,014.9110,876.333,490.4416,287.895,244.110,638.4151,781.48,284.094,956.3265,660.11,079,990.0

2005337,529.1216,048.457,771.881,013.1149,876.917,230.0521,940.285,692.811,715.2152,579.48,044.6112,329.3284,668.51,229,830.6

2006419,344.8294,827.562,348.987,942.3151,420.197,540.0694,078.878,585.912,380.0203,746.08,591.6126,474.5351,192.11,543,201.6

2007443,973.0222,608.865,116.0109,663.5191,215.197,045.0685,648.465,409.626,425.4234,442.49,051.7147,770.5417,690.01,612,721.0

2008490,060.0268,500.667,113.3105,763.9197,673.3257,019.3896,070.452,146.934,829.0180,663.08,951.7202,470.2426,913.91,865,191.2

2009551,668.3315,847.076,029.7125,313.5213,445.40.0730,635.645,556.839,665.3242,206.275,560.6171,473.1528,905.21,856,765.9

2010570,970.9278,081.765,357.6136,185.6252,917.10.0732,541.953,854.443,394.7240,490.676,132.0128,228.8488,246.01,845,613.2

2011800,285.1236,442.759,436.583,291.5154,223.30.0533,394.050,178.146,403.9241,736.276,234.2120,197.3484,571.51,868,428.7

تابع جدول رقم (٧) 'میزانیة البنك المركزي الیمني (الخصوم) خالل الفترة ١٩٩٢-٢٠١١م
Cont. Table No. (7) Balance Sheet of the Central Bank of Yemen (Liabilities): 1992 - 2011  

نھایة الفتره

 End of
period

البنكنوت 
المصدر

 Bank'
 notes
issued

االلتزمات 
الخارجیة

 Foreign  
Liabilities

* تقدیرات اولیة

إجمالي الخصوم

 Total
Liabilities

  (In millions of rials)( بالملیون لایر)   

ــ التقریر الشھري للتطورات النقدیة والمصرفیة المجلد الثاني عشر - العدد الثالث (مارس ٢٠١٢م) البنك المركزي الیمني

Other liabilities

Source:
* Preliminary estimates

ــ بموجب مذكرة البنك المركزي الیمني الصادرة بتاریخ ١٨/ ٦/ ٢٠٠٥م. ورقم (٥٦٧٩٨) للفترة ( ١٩٩٢م-١٩٩٩م)

التزامات االطالع وودائع االجل

المصدر:

خصوم أخرى Sight liabilities and time deposits

Monthly report of the Monetary and Banking Developments, vol. 12- issue 3( March2012), Central Bank of Yemen  ــ

According to the Central Bank of Yemen letter issued on June 18th, 2005- no. (56798), (1992-1999) ــ



ارصده لدى النقد المحلى
البنوك في االجماليالبنك المركزي

 المؤسسات الحكومھاإلجمالياخرى**غیر مقیمینالخارج
العامة

القطاع 
اإلجماليشھادات ابداعالخاص

Local 
currency 

 Deposits 
with CBYTotal Banks 

abroad
Non- 

residentsOthers** TotalGover- 
nment

Public 
enterprises

 Private  
sector

Certificates  
  of deposit Total

1992399.023,721.124,120.16,229.313.9306.56,549.7352.33,646.611,388.80.015,387.78,429.754,487.2
1993998.424,988.625,987.06,147.530.7400.16,578.3280.53,249.815,203.80.018,734.112,141.563,440.9
19941,939.830,939.132,878.95,059.014.8657.35,731.1335.83,206.116,683.10.020,225.011,843.370,678.3
19951,884.142,170.544,054.636,862.50.46,225.243,088.11,295.410,825.626,449.30.038,570.352,431.7178,144.7
19961,907.957,995.159,903.038,553.90.03,899.442,453.36,963.32,056.322,538.40.031,558.045,337.7179,252.0
19972,651.825,399.928,051.754,320.20.05,152.159,472.334,872.51,452.938,090.70.074,416.129,547.0191,487.1
19982,663.133,051.335,714.460,342.10.04,515.164,857.236,266.711.654,509.80.090,788.120,699.5212,059.2
19992,160.041,470.743,630.766,726.00.04,265.470,991.439,972.40.063,074.70.0103,047.124,477.0242,146.2
20004,317.941,227.545,545.498,341.50.04,998.3103,339.863,172.50.076,220.90.0139,393.422,306.5310,585.1
20014,398.246,248.550,646.7114,162.80.06,347.9120,510.754,813.90.095,991.529,960.8180,766.223,579.6375,503.2
20024,446.151,263.955,710.0141,759.33.310,218.8151,981.475,214.7270.0109,744.646,207.0231,436.324,876.7464,004.4
20035,459.882,133.087,592.8146,839.10.012,085.4158,924.5112,467.4289.2138,566.738,779.4290,102.726,375.7562,995.7
20044,859.2107,819.5112,678.7153,711.90.411,416.0165,128.3158,679.60.0185,553.831,440.4375,673.832,954.9686,435.7
20056,909.6145,976.2152,885.8154,018.00.016,738.1170,756.1180,205.243.3225,783.216,630.0422,661.737,576.8783,880.4
20066,825.2146,037.9152,863.1250,779.70.024,622.4275,402.1202,693.13,062.9266,118.697,040.0568,914.643,016.41,040,196.2
200718,132.7190,156.0208,288.7243,158.50.035,102.7278,261.2289,342.37,072.0359,477.697,045.0752,936.960,923.41,300,410.2
200817,834.8197,347.6215,182.4261,189.10.147,459.9308,649.1256,903.63,865.0423,812.1256,531.0941,111.780,018.41,544,961.6
200919,345.5213,555.5232,901.0372,882.30.055,052.4427,934.7519,892.815,895.0404,120.80.0939,908.675,797.31,676,541.6
201024,114.3251,408.6275,522.9233,436.30.0276,904.5510,340.8581,527.018,111.6438,332.00.01,037,970.6109,960.51,933,794.9
201122,878.3152,073.4174,951.7213,688.20.0263,774.1477,462.3610,397.820,429.9366,949.90.0997,777.6115,636.31,765,827.9

إجمالي األصول

Total assets

اصول اخرى
 Other
assets

Loans and advances                     القروض والسلفیات

ــ التقریر الشھري للتطورات النقدیة والمصرفیة المجلد الثاني عشر - العدد الثالث (مارس ٢٠١٢م) البنك المركزي الیمني

المصدر:
ــ بموجب مذكرة البنك المركزي الیمني الصادرة بتاریخ ١٨/ ٦/ ٢٠٠٥م. ورقم (٥٦٧٩٨) للفترة ( ١٩٩٢م-١٩٩٩م)

جدول رقم (٨) المیزانیة الموحدة للبنوك التجاریة واإلسالمیة(األصول) خالل الفترة ١٩٩٢-٢٠١١م

