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 محاسبون قانونيون ومستشارون  
 742ترخيص رقم  -شركة تضامنية مهنية

 الدوليـة جرانت ثورنتون عضو في

 
 
 
 
   

 مجلس اإلدارة رئيس وأعضاء /خوةاإل إلى
 الصندوق اإلجتماعي للتنمية

 الجمهورية اليمنية –صنعاء 
 
 

 البيان الماليتدقيق تقرير حول 
 

 الرأي 
 

ديسمبر  31 يف للسنة المنتهيةللصندوق اإلجتماعي للتنمية لقد قمنا بتدقيق بيان الموارد واإلستخدامات المرفق 
المحاسبية الهامة يشار  (، متضمنة ملخص بأهم السياسات43-1، واإليضاحات حول البيان المالي )م2019

 "البيان المالي".  إليهما معا  بـ
 
للصندوق في رأينا، إن البيان المالي المرفق يعرض بعدالة من كافة النواحي الجوهرية، أرصدة األموال و

واإلستخدامات المنصرفة خالل السنة والموارد المستلمة م 2019ديسمبر  31كما في اإلجتماعي للتنمية 
( من 2ات كما هو وارد باإليضاح رقم )س النقدي للمقبوضات والمدفوعالمنتهية في ذلك التاريخ وفقا  لألسا
 اإليضاحات المرفقة بالبيان المالي.

 
 أساس الرأي

 
لقد قمنا بالتدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية. وقد تم توضيح مسؤوليتنا وفقا  لهذه المعايير في تقريرنا هذا ضمن 

 ". ونود التأكيد بأننا مستقلين عن الصندوق وفقا  لمتطلبات مجلسالمالي البيانفقرة "مسؤولية المدقق عن تدقيق 
إلشارة أيضا  وتجدر ا "المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين
تي حصلنا أدلة التدقيق البأننا قد أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفق ا لهذه المتطلبات. وفي إعتقادنا أن 

 عليها تعد كافية ومالئمة لتكون أساسا  معقوال  لرأينا. 
 

 األساس المحاسبي والقيود على التوزيع واإلستخدام –فقرة تأكيدية 
 

البيان المالي والذي يوضح األساس من اإليضاحات المرفقة ب( 2نلفت اإلنتباه إلى اإليضاح رقم )نود أن 
لبيان ا وقد يكونلصندوق اإلجتماعي للتنمية ا إلدارة لتوفير معلومات تم إعداده البيان المالي إنالمحاسبي. 

إن تقريرنا هذا خاص بالصندوق ومانحي الصندوق وال يجوز خر. آ ألي غرضنتيجة لذلك غير مناسب المالي 
 ق بهذا الشأن.توزيعه إلى أو استخدامه من قبل أية أطراف أخرى. إن رأينا غير متحفظ فيما يتعل

 
 تأكيدية اتفقر
 

 :نود أن نلفت اإلنتباه إلى اآلتي
 

 ( من اإليضاحات المرفقة بالبيان المالي، والخاص باألزمة السياسية والوضع 42اإليضاح رقم )
اإلقتصادي واألحداث األمنية الجارية في الجمهورية اليمنية حيث يشير ذلك إلى وجود حالة من عدم 

في مزاولة  اإلستمرار تحسن األوضاع السياسية والتي قد تؤثر على قدرة الصندوق علىاليقين من إمكانية 
  نشاطه في ظل إستمرارية هذه األوضاع. إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن.

 
 
 

 ضرائب . إستشارات تدقيق .

 جرانت ثورنتون يمن
 شارع الجزائر 

 الجمهورية اليمنية –صنعاء 
 18045ص.ب: 
 +  967-1-5/465024هاتف: 
 + 967-1-465026فاكس:

 www.gtyemen.com 

مدقق الحسابات المستقلتقرير   



 

 

 

 محاسبون قانونيون ومستشارون 
 742رقم  ترخيص -شركة تضامنية مهنية

 جرانت ثورنتون الدوليـة عضو في

  ( من اإليضاحات المرفقة بالبيان المالي والذل يشير إلى اتشار فيرول كورونا )كوفيد43رقم )اإليضاق-
م في معظم دول العالم بما فيها الجمهورية اليمنية، مسبباً اضطرابات لألنشطة 2020( في مطلع العام 19

ول العالم، ة قليلة مقارنة ببقية داالقتصادية وا  مال. ونظراً لتفشي الفيرول في الجمهورية اليمنية بنسب
مستقبلي لفن تعتبر إدارو الصندوق أنه من الممكن تقديم تقرير كمي لآلثار المحتملة  لى البيان المالي ا

 إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن. .للصندوق في هذي المرحلة

 
 ة اإلدارة عن البيان المالييمسؤول

 
إن إدارو الصندوق مسًولة  ن إ داد البيان المالي و رضه بصورو  ادلة وفقاً لألسال النقدل للمقبوضات 

( ويشدددمل ذلك أن ا سدددال النقدل للمقبوضدددات والمدفو ات يعتبر 2والمدفو ات والوارد في اإليضددداق رقم )
د  داالمالي، وكذلك  ن نظام الرقابة الداخلية الذل تراي اإلدارو أنه ضددددرورياً إلأسدددداسدددداً مقبوالً إل داد البيان 

 الجوهرية، سواًء بسب  اإلحتيال أو الخطأ.  تحريفاتبيان مالي خالياً من ال
 

وتشددمل مسددًولية اإلدارو  ند إ داد البيان المالي تقييم قدرو الصددندوق  لى اإلسددتمرارية، واإلفصدداق، حيث 
سائل المتعلقة بإستمرارية الصندوق وإستخدام مبدأ اإلستمرارية في المحاسبة ما لم تنول اإلدارو أمكن،  ن الم

 تصفية الصندوق أو وقف  ملياته، أو لم يكن لديها بدينً واقعياً  ن ذلك.
 

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيان المالي
 

 تحريفدداتلبيددان المددالي ككددل خددالي من الا كددانا إن أهدددافنددا تتمثددل في الحصدددددددول  لى تددأكيددد معقول فيمددا إذ
الجوهرية، سدددواًء كانت بسدددب  اإلحتيال أو الخطأ، وإصددددار تقرير تدقيق والذل يتضدددمن رأينا حوله. ويعتبر 

ة ال تضمن يإن  ملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدول غيرالتأكيد المعقول مستوا  اٍل من التأكيد، 
من اإلحتيال أو الخطأ،  تحريفاتأن تنشدددددددأ ال الجوهرية، حتى إن وجدت. ويمكن تحريفاتاكتشددددددداف الدائماً 

وتعتبر جوهرية إذا كانت منفردو أو مجتمعة، قد تًثر بشددددكل معقول  لى القرارات اإلقتصددددادية لمسددددتخدمي 
 البيان المالي المتخذو  لى أسال هذا البيان المالي. 

 
ً وفوكجزء من  ملية التدقيق  لمعايير التدقيق الدولية، فقد مارسدددنا الحكم المهني والحفاظ  لى الشدددك المهني  قا

 التدقيق. وكما نقوم بما يلي:   ملية خنل
 

 الجوهرية في البيان المالي، سدددددددواًء كانت بسدددددددب  اإلحتيال أو الخطأ،  تحريفاتتحديد وتقييم مخاطر ال
وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجي  لتلك المخاطر، والحصول  لى أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر 
أسدددددال لرأينا. ويعتبر خطر  دم إكتشددددداف أخطاء جوهرية ناتجة  ن اإلحتيال أ لى من ذلك النات   ن 

اإلحتيال قد يشدددددددمل التواطً والتزوير أو الحذف المتعمد والتحريفات، أو التجاوز لنظام الخطأ، إذ أن 
  الرقابة الداخلية.

  الحصدددول  لى فهم لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بالتدقيق وذلك لتصدددميم إجراءات تدقيق منئمة في ظل
 الداخلية للصندوق.الظروف القائمة وليل لغرض إبداء رأل حول مدا فعالية نظام الرقابة 

  تقييم مدا منءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العنقة
 التي قامت بها اإلدارو.

 لى أدلة إ اً ستمرارية في المحاسبة، واستنادالتوصل إلى إستنتاج  ن مدا منئمة إستخدام اإلدارو لمبدأ اإل
التدقيق التي تم الحصددددول  ليها، فيما إذا كان هناك شددددك جوهرل ذا صددددلة بأحداث أو ظروف يمكن أن 
تثير شددكوكاً كبيرو حول مقدرو الصددندوق  لى اإلسددتمرار كمنشددأو مسددتمرو. فإذا توصددلنا بأن هناك شددك 

لبيان الصدددددلة الواردو في جوهرل، فنحن مطالبون بلفت اإلنتباي في تقرير تدقيقنا إلى اإلفصددددداحات ذات ا
، أو تعديل رأينا إذا كانت هذي اإلفصددداحات غير كافية. إن إسدددتنتاجاتنا مبنية  لى أدلة التدقيق التي المالي

تم الحصدددددول  ليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك، فإن ا حداث أو الظروف المسدددددتقبلية قد تًدل 
  ستمرو.إلى  دم إستمرار الصندوق في أ ماله كمنشأو م

 
 
 
 



محاسبون قانونيون ومستشارون 
 742ترخيص رقم  -شركة تضامنية مهنية

 جرانت ثورنتون الدوليـة عضو في

  تقييم العرض العام للبيان المالي وهيكله ومحتواه، بما في ذلك اإلفصاحات حوله، وفيما إذا كان البيان
 المالي يمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.

هامة، بما تدقيق الولقد قمنا بالتواصل مع اإلدارة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات ال
 في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

جرانت ثورنتون يمن 

طالل ثابت
الجمهورية اليمنية –صنعاء 

 م2020يونيو  30
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 إيضاحات حول البيان المالي 

 نشأة الصندوق .1
 

 اإلدارة خالل من نشاطه الصندوق ويمارس م1997 لسنة( 10) رقم القانون بموجب للتنمية اإلجتماعي الصندوق تأسيس تم
 وعمران وذمار وصنعاء وحجة.وإب التسعة في محافظات عدن والحديدة والمكال وتعز  هوفروع صنعاء مدينة في العامة

 

الجمهورية اليمنية  حكومة من له الممنوحة والهبات والتبرعات والمساعدات القروض طريق عن األموال الصندوق يتلقى
 والحكومات والوكاالت والمؤسسات المالية الدولية والمحلية. 

 

في المجال اإلجتماعي أو اإلقتصادي  سواء   الحكومة وبرامج خطط تنفيذ في الفعالة المساهمة هو للصندوق الرئيسي الهدف إن
 فرصواألسر والمشروعات الصغيرة والفقراء وذوي الدخل المحدود من الحصول على  وذلك من خالل تمكين فئات األفراد

على تنفيذ مشروعات خدمية أو إنتاجية وكذا  هموالقروض التي تساعدالعمل واإلنتاج عن طريق تقديم الخدمات والتسهيالت 
ة إلصالحات اإلقتصادية التي تنفذها الحكوماالفقر والتخفيف من األثار الجانبية الناجمة عن برنامج لبطالة ومكافحة الحد من ا

 على فئات ذوي الدخل المحدود وذلك من خالل ثالثة برامج رئيسية متمثلة في:
 

 .تنمية المجتمع 

 .البناء المؤسسي 

 . تطوير المنشآت الصغيرة واألصغر حجما 
 

 العمالة. كثيفةبالمشاريع كثيفة العمالة باسم مشروعات  ىم برنامج رابع يعن2009خالل عام  ثم أضيف
 

 ولتحقيق الصندوق ألهدافه فإنه يقوم باآلتي:
 

 تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر لمشروعات مدرة للدخل ومشروعات خدمية تقوم بتنفيذها منظمات غير حكومية. .1
لنشاطات التنمية اإلجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم والبيئة وخدمات أخرى تتماشى مع أهداف توفير التمويل الالزم  .2

 الصندوق.
 مساعدة المؤسسات المحلية في تطوير قدراتها ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات. .3
مستوى  ينحسمن أجل ت إيجاد فرص عمل جديدة للفئات المستهدفة من خالل المشاريع الخاصة أو مساعدة المشاريع المنتجة .4

 المعيشة للفقراء الريفيين والسكان الحضريين ولرفع مستويات دخولهم.
 

