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تقرير حول تدقيق البيان المالي
الرأي
لقد قمنا بتدقيق بيان الموارد واإلستخدامات المرفق للصندوق اإلجتماعي للتنمية للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018م ،واإليضاحات حول البيان المالي ( ،)44-1متضمنة ملخص بأهم السياسات
المحاسبية الهامة يشار إليهما معا ً بـ "البيان المالي".
و في رأينا ،إن البيان المالي المرفق يعرض بعدالة من كافة النواحي الجوهرية ،أرصددددددددل ا موال
لل صندوق اإلجتماعي للتنمية كما في  31دي سمبر 2018م والموارد واإل ستخدامات المن صرفة خالل
السدددددددنة المنتهية في الي التاري وفقا ً لنسددددددداو النقدل للمقبوضدددددددات والمدفو ات كما هو وارد
باإليضاح رقم (.)2
أساس الرأي
لقد قمنا بالتدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .وقد تم توضددددددديي مسدددددددلوليتنا وفقا ً لها المعايير في
تقريرنا هاا ضددمن فقرل "مسددلولية المدقق ن تدقيق البيان المالي" .ونود التأكيد بأننا مسددتقلين ن
الصندوق وفقا ً لمتطلبات مجلو المعايير ا خالقية الدولية للمحاسبين "دليل قوا د السلوي ا خالقي
للمحاسددددددبين المهنيين" اات الصددددددلة بتدقيقنا للبيان المالي ،وتجدر اإلشددددددارل أيضددددددا ً بأننا قد أوفينا
بمسلولياتنا ا خالقية ا خرى وفقًا لها المتطلبات .وفي إ تقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا ليها
تعد كافية ومالئمة لتكون أساسا ً معقوالً لرأينا.
فقرات تأكيدية
 .1نود أن نلفت اإلنتبا إلى اإليضددددددداح رقم ( )2من اإليضددددددداحات المرفقة بالبيان المالي والال
يوضددي ا سدداو المحاسددبي .إن البيان المالي تم إ داد لتوفير معلومات للصننندوق اإلجتماعي
للتنمية وقد يكون البيان المالي نتيجة لالي غير مناسب ل غرض آخر .إن رأينا غير متحفظ
فيما يتعلق بهاا الشأن.
 .2نود أن نلفت اإلنتبا إلى اإليضدداح رقم ( )43من اإليضدداحات المرفقة بالبيان المالي ،والخاص
با زمة السددياسددية والوضددص اإلقتصددادل وا حدا ا منية الجارية في الجمهورية اليمنية حي
يشير الي إلى وجود حالة من دم اليقين من إمكانية تحسن ا وضاع السياسية والتي قد تلثر
لى قدرل ال صندوق لى اإل ستمرار في مزاولة ن شاطه في ظل إ ستمرارية ها ا و ضاع .إن
رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهاا الشأن.
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مسؤولة اإلدارة عن البيان المالي
إن إدارل الصددندوق مسددلولة ن إ داد البيان المالي و رضدده بصددورل ادلة وفقا ً لنسدداو النقدل
للمقبوضات والمدفو ات والوارد في اإليضاح رقم ( )2ويشمل الي أن ا ساو النقدل للمقبوضات
والمدفو ات يعتبر أسددداسدددا ً مقبوالً إل داد البيان المالي ،وكالي ن نظام الرقابة الداخلية الال ترا
اإلدارل أنه ضددددددروريا ً إل داد بيان مالي خاليا ً من ا خطاء الجوهرية ،سددددددوا ًء بسددددددبب اإلحتيال أو
الخطأ.
وتشدددددددمل مسدددددددلولية اإلدارل ند إ داد البيان المالي تقييم قدرل الصدددددددندوق لى اإلسدددددددتمرارية،
واإلفصاح ،حي أمكن ،ن المسائل المتعلقة بإستمرارية الصندوق وإستخدام مبدأ اإلستمرارية في
المحاسدددبة ما لم تنول اإلدارل تصدددفية الصدددندوق أو وقف ملياته ،أو لم يكن لديها بديالً واقعيا ً ن
الي.
مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيان المالي
إن أهدافنا تتمثل في الحصدددددول لى تأكيد معقول فيما إاا كان البيان المالي ككل خالي من ا خطاء
الجوهرية ،سوا ًء كانت بسبب اإلحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقرير تدقيق والال يتضمن رأينا حوله.
ويعتبر التأكيد المعقول مستوى ا ٍل من التأكيد ،غير إن ملية التدقيق التي تتم وفقا ً لمعايير التدقيق
الدولية ال تضددمن دائما ً اكتشدداف ا خطاء الجوهرية ،حتى إن وجدت .ويمكن أن تنشددأ ا خطاء من
اإلحتيال أو الخ طأ ،وتعتبر جوهرية إاا كانت منفردل أو مجتم عة ،قد تلثر بشددددددد كل معقول لى
القرارات اإلقتصادية لمستخدمي البيان المالي المتخال لى أساو هاا البيان المالي.
وكجزء من ملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،فقد مارسدددددددنا الحكم المهني والحفاظ لى
الشي المهني خالل ملية التدقيق .وكما نقوم بما يلي:








تحديد وتقييم مخاطر ا خطاء الجوهرية في البيان المالي ،سدددددددوا ًء كانت بسدددددددبب اإلحتيال أو
الخطأ ،وتصددددميم وتنفيا إجراءات تدقيق تسددددتجيب لتلي المخاطر ،والحصددددول لى أدلة تدقيق
كافية ومناسددددددبة لتوفر أسدددددداو لرأينا .ويعتبر خطر دم إكتشدددددداف أخطاء جوهرية ناتجة ن
اإلحتيال أ لى من الي الناتج ن الخطأ ،إا أن اإلحتيال قد يشددمل التواطل والتزوير أو الحاف
المتعمد والتحريفات ،أو التجاوز لنظام الرقابة الداخلية.
الحصدددددددول لى فهم لنظام الرقابة ا لداخلية المتعلق بالتدقيق والي لتصدددددددميم إجراءات تدقيق
مالئمددة في ظددل الظروف القددائمددة وليو لءرض إبددداء رأل حول مدددى فعدداليددة نظددام الرقددابددة
الداخلية للصندوق.
تقييم مدى مالءمة السددياسددات المحاسددبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسددبية واإلفصدداحات
اات العالقة التي قامت بها اإلدارل.
التوصددددل إلى إسددددتنتا ن مدى مالئمة إسددددتخدام اإلدارل لمبدأ اإلسددددتمرارية في المحاسددددبة،
واسددددتنادًا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصددددول ليها ،فيما إاا كان هناي شددددي جوهرل اا صددددلة
بأحدا أو ظروف يمكن أن تثير شددكوكا ً كبيرل حول مقدرل الصددندوق لى اإلسددتمرار كمنشددأل
مسدددتمرل .فإاا توصدددلنا بأن هناي شدددي جوهرل ،فنحن مطالبون بلفت اإلنتبا في تقرير تدقيقنا
إلى اإلفصاحات اات الصلة الواردل في البيان المالي ،أو تعديل رأينا إاا كانت ها اإلفصاحات
غير كافية .إن إسدددددتنتاجاتنا مبنية لى أدلة التدقيق التي تم الحصدددددول ليها حتى تاري تقرير
التدقيق .ومص الي ،فإن ا حدا أو الظروف المسددتقبلية قد تلدل إلى دم إسددتمرار الصددندوق
في أ ماله كمنشأل مستمرل.
تقييم العرض العام للبيان المالي وهيكله ومحتوا  ،بما في الي اإلفصددددددداحات حوله ،وفيما إاا
كان البيان المالي يمثل المعامالت وا حدا اات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.
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الصندوق اإلجتماعي للتنمية

إيضاحات حول البيان المالي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

.1
أ.

نشأة الصندوق
تم تأسيو الصندوق اإلجتما ي للتنمية بموجب القانون رقم ( )10لسنة 1997م ويمارو الصندوق نشاطه من خالل اإلدارل
العامة في مدينة صنعاء وفرو ه التسعة في محافظات دن والحديدل والمكال وتعز وإب و مران وامار وصنعاء وحجة.
يتلقى الصندوق ا موال ن طريق القروض والمسا دات والتبر ات والهبات الممنوحة له من حكومة الجمهورية اليمنية
والحكومات والوكاالت والملسسات المالية الدولية والمحلية.

ب .إن الهدف الرئيسي للصندوق هو المساهمة الفعالة في تنفيا خطط وبرامج الحكومة سوا ًء في المجال اإلجتما ي أو
اإلقتصادل والي من خالل تمكين فئات ا فراد وا سر والمشرو ات الصءيرل والفقراء واول الدخل المحدود من الحصول
لى فرص العمل واإلنتا ن طريق تقديم الخدمات والتسهيالت والقروض التي تسا دهم لى تنفيا مشرو ات خدمية
أو إنتاجية وكاا الحد من البطالة ومكافحة الفقر والتخفيف من ا ثار الجانبية الناجمة ن برنامج اإلصالحات اإلقتصادية
التي تنفاها الحكومة لى فئات اول الدخل المحدود والي من خالل ثالثة برامج رئيسية متمثلة في:
 تنمية المجتمص.
 البناء الملسسي.
 تطوير المنشآت الصءيرل وا صءر حجماً.
ثم أضيف خالل ام 2009م برنامج رابص يعنى بالمشاريص كثيفة العمالة باسم مشرو ات كثيفة العمالة.
ولتحقيق الصندوق هدافه فإنه يقوم باآلتي:
.1
.2
.3
.4

تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر لمشرو ات مدرل للدخل ومشرو ات خدمية تقوم بتنفياها منظمات غير حكومية.
توفير التمويل الالزم لنشاطات التنمية اإلجتما ية كالر اية الصحية والتعليم والبيئة وخدمات أخرى تتماشى مص أهداف
الصندوق.
مسا دل الملسسات المحلية في تطوير قدراتها ورفص كفاءتها في تقديم الخدمات.
إيجاد فرص مل جديدل للفئات المستهدفة من خالل المشاريص الخاصة أو مسا دل المشاريص المنتجة من أجل تحسين مستوى
المعيشة للفقراء الريفيين والسكان الحضريين ولرفص مستويات دخولهم.