نھایة الفتره

 End of
period

According to the Central Bank of Yemen letter issued on June 18th, 2005- no. (56798), (1992-1999) ـــ
Source:

 Monthly report of the Monetary and Banking Developments, vol. 12- issue( March2012), Central  ـــ
Bank of Yemen

Reserves               االحتیاطي

Table No. (8) 'Consolidated Balance Sheet of the Commercial and Islamic Banks (Assets): 1992 - 2011

** The column on foreign assets includes ( foreign monetary+ foreign investments)

Foreign assets               األصول الخارجیة

  (In millions of rials) ( بالملیون لایر)   

** یتضمن العمود " أصول خارجیة أخرى" ( النقد األجنبي+ إستثمارات أجنبیة)
* Preliminary estimates * تقدیرات اولیة



بالعمالت ادخاراألجلتحت الطلبالحكومة
بنوك فى اإلجماليمخصصةاالجنبیة

السلفیات من اإلجماليغیر مقیمینالخارج**
البنك المركزي

رأس المال 
اإلجماليخصوم متنوعةواإلحتیاطي

Gover-
nment

Under 
DemandTimeSavingIn foreign 

currencyEarmarkedTotal Banks 
abroad**

Non- 
residentsTotal

Advances 
from the 
central 

bank

Capital and 
Reserves

Assorted 
LiabilitiesTotal

19921,271.518,236.84,946.86,615.55,753.51,328.838,152.93,422.61,448.84,871.40.01,564.69,898.611,463.254,487.5

19931,542.521,489.26,549.36,999.45,922.11,240.243,742.72,967.51,411.74,379.20.01,996.613,322.415,319.063,440.9

19941,863.325,390.08,775.17,653.25,150.41,210.350,042.32,972.41,390.14,362.513.52,829.013,431.216,273.770,678.5

19951,126.722,984.812,414.59,332.650,209.01,977.098,044.621,552.22,420.923,973.13.84,600.951,522.356,127.0178,144.7

1996170.827,352.624,380.414,747.149,512.13,661.3119,824.323,857.82,766.026,623.84.96,668.826,130.232,803.9179,252.0

1997474.228,874.723,984.718,122.464,164.63,539.6139,160.25,890.92,041.27,932.125.710,761.733,607.444,394.8191,487.1

199852.031,490.224,923.720,705.385,123.73,684.2165,979.16,164.1949.77,113.823.017,615.521,327.838,966.3212,059.2

199930.429,648.830,426.525,681.299,873.14,185.0189,845.06,301.4946.97,248.331.818,766.626,254.545,052.9242,146.2

200046.241,004.141,781.534,651.8127,620.04,692.3249,795.98,506.0851.69,357.60.019,454.431,977.251,431.6310,585.1

200162.148,991.950,319.940,952.1161,918.85,063.8307,308.63,861.3791.14,652.40.023,851.839,690.463,542.2375,503.2

200238.149,818.678,491.551,581.5198,841.49,033.5387,804.61,908.31,442.23,350.50.027,721.045,128.372,849.3464,004.4

2003101.056,346.5106,947.259,572.5238,576.112,909.0474,452.32,567.61,423.13,990.70.031,010.553,542.284,552.7562,995.7

2004218.569,627.5148,234.472,775.3264,189.818,494.6573,540.16,974.72,798.99,773.60.037,250.565,871.5103,122.0686,435.7

200582.669,367.7151,588.678,634.0316,977.321,308.6637,958.89,980.82,014.511,995.3287.848,924.384,714.2133,926.3783,880.4

200676.199,625.1191,255.592,611.2412,582.254,893.9851,044.016,718.62,789.119,507.72.171,209.798,432.7169,644.51,040,196.2

2007214.8130,416.8283,203.4103,705.2464,111.269,280.91,050,932.325,216.32,430.527,646.847.886,470.3135,313.1221,831.21,300,410.3

2008234.3151,635.7388,776.3113,635.8485,504.792,822.21,232,609.028,216.63,432.231,648.8585.1118,972.3161,146.4280,703.81,544,961.6

2009332.1165,915.5425,694.4123,124.4564,814.862,583.71,342,464.822,874.62,952.125,826.78.4143,340.6164,901.1308,250.11,676,541.6

2010470.4175,591.9472,344.8128,787.1705,462.536,135.71,518,792.531,195.52,390.333,585.80.0176,477.0204,939.6381,416.61,933,794.9

2011503.3162,299.7452,006.2127,138.6572,282.134,402.81,348,632.714,982.11,865.316,847.40.0181,590.0218,757.8400,347.81,765,827.9

إجمالي الخصوم

  Total
Liabilities

Foreign liabilities  التزامات خارجیةOther liabilities        خصوم أخرى Deposits                                                           الودائع

Cont. Table No. (8) 'Consolidated Balance Sheet of the Commercial and Islamic Banks (Liabilities): 1992 - 2011
تابع جدول رقم (٨) المیزانیة الموحدة للبنوك التجاریة واإلسالمیة (الخصوم) خالل الفترة ١٩٩٢-٢٠١١م

ــ التقریر الشھري للتطورات النقدیة والمصرفیة المجلد الثاني عشر - العدد الثالث (مارس ٢٠١٢م) البنك المركزي الیمني

  (In millions of rials) ( بالملیون لایر)   

Preliminary estimates ** تقدیرات اولیة
** The column " banks abroad" includes advances from foreign banks.
Source:

** یتضمن عمود "بنوك في الخارج" سلفیات من بنوك خارجیة.

 Monthly report of the Monetary and Banking Developments, vol. 12- issue( March2012), Central Bank of  ـــ
Yemen

المصدر:
According to the Central Bank of Yemen letter issued on June 18th, 2005- no. (56798), (1992-1999) ـــــ بموجب مذكرة البنك المركزي الیمني الصادرة بتاریخ ١٨/ ٦/ ٢٠٠٥م. ورقم (٥٦٧٩٨) للفترة ( ١٩٩٢م-١٩٩٩م)

نھایة الفترة

 Period
End of



ودائع  اإلدخارلمدة  ١٢ شھرلمدة ٩ اشھرلمدة  ٦ اشھرلمدة ٣ اشھر

for 3 months for 6 monthsfor 9 monthsfor 12 monthsSaving deposits

1994171213141510.5
199525-30202121.52220
199625-32202121.52220
199715-211111111111
199814-201515151515
199922-281818181818
200015-201313131313
200115-201313131313
200215-211313131313
200315-211313131313
200415-211313131313
200515-211313131313
200615-211313131313
200715-211313131313
200815-211313131313
200915-211010101010
2010*23-292020202020
2011*23-292020202020

Source:

  Monthly report of the Monetary and Banking Developments, vol. 12- issue ( March2012), 
Central Bank of Yemen