 .(م2018  ديسمبر 31في 321م مقارنة بـ )2019ديسمبر  31في  ( كما322الصندوق ) لدى وبلغ عدد العاملين

 م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية أهم .2
 
 م تطبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل ثابت على الفترات المحاسبية المعروضة في هذا البيان المالي. يت
 

 أساس إعداد البيان المالي أساس إعداد البيان المالي  1.21.2
 

بما  عن المعامالت المالية حيث يتم اإلعترافللمقبوضات والمدفوعات ألساس النقدي في المحاسبة ليتم إعداد البيان المالي وفقا  
  .يتم تحصيله من موارد عند اإلستالم، كما يتم اإلعتراف بما يتم صرفه كنفقات عند السداد

 

 م.2020 يونيو 24بتاريخ  تم إعتماد البيان المالي من قبل اإلدارة التنفيذية للصندوق
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض العملة الوظيفية وعملة العرض  2.22.2
 

 الوظيفية للصندوق(.تم إعداد وعرض البيان المالي باللاير اليمني )العملة 
 

 العمالت األجنبيةالعمالت األجنبية 3.23.2
 

حساباتها باللاير اليمني )العملة الوظيفية(، ويتم إثبات المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية تمسك الوحدة المالية في الصندوق 
ات يتم ترجمة أرصدة الحساب سنةأساس أسعار الصرف السائدة وقت التعامل، وفي نهاية ال على سنةإلى اللاير اليمني خالل ال

ديسمبر  31 صنعاء في –من قبل البنك المركزي اليمني  المعلنةاألجنبية على أساس أسعار الصرف ذات الطبيعة النقدية بالعملة 
 بيان الموارد واإلستخدامات كفروق أسعار صرف عملة.في  ويتم إدراج تلك الفروق من كل عام

 

الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية هي ليست مقبوضات أو مدفوعات  إن األرباح والخسائر غير المحققة
نقدية إال أنه يتم اإلبالغ عن أثر تغيرات سعر الصرف على النقد المحتفظ به بعملة أجنبية في بيان الموارد واإلستخدامات ليتم 

 ،روقاتفصل عن المقبوضات والمدفوعات النقدية ويتضمن الفتسوية النقد في بداية الفترة وفي نهايتها ويعرض المبلغ بشكل من
 .(38، )إنظر اإليضاح رقم إن وجدت

 

ديسمبر  31لاير يمني في  250.25مقابل مبلغ  م2019ديسمبر  31لاير يمني كما في  250.25)الدوالر األمريكي يعادل 
 م(.2018

ديسمبر  31لاير يمني في  285.93مقابل مبلغ  م2019ديسمبر  31لاير يمني كما في  280.43)اليورو األوروبي يعادل 
 .(م2018
 م(.2018ديسمبر  31لاير يمني في  317.53مقابل  م2019ديسمبر  31لاير يمني كما في  328.21اإلسترليني يعادل  ه)الجني

 
 المساهمات الحكومية ومصادر التمويل األخرىالمساهمات الحكومية ومصادر التمويل األخرى 4.24.2

 

وزارة المالية وإضافتها لحساب الصندوق لدى البنك المركزي اليمني. كما يتم إثبات المساهمة الحكومية عند التعزيز بها من 
اآلخرين عند التعزيز بها وإيداعها في الحسابات المصرفية الخاصة بها لدى البنوك  يتم إثبات الموارد المقدمة من المانحين

 .جمهورية اليمنيةالتجارية المعتمدة في ال
 

 األصول الثابتةاألصول الثابتة 2.22.2
 

 تاريخ البيع. المباعة كموارد فياألصول الثابتة كمصروفات في تاريخ الشراء في حين يتم إثبات قيمة  الثابتةاألصول يتم قيد 
 

 الفوائد البنكية الفوائد البنكية  2.22.2
 

 يتم قيد الفوائد على الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك وذلك في تاريخ إستالمها.
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 مشاريع )المنح الفرعية(مشاريع )المنح الفرعية(الالنفقات نفقات  2.22.2
 

اإلجتماعي للتنمية بتنفيذ بعض من مشاريعها )التعاقدات المجتمعية، األجر مقابل العمل، وأعمال التنفيذ تقوم إدارة الصندوق 
المباشر( والتي تندرج ضمن برامجه الرئيسية )تنمية المجتمع، األشغال كثيفة العمالة( إما مباشرة  كمشاريع األجر مقابل العمل 

جان مجتمعية تقوم بتنفيذ المشاريع وتشترك إدارة الصندوق في اإلشراف على وأعمال التنفيذ المباشر أو عن طريق تشكيل ل
  مشاريع التعاقدات المجتمعية.

 

يقوم الصندوق بفتح حساب بنكي فرعي لكل مشروع ويتم تغذية هذه الحسابات عن طريق الحسابات البنكية الرئيسية للصندوق، 
حيث تصرف  ،في سجالت الصندوق بتاريخ صرفها حسابات كنفقات مباشرة  ويتم إثبات دفعات المبالغ المنصرفة لتغذية تلك ال

ة لتلك يتم صرف الدفعات الالحقة، وفقا  للموازنة التقديرية المعتمد اإلنجازبناء  على تقارير ودفع مقدمة لبدء تنفيذ تلك المشاريع، 
عة تصفية تلك المبالغ وتسجيل المسترد منها بعد بسجالت رقابية منفصلة لمتاب المشاريع، كما تقوم إدارة الصندوق باإلحتفاظ

ستخدامات. ويوضح اإليضاح رقم ضمن بيان الموارد واإل – إن وجدت –إتمام تنفيذ هذه المشاريع في حساب نفقات مستردة 
 ( إجمالي المبالغ التي تحت االستخدام في الحسابات البنكية الفرعية للمشاريع حتى تاريخ البيان المالي. 37)
 

 اإلقراضاإلقراض 2.22.2
 

وبرامج اإلقراض كمصروفات في تاريخ صرفها كما يتم إثبات األقساط المسددة من تلك  لمؤسساتيتم قيد القروض الممنوحة 
 القروض كمبالغ مستردة ضمن الموارد عند إستردادها.

 
 النفقات التشغيليةالنفقات التشغيلية 2.22.2

 

يقوم الصندوق االجتماعي للتنمية بفتح حساب جاري بالدوالر األمريكي وتعزيزه من موارده الداخلية، للصرف على بنود نفقاته 
 لمانحين بحسب نسب مشاركتهم الواردة في اتفاقيات التمويل.ة لجاريالحسابات الالتشغيلية، ثم تستعاض تلك النفقات من 

 

 الحكومة اليمنية .3

  سنةحركة السحب خالل ال التراكمي حتىاإلجمالي 

  م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
  لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

    
 الموازنة العامة –مساهمة الحكومة  – – 28,756,656,660
 برنامج مشاريع كثيفة العمالة –مساهمة الحكومة  – – 23,449,919,465

 مجاري شبام حضرموت –مساهمة الحكومة  – – 35,072,239
 المسح الميداني للمنظمات األهلية –مساهمة الحكومة  – – 5,088,000

1,920,000 – – 
 للمنظمات التعاونيةالمساهمة في توسيع قاعدة البيانات الموحدة 

 واألهلية

 مساهمات جهات حكومية مختلفة 286,232,510286,232,510 13,659,16313,659,163 310,797,373310,797,373

52,559,453,737 13,659,163 286,232,510  
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 هيئة التنمية الدولية .4

   حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني  

     

 (YEM 3861قرض هيئة التنمية الدولية )  – – 12,102,985,859

 (YEM 38611)قرض هيئة التنمية الدولية   – – 3,160,020,886
 (YEM 2953قرض هيئة التنمية الدولية )  – – 4,374,568,876

 (YEM 3353قرض هيئة التنمية الدولية )  – – 13,689,677,513
 (YEM 4220قرض هيئة التنمية الدولية )  – – 2,348,591,776

 (YEM TF 50401منحة هيئة التنمية الدولية )  – – 24,336,453
 (YEM TF 092343منحة هيئة التنمية الدولية ) – – 1,997,225,511

 (RY 548 YEM H) منحة هيئة التنمية الدولية  – – 12,718,728,633
 (TF 053450منحة اإلتحاد األوروبي )  – – 2,023,827,582
 (TF 095879منحة اإلتحاد األوروبي )  – – 3,053,899,540

 (TF 20452منحة الحكومة الهولندية )  – – 964,464,993
 (TF 26373المنحة اليابانية للتنمية )  – – 35,837,658

 (TF 13573منحة الحكومة اليابانية )  – – 107,425,000
 (TF 14940) منحة التحضير لمشروع قسائم األم والوليد – – 85,940,000

 (RY 929 Hمنحة هيئة التنمية الدولية )  – – 107,425,000
 (RY 984 Hمنحة هيئة التنمية الدولية اإلضافية الثانية ) – – 1,074,250,000

 (RY 833 YEM H) منحة هيئة التنمية الدولية اإلضافية – – 979,344,468

104,871,483 – – 
 منحة هيئة التنمية الدولية قسائم األم والوليد 

( RY924/ H  016529TF ) 

58,953,421,231 – –   
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 حكومة مملكة هولندا .2

  إيضاحات حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31

   لاير يمني لاير يمني لاير يمني

     

  تعليم – (YE 10784) الهبة الهولندية  – – 1,162,309,000

 صحة  – (YE 10829)الهبة الهولندية   – – 519,748,393

 تعليم أساسي –( YE 13202) الهولندية الهبة  – – 1,668,443,500

 صحة جديدة –( YE 13256)الهبة الهولندية   – – 588,570,000

148,188,607 – – 
المنشآت  –( YESAA 60844)الهبة الهولندية 

 الصغيرة واألصغر

 (B9804 YE )الهبة الهولندية   – – 1,333,411,707

 المرحلة الثانية –( YE 24601) الهبة الهولندية  – – 4,677,130,852

 مشروع السلخانة –( YE 13253) الهبة الهولندية  – – 177,526,543

  تعليم – (YE 16025) الهبة الهولندية  – – 1,992,760,000

 صحة – (YE 17014)الهبة الهولندية   – – 624,562,915

 والطفلصحة األم  – (YE 15849)الهبة الهولندية  – – 1,832,012,349

 التمويل الدولية مؤسسة – (YE 18374)الهبة الهولندية  – – 75,013,274

 تعليم – (YE 18959)الهبة الهولندية   – – 3,262,899,743

 مشاريع كثيفة العمالة – (YE 23740)الهبة الهولندية  – – 1,287,375,000

524,010,758 – –  
المنشآت  –( YE 22011)الهبة الهولندية 

 الصغيرة واألصغر

 مشاريع اإلقراضلالهبة الهولندية   – – 3,732,325

 قطاع المياه –( 24731الهبة الهولندية )  – – 781,943,136

979,059,938 208,015,902 – 1.5 
 الهبة الهولندية لدعم تعليم الفتاة ومحو األمية 

 (0118554SAA)  (26489)نشاط رقم  

785,821,330 – –  
 والصرف الصحيالهبة الهولندية لمشاريع المياه 

(0119415SAA) (27117)رقم  نشاط 

1,267,731,160 883,118,020 384,613,140 2.5 
الهبة الهولندية لمشروع المياه والصرف الصحي 