ويعمل لدى الصندوق ( )321موظفا ً كما في  31ديسمبر 2018م مقارنة بـ ( 285موظفا ً في 2017م).
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.2

أهم السياسات المحاسبية

يت م تطبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل ثابت لى الفترات المحاسبية المعروضة في هاا البيان المالي.
1.2

أساس إعداد البيان المالي

يتم إ داد البيان المالي وفقا ً لنساو النقدل في المحاسبة للمقبوضات والمدفو ات ن المعامالت المالية حي يتم اإل تراف بما
يتم تحصيله من موارد ند اإلستالم ،كما يتم اإل تراف بما يتم صرفه كنفقات ند السداد.
تم إ تماد البيان المالي من قبل اإلدارل التنفياية للصندوق بتاري  30يونيو 2019م.
2.2

العملة الوظيفية وعملة العرض

تم إ داد و رض البيان المالي باللاير اليمني (العملة الوظيفية للصندوق).
3.2

العمالت األجنبية

تمسي الوحدل المالية في الصندوق حساباتها باللاير اليمني (العملة الوظيفية) ،ويتم إثبات المعامالت التي تتم بالعمالت ا جنبية
إلى اللاير اليمني خالل السنة لى أساو أسعار الصرف السائدل وقت التعامل ،وفي نهاية السنة يتم ترجمة أرصدل الحسابات
اات الطبيعة النقدية بالعملة ا جنبية لى أساو أسعار الصرف السائدل في الي التاري ويتم إدرا تلي الفروق في بيان الموارد
واإلستخدامات كفروق أسعار صرف ملة.
إن ا رباح والخسائر غير المحققة الناجمة ن التءيرات في أسعار صرف العمالت ا جنبية هي ليست مقبوضات أو مدفو ات
نقدية إال أنه يتم اإلبالغ ن أثر تءيرات سعر الصرف لى النقد المحتفظ به بعملة أجنبية في بيان الموارد واإلستخدامات ليتم
تسوية النقد في بداية الفترل وفي نهايتها ويعرض المبلغ بشكل منفصل ن المقبوضات والمدفو ات النقدية ويتضمن الفروقات،
إن وجدت( ،إنظر اإليضاح رقم .)38
(الدوالر ا مريكي يعادل  250.25لاير يمني كما في  31ديسمبر 2018م مقابل مبلغ  250.25لاير يمني في  31ديسمبر
2017م).
(اليورو ا وروبي يعادل  285.93لاير يمني كما في  31ديسمبر 2018م مقابل مبلغ  261.78لاير يمني في  31ديسمبر
2017م).
(الجنيه اإلسترليني يعادل  217.53لاير يمني كما في  31ديسمبر 2018م مقابل  306.39لاير يمني في  31ديسمبر 2017م).
4.2

المساهمات الحكومية ومصادر التمويل األخرى

يتم إثبات المساهمة الحكومية ند التعزيز بها من وزارل المالية وإضافتها لحساب الصندوق لدى البني المركزل اليمني .كما
يتم إثبات الموارد المقدمة من المانحين اآلخرين ند التعزيز بها وإيدا ها في الحسابات المصرفية الخاصة بها لدى البنوي
التجارية المعتمدل في الجمهورية اليمنية.
5.2

األصول الثابتة

يتم قيد ا صول الثابتة كمصروفات في تاري الشراء في حين يتم إثبات قيمة ا صول الثابتة المبا ة كموارد في تاري البيص.
6.2

الفوائد البنكية

يتم قيد الفوائد لى الحسابات الجارية والودائص لدى البنوي والي في تاري إستالمها.
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7.2

نفقات المشاريع (المنح الفرعية)

تقوم إدارل الصندوق اإلجتما ي للتنمية بتنفيا بعض من مشاريعها (التعاقدات المجتمعية ،ا جر مقابل العمل ،وأ مال التنفيا
المباشر) والتي تندر ضمن برامجه الرئيسية (تنمية المجتمص ،ا شءال كثيفة العمالة) إما مباشرلً كمشاريص ا جر مقابل العمل
وأ مال التنفيا المباشر أو ن طريق تشكيل لجان مجتمعية تقوم بتنفيا المشاريص وتشتري إدارل الصندوق في اإلشراف لى
مشاريص التعاقدات المجتمعية.
يقوم الصندوق بفتي حساب بنكي فر ي لكل مشروع ويتم تءاية ها الحسابات ن طريق الحسابات البنكية الرئيسية للصندوق،
ويتم إثبات دفعات المبالغ المنصرفة لتءاية تلي الحسابات كنفقات مباشرل ً في سجالت الصندوق بتاري صرفها ،حي تصرف
دفص مقدمة لبدء تنفيا تلي المشاريص ،وبنا ًء لى تقارير اإلنجاز يتم صرف الدفعات الالحقة ،وفقا ً للموازنة التقديرية المعتمدل لتلي
المشاريص ،كما تقوم إدارل الصندوق باإلحتفاظ بسجالت رقابية منفصلة لمتابعة تصفية تلي المبالغ وتسجيل المسترد منها بعد
إتمام تنفيا ها المشاريص في حساب نفقات مستردل – إن وجدت – ضمن بيان الموارد واإلستخدامات .ويوضي اإليضاح رقم
( )37إجمالي المبالغ التي تحت االستخدام في الحسابات البنكية الفر ية للمشاريص حتى تاري البيان المالي.
8.2

اإلقراض

يتم قيد القروض الممنوحة لملسسات وبرامج اإلقراض كمصروفات في تاري صرفها كما يتم إثبات ا قساط المسددل من تلي
القروض كمبالغ مستردل ضمن الموارد ند إستردادها.
9.2

النفقات التشغيلية

يقوم الصندوق االجتما ي للتنمية بفتي حساب جارل بالدوالر ا مريكي وتعزيز من موارد الداخلية ،للصرف لى بنود نفقاته
التشءيلية ،ثم تستعاض تلي النفقات من الحسابات الجارية للمانحين بحسب نسب مشاركتهم الواردل في اتفاقيات التمويل.

.3

الحكومة اليمنية
حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

مساهمة الحكومة – الموازنة العامة
مساهمة الحكومة – برنامج مشاريص كثيفة العمالة
مساهمة الحكومة – مجارل شبام حضرموت
مساهمة الحكومة – المسي الميداني للمنظمات ا هلية
المساهمة في توسيص قا دل البيانات الموحدل للتعاونيات
والمنظمات ا هلية
مساهمات جهات حكومية مختلفة

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

–
–

–
–

–

–

28,756,656,660
23,449,919,465
35,072,239
5,088,000

–
13,659,163
13,659,163

–
10,905,700
10,905,700

1,920,000
24,564,863
52,273,221,227
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هيئة التنمية الدولية
إيضاحات

قرض هيئة التنمية الدولية ()YEM 3861
قرض هيئة التنمية الدولية ()YEM 38611
قرض هيئة التنمية الدولية ()YEM 2953
قرض هيئة التنمية الدولية ()YEM 3353
قرض هيئة التنمية الدولية ()YEM 4220
منحة هيئة التنمية الدولية ()YEM TF 50401
منحة هيئة التنمية الدولية ()YEM TF 092343
منحة هيئة التنمية الدولية ()H 548 RY-YEM
منحة اإلتحاد ا وروبي ()TF 053450
منحة اإلتحاد ا وروبي ()TF 095879
منحة الحكومة الهولندية ()TF 20452
المنحة اليابانية للتنمية ()TF 26373
منحة الحكومة اليابانية ()TF 13573
منحة التحضير لمشروع قسائم ا م والوليد
()TF 14940
منحة هيئة التنمية الدولية لد م منظمات المجتمص
المدني رقم ()RY 929 H
منحة هيئة التنمية الدولية اإلضافية الثانية
()H 984 RY
منحة هيئة التنمية الدولية اإلضافية
)(YEM H833 RY
منحة هيئة التنمية الدولية قسائم ا م والوليد
()TF- 016529/(H 924- RY

1.4

حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12,102,985,859
3,160,020,886
4,374,568,876
13,689,677,513
2,348,591,776
24,336,453
1,997,225,511
12,718,728,633
2,023,827,582
3,053,899,540
964,464,993
35,837,658
107,425,000

–

–

85,940,000

–

–

107,425,000

–

–

1,074,250,000

1.4

–

3,596

979,344,468

2.4

–
–

()2,553,517
()2,549,921

104,871,483
58,953,421,231

منحة هيئة التنمية الدولية اإلضافية )(YEM H 833 RY

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  4مايو 2013م بين الصندوق االجتما ي للتنمية وهيئة التنمية الدولية ،وافقت هيئة التنمية
الدولية لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية منحة بمبلغ وقدر  16,300,000وحدل سحب خاصة (ما يعادل تقريبا ً
 25,000,000دوالر أمريكي) بهدف إستخدامها في تمويل المرحلة الرابعة من مشاريص الصندوق المتعلقة بتنمية المجتمص
والمشاريص كثيفة العمالة:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
تسويات خالل السنة خاصة بسنوات سابقة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

4,558,264
–
–
4,558,264

المعادل لاير يمني
979,344,468
–
–
979,344,468

2017م
لاير يمني
979,340,872
–
3,596
979,344,468
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منحة هيئة التنمية الدولية قسائم األم والوليد )(TF- 016529/H 924- RY

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  11أبريل 2015م بين كل من الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية ،وافقت الهيئة لى مني
الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  20,000,000دوالر أمريكي لد م مشروع الصندوق الخاص بقسائم ا م والوليد
موز ة كالتالي:
 .1مبلغ وقدر  6,600,000وحدل سحب خاصة وتعادل تقريبا ً مبلغ  10,000,000دوالر أمريكي من هيئة التنمية الدولية (H
).924- RY
2018م
دوالر أمريكي
هيئة التنمية الدولية )(H 924- RY
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المرتجعة للماني خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

*

242,899
–
242,899

المعادل لاير يمني
51,158,983
–
51,158,983

2017م
لاير يمني
53,712,500
(*)2,553,517
51,158,983

قام الصندوق اإلجتما ي للتنمية بإرجاع مبلغ وقدر  7,101دوالر أمريكي ما يعادل  2,553,517لاير يمني إلى حساب الماني خالل سنة
2017م.

 .2مبلغ وقدر  10,000,000دوالر أمريكي من الصندوق االئتماني ).(TF 016529
2018م
دوالر أمريكي
الصندوق االئتماني )(TF- 016529
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

250,000
–
250,000

المعادل لاير يمني
53,712,500
–
53,712,500

2017م
لاير يمني
53,712,500
–
53,712,500
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حكومة مملكة هولندا
إيضاحات

الهبة الهولندية ) (YE10784تعليم
الهبة الهولندية ) (YE 10829صحة
الهبة الهولندية) (13202تعليم أساسي
الهبة الهولندية ) (YE 13256صحة جديدل
الهبة الهولندية ) (YESAA 60844د م
المنشآت الصءيرل وا صءر
الهبة الهولندية )(YE 9804 B
الهبة الهولندية ) (YE 24601المرحلة الثانية
الهبة الهولندية ) (YE13253مشروع السلخانة
الهبة الهولندية ) (YE16025تعليم
الهبة الهولندية ( )YE 17014صحة
الهبة الهولندية ( )YE 15849صحة ا م والطفل
الهبة الهولندية ( )YE 18374ملسسة التمويل الدولية
الهبة الهولندية ( )18959تعليم
الهبة الهولندية ( )23740مشاريص كثيفة العمالة
الهبة الهولندية ( )22011المنشآت الصءيرل
وا صءر
الهبة الهولندية – مشاريص اإلقراض
الهبة الهولندية ( )24731قطاع الميا
الهبة الهولندية لد م تعليم الفتال ومحو ا مية
1.5
) (SAA0118554نشاط رقم )(26489
والبيئة
الهبة الهولندية لمشاريص الميا
) (SAA0119415نشاط رقم ((27117
الهبة الهولندية للمجتمعات المصابة بالكوليرا نشاط
2.5
رقم 4000000920