ــ بموجب مذكرة البنك المركزي الیمني الصادرة بتاریخ ١٨/ ٦/ ٢٠٠٥م. ورقم (٥٦٧٩٨) 
للفترة ( ١٩٩٤م-١٩٩٩م)

 ،(56798)According to the Central Bank of Yemen letter issued on June 18th, 2005- no.  ـــ
(١٩٩٤-١٩٩٩)

  * - بیانات أولیة
المصدر:

ــ التقریر الشھري للتطورات النقدیة والمصرفیة المجلد الثاني عشر- العدد الثالث (مارس 
٢٠١٢م) البنك المركزي الیمني

جدول رقم (٩) ھیكل أسعار الفائدة للبنوك التجاریة خالل الفترة ١٩٩٤-٢٠١١م (النسبة المئویة فى السنة)
Table No. (9) Commercial Banks Interest Rates Structure (Percent per annum): 1994 - 2011

نھایة الفترة 

End of period 

الفوائد على سلفیات 
البنوك التجاریة 
 Interests on

 commercial banks
lending

Interests on deposits                                                  الفوائد على الودائع 

* -Preliminary data



Yearالسنة

 Itemالبیان

18181817171818182020Banks١البنوك١

١-1111111111The Central Bankالبنك المركزي١-١
١

١-11111110101111111212Commercial banksالبنوك التجاریة١-٢
٢

١-4444444444Islamic banksالبنوك األسالمیة١-٣
٣

١-2222222233Specialized  banksالبنوك التخصصیة١-٤
٤

Exchange٢ 299341349411463529573620601541الصرافة٢

٢-7101416181818191728Exchange companiesشركات الصرافة٢-١
١

٢-292331335395445511555601584513Exchange offices٢محالت الصرافة٢-٢

شركات التأمین وصنادیق ٣
15151617171717181919التقاعد

Insurance 
Corporations & 
Pension funds

٣

 11111213131313141515Insurance شركات التأمین3-1
Corporations3-1

 4444444444Pension and annuity  صنادیق التقاعد والمعاشات3-2
funds3-2

332374383445497564608656640580

Data Sources:

م

 * Preliminary data

(٣) وزارة المالیة لصنادیق التقاعد والمعاشات

2005

 * بیانات أولیة
مصادر البیانات:

(٢) وزارة الصناعة والتجارة لشركات التأمین

2010*

 (2) Ministry of Industry & Commerce for Insurance Companies

جدول رقم (١٠) أعداد المنشآت والمؤسسات المالیة خالل الفترة ٢٠٠٢-٢٠١١م
Table No. (10) Number of Financial Establishments and Corporations: 2002 - 2011

S

Total 

 (3) Ministry of Finance for Pension and annuity funds 

2011* 2006

Central Bank of Yemen for data on banks and exchange companies, several bulletins (1) (١) البنك المركزي للبنوك وشركات الصرافة، نشرات متفرقة

االجمالي

200220082009 2007 20032004
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جاري
Current108,92398,33745,293118,8576415,43121,0247,171111,4082,067519,152519,152

راسمالي*
*Capital76,69939,1168,53327,60512,57140,5868,8855,30117,111296236,703236,703

جملة
Total185,622137,45353,826146,46213,21246,01729,90912,472128,5192,363755,85514,033769,888

جاري
Current130,416105,54357,625160,3657806,62923,7298,193120,8632,292616,435616,435

راسمالي*
*Capital54,82930,3568,51631,34613,51563,28622,3005,01121,517504251,180251,180

جملة
Total185,245135,89966,141191,71114,29569,91546,02913,204142,3802,796867,61514,237881,852

جاري
Current167,415127,46668,128296,0149038,12629,3109,489142,5022,560851,913851,913

راسمالي*
*Capital71,69728,6845,62256,36720,03688,21918,6095,23622,744514317,728317,728

جملة
Total239,112156,15073,750352,38120,93996,34547,91914,725165,2463,0741,169,64114,6871,184,328

جاري
Current258,553165,63984,410322,5501,2619,83636,97511,858163,3613,3531,057,7961,057,796

راسمالي*
*Capital71,44445,57911,87438,28327,46496,64918,3017,24830,071369347,282347,282

جملة
Total329,997211,21896,284360,83328,725106,48555,27619,106193,4323,7221,405,07815,5641,420,642

جاري
Current297,177241,240106,592423,0891,21310,93643,13912,979212,2313,8941,352,4901,352,490

راسمالي*
*Capital119,29831,5669,54850,39128,96578,77716,1967,31738,910300381,268381,268

جملة
Total416,475272,806116,140473,48030,17889,71359,33520,296251,1414,1941,733,75821,0241,754,782

جاري
Current345,941266,760127,421784,0421,26713,11053,63816,153253,5994,5681,866,4991,866,499

راسمالي*
*Capital106,98030,3765,03043,20225,05988,70716,5346,41738,116555360,976360,976

جملة
Total452,921297,136132,451827,24426,326101,81770,17222,570291,7155,1232,227,47520,6912,248,166

جاري
Current241,851266,609124,709451,3411,19617,21456,06115,499256,18247,4851,478,1471,478,147

راسمالي*
*Capital90,01421,5635,10944,70028,21085,96418,7257,87945,404427347,995347,995

جملة
Total331,865288,172129,818496,04129,406103,17874,78623,378301,58647,9121,826,14221,8181,847,960

جاري
Current289,701300,194133,295619,7071,25015,95457,94518,924263,96149,1931,750,1241,750,124

راسمالي*
*Capital9314917763410046738261539353519000506234131596340,227340,227

جملة
Total382,850317,957137,395666,44527,403109,48976,94523,986298,09249,7892,090,35125,0772,115,428

جاري
Current258,209243,175124,44877,0571,9316,08664,96521,262271,620317,3031,386,0561,386,056

راسمالي*
*Capital23485801262162011671041727389429591203881166528413,377413,377

جملة
Total281,694251,187130,664278,22412,34833,475107,92433,300352,786317,8311,799,43336,5231,835,956
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Table No. (3-b) Total Public Expenditures by Functional Classification at the Level of Basic Groups: 2003 - 2011 
جدول رقم(  ٣-ب ) إجمالي النفقات العامة حسب التقسیم الوظیفي على مستوى المجموعات األساسیة خالل الفترة ٢٠٠٣-٢٠١١م

2006

2004

* Including government lending and contributionsin the shares of capital, and in local and foreign 
establishments and corporations.
**  Estimated data

**2011

2007

2008

2009

2010

Source: Ministry of Finance, Gov. Financial Statistical Bulletin, vol (46), 4th quarter 2010, table (1/22) p. 88

  (In million Rials) ( بالملیون لایر)   

*یتضمن اإلقراض الحكومي والمشاركة الحكومیھ في اسھم رأس المال والمؤسسات والمنشأت 
المحلیھ واألجنبیة.
 **بیانات تقدیریة

