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 استنادًا إىل أحكام املادة (٨٨) من الدستور، واملادة (٢٠) من القانون املايل ، 
واملادة (١٦٦) من الالئحة الداخلية ملجلس النواب ، يسعدين ويشرفين أن أقف أمامكم 
ملشاريع  املايل  البيان  احلكومة  عن  ونيابة  مسامعكم  على  وألقي  أيديكم  بني  ألطرح 

املوازنات العامة للسنة املالية ٢٠١٣م.
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كما يسعدين ، باألصالة عن نفسي ، ونيابة عن زمالئي رئيس وأعضاء احلكومة ، 
أن أعرب ملجلسكم املوقر عن خالص الشكر وعظيم االمتنان على ما ملسناه من تعاون صادق 
الوفاق  حكومة  تشكيل  أعقبت  اليت  القصرية  الفترة  خالل  للحكومة  ومثمر  جاد  ودعم 
الوطين، وتفهم كبري للظروف واألوضاع االستثنائية والصعبة اليت مير ا وطننا احلبيب، 
وهذا ماحال دون تقدمي احلكومة ملشاريع املوازنات العامة يف املوعد الدستوري املحدد، 
وانطالقًا من قناعتنا املشتركة حبتمية رفع وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية إىل املستوى الالزم إلعادة االستقرار واحلفاظ على وحدة اليمن ويئة 
األوضاع السياسية واالقتصادية الكفيلة بوضع اليمن على املسار الصحيح الذي يضمن 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة احلقيقية الشاملة والعادلة ، وهذا ما جيعلنا على ثقة تامة 
أن مستوى العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية سوف يرقى ويتجاوز املستوى الذي 

كان عليه خالل الفترة املاضية خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
ومما يزيد من مسئوليتنا أمام اهللا عز وجل وأمام أبناء وطننا العزيز هو واجبنا يف 
ضرورة تغيري األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية حنو االفضل، ألن هذا هو السبيل 

الوحيد النتشال البالد مما هي فيه.
وانطالقًا من قناعاتنا بضرورة ارتكاز العالقة بني احلكومة وجملس النواب خاصة وبني 
احلكومة واملجتمع عامة على مبادئ الشفافية واملصارحة واملشاركة يف رسم السياسات 

االقتصادية وتنفيذها وتقييم النتائج املترتبة عليها.
حناول وبصورة موجزة إيراد أهم املؤشرات االقتصادية واملالية والنقدية اليت تظهر 
الوضع االقتصادي واالجتماعي القائم فعًال عام ٢٠١٢م واليت أظهرت حتسنًا نسبيًا على 

الرغم من استمرار نتائج أحداث ٢٠١١م وتداعياا وذلك على النحو التايل:  

أوًال : االجيابيات املحققة: 
النمو السالب للناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي بنحو (١٥,٣٪) عام  حتول معدل    ١
٢٠١١م إىل معدل منو متوقع موجب بنحو (٣,٥٪) عام ٢٠١٢م، وذلك جراء 
النمو املتوقع أن حتققه القطاعات غري النفطية وهو (٤,٥٪)، فيما يظل قطاع النفط 
استخراج  لقطاع  الناتج  تراجع  نتيجة   (٪٢,٨) بنحو  سالب  ملعدل  حمققًا  والغاز 

النفط بنحو (٤,١٪).
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اخنفاض معدل التضخم ألسعار املستهلك من (١٩,٣٪) عام ٢٠١١م و(١٢,٦٪)    ٢
عام ٢٠١٠م إىل ما يقارب (٧٪) عام ٢٠١٢م.

حسب التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للفترة (يناير – نوفمرب٢٠١٢م) يتوقع عدم    ٣
جتاوز عجز املوازنة الكلي خالل عام ٢٠١٢م (٢٢٠)مليار ريال باخنفاض عن 
ربط نفس السنة بنحو (٦١٪) وعن الفعلي لعام ٢٠١١م مبا نسبته (٢٦٪)، وهذا 
يعين املحافظة على العجز قريبًا من احلدود اآلمنة له عند (٣,٦٪) من الناتج املحلي 

اإلمجايل املتوقع لنفس العام.
حتقيق زيادة كبرية يف اإليرادات غري النفطية خالل الفترة (يناير – نوفمرب٢٠١٢م)    ٤
حيث بلغت (٨٨٨)مليار ريال مقارنة بـ(٤١٥)مليار ريال عن الفترة املقابلة عام 
٢٠١١م بنسبة زيادة (١١٤٪) تركز معظمها يف إيرادات مصلحة اجلمارك بنسبة 
(٥٣٪)، إيرادات مصلحة الضرائب بنسبة (٣٥٪) ، حصة احلكومة من األرباح 

بنسبة (١٣٧,٨٪) إيرادات مركزية أخرى بنسبة (١٥٥٢٪).
منها  املستخدم  ارتفع  حيث  اخلارجية  للمنح  االستيعابية  القدرة  يف  نسيب  ارتفاع    ٥
خالل الفترة (يناير – نوفمرب٢٠١٢م) من (٦)مليار ريال عام ٢٠١١م إىل حنو 

(١٩٤)مليار ريال عام ٢٠١٢م.
يتوقع  املركزي  البنك  قبل  من  املتوقعة  املدفوعات  مليزان  األولية  البيانات  حسب    ٦
حتول عجز ميزان املدفوعات لعام ٢٠١١م البالغ نسبته (٤,٦٪) من الناتج املحلي 
اإلمجايل إىل فائض عام ٢٠١٢م مبا نسبته (١,٣٪)، ويرجع ذلك بدرجة أساسية 
إىل الزيادة الكبرية املتوقعة يف السحب من القروض واملساعدات اخلارجية واملقدرة 
عام ٢٠١٢م بنحو (٤,٠٥٠)مليون دوالر مقارنة حبوايل(٨٧٢)مليون دوالر عام 
بزيادة  املتفائلة  التوقعات  جانب  إىل   (٪٣٦٥) اىل  تصل  زيادة  بنسبة  ٢٠١١م 

االستثمارات األجنبية بنسبة (١٩,٢٪) والتحويالت اخلاصة بنسبة (١٠,٥٪).
ارتفاع رصيد صايف األصول اخلارجية للجهاز املصريف من (٦,٤٥١)مليون دوالر    ٧
يف ديسمرب ٢٠١١م إىل حنو (٦,٩٩٧)مليون دوالر اية سبتمرب ٢٠١٢م بنسبة 
زيادة (٨,٥٪)، مما يساهم يف رفع قدرة اجلهاز املصريف على متويل الواردات من 
(٨) أشهر ٢٠١١م إىل حنو (٨,٦٧) أشهر اية أكتوبر ، وهذا ما يساعد على 

استقرار سعر صرف الريال أمام الدوالر .
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استقرار سعر حتويل الدوالر الرمسي إىل ريال خالل عام ٢٠١٢م، بل وتراجعه يف    ٨
السوق املوازي عام ٢٠١٢م عن مستواه خالل عام ٢٠١١م مبا نسبته (٤,٤٪) 

والذي بدوره ساهم يف تراجع معدل التضخم عام ٢٠١٢م.

ثانيًا : السلبيات القائمة: 

عدم جتاوز معدل النمو احلقيقي املتوقع للناتج املحلي اإلمجايل عام ٢٠١٢م (٣,٥٪)    ١
يف ظل توقع ملعدل منو صايف يف كل من دخل عوامل اإلنتاج والتحويالت اجلارية 
منو  ومعدل   (٪٧) حبوايل  املستهلك  ألسعار  التضخم  ومعدل  اخلارجي  العامل  من 
للسكان (٣٪) ، وبناًء على ذلك من املتوقع ثبات متوسط نصيب الفرد من الدخل 
القومي املتاح احلقيقي خالل عام ٢٠١٢م، مما يعين استمرار الفقر عند مستوياته 
املرتفعة عام ٢٠١١م، وكذا تدين مستويات املعيشة للغالبية العظمى من السكان 

والنامجة عن أحداث عام ٢٠١١م.
أدى تدين معدل منو الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي عام ٢٠١٢م بسبب استمرار    ٢
العمل  فرص  حمدودية  إىل  واالقتصادية  والسياسية  األمنية  األوضاع  استقرار  عدم 
اجلديدة وباألخص لدى القطاع اخلاص ، وهذا ما جيعل نسبة البطالة املتوقعة عند 
مستوياا املرتفعة أي ما بني (٣٠٪ ٣٥٪) من إمجايل قوة العمل، خاصة يف ظل 
األخذ يف األعتبار ارتفاع معدل منو عرض قوة العمل إىل حوايل (٤٪) كنتيجة 
حتمية الستمرار حالة الفقر واليت تدفع األسر الفقرية إىل زج  أكرب عدد من أفرادها 

إىل سوق العمل سواًء كانوا يف سن التعليم أو فوق سن العمل ذكورًا وإناثًا.
االرتفاع الكبري يف حجم الدين العام الداخلي لتصل نسبته إىل ما يقارب (١١٠٪)    ٣
من إمجايل التقديرات األولية لإليرادات الذاتية الفعلية لعام ٢٠١٢م، وكذا تنامي 
األعباء املترتبة عليه واليت بلغت للفترة (يناير – نوفمرب٢٠١٢م) حنو (٢٩٤)مليار 
ريال مبا نسبته (١٥,٤٪) من إمجايل النفقات الفعلية لنفس الفترة، متجاوزة الربط 
بنسبة (٤,٢٪) وبنسبة زيادة عن النفقات الفعلية لنفس الفترة من عام ٢٠١١م 

بلغت(٦٣٪) وهذا يعكس مدى خطورة استمرار هذه املشكلة.
التراجع الكبري يف كميات النفط اخلام املنتج عام ٢٠١٢م، حيث اخنفضت كمية    ٤
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مقارنة  سبتمرب٢٠١٢م)   – (يناير  الفترة  خالل  اخلام  النفط  من  الفعلي  اإلنتاج 
أنبوب  تفجري  (بسبب   ،(٪٢٨,٢) نسبته  مبا  ٢٠١١م  العام  من  املقابلة  بالفترة 
النفط ملرات عديدة) يف ظل ثبات كمية اإلنتاج من الغاز الطبيعي والغاز املصاحب 
وتوقعات بتراجع أسعار النفط اخلام يف السوق الدولية خالل عام ٢٠١٣م بسبب 
اضطراب األوضاع االقتصادية يف منطقة اليورو. مما يشكل حتديًا حقيقيًا لالقتصاد 