 )4000000920(نشاط رقم 

803,936,000 – 803,936,000 3,5 
اط نش يضاءبمشروع مياه مدينة الالهبة الهولندية ل

 )4000003151(رقم 

24,496,186,530 1,091,133,922 1,188,549,140   

 
 ((2648926489نشاط رقم )نشاط رقم ) ((01185540118554SAA))   لدعم تعليم الفتاة ومحو األميةلدعم تعليم الفتاة ومحو األمية  ةةهبة الهولنديهبة الهولنديالال 1.51.5

 

بوزير التجارة الخارجية والتنمية وبين  ةم بين كل من الحكومة الهولندية ممثل2014مايو  28بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاريخ 
دوالر  3,947,368وقدره  مبلغاإلجتماعي للتنمية الهولندية على منح الصندوق  وافقت الحكومةجتماعي للتنمية، الصندوق اإل

 :م2018 يونيو 30حتى تاريخ وم 2014يونيو  1من  الفترةخالل  ةومحو األمي ةمريكي لدعم مشروع تعليم الفتاأ

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي لاير يمنيالمعادل  لاير يمني

    
 اإلجمالي التراكمي بداية السنة 3,749,968 979,059,938 771,044,036
 المبالغ المستلمة خالل السنة – – 208,015,902

 اإلجمالي التراكمي نهاية السنة 3,749,968 979,059,938 979,059,938
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 ((40000009204000000920))  نشاط رقمنشاط رقم  لمشروع المياه والصرف الصحيلمشروع المياه والصرف الصحي  الهبة الهولنديةالهبة الهولندية 2.52.5
 

بين كل من الحكومة الهولندية ممثلة بوزير التجارة الخارجية والتنمية وبين م 2017 ديسمبر 5بتاريخ بموجب اإلتفاقية الموقعة 
دوالر أمريكي لدعم  3,000,000الصندوق اإلجتماعي للتنمية، وافقت الحكومة الهولندية على منح الصندوق مبلغ وقدره 

نوفمبر  15من  الفترةخالل  (4000000920نشاط رقم ) في المجتمعات المصابة بالكوليرا مشروع المياه والصرف الصحي
 م:2019ديسمبر  31م وحتى تاريخ 2017

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي لاير يمنيالمعادل  لاير يمني

    
 / الفترةالسنةاإلجمالي التراكمي بداية  2,063,277 883,118,020 –

 / الفترةالسنةالمبالغ المستلمة خالل  786,723 384,613,140 883,118,020
 / الفترةالسنة اإلجمالي التراكمي نهاية 2,850,000 1,267,731,160 883,118,020

 
 )40000031514000003151(رقم رقم   نشاطنشاط  يضاءيضاءببالهولندية لمشروع مياه مدينة الالهولندية لمشروع مياه مدينة ال  الهبةالهبة 3.53.5

 

م بين كل من الحكومة الهولندية ممثلة بوزير التجارة الخارجية والتنمية وبين 2019 نوفمبر 7بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاريخ 
دوالر أمريكي لدعم  3,500,000الصندوق اإلجتماعي للتنمية، وافقت الحكومة الهولندية على منح الصندوق مبلغ وقدره 

 30م وحتى تاريخ 2019نوفمبر  1من  الفترةخالل  (4000003151نشاط رقم ) وضواحيها مياه مدينة البيضاءمشروع 
 م:2022 بريلأ

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي لاير يمنيالمعادل  لاير يمني

    
 الفترة اإلجمالي التراكمي بداية  – – –
 الفترة المبالغ المستلمة خالل  1,400,000 803,936,000 –
 الفترةاإلجمالي التراكمي نهاية  1,400,000 803,936,000 –

 

 الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي .2

  إيضاحات حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

339,356,223 – –  
معونة الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي 

 م( 14/2001واإلجتماعي الفنية )

10,569,361,758 – –  
قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي 

 م(480/2005واإلجتماعي )

3,200,804,457 – –  
قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي 

 (م350/1997واإلجتماعي )

9,497,908,756 – –  
الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي قرض 

 م(425/2002واإلجتماعي )

732,230,721 – –  
معونة الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي 

 م(38/2007واإلجتماعي )
  منحة ترميم وتأهيل الجامع الكبير المرحلة الثالثة  – – 395,440,663

137,583,488 – –  
المرحلة الرابعة منحة ترميم وتأهيل الجامع الكبير 

 (م11/2014)

22,274,471,782 3,342,090,608 – 1.6 
قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي 

 م(560/2010) واإلجتماعي

47,147,157,848 3,342,090,608 –   
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 م( م( 20102010//560560قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي )قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي ) 1,61,6
 

م بين كل من الحكومة اليمنية ويمثلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2011مارس  6بتاريخ بموجب اإلتفاقية الموقعة 
ندوق على منح الصاإلقتصادي واإلجتماعي وافق الصندوق العربي لإلنماء  ،الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعيو

دوالر أمريكي تقريبا ( لدعم  100,000,000يعادل دينار كويتي )ما  30,000,000وقدره  اإلجتماعي للتنمية قرض بمبلغ
 :الرابعةللمرحلة  بالصندوق االجتماعي للتنمية برامج تنمية المجتمع والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي لاير يمنيالمعادل  لاير يمني

    
 التراكمي بداية السنة اإلجمالي 92,337,705 22,274,471,782 18,932,381,174
 المبالغ المستلمة خالل السنة – – 3,342,090,608

 اإلجمالي التراكمي نهاية السنة 92,337,705 22,274,471,782 22,274,471,782

 

 المعونة السلعية األمريكية .2

   سنةحركة السحب خالل ال  اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

 تهامة وحجة –م 2003المعونة األمريكية برنامج   – – 91,057,928

 FY –م 2004المعونة األمريكية برنامج   – – 279,279,450
 (SEC 416المعونة األمريكية )  – – 2,350,239,663

107,145,219 – –  
 – الصحيالتدريب ( SEC 416المعونة األمريكية )

 انةجحومأرب 
 (SEC – 2001 416المعونة األمريكية برنامج )  – – 927,050,000
 في صنعاء وتعزالمعونة الخاصة بمتحف مأرب ومشاريع المياه  – – 327,253,845

86,607,727 – – 
 

التدريب ( B 416 SEC – 2002المعونة األمريكية )
 شبوة والجوف – الصحي

 دزبي –المعونة األمريكية ترميم وتأهيل دار الضيافة   – – 22,099,890
 (PL 2006 FY 480المعونة األمريكية )  – – 776,472,800

4,967,206,522 – –   

 

 صندوق األوبك للتنمية الدولية .2

    سنةحركة السحب خالل ال اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

 (P 959قرض األوبك )  – – 2,545,716,365

 (P 721قرض األوبك )  – – 1,009,895,099
 المرحلة الرابعة (P 1234قرض األوبك )  – – 3,313,768,682

6,869,380,146 – –   
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 المملكة المتحدةحكومة  .2

  إيضاحات حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني    

     
 مشاريع كثيفة العمالة –منحة المملكة المتحدة  – – 2,550,067,250

 المرحلة الثانية –منحة المملكة المتحدة   – – 536,352,000

 المرحلة الثالثة  –منحة المملكة المتحدة   – – 21,760,728,663

 المرحلة الرابعة –منحة المملكة المتحدة   – – 38,200,726,943

22,800,719,864 7,081,018,050 15,719,701,814 1.9 
لبرنامج الحماية  –منحة المملكة المتحدة 

 االجتماعية

139,218,455 – 139,218,455 2,9 
لدعم االستقرار  –منحة المملكة المتحدة 

 االقتصادي

85,987,813,175 7,081,018,050 15,858,920,269   

 
 لبرنامج الحماية اإلجتماعيةلبرنامج الحماية اإلجتماعية  ––منحة المملكة المتحدة منحة المملكة المتحدة  11, , 99

 

م بين كل من الصندوق اإلجتماعي للتنمية وحكومة المملكة المتحدة 2018 نوفمبر 22تاريخ في  بموجب مذكرة التفاهم الموقعة
جتماعي على منح الصندوق اإل وزارة التنمية الدولية، وافقت الدوليةرة التنمية وزاب وايرالندا الشمالية ممثلة العظمى لبريطانيا

 – اإلجتماعية المتعلقة ببرنامج الحمايةجنيه إسترليني وذلك لتمويل مشاريع الصندوق  34,480,000للتنمية مبلغ وقدره 
 :المرحلة االولى

  م2019 م2018
  إسترليني هجني المعادل لاير يمني  لاير يمني

    
 الفترة السنة/ اإلجمالي التراكمي بداية 11,500,000 7,081,018,050 –

 الفترة السنة/ المبالغ المستلمة خالل 21,480,000 15,719,701,814 7,081,018,050
 الفترة السنة/ اإلجمالي التراكمي نهاية 32,980,000 22,800,719,864 7,081,018,050

 
 االستقرار اإلقتصادياالستقرار اإلقتصاديلدعم لدعم   ––منحة المملكة المتحدة منحة المملكة المتحدة  22, , 99

 

وحكومة المملكة المتحدة م بين كل من الصندوق اإلجتماعي للتنمية 2019 نوفمبر 26تاريخ في  بموجب مذكرة التفاهم الموقعة
جتماعي على منح الصندوق اإل وزارة التنمية الدولية، وافقت رة التنمية الدوليةوزاب لبريطانيا العظمى وايرالندا الشمالية ممثلة

لدعم مشروع االستقرار االقتصادي المنفذ من قبل وكالة تنمية المنشآت جنيه إسترليني وذلك  188,867للتنمية مبلغ وقدره 
 :م2020 أغسطس 31حتى  م2019نوفمبر  26من  خالل الفترة الصغيرة واألصغر

  م2019 م2018
  إسترليني هجني المعادل لاير يمني  لاير يمني

    
 الفترةاإلجمالي التراكمي بداية  – – –
 الفترةالمبالغ المستلمة خالل  188,867 139,218,455 –
 الفترةاإلجمالي التراكمي نهاية  188,867 139,218,455 –
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 مانيلاأل اإلعماربنك  .10

  اتإيضاح حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31

   لاير يمني لاير يمني لاير يمني

     

949,326,026 – –  
( 155/65/2003) بنك اإلعمار األلمانيهبة 

 المرحلة الثانية

1,302,544,546 – –  
( 757/65/2004) األلماني اإلعماربنك هبة 

 المرحلة الثالثة

1,700,622,427 – –  
( 059/66/2005) األلماني اإلعماربنك هبة 

 المرحلة الثالثة

1,430,827,297 – –  
( 248/65/2007) األلماني اإلعماربنك هبة 

 المرحلة الثالثة

5,197,544,500 – –  
( 899/65/2008) األلماني اإلعماربنك هبة 

 المرحلة الثالثة

2,290,905,875 – –  
( المرحلة 38/65/2009) األلماني اإلعماربنك هبة 

 الثالثة

2,132,757,093 – –  
( 691/66/2012) األلماني اإلعماربنك هبة 

 المرحلة الرابعة

1,412,879,500 – –  
( 414/65/2009) األلماني اإلعماربنك هبة 

 المرحلة الثالثة

1,252,126,544 – –  
( 067/66/2005) األلماني اإلعماربنك هبة 

 المرحلة الرابعة

1,965,612,600 – –  
( 471/65/2011) األلماني اإلعماربنك هبة 

 المرحلة الرابعة

2,555,330,808 – –  
( 279/65/2013) األلماني اإلعماربنك هبة 

 المرحلة الرابعة

3,629,864,225 523,245,825 – 1.10 
( 327/67/2012) األلماني اإلعماربنك هبة 

  لبرنامج المياه

2,358,249,891 1,763,646,971 – 2.10 
( 005/41/2014) األلماني اإلعماربنك هبة 

 كثيفة العمالةشغال األلبرنامج 

2,512,942,250 1,703,194,492 424,391,998 3.10 
( 577/67/2015) األلماني اإلعماربنك هبة 