1.5

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني
–
–
–
–

–
–
–
–

1,162,309,000
519,748,393
1,668,443,500
588,570,000

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

148,188,607
1,333,411,707
4,677,130,852
177,526,543
1,992,760,000
624,562,915
1,832,012,349
75,013,274
3,262,899,743
1,287,375,000

–
–
–

–
–
–

524,010,758
3,732,325
781,943,136

208,015,902

–

979,059,938

–

–

785,821,330

883,118,020
1,091,133,922

–
–

883,118,020
23,307,637,390

الهبة الهولندية لدعم تعليم الفتاة ومحو األمية ) (SAA0118554نشاط رقم )(26489

بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاري  28مايو 2014م بين كل من الحكومة الهولندية ممثلة بوزير التجارل الخارجية والتنمية وبين
الصندوق اإلجتما ي للتنمية ،وافقت الحكومة الهولندية لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  3,947,368دوالر
أمريكي لد م مشروع تعليم الفتال ومحو ا مية خالل المدل الزمنية المحددل من  1يونيو 2014م وحتى تاري  30يونيو 2018م:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

2.5

3,298,956
451,012
3,749,968

2017م
لاير يمني

المعادل لاير يمني
771,044,036
208,015,902
979,059,938

771,044,036
–
771,044,036

الهبة الهولندية للمجتمعات المصابة بالكوليرا نشاط رقم 4000000920

بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاري  5ديسمبر 2017م بين كل من الحكومة الهولندية ممثلة بوزير التجارل الخارجية والتنمية وبين
الصندوق اإلجتما ي للتنمية ،وافقت الحكومة الهولندية لى مني الصندوق مبلغ وقدر  3,000,000دوالر أمريكي لد م
مشروع الميا والصرف الصحي في المجتمعات المصابة بالكوليرا خالل المدل الزمنية المحددل من  15نوفمبر 2017م وحتى
تاري  31ديسمبر 2019م:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية الفترل
المبالغ المستلمة خالل الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية الفترة

–
2,063,277
2,063,277

2017م
لاير يمني

المعادل لاير يمني
–
883,118,020
883,118,020

–
–
–
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الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي
إيضاحات

معونة الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل
واإلجتما ي الفنية (2001/14م)
قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل
واإلجتما ي (2005/480م)
قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل
واإلجتما ي ()1997/350
قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل
واإلجتما ي (2002/425م)
معونة الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل
واإلجتما ي (2007/38م)
منحة ترميم وتأهيل الجامص الكبير المرحلة الثالثة
منحة ترميم وتأهيل الجامص الكبير المرحلة الرابعة
()2014/11
قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل
واإلجتما ي (2010/560م)

1 .6

1.6

حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

–

–

339,356,223

–

–

10,569,361,758

–

–

3,200,804,457

–

–

9,497,908,756

–
–

–
–

732,230,721
395,440,663

–

–

137,583,488

3,342,090,608
3,342,090,608

–
–

22,274,471,782
47,147,157,848

قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي (2010/560م)

بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاري  6مارو  2011م بين كل من الحكومة اليمنية ويمثلها وزارل التخطيط والتعاون الدولي
والصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل واإلجتما ي ،وافق الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل واإلجتما ي لى مني الصندوق
اإلجتما ي للتنمية قرض بمبلغ وقدر  30,000,000دينار كويتي (ما يعادل  100,000,000دوالر أمريكي تقريباً) لد م
برامج تنمية المجتمص والمشرو ات الصءيرل والمتناهية الصءر للمرحلة الرابعة:
2018م
المعادل لاير يمني
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

.7

87,297,605
5,040,100
92,337,705

18,932,381,174
3,342,090,608
22,274,471,782

2017م
لاير يمني
18,932,381,174
–
18,932,381,174

المعونة السلعية األمريكية
حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

المعونة ا مريكية برنامج 2003م – تهامة وحجة
المعونة ا مريكية برنامج 2004م – FY
المعونة ا مريكية ()SEC 416
المعونة ا مريكية ( )SEC 416تدريب كوادر صحية
– مأرب وحجانة
المعونة ا مريكية برنامج ()2001 – SEC 416
المعونة الخاصة بمتحف مأرب ومشاريص الميا بأمانة
العاصمة ومحافظة تعز
المعونة ا مريكية ( )SEC 416 B – 2002تدريب
كوادر صحية – شبول والجوف
المعونة ا مريكية ترميم وتأهيل دار الضيافة – زبيد
المعونة ا مريكية ()FY 2006 PL 480

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

–
–
–

91,057,928
279,279,450
2,350,239,663

–
–

107,145,219
927,050,000

–

327,253,845

–
–
–
–

86,607,727
22,099,890
776,472,800
4,967,206,522
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صندوق األوبك للتنمية الدولية
حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني
قرض ا وبي ()P 959
قرض ا وبي ()P 721
قرض ا وبي ( )P 1234المرحلة الرابعة

.9

–
–
–
–

2,545,716,365
1,009,895,099
3,313,768,682
6,869,380,146

–
–
–
–

حكومة المملكة المتحدة
إيضاحات

منحة المملكة المتحدل – مشاريص كثيفة العمالة
منحة المملكة المتحدل – المرحلة الثانية
منحة المملكة المتحدل – المرحلة الثالثة
1.9
منحة المملكة المتحدل – المرحلة الرابعة
منحة المملكة المتحدل – لبرنامج الحماية
2.9
اإلجتما ية

1 .9

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

–
–
–
–

–
–
–
5,007,995,258

2,550,067,250
536,352,000
21,760,728,663
38,200,726,943

7,081,018,050
7,081,018,050

–
5,007,995,258

7,081,018,050
70,128,892,906

منحة المملكة المتحدة – المرحلة الرابعة

بموجب ماكرل التفاهم الموقعة في تاري  20يناير 2011م بين كل من الصندوق اإلجتما ي للتنمية وحكومة المملكة المتحدل
وتمثلها وزارل التنمية الدولية البريطانية ،وافقت حكومة المملكة لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر
 100,000,000جنيه إسترليني والي لتمويل مشاريص الصندوق المتعلقة بالمرحلة الرابعة وفي تاري  19يوليو 2018م وافقت
حكومة المملكة المتحدل لى زيادل قيمة المنحة بمبلغ وقدر  8,400,000جنية إسترليني وفقا ً للتمديد رقم 2017 – 1م:
2018م
المعادل لاير يمني
جنية إسترليني
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

2 .9

108,342,062
–
108,342,062

38,200,726,943
–
38,200,726,943

2017م
لاير يمني
33,192,731,685
5,007,995,258
38,200,726,943

منحة المملكة المتحدة – لبرنامج الحماية اإلجتماعية

بموجب ماكرل التفاهم الموقعة في تاري  22نوفمبر 2018م بين كل من الصندوق اإلجتما ي للتنمية وحكومة المملكة المتحدل
وتمثلها وزارل التنمية الدولية البريطانية ،وافقت حكومة المملكة لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر
 34,480,000جنيه إسترليني والي لتمويل مشاريص الصندوق المتعلقة ببرنامج الحماية اإلجتما ية للفترل من  1نوفمبر 2018
حتى  25سبتمبر 2021م :
2018م
جنية إسترليني
اإلجمالي التراكمي بداية الفترل
المبالغ المستلمة خالل الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية الفترة

–
11,500,000
11,500,000

2017م
لاير يمني

المعادل لاير يمني
–
7,081,018,050
7,081,018,050

–
–
–
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بنك اإلعمار األلماني Germany/ KfW
إيضاحات

هبة )2003/65/155( Germany/ KfW
المرحلة الثانية
هبة )2004/65/757( Germany/ KfW
المرحلة الثالثة
هبة )2005/66/059( Germany/ KfW
المرحلة الثالثة
هبة )2007/65/248( Germany/ KfW
المرحلة الثالثة
هبة )2008/65/899( Germany/ KfW
المرحلة الثالثة
هبة  )2009/65/38( Germany/ KfWالمرحلة
الثالثة
هبة )2012/66/691( Germany/ KfW
المرحلة الرابعة
هبة )2009/65/414( Germany/ KfW
المرحلة الثالثة
هبة )2005/66/067( Germany/ KfW
المرحلة الرابعة
هبة )2011/65/471( Germany/ KfW
المرحلة الرابعة
هبة )2013/65/279( Germany/ KfW
المرحلة الرابعة
هبة )2012/67/327( Germany/ KfW
المرحلة الرابعة
هبة )2014/41/005( Germany/ KfW
لبرنامج االشءال كثيفة العمالة
هبة )2015/67/577( Germany/ KfW
لبرنامج االشءال كثيفة العمالة
هبة )2017/67/268( Germany/ KfW
لبرنامج الميا والصرف الصحي

1 .10

حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

–

–

949,326,026

–

–

1,302,544,546

–

–

1,700,622,427

–

–

1,430,827,297

–

–

5,197,544,500

–

–

2,290,905,875

–

–

2,132,757,093

–

–

1,412,879,500

–

–

1,252,126,544

–

–

1,965,612,600

1.10

–

131,704,499

2,555,330,808

2.10

523,245,825

573,086,800

3,629,864,225

3.10

1,763,646,971

594,602,920

2,358,249,891

4.10

1,703,194,492

385,355,760

2,088,550,252

5.10

809,491,000
4,799,578,288

–
1,684,749,979

809,491,000
31,076,632,584

هبة  (2013/65/279) Germany/ KfWالمرحلة الرابعة

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  20مايو 2014م بين كل من بني اإل مار ا لماني والجمهورية اليمنية ،وافق بني اإل مار
ا لماني لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  10,000,000يورو بهدف المساهمة في د م مشاريص الصندوق
المتعلقة با شءال كثيفة العمالة:
2018م
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

يورو

المعادل لاير يمني

9,999,975
–
9,999,975

2,555,330,808
–
2,555,330,808

2017م
لاير يمني
2,423,626,309
131,704,499
2,555,330,808
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هبة  (2012/67/327) Germany/ KfWالمرحلة الرابعة

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  16مايو 2013م بين الصندوق اإلجتما ي للتنمية وبني اإل مار ا لماني ،وافق البني لى
مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  12,000,000يورو بهدف المساهمة في د م برامج الصندوق في قطاع الميا
بمحافظة أبين:
2018م
يورو
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

3 .10

11,150,000
850,000
12,000,000

2017م
لاير يمني

المعادل لاير يمني
3,106,618,400
523,245,825
3,629,864,225

2,533,531,600
573,086,800
3,106,618,400

هبة  )2014/41/005( Germany/ KfWلبرنامج االشغال كثيفة العمالة

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  21اكتوبر 2016م بين كل من بني اإل مار ا لماني والجمهورية اليمنية ،وافق بني اإل مار
ا لماني لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  5,000,000يورو بهدف المساهمة في د م مشاريص الصندوق
المتعلقة با شءال كثيفة العمالة:
2018م
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