المصدر: نشرة احصائیة مالیة الحكومة -العدد (٤٦) الربع (الرابع) ٢٠١١م، جدول رقم(١/٢٢) 
صفحة رقم(٨٨)   وزارة المالیة

البیان
Item

السنة
Year
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Yearالسنة

Item البیان

I 77,870.732,172.041,541.0124,961.244,209.9-299,689.8-250,247.8-513,496.5-305,037.2-264,955.1I- Current account - الحساب الجاري

Trade Balance -1 232,057.088,454.9-402,977.1-71,617.6-87,647.7-105,584.267,254.1151,115.1326,987.6272,531.5 ١- المیزان التجاري

:647,339.2719,810.3864,079.11,228,775.61,440,893.91,400,497.01,793,109.51,171,591.11,678,146.11,851,967.9Exports of whichالصادرات منھا

552,584.1634,500.7795,234.41,140,566.31,325,970.81,219,311.81,543,564.1886,895.11,353,458.71,637,367.1Crude oilالنفط الخام الغاز

Government share 280,995.5335,446.8417,507.9597,302.0790,486.0613,505.7903,430.8391,918.9582,394.7748,680.6حصة الحكومة

271,588.6299,053.9377,726.5543,264.3535,484.8605,806.1640,133.2494,976.2771,064.0888,686.5Companies shareحصة الشركات

1,763,513.1Imports-1,910,203.1-1,574,568.2-1,864,727.1-1,488,144.7-1,168,362.4-901,788.0-712,964.0-652,556.2-541,755.0-الواردات

Services (net) -2 199,953.8-161,583.7-179,214.2-228,186.9-227,153.7-257,420.5-164,487.5-127,443.5-99,798.7-119,495.1- ٢- الخدمات (صافي)

47,791.767,385.468,302.782,258.4108,236.0143,818.5240,811.9247,586.4353,907.0266,793.9Creditدائن

466,747.7Debit-515,490.7-426,800.6-468,998.8-370,972.2-365,656.5-246,745.9-195,746.2-167,184.1-167,286.8-مدین

175,407.9Transportation-191,784.3-179,382.3-212,348.5-172,656.7-139,070.9-104,675.1-83,148.7-76,305.3-59,959.3-النقل

4,844.611,347.72,451.92,745.23,650.847,973.9140,531.8137,068.7214,856.1128,401.2Travelالسفر

6,366.37,591.97,612.77,886.58,524.316,750.816,122.216,149.917,720.917,253.7Communicationsاالتصاالت

25,191.7Construction services-49,943.6-53,335.9-69,810.1-22,906.0-20,933.9-20,648.1-19,918.0-19,793.3-5,267.1-خدمات التشیید

39,413.2Insurance-42,729.0-35,189.8-41,790.6-33,848.5-26,574.9-20,511.6-16,216.7-14,842.7-12,322.5-التأمین

119,920.5Other business services-123,306.4-82,672.6-82,142.5-82,061.2-115,660.9-32,857.0-20,548.4-9,026.8-50,552.8-خدمات تجاریة اخرى

*2,604.23,114.64,171.45,486.75,233.617,825.619,562.611,498.521,617.622,128.3Government services, N.I.E-خدمات حكومیة غ.م.آ*

Income (net) -3 545,527.1-377,076.2-234,386.1-382,591.0-268,235.7-243,208.1-309,135.4-248,867.2-188,362.2-143,702.2- ٣-الدخل (صافي)

21,046.617,283.419,147.934,176.762,349.776,488.764,184.723,015.012,005.111,391.7Creditدائن

556,918.8Debit-389,081.3-257,401.1-446,775.7-344,724.4-305,557.8-343,312.1-268,015.1-205,645.6-164,748.8-مدین

478,832.1Direct investment returns-309,325.0-185,395.9-374,614.4-276,235.4-276,437.0-307,152.7-238,340.0-180,698.8-154,143.5-عائدات االستثمار المباشر

 4,992.4Portfolio and other investment-4,377.5-10,441.35,589.92,850.511,876.148,921.763,219.549,680.08,765.3عائدات الحافظة واالستثمارات االخرى
returns

Current transfers  (net) -4 235,483.8253,078.8266,736.6271,596.5272,307.0283,347.3432,147.7303,080.9465,679.7392,070.9 ٤- التحویالت الجاریة (صافي)

256,017.5266,839.3275,868.2281,692.1281,322.5292,995.8444,090.8325,765.4478,360.3402,679.6Creditدائن

10,608.8Debit-12,680.6-22,684.5-11,943.1-9,648.5-9,015.5-10,095.6-9,131.6-13,760.5-20,533.7-مدین

26,174.227,349.431,616.529,519.522,238.328,711.8159,993.380,590.8141,514.5165,635.3Public governmentالحكومة العامة

209,309.7225,729.4235,120.1242,077.0250,068.7254,635.5272,154.3222,490.2324,165.2290,575.6Other sectorsالقطاعات االخرى

 Table No. (4-A) Balance of Payments: 2002 - 2011 
  (In million rials) ( بالملیون لایر)   

2009* 2008 2004 200220032007 2005

 جدول رقم (٤ - أ) میزان المدفوعات خالل الفترة ٢٠٠٢-٢٠١١م 

2010*2011* 2006

 N. I . E: Not classified in elsewhere ** غ. م. آ: غیر مصنفة في مكان آخر



Yearالسنة

Item البیان

II -2,627.825,739.147,212.4-47,801.9209,797.3234,602.0359,604.3-62,432.6-49,536.7-154,996.8II- Capital and financial account-الحساب الرأسمالي والمالي

Financal account -1 154,996.8-49,536.7-62,432.6-47,801.9209,797.3234,602.0359,604.3-2,627.825,739.147,212.4- ١- الحساب المالي

Direct investment -1.1 152,399.5-17,348.2-57,372.8221,622.9182,454.5310,641.025,885.4-17,854.41,076.526,599.4 ١-١ - االستثمار المباشر

.161,738.2Of which: oil companies inv-26,686.9-57,372.8221,622.9174,430.1200,255.725,885.4-11,598.320,543.926,599.4منھا : إستثمارات شركات النفط

inflow 131,253.8146,274.0165,986.0178,738.8480,670.7504,000.8465,774.5335,465.7443,970.7260,106.1التدفق للداخل

outflow 421,844.3-473,802.8-309,580.3-265,518.8-329,570.7-259,047.8-236,111.6-139,386.6-125,730.1-119,655.5-التدفق للخارج

Other investments -1.2 2,597.3-32,188.5-88,318.0-11,825.652,147.548,963.3-20,482.224,662.520,612.99,570.9- ٢-١ االستثمارات اخرى

Government loans (net) 18,549.31.2.1-١.٢.١6,967.412,506.64,780.79,158.146,567.346,102.022,452.036,133.623,212.6 القروض الحكومیة (صافي)

Drawings 26,335.031,450.335,362.552,091.768,398.470,528.154,874.565,228.677,247.720,208.4السحوبات