 كثيفة العمالةشغال األلبرنامج 

5,488,669,088 809,491,000 4,679,178,088 4.10 
( 268/67/2017) األلماني اإلعماربنك هبة 

 المياه والصرف الصحيلبرنامج 

292,334,800 – 292,334,800 5.10 

للتعليم ( 939/66/2013) األلماني اإلعماربنك هبة 
 في المناطق الريفية

1,911,063,345  – 1,911,063,345 6.10 
( 034/41/2016) األلماني اإلعماربنك هبة 

 برنامج األشغال كثيفة العمالةل

292,867,700 – 292,867,700 7.10 
( 696/67/2018) األلماني اإلعماربنك هبة 

 ستجابة ألزمة التعليمإلل

3,369,863,069 – 3,369,863,069 8.10 
( 688/67/2018) األلماني اإلعماربنك هبة 

 لبرنامج المياه والصرف الصحي

42,046,331,584 4,799,578,288 10,969,699,000   

 
 برنامج المياهبرنامج المياهلل( ( 20122012//6767//327327))  األلمانياأللماني  رراإلعمااإلعمابنك بنك هبة هبة  11, , 1010

 

الصندوق اإلجتماعي للتنمية وبنك اإلعمار األلماني، وافق  كل من م بين2013مايو  16بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاريخ 
يورو بهدف المساهمة في دعم برامج الصندوق في  12,000,000البنك على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره 

 قطاع المياه بمحافظة أبين:

  م2019 م2018
  يورو  المعادل لاير يمني لاير يمني

    
 اإلجمالي التراكمي بداية السنة 12,000,000 3,629,864,225 3,106,618,400

 المبالغ المستلمة خالل السنة – – 523,245,825
 اإلجمالي التراكمي نهاية السنة 12,000,000 3,629,864,225 3,629,864,225
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 العمالةالعمالةكثيفة كثيفة شغال شغال األاأل( لبرنامج ( لبرنامج 20142014//4141//005005))  بنك اإلعمار األلمانيبنك اإلعمار األلمانيهبة هبة  22, , 1010
 

، وافق عمار األلمانيبنك اإلو الصندوق االجتماعي للتنمية بين كل من م2016اكتوبر  21بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاريخ 
بهدف المساهمة في دعم مشاريع الصندوق المتعلقة يورو  5,000,000على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره  البنك

 األشغال كثيفة العمالة:ب

  م2019 م2018
  يورو  المعادل لاير يمني لاير يمني

    
 اإلجمالي التراكمي بداية السنة 5,000,000 2,358,249,891 594,602,920

 المبالغ المستلمة خالل السنة – – 1,763,646,971
 اإلجمالي التراكمي نهاية السنة 5,000,000 2,358,249,891 2,358,249,891

 
 كثيفة العمالةكثيفة العمالةشغال شغال األاأل( لبرنامج ( لبرنامج 20152015//6767//577577))  األلمانياأللمانيبنك اإلعمار بنك اإلعمار هبة هبة  33, , 1010

 

، وافق عمار األلمانيبنك اإلو الصندوق االجتماعي للتنمية بين كل من م2016اكتوبر  21بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاريخ 
بهدف المساهمة في دعم مشاريع الصندوق المتعلقة يورو  5,000,000على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره  البنك

 األشغال كثيفة العمالة:ب

  م2019 م2018
  يورو  لاير يمنيالمعادل  لاير يمني

    
 اإلجمالي التراكمي بداية السنة 4,160,857 2,088,550,252 385,355,760

 المبالغ المستلمة خالل السنة 689,143 424,391,998 1,703,194,492
 اإلجمالي التراكمي نهاية السنة 4,850,000 2,512,942,250 2,088,550,252

 
 ( لبرنامج المياه والصرف الصحي( لبرنامج المياه والصرف الصحي20172017//6767//268268))  بنك اإلعمار األلمانيبنك اإلعمار األلمانيهبة هبة  44, , 1010

 

، وافق عمار األلمانيبنك اإلو الصندوق االجتماعي للتنمية بين كل من م2018مارس  13بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاريخ 
يورو بهدف المساهمة في دعم مشاريع الصندوق  21,500,000على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره  البنك

 :برنامج المياه والصرف الصحيبالمتعلقة 

  م2019 م2018
  يورو  المعادل لاير يمني لاير يمني

    
 الفترة السنة/  اإلجمالي التراكمي بداية 1,000,000 809,491,000 –

 الفترة  السنة/ المبالغ المستلمة خالل 7,467,532 4,679,178,088 809,491,000
 الفترة  السنة/ اإلجمالي التراكمي نهاية 8,467,532 5,488,669,088 809,491,000

 
 ( للتعليم في المناطق الريفية( للتعليم في المناطق الريفية20132013//6666//939939))  بنك اإلعمار األلمانيبنك اإلعمار األلمانيهبة هبة  55, , 1010

 

، وافق عمار األلمانيبنك اإلو الصندوق االجتماعي للتنمية بين كل من م2018 ديسمبر 20تاريخ بموجب اإلتفاقية الموقعة في 
يورو بهدف المساهمة في دعم مشاريع الصندوق المتعلقة  5,500,000على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره  البنك

 :بالتعليم في المناطق الريفية

  م2019 م2018
  يورو  يمنيالمعادل لاير  لاير يمني

    
  الفترةاإلجمالي التراكمي بداية  – – –
  الفترةالمبالغ المستلمة خالل  500,000 292,334,800 –
  الفترةاإلجمالي التراكمي نهاية  500,000 292,334,800 –
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 برنامج األشغال كثيفة العمالةبرنامج األشغال كثيفة العمالةلل( ( 20162016//4141//034034))  بنك اإلعمار األلمانيبنك اإلعمار األلمانيهبة هبة  66, , 1010
 

، وافق عمار األلمانيبنك اإلو الصندوق االجتماعي للتنمية بين كل من م2017مايو  12بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاريخ 
في دعم مشاريع الصندوق المتعلقة يورو بهدف المساهمة  5,000,000على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره  البنك

 :باألشغال كثيفة العمالة

  م2019 م2018
  يورو  المعادل لاير يمني لاير يمني

    

 لفترةااإلجمالي التراكمي بداية  – – –

 الفترةالمبالغ المستلمة خالل  2,999,400 1,911,063,345 –
 الفترةاإلجمالي التراكمي نهاية  2,999,400 1,911,063,345 –

 
 لإلستجابة ألزمة التعليم لإلستجابة ألزمة التعليم ( ( 20182018//6767//696696))  بنك اإلعمار األلمانيبنك اإلعمار األلمانيهبة هبة  77, , 1010

 

، وافق عمار األلمانيبنك اإلو الصندوق االجتماعي للتنمية بين كل منم 2018ديسمبر  20بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاريخ 
المتعلقة يورو بهدف المساهمة في دعم مشاريع الصندوق  5,000,000على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره  البنك

 باإلستجابة ألزمة التعليم:

  م2019 م2018
  يورو  المعادل لاير يمني لاير يمني

    

  الفترةاإلجمالي التراكمي بداية  – – –

  الفترةالمبالغ المستلمة خالل  500,000 292,867,700 –
  لفترةااإلجمالي التراكمي نهاية  500,000 292,867,700 –

 
  المياه والصرف الصحيالمياه والصرف الصحيلبرنامج لبرنامج ( ( 20182018//6767//688688))  بنك اإلعمار األلمانيبنك اإلعمار األلمانيهبة هبة  88, , 1010

 

، وافق عمار األلمانيبنك اإلو الصندوق االجتماعي للتنمية بين كل منم 2018 نوفمبر 21بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاريخ 
يورو بهدف المساهمة في دعم مشاريع الصندوق  10,000,000على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره  البنك

 :ببرنامج المياه والصرف الصحيالمتعلقة 

  م2019 م2018
  يورو  المعادل لاير يمني لاير يمني

    

  الفترةاإلجمالي التراكمي بداية  – – –

  الفترةالمبالغ المستلمة خالل  5,290,000 3,369,863,069 –
  الفترةاإلجمالي التراكمي نهاية  5,290,000 3,369,863,069 –

 

 اليونسكومنظمة  .11

  اتإيضاح حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     
 منحة اليونسكو لمحافظة الجوف   – – 7,022,235

 اليونسكو لمحافظة الجوف )المرحلة الثانية(منحة   – – 17,844,099
 منحة اليونسكو لمحافظة الجوف )المرحلة الثالثة(  – – 9,263,800

 منحة اليونسكو للحفاظ على الغناء الصنعاني  – – 16,176,265
 (A1–4500323395)منحة اليونسكو رقم   – – 7,175,450
  (A1–4500329995)منحة اليونسكو رقم   – – 9,751,219

  (4500379944)منحة اليونسكو رقم  1.11 13,464,785 26,599,580 40,064,365

107,297,433 26,599,580 13,464,785   
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 ((45003794500379994444رقم )رقم )منحة اليونسكو منحة اليونسكو  1.111.11
 

المتحدة للتربية ( بين منظمة األمم 4500379944تم توقيع عقد رقم ) م2018نوفمبر  15بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاريخ 
 وقدره على منح الصندوق االجتماعي للتنمية مبلغ، وافقت اليونسكو كو( والصندوق االجتماعي للتنميةوالثقافة والعلوم )اليونس

 جل االستقرار والسلم:أرئ من احماية الموروث الثقافي والتنوع في حاالت الطو مشروعدعم ل، دوالر أمريكي 80,000

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي المعادل لاير يمني يمنيلاير 

    
 الفترة السنة/ اإلجمالي التراكمي بداية 53,639 26,599,580 –

 الفترةالسنة/ المبالغ المستلمة خالل  26,361 13,464,785 26,599,580
 الفترة السنة/ اإلجمالي التراكمي نهاية 80,000 40,064,365 26,599,580

 

 للتنميةالصندوق السعودي  .12

   سنةحركة السحب خالل ال اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني  

     

 (24/422قرض الصندوق السعودي للتنمية رقم ) – – 4,002,782,727

 (1/1429منحة الصندوق السعودي للتنمية رقم ) – – 21,324,297,329

 (15/1435منحة الصندوق السعودي للتنمية رقم ) – – 2,148,500,000

27,475,580,056 – –   

 

 الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية .13

   سنةحركة السحب خالل ال اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

10,784,834,674 – – 
قرض الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية 

 (778رقم )

1,289,100,000 – – 
صندوق الحياة الكريمة  –منحة الصندوق الكويتي 

 (44رقم )

2,148,500,000 – – 
منحة حكومة الكويت لإلسهام في تمويل برامج 

 ( 67اإلعمار رقم )

14,222,434,674 – –   

 

 الحكومة اإليطالية .14

   سنةحركة السحب خالل ال اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     
 ((20052005السلعية اإليطالية برنامج )السلعية اإليطالية برنامج )  المعونةالمعونة – – 189,772,050
 (SWAPمقايضة الديون اإليطالية )  – – 800,000,000

989,772,050 – –   

 

 الحكومة العمانية  .12
 

   حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     
 منحة الحكومة العمانيةمنحة الحكومة العمانية – – 1,066,745,141

1,066,745,141 – –   
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 البنك اإلسالمي للتنمية .12

  إيضاحات حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
 م2019 م2018 م2019ديسمبر  31

 
 

  لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

1,183,108,404 – –  
قرض البنك اإلسالمي للتنمية رقم 

(2YAR/50) 

2,330,649,196 – –  
قرض البنك اإلسالمي للتنمية رقم 

(2YAR/071) 

61,876,800 – –  
ي لمشروع التنمية المؤسسمنحة الدعم 

 (3YAR/081)رقم  الزراعية

322,275,000 – –  
مشروع لقرض البنك اإلسالمي للتنمية 

 (2YAR-0081رقم )  التنمية الزراعية

3,160,584,672 1,610,800,926 718,171,378 1.16 

قرض ومنحة البنك اإلسالمي للتنمية 
مشروع المعرفة القرائية والمهنية ل

 (YAR-086-87الفقر رقم )لمكافحة 

7,753,330,547 1,606,705,702 2,476,679,167 2.16 

مشروع  قرض البنك اإلسالمي للتنمية
دعم تشغيل الشباب رقم 

(2YAR/0099) 

14,811,824,619 3,217,506,628 3,194,850,545   

 
 (YAR-086-87لمكافحة الفقر رقم )مشروع المعرفة القرائية والمهنية لقرض ومنحة البنك اإلسالمي للتنمية  1. 16

 

م بين الحكومة اليمنية وتمثلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك اإلسالمي 2010مايو  4بموجب اإلتفاقية الموقعة بتاريخ 
دل تقريبا  دينار إسالمي، ما يعا 6,800,000للتنمية وافق البنك اإلسالمي للتنمية على منح الحكومة اليمنية قرض بمبلغ وقدره 

 370,000دينار إسالمي ما يعادل تقريبا  مبلغ وقدره  231,000دوالر أمريكي ومنحة بمبلغ وقدره  10,890,000مبلغ وقدره 
 دوالر أمريكي لدعم برامج الصندوق المتعلقة بتنمية المجتمع والبناء المؤسسي )المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر(:

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي المعادل لاير يمني لاير يمني 

    

 اإلجمالي التراكمي بداية السنة 6,718,311 2,442,413,294 831,612,368

 المبالغ المستلمة خالل السنة  1,283,159 718,171,378 1,610,800,926

 نهاية السنةاإلجمالي التراكمي  8,001,470 3,160,584,672 2,442,413,294

 
 (2YAR/0099) رقممشروع دعم تشغيل الشباب للتنمية قرض البنك اإلسالمي  2. 16

 

وافق  ،الجمهورية اليمنيةوحكومة بين كل من البنك اإلسالمي للتنمية  م2013مارس  7بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاريخ 
دوالر أمريكي تحت اتفاقية وكالة  25,000,000وقدره البنك اإلسالمي للتنمية على منح حكومة الجمهورية اليمنية قرض مبلغ 
 :مالةاستصناع مشروع دعم تشغيل الشباب من خالل أشغال عامة كثيفة الع

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي المعادل لاير يمني لاير يمني 

    
 اإلجمالي التراكمي بداية السنة 18,392,539 5,276,651,380 3,669,945,678
 المبالغ المستلمة خالل السنة  4,423,217 2,476,679,167 1,606,705,702

 اإلجمالي التراكمي نهاية السنة 22,815,756 7,753,330,547 5,276,651,380

 

 الحكومة الفرنسية .12

   حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31

   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     
 منحة الحكومة الفرنسيةمنحة الحكومة الفرنسية – – 58,012,420

58,012,420 – –   
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 المسال الطبيعي الشركة اليمنية للغاز .18

   حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31

   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     
 عي المسالمنحة الشركة اليمنية للغاز الطبي – – 58,024,692

58,024,692 – –   

 

 اإلتحاد األوروبي  .19

   سنةحركة السحب خالل ال اإلجمالي التراكمي حتى
 م2019 م2018 م2019ديسمبر  31

 
 

  لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

 ( 3000/7YEM B)منحة المفوضية ا وروبية  – – 2,490,882,774

 مشاريع اإلقراض –ة المعونة ا وروبي – – 10,000,000

 (MED 973/005/3)هبة اإلتحاد ا وروبي  – – 649,098,373

3,493,733,852 – – 
 منحة اإلتحاد ا وروبي اإلضافية 

 (2007 -019-212رقم )

721,025,399 – – 
 منحة اإلتحاد ا وروبي لد م القطاع الصحي

 (2010-258-869رقم )

7,364,740,398 – –  
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 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .20

  اتإيضاح حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
 م2019 م2018 م2019ديسمبر  31

 
 

  لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

82,268,887 – –  
بناء شبكة لمنحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 (49261رقم )وطنية للتمويل األصغر في اليمن 

22,995,055 – –  
 مشروع تمكينلمنحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 (00089657الشباب اقتصاديا  رقم )

171,962,400 – –  
 مشروع تمكينلمنحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 (00094726المرأة اقتصاديا  رقم )

42,998,247 – –  
مشروع لمنحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 (00089406السالم ودعم اإلنتقال رقم )

28,718,371 – –  
منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمشروع 

 (00100754رقم ) السالم ودعم اإلنتقال

810,664,207 491,324,063 83,799,215 1.20 
ود صممنحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعزيز 

 (00099511المجتمعات الريفية في اليمن رقم )

7,382,817,500 – –  

لمشروع اإلستجابة  منحة هيئة التنمية الدولية
 (00097850لألزمات الطارئة في اليمن رقم )

 بر برنامج األمم المتحدة اإلنمائيع

3,678,952,025 2,497,280,704 – 2.20 

ة لمشروع اإلستجابللتنمية مريكية األمنحة الوكالة 
 (00097850رقم ) لألزمات الطارئة في اليمن

 عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

78,775,083,352 45,158,991,998 22,509,675,328 3.20 

لمشروع اإلستجابة منحة هيئة التنمية الدولية 
( 00099947رقم ) ألزمات الطارئة في اليمنل

 األمم المتحدة اإلنمائيعبر برنامج  المنحة اإلضافية

5,450,922,934 2,412,291,961 2,723,533,763 4.20 

لمشروع الحماية  منحة اإلتحاد األوروبي
اإلجتماعية لتعزيز صمود المجتمعات في اليمن رقم 

 عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (00099750)

1,192,960,000 1,192,960,000 – 5.20 

لمشروع  المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم منحة 
رقم  لألزمات الطارئة في اليمن ستجابةإلا
(110437-00099947) 

86,830,326 – 86,830,326 6.20 

لمشروع دعم  منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
رقم  في اليمن الغذائيواألمن المعيشة  صمود

(00115240) 

8,880,255,667 – 8,880,255,667 7.20 

التنمية الدولية لمشروع اإلستجابة منحة هيئة 
( 00106771رقم ) ألزمات الطارئة في اليمنل

 المنحة اإلضافية عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
106,607,428,971 51,752,848,726 34,284,094,299   
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 (00099511رقم ) في اليمن ةصمود المجتمعات الريفي لتعزيزاإلنمائي  ةمم المتحدمنحة برنامج األ 1, 20
 

بين كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق اإلجتماعي للتنمية  م2016يوليو  27بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاريخ 
 483,458,250 ما يعادلدوالر أمريكي  1,933,833وافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على منح الصندوق مبلغ وقدره 

ظة أبين، ودر في محاففي كل من مديريتي خنفر ولوخصوصا  لاير يمني لتعزيز تكيف وصمود المجتمعات الريفية في اليمن 
ة في محافظة حجة، ومديريتي الزهره وباجل في محافظ دنةيوكعن وحبيل جبر في محافظة لحج، مديريتي بني قيس مديريتي تب

 :الحديدة

  م2019 م2018
  لاير يمني لاير يمني 

   
 السنةاإلجمالي التراكمي بداية  726,864,992 235,540,929
  السنةالمبالغ المستلمة خالل  83,799,215 491,324,063

 اإلجمالي التراكمي نهاية السنة 810,664,207 726,864,992

 
ستجابة لتزمات الطارئة لمشممروع اإلسممتجابة لتزمات الطارئة للتنمية للتنمية   ةةمريكيمريكياألاألمنحة الوكالة منحة الوكالة  22, , 2020 شروع اإل عبر برنامج عبر برنامج   ((0009785000097850رقم )رقم )  في اليمنفي اليمنلم

 األمم المتحدة اإلنمائي األمم المتحدة اإلنمائي 
 

دوالر أمريكي تدار  9,099,719للتنمية على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره  ةمريكياألبموجب موافقة الوكالة 
الصندوق اإلجتماعي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة بين  م2016 ديسمبر 12المتحدة اإلنمائي تم التوقيع في  األممعبر برنامج 

 :(00097850رقم ) اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن لدعم مشروعاإلنمائي على إتفاقية 

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي لاير يمني المعادل  لاير يمني 

    
 اإلجمالي التراكمي بداية السنة  9,009,720 3,678,952,025 1,181,671,321

 المبالغ المستلمة خالل السنة – – 2,497,280,704

 اإلجمالي التراكمي نهاية السنة 9,009,720 3,678,952,025 3,678,952,025

 
سلمشممروع اإلسمممنحة هيئة التنمية الدولية منحة هيئة التنمية الدولية  33, , 2020 شروع اإل ضافيةالمنحة اإلضممافية  ((0009994700099947رقم )رقم )  تجابة لتزمات الطارئة في اليمنتجابة لتزمات الطارئة في اليمنلم   المنحة اإل

 المتحدة اإلنمائيالمتحدة اإلنمائياألمم األمم عبر برنامج عبر برنامج 
 

دوالر أمريكي تدار  170,400,000 مية الدولية على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدرهنوجب موافقة هيئة التبم
 اإلنمائيالصندوق اإلجتماعي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة م بين 2017توقيع في مارس مم المتحدة اإلنمائي تم الاألعبر برنامج 
 :المنحة اإلضافية – ( 00099947رقم ) مشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن لدعم على إتفاقية

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي لاير يمني المعادل  لاير يمني 

    
 السنة اإلجمالي التراكمي بداية 133,438,954 56,265,408,024 11,106,416,026
 بالغ المستلمة خالل السنةالم 41,023,064 22,509,675,328 45,158,991,998

 الي التراكمي نهاية السنةاإلجم 174,462,018 78,775,083,352 56,265,408,024

 
صمود المجتمعات في اليمنلمشمممممروع الحماية اإلجتماعية لتعزيز صممممممود المجتمعات في اليمنمنحة اإلتحاد األوروبي منحة اإلتحاد األوروبي  44, , 2020 شروع الحماية اإلجتماعية لتعزيز    ((0009975000099750رقم )رقم )  لم

 لمتحدة اإلنمائي لمتحدة اإلنمائي اا  األمماألممبرنامج برنامج بر بر عع
 

دوالر أمريكي تدار عبر  17,894,596بموجب موافقة اإلتحاد األوروبي على منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره 
الصندوق اإلجتماعي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بين  م2017سبتمبر  28المتحدة اإلنمائي تم التوقيع في  األممبرنامج 

 :(00099750رقم ) في اليمن الحماية اإلجتماعية لتعزيز صمود المجتمعاتمشروع لدعم   إتفاقيةعلى 

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي المعادل لاير يمني لاير يمني 

    
 لي التراكمي بداية السنةاإلجما 6,479,741 2,727,389,171 315,097,210

 بالغ المستلمة خالل السنةالم 4,717,205 2,723,533,763 2,412,291,961
 السنة اإلجمالي التراكمي نهاية 11,196,946 5,450,922,934 2,727,389,171
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حةمنحممة 55, , 2020 مائيبرنممامج األمم المتحممدة اإلنمممائي  من حدة اإلن نامج األمم المت بة لمشمممممممروع اإلسمممممممتجممابممة   بر جا ست شروع اإل مات لتزمممات لم ئة الطممارئممة لتز طار --110437110437رقم )رقم )  في اليمنفي اليمنال
0009994700099947)) 