4 .10

يورو

المعادل لاير يمني

2017م
لاير يمني

2,000,000
3,000,000
5,000,000

594,602,920
1,763,646,971
2,358,249,891

–
594,602,920
594,602,920

هبة  )2015/67/577( Germany/ KfWلبرنامج االشغال كثيفة العمالة

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  21اكتوبر 2016م بين كل من بني اإل مار ا لماني والجمهورية اليمنية ،وافق بني اإل مار
ا لماني لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  5,000,000يورو بهدف المساهمة في د م مشاريص الصندوق
المتعلقة با شءال كثيفة العمالة:
2018م
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

5 .10

يورو

المعادل لاير يمني

2017م
لاير يمني

1,100,000
3,060,857
4,160,857

385,355,760
1,703,194,492
2,088,550,252

–
385,355,760
385,355,760

هبة  )2017/67/268( Germany/ KfWلبرنامج المياه والصرف الصحي

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  13مارو 2018م بين كل من بني اإل مار ا لماني والجمهورية اليمنية ،وافق بني اإل مار
ا لماني لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  21,500,000يورو بهدف المساهمة في د م مشاريص الصندوق
المتعلقة ببرنامج الميا والصرف الصحي:
2018م
يورو
اإلجمالي التراكمي بداية الفترل
المبالغ المستلمة خالل الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية الفترة

–
1,000,000
1,000,000

2017م
لاير يمني

المعادل لاير يمني
–
809,491,000
809,491,000

–
–
–
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منظمة اليونسكو
إيضاحات

منحة اليونسكو لمحافظة الجوف
منحة اليونسكو لمحافظة الجوف (المرحلة الثانية)
منحة اليونسكو لمحافظة الجوف (المرحلة الثالثة)
منحة اليونسكو للحفاظ لى الءناء الصنعاني
منحة اليونسكو رقم )(4500323395-A1
منحة اليونسكو رقم )(4500329995-A1
منحة اليونسكو لتقييم االضرار في المدن والمواقص
التاريخية

1.11

1.11
2.11
3.11

حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
7,175,450
9,751,219

7,022,235
17,844,099
9,263,800
16,176,265
7,175,450
9,751,219

26,599,580
26,599,580

–
16,926,669

26,599,580
93,832,648

منحة اليونسكو رقم )(4500323395-A1

بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاري  12فبراير 2017م تم توقيص قد رقم ( )4500323395بين منظمة ا مم المتحدل للتربية
والثقافة والعلوم (اليونسكو) والصندوق االجتما ي للتنمية ( )SFDبإجمالي مبلغ وقدر  26,510دوالر أمريكي لتخصيص
ا موال من صندوق الترا العالمي لتنفيا المسا دل الدولية ،طلب رقم  2665المقدم من اليمن "إل داد خطة الحفاظ لى مدينة
صنعاء القديمة".
وفي تاري  17يوليو 2017م تم إلءاء العقد رقم ( )4500323395وإستبداله برقم ( )A1 - 4500323395دون تءيير في
شروط العقد.
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة /الفترل
المبالغ المستلمة خالل السنة /الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة /الفترة

2.11

26,510
–
26,510

المعادل لاير يمني
7,175,450
–
7,175,450

2017م
لاير يمني
–
7,175,450
7,175,450

منحة اليونسكو رقم )(4500329995-A1

بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاري  7مايو 2017م تم توقيص قد رقم ( )4500329995بين منظمة ا مم المتحدل للتربية والثقافة
والعلوم (اليونسكو) والصندوق االجتما ي للتنمية ( )SFDبإجمالي مبلغ وقدر  29,830دوالر أمريكي لتخصيص ا موال
من صندوق الترا العالمي لتنفيا طلب المسا دل الدولية طلب رقم  2664المقدم من اليمن "لبرنامج المشاركة المجتمعية لعملية
المي – الموقص المعرض للخطر في مدينة زبيد التاريخية".
حفاظ أفضل لمدينة زبيد التاريخية موقص ترا
وفي تاري  17يوليو 2017م تم إلءاء العقد رقم ( )4500329995وإستبداله برقم ( )A1 - 4500329995دون تءيير في
شروط العقد.
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة /الفترل
المبالغ المستلمة خالل السنة /الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة /الفترة

29,830
–
29,830

المعادل لاير يمني
9,751,219
–
9,751,219

2017م
لاير يمني
–
9,751,219
9,751,219
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منحة اليونسكو لتقييم االضرار في المدن والمواقع التاريخية

بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاري  15نوفمبر 2018م تم توقيص قد رقم ( )450037944بين منظمة ا مم المتحدل للتربية
والثقافة والعلوم (اليونسكو) والصندوق االجتما ي للتنمية ( )SFDبإجمالي مبلغ وقدر  80,000دوالر أمريكي ،لمشروع
حماية المورو الثقافي والتنوع في حاالت الطورئ من أجل االستقرار والسلم:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية الفترل
المبالغ المستلمة خالل الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية الفترة

.12

المعادل لاير يمني
–
26,599,580
26,599,580

–
53,639
53,639

قرض الصندوق السعودل للتنمية رقم ()422/24
منحة الصندوق السعودل للتنمية رقم ()1429/1
منحة الصندوق السعودل للتنمية رقم ()1435/15

–
–
–
–

–
–
–
–

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
4,002,782,727
21,324,297,329
2,148,500,000
27,475,580,056

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية
حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني
قرض الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية
رقم ()778
منحة الصندوق الكويتي – صندوق الحيال الكريمة
رقم ()44
منحة حكومة الكويت لإلسهام في تمويل برامج
اإل مار رقم ()67

.14

–
–
–

الصندوق السعودي للتنمية
حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

.13

2017م
لاير يمني

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

–

–

10,784,834,674

–

–

1,289,100,000

–
–

–
–

2,148,500,000
14,222,434,674

الحكومة اإليطالية
حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني
المعونة السلعية اإليطالية برنامج (2005م)
مقايضة الديون اإليطالية ()SWAP

–
–
–

–
–
–

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
189,772,050
800,000,000
989,772,050
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منحة الحكومة العمانية

بموجب موافقة الحكومة العمانية لى مني الحكومة اليمنية مبلغ وقدر  5,000,000دوالر أمريكي تدار وتنفا بر الصندوق
العربي لإلنماء اإلقتصادل واإلجتما ي تم التوقيص في تاري  27فبراير 2008م بين كالً من الحكومة اليمنية ويمثلها وزارل
التخطيط والتعاون الدولي والصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل واإلجتما ي لى إتفاقية المنحة الماكورل لد م مشاريص
الصندوق اإلجتما ي خالل المرحلة الثالثة لبرنامجي تنمية المجتمص والمنشآت الصءيرل والمتناهية الصءر:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

.16

5,000,0000
–
5,000,0000

1,066,745,141
–
1,066,745,141

1,066,745,141
–
1,066,745,141

البنك اإلسالمي للتنمية
إيضاحات

قرض البنددددي اإلسدددددددالمي للتنميددددة رقم
)(2YAR/50
قرض البنددددي اإلسدددددددالمي للتنميددددة رقم
)(2YAR/071
منحة الد م الملسدددسدددي لمشدددروع التنمية
الزرا ية – أبين رقم )(3YAR/081
قرض البني اإلسدددددالمي للتنمية مشدددددروع
التنمية الزرا ية – أبين رقم (2YAR-
)0081
قرض ومنحددة البنددي اإلسدددددددالمي للتنميددة
مشدددددددروع المعرفددددة القرائيددددة والمهنيددددة
لمكافحة الفقر رقم ()YAR-086-87
قرض البني اإلسددددالمي للتنمية مشددددروع
د ددددم تشدددددددددددءدددديددددل الشدددددددددددبدددداب رقددددم
()2YAR/0099

1 .16

المعادل لاير يمني

2017م
لاير يمني

حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
1,183,108,404

–

–

–

–

2,330,649,196

–

–

61,876,800

–

–

322,275,000

1.16

1,610,800,926

327,681,693

2,442,413,294

2.16

1,606,705,702
3,217,506,628

1,119,972,402
1,447,654,095

5,276,651,380
11,616,974,074

قرض ومنحة البنك اإلسالمي للتنمية مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر رقم ()YAR-086-87

بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاري  4مايو 2010م بين الحكومة اليمنية وتمثلها وزارل التخطيط والتعاون الدولي والبني اإلسالمي
للتنمية وافق البني اإلسالمي للتنمية لى مني الحكومة اليمنية قرض بمبلغ وقدر  6,800,000دينار إسالمي ،ما يعادل تقريبا ً
مبلغ وقدر  10,890,000دوالر أمريكي ومنحة بمبلغ وقدر  231,000دينار إسالمي ما يعادل تقريبا ً مبلغ وقدر 370,000
دوالر أمريكي لد م برامج الصندوق المتعلقة بتنمية المجتمص والبناء الملسسي (المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر):
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

3,656,227
3,062,084
6,718,311

المعادل لاير يمني

2017م
لاير يمني

831,612,368
1,610,800,926
2,442,413,294

503,930,675
327,681,693
831,612,368

15

الصندوق اإلجتماعي للتنمية

2 .16

قرض البنك اإلسالمي للتنمية مشروع دعم تشغيل الشباب رقم )(2YAR/0099

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  7مارو 2013م بين كل من البني اإلسالمي للتنمية ويشار إليها بالموكل والجمهورية
اليمنية ويشار إ ليها بالوكيل وافق الموكل لى تنفيا الوكيل لمنشآت بنفسه أو ن طريق مقاول بإستخدام طريقة اإلستصناع
بإجمالي مبلغ وقدر  25,000,000دوالر أمريكي تحت مشروع د م تشءيل الشباب من خالل برنامج كثيفة العمالة:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

.17

المعادل لاير يمني
3,669,945,678
1,606,705,702
5,276,651,380

15,025,139
3,367,400
18,392,539

2017م
لاير يمني
2,549,973,276
1,119,972,402
3,669,945,678

الحكومة الفرنسية

بموجب اإلتفاقية الموقعة في  9أكتوبر 2007م بين الحكومة الفرنسية ممثلة في السفارل الفرنسية في الجمهورية اليمنية وحكومة
الجمهورية اليمنية ويمثلها وزارل التخطيط والتعاون الدولي ،وافقت حكومة فرنسا لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ
وقدر  100,000يورو والي لتمويل مشاريص الترا الثقافي في محافظتي دن وتعز وفي العام 2010م تم إضافة مبلغ
 100,000يورو أخرى لمبلغ اإلتفاقية السابقة:
2018م
يورو
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

.18

المعادل لاير يمني
58,012,420
–
58,012,420

200,000
–
200,000

2017م
لاير يمني
58,012,420
–
58,012,420

الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  15يناير 2008م بين الشركة اليمنية للءاز الطبيعي المسال ( )YLNGوالصندوق اإلجتما ي
للتنمية ،وافقت الشركة لى مني الصندوق مبلغ وقدر  411,290دوالر أمريكي والي لتمويل وإنشاء خمو مدارو في
محافظة شبول:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