Repayments 38,757.7-54,035.1-29,095.0-32,422.5-24,426.1-21,831.1-42,933.6-30,581.8-18,943.7-19,367.6-التزامات اقساط االصل

Trade credits 13,417.05,370.4880.91.2.2-17,717.252,257.5-20,639.118,063.2-1,018.1-3,498.6-10,035.9-٢.٢.١ التسھیالت التجاریة

Commercial banks 60,771.615,071.11.2.3-111,034.6-25,746.2-93,520.46,554.9-1,991.3858.94,494.1-28,288.7-٣.٢.١ البنوك التجاریة

Other sectors ٤.٢.١10,875.017,645.815,991.416,557.817,064.317,207.80.00.00.00.01.2.4 القطاعات االخرى

III30,315.43,513.79,651.636,537.731,060.992,597.311,399.9317,657.4158,539.3121,024.5III- Errors and ommissions - الخطأ والسھو

298,927.5Overall balance-196,034.6-258,271.6-105,558.461,424.998,405.0113,697.0285,067.927,509.5120,756.3المیزان الكلي

120,756.3258,271.6196,034.6298,927.5Financing-27,509.5-285,067.9-113,697.0-98,405.0-61,424.9-105,558.4-التمویل

126,179.5257,079.3175,834.8297,563.5A-Net reserves (increase= -)-29,462.9-287,091.0-148,622.2-114,325.1-65,231.3-105,558.9-أ- صافي االصول االحتیاطیة (الزیادة = -)

112,873.2265,184.6180,229.2301,448.5Reserve assets-14,011.3-276,421.8-138,972.8-98,307.6-59,698.4-98,418.8-االصول االحتیاطیة

3,885.0Monetary Authorities Liabilities-4,394.4-8,105.3-13,306.3-15,451.6-10,669.2-9,649.4-16,017.5-5,532.9-7,140.1-التزامات السلطات النقدیة

5,365.3IMF loans (net)-6,003.1-8,728.6-14,285.8-17,239.5-11,797.3-10,696.1-7,576.8-3,539.0-3,179.3- قروض صندوق النقد الدولي (صافي)

9,309.00.00.00.00.00.00.00.0AMF loans (net)-3,007.1-2,437.8-قروض صندوق النقد العربي (صافي)

التزامات تشكل احتیاطات السلطات النقدیة 
األجنبیة

-1,523.01,013.2868.31,046.71,128.11,787.9979.5623.31,608.71,480.2Liabilities - LCFAR

0.53,806.415,920.234,925.22,023.11,953.45,423.21,192.220,199.91,364.0B- Debt Releif and arrears ب- تخفیف اعباء ومتاخرات الدیون

0.01,005.014,160.522,473.01,535.71,516.43,864.00.018,887.90.0Debt forgiveness إعفاء الدیوان

 0.50.50.011,988.00.00.00.00.00.00.0Rescheduling of debtجدولة الدیون

   التغیر في االلتزامات التي فات موعد 
استحقاقھا

0.02,800.91,759.7464.2487.4437.01,559.21,192.21,312.01,364.0Change in overdue liabilities

Cont. Table No. (4-A) Balance of Payments: 2002 - 2011 
  (In million rials)( بالملیون لایر)   

تابع جدول رقم (٤ - أ)  میزان المدفوعات خالل الفترة٢٠٠٢-٢٠١١م  

20042009* 20052006

Source: Monthly report of the Monetary and Banking Developments, vol. 12- issue 3( March2012), Central Bank of Yemenالمصدر: التقریر الشھري للتطورات النقدیة والمصرفیة المجلد الثاني عشر- العدد ٣ - (مارس -٢٠١٢م) البنك المركزي الیمني
Preliminary data * * بیانات أولیة

20022011* 200320072010* 2008



Yearالسنة

Item البیان

I 443.4175.7224.6646.0231.5-1,508.3-1,251.2-2,564.8-1,381.2-1,239.3I- Current account - الحساب الجاري

Trade balance -1 1,050.7413.7-2,012.8-356.9-440.7-601.9367.0817.11,700.31,390.3 ١- المیزان التجاري

:3,684.43,924.44,675.76,413.27,316.47,049.58,976.95,855.07,649.88,662.2Exports of whichالصادرات منھا

3,146.63,452.74,303.25,952.06,733.46,137.77,727.84,432.46,280.47,850.0Crude oilالنفط الخام

1,600.01,828.42,259.23,114.94,013.53,087.94,523.01,958.82,769.13,693.4Government shareحصة الحكومة

Companies share 1,546.61,624.32,044.02,837.12,719.93,049.73,204.92,473.63,511.44,156.6حصة الشركات

8,248.4Imports-8,700.5-7,867.8-9,333.8-7,490.2-5,926.1-4,712.9-3,858.6-3,557.4-3,082.6-الواردات

Services (net) -2 935.2-736.8-895.6-1,142.2-1,143.3-1,306.2-860.3-689.7-544.2-679.7- ٢- الخدمات (صافي)

272.3367.2369.7429.5548.8723.81,205.41,237.21,611.71,247.9Creditدائن

2,183.1Debit-2,348.5-2,132.8-2,347.6-1,867.1-1,855.0-1,289.8-1,059.4-911.4-952.0-مدین

820.4Transportation-873.6-896.3-1,062.9-869.0-705.4-547.1-450.0-416.0-341.2-النقل

27.561.913.313.518.6241.4703.4684.9978.2600.6Travelالسفر

36.341.441.241.243.384.380.780.780.780.7Communicationsاالتصاالت

117.8Construction services-227.9-266.7-349.5-115.2-106.2-107.8-107.8-107.9-29.9-خدمات التشیید

184.3Insurance-194.6-175.8-209.2-134.8170.4-107.2-87.8-80.9-70.1-التأمین

560.9Other business services-561.4-413.1-411.2-413.0-586.7-171.0-111.2-59.5-287.5-خدمات تجاریة اخرى

.14.816.822.628.126.589.797.957.498.3103.5Government services, N.I.E-خدمات حكومیة غ.م.أ

Income (net) -3 2,551.6-1,717.1-1,171.3-1,915.3-1,350.2-1,234.3-1,612.5-1,346.5-1,026.6-818.4- ٣-الدخل (صافي)

119.894.2103.6178.2316.2384.9321.3115.054.553.3Creditدائن

2,604.9Debit-1,771.6-1,286.3-2,236.6-1,735.1-1,550.5-1,790.7-1,450.1-1,120.8-938.2-مدین

2,239.6Direct investment returns-1,408.3-926.5-1,875.4-1,390.4-1,402.8-1,602.7-1,289.4-984.9-877.9-عائدات االستثمار المباشر

 23.4Portfolio returns and other investment-20.2-59.530.615.462.7248.1318.1248.743.8عائدات الحافظة واالستثمارات االخرى