 

 ، وافق برنامجالصندوق اإلجتماعي للتنميةاألمم المتحدة اإلنمائي وم بين برنامج 2018اإلتفاقية الموقعة في شهر مايو بموجب 
لألزمات الطارئة في لمشروع اإلستجابة دوالر أمريكي  3,000,000األمم المتحدة اإلنمائي على منح الصندوق مبلغ وقدره 

 : (00099947-110437رقم ) اليمن

  م2019 م2018
  أمريكيدوالر  المعادل لاير يمني لاير يمني 

    

 الفترة  السنة/ اإلجمالي التراكمي بداية 2,500,000 1,192,960,000 –

 الفترة السنة/ المبالغ المستلمة خالل – – 1,192,960,000

 الفترة السنة/ اإلجمالي التراكمي نهاية 2,500,000 1,192,960,000 1,192,960,000

 
 ((0000115240115240))رقم رقم   في اليمنفي اليمن  الغذائيالغذائيمن من واألواألمعيشة معيشة الال  صمودصمودلمشروع دعم لمشروع دعم   منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمنحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 66, , 2020

 

بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق اإلجتماعي للتنمية، وافق برنامج  م2019يونيو  25بموجب اإلتفاقية الموقعة في 
من واألالمعيشة  صمودلمشروع دعم دوالر أمريكي  2,500,000األمم المتحدة اإلنمائي على منح الصندوق مبلغ وقدره 

 :(00115240رقم ) في اليمن الغذائي

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي المعادل لاير يمني لاير يمني 

    

 اإلجمالي التراكمي بداية الفترة  – – –

 المبالغ المستلمة خالل الفترة 150,700 86,830,326 –

 نهاية الفترةاإلجمالي التراكمي  150,700 86,830,326 –

 
ستجابة لتزمات الطارئة في اليمنلمشممروع اإلسممتجابة لتزمات الطارئة في اليمنهيئة التنمية الدولية هيئة التنمية الدولية منحة منحة  77, , 2020 شروع اإل ضافيةالمنحة اإلضممافية  ((0000106771106771رقم )رقم )  لم   المنحة اإل

   عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائيعبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

وقدره  فيإضا منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغل وفقا  لمنحة هئية التنمية الدولية الموافق عليها من قبل البنك الدولي
بين الصندوق  2019أغسطس  1 دوالر أمريكي تدار عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تم التوقيع في 100,000,000

قم رمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن لدعم اإلجتماعي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على إتفاقية 
(00106771): 

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي المعادل لاير يمني لاير يمني 

    

 اإلجمالي التراكمي بداية الفترة  – – –

– 8,880,255,667 563,569,15  المبالغ المستلمة خالل الفترة 

– 8,880,255,667 563,569,15  اإلجمالي التراكمي نهاية الفترة 

 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  .21

   حركة السحب خالل السنة حتىاإلجمالي التراكمي 
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني  

     

 قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  – – 3,484,337,444

3,484,337,444 – –   
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  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .22

   سنةال حركة السحب خالل اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني  

     

 منحة مشاريع كثيفة العمالة  – – 286,574,241

 AGSAN002منحة دعم قطاع المياه رقم  – – 17,692,995

304,267,236 – –   

 

 صندوق أبو ظبي للتنمية  .23

   السنة حركة السحب خالل اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني  

     

 منحة صندوق أبو ظبي للتنمية  – – 6,132,446,977

6,132,446,977 – –   

 

 للثقافة والتنميةمير كالوس صندوق األ .24

   حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني  

     

4,937,339 
– – 

صندوق األمير كالوس للثقافة والتنمية رقم منحة  
)05941-2015- (CER 

4,937,339 – –   

 

 لتمم المتحدةالزراعة ومنظمة األغذية  .22

  إيضاحات حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني  لاير يمني  

     

6,992,586,626 2,039,481,857 4,953,104,769 
1,25 

والزراعة البنك الدولي عبر منظمة األغذية منحة 
  لألمم المتحدة

6,992,586,626 2,039,481,857 4,953,104,769   

 
 األغذية والزراعة لتمم المتحدةاألغذية والزراعة لتمم المتحدة  منحة البنك الدولي عبر منظمةمنحة البنك الدولي عبر منظمة 1.251.25

 

 19,513,305منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية مبلغ وقدره ل وفقا  لمنحة هئية التنمية الدولية الموافق عليها من قبل البنك الدولي 
بين الصندوق  توقيع اتفاقية م2017أكتوبر  10 في تم ،لألمم المتحدة الزراعةوغذية األدوالر أمريكي تدار عبر منظمة 
إعادة تأهيل وتحسين اإلنتاج الزراعي لصغار المالك دعم مشروع ل لألمم المتحدة الزراعةو اإلجتماعي للتنمية ومنظمة األغذية

 :(162659P) في اليمن

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي المعادل لاير يمني لاير يمني

    

 الفترة السنة/ بدايةاإلجمالي التراكمي  3,973,900 2,039,481,857 –

 الفترة/ السنة المبالغ المستلمة خالل 9,007,302 4,953,104,769 2,039,481,857
 الفترة السنة/ اإلجمالي التراكمي نهاية 12,981,202 6,992,586,626 2,039,481,857
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 هيئة األمم المتحدة للمرأة .22

  إيضاحات حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني  لاير يمني  

     

249,496,370 175,993,200 73,503,170 1,26 
 ةالمرأهيئة األمم المتحدة للمرأة لمشروع حماية منحة 

 109913رقم  وتمكينها في ظل األزمات

249,496,370 175,993,200 73,503,170   

 
 109913109913رقم رقم  األزماتاألزماتلمشروع حماية المرأة وتمكينها في ظل لمشروع حماية المرأة وتمكينها في ظل   ةةأأالمتحدة للمرالمتحدة للمرهيئة األمم هيئة األمم منحة منحة  1.261.26

 

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين كل من  م2018سبتمبر  9 بموجب اإلتفاقية الموقعة في تاريخ
 دوالر أمريكي لدعم 420,000مبلغ وقدره منح الصندوق اإلجتماعي للتنمية لى عالهيئة  توافق والصندوق اإلجتماعي للتنمية

 :109913رقم  مشروع حماية المرأة وتمكينها في ظل األزمات

  م2019 م2018
  دوالر أمريكي المعادل لاير يمني لاير يمني

    

 الفترة السنة/ اإلجمالي التراكمي بداية 247,008 175,993,200 –

 الفترةالسنة/ المبالغ المستلمة خالل  134,372 73,503,170 175,993,200
 الفترة السنة/ اإلجمالي التراكمي نهاية 381,380 249,496,370 175,993,200

 

 مصادر أخرى مرحلة من سنوات سابقة .22
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

   حركة السحب خالل السنة اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

875,425 – – 
مساهمة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم في ترميم الجامع 

 الكبير

875,425 – –   

 

 واإلقراض فوائد بنكية عن أرصدة لدى البنوك .22
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

    التراكمي حتىاإلجمالي 
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

 الودائعفائدة حسابات   251,730,015 501,712,839 10,475,860,171

 فائدة الحسابات الجارية  700,812,000 901,256,853 7,395,477,386

 مشاريع اإلقراضفائدة   70,933,200 59,414,756 528,482,764

18,399,820,321 1,462,384,448 1,023,475,215   
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 مبالغ مستردة من نفقات المشاريع .22
 

يتمثل هذا البند في الفائض النقدي المسترد من الحسابات البنكية للمشاريع الفرعية بعد إتمام تنفيذها وفقا للسياسة المحاسبية 
المسحوبة من الحسابات البنكية للمشاريع الفرعية التي توقف العمل فيها بسبب  ( وكذلك المبالغ7.2الموضحة في اإليضاح رقم )

 :الوضع الراهن في الجمهورية اليمنية

    اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

 مواد وأعمال   292,869,986 485,059,305 5,164,306,689

 خدمات إستشارية وتدريب   215,382,245 510,813,039 2,640,307,079

 نفقات التشغيل   30,753,411 7,238,728 85,498,313

 وسائل نقل وتجهيزات المشاريع  22,625,772 25,833,846 510,879,611

 إقراض  – – 642,550,000

9,043,541,692 1,028,944,918 561,631,414   
 

 

 موارد أخرى متنوعة .30
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

    اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     

 ضمانات مصادرة وغرامات تأخير   136,818,767 49,088,939 624,481,537

 مبيعات وثائق المناقصات   18,561,800 17,198,100 436,434,002

 ايراد بيع اصول ثابتة  – 317,500 14,132,055

 أخرى   1,299,528 252,585 118,414,787

1,193,462,381 66,857,124 156,680,095   

 

 مواد وأعمال .31
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

    اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني 

     
 تعاقدات مجتمعية/ نقد مقابل العمل   26,933,041,751 31,176,113,799 94,097,929,837

 أعمال مدنية   5,031,550,847 1,656,063,930 245,482,069,526
 أجور ضباط المشاريع   1,129,095,305 717,911,298 3,747,809,592
 أعمال ميدانية مباشرة  295,657,387 13,614,991 1,294,318,790
 أخرى   1,300,498,848 691,134,181 8,990,705,664

353,612,833,409 34,254,838,199 34,689,844,138   
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 خدمات إستشارية وتدريب .32
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

    اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني  

     

40,390,310,063 5,725,391,010 6,531,312,550 
 أعمال إستشارية/ دراسات أولية وأجور ضباط

 إستشاريين

 نفقات تدريب  1,823,910,199 1,476,772,341 13,944,107,588

 نفقات السفر واإلقامة  404,673,258 389,866,836 2,174,418,225

 أجور ضباط المشاريع  318,160,371 231,947,397 1,112,262,272

 نفقات إدارية للمشاريع  316,834,768 598,092,962 2,955,640,839

 أخرى  69,294,350 30,997,523 646,502,371

61,223,241,358 8,453,068,069 9,464,185,496   

 

 منح نقدية .33
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

    اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني  

     

 منح نقدية  11,418,434,700 23,045,666,332 46,980,822,546

46,980,822,546 23,045,666,332 11,418,434,700   
 

لتدريب عن نشاط ا –ستخدامات في اإل –م بفصل بند المنح النقدية 2017قام الصندوق االجتماعي للتنمية بدء  من عام 
ر مسترد يوتتمثل المنح النقدية في كل مبلغ نقدي غاره كنشاط مستقل في بيان مصادر وإستخدامات األموال ظهواإلستشارات وإ

 عتبارية لتحقيق منفعة تنموية أو اجتماعية غير ربحية.يصرف لشخصية حقيقية أو إ
 

 أصول ثابتة .34
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 م2019

 اإلجمالي
 موجودات

 سيارات أراضي
 معدات 

 األثاث والتركيبات وتجهيزات مكتبية
  

 أخرى
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني

       

 م2019يناير  1اإلجمالي حتى  133,985,283 908,594,320 289,727,561 189,811,111 47,378,196 1,569,496,471
 اإلضافات خالل السنة 44,858,092 230,379,389 – – – 275,237,481

 م2019ديسمبر  31اإلجمالي حتى  178,843,375 1,138,973,709 289,727,561 189,811,111 47,378,196 1,844,733,952

 
 م2018

 اإلجمالي
 موجودات

 سيارات أراضي
 معدات 

 األثاث والتركيبات وتجهيزات مكتبية
  

 أخرى
   لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني

       

 م2018يناير  1اإلجمالي حتى  122,761,870 845,575,061 289,727,561 189,811,111 47,378,196 1,495,253,799
 اإلضافات خالل السنة    11,223,413    63,019,259 – – – 74,242,672