.19

279,410
–
279,410

المعادل لاير يمني
58,024,692
–
58,024,692

2017م
لاير يمني
58,024,692
–
58,024,692

اإلتحاد األوروبي

منحة المفوضية ا وروبية ()YEM/B7/3000
المعونة ا وروبية – مشاريص اإلقراض
هبة اإلتحاد ا وروبي ()MED 3/005/973
منحة اإلتحاد ا وروبي اإلضافية
رقم ()2007 -019-212
منحة اإلتحاد ا وروبي لد م القطاع الصحي
رقم ()2010-258-869

حركة السحب خالل السنة
2018م
لاير يمني

2017م
لاير يمني

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

–
–
–

–
–
–

2,490,882,774
10,000,000
649,098,373

–

–

3,493,733,852

–
–

–
–

721,025,399
7,364,740,398
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
إيضاحات

منحة برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي  -بناء شبكة
وطنية للتمويل ا صءر في اليمن رقم ()49261
منحة برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي  -مشروع
تمكين الشباب اقتصاديا ً رقم ()00089657
منحة برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي  -مشروع
تمكين المرأل اقتصاديا ً رقم ()00094726
منحة برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي  -مشروع
السالم ود م اإلنتقال رقم ()00089406
منحة برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي لمشروع
السالم ود م اإلنتقال رقم ()00100754
منحة برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي لتعزيز تكيف
وصمود المجتمعات الريفية في اليمن رقم
()00099511
منحة هيئة التنمية الدولية بر برنامج ا مم
المتحدل اإلنمائي لمشروع اإلستجابة لنزمات
الطارئة في اليمن رقم ()00097850
منحة الوكالة االمريكية للتنمية لمشروع اإلستجابة
لنزمات الطارئة في اليمن بر برنامج ا مم
المتحدل اإلنمائي رقم ()00097850
منحة هيئة التنمية الدولية لمشروع اإلستجابة
لنزمات الطارئة في اليمن  -بر برنامج ا مم
المتحدل اإلنمائي رقم ( )00099947المنحة
اإلضافية
منحة اإلتحاد ا وروبي لمشروع الحماية
اإلجتما ية لتعزيز صمود المجتمعات في اليمن
بر برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي رقم
()00099750
منحة برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي – لمشروع
اإلستجابة الطارئة لنزمة رقم (-99947
)110437

1 .20

حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

–

–

82,268,887

–

–

22,995,055

–

–

171,962,400

–

–

42,998,247

1.20

–

()18,953

28,718,371

2.20

491,324,063

202,376,418

726,864,992

3.20

–

4,484,067,500

7,382,817,500

4.20

2,497,280,704

1,181,671,321

3,678,952,025

5.20

45,158,991,998

11,106,416,026

56,265,408,024

6.20

2,412,291,961

315,097,210

2,727,389,171

7.20

1,192,960,000
51,752,848,726

–
17,289,609,522

1,192,960,000
72,323,334,672

منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمشروع السالم ودعم اإلنتقال رقم ()00100754

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  12يوليو 2016م بين كل من برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي وال صندوق اإلجتما ي للتنمية
وافق برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي لى مني الصدددندوق مبلغ وقدر  115,000دوالر أمريكي ما يعادل  28,750,000لاير
يمني إلحدى مشاريص خدمة المجتمص والمتمثلة بالسالم ود م اإلنتقال في مديرية خدير محافظة تعز:
2018م
لاير يمني
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
المبالغ المرتجعة للماني خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

2017م
لاير يمني

28,718,371

28,737,324

–
–

–

28,718,371

()18,953
28,718,371
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منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعزيز تكيف وصمود المجتمعات الريفية في اليمن رقم ()00099511

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  27يوليو 2016م بين كل من برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي والصندوق اإلجتما ي للتنمية
وافق برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي لى مني الصندوق مبلغ وقدر  1,933,833دوالر أمريكي ما يعادل 483,458,250
لاير يمني لتعزيز تكيف وصمود المجتمعات الريفية في اليمن وخصوصا ً في كل من مديريتي خنفر ولودر في محافظة أبين،
مديريتي توبان وحبيل جبر في محافظة لحج ،مديريتي بني قيو وكعيدنة في محافظة حجة ،ومديريتي الزهر وباجل في محافظة
الحديدل:
2018م
لاير يمني
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

3 .20

235,540,929
491,324,063
726,864,992

2017م
لاير يمني
33,164,511
202,376,418
235,540,929

منحة هيئة التنمية الدولية عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن رقم
()00097850

بموجب موافقة هيئة التنمية الدولية لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  30,000,000دوالر أمريكي تدار بر
برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي تم التوقيص في تاري  14اغسطو 2016م بين الصندوق اإلجتما ي للتنمية وبرنامج ا مم المتحدل
اإلنمائي لى إتفاقية رقم ( )00097850لمشروع اإلستجابة لنزمات الطارئة في اليمن:
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

4 .20

2018م
المعادل لاير يمني

29,531,270

7,382,817,500

–

–

29,531,270

7,382,817,500

2017م
لاير يمني
2,898,750,000
4,484,067,500
7,382,817,500

منحة الوكالة االمريكيه للتنمية لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
رقم ()00097850

بموجب موافقة الوكالة االمريكيه للتنمية لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  9,099,719دوالر أمريكي تدار
بر برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي تم التوقيص في  12ديسمبر 2016م بين الصندوق اإلجتما ي للتنمية وبرنامج ا مم المتحدل
اإلنمائي لى إتفاقية رقم ( )00097850لمشروع اإلستجابة لنزمات الطارئة في اليمن:
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

5 .20

3,840,498
5,259,222
9,099,720

2018م
المعادل لاير يمني
1,181,671,321
2,497,280,704
3,678,952,025

2017م
لاير يمني

–
1,181,671,321
1,181,671,321

منحة هيئة التنمية الدولية لمشنننروع اإلسنننتجابة لألزمات الطارئة في اليمن  -عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
رقم ( )00099947المنحة اإلضافية

بموجب موافقة هيئة التنمية الدولية لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  170,400,000دوالر أمريكي تدار
بر برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي تم التوقيص في مارو 2017م بين الصندوق اإلجتما ي للتنمية وبرنامج ا مم المتحدل اإلنمائي
لى إتفاقية رقم ( )00099947لمشروع اإلستجابة لنزمات الطارئة في اليمن  -المنحة اإلضافية:
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة /الفترل
المبالغ المستلمة خالل السنة /الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة /الفترة

34,203,062
99,235,892
133,438,954

2018م
المعادل لاير يمني
11,106,416,026
45,158,991,998
56,265,408,024

2017م
لاير يمني

–
11,106,416,026
11,106,416,026
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منحة اإلتحاد األوروبي لمشنننننننروع الحماية اإلجتماعية لتعزيز صنننننننمود المجتمعات في اليمن عبر برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي رقم ()00099750

بموجب موافقة اإلتحاد ا وروبي لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  17,894,596دوالر أمريكي تدار بر
برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي تم التوقيص في  28سبتمبر 2017م بين الصندوق اإلجتما ي للتنمية وبرنامج ا مم المتحدل اإلنمائي
لى إتفاقية رقم ( )00099750لمشروع الحماية اإلجتما ية لتعزيز صمود المجتمعات في اليمن:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة /الفترل
المبالغ المستلمة خالل السنة /الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة /الفترة

7 .20

876,268
5,603,473
6,479,741

2017م
لاير يمني

المعادل لاير يمني
315,097,210
2,412,291,961
2,727,389,171

–
315,097,210
315,097,210

منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – لمشروع اإلستجابة الطارئة لألزمة رقم ()110437-99947

بموجب اإلتفاقية الموقعة في شدددددددهر مايو 2018م بين برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي و الصدددددددندوق اإلجتما ي للتنمية  ،وافق
برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي لى مني الصددددددندوق مبلغ وقدر  3,000,000دوالر أمريكي لمشددددددروع اإلسددددددتجابة الطارئة
لنزمة:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية الفترل
المبالغ المستلمة خالل الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية الفترة

.21

2017م
لاير يمني

المعادل لاير يمني

–

–

2,500,000
2,500,000

1,192,960,000
1,192,960,000

–
–
–

قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  21يناير 2008م بين الصندوق الدولي للتنمية الزرا ية ( )IFADوالحكومة اليمنية ،وافق
الصندوق الدولي ( )IFADلى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية قرض بمبلغ وقدر  10,850,000وحدل سحب خاصة بما
يعادل  16,400,000دوالر أمريكي تقريبا ً والي لد م أنشطة الصندوق المتعلقة بالتنمية الزرا ية خالل المرحلة الثالثة:
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

.22

2017م
لاير يمني

2018م
المعادل لاير يمني

16,228,179

3,484,337,444

3,484,337,444

–

–

–

16,228,179

3,484,337,444

3,484,337,444

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني
منحة مشاريص كثيفة العمالة
منحة د م قطاع الميا رقم AGSAN002

–
–
–

–
–
–

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
286,574,241
17,692,995
304,267,236
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صندوق أبو ظبي للتنمية

بموجب ماكرل التفاهم الموقعة في تاري  16ديسمبر 2009م بين حكومة الجمهورية اليمنية ويمثلها وزير الخارجية وبين
صندوق أبو ظبي للتنمية ويمثله وزير خارجية دولة اإلمارات العربية المتحدل نائب رئيو مجلو إدارل صندوق أبو ظبي للتنمية،
وبنا ًء لى الملحق التكميلي لماكرل التفاهم الموقص في  14أغسطو 2012م بين الحكومة اليمنية ويمثلها وزير التخطيط والتعاون
الدولي وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدل ويمثلها صندوق أبو ظبي للتنمية وافقت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدل
لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  33,000,000دوالر أمريكي ،والي للمساهمة في د م مشاريص الصندوق
في تنمية المجتمص والد م الملسسي وبناء القدرات وتنمية المنشآت الصءيرل وا صءر ،وتقوم إدارل صندوق أبو ظبي للتنمية
بإضافة  %2ن كل طلب سحب يصدر من الصندوق اإلجتما ي للتنمية كمصاريف إدارية يتم خصمها من مبلغ المنحة
الماكور:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

.24

2017م
لاير يمني

المعادل لاير يمني

28,542,923

6,132,446,977

6,132,446,977

–

–

–

28,542,923

6,132,446,977

6,132,446,977

صندوق األمير كالوس للثقافة والتنمية رقم )(CER -2017-05941

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  3سبتمبر 2016م بين كل من صندوق ا مير كالوو للثقافة والتنمية ودار المخطوطات
ا ثرية في زبيد ،والصندوق اإلجتما ي للتنمية وافق صندوق ا مير كالوو لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر
 16,585يورو لمشروع التخلص من النمل ا بيض في دار المخطوطات وكاا حماية المخطوطات ا ثرية:
2018م
يورو
اإلجمالي التراكمي بداية السنة
المبالغ المستلمة خالل السنة
اإلجمالي التراكمي نهاية السنة