القومي مستقبًال.
خالل  اجلارية  النفقات  ارتفعت  حيث  العامة  املوازنة  هيكل  يف  الكبري  االختالل    ٥
السنتني ٢٠١١م و ٢٠١٢م مبعدل سنوي بلغ (٧٪) و (١٦٪) على التوايل على 
حساب تراجع النفقات االستثمارية والرأمسالية واليت تراجعت عن مستواها لعام 
٢٠١٠م بنسبة تصل إىل (٥٠٪) عام ٢٠١١م و (٥٨٪) عام ٢٠١٢م، وهذا ما 
جيعل نسبة النفقات اإلمنائية إىل إمجايل النفقات العامة تنخفض من (١٣٪) عام 
٢٠١٠م إىل (٦٪) و(٥,٥٪) خالل عامي ٢٠١١م و٢٠١٢م على التوايل، األمر 
الذي  جيعل من تراجع مستوى اخلدمات األساسية أمرًا مؤكدًا وبالتايل يزيد وضع 
البيئة االستثمارية سوًء مما يشكل قيدًا حقيقيًا على حفز االستثمار املحلي وجذب 
االستثمار األجنيب من ناحية وبالتايل على إمكانية حفز النمو من ناحية ثانية ، 

وهذا ما يترتب عليه زيادة معاناة املجتمع من ناحية ثالثة.
واألجنيب  املحلي  اخلاص  القطاع  استثمارات  حجم  يف  التدين  استمرار    ٦
والسياسية  األمنية  األوضاع  يف  واضح  حتسن  حدوث  عدم  بسبب 
واخلدمات العامة، حيث يتوقع يف ضوء املؤشرات املتاحة عدم جتاوز معدل منو 
استثمارات القطاع اخلاص عام ٢٠١٢م (١٠٪) يف أحسن الظروف، وهذا املعدل 
يف ضوء معدل التضخم املرتفع ال يسمح بتوليد فرص عمل جديدة تكفل إجياد 
دخول حقيقية ودائمة، مما يبقي مشكلة البطالة قائمة إذا ما استثنينا من مت استيعام 

يف اجلهاز احلكومي.
مما  واالقتصادية،  والسياسية  األمنية  األوضاع  يف  ملموس  حتسن  حدوث  عدم    ٧
يشكل قيدًا حقيقيًا وأساسيًا لدفع القطاع اخلاص املحلي و األجنيب لالستثمار يف 
املشاريع املتاحة أو الدخول يف تنفيذ املشاريع اإلمنائية املتوقع تنفيذها وباألخص 
السياسي  واالستقرار  األمن  حتقيق  من  جيعل  الذي  األمر  املشترك،  التمويل  ذات 
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واالقتصادي شرطًا رئيسيًا لبلوغ أهداف الربنامج املرحلي ووفاء شركاء التنمية 
بالتزامام املالية والفنية يف هذا املجال.

يف ضوء ماسبق وعلى الرغم من التحسن النسيب يف بعض املجاالت إال أن االقتصاد 
اهليكلية  االختالالت  من  العديد  من  يعاين  يزال  ال  السابقة  املؤشرات  حسب  الكلي 
مبا  االقتصادية  األوضاع  حتسن  على  ليس  رئيسيًا  قيدًا  متثل  واليت  احلقيقية  والصعوبات 
الوضع  على  وإمنا  فحسب،  القومي  لالقتصاد  ومستدام  حقيقي  انتعاش  وحتقيق  يتناسب 
األمين واملعيشي واللذين ميثالن عاملني رئيسيني لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي يساعد 
يف يئة الوضع إلجراء إصالحات سياسية واقتصادية حقيقية وشاملة تفضي إىل توفر بيئة 
االستثمار  فرص  خمتلف  يف  واألجنيب  املحلي  اخلاص  القطاع  الستثمارات  وجاذبة  حمفزة 
املتاحة واملجدية ويف خمتلف القطاعات واألنشطة االقتصادية. وعلى حنو يسمح حبدوث 
توسع كمي ومكاين حقيقي يف حجم األنشطة االقتصادية وتنوع يف مصادر توليد الدخل 
واإلنتاج مما يترتب عليه حتقيق أبرز أهداف التنمية االقتصادية واملالية واملتمثل يف حتقيق 
معدل منو اقتصادي مرتفع ومستدام وفتح فرص عمل حقيقية جديدة وبالتايل توفري مصادر 
األوعية  حجم  وتوسيع  ناحية  من  والبطالة  الفقر  من  احلد  عليه  يترتب  مما  حقيقي  دخل 

اإليرادية املتاحة غري النفطية من ناحية ثانية.

املرتكزات واألهداف العامة ملشاريع املوازنات العامة للسنة املالية ٢٠١٣م:
تعترب املوازنات العامة األداة الرئيسية اليت تستطيع احلكومة يف ظل األوضاع االقتصادية 
غري املستقرة وباألخص النامجة عن عوامل استثنائية وطارئة اللجوء إليها إلدارة وتوجيه 
االقتصاد القومي مبا يكفل إعادته إىل مرحلة االستقرار ووضعه على عتبة االنطالق والنمو 
االقتصادي، وهذا ما دف احلكومة إىل حتقيقه من خالل املوازنات العامة خالل عام 
(٢٠١٤ ٢٠١٥م)،  لعامي  املدى  متوسط  االقتصادي  اإلطار  وفترة  خاصه،  ٢٠١٣م 

وعليه حددت احلكومة أهم أهداف املوازنة العامة فيما يلي: 
منو  معدل  لتحقيق  الالزمة  الظروف  بتهيئة  الكفيل  االقتصادي  االستقرار  حتقيق   .١
زيادة  بإحداث  يسمح   (٪٦,٧) حنو  إىل  ٢٠١٣م  عام  يصل  حقيقي  اقتصادي 

حقيقية يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي املتاح بنسبة (٣,٧٪).
زيادة حجم النفقات االستثمارية احلكومية والعامة مقارنة حبجم املنفذ خالل عامي   .٢
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٢٠١١م و٢٠١٢م وبالتزامن مع رفع كفاءة ختصيصها وحتديد أولوياا يف ضوء 
األهداف اإلمنائية واالجتماعية من ناحية وحتسني مستوى استغالل املوارد املتاحة 
من املصادر اخلارجية من ناحية ثانية، مبا يكفل حتسني مستوى اخلدمات األساسية 
والبىن التحتية لالقتصاد الوطين ومبا يساهم يف حفز القطاع اخلاص على االستثمار 
من ناحية، وضخ موارد مالية تساعد على حتريك عجلة االقتصاد إىل األمام من 

ناحية أخرى.
معاجلة اآلثار السلبية النامجة عن أحداث عام ٢٠١١م، وباألخص ما تعلق منها   .٣
واملمتلكات  واملؤسسات  واملنشآت  الوطين  لالقتصاد  التحتية  البىن  تأهيل  بإعادة 

العامة واخلاصة.
العمل على تطوير وتنظيم أساليب وآليات ربط وحتصيل وتوريد خمتلف مصادر   .٤
اإليرادات العامة وباألخص غري النفطية منها على حنو يكفل حصول اخلزينة العامة 
على أكرب قدر ممكن من مستحقات الدولة من هذه املصادر، مبا يساهم يف احلد من 

االختالل املزمن يف جانب اإليرادات العامة.
عمل  حتكم  اليت  واللوائح  والقوانني  األنظمة  جمموعة  واستكمال  حتديث  مواصلة   .٥
األنظمة  وإدخال  القطاع  هذا  يف  العاملني  وتدريب  وتأهيل  العامة،  املالية  قطاع 

املعلوماتية واملحاسبية والرقابية احلديثة.
إىل  اقتصاديًا،  املقبولة  احلدود  عند  العامة  املوازنة  عجز  على  السيطرة  حنو  السعي   .٦
جانب مواصلة الدراسة ملصادر التمويل املتاحة الختيار أجداها وأقلها كلفة اقتصادية 

ومالية واجتماعية.

السياسات واإلجراءات العامة :
لبلوغ األهداف السابق ذكرها تسعى احلكومة إىل تنفيذ حزمة من السياسات واإلجراءات 

نوجز أمهها فيما يلي : 

أوًال :  يف جمال السياسة املالية :
العمل على التطبيق الكامل للقوانني الضريبية واجلمركية (وعلى وجه اخلصوص    ١
بأي  السماح  وعدم  اجلمارك)  وقانون  املبيعات  على  العامة  الضريبة  قانون 

جتاوزات ألحكامها.
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مواصلة اجلهود الئتمتة خمتلف عمليات قطاع املالية العامة (الضريبية واجلمركية    ٢
واملالية)، سواًء كانت معلوماتية أو حماسبية أو رقابية، وبالتنسيق مع شركات 
عاملية متخصصة إىل جانب االهتمام بعمليات تدريب وتأهيل كوادر قطاع 

املالية العامة يف خمتلف املجاالت املرتبطة بعمل القطاع.
العمل على إجياد قاعدة بيانات واقعية ومتجددة ملجتمع املكلفني ألهم املصادر    ٣

اإليرادية للخزينة العامة.
بذل أقصى جهد لتحصيل املتأخرات من الضرائب والرسوم املستحقة للخزينة    ٤

العامة، وفقًا ألحكام القوانني واللوائح النافذة.
إعداد رؤية عملية وشاملة تشترك يف وضعها املصاحل اإليرادية ووزاريت الداخلية    ٥
الضرييب  والتجنب  والتسرب  التهرب  عمليات  على  القضاء  تكفل  والدفاع 

وكذا  التهريب اجلمركي مبختلف أشكاهلا.
واجلمركية  الضريبية  واللوائح  القوانني  منظومة  واستكمال  حتديث  مواصلة    ٦
فترة  واختصار  املعامالت  اجناز  إجراءات  وتوضيح  بتبسيط  الكفيلة  واملالية 
تنفيذها مبا يسمح بتعزيز بناء الثقة والتعاون بني جمتمع املتعاملني وأجهزة قطاع 
املالية العامة. وعلي سبيل املثال ال احلصر (قانون مكافحة التهرب الضرييب، 
الذايت،  الربط  قانون  املركبات،  ضريبة  قانون  الضريبية،  اإلجراءات  قانون 

التسديد املباشر).
ختدم  اليت  املجاالت  على  وحصرها  واجلمركية  الضريبية  اإلعفاءات  ترشيد    ٧

أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
مواصلة اجلهود إلصالح إدارة املؤسسات العامة واملختلطة مبا يكفل حتسني    ٨
وبالتايل  املالية  فوائضها  مستويات  ورفع  يسمح  مبا  نفقاا  وترشيد  عائداا 
زيادة حصة احلكومة من األرباح من ناحية وحجم احتياطياا املالية من ناحية 
ثانية مبا يساهم يف خفض الدعم اجلاري والرأمسايل هلذه املؤسسات، على أن 

يصاحب ذلك تنفيذ سياسات عملية لرفع كفاءة تشغيل هذه االحتياطيات.
إلزام كافة اجلهات احلكومية وباألخص يف السلطة املحلية إيالء عملية حتصيل    ٩
حساب  إىل  توريدها  وسرعة  خاصة  أمهية  العامة  اخلزينة  مستحقات  كافة 

احلكومة العام أوًال بأول.
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مواصلة التنسيق والتعاون بني وزاريت املالية والنفط يف جمال تعزيز عمليات    ١٠
التقييم واملراجعة التفاقيات النفط والغاز والترتيبات املحاسبية لتقدير تكاليف 
اإلنتاج والتوزيع ، مبا يضمن حتقيق املزيد من املكاسب اليت حتققت يف هذا 
املجال خالل عام ٢٠١٢م، واليت متثلت يف رفع عائدات احلكومة من الغاز 