 م2018ديسمبر  31اإلجمالي حتى  133,985,283 908,594,320 289,727,561 189,811,111 47,378,196 1,569,496,471
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 التشغيل  نفقات .32
 

 ديسمبر: 31للسنة المنتهية في يتكون هذا البند مما يلي 
 

  م2019 م2018
  لاير يمني لاير يمني

   
 مرتبات وأجور  2,844,746,833 2,187,804,610

 خدمات إستشارية  612,967,494 481,629,021

 خدمات المرافق  415,551,023 315,196,643

 يجاراتإ 309,388,235 163,572,062

 صيانة أعمال 251,290,792 169,235,575

 سفر وإقامة  123,632,167 105,627,017

 قرطاسية  84,185,643 53,893,434

 عالقات عامة 3,937,720 2,908,945

 متنوعة 82,514,830 98,538,205

 إجمالي النفقات 4,728,214,737 3,578,405,512

 في حساب جاري التشغيل نقديفائض  2,796,272,864  4,791,726

 اإلجمالي 7,524,487,601 3,583,197,238
 
 

تم تحميل نفقات التشغيل على المانحين بحسب نسب مشاركتهم الواردة في إتفاقيات التمويل  (9.2)المحاسبية رقم  للسياسة وفقا  
  كما يلي:

 

 

  م2019 م2018
  لاير يمني لاير يمني

   
 حكومية مختلفةمساهمات جهات  – 2,317

 (26489( نشاط رقم )0118554SAAالهبة الهولندية لدعم تعليم الفتاة ومحو األمية ) – 10,828,915
 )4000000920(الهبة الهولندية لمشروع المياه والصرف الصحي نشاط رقم   146,608,485 17,463,568
 االجتماعيةلبرنامج الحماية  –منحة المملكة المتحدة   918,161,211 38,982,504

 كثيفة العمالةاألشغال ( لبرنامج 005/41/2014األلماني )اإلعمار هبة بنك  – 228,052,784
 كثيفة العمالةاألشغال ( لبرنامج 577/67/2015األلماني )اإلعمار هبة بنك  221,219,144 46,759,488
 ( لبرنامج المياه والصرف الصحي268/67/2017األلماني )اإلعمار هبة بنك  440,370,164 13,320,134

 ( للتعليم في المناطق الريفية939/66/2013هبة بنك اإلعمار األلماني )    4,097,200 –
 ( لبرنامج األشغال كثيفة العمالة034/41/2016هبة بنك اإلعمار األلماني )    85,024,197 –
 ( لإلستجابة ألزمة التعليم696/67/2018اإلعمار األلماني ) هبة بنك    731,444 –
 ( لبرنامج المياه والصرف الصحي688/67/2018هبة بنك اإلعمار األلماني )    178,545,607 –
 (4500379944منحة اليونسكو رقم )    4,008,816 –

 (2YAR/0099الشباب رقم )مشروع دعم تشغيل  قرض البنك اإلسالمي للتنمية    350,413 271,936,455

13,251,362 1,269,439    
منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في اليمن رقم 

(00099511) 

241,358 – 
( 00097850منحة هيئة التنمية الدولية لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن رقم )

 عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

369,833,841 – 
منحة الوكالة االمريكية للتنمية لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن رقم 

 ( عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 00097850)

2,043,407,414 5,066,611,420 
( 00099947منحة هيئة التنمية الدولية لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن رقم )

 المنحة اإلضافية عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

322,327,166 40,681,982    
عات في اليمن رقم منحة اإلتحاد األوروبي لمشروع الحماية اإلجتماعية لتعزيز صمود المجتم

 ( عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 00099750)

151,588,963 – 
منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن رقم 

(99947-110437) 

– 217,209,805    
( 00106771اليمن رقم )منحة هيئة التنمية الدولية لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في 

 المنحة اإلضافية عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة    199,598,274 55,200,969

 اإلجمالي 7,524,487,601 3,583,197,238
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 إجمالي اإلستخدامات )تكاليف المشروعات( .32
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 م2019

 اإلجمالي
 

 أصول ثابتة مصاريف التشغيل
 

 منح نقدية
خدمات إستشارية 

 وتدريب
وسائل نقل وتجهيزات 

  مواد وأعمال إقراض المشاريع
  لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني

         
 الحكومة اليمنيةالحكومة اليمنية 140,250,404 – 2,533,035 4,681,236 – – – 147,464,675

 هيئة التنمية الدوليةهيئة التنمية الدولية 3,814,772,105 – 873,948 578,736,771 – – 31,841,354 4,426,224,178
 حكومة مملكة هولنداحكومة مملكة هولندا 277,567,610 – 102,991 40,439,246 – – 11,213 318,121,060

2,819,447,562 – 
– – 

134,364,970 97,829,634 – 2,587,252,958 
صادي الصنننننننننننندوق العربي لإلنمنننناء اإلقتصنننننننننننادي  ماء اإلقت ندوق العربي لإلن ص ال

 واإلجتماعيواإلجتماعي
 المعونة السلعية األمريكيةالمعونة السلعية األمريكية – – – 103,848 – – – 103,848

 األوبك للتنمية الدوليةاألوبك للتنمية الدوليةصندوق صندوق  9,877,505 – – – – – – 9,877,505
 حكومة المملكة المتحدةحكومة المملكة المتحدة 4,138,358,535 3,782,531,000 448,507 1,415,596,665 3,860,782,982 – – 13,197,717,689
 بنك اإلعمار األلماني بنك اإلعمار األلماني  8,728,557,520 – 40,805,419 778,702,036 8,900,578 – 2,561,580 9,559,527,133

 منظمة اليونسكومنظمة اليونسكو 34,173,677 – – 2,490,388 – – – 36,664,065
 الصندوق السعودي للتنميةالصندوق السعودي للتنمية 13,049,969 – – 477,502 – – – 13,527,471

 الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربيةالصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية 7,659,372 240,000,000 – 400,000 – – – 248,059,372
 الحكومة اإليطاليةالحكومة اإليطالية – – – – – – – –

 البنك اإلسالمي للتنميةالبنك اإلسالمي للتنمية 1,555,118,338 – 13,164,907 524,590,127 574,284,294 – 350,413 2,667,508,079
 اإلتحاد األوروبياإلتحاد األوروبي – – – –  – – –

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 13,369,462,898 – 535,084,352 5,870,593,895 6,884,781,392 275,237,481 232,625,950 27,167,785,968
 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق الدولي للتنمية الزراعية – – – 1,250,726 – – – 1,250,726
 صندوق أبو ظبي للتنميةصندوق أبو ظبي للتنمية 7,513,643 – 330,443 1,443,221 – – – 9,287,307

 صندوق األمير كالوس للثقافة والتنمية صندوق األمير كالوس للثقافة والتنمية  – – – – – – – –
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة – – – – – – – –

 راضراضققالمسدد من مشاريع اإلالمسدد من مشاريع اإل 3,263,856 1,590,500,000 30,637 73,615,777 – – – 1,667,410,270
 موارد الصندوق الذاتيةموارد الصندوق الذاتية 2,965,748 –  36,699,088 89,685,454 – 4,460,824,227 4,590,174,517

66,880,151,425 4,728,214,737 275,237,481 11,418,434,700 9,464,185,497 691,203,873 5,613,031,000 34,689,844,138  
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 م2018

 اإلجمالي
 

 أصول ثابتة مصاريف التشغيل
 

 منح نقدية
خدمات إستشارية 

 وتدريب
وسائل نقل وتجهيزات 

  مواد وأعمال إقراض المشاريع
  لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني

         
 الحكومة اليمنية 8,374,181 – 3,268,694 4,517,324 – – 2,317 16,162,516
 هيئة التنمية الدولية 5,407,076 – – 585,913 – – – 5,992,989

 حكومة مملكة هولندا 908,054,294 – 179,580,264 95,531,811 – – – 1,183,166,369

188,627,663 – – – 22,042,466 4,808,601 – 161,776,596 
اإلقتصادي الصندوق العربي لإلنماء 

 واإلجتماعي
 المعونة السلعية األمريكية – – – – – – – –

 صندوق األوبك للتنمية الدولية 16,266,625 – – 43,816 – – – 16,310,441
 حكومة المملكة المتحدة 888,994,590 200,000,000 419,556,001 158,281,664 332,869,400 – – 1,999,701,655
 بنك اإلعمار األلماني  2,791,427,556 – 73,590,363 223,724,305 – – 103,503 3,088,845,727

 منظمة اليونسكو 2,026,391 – – 2,402,730 – – – 4,429,121
 الصندوق السعودي للتنمية 25,208,190 – 186,626 875,911 – – – 26,270,727
 الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربيةالصندوق  32,602,042 – 2,191,238 726,829 – – – 35,520,109
 الحكومة اإليطالية 2,131,975 – – 129,360 – – – 2,261,335

 البنك اإلسالمي للتنمية 1,484,436,697 – 11,794,883 528,784,644 185,242,005 – 380,000 2,210,638,229
 اإلتحاد األوروبي – – 1,698,680 – – – – 1,698,680

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 26,105,335,347 – 40,275,480 6,999,554,289 22,319,039,750 73,343,964 184,886,345 55,722,435,175
 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 1,061,172 – – 807,876 – – – 1,869,048

 صندوق أبو ظبي للتنمية 29,790,817 – 32,948,521 1,227,339 – – – 63,966,677
 صندوق األمير كالوس للثقافة والتنمية  – – – 68,125 – – – 68,125

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 1,789,561,362 – 10,332,121 283,396,938 – 898,708 7,030,390 2,091,219,519
 راضراضققمشاريع اإلمشاريع اإلالمسدد من المسدد من  – 1,000,000,000 7,737,404 99,988,814 208,515,177 – – 1,316,241,395
 موارد الصندوق الذاتيةموارد الصندوق الذاتية 2,383,288 – – 30,377,915 – – 3,386,002,957 3,418,764,160

 مم20120188ديسمبر ديسمبر   3131اإلجمالي حتى اإلجمالي حتى  34,254,838,199 1,200,000,000 787,968,876 8,453,068,069 23,045,666,332 74,242,672 3,578,405,512 71,394,189,660
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 )المنح الفرعية(نفقات المشاريع  .32
 

 حتى تاريخ البيان المالي:للمشاريع  في الحسابات البنكية الفرعية ستخداممازالت تحت اإلالتي إجمالي المبالغ  أدناهالجدول ( يوضح 7.2وفقا  للسياسة المحاسبية المتبعة في اإليضاح رقم )
م2018 م2019   

 المدفوع خالل السنة يناير 1الرصيد في  
 المستخدم

 السنة خالل
 الرصيد في

 المدفوع خالل السنة يناير 1الرصيد في  ديسمبر 31 
 المستخدم

 خالل السنة
 الرصيد في

 ديسمبر 31 
 لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني

         
    4,273,712 – – 4,273,712    4,273,712 – –    4,273,712 الموازنة العامة –مساهمة الحكومة 
 – – – – 498,000 1,622,000 2,120,000 – برنامج مشاريع كثيفة العمالة –مساهمة الحكومة 

 – 2,876,507 – 2,876,507 – – – – (TF 13573منحة الحكومة اليابانية )
 – 6,457,384 – 6,457,384 – – – – (RY 833 YEM Hمنحة هيئة التنمية الدولية اإلضافية )

    3,945,500 – – 3,945,500    3,945,500 – –    3,945,500 تعليم –( YE 16025الهبة الهولندية )
 –    8,895,056    8,895,056 – – – – – ( 26489نشاط رقم ) (0118554SAA)األمية الهبة الهولندية لدعم تعليم الفتاة ومحو 