.25

المعادل لاير يمني

16,585

4,937,339

–

–

16,585

4,937,339

2,192,059
2,745,280
4,937,339

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
إيضاحات

منحة البني الدولي بر منظمة ا غاية والزرا ة
لنمم المتحدل

1.25

2017م
لاير يمني

1,25

حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني
2,039,481,857
2,039,481,857

–
–

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
2,039,481,857
2,039,481,857

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

بموجب موافقة هيئة التنمية الدولية لى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  19,513,305دوالر أمريكي تدار بر
منظمة االغاية والزرا ة لنمم المتحدل تم في  10أكتوبر 2017م توقيص اتفاقية بين الصندوق اإلجتما ي للتنمية و منظمة
ا غاية والزرا ة لد م مشروع تعزيز اإلنتاجية الزرا ية في اليمن:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية الفترل
المبالغ المستلمة خالل الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية الفترة

2017م
لاير يمني

المعادل لاير يمني

–

–

3,973,900
3,973,900

2,039,481,857
2,039,481,857

–
–
–
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هيئة األمم المتحدة للمرأة
إيضاحات

منحة هيئة ا مم المتحدل للمرأل لمشروع حماية
المرال وتمكينها في ظل ا زمات

1.26

حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني

1,26

–
–

175,993,200
175,993,200

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
175,993,200
175,993,200

هيئة األمم المتحدة للمرأة

بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاري  9سبتمبر 2018م بين كل من هيئة ا مم المتحدل للمساوال بين الجنسين وتمكين المرأل
والصندوق اإلجتما ي للتنمية وافقة الهيئة غلى مني الصندوق اإلجتما ي للتنمية مبلغ وقدر  420,000دوالر أمريكي لد م
مشروع حماية المرأل وتمكينها في ظل ا زمات:
2018م
دوالر أمريكي
اإلجمالي التراكمي بداية الفترل
المبالغ المستلمة خالل الفترل
اإلجمالي التراكمي نهاية الفترة

.27

2017م
لاير يمني

المعادل لاير يمني

–

–

247,008
247,008

175,993,200
175,993,200

–
–
–

مصادر أخرى مرحلة من سنوات سابقة

يتكون هاا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
حركة السحب خالل السنة
2017م
2018م
لاير يمني
لاير يمني
مساهمة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم في ترميم
الجامص الكبير

.28

–
–

–
–

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
875,425
875,425

فوائد بنكية عن أرصدة لدى البنوك واإلقراض

يتكون هاا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2018م
لاير يمني
فائدل حسابات الودائص
فائدل الحسابات الجارية
فائدل مشاريص اإلقراض

501,712,839
901,256,853
59,414,756
1,462,384,448

2017م
لاير يمني
567,550,314
430,823,291
45,567,818
1,043,941,423

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
10,224,130,156
6,694,665,386
457,549,564
17,376,345,106
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.29

مبالغ مستردة من نفقات المشاريع

يتمثل هاا البند في الفائض النقدل المسترد من الحسابات البنكية للمشاريص الفر ية بعد إتمام تنفياها وفقا للسياسة المحاسبية
الموضحة في اإليضاح رقم ( )7.2وكالي المبالغ المسحوبة من الحسابات البنكية للمشاريص الفر ية التي توقف العمل فيها بسبب
الوضص الراهن في الجمهورية اليمنية:
2018م
لاير يمني
مواد وأ مال
خدمات إستشارية وتدريب
نفقات التشءيل
وسائل نقل وتجهيزات المشاريص
إقراض

.30

485,059,305
510,813,039
7,238,728
25,833,846

2017م
لاير يمني
93,260,946
51,987,794
2,900,816
867,353

–

–

1,028,944,918

149,016,909

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
4,871,436,703
2,424,924,834
54,744,902
488,253,839
642,550,000
8,481,910,278

موارد أخرى متنوعة

يتكون هاا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

ضمانات مصادرل وغرامات تأخير
مبيعات وثائق المناقصات
ايراد بيص اصول ثابتة
أخرى

.31

2018م
لاير يمني

2017م
لاير يمني

49,088,939
17,198,100
317,500
252,585
66,857,124

26,938,899
2,071,300
6,810,438
9,492,848
45,313,485

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
487,662,770
417,872,202
14,132,055
117,115,259
1,036,782,286

مواد وأعمال

يتكون هاا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

أ مال مدنية
تعاقدات مجتمعية /نقد مقابل العمل
أجور ضباط المشاريص
أ مال ميدانية مباشرل
أخرى

2018م
لاير يمني

2017م
لاير يمني

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني

1,656,063,930
31,176,113,799
717,911,298
13,614,991
691,134,181
34,254,838,199

1,947,833,045
11,986,293,441
449,816,668
55,931,315
321,109,910
14,760,984,379

240,450,518,679
67,164,888,086
2,618,714,287
998,661,403
7,690,206,816
318,922,989,271
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.32

خدمات إستشارية وتدريب

يتكون هاا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2018م
لاير يمني
أ مال إستشارية /دراسات أولية وأجور ضباط
إستشاريين
نفقات تدريب
أجور ضباط المشاريص
نفقات السفر واإلقامة
نفقات إدارية للمشاريص
أخرى

.33

5,725,391,010
1,476,772,341
231,947,397
389,866,836
598,092,962
30,997,523
8,453,068,069

2017م
لاير يمني
2,229,652,803
1,267,629,354
144,185,763
181,405,910
176,375,222
18,303,457
4,017,552,509

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
33,858,997,513
12,120,197,389
794,101,901
1,769,744,967
2,638,806,071
577,208,021
51,759,055,862

منح نقدية

يتكون هاا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2018م
لاير يمني
23,045,666,332
23,045,666,332

مني نقدية

2017م
لاير يمني
5,475,095,076
5,475,095,076

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
35,562,387,846
35,562,387,846

قام الصندوق االجتما ي للتنمية بد ًء من ام 2017م بفصل بند المني النقدية – في اإلستخدامات – ن نشاط التدريب
واإلستشارات وإظهار كنشاط مستقل في بيان مصادر وإستخدامات ا موال وتتمثل المني النقدية في كل مبلغ نقدل غير مسترد
يصرف لشخصية حقيقية أو إ تبارية لتحقيق منفعة تنموية أو اجتما ية غير ربحية.

.34

أصول ثابتة

يتكون هاا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2018م
األثاث والتركيبات
لاير يمني
اإلجمالي حتى  1يناير 2018م
اإلضافات خالل السنة
اإلجمالي حتى  31ديسمبر 2018م

122,761,870
11,223,413
133,985,283

معدات
وتجهيزات مكتبية
لاير يمني
845,575,061
63,019,259
908,594,320

سيارات
لاير يمني
289,727,561
–
289,727,561

أراضي
لاير يمني
189,811,111
–
189,811,111

موجودات
أخرى
لاير يمني
47,378,196
–
47,378,196

اإلجمالي
لاير يمني
1,495,253,799
74,242,672
1,569,496,471

2017م
األثاث والتركيبات
لاير يمني
اإلجمالي حتى  1يناير 2017م
اإلضافات خالل السنة
اإلجمالي حتى  31ديسمبر 2017م

120,264,428
2,497,442
122,761,870

معدات
وتجهيزات مكتبية
لاير يمني
801,000,096
44,574,965
845,575,061

سيارات
لاير يمني
288,479,132
1,248,429
289,727,561

أراضي
لاير يمني
189,811,111
–
189,811,111

موجودات
أخرى
لاير يمني
47,378,197
–
47,378,197

اإلجمالي
لاير يمني
1,446,932,964
48,320,836
1,495,253,800
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نفقات التشغيل

يتكون هاا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2018م
لاير يمني
مرتبات وأجور
خدمات إستشارية
خدمات المرافق
أ مال صيانة
إيجارات
سفر وإقامة
قرطاسية
القات امة
متنو ة
إجمالي النفقات
فائض نقدي في حساب جاري التشغيل
اإلجمالي

2,187,804,610
481,629,021
315,196,643
169,235,575
163,572,062
105,627,017
53,893,434
2,908,945
98,538,205
3,578,405,512
4,791,727
3,583,197,239

2017م
لاير يمني
1,189,752,950
197,915,797
64,132,400
50,677,132
91,298,003
55,997,471
30,180,846
2,789,033
282,301,233
1,965,044,865
212,123,307
2,177,168,172

وفقا ً للسياسة المحاسبية رقم  9.2تم تحميل نفقات التشءيل لى المانحين بحسب نسب مشاركتهم الواردل في إتفاقيات التمويل
كما يلي:
2018م
لاير يمني
منحة المملكة المتحدل – لبرنامج الحماية اإلجتما ية
قرض هيئة التنمية الدولية ()YEM 4220
منحة المملكة المتحدل – المرحلة الرابعة
هبة  )2012/66/691( Germany/ KfWالمرحلة الرابعة
هبة  )2013/65/279( Germany/ KfWالمرحلة الرابعة
هبة  )2014/41/005( Germany/ KfWلبرنامج االشءال كثيفة العمالة
هبة  )2015/67/577( Germany/ KfWلبرنامج االشءال كثيفة العمالة
منحددددة اإلتحدددداد ا وروبددددي لمشددددروع الحمايددددة اإلجتما يددددة لتعزيددددز صددددمود المجتمعددددات فددددي
اليمن بر برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي رقم ()00099750
هبة  )2017/67/268( Germany/ KfWلبرنامج الميا والصرف الصحي
منحددة برنددامج ا مددم المتحدددل اإلنمددائي لتعزيددز تكيددف وصددمود المجتمعددات الريفيددة فددي الدديمن
رقم ()00099511
منحددددة هيئددددة التنميددددة الدوليددددة بددددر برنددددامج ا مددددم المتحدددددل اإلنمددددائي لمشددددروع اإلسددددتجابة
لنزمات الطارئة في اليمن رقم ()00097850
منحددددة الوكالددددة االمريكيددددة للتنميددددة لمشددددروع اإلسددددتجابة لنزمددددات الطارئددددة فددددي الدددديمن بددددر
برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي رقم ()00097850
منحددة هيئددة التنميددة الدوليددة لمشددروع اإلسددتجابة لنزمددات الطارئددة فددي الدديمن  -بددر برنددامج
ا مم المتحدل اإلنمائي رقم ( )00099947المنحة اإلضافية
الهبة الهولندية للمجتمعات المصابة بالكوليرا نشاط رقم 4000000920
منحة البني الدولي بر منظمة ا غاية والزرا ة لنمم المتحدل
منحدددددة برندددددامج ا مدددددم المتحددددددل اإلنمدددددائي – لمشدددددروع اإلسدددددتجابة الطارئدددددة لنزمدددددة رقدددددم
()110437-99947
الهبة الهولندية لد م تعليم الفتال ومحو ا مية ) (SAA0118554نشاط رقم )(26489
صندوق ا مير كالوو للثقافة والتنمية رقم )(CER -2017-05941
قرض البني اإلسالمي للتنمية مشروع د م تشءيل الشباب رقم ()2YAR/0099
قدددرض ومنحدددة البندددي اإلسدددالمي للتنميدددة مشدددروع المعرفدددة القرائيدددة والمهنيدددة لمكافحدددة الفقدددر
رقم ()YAR-086-87
منحة هيئة التنمية الدولية لد م منظمات المجتمص المدني رقم ()RY 929 H
منحة هيئة التنمية الدولية اإلضافية الثانية ()H 984 RY
الهبة الهولندية ( )24731قطاع الميا
الهبة الهولندية لمشاريص الميا والبيئة ) (SAA0119415نشاط رقم ((27117
منحة اإلتحاد ا وروبي لد م القطاع الصحي رقم ()2010-258-869
منحة الصندوق الكويتي – صندوق الحيال الكريمة رقم ()44
قرض الصندوق الدولي للتنمية الزرا ية
هبة  )2012/67/327( Germany/ KfWالمرحلة الرابعة
الحكومة اليمنية
اإلجمالي