الطبيعي وخفض بعض التكاليف.
مواصلة احلكومة تنفيذ سياسة ترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة ختصيصها    ١١

يف اجلانب اجلاري وعلى وجه اخلصوص غري الضرورية.
البدء بتطبيق نظام ختطيط النقدية ونظام مراقبة التعهدات إىل جانب تنفيذ    ١٢
عام  بداية  من  اعتبارًا   (F.M.S) اآليل النظام  خالل  من  ٢٠١٣م  موازنة 
نظام  لتطبيق  األساسي  املرتكز  نفذت  قد  الوزارة  تكون  وبذلك  ٢٠١٣م 

اخلزانة.
مواصلة اجلهود للسيطرة على عجز املوازنة العامة للدولة والبحث عن مصادر    ١٣
متويل آمنه وذات كلفة مالية واقتصادية واجتماعية منخفضة مثل الصكوك 

اإلسالمية والسندات احلكومية متوسطة األجل.
تفعيل عمليات املتابعة والتقييم والرقابة على تنفيذ السياسة املالية واملوازنة    ١٤
مبا  واملحلي  املركزي  املستويني  وعلى  واإلنفاقي  اإليرادي  جبانبيها  العامة 
يضمن حماصرة كافة أنواع الفساد وحتقيق الشفافية واملساءلة املالية ومعاجلات 
الصعوبات اليت قد تعيق بلوغ أهداف السياسة املالية أو حتدث أي صعوبات 

أو اختالالت غري مرغوبة. 

ثانيًا :  يف جمال السياسة النقدية :
تعزيز وتطوير آليات التنسيق والتعاون بني وزارة املالية والبنك املركزي مبا يضمن   .١
رفع درجة التكامل واالتساق بني السياستني املالية والنقدية وباألخص ما تعلق 
منها بتحديد حجم ومصادر متويل عجز املوازنة مبا ال يتعارض والسيطرة على 

معدالت التضخم وأسعار الصرف عند املستويات املقبولة اقتصاديًا واجتماعيًا.
تفعيل استخدام أدوات السياسة النقدية وخاصة غري املباشرة مثل (عمليات السوق   .٢
مالئم  مستوى  حتقيق  يكفل  مبا  االحتياطي)  ونسبة  الفائدة،  وأسعار  املفتوحة، 
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حتقيق  يضمن  وبالتايل  االقتصادية،  املعامالت  وحجم  يتناسب  املحلية  للسيولة 
االستقرار االقتصادي خاصة معدالت التضخم.

االستمرار يف انتهاج سياسة سعر صرف مرنه دف إىل عدم السماح حبدوث   .٣
تقلبات كبرية يف سعر الصرف واليت ال تربرها عوامل اقتصادية، وذلك من خالل 
توفري جزء هام من احتياجات السوق املحلية من النقد األجنيب ومتويل الواردات 
من املواد الغذائية األساسية، وعلى حنو يهيئ الظروف املناسبة لتشجيع وتوسيع 

أنشطة خمتلف القطاعات االقتصادية وباألخص الواعدة منها.
هلا  اآلمنة  املستويات  عند  املركزي  للبنك  اخلارجية  االحتياطيات  على  املحافظة   .٤
من  املثلى  الكفاءة  وحتقيق  يتناسب  حنو  على  إدارا  حنو  والسعي   ، األقل  على 

استخدامها.
تعزيز عمليات الرقابة املصرفية، وتطوير نظام املدفوعات من خالل تطوير أنظمة   .٥
ورفع  يسمح  مبا  التجارية،  والبنوك  املركزي  البنك  لدى  املعلومات  تكنولوجيا 
كفاءة رسم السياسة النقدية وحتسني مشاركة  البنوك التجارية يف رسم وتقييم 

هذه السياسات، وسرعة توفري املعلومات ورفع درجة الثقة فيها.

ثالثًا :  يف جمال االستثمار وبيئة أداء األعمال :
اخلدمات  مبشاريع  املتعلقة  والعامة  احلكومية  االستثمارية  النفقات  حجم  زيادة   .١
عامي  خالل  فعًال  تنفيذه  مت  مبا  مقارنة  لالقتصاد  التحتية  والبىن  األساسية 
القوانني  مشاريع  إعداد  خطوات  استكمال  جانب  إىل  (٢٠١١و٢٠١٢م)، 
اخلاص  القطاع  الستثمارات  اجلاذب  االستثمار  مناخ  بتهيئة  الكفيلة  واللوائح 
املحلي واألجنيب (مثل قانون السجل العقاري، وقانون املناطق االقتصادية اخلاصة، 
والتشريعات اخلاصة بنظام منتج الطاقة الكهربائية املستقل (IPP) وقانون الشراكة 

.((PPP) بني القطاعني العام واخلاص
إجناز إعداد اخلارطة االستثمارية، واليت توضح املشاريع اإلنتاجية واخلدمية ذات   .٢
اخلاص  القطاع  قبل  من  فيها  االستثمار  املتاح  واالجتماعية  االقتصادية  اجلدوى 
املحلي واألجنيب يف خمتلف القطاعات االقتصادية ويف خمتلف حمافظات اجلمهورية، 

وعمل خطة عملية لترويج االستثمار فيها داخليًا وخارجيًا.
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السعي ملعاجلة املشاكل والصعوبات اليت تواجه تنفيذ املشاريع القائمة املتعثرة منها   .٣
أو املعتمدة ومل يبدأ العمل فيها، مثل (حل مشاكل األراضي، وضمان حقوق 

امللكية، وتسريع وتبسيط إجناز املعامالت).
ملختلف  واالجتماعية  االقتصادية  اجلدوى  دراسات  إعداد  كفاءة  مستوى  رفع   .٤
املشاريع اإلمنائية وخططها التنفيذية ، مبا يساعد على رفع درجة الثقة لدى شركاء 

التنمية وبالتايل قبول االشتراك يف متويلها.
لتمويل  املتاح  األجنيب  التمويل  من  ممكن  حجم  أكرب  الستخدام  اجلاد  السعي   .٥

املشاريع اإلمنائية وبأقصى قدر ممكن من الكفاءة املالية واالقتصادية. 

رابعًا : يف جمال اإلدارة احلكومية :
استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية ونظام كشف   .١

الراتب يف خمتلف أجهزة القطاع احلكومي والعام املدين منه والعسكري.
يف  واملزدوجة  الومهية  الوظائف  من  الراتب  كشف  تنظيف  إجراءات  استكمال   .٢

خمتلف األجهزة احلكومية والعامة املدنية منها والعسكرية.
مواصلة تطبيق نظام التقاعد ومعاجلة أوضاع املتقاعدين.  .٣

مواصلة إجراءات هيكلة األجهزة احلكومية.  .٤
العمل على تطوير منظومة التأمينات االجتماعية واملعاشات، وتنويع اخلدمات يف   .٥
هذا املجال وحتسني جودا، هذا باإلضافة إىل رفع كفاءة تشغيل موارد صناديق 

التأمني املتاحة وتنويعها مبا يتوافق مع أولويات التنمية .

خامسًا : مؤشرات أداء االقتصاد الكلي للفترة (٢٠١٣ – ٢٠١٥م) :
انطالقًا من حرص احلكومة على حتقيق األهداف العامة للموازنات العامة لعام 
٢٠١٣م واإلطار االقتصادي واملايل متوسط املدى للفترة ٢٠١٣م – ٢٠١٥م 

ستسعى احلكومة إىل حتقيق األهداف الكمية األساسية التالية: 

النمو االقتصادي:    ١
من املتوقع أن حيقق الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي معدل منو يصل عام ٢٠١٣م 
إىل  استنادًا  وذلك  ٢٠١٢م،  عام   (٪٣,٥) مبعدل  مقارنة   (٪٦,٧) حنو  إىل 



14

الزيادة الكبرية املتوقعة يف حجم اإلنتاج من النفط اخلام عام ٢٠١٣م واليت 
تصل نسبتها (١٥,٣٪) مقارنة مبعدل سالب عام ٢٠١٢م بنحو (٤,١٪)، 
وذلك يف ظل منو جيد للقطاعات غري النفطية تصل نسبته إىل (٥,٨٪) مقارنة 
مبعدل (٤,٥٪) عام ٢٠١٢م، غري أن توقع معاودة تراجع حجم إنتاج النفط 
اخلام خالل عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥م ومبعدل سالب (٦,٣٪) و (٥,٥٪) على 
التوايل يف ظل توقع ثبات معدل منو الناتج املحلي للقطاعات غري النفطية خالل 
العامني املذكورين وبنحو (٦٪) سيساهم يف تراجع معدل النمو احلقيقي للناتج 
املحلي اإلمجايل خالهلما إىل حنو (٤,٤٪) و (٤,٧٪) على التوايل. وهذا ما 
يعين استمرار أداء االقتصاد القومي دون املستويات املرغوبة والالزمة إلحداث 
انتعاش اقتصادي ملموس أو زيادة فعليه يف حجم األوعية اإليرادية الرئيسية 

املتاحة.

التضخم:    ٢
تظهر التوقعات االقتصادية تراجع معدل التضخم ألسعار املستهلك من (١٩,٣٪) 
حنو  إىل  ٢٠١٣م  عام  ارتفاعه  مث  ٢٠١٢م،  عام   (٪٧) حنو  إىل  ٢٠١١م  عام 
(٩٪) متأثرًا حبركة االنتعاش خالل العام، أما خالل عامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م 
فيتوقع تراجعه خالهلما إىل حنو (٨,٥٪) و(٨,٢٪) على التوايل، مما يعين استمرار 

التضخم عند مستويات مرتفعة وغري مناسبة اقتصاديًا واجتماعيًا.
املديونية العامــة :   ٣

الداخلية  املديونية  رصيد  نسبة  تراجع  يقدر  واملالية  االقتصادية  التوقعات  حسب 
خالل  أما  ٢٠١١م،  اية  بـ(١١٣٪)  مقارنة   (٪١١٠) إىل  ٢٠١٢م  عام  اية 
عام ٢٠١٣م فيتوقع ارتفاع حجمها مع مراعاة املحافظة عليها عند نفس مستوى 
املحلي  الناتج  إىل  اخلارجية  املديونية  نسبة  تراجع  يتوقع  كما  ٢٠١٢م،  عام  نسبة 
اإلمجايل من (١٩,٣٪) عام ٢٠١١م إىل (١٨,٢٪) عام ٢٠١٣م، أما خالل عامي 
٢٠١٤و٢٠١٥م فتستهدف احلكومة خفض نسبة رصيد املديونية الداخلية إىل إمجايل 
املديونية  نسبة  تظل  حني  يف  التوايل  على  و(١٠٠٪)   (٪١٠٥) إىل  الذاتية  املوارد 