    65,589,553    658,962,978    724,552,531 –    14,226,543    103,286,461    51,923,451    65,589,553 (4000000920المياه والصرف الصحي نشاط رقم ) الهبة الهولندية لمشروع
    4,174,157 – – 4,174,157    4,174,157 – –    4,174,157 م(480/2005قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي )
    2,904,156 – – 2,904,156    2,904,156 – –    2,904,156 م(38/2007معونة الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي )
    40,013,260    5,986,740    40,000,000 6,000,000    244,713,601    706,176,704    910,877,045    40,013,260 م(560/2010قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي )

 –    2,046,274    2,044,274 2,000 – – – – ( المرحلة الرابعةP 1234قرض األوبك )
    191,900 –    191,900 –    191,900 – –    191,900 المرحلة الثالثة –منحة المملكة المتحدة 
    7,896,200    1,434,586,287    14,890,228 1,427,592,259    3,685,424    6,643,526    2,432,750    7,896,200 الرابعةالمرحلة  –منحة المملكة المتحدة 
 418,265,471 287,279,174 705,544,645 –    636,322,416    4,536,028,977    4,754,085,922 418,265,471 االجتماعيةلبرنامج الحماية  –منحة المملكة المتحدة 

 –    11,257,782    11,257,782 – – – – – ( المرحلة الرابعة691/66/2012األلماني )اإلعمار هبة بنك 
    801,520    29,615,358    24,456,438 5,960,440 –    801,520 –    801,520 ( المرحلة الرابعة279/65/2013األلماني )اإلعمار هبة بنك 
 – 12,053,702 – 12,053,702    21,432,821    147,012,779    168,445,600 – ( المرحلة الرابعة327/67/2012األلماني )اإلعمار هبة بنك 
    98,000,797    940,641,478    788,567,315 250,074,960    50,199,961    376,820,850    329,020,014    98,000,797 كثيفة العمالةاألشغال ( لبرنامج 005/41/2014األلماني )اإلعمار هبة بنك 
    111,071,087    1,156,705,259    981,501,094 286,275,252    46,160,457    531,046,735    466,136,105    111,071,087 كثيفة العمالةاألشغال ( لبرنامج 577/67/2015األلماني )اإلعمار هبة بنك 

 470,526,449 101,446,339 571,972,788 –    172,602,230    3,045,183,989    2,747,259,770 470,526,449 ( لبرنامج المياه والصرف الصحي268/67/2017األلماني )هبة بنك اإلعمار 
 – – – –    32,622,362    14,104,160    46,726,522 – ( للتعليم في المناطق الريفية939/66/2013األلماني )اإلعمار هبة بنك 
( لتعزيز الصمود عبر برنامج األشغال كثيفة 034/41/2016األلماني )اإلعمار هبة بنك 

    1,319,703,125 – العمالة
956,468,619    

363,234,506    – – 
– 

– 
 – – – –    40,042,895    1,400,180    41,443,075 – ألزمة التعليملإلستجابة ( 696/67/2018األلماني )اإلعمار هبة بنك 
 – – – –    289,958,770    2,181,550,075    2,471,508,845 – ( لبرنامج المياه والصرف الصحي688/67/2018األلماني )اإلعمار هبة بنك 

 –    2,112,310 – 2,112,310 – – – –  (A1–4500329995منحة اليونسكو رقم )
    239,050 – – 239,050    239,050 – –    239,050 (24/422للتنمية رقم )قرض الصندوق السعودي 

    635,337 – – 635,337    80,000    13,605,306    13,049,969    635,337 (15/1435منحة الصندوق السعودي للتنمية رقم )
 –    533,000 – 533,000 – – – – (SWAPمقايضة الديون اإليطالية )

ومنحة البنك اإلسالمي للتنمية مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر رقم قرض 
(YAR-086-87) 32,059,238    173,789,941    199,977,144    5,872,035    11,802,030 228,540,031    208,282,823    32,059,238    

    410,242,275    1,400,558,976    1,727,400,570    83,400,681    445,852,720 1,334,799,934    1,370,410,379    410,242,275 (2YAR/0099رقم )مشروع دعم تشغيل الشباب  قرض البنك اإلسالمي للتنمية
منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في اليمن رقم 

(00099511) 73,425,176    16,273,941    80,114,362    9,584,755    52,564,270 141,488,178    120,627,272    73,425,176    
( 00097850لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن رقم )منحة هيئة التنمية الدولية 

    1,701,385    852,824,447    170,436,162 684,089,670 –    3,031,385    1,330,000    1,701,385 عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
رقم  منحة الوكالة االمريكية للتنمية لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن

    19,049,383    356,583,275    271,393,958 104,238,700 –    19,049,383 –    19,049,383 عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (00097850)
( 00099947رقم ) منحة هيئة التنمية الدولية لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن

    5,071,200,882    31,661,680,820    32,422,313,975 4,310,567,727    519,732,843    13,916,862,886    9,365,394,847    5,071,200,882 عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  المنحة اإلضافية
قم رمنحة اإلتحاد األوروبي لمشروع الحماية اإلجتماعية لتعزيز صمود المجتمعات في اليمن 

    527,643,810    924,451,933    1,383,095,743 69,000,000    114,619,839    932,611,491    519,587,520    527,643,810 عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( 00099750)
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م2018 م2019   

 المدفوع خالل السنة يناير 1الرصيد في  
 المستخدم

 السنة خالل
 الرصيد في

 المدفوع خالل السنة يناير 1الرصيد في  ديسمبر 31 
 المستخدم

 خالل السنة
 الرصيد في

 ديسمبر 31 
 لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني لاير يمني

         
منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن رقم 

(99947-110437) 101,628,247    41,215,674    142,843,921    –  – 1,063,986,212    962,357,965    101,628,247    
 في اليمنالغذائي واألمن المعيشة  صمودلمشروع دعم  - اإلنمائيمنحة برنامج األمم المتحدة 

 – – – –    59,900,124    31,018,085    90,918,209 – (00115240رقم )
( 00106771منحة هيئة التنمية الدولية لمشروع اإلستجابة لألزمات الطارئة في اليمن رقم )

 – – – –    1,956,296,410    429,345,178    2,385,641,588 – اإلنمائيالمنحة اإلضافية عبر برنامج األمم المتحدة 
 –    12,159,240    1,695,216 10,464,024 – – – – قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

    5,427,733 –    5,427,733 –    5,427,733 – –    5,427,733 منحة صندوق أبو ظبي للتنمية
 –    CER – – – – 559,183 –    559,183) -2015-05941(منحة صندوق األمير كالوس للثقافة والتنمية رقم 

    739,795,769    1,016,910,244    1,756,706,013 –    731,439,683    3,704,358,731    3,696,002,645    739,795,769 منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
رقم  وتمكينها في ظل األزماتالمرأة منحة هيئة األمم المتحدة للمرأة لمشروع حماية 

109913 78,776,514    64,695,450    140,770,119    2,701,845    – 85,713,978    6,937,464    78,776,514    
    13,902,025    9,126,340    21,342,740 1,685,625    12,355,222    5,450,248    3,903,445    13,902,025 واألصغر(المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاريع التمويل الصغر 

  8,303,380,586 42,164,367,013 42,760,813,924 7,706,933,675 5,432,839,631 33,954,585,384 31,084,044,429  8,303,380,586 اإلجمالي
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 فروق إعادة تقييم عمالت أجنبية .32
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

    اإلجمالي التراكمي حتى
   م2019 م2018 م2019ديسمبر  31

   لاير يمني لاير يمني لاير يمني    

     
 فروق إعادة تقييم األرصدة بالدوالر األمريكي )3,099,187,595(    634,858,860 (769,899,871)
 فروق إعادة تقييم األرصدة باليورو  )508,620,064(    )929,464,388( (2,045,809,020)
 ياإلسترلين هجنياألرصدة بالفروق إعادة تقييم  )1,398,656,594(   )2,772,754,558( (5,178,219,787)

(7,993,928,678) (3,067,360,086) (5,006,464,253)   

 

 حسابات جارية لدى البنوك .32
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  م2019 م2018
  لاير يمني لاير يمني

   
 الحكومة اليمنية 270,195,698 104,370,190

 هيئة التنمية الدولية 5,046,149 6,090,500
 حكومة مملكة هولندا 375,520,081 12,429,339

  الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 33,407,987 1,383,340,380
 المعونة السلعية األمريكية 979,076 985,812
 صندوق األوبك للتنمية الدولية  89,544 123,023

 حكومة المملكة المتحدة 3,666,882,698 3,161,727,768
 بنك اإلعمار األلماني  731,510,488 605,434,591
 اليونسكو منظمة 1,193,905 12,303,787
 الصندوق السعودي للتنمية  4,193,357 10,128,243

 الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية 536,606,388 428,933,442
 الحكومة اإليطالية 8,457,435 7,972,621

 البنك اإلسالمي للتنمية  552,320,178 355,020,994
 اإلتحاد األوروبي  60,433,173 59,858,842

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 1,570,511,660 215,235,775
  صندوق الدولي للتنمية الزراعيةال 973,823 9,199

 صندوق أبو ظبي للتنمية 26,013,205 29,945,671
 صندوق األمير كالوس للثقافة والتنمية  – 670,826

 والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية  130,108,351 25,656,001
 هيئة االمم المتحدة للمرأة 946,906 18,659,293
 قساط المسددة من مشاريع اإلقراضاأل 84,340,376 28,484,795
 مشروع مبنى الصندوق  78,520,400 80,060,400

 موارد الصندوق الذاتية 1,652,006,059 525,094,896
7,072,536,388 9,790,256,937  

 

 ودائع ألجل لدى البنوك .40
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  م2019 م2018
  لاير يمني لاير يمني 

   
 قساط المسددة من مشاريع اإلقراضاأل 3,242,144,663 3,281,604,007
 مشروع مبنى الصندوق  955,207,821 1,059,381,815

4,340,985,822 4,197,352,484  
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 حسابات مدينة  .41
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  م2019 م2018
  لاير يمني لاير يمني 

   
 سلف موظفين 9,702,375 3,950,438

 عهد مؤقتة 386,040 28,126,574
 أرصدة مدينة أخرى 2,942,536 6,142,536

38,219,548 13,030,951  

 

 األحداث الجارية في الجمهورية اليمنية .42
 

نتيجة لألزمة السياسية والوضع اإلقتصادي واألحداث األمنية الجارية في الجمهورية اليمنية فإنه من الصعب على اإلدارة التنبؤ 
تأثيرات هذه األزمة  في مالحظة ودراسةللفترة القادمة، كما أن اإلدارة مازالت مستمرة  على نشاط الصندوقبأثار هذه األوضاع 

 .تمراريةسلضمان االة المدى القريب على الصندوق وعمل اإلحتياطات الالزم على
 

 األحداث الالحقة .43
 

( في معظم دول العالم بما فيها الجمهورية اليمنية مسببا  19-م حدث انتشار لفيروس كورنا المستجد )كوفيد2020في مطلع العام 
غير المعدلة التي حدثت في الفترة  أن هذا الحدث من األحداث إدارة الصندوق تعتقداضطرابات لألنشطة االقتصادية واألعمال. 

ونظرا  لتفشي الفيروس في الجمهورية اليمنية بنسبة قليلة  م( وتاريخ اعتمادها.2019ديسمبر  31بين تاريخ البيانات المالية )
مالي المستقبلي لمقارنة ببقية دول العالم، فال تعتبر إدارة الصندوق أنه من الممكن تقديم تقرير كمي لآلثار المحتملة على البيان ا

 للصندوق في هذه المرحلة.
 