2017م
لاير يمني

38,982,504
–
–
–
–
228,052,784
46,759,488

–
232,405
572,972,620
342,452
7,131,305
37,690,951
15,603,924

322,327,166
13,320,134

215,754
–

13,251,362

29,919,090

241,358

1,018,046,556

369,833,841

42,691,224

2,043,407,414
17,463,568
55,200,969

358,237,772
–
–

151,588,963
10,828,915
–
271,936,455

–
44,259,738
269,253
21,309,948

–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,317
3,583,197,239

7,911
2,802,380
1,075,000
1,772,145
19,129,570
1,437,500
187,000
60,750
1,770,210
2,715
2,177,168,172
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إجمالي اإلستخدامات (تكاليف المشروعات)

يتكون هاا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2018م
مواد وأعمال
لاير يمني
برنددددامج ا مم المتحدددددل اإلنمددددائي
()UNDP
حكومة المملكة المتحدل
بدددددندددددي اإل دددددمدددددار ا لدددددمددددداندددددي
Germany/ KfW
البني اإلسالمي للتنمية
الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل
واإلجتما ي
حكومة مملكة هولندا
موارد الصندوق الااتية
المسدد من مشاريص اإلقراض
الحكومة اليمنية
الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية
العربية
صندوق أبو ظبي للتنمية
الحكومة اإليطالية
الصندوق السعودل للتنمية
الصدددددددندوق الدولي للتنمية الزرا ية
()IFAD
منظمة اليونسكو
هيئة التنمية الدولية
صندوق ا وبي للتنمية الدولية
صدددددددنددددوق ا مير كالوو للثقدددافدددة
والتنمية
اإلتحاد ا وروبي
منظمة ا غاية الزرا ية FAO
هيئة ا مم المتحدل للمرأل
اإلجمالي حتى  31ديسمبر 2018م

26,105,335,347
888,994,590
2,791,427,556
1,484,436,697
161,776,596
908,054,294
2,383,288

إقراض
لاير يمني

–

200,000,000

وسائل نقل
وتجهيزات المشاريع
لاير يمني
40,275,480
419,556,001

–

73,590,363
11,794,883

–

4,808,601
179,580,264
7,737,404
3,268,694

–

–
–

خدمات إستشارية
وتدريب
لاير يمني

أصول ثابتة
لاير يمني

مصاريف التشغيل
لاير يمني

منح نقدية
لاير يمني

73,343,964

6,999,554,289
158,281,664

22,319,039,750
332,869,400

–

–

223,724,305
528,784,644

–

185,242,005

103,503
380,000

3,088,845,727
2,210,638,229

–

22,042,466
95,531,812
30,377,915
99,988,814
4,517,324

–

–

–

–

208,515,178

3,386,002,957
2,316

188,627,663
1,183,166,370
3,418,764,160
1,316,241,396
16,162,515

–

726,829
1,227,339
129,360
875,911

–

–

–

–

–

–

–

–

35,520,109
63,966,677
2,261,335
26,270,727

–

–

–

–

–

–
–

1,869,048
4,429,121
5,992,989
16,310,441
68,125
1,698,680
2,091,219,519
–
71,394,189,660

–

–

–
–

–

184,886,345

55,722,435,175
1,999,701,655

–

1,000,000,000

8,374,181

–

32,602,042
29,790,817
2,131,975
25,208,190

–

2,191,238
32,948,521

–

–

–

–

186,626

–

1,061,172
2,026,391
5,407,076
16,266,625

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

807,876
2,402,730
585,913
43,816

–

–

–

–

–

68,125

–

–

–

–

1,789,561,362

–

1,698,680
10,332,121

–

–

–

–

898,708

283,396,938

–

7,030,390

–

اإلجمالي
لاير يمني

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

34,254,838,199

1,200,000,000

787,968,876

74,242,672

8,453,068,069

23,045,666,332

3,578,405,512
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2017م
مواد وأعمال
لاير يمني
برنددددامج ا مم المتحدددددل اإلنمددددائي
()UNDP
حكومة المملكة المتحدل
بني اإل مار ا لماني Germany/
KfW
البني اإلسالمي للتنمية
الصددندوق العربي لإلنماء اإلقتصددادل
واإلجتما ي
حكومة مملكة هولندا
موارد الصندوق الااتية
المسدد من مشاريص اإلقراض
الحكومة اليمنية
الصددندوق الكويتي للتنمية اإلقتصددادية
العربية
صندوق أبو ظبي للتنمية
الحكومة اإليطالية
الصندوق السعودل للتنمية
الصدددددددندوق الدولي للتنمية الزرا ية
()IFAD
منظمة اليونسكو
هيئة التنمية الدولية
صندوق ا وبي للتنمية الدولية
صدددددددندددددوق ا مير كالوو للثقددددافددددة
والتنمية
اإلتحاد ا وروبي
اإلجمالي حتى  31ديسمبر 2017م

إقراض
لاير يمني

وسائل نقل
وتجهيزات المشاريع
لاير يمني

8,551,603,472
2,900,903,152

287,672,000
500,000,000

8,027,555
178,376,895

1,700,366,740
909,115,429

–
–
–

96,977,080
2,962,108

255,011,386
135,392,054
–
–

102,024,074

–
–
50,000,000
–

48,168,858
29,745,740

خدمات إستشارية
وتدريب
لاير يمني

أصول ثابتة
لاير يمني

مصاريف التشغيل
لاير يمني

منح نقدية
لاير يمني

اإلجمالي
لاير يمني

48,060,684

3,317,490,573
637,847,248

3,373,053,049
913,325,684

1,331,898,666
266,074,579

16,917,805,999
5,396,527,558

–

118,235,641
248,326,946

–

594,517,704

56,955,885
16,015,008

1,972,535,346
1,770,937,195

–

36,750,691
26,973,928
12,342,177
19,780,134
27,943,936

–

–

–

–

260,152

17,700,480
30,600

–
–

–

–

–

64,844,029
223,201,291

47,247,217

–

–

2,715

–

339,930,935
256,955,751
235,803,620
134,727,831
130,001,325

–

19,910,520
90,309,644
33,287,530
14,588,063

–

5,211,807
8,139,679

–

–

–

–

–

1,273,750

–

–

–

–

–

–

–

–

75,180

–

–

–

–

2,673,730
662,963
3,821,582
1,305,124

–

2,749,753

–
–

–

–

522,500

–

–

–

–

–

14,760,984,379

837,672,000

396,689,732

48,320,836

4,474,006,576

5,018,641,009

17,328,680
14,244,769
6,121,005
8,028,108
–

–

3,358,128
2,290,958
6,443,779
7,236,538

90,497,355

187,000

–

–

–

–

–

–

119,164,810
100,740,281
39,731,309
23,098,351

–

60,750

–

–

–

4,079,068
–

20,063,160
14,907,732
14,096,835
9,333,232

288,374
1,437,500
1,965,044,865

3,560,627
1,437,500
27,501,359,397
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نفقات المشاريع (المنح الفرعية)

وفقا ً للسياسة المحاسبية المتبعة في اإليضاح رقم ( )7.2يوضي الجدول أدنا إجمالي المبالغ التي مازالت تحت اإلستخدام في الحسابات البنكية الفر ية للمشاريص حتى تاري البيان المالي:
2018م
الرصيد في  1يناير
لاير يمني
المنحة الهولندية لمشدددددروع الميا والصدددددرف الصدددددحي للمجتمعات
المصابة بالكوليرا
منحة برنامج ا مم المتحدل لمشدددددددروع االسدددددددتجابة الطارئة لقطاع
الميا والبيئة
منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتما ية  -المرحلة ا ولى
منحة الحكومة االلمانية KFW /لبرنامج الميا والصرف الصحي
منحة هيئة االمم المتحدل للمرأل لمشددددروع حماية المرأل وتمكينها في
ظل االزمات
منحة البني الدولي بر منظمة ا غاية والزرا ة ( )FAOلمشروع
تعزيز اإلنتاجية الزرا ية في اليمن
منحة البني الدولي االضددددددددافية والطارئة ن طريق برنامج االمم
المتحدل االنمائي
منحة الحكومة البريطانية للمرحلة الرابعة
منحة البني الدولي الطارئة ن طريق برنامج االمم المتحدل االنمائي
قرض البني اإلسالمي توظيف الشباب رقم ()YAR 2 /0099
منحددة الحكومددة االلمددانيددة  KFW/رقم 2015 67 577 :لبرنددامج
االشءال كثيفة العمالة
منحددة الحكومددة االلمددانيددة KFW /رقم 2014 41 005 :لتعزيز
الصمود بر برنامج االشءال كثيفة العمالة
المنحدة الطدارئدة المقددم من الوكدالدة االمريكيدة للتنميدة بر برندامج
االمم المتحدل
منحدددة االتحددداد االوربي بر االمم المتحددددل لمشدددددددروع الحمدددايدددة
االجتما ية لتعزيز صمود المجتمعات في اليمن
منحة  UDNPلتعزيز تكيف وصمود المجتمعات الريفية في اليمن
منحددة الحكومددة ا لمددانيددة رقم  327 67 2012لبرنددامج الميددال في
ابين
قرض ومنحة البني اإلسدددددالمي لمشدددددروع المعرفة القرائية والمهنية
لمكافحة الفقر
قرض الصندوق الدولي للتنمية الزرا ية  IFADرقم ()YE-732
منحة هيئة التنمية الدولية اإلضافية ( )RY 833 H YEM
قرض الصدددددددنددددوق العربي لإلنمددداء اإلقتصددددددددددادل واإلجتمدددا ي
(2010/560م)
منحة بني التنمية ا لماني لبرنامج االشدددءال كثيفة العمالة0رقم279:
2013 65
مساهمة الحكومة اليمنية  -الموازنة العامة
الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل واإلجتما ي
الهبة الهولندية ( )YE 16025تعليم
معوندددة الصدددددددنددددوق العربي لإلنمددداء اإلقتصدددددددددادل واإلجتمدددا ي
(2007/38م)هبة الصندوق العربي (الجامص الكبير بصنعاء)
منحة الحكومة اليابانية الطارئة لبرنامج التءاية بر البني الدولي (
)TF 13573