Current transfers (net) -4 1,339.61,379.51,443.71,418.51,381.71,425.92,163.21,514.92,123.41,833.8 ٤- التحویالت الجاریة (صافي)

1,456.81,454.51,493.11,471.21,427.51,474.52,223.01,628.32,181.11,883.4Creditدائن

49.6Debit-57.7-113.4-59.8-48.6-45.8-52.7-49.4-75.0-117.2-مدین

147.7149.0171.2153.7112.7144.4800.9403.2647.1774.7General governmentالحكومة العامة

1,191.91,230.51,272.51,264.71,269.11,281.51,362.31,111.81,476.31,359.1Other sectorsالقطاعات االخرى

20072009*

جدول رقم (٤ ب)  میزان المدفوعات خالل الفترة٢٠٠٢ -٢٠١١م (بمالیین الدوالرات األمریكیة) 

20052006

Table No. (4 B) Balance of Payments (in millions of US dollars):2002 - 2011

2011* 20032004 200220082010*



Yearالسنة

Item البیان

II -16.5140.6255.0-253.61,059.81,179.81,799.8-312.3-253.1-725.0II- Capital and financial account-الحساب الرأسمالي والمالي

Financal account -725.01-253.1-312.3-253.61,059.81,179.81,799.8-16.5140.6255.0- ١- الحساب المالي

Direct investment -712.81.1-93.3-302.11,121.0917.31,554.6129.2-101.75.5143.6 ١-١ - االستثمار المباشر

.756.5Of which: oil companies inv-135.9-302.11,121.0876.91,002.1129.2-114.3181.8143.6منھا: إستثمارات شركات النفط

796.8854.7898.1932.32,438.12,536.22,331.51,676.32,021.81,216.6inflowالتدفق للداخل

1,973.1outflow-2,157.7-1,547.1-1,329.4-1,659.3-1,317.1-1,234.4-754.5-672.9-682.5-التدفق للخارج

Other investments -12.11.2-159.8-441.5-61.2262.5245.2-118.2135.1111.448.5- ٢-١ االستثمارات اخرى

Government loans (net) 86.81.2.1-١.٢.١39.168.125.848.9236.4231.8112.5180.6104.6 القروض الحكومیة (صافي)

Drawings 149.4171.4191.4271.2347.1354.8274.7325.9353.594.5السحوبات

181.3Repayments-248.9-145.4-162.3-123.0-110.7-222.3-165.6-103.3-110.3-التزامات اقساط االصل

Trade credits 66.926.04.11.2.2-89.1261.2-109.091.1-5.7-18.9-57.6-٢.٢.١ التسھیالت التجاریة

Commercial banks 290.470.51.2.3-555.1-128.5-475.333.2-10.34.822.1-161.6-٣.٢.١ البنوك التجاریة

Other sectors ٤.٢.١61.996.286.586.586.686.60.00.00.00.01.2.4 القطاعات االخرى

III170.519.352.6191.9155.3467.653.01,587.3729.1356.1III- Errors and ommissions - الخطأ والسھو

1,398.2Overall balance-905.3-1,289.9-597.4335.6532.3584.41,446.5139.0601.6المیزان الكلي

601.61,289.9905.31,398.2Financing-139.0-1,446.5-584.4-532.3-335.6-597.4-التمویل

628.71,283.9810.71,391.8A- Net reserve assets (increase= -)-148.9-1,456.9-764.3-618.5-356.5-597.4-أ- صافي االصول االحتیاطیة (الزیادة= -)

562.11,324.4830.81,410.0Reserve assets-71.1-1,402.7-713.8-531.8-326.3-556.8-االصول االحتیاطیة

18.2Monetary Authority Liabilities-20.1-40.5-66.6-77.8-54.2-50.5-86.7-30.2-40.6-التزامات السلطات النقدیة

25.1IMF loans (net)-27.4-43.6-71.5-86.8-59.9-55.9-41.0-19.3-18.2-قروض صندوق النقد الدولي (صافي)

50.40.00.00.00.00.00.00.0AMF loans (net)-16.4-13.8-قروض صندوق النقد العربي (صافي)

8.65.54.75.45.79.04.93.17.26.9Liabilities - LCFAR-التزامات تشكل احتیاطیات السلطات النقدیة األجنبیة

0.020.886.3180.010.39.827.16.094.56.4B- Releiving burdens and arrears of debtب- تخفیف اعباء ومتاخرات الدیون

0.05.576.8115.87.87.619.30.088.40.0Debt forgivenessإعفاء الدیون

 0.00.00.061.70.00.00.00.00.00.0Rescheduling of debtجدولة الدیوان

0.015.39.52.52.52.27.86.06.16.4Change in overdue liabilitiesالتغیر في االلتزامات التي فات موعد استحقاقھا

20032009* 20022005

Cont. Table No. (4 B) Balance of Payments (in millions of dollars): 2002 - 2011

Source: Monthly report of the Monetary and Banking Developments, vol. 12- issue 3( March2011), Central Bank of 
Yemen

 * بیانات أولیة

200420062008 20072011*

المصدر: التقریر الشھري للتطورات النقدیة والمصرفیة المجلد الثاني عشر - العدد ٣ (مارس ٢٠١١م) البنك المركزي الیمني
*Preliminary data

 تابع جدول رقم ( ٤ ب )  میزان المدفوعات خالل الفترة ٢٠٠٢-٢٠١١م (بمالیین الدوالرات االمریكیھ) 

2010*



 

العملة خارج 
البنوك (النقد في 

التداول)

ودائع تحت 
ودائع  بالعمالت ودائع اإلدخارودائعاآلجلاإلجماليالطلب

األجنبیة
الودائع 

المخصصة
ودائع الضمان 

األصول الخارجیة اإلجمالياألجتماعي
'(صافى )

سلفیات الحكومة 
'(صافى )

سلفیات  القطاع 
أخرى'(صافى )الخاص

Currency 
outside 
banks

Deposits 
under 

demand
Total Time 

deposits
 Saving 
deposits

 Foreign 
currency 
deposits

 Earmarked 
deposits

PesionFund 
depositsTotal

  (Net)  
Foreign  

assets

  (Net) 
Claims on 

'Gover- 
nment

Claims on 
private 
sector

  Other '(net)