اخلارجية خالهلما عند نفس املستوى وهو دون (٢٠٪) من الناتج املحلي اإلمجايل.
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موقف ميزان املدفوعات اخلارجية :   ٤
تظهر توقعات البنك املركزي حتول عجز ميزان املدفوعات مبا نسبته (٤,٥٪) من 
الناتج املحلي اإلمجايل االمسي عام ٢٠١١م إىل فائض مبا نسبته (١,٢٨٪) جراء 
الزيادة الكبرية املتوقعة يف السحب من القروض واملنح اخلارجية عام ٢٠١٢م اليت 
تقدر بأكرب من ثالثة أضعاف ونصف مستواها عام ٢٠١١م هذا إىل جانب الزيادة 
املتوقعة يف كل من التحويالت اخلاصة املحصلة من اخلارج واالستثمارات األجنبية 
الداخلة مما ساهم يف زيادة حجم االحتياطيات اخلارجية للبنك املركزي، غري أن 
موقف ميزان املدفوعات حتول مرة أخرى إىل عجز حمدود عام ٢٠١٣م  ال تتعدى 
نسبته (١,٢٪) من الناتج املحلي اإلمجايل، مث يواصل العجز تراجعه خالل عامي 
ما  وهذا  التوايل  على  و (٠,٧٧٪)  تتعدى (٠,٧٪)  ال  بنسب  ٢٠١٤و٢٠١٥م 
يسمح ببقاء رصيد االحتياطيات اخلارجية عند مستوياا القائمة اية ٢٠١٣م على 
حنو يساعد يف حتسني الثقة يف الوضع االقتصادي وهذا ما يساهم يف إمكانية حتقيق 
معدالت  ارتفاع  من  احلد  يف  املسامهة  وبالتايل  الصرف  أسعار  يف  نسيب  استقرار 

التضخم خالهلما.

االحتياطيات اخلارجية للجهاز املصريف :   ٥
للجهاز  اخلارجية  األصول  صايف  رصيد  ارتفاع  يتوقع  النقدية  التوقعات  حسب 
املصريف من (٦,٤٥١)مليون دوالر اية ٢٠١١م إىل حنو (٦,٩٠٠)مليون دوالر 
مث  ٢٠١٣م،  عام  دوالر  حنو (٦,٥٠٠)مليون  إىل  تتراجع  مث  ٢٠١٢م،  عام  اية 
قدرة  ببقاء  يسمح  مما  ٢٠١٤و٢٠١٥م،  عامي  خالل  مستواه  عند  ثابت  يظل 
البنك املركزي على متويل الواردات مابني (٦ ٧) أشهر خالل الفترة (٢٠١٣ 
يف  سيساهم  ما  وهذا  اقتصاديًا،  واملرغوب  اآلمن  املستوى  ومبايفوق  ٢٠١٥م)، 

املحافظة على استقرار نسيب يف أسعار الصرف ومعدالت التضخم خالهلما.

البطالــة :   ٦
والقطاع  والعامة  احلكومية  االستثمارات  حجم  وحمدودية  القائم  الوضع  ظل  يف 
حدوث  يتوقع  احلقيقي،  اإلمجايل  املحلي  الناتج  منو  معدالت  تدين  وكذا  اخلاص، 
عام   (٪٣٦) من  نسبتها  تتراجع  حبيث  البطالة  ونسب  حجم  يف  حمدود  تراجع 
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٢٠١١م إىل (٣٤٪) عام ٢٠١٣م ، مث إىل (٣٢٪) عام ٢٠١٤م ، مث إىل (٣٠٪) 
عام ٢٠١٥م، مما يستدعي تدخل احلكومة القوي واملدروس من خالل سياسات 
حمددة تساعد يف حتريك االستثمار وبالتايل حتريك االقتصاد القومي حنو االنتعاش 

احلقيقي والقوي والذي يكفل توفري فرص عمل جديدة حقيقية ومناسبة.

عجز املوازنة العامة:   ٧
تظهر البيانات املالية للتنفيذ الفعلي حىت (٢٠١٢/١٢/١٧م) تراجع عجز املوازنة 
العامة الكلي من (٣١٦)مليار ريال مبا نسبته (٤,٦٪) من الناتج املحلي اإلمجايل 
 (٪٣,٢) نسبته  مبا  ٢٠١٢/١٢/١٧م  يف  ريال  (٢١٥)مليار  إىل  ٢٠١١م  عام 
من الناتج املحلي اإلمجايل، غري أن التوقعات لعام ٢٠١٣م تظهر ارتفاعه إىل حنو 
(٨,٥٪)، مث تراجعه إىل حنو (٧,٣٪) و (٦,٦٪) خالل عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥م 
املوازنة  عجز  خلفض  كبرية  جهودًا  بذلت  وكما  احلكومة  أن  إال  التوايل،  على 
املتوقع لعام ٢٠١٢م سوف تسعى عند التنفيذ الفعلي جاهدة للسيطرة على العجز 
اهللا  شاء  إن  السنوات (٢٠١٣ ٢٠١٥م)  خـالل  للعجز  املتوقعة  النسب  دون 

تعاىل.

 fK"*« fOz—  Œ_«

 ¡UCŽ_« %«uš_«Ë …uš_«

إن مشاريع املوازنات العامة للعام املايل ٢٠١٣م تعرب بكل وضوح وشفافية عن أهداف 
وأولويات وسياسات احلكومة اليت تستهدف بشكل رئيسي إعادة الوضع االقتصادي 
إىل حالة االستقرار احلقيقي الكفيل حبفز وجذب االستثمار اخلاص املحلي واألجنيب 
يئًة لتحقيق معدل منو اقتصادي حقيقي مرتفع والسيطرة على معدالت تضخم عند 

مستوى منخفض.
ويف ضوء املؤشرات العامة والقطاعية اليت تضمنتها مشاريع املوازنات العامة للعام املايل 

٢٠١٣م، ُيالحظ مايلي:
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حزمة  تنفيذ  عن  املترتبة  النتائج  ضوء  يف  للدولة  العامة  املوازنات  مشاريع  ُبنيت  أوًال: 
السياسات واإلجراءات اليت نفذا احلكومة خالل عام ٢٠١٢م وما ترتب عليها 
من زيادة يف حجم اإلنفاق العام احلتمي ومنوه مبعدالت تفوق معدالت منو املوارد 
العامة، بل وحمدودية وتراجع موارد متويل عجز املوازنة من مصادر حملية آمنة وغري 
تضخمية، وعلى الرغم من ذلك فقد اشتملت تقديرات املوازنة العامة للدولة للعام 
املايل ٢٠١٣م على حتميات التنفيذ الفعلي واحلتميات اليت السبيل لتجنبها وتلك 
الالزمة إلعادة الوضع االقتصادي إىل حالة االستقرار احلقيقي الذي يسمح بتحقيق 
انتعاش اقتصادي يضمن حتقيق معدالت منو اقتصادي مرتفع ومستدام من خالل 
قطاع  يف  واإلستراتيجية  األولوية  ذات  واملجاالت  القطاعات  حنو  اإلنفاق  توجيه 

البنية التحتية واخلدمات األساسية من كهرباء وطرق وغريها.
ثانيًا: مازالت النفقات احلتمية اليت الميكن املساس ا يف ظل الظروف الراهنة كفاتورة 
األجور واملرتبات ودعم املشتقات النفطية وأعباء خدمة الدين العام ونفقات الرعاية 
فائض  حتقيق  دون  حتول  العامة،  النفقات  إمجايل  من  كبرية  نسبة  متثل  االجتماعية 

جاري ميكن توجيهه حنو اإلنفاق التنموي الرأمسايل واالستثماري.
ثالثًا: بالرغم من جهود احلكومة إلعادة هيكلة فاتورة دعم املشتقات النفطية خالل عام 
٢٠١٢م، إال أن احلجم املقدر هلا يف مشروع موازنة العام املايل ٢٠١٣م اليزال 
٢٠١٢م  العام  عن  ريال  (٤٠)مليار  بزيادة  ريال  (٣٤٨)مليار  بلغ  حيث  مرتفعًا 
وهذا ماجعل نسبتها إىل إمجايل النفقات العامة ترتفع من (١١,٦٪) عام ٢٠١٢م 
إىل (١٢,٦٪)عام ٢٠١٣م، (وذلك رغم تثبيت سعر برميل النفط عند مستوى 
االستهالك  كمية  ارتفاع  بسبب  للربميل)  (٧٥)دوالر  وهو  املرتفع  السابق  العام 
املحلي من املشتقات النفطية املقدرة لعام ٢٠١٣م، فيما تراجعت حصة احلكومة 

من الصادرات النفطية مبا نسبته (١٨,٦٪).
رابعًا: االخنفاض يف تقديرات إيرادات النفط الذي جنم بشكل رئيسي عن اخنفاض حصة 
حجم  إمجايل  اخنفاض  توقع  بسبب  ٢٠١٣م    عام  يف  اخلام  النفط  من  الدولة 
اإلنتاج  يف ظل تثبيت سعر برميل النفط اخلام املتوقع عند (٧٥) دوالر للربميل، 
حيث قدرت حصة احلكومة السنوية من كميات النفط املقدر إنتاجها خالل عام 
٢٠١٣م بـ(٥٦,٢٢٤,٦٣٣) برميل باخنفاض عن املقدر يف موازنة عام ٢٠١٢م 
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بـ(٥,٩٨٧,٨٩١) برميل مبا نسبته (٩,٦٪)، يف حني ُقدرت اإليرادات املتوقعة 
دوالر   (٤٦٢,٣٠٦,٥٠٠) مببلغ  ٢٠١٣م  املايل  للعام  املسال  الطبيعي  الغاز  من 
أمريكي، أي مايعادل (٩٧,٠٨٤) مليون ريال مقارنة (٤٦,٧٧٦) مليون ريال 

عام ٢٠١٢م وبنسبة زيادة (١٠٧,٦٪) عن العام املاضي.
 خامسًا: مت التركيز يف جانب النفقات الرأمسالية واالستثمارية يف مشاريع املوازنات٢٠١٣م 
على مشاريع البىن التحتية، وخاصة يف جماالت الطرق، والكهرباء، واملياه والصرف 
الصحي، وكذا مشاريع اخلدمات األساسية (التعليم، الصحة)، ملا لذلك من مسامهة 
ليس فقط يف اخلروج من حاليت الركود والتدهور االقتصاديني بل ويف خلق فرص 

عمل جديدة للشباب وحتفيز النمو االقتصادي.
زيادة  مت  حيث  خاصه،  امهية  املحافظات  يف  االساسية  اخلدمات  حتسني  إيالء  سادسًا: 
 ٪٤٦ بنحو  التعليم  خدمات  جمال  يف  ٢٠١٣م  عام  املحلية  السلطة  خمصصات 

والتعليم الفين ٣٢٪ والصحة ٢٥٪.
سابعًا: حرصت احلكومة يف مشاريع موازناا للعام املايل ٢٠١٣م ويف ضوء اإلمكانات 
واملوارد املتاحة ليس فقط على استيعاب أي التزامات سابقة للمشاريع االستثمارية 
ووضع املخصصات الالزمة الستمرار تنفيذ املشاريع االستثمارية القائمة   خاصة 
يف قطاع البىن التحتية األساسية وقطاع اخلدمات األساسية  بل ويف ذات الوقت 
موازنات  يف  املعتمدة  املخصصات  على  اإلبقاء  األقل  على  أو  املخصصات  زيادة 
وعلى  األساسية،  العامة  اخلدمات  لتقدمي  والالزمة  ٢٠١٢م  املايل  للعام  اجلهات 

النحو التايل:
1: W*dA9!« œ—«u*« WOLM( ŸUD)  Æ±

: r?????OKF#!«  1-
ُقدرت االعتمادات لقطاع التعليم املدرجة يف مشاريع املوازنات العامة 
املختلفة للسنة املالية ٢٠١٣م مببلغ (٤٤٧,٠٠٨) مليون ريال، مقابل 
مبلغ (٤٣٦,٣١٢) مليون ريال عام ٢٠١٢م، بزيادة قدرها (١٠,٦٩٦) 

مليون ريال وبنسبـة منو(٢,٥٪).
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العامة  املوازنات  مشاريع  يف  املدرجة  الصحة  قطاع  اعتمادات  ُقدرت 
املختلفة للسنة املالية ٢٠١٣م مببلغ  (١٤٤,٢٦١) مليون ريال، مقابل 
مبلغ (١٢٦,٦٩٢) مليون ريال عام ٢٠١٢م، بزيادة قدرها (١٧,٥٦٩) 

مليون ريال، وبنسبة منو (١٣,٩٪).

1:WO#%#!« vM9!« ŸUD)  Æ6
أولت احلكومة اإلنفاق االستثماري على البىن التحتية يف قطاعي (الكهرباء 
والطرق) اهتمامًا كبريًا يف مشاريع موازناا العامة للسنة املالية ٢٠١٣م ، ملا 
لذلك من تأثري إجيايب يف جمال يئة البيئة املالئمة لالستثمار ومن مث يف ارتفاع 
معدل منو الدخل القومي وبالتايل حتسني متوسط دخل الفرد ومستوى معيشته، 
مما يعزز سياسات مكافحة الفقر. وانطالقًا من ذلك بلغت اعتمادات البىن التحتية 
املدرجة يف مشاريع املوازنات العامة املختلفة لعام ٢٠١٣م مبلغ (٦٠٩,٣٧٨) 
مليون ريال مقارنة مببلغ (٥٩٤,٢٨٩) مليون ريال عام ٢٠١٢م، بزيادة قدرها 

(١٥,٠٨٩) مليون ريال وبنسبة منو (٢,٥٪)، موزعة كما يلي:
(املبالغ مباليني الرياالت)

نسبة التغريمقدار التغري٢٠١٣م٢٠١٢مالبيان
٣,٢ ٪١٩٩,٤٩١٢٠٥,٨٨٨٦,٣٩٧  قطاع الطرق

٣,٤ ٪٣٢٥,٤٥٥٣٣٦,٤٨١١١,٠٢٦  قطاع الكهرباء

: w3UL#;ô« ÊU&_« WJ94 Z&«d"  Æ<
حرصت احلكومة على رصد املخصصات السنوية الالزمة لتفعيل برامج شبكة األمان 
االجتماعي واليت تستهدف التخفيف من حدة الفقر عن طريق مساعدة الفئات الفقرية 
برنامج  إطار  يف  منها  للمستهدفني  النقدي  الدعم  وزيادة  واجتماعيًا  اقتصاديًا  واملعدمة 
صندوق الرعاية االجتماعية، وكذا – دعم املشتقات النفطية  وإجياد فرص عمل جديدة، 
واليت  األخرى  االجتماعي  األمان  شبكة  برامج  لتفعيل  الالزم  التمويل  ختصيص  مت  كما 
تقوم بتنفيذ مشاريع البىن التحتية ومشاريع تطوير اخلدمات األساسية، وُتقدر االعتمادات 



20

املرصودة هلذه الربامج يف مشاريع موازنات عام ٢٠١٣م على النحو التالـي:
(املبالغ مباليني الرياالت)

نسبة التغريمقدار التغري٢٠١٣م٢٠١٢مالبيان
(١٤ ٪)(١١,٣١٥)٨٠,٦٥٣٦٩,٣٣٨صندوق الرعاية االجتماعية

٦,٢ ٪٣١,٦٠٦٣٣,٥٦٥١,٩٥٩الصندوق االجتماعي للتنمية

٨٨,٧ ٪٥,٠٥٨٩,٥٤٢٤,٤٨٤برنامج األشغال العامة

(٤,٢ ٪)(٤,٨٧٢)١١٧,٣١٧١١٢,٤٤٥اإلمجـــايل
 يرجع االخنفاض يف مشروع موازنة صندوق الرعاية االجتماعية لعام ٢٠١٣م اىل خفض ماتضمنته موازنة عام 
٢٠١٢م من مبالغ رصدت ملرة واحدة مقابل مستحقات حاالت الضمان املنفذة عام ٢٠١١م للفترة (ابريل   

ديسمرب ٢٠١١م)

هذا وتبلغ خمصصات خمتلف برامج احلماية االجتماعية يف مشروع املوازنة العامة للدولة 
لعام ٢٠١٣م مبلغ (٥٠٩,٩٦٠) مليون ريال، مبا نسبته (١٩,١ ٪) من إمجايل اإلنفاق 

العام.

   !"#$%& !'() /*+&
 ,-./+& 0&12+&3 412+&

ويف ضوء ما سبق، امسحوا يل أن استعرض املالمح الرئيسية ملشاريع املوازنات العامة 
للعام املايل ٢٠١٣م بصورة إمجالية وعلى النحو التايل: 

&'W!ËbK! W#UF!« W½“«u*« ŸËdA# ' ÎôË$

 'W#UF!« œ—«u*« V½U( &±

ُقدرت املوارد العامة يف مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ٢٠١٣م مببلغ 
(٢,٠٨٤,٢١٢) مليون ريال، موزعة على النحو التايل:  
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املوارد العامة بدون االقتراض اخلارجي:   ¿
مليون   (٢,٠٣٩,٣٨١) مببلغ  اخلارجي  االقتراض  بدون  العامة  املوارد  ُقدرت 
ريال، وقد جاءت هذه التقديرات بصورة أساسية حمصلة ألهم املوارد العامة، وهي:

األمهية النسبية%املبلغ (مليون ريال)البيــــــــان
إيرادات النفط والغاز   ١,٠٢١,٨٧٥٥٠,١

إيرادات مصلحة الضرائب   ٥٠٧,٦٣٧٢٤,٩
إيرادات مصلحة اجلمارك   ١٠٠,٠٦٨٤,٩

حصة احلكومة من فائض األرباح   ٢٢٨,٥٢٠١١,٢
بقية املوارد الذاتية املحلية   ٨٣,٩٧٠٤,١

املنح اخلارجية املتوقعة   ٩٧,٣١١٤,٨
٢,٠٣٩,٣٨١١٠٠إمجايل املوارد العامة بدون االقتراض اخلارجي

¿  املوارد من القروض اخلارجية: 
ُقدرت املوارد من القروض اخلارجية مببلغ (٤٤,٨٣١) مليون ريال. 

'W#UF!« %U#«b)²Ýô« V½U( &*
    بلـغ إمجالـي االستخـدامات العامة املقدرة يف مشروع املوازنة العامـة للدولة 
للسنة املالية ٢٠١٣م مبلغ (٢,٧٦٦,٩٩٩) مليون ريال، موزعـة عـلى النحو التايل:

املوازنة التشغيلية :   ¿
ُقدرت نفقات املوازنة التشغيلية حبوايل مبلغ (٢,١٩٠,١٥٧) مليون ريال 
بزيادة مقدارها (٨١,٧٣٠) مليون ريال وبنسبة منو مل تتجاوز (٣,٩٪) عن 

ربط عام ٢٠١٢م، وأهم أوجـه الصـرف للموازنة التشغيلية كما يلي:
     مليون ريال
أجور وتعويضات العاملني       ٩٠٥,٦٣١   

نفقات على السلع واخلدمات واملمتلكات        ٦٥٠,٠٥٥      
اإلعانات واملنح واملنافع االجتماعية       ٥٨٦,٥٤٦    
نفقات اجلهات غري املبوبة       ٤٧,٩٢٥   
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املوازنة الرأمسالية :   ¿
ُقدرت نفقات املوازنة الرأمسالية مببلغ (٤٧٧,٤٤٢) مليون ريال باخنفاض 
مقداره (٤٦,٧٣٧) مليون ريال ونسبة تراجع (٨,٩٪) عن عام ٢٠١٢م؛ 

موزعة على النحو التايل:
مليون ريال

   ٣٨٤,٥٧١ اكتساب األصول غري املالية       
املسامهة احلكومية برؤوس أموال             

الوحدات االقتصادية املحلية واخلارجية                 ٩٢,٨٧١

سداد القروض املحلية واخلارجية:    
ُقدر سداد القروض املحلية واخلارجية (*)مببلغ (٩٩,٤٠٠) مليون ريال 
موزعة  (١٤٧,٧٪)؛  منو  ونسبة  ريال  مليون   (٥٩,٢٦٥) مقدارها  بزيادة 

على النحو التايل:
مليون ريال
سداد القروض اخلارجية            ٤٦,٨٠٠      
سداد القروض املحلية            ٥٢,٦٠٠   

'W½“«u*« ŸËdA# w+ e"F!«  &,
يف ضوء التقديرات لكل من املوارد واالستخدامات، يتوقع أن يسفر تنفيذ املوازنة 
مببلغ  صايف  نقدي  عجز  وعن  ريال  مليون   (٦٢٨,٢١٨) مببلغ  كلي  نقدي  عجز  عن 
(٦٨٢,٧٨٧) مليون ريال وبنسبة (٨,٥٪) و(٩,٢٪) على التوايل من ناتج حملي إمجايل 
مقدر مببلغ (٧,٣٩١,٩٣٢) مليون ريال، وتعود األسباب الرئيسية للزيادة يف هذا العجز 
العامة،  املوارد  يف  الزيادة  فاقت  واليت  العامة  االستخدامات  حجم  يف  الكبرية  الزيادة  إىل 
وااللتزامات  ٢٠١٢م،  موازنة  خارج  نفذت  اليت  الفعلي  التنفيذ  حتميات  عن  والناجتة 

احلتمية لعام ٢٠١٣م اليت السبيل إىل جتنبها.

(*) ميثل سداد القروض املحلية يف التزامات الصكوك االسالمية.
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&'W-U)« o¹œUMB!«Ë WI×K*«Ë WKI².*« %«bŠu!« %U½“«u# ' ÎUO½U/
مليون ريال

بلغ إمجايل تقديـرات املوارد واالستخـدامات اجلـارية 
والرأمسالية يف مشروع عام ٢٠١٣م مبلغ            ٥٤٧,٣٢٦ 
مقارنة بربط بلغ يف عام ٢٠١٢م مبلـغ            ٥٣٤,٥١١

وبزيادة قدرها               ١٢,٨١٥  
وبنسبــة زيادة              ٢,٤٪

&'©jK²)*«Ë ÂUF!«®ÍœUB²0ô« ŸUDI!« %«bŠË %U½“«u# l¹—UA# ' ÎU¦!U/
مليون ريال           

بلغ إمجايل االستخدامات واملوارد اجلارية والرأمسالية يف مشروع    
٤,٦٥٧,٥٨٧ موازنات الوحدات االقتصادية للعام املايل ٢٠١٣م مبلغ     
مقارنة بربط بلغ يف عام ٢٠١٢م مبلغ           ٤,٥٥٢,١٠٨   
١٠٥,٤٧٩ بزيـــادة تقدر مببلغ                

٪٢,٣ وبنسبـــــة                   
يتوزع هذا اإلمجايل، على مجيع مكونات القطاع االقتصادي (إنتاجي، خدمي، خمتلط) وعلى النحو 

التايل: 
مشروع موازنات الوحدات االقتصادية يف القطاع اإلنتاجي:     ١

بلغ إمجايل تقديرات االستخدامات واملوارد اجلارية والرأمسالية   
           مليون ريال

يف هذا القطاع للعام املايل ٢٠١٣م مبلغ          ٤,٣١٠,٢٦١
مقارنة بربط بلغ يف عام ٢٠١٢م مبلغ           ٤,٢٣٣,٠٥١   

وبزيـــادة تقدر مببلغ            ٧٧,٢١٠
وبنسبــــة              ١,٨٪
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مشروع موازنات الوحدات االقتصادية يف القطاع اخلدمي:     ٢
بلغ إمجايل تقديرات االستخدامات واملوارد اجلارية والرأمسالية   

           مليون ريال
يف هذا القطاع للعام املايل ٢٠١٣م مبلغ          ١٨٨,٧٢١
مقارنة بربط بلغ يف عام ٢٠١٢م مبلغ           ١٧٥,٠٧٧   
بزيادة تٌُقــــدر مببلغ            ١٣,٦٤٤
وبنسبـــــة             ٧,٨٪

مشروع موازنات الوحدات االقتصادية يف القطاع املختلط:     ٣
بلغ إمجايل تقديرات االستخدامات واملوارد اجلارية والرأمسالية   

يف هذا القطاع للعام املايل ٢٠١٣م                  ١٥٨,٦٠٥
مقارنة بربط بلغ يف عام ٢٠١٢م مبلغ           ١٤٣,٩٨٠   
وبزيـــادة تقدر مببلغ               ١٤,٦٢٥
وبنسبـــــة                 ١٠,٢٪

وقد أسفرت مشاريع موازنات وحدات القطاعني العام واملختلط عن حصة للدولة يف 
فائض األرباح لعام ٢٠١٣م مببلغ (٢٢٨,٢٧١)مليون ريال، مقابل (٢١٠,١٥٣) مليون 
ريال لعام ٢٠١٢م بزيادة مقدارها (١٨,١١٨)مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت (٨,٦٪) 
وإعانة عجز جاري لعام ٢٠١٣م مببلغ (٤٤,٧٥٧) مليون ريال مقابل (٣٧,٥٨٣)مليون 
ريال يف عام ٢٠١٢م بزيادة قدرها (٧,١٧٤) مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت (١٩,١٪).
فيما بلغت املسامهة الرأمسالية للدولة للعام ٢٠١٣م مبلغ (٩٢,٤٠٧) مليون ريال، 
مقابل (٩٢,٤٩٧) مليون ريال ربط عام ٢٠١٢م وبنقص قدره (٩٠) مليون ريال وبنسبة 

بلغت (٠,١٪).

وقد تضمنت جملدات املوازنات املرفقة تفاصيل كاملة عن مشاريع املوازنات العامة 
املختلفة لعام ٢٠١٣م، وكذا توقعات اإلطار متوسط املدى للموازنة العامة للدولة للفترة 

(٢٠١٤ ٢٠١٥م).
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نؤكد ملجلسكم املوقر بأن ماساد من تعاون وتكامل قويني ومثمرين بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية خالل الفترة املاضية، سيتعزز يف الفترة القادمة على حنو ينعكس 
بصورة إجيابية على استكمال ماهو هام وأولوية من تشريعات مالية واقتصادية تسهم 

يف حتقيق األهداف والربامج والسياسيات التنموية االقتصادية واالجتماعية.
وحنن على ثقة من أن مناقشـاتكم وآراءكم وتوصياتكم اجلادة واملثمرة ملشاريع 
املوازنات العامة، سـتلقى جل اهتمامنا سـواًء خالل تنفيذنا ملشاريع موازنات هذا 

العام أو عند إعدادنا وتنفيذنا ملشاريع موازنات األعوام القادمة.
وما جيب التنويه إليه أن تنفيذ نفقات مشـروع املوازنـة العامة للدولة ٢٠١٣م 
مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق األسس واالفتراضات اليت ُقدرت على أساسها املوارد، 
ويف حالة عدم تأكد ذلك يكون من الضروري إعادة النظر يف كل تقديرات اإلنفاق 

يف املوازنة إلعادة توظيف ماهو متاح من موارد ملواجهة احلتميات وااللتزامات.
 ويف األخري اليسـعين إال أن أتقدم خبالص الشـكر والتقدير للمجلس على 
مؤازرتـة الدائمة والدؤوبة جلهود احلكومة، سـائًال املوىل عجز وجل أن يكلل 
جهودنا مجيعًا ويوفقنا ملا فيه خري الوطن ورفعته وحتسني مستوى معيشة أبنائه يف 

ظل قيادة األخ/ عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية (حفظه اهللا). 
        والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،

t???O(u!« bLŠ$ d)-
W??????O!U*« d???¹“Ë  
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ـان
ـ
ـ
ـ
البي

سبة
الن

 %
 

72,267,222

عام
ربط

تالجارية
ستخداما

اال
 :

باالول
البا

:
حكمها

واالجورومافي
ت
المرتبا

صادية
تاالقت

تالوحدا
موازنا

شروع
االطارالعاملم

)
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والرا
الموازنةالجارية
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للعامالمالي

اوال
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الموازنةالجارية
رقم
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(
ـة

ـ
ـوريةاليمني

ـ
ـ
ـ
الجمه

وزارةالمالية
صادية

تاالقت
قطاعالوحدا

ـروع
ش
م

(+التغير
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2013

بالثاني
البا

 :
شرةلالنتاج

تالمبا
ستلزما

الم

ث
بالثال

البا
 :

صة
ص
تالتحويليةوالمخ

صروفا
الم

ي
شاطالجار

ضالن
فائ

المواردالجارية
 :

باالول
البا

 :
ي
شاطالجار

تالن
ايرادا

بالثاني
البا

 :
تالمتنوعة

االيرادا

ث
بالثال

البا
 :

مالية
ق
تاورا

ايرادا

بالرابع
البا

 :
جاريةتحويلية

ت
ايرادا

تالجارية
ستخداما

جملةاال

صةالحكومة
ح

تالجارية
ستخداما

عاماال
اجمالي

1
  

العجزالمرحل

بالرابع
البا

 :
قيدالتنفيذ

ت
شروعا
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ثانيا
:

سمالية
الموازنةالرا
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العجزالمعان

س
بالخام

البا
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سمالية
تالرا

التحويال

تالحكومة
ساهما

م

سمالية
تالرا

ستخداما
عاماال

اجمالي

جملةالمواردالجارية
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شاطالجار

عجزالن

عامالمواردالجارية
اجمالي

تالجارية
عجزالعمليا

س
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ساد
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االيراد

ستثمارية
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فيالم
ساهمةالحكومة
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سمالية
عامالمواردالرا

اجمالي
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132,762,955
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3,124,864,247
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29,613,336
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4,022,889,593
 

3,903,415,293
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17,466,871

 
16

 
38,724,689
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ـ
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ـ
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بال
البا

 :

سمالية
تالتحويليةالرا

االيرادا

سمالية
جملةالمواردالرا

عامالمواردالجارية
اجمالي

سمالية
والرا

3,425,033,716

132,762,955

3,630,063,893

273,351,400

3,903,415,293

200,847,377

128,788,544

329,635,921

4,233,051,214

84,871,771

3,500,951,111

148,033,971

3,733,856,853

289,032,740

4,022,889,593

171,779,851

115,591,478

287,371,329

4,310,260,922

12,604,549

75,917,395

15,271,016

103,792,960

15,681,340

119,474,300 
29,067,526 
13,197,066 
42,264,592

77,209,708

17212363
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3,124,864,247

538,423,194

29,613,336

3,899,743,180

3,672,113

3,903,415,293

236,521,774

93,114,147

329,635,921

4,233,051,214

3,295,674,359

420,147,711

31,002,476

4,017,945,854

4,943,739

4,022,889,593

212,582,354

74,788,975

287,371,329

4,310,260,922

170,810,112 
118,275,483

1,389,140

118,202,674

1,271,626

119,474,300 
23,939,420 
18,325,172 
42,264,592

77,209,708

206,842,403
271,121,308

64,278,905

5

 
225313353

 
10 
20 
132

1
)

(
ت
فالرياال

باال
االرقام



48

ـان
ـ
ـ
ـ
البي

سبة
ن

الزبادة
%

32,593,072

ـط
ـ
ـ
رب

تالجارية
ستخداما

اال
 :

باالول
البا

 :

حكمها
في

وما
واالجور

ت
المرتبا

سمالية
والرا

والمواردالجارية
ت
ستخداما

تاال
تاالجماليةلتقديرا

البيانا

رقم
جدول

)3
)أ

ـة
ـ
ـوريةاليمني

ـ
ـ
ـ
الجمه

وزارةالمالية
صادية

تاالقت
قطاعالوحدا

القطاعالخدمي

ـروع
ش
م

ق
ـار

ـ
الف

2012
2013

ـان
ـ
ـ
ـ
البي

سبة
ن

الزبادة
%

ـط
ـ
ـ
رب

ـروع
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ـار

ـ
الف

2012
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بالثاني
البا

 :
ضالبيع

تبغر
شتريا

وم
تاالنتاج

ستلزما
م

ث
بالثال

البا
 :

صة
ص
والمخ

تالجاريةالتحويلية
صروفا

الم

المواردالجارية
 :

باالول
البا

 :

ي
شاطالجار

تالن
ايرادا

بالثاني
البا

تالمتنوعة: 
االيرادا

ث
بالثال

البا
 :

قالماليةوالعوائد
تاالورا

ايرادا

بالرابع
البا

 :

جاريةتحويلية
ت
ايرادا

تالجارية
ستخداما

جملةاال
ـ
ح

 /
التوزيع

تالجارية
ستخداما

عاماال
اجمالي

بالرابع
البا

قيدالتنفيذ: 
ت
شروعا

م

سمالية
تالرا

ستخداما
اال

 :

س
بالخام

البا
سمالية: 

تالرا
التحويال

سمالية
تالرا

ستخداما
جملةاال

تالجارية
ستخداما

عاماال
اجمالي

سمالية
والرا

جملةالمواردالجارية
ـ
ح

 /
العجز

عامالمواردالجارية
اجمالي

س
بالخام

البا
 :

سمالية
تالرا

االيرادا

سمالية
المواردالرا

 :

س
ساد

بال
البا

 :

سمالية
تالتحويليةالرا

االيرادا

سمالية
جملةالمواردالرا

عامالمواردالجارية
اجمالي

سمالية
والرا

38,537,146

10,889,847

82,020,065

8,421,350

90,441,415

81,454,888

3,180,394

84,635,282

175,076,697

39,099,849

44,516,714

11,979,549

95,596,112

10,512,796

106,108,908

78,711,873

3,899,743

82,611,616

188,720,524

6,506,777

5,979,568

1,089,702

13,576,047

2,091,446

15,667,493 
2,743,015

719,349

 
2,023,666

13,643,827

201610172517 3

23 28

53,397,184

1,374,585

5,000

56,530,415

33,911,000

90,441,415

80,027,800

4,607,482

84,635,282

175,076,697

62,863,270

1,398,194

20,000

66,295,910

39,812,998

106,108,908

82,441,751

169,865

82,611,616

188,720,524

9,466,086

23,609

15,000

9,765,495

5,901,998

15,667,493

2,413,951 
4,437,617 
2,023,666

13,643,827

1,753,646
2,014,446

260,800

182300

151717173
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ـروع
ش
م

ق
ـار

ـ
الف

2012
2013

ـان
ـ
ـ
ـ
البي

سبة
ن

الزبادة
%

ـط
ـ
ـ
رب

ـروع
ش
م

ق
ـار

ـ
الف

2012
2013

بالثاني
البا

 :
ضالبيع

تبغر
شتريا

وم
تاالنتاج

ستلزما
م

ث
بالثال

البا
 :

صة
ص
والمخ

تالجاريةالتحويلية
صروفا

الم

المواردالجارية
 :

باالول
البا

 :

ي
شاطالجار

تالن
ايرادا

بالثاني
البا

تالمتنوعة: 
االيرادا

ث
بالثال

البا
 :

قالماليةوالعوائد
تاالورا

ايرادا

بالرابع
البا

 :

جاريةتحويلية
ت
ايرادا

تالجارية
ستخداما

جملةاال
ـ
ح

 /
التوزيع

تالجارية
ستخداما

عاماال
اجمالي

بالرابع
البا

قيدالتنفيذ: 
ت
شروعا

م

سمالية
تالرا

ستخداما
اال

 :

س
بالخام

البا
سمالية: 

تالرا
التحويال

سمالية
تالرا

ستخداما
جملةاال

تالجارية
ستخداما

عاماال
اجمالي

سمالية
والرا

جملةالمواردالجارية
ـ
ح

 /
العجز

عامالمواردالجارية
اجمالي

س
بالخام

البا
 :

سمالية
تالرا

االيرادا

سمالية
المواردالرا

 :

س
ساد

بال
البا

 :

سمالية
تالتحويليةالرا

االيرادا

سمالية
جملةالمواردالرا

عامالمواردالجارية
اجمالي

سمالية
والرا

54,768,550

48,362,021

113,740,362

10,400,100

124,140,462

3,028,700

16,811,123

19,839,823

143,980,285

12,187,956

57,101,042

53,493,948

122,782,946

10,419,097

133,202,043

3,194,500

22,208,892

25,403,392

158,605,435

1,578,165

2,332,492

5,131,927

9,042,584

18,997

9,061,581

165,800

5,397,769

5,563,569

14,625,150

154118075322810

109,384,357

1,907,650

690,000

124,140,462

0

124,140,462

6,590,586

13,249,237

19,839,823

143,980,285

120,024,916

1,100,150

550,000

133,202,043

0

133,202,043

6,858,237

18,545,155

25,403,392

158,605,435

10,640,559 
807,500 
140,000

9,061,581

0

9,061,581

267,651

5,295,918

5,563,569

14,625,150

12,158,455
11,526,977
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اليمين١ املركزي ٦%١٤٨،٢٠٠،٠٠٠١٤٨،٢٠٠،٠٠٠١٥٧،٦٨٧،٠٠٠١٥٧،٦٨٧،٠٠٠٩،٤٨٧،٠٠٠البنك

اليمين٢ األهلي ٢٣%٤،١٨٤،٦٢٠١،٧٦٨،٠٠٢٤،١٨٤،٦٢٠٢،١٧٦،٠٠٢٤٠٨،٠٠٠البنك

الزراعي٣ التسليف ٤١%٥،٦٨٠،٥٠٠٢،٤٠٠،٠١١٦،٥٠٠،٠٠٠٣،٣٨٠،٠٠٠٩٧٩،٩٨٩بنك

التأمني٤ وإعادة للتأمني اليمنية ٠%٠٠٠٠٠الشركة

والالسلكية٥ السلكية ١٦%٣٤،٩٨٤،٣٥٠١٩،٠٠٠،٠٠٠٤٠،٦٧٠،١٩٥٢٢،٠٨٧،٩٨٣٣،٠٨٧،٩٨٣م.ع. لإلتصاالت

الصحي / األمانة٦ والصرف للمياه ٠%٠٠٠٠٠م . احمللية

الصحي / عدن٧ والصرف للمياه ٠%٠٠٠٠٠م . احمللية

الصحي / احلديدة٨ والصرف للمياه ٠%٠٠٠٠٠م . احمللية

الصحي / إب٩ والصرف للمياه ٠%٠٠٠٠٠م . احمللية

الصحي / سيئون١٠ والصرف للمياه ٠%٠٠٠٠٠م . احمللية

الصحي / البيضاء١١ والصرف للمياه ٠%٠٠٠٠٠م . احمللية

الصحي / املكال١٢ والصرف للمياه ٠%٠٠٠٠٠م . احمللية

الصحي / ذمار١٣ والصرف للمياه ٠%٠٠٠٠٠م . احمللية

الربي / األمانة١٤ للنقل العامة ٠%٠٠٠٠٠املؤسسة

الربي / عدن١٥ للنقل العامة ٠%٠٠٠٠٠املؤسسة

الربي / حضرموت١٦ للنقل العامة ٠%٠٠٠٠٠املؤسسة

األمسنت١٧ وتسويق لصناعة العامة ٠%١٢،٧٨١،١٠٠٥،٤٠٠،٠١٥١٠،٤٠٠،٠٠٠٥،٤٠٨،٠٠٠٧،٩٨٥املؤسسة

األمساك   املكال١٨ تعليب ٨٢%٦٧،٥٠٠٢٨،٥١٩١٠٠،٠٦٥٥٢،٠٣٤٢٣،٥١٥مصنع

اليمنية١٩ اإلقتصادية ٢٣%٤،٧٣٣،٨٠٠٢،٠٠٠،٠٣١٤،٧٣٣،٨٠٠٢،٤٦١،٥٧٦٤٦١،٥٤٥املؤسسة

املدرسي٢٠ الكتاب ٢٣%٣،٥٥٠،٣٠٠١،٥٠٠،٠٠٢٣،٥٥٠،٢٩٦١،٨٤٦،١٥٤٣٤٦،١٥٢م.ع. لطباعة

والغاز٢١ ١%٥٩،١٦٩،٢٣٠٢٤،٩٩٩،٠٠٠٥٩،٧٣٤،٢٧٣٢٥،٢٣٧،٧٣٠٢٣٨،٧٣٠م . ي . ع . للنفط

للكهرباء٢٢ العامة ٠%٠٠٠٠٠املؤسسة

الربي٢٣ النقل شئون لتنظيم العامة ٠%٠٠١،٤٧٢،٤٩١٧٦٥،٦٩٥٧٦٥،٦٩٥اهليئة

٢٧٣،٣٥١،٤٠٠٢٠٥،٢٩٥،٥٨٠٢٨٩،٠٣٢،٧٤٠٢٢١،١٠٢،١٧٤١٥،٨٠٦،٥٩٤
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اليمنية١ األمحر البحر موانئ ٤٠%٢،٨٤٠،٢٤٠١،٢٠٠،٠٠١٣،٢٢٤،٠٠٠١،٦٧٦،٤٨٠٤٧٦،٤٧٩مؤسسة

اليمنية٢ عدن خليج موانئ ٥٠%١،١٨٣،٤٤٠٥٠٠،٠٠٣١،٤٤٣،٤٤٦٧٥٠،٥٩٢٢٥٠،٥٨٩مؤسسة

اليمنية٣ العريب البحر موانئ ٣٥٠%٤٧،٣٤٠٢٠،٠٠١١٧٣،٠٧٩٩٠،٠٠١٧٠،٠٠٠مؤسسة

البحرية٤ للشئون العامة ٣٤%٣٩٢،٩٠٠١٦٦،٠٠٠٤٢٧،٠٠٠٢٢٢،٠٤٠٥٦،٠٤٠اهليئة

واألرصاد٥ املدين للطريان العامة ٢٣%٣،١٩٥،٢٧٠١،٣٥٠،٠٠٢٣،٢٠٠،٠٠٠١،٦٦٤،٠٠٠٣١٣،٩٩٨اهليئة