2017م
المستخدم
خالل السنة
لاير يمني

المدفوع خالل السنة
لاير يمني

الرصيد في  1يناير
لاير يمني

الرصيد في  31ديسمبر
لاير يمني

المستخدم
خالل السنة
لاير يمني

المدفوع خالل السنة
لاير يمني

الرصيد في  31ديسمبر
لاير يمني

–

724,552,531

658,962,978

65,589,553

–

–

–

–

–
–
–

1,063,986,212
705,544,645
571,972,788

962,357,965
287,279,174
101,446,339

101,628,247
418,265,471
470,526,449

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

85,713,978

6,937,464

78,776,514

–

–

–

–

–

1,756,706,013

1,016,910,244

739,795,769

–

–

–

–

4,310,567,727
1,427,592,259
684,089,670
445,852,720

32,422,313,975
14,890,228
170,436,162
1,334,799,934

31,661,680,820
1,434,586,287
852,824,447
1,370,410,379

5,071,200,882
7,896,200
1,701,385
410,242,275

–
360,003,444
589,644,473
195,079,219

6,954,112,281
2,479,958,898
3,271,122,410
807,302,359

2,643,544,554
1,412,370,083
3,176,677,213
556,528,858

4,310,567,727
1,427,592,259
684,089,670
445,852,720

286,275,252

981,501,094

1,156,705,259

111,071,087

–

490,303,120

204,027,868

286,275,252

250,074,960

788,567,315

940,641,478

98,000,797

–

630,121,930

380,046,970

250,074,960

104,238,700

271,393,958

356,583,275

19,049,383

–

319,359,620

215,120,920

104,238,700

69,000,000
52,564,270

1,383,095,743
141,488,178

924,451,933
120,627,272

527,643,810
73,425,176

–
20,563,250

69,000,000
122,300,400

–
90,299,380

69,000,000
52,564,270

12,053,702

–

12,053,702

–

26,101,666

17,678,390

31,726,354

12,053,702

11,802,030
10,464,024
6,457,384

228,540,031
1,695,216
–

208,282,823
12,159,240
6,457,384

32,059,238
–
–

3,932,385
6,752,595
31,561,091

108,164,945
17,440,380
–

100,295,300
13,728,951
25,103,707

11,802,030
10,464,024
6,457,384

6,000,000

40,000,000

5,986,740

40,013,260

29,947,888

24,000,750

47,948,638

6,000,000

5,960,440
4,273,713
4,174,157
3,945,500

24,456,438
–
–
–

29,615,358
–
–
–

801,520
4,273,712
4,174,157
3,945,500

195,358,278
4,273,597
4,174,157
3,945,500

76,242,298
3,787,902
–
–

265,640,136
3,787,786
–
–

5,960,440
4,273,713
4,174,157
3,945,500

2,904,156

–

–

2,904,156

29,470,256

–

26,566,100

2,904,156

2,876,507

–

2,876,507

–

14,438,337

–

11,561,830

2,876,507
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2018م
الرصيد في  1يناير
لاير يمني
منظمة اليونسكو مشروع رقم 4500329995 - A1
المسدددددد من القروض طويلة ا جل (من مشدددداريص التمويل الصددددءر
وا صءر)
منحة الصندوق السعودل للتنمية رقم 15/1435
صندوق االمير كالوو للثقافة والتنمية
الحكومة اإليطالية  -مقايضة الديون
قرض الصندوق السعودل للتنمية رقم 24/422
قرض ا وبي ( )P 1234المرحلة الرابعة
الهبة الهولندية – ( )SAA0119415-27117لمشدددددددداريص الميا
والبيئة
منحة هيئة التنمية الدولية ()RY-YEM 548 H
مساهمة الحكومة  -برنامج مشاريص كثيفة العمالة
المنحددة الهولنددديددة لددد م تعليم الفتددال ومحو ا ميددة رقم-26489( :
)SAA0118554
منحة صندوق أبو ظبي للتنمية
منحة برنامج  UNDPمشروع السالم ود م االنتقال 2
منحة الصندوق السعودل للتنمية
منحة حكومة الكويت لإلسهام في تمويل برامج اإل مار رقم ()67
قرض هيئة التنمية الدولية ()YEM 4220
منحة الحكومة البريطانية – مشاريص كثيفة العمالة
منحة الحكومة ا لمانية  691-66-2012لبرنامج االشدددددددءال كثيفة
العمالة
قرض الصندوق الكويتي للتنمية ()778
منحدددة برندددامج ا مم المتحددددل اإلنمدددائي  -مشدددددددروع تمكين المرأل
اقتصاديا ً رقم ()00094726
منحة برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي  -مشروع السالم ود م االنتقال
رقم ()00089406
منحة اإلتحاد ا وروبي االضافية رقم 2007 / 019-212
منحة حكومة سلطنة مان
منحة البني الدولي لد م منظمات المجتمص المدني
منحة برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي  -مشدددددددروع تمكين الشدددددددباب
اقتصاديا ً رقم ()00089657
المعونة ا مريكية ترميم وتأهيل دار الضيافة – زبيد
معونة الصددددددندوق العربي لترميم وتأهيل الجامص الكبير بصددددددنعاء -
المرحلة الرابعة
منحدة بندي التنميدة ا لمداني( )Germany/KFWرقم 65 2007
248
منحة هيئة التنمية الدولية اإلضافية الثانية رقم ()RY 984 H
منحة اإلتحاد ا وروبي ()TF 095879
منحة الحكومة البريطانية للمرحلة الثالثة
اإلجمالي

2017م
المستخدم
خالل السنة
لاير يمني

المدفوع خالل السنة
لاير يمني

الرصيد في  1يناير
لاير يمني

الرصيد في  31ديسمبر
لاير يمني

المستخدم
خالل السنة
لاير يمني

المدفوع خالل السنة
لاير يمني

الرصيد في  31ديسمبر
لاير يمني

2,112,310

–

2,112,310

–

–

9,010,238

6,897,928

2,112,310

1,685,625
635,337
559,183
533,000
239,050
2,000

21,342,740
–
–
–
2,044,274

9,126,340
–
559,183
533,000
–
2,046,274

13,902,025
635,337
–
–
239,050
–

1,948,305
5,707,342
1,200,000
5,068,375
239,050
4,866,312

1,948,100
663,460
2,749,753
2,000,000
–
–

2,210,780
5,735,465
3,390,570
6,535,375
–
4,864,312

1,685,625
635,337
559,183
533,000
239,050
2,000

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

28,503,910
17,848,255
10,003,851

32,425,889
1,606,884

60,929,799
17,848,255
11,610,735

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

8,895,056
5,427,733
–
–
–
–
–

8,895,056
–

–
5,427,733
–
–
–
–
–

6,963,495
4,650,018
4,259,292
3,692,966
2,975,731
2,415,089
2,093,888

311,000
4,976,050
–
3,367,364
1,491,628
–
–

7,274,495
9,626,068
4,259,292
7,060,330
4,467,359
2,415,089
2,093,888

–
–
–
–
–
–
–

–
–

11,257,782
–

11,257,782
–

–
–

1,618,614
3,000

–
–

1,618,614
3,000

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
7,706,933,676

–
–
–
191,900
42,760,813,924

–
–
–
–
42,164,367,013

–
–
–
191,900
8,303,380,586.00

–
–
–
()93,997
1,619,209,632

–
–
–
93,997
15,451,540,046

–
–
–
–
9,363,816,002

–
–
–
–
7,706,933,676
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فروق إعادة تقييم عمالت أجنبية

يتكون هاا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2018م
لاير يمني
فروق إ ادل تقييم ا رصدل بالدوالر ا مريكي
فروق إ ادل تقييم ا رصدل باليورو
فروق إ ادل تقييم ا رصدل بالجنية اإلسترليني

.39

634,858,860
)(929,464,388
)(2,772,754,558
()3,067,360,086

2017م
لاير يمني
166,127,396
121,139,372
106,242,180
393,508,948

اإلجمالي التراكمي حتى
 31ديسمبر 2018م
لاير يمني
1,694,428,861
()607,724,570
()1,006,808,637
()2,987,464,425

حسابات جارية لدى البنوك

يتكون هاا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2018م
لاير يمني
حكومة المملكة المتحدل
الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادل واإلجتما ي
بني اإل مار ا لماني Germany/ KfW
موارد الصندوق الااتية
الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية
البني اإلسالمي للتنمية
برنامج ا مم المتحدل اإلنمائي ()UNDP
الحكومة اليمنية
مشروع مبنى الصندوق
اإلتحاد ا وروبي
صندوق أبو ظبي للتنمية
ا قساط المسددل من مشاريص اإلقراض
منظمة ا غاية الزرا ية)FAO
هيئة االمم المتحدل للمرأل
حكومة مملكة هولندا
منظمة اليونسكو
الصندوق السعودل للتنمية
الحكومة اإليطالية
هيئة التنمية الدولية
المعونة السلعية ا مريكية
صندوق ا مير كالوو للثقافة والتنمية
صندوق ا وبي للتنمية الدولية
الصندوق الدولي للتنمية الزرا ية IFAD

.40

3,161,727,768
1,383,340,380
605,434,591
525,094,896
428,933,442
355,020,994
215,235,775
104,370,190
80,060,400
59,858,842
29,945,671
28,484,795
25,656,001
18,659,293
12,429,339
12,303,787
10,128,243
7,972,621
6,090,500
985,812
670,826
123,023
9,199
7,072,536,388

2017م
لاير يمني
344,633,034
87,367,332
233,461,484
578,359,099
278,703,290
152,967,610
2,320,024,438
138,931,825
–

62,007,627
67,529,715
–
–
–

10,161,262
1,470,219
156,670,346
9,744,987
29,732,792
942,644
738,798
2,215,421
19,065,301
4,494,727,224

ودائع ألجل لدى البنوك

يتكون هاا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2018م
لاير يمني
ا قساط المسددل من مشاريص اإلقراض
مشروع مبنى الصندوق

3,281,604,007
1,059,381,815
4,340,985,822

2017م
لاير يمني
902,828,662
3,447,854,070
4,350,682,732
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حسابات مدينة

يتكون هاا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2018م
لاير يمني
هد ملقتة
سلف موظفين
أرصدل مدينة أخرى

.42

28,126,574
3,950,438
6,142,536
38,219,548

2017م
لاير يمني
386,040
1,048,468
–

1,434,508

األرقام المقارنة

تم إ ادل تصنيف بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مص تصنيف البيان المالي للسنة الحالية والي لعرض أفضل.

.43

األحداث الجارية في الجمهورية اليمنية

نتيجة لنزمة السياسية والوضص اإلقتصادل وا حدا ا منية الجارية في الجمهورية اليمنية فإنه من الصعب لى اإلدارل
التنبل بأثار ها ا وضاع لى نشاط الصندوق للفترل القادمة ،كما أن اإلدارل مازالت مستمرل في مالحظة ودراسة تأثيرات
ها ا زمة لى المدى القريب لى الصندوق و مل اإلحتياطات الالزمة لضمان اإلستمرارية.

.44

األحداث الالحقة

ال توجد أحدا

جوهرية معدلة أو غير معدلة حدثت بين تاري البيانات المالية  31ديسمبر وتاري إ تماد البيانات المالية.
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