199255,530.520,248.875,779.37,477.06,615.55,978.91,328.87,630.229,030.4104,809.73,416.097,466.310,040.1-9,757.0
199379,019.024,337.6103,356.69,167.86,999.46,230.91,240.211,091.034,729.3138,085.92,056.7129,167.012,653.0-9,119.2
1994111,005.628,703.2139,708.811,982.87,653.26,614.21,210.314,493.541,954.0181,662.83,603.4175,258.214,142.9-14,604.6
1995129,114.235,021.1164,135.317,220.59,332.655,599.51,977.017,474.7101,604.3265,739.638,899.2199,977.323,864.5-7,827.3
1996120,477.036,221.0156,698.030,570.114,747.163,874.83,661.324,383.0137,236.3293,934.3103,343.5211,693.122,538.4-45,706.9
1997126,903.739,480.3166,384.033,932.318,122.476,410.23,539.628,545.5160,550.0326,934.0145,176.5192,701.938,090.7-50,538.1
1998139,668.440,258.8179,927.233,041.120,705.395,992.13,684.21,606.7155,029.4334,956.6112,532.3221,374.554,509.8-54,580.0
1999166,923.740,272.8207,196.530,563.925,681.2111,667.64,185.01,655.1173,752.8380,949.3200,028.6175,123.063,074.7-58,171.8
2000197,122.550,125.9247,248.441,781.534,651.8146,151.14,692.32,586.1229,862.8477,111.2487,313.33,917.576,220.9-90,340.5
2001212,794.869,888.6282,683.450,319.940,952.1184,030.35,063.83,635.0284,001.1566,684.5652,083.1-46,019.395,991.5-135,370.8
2002239,329.367,120.2306,449.578,491.551,581.5219,108.49,033.547,602.4405,817.3712,266.8838,249.3-71,846.4109,744.6-164,150.7
2003268,812.578,652.9347,465.4106,947.259,572.5270,477.712,909.057,699.2507,605.6855,071.0971,494.312,072.4138,566.7-267,351.6
2004297,938.892,602.4390,541.2148,234.472,775.3287,229.818,494.656,891.6583,625.7974,166.91,117,602.5-7,947.7185,553.8-321,041.7
2005330,619.5111,844.1442,463.6151,588.678,634.0355,514.021,308.657,771.8664,817.01,107,280.61,271,389.6-34,943.6225,783.2-354,991.9
2006412,519.6145,941.1558,460.7191,255.592,611.2454,208.554,893.962,348.9855,318.01,413,778.71,675,068.1-88,824.6266,118.6-441,646.3
2007425,840.3187,907.7613,748.0283,203.4103,705.5516,283.869,280.965,116.01,037,589.61,651,337.61,733,844.266,936.4359,477.6-524,141.1
2008472,225.2207,933.4680,158.6388,776.3113,635.9534,971.292,822.267,113.31,197,318.91,877,477.51,856,978.294,090.2423,812.1-584,754.5
2009532,322.8226,008.6758,331.4425,694.4123,124.4630,035.262,583.776,029.71,317,467.32,075,798.71,791,761.1532,915.7499,629.8-748,507.9
2010546,856.6239,276.4786,133.0472,344.8128,787.1777,963.636,135.765,357.61,480,588.72,266,721.71,693,141.1780,463.5539,305.6-746,188.5
2011777,406.8215,624.1993,031.0452,006.2127,138.6602,249.234,402.859,436.51,275,233.22,268,264.21,379,228.71,092,435.3544,744.3-748,144.1

Factors affecting money supply

* Preliminary estimates

ــ التقریر الشھري للتطورات النقدیة والمصرفیة المجلد الثاني عشر - العدد ٣- ( مارس ٢٠١٢م) البنك المركزي الیمني

المصدر:
* تقدیرات اولیة

ــ بموجب مذكرة البنك المركزي الیمني الصادرة بتاریخ ١٨/ ٦/ ٢٠٠٥م. ورقم (٥٦٧٩٨) للفترة ( ١٩٩٢م-١٩٩٩م)

جدول رقم (٥) 'العرض النقدي (بمالیین الریاالت) خالل الفترة١٩٩٢-٢٠١١م
Table No. (5) Money Supply (in millions of rials): 1992 - 2011

_Monthly report of the Monetary and Banking Developments, vol. 12- issue3( March2012), 
Central Bank of Yemen

العرض النقدي

Money Supply'

نھایة الفترة

 End of
period

Source:
 ,According to the Central Bank of Yemen letter issued on June 18th, 2005- no. (56798) ـــ
(1992-1999)

العوامل المؤثرة على عرض النقد
Quasi money                                                شبھ النقد Money                            النقد



Yearالسنة

Itemالبیان

Tax revenues - 174,309194,537240,163284,416266,396315,414371,434409,553454,667376,0831الباب األول : اإلیرادات الضریبیة

A: Direct taxes  105,008116,380141,622162,810129,392152,783202,955211,107219,224196,686أ - الضرائب المباشره

 Zakat revenues  3,3803,9584,6495,3696,0348,1159,85210,92812,06310,377 ایرادات الزكاة

101,477112,243136,741157,200123,200144,478192,845199,910206,886186,059Taxes on income, profits and capital gainsالضرائب علىالدخل واالرباح ومكاسب رأس المال

0000000000Contributions to social and national security fundsاالشتراكات في صنادیق الضمان االجتماعیة والوطنیة

11213429242731374320Taxes on salaries and wages of the labour forceالضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة

140158198212134163227232232230Taxes on propertiesالضرائب على الممتلكات

:B: Indirect taxes  69,30178,15798,541121,606137,004162,631168,479198,446235,443179,397ب - الضرائب غیر المباشرة

32,10535,85146,64269,661100,869118,229119,548140,519168,444124,532Taxes on goods and servicesالضرائب على السلع والخدمات

 Taxes on international trade and transactions 37,19442,29051,89751,94536,13544,40248,93157,92766,99954,865الضرائب على التجارة والمعامالت الدولیة

21620000000Other taxesضرائب أخرى

7,7018,33518,68113,73615,01614,72714,19727,60734,21717,339Part2: Grantsالباب الثاني : المنح

7,7018,33518,68113,73615,01614,72714,19727,60734,21717,339Foreign grantsالمنح الخارجیة

الباب الثالث :إیرادات دخل الملكیة ومبیعات السلع والخدمات 
 ,378,574460,883553,004809,5861,165,5931,098,5041,606,932868,5431,320,1451,312,751Part 3: Revenues of property income, and sales of goodsواتحویالات المتنوعة

services and various transfers

369,644448,215533,950797,8461,124,0031,074,2451,569,049822,8191,213,5291,274,735Properties  incomeدخل الملكیة

5,7755,7346,3255,8646,13213,16416,83318,12320,5087,861Sales of goods& Servicesمبیعات السلع ولخدمات

 9159991,2431,5221,8432,4083,1593,3884,1303,318Fines and confiscationsالغرامات والمصادرات

00007222015Voluntary Transfers other than grantsالتحویالت الطوعیة بخالف المنح

 2,2405,93511,4864,35433,6158,61517,88924,21181,97826,822Other Different Revenuesایرادات اخرى متنوعھ

.1471,1503043,1032,67337268844899138Part 4: Sales of Non-Financial Assetsالباب الرابع : التصرف في األصول غیر المالیة

961,1281602,45732154491543719Fixed Assets Salesالتصرف في االصول الثابتھ

0000000000Sales oF inventoriesالتصرف في المخزونات

51221446462,35231863929462119non produced Assetsالتصرف في األصول غیر المنتجھ

11,98115,92216,20234,34434,90331,48334,53834,90735,33014,621Part 5: Assets and Liabillties Revenueالباب الخامس: التصرف في األصول المالیة وتحمل الخصوم.