الزراعية٦ للخدمات العامة ٢٣%٩،٤٧٠٤،٠٠١٩،٤٧٠٤،٩٢٤٩٢٣املؤسسة

واجلسور٧ للطرق العامة ١١٧%٥٦،٨٢٠٢٤،٠٠٦١٠٠،٠٠٠٥٢،٠٠٠٢٧،٩٩٤اهليئة

الربيدي٨ والتوفري للربيد العامة ٤٥٢%٣٩٥،٢٧٠١٦٧،٠٠٢١،٧٧٢،٥٧٤٩٢١،٧٣٨٧٥٤،٧٣٦اهليئة

(ذمار)٩ البطاطس بذور  ٣٣% ٣٠٠،٦٠٠١٢٧،٠٠٤١٦٣،٢٢٧٨٤،٨٧٨٤٢،١٢٦ش.ع. إلنتاج

٨،٤٢١،٣٥٠٣،٥٥٨،٠٢٠١٠،٥١٢،٧٩٦٥،٤٦٦،٦٥٣١،٩٠٨،٦٣٣

والتعمري١ لإلنشاء اليمين ٨%٥،٤٥٤،٥٦٠٦٠٠،٠٠٢٤،٨٠٠،٠٠٠٦٤٩،٩٢٠٤٩،٩١٨البنك

لإلسكان٢ التسليف ٨٨%٩٩،٤١٠٤٢،٠٠١١٥١،٧٢٢٧٨،٨٩٥٣٦،٨٩٤بنك

الوطنية٣ والكربيت التبغ ٧٨%٣،٠٥٦،٠٠٠٣٣٠،٩٦٥٣،٣٥٠،٠٠٠٥٨٧،٩٢٥٢٥٦،٩٦٠شركة

اليمنية٤ اجلوية ٠%٠٠٠٠٠اخلطوط

األلومنيوم٥ لصناعة الوطنية ٢٠%٤،٤٠٠١،٢٠١٥،٢٨٧١،٤٤٣٢٤٢الشركة

والكربيت٦ السجائر لصناعة الوطنية ١٨%١،٧٨٥،٧٣٠٣٢٥،٠٠٣٢،١١٢،٠٨٨٣٨٤،٤٠٠٥٩،٣٩٧الشركة

١٠،٤٠٠،١٠٠١،٢٩٩،١٧٢١٠،٤١٩،٠٩٧١،٧٠٢،٥٨٣٤٠٣،٤١١

٢٩٢،١٧٢،٨٥٠٢١٠،١٥٢،٧٧٢٣٠٩،٩٦٤،٦٣٣٢٢٨،٢٧١،٤١٠١٨،١١٨،٦٣٨
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العامة1 اإلدارة الصحي والصرف للمياه ٤٣%٤٣٢،٠٠٠٦١٦،٢٢٧١٨٤،٢٢٧م.ع.
2( الصحي ( حجة والصرف للمياه احمللية ٥٤%٣٢،٠٠٠٤٩،٤٠٣١٧،٤٠٣م.
3( الصحي ( حلج والصرف للمياه احمللية ١٣٨%٦١،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٨٤،٠٠٠م.
4( الصحي ( أبني والصرف للمياه احمللية ١٢٦%٣٨،٠٠٠٨٥،٩٧٩٤٧،٩٧٩م.
5( الصحي ( صعدة والصرف للمياه احمللية ٢٣%٥٨،٠٠٠٧١،٢٨٩١٣،٢٨٩م.
6( الصحي ( عمران والصرف للمياه احمللية ٣٢%٣٢،٠٠٠٤٢،٣٩٤١٠،٣٩٤م.
7( الصحي ( الضالع والصرف للمياه احمللية ٠%١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠٠م.
والنسيج8 للغزل العامة ٢٨%٧٠٨،٢٦٦٩٠٩،٩٤١٢٠١،٦٧٥املؤسسة
النفطية9 لإلستكشافات العامة ٤٧%٩١٨،٠٠٠١،٣٥٠،١٤٦٤٣٢،١٤٦اهليئة

املعدنية10 والثروات اجليولوجية املساحة ٤٢%١،٠٣٦،٠٠٠١،٤٧٦،١٤٠٤٤٠،١٤٠هيئة
الزالزايل11 الرصد ٤٩%٦٣،٨٤٧٩٥،٢٢٠٣١،٣٧٣مركز
أخرى12 انتاجية  ١٠٠% ١٩١،٠٠٠٠١٩١،٠٠٠وحدات

٣٥%٣،٦٧٢،١١٣٤،٩٤٣،٧٣٩١،٢٧١،٦٢٦

الوطنية1 السفن أحواض ٣٦%٩٢،٠٠٠١٢٥،٤١٦٣٣،٤١٦شركة
امة2 لتطوير ٢١%٩٤٣،٠٠٠١،١٤٢،٣٩٩١٩٩،٣٩٩هـ.ع.
الزراعي3 واإلرشاد للبحوث ٢١%١،٤٩١،٠٠٠١،٧٩٨،٥٦١٣٠٧،٥٦١هـ.ع.
والتلفزيون4 لإلذاعة ٧%٩،٣٣٢،٠٠٠١٠،٠١٨،٧٩٣٦٨٦،٧٩٣م.ع.
للصحافة5 اجلمهورية ٤%٥٨٠،٠٠٠٦٠٣،٣٣٣٢٣،٣٣٣مؤسسة
اليمنية ( سبأ)6 األنباء ٣٣%١،٣٠٨،٠٠٠١،٧٤٣،١٤٠٤٣٥،١٤٠وكالة
والسينما7 للمسرح  ٢% ٦٥،٠٠٠٦٣،٧٧٦١،٢٢٤م.ع.
للصحافة8 الثورة ٥٦%١،٢٩٢،٠٠٠٢،٠١٤،٧٧٤٧٢٢،٧٧٤مؤسسة
العام9 الثورة مستشفى ٧%٧،٨٥٤،٠٠٠٨،٣٨٠،٥٢٨٥٢٦،٥٢٨هيئة

والنشر10 للطباعة أكتوبر ١٤ ١٠%٥٨٧،٠٠٠٦٤٣،٤٦٣٥٦،٤٦٣مؤسسة
احلرة11 للمناطق ٤١%٣١٥،٠٠٠٤٤٤،٢٨٥١٢٩،٢٨٥هـ.ع.
لالستثمار12 العامة  ١٥% ٢٢٤،٠٠٠١٩٠،٠٠٠٣٤،٠٠٠اهليئة
واالستثمار13 العقارية للتنمية القابضة ١%٢٠٠،٠٠٠٢٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠املؤسسة
الريف14 ومياه ملشاريع ٤٣%٥٥٢،٠٠٠٧٨٦،٧٠٤٢٣٤،٧٠٤هـ.ع.
نوفمرب)15 ٣٠) للصحافة باكثري ٢٢%١١٠،٠٠٠١٣٣،٧٩٢٢٣،٧٩٢مؤسسة
احملسنة16 البذور إلكثار ١٢%١١٤،٠٠٠١٢٧،٧٩٨١٣،٧٩٨م.ع.
عدن17 التعليمي اجلمهوري املستشفى ٢٤%١،٧٠٠،٠٠٠٢،١٠٠،٦٧٠٤٠٠،٦٧٠هيئة
تعز18 الثورة مستشفى ١٤%١،٠٨٩،٠٠٠١،٢٣٩،٣٥٣١٥٠،٣٥٣هيئة
احلديدة19 الثورة مستشفى ٥٦%٧٠٥،٠٠٠١،٠٩٧،٥٦١٣٩٢،٥٦١هيئة
ذمار20 الثورة مستشفى ٣٠%٧٨١،٠٠٠١،٠١٣،٧٥٥٢٣٢،٧٥٥هيئة
الريف21 لكهرباء العامة ١٢%٣٩٠،٠٠٠٤٣٦،٤٢٠٤٦،٤٢٠اهليئة
االمانة22 التعليمي اجلمهوري مستشفى ٢١%١،١٩٠،٠٠٠١،٤٤٢،٢٤٤٢٥٢،٢٤٤هيئة
إب23 العام الثورة مستشفى ١٢%٦٨٤،٠٠٠٧٦٣،٤٣٠٧٩،٤٣٠هيئة
املكال24 التعليمي سيناء ابن مستشفى ٢٢%٧٨٠،٠٠٠٩٥١،٧٥٠١٧١،٧٥٠هيئة
حجة25 اجلمهوري مستشفى ٢٧%٢٦٦،٠٠٠٣٣٧،٢٩١٧١،٢٩١هيئة
أبني26 الرازي مستشفى ١٣%٦٧٠،٠٠٠٧٥٥،٩٩٢٨٥،٩٩٢هيئة
صنعاء27 متنة ٢٦سبتمرب مستشفى ١٢%٣١٩،٠٠٠٣٥٨،٣٣٣٣٩،٣٣٣هيئة
العام28 مأرب مستشفى ٠%٠٨٩٧،٤٣٧٨٩٧،٤٣٧هيئة
اخرى29 خدمية  ١٠٠% ٢٧٨،٠٠٠٠٢٧٨،٠٠٠وحدات

١٧%٣٣،٩١١،٠٠٠٣٩،٨١٢،٩٩٨٥،٩٠١،٩٩٨
١٩%٣٧،٥٨٣،١١٣٤٤،٧٥٦،٧٣٧٧،١٧٣،٦٢٤ !"#$% &'"(% )*+,% -"./
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الوحــــــدة إســـــــم الرقم

الرياالت باأللف األرقام
على ٢٠١٣م املايل للعام اجلاري الدعم مشــروع

القطاعات مستوى
املعان اجلاري العجز مشروع

٢٠١٣م املايل للعام
للعام املعان اجلاري العجز ربط

٢٠١٢م املايل
املعان العجز يف %الفارق النسبة
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العامة1 اإلدارة الصحي والصرف ٤٣%٤٣٢،٠٠٠٦١٦،٢٢٧١٨٤،٢٢٧م.ع. للمياه
2( الصحي ( حجة والصرف للمياه ٥٤%٣٢،٠٠٠٤٩،٤٠٣١٧،٤٠٣م. احمللية
3( الصحي ( حلج والصرف للمياه ١٣٨%٦١،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٨٤،٠٠٠م. احمللية
4( الصحي ( أبني والصرف للمياه ١٢٦%٣٨،٠٠٠٨٥،٩٧٩٤٧،٩٧٩م. احمللية
5( الصحي ( صعدة والصرف للمياه ٢٣%٥٨،٠٠٠٧١،٢٨٩١٣،٢٨٩م. احمللية
6( الصحي ( عمران والصرف للمياه ٣٢%٣٢،٠٠٠٤٢،٣٩٤١٠،٣٩٤م. احمللية
7( الصحي ( الضالع والصرف للمياه ٠%١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠٠م. احمللية
الريف8 مياه ملشاريع ع. ٤٣%٥٥٢،٠٠٠٧٨٦،٧٠٤٢٣٤،٧٠٤هـ.

٤٥%١،٣٠٧،٠٠٠١،٨٩٨،٩٩٦٥٩١،٩٩٦

الريف1 كهرباء لقطاع العامة ١٢%٣٩٠،٠٠٠٤٣٦،٤٢٠٤٦،٤٢٠اهليئة
١٢%٣٩٠،٠٠٠٤٣٦،٤٢٠٤٦،٤٢٠

النفطية1 لإلستكشافات ٤٧%٩١٨،٠٠٠١،٣٥٠،١٤٦٤٣٢،١٤٦هـ.ع.
املعدنية2 والثروات اجليولوجية املساحة ٤٢%١،٠٣٦،٠٠٠١،٤٧٦،١٤٠٤٤٠،١٤٠هيئة
الزلزايل3 الرصد ٤٩%٦٣،٨٤٧٩٥،٢٢٠٣١،٣٧٣مركز

٤٥%٢،٠١٧،٨٤٧٢،٩٢١،٥٠٦٩٠٣،٦٥٩

امة1 ٢١%٩٤٣،٠٠٠١،١٤٢،٣٩٩١٩٩،٣٩٩هـ.ع. لتطوير
الزراعي2 واإلرشاد ٢١%١،٤٩١،٠٠٠١،٧٩٨،٥٦١٣٠٧،٥٦١هـ.ع. للبحوث
احملسنة3 البذور ١٢%١١٤،٠٠٠١٢٧،٧٩٨١٣،٧٩٨م.ع. إلكثار

٢٠%٢،٥٤٨،٠٠٠٣،٠٦٨،٧٥٨٥٢٠،٧٥٨

والتلفزيون1 ٧%٩،٣٣٢،٠٠٠١٠،٠١٨،٧٩٣٦٨٦،٧