 1,3132881043995852781,2072,2894,07618Domestic lending and sales of Domestic financial Assetsمتحصالت اإلقراض المحلي والتصرف في األصول المالیة المحلیة
revenues

 0015052700000Foreign lending and sales of Foreign Financial Assetsمتحصالت اإلقراض الخارجي والتصرف في األصول المالیة الخارجیة
revenue

000000003,2570Domestic Borrowing and Bonds االقتراض المحلي وإصدار أوراق مالیة محلیة بخالف األسھم

10,66815,63416,08333,94533,79131,20533,33132,61827,99714,603Foreign Borrowing and Bonds االقتراض الخارجي وإصدار أوراق مالیة خارجیة بخالف األسھم

  572,712680,827828,3541,145,1851,484,5811,460,5002,027,7891,341,0581,844,4581,720,932Grand total of revenuesاالجمالي العام لالیرادات

2004*2011 2007 2005

  (In million rials)( بالملیون لایر)   

2009

جدول رقم (٢) 'اإلیرادات العامة حسب التبویب اإلقتصادي خالل الفترة ٢٠٠٢  - ٢٠١١م 
Table No. (2) Public Revenues by Economic Divisions: 2002 - 2011

20062008 2003

المصدر: نشرة احصائیة مالیة الحكومة -العدد ( ٤٦ ) الربع (الرابع ) ٢٠١١م، جدول رقم(١/٩) صفحة رقم(١٨) وزارة المالیة
* بیانات فعلیة أولیة

2002

*Preliminary actual data
Source: Ministry of Finance, Gov. Financial Statistical Bulletin, vol (46) 4th quarter 2011, table (1/9) page (18)

2010



Yearالسنة
Itemالبیان

519,271616,830853,6461,062,0901,352,4901,866,4991,478,1471,750,1221,875,647
505,570599,600835,0971,039,5941,327,5441,836,6901,448,6711,717,4101,839,966
212,900239,497297,209386,849494,553577,981569,389600,974700,851

201,887226,986280,733372,631469,582549,154539,522568,981662,226Salaries, wages and the like1المرتبات واألجور ومافي حكمھا1

11,01312,51116,47614,21824,97128,82729,86731,99338,625Social contributions2المساھمات اإلجتماعیة2

124,823144,426177,763234,706299,424318,293323,777381,960426,666
Goods and service 1 74,73982,37493,219128,293166,848166,555174,627194,337167,788السلع والخدمات1

Maintenance2 12,1258,07615,47219,48334,96125,79824,48427,58525,569الصیانھ2

37,95953,97669,07286,93097,385125,916124,608159,917233,209Interest payments3مدفوعات الفوائد3

000000000Consumption of fixed capital4إستھالك رأس المال الثابت4

00002302458121100Property expense other than interest5نفقات على الممتلكات بخالف الفوائد5

167,847215,677360,125418,039533,567940,416555,505734,476712,449
121,991165,748301,848332,398430,195789,057419,936589,951566,665Cash subsidies1اإلعانات المالیة1

475497501596741745946910609Grants2المنح2

35,15440,83242,21468,49477,581114,504108,521116,780121,547Social benefits3المنافع اإلجتماعیة3

10,2278,60015,56216,55125,05036,11026,10226,83523,628Other Cash subsidies&Transfers4تحویالت وإعانات مالیة أخرى4

13,70117,23018,54922,49624,94629,80929,47632,71235,681

198,311210,164252,634274,015309,976300,420269,773275,122126,702Second: Capital and investment expenditures 

198,311210,164252,634274,015309,976300,420269,773275,122126,702
155,672176,938219,281221,923269,551295,123264,544264,113125,369Acquisition of  fixed Assets1اكتساب األصول الثابتة1

00000003,9680Acquisition of inventories2اكتساب المخزونات2

2,7051,9193,7865,7018,0005,2975,2297,0411,333Non produced Assets3اكتساب االصول غیر المنتجة3

39,93431,30729,56746,39132,4250000Undistributed  capital expenditures

52,30654,85978,04884,53792,31681,247100,04090,18455,727

38,13440,51863,06567,54275,14859,41577,38764,27518,915Domestic lending & acquisition of  financial Assets 1االقراض المحلي وإكتساب أصول مالیة محلیة1

1391042961,4318981,1418358320Foreign Lending & acquisition of  financial Assets 2االقراض الخارجي وإكتساب أصول مالیة خارجیة2

سداد القروض المحلیة وإطفاء األوراق المالیة المحلیة بخالف 3
 541,8171,14959700000Repayment of Domestis loans & bonds other thanاألسھم

shares3

سداد القروض الخارجیة وإطفاء األوراق المالیة الخارجیة بخالف 4
 13,97912,42013,53814,96716,27020,69121,81825,07736,812Repayment of foreign loans & bonds other thanاألسھم

shares4

769,888881,8531,184,3281,420,6421,754,7822,248,1661,847,9602,115,4282,058,076
*Preliminary actual data * بیانات فعلیة اولیة

الباب الرابع : إكتساب األصول غیر المالیة

نفقات راسمالیة غیر موزعة

2003

الباب األول : أجور وتعویضات العاملین

ً : جملة النفقات الجاریة اوال

Grand total of expenditures

Part4:Acquisition of  non-financial Assets

Part5:Acquisition of financial Assets& Repayment of 
Liabillties

Part1: Workers wages and compensations

Part2:Use of goods,  services and properties

Part3:subsidies, grants and social benefits

Unclassified current expenditures

S

First: Total current expenditures

 Current expenditures

م

النفقات الجاریة

نفققات جاریة غیر مبوبة

المصدر: نشرة احصائیة مالیة الحكومة -العدد (٤٦) الربع (الرابع) ٢٠١١م، جدول رقم(١/١٩) صفحة رقم(٧٢) وزارة المالیة

الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات

الباب الثالث : اإلعانات والمنح والمنافع اإلجتماعیة

االجمالي العام للنفقات

الباب الخامس : إكتساب األصول المالیة وتسدید الخصوم

2005

Source: Ministry of Finance, Gov. Financial Statistical Bulletin, vol (46) 4th quarter 2011, table (1/19) page (72)

  (In million rials) ( بالملیون لایر)   

ثانیا: النفقات الراسمالیة واالستثماریة

2009 20042008

جدول رقم ( ٣-أ ) إجمالي النفقات العامة حسب التبویب اإلقتصادي خالل الفترة ٢٠٠٢-٢٠١١م 

2007 2006*2011 2010

Table No. (3-a) Total Public Expenditures by Economic Divisions: 2002 - 2011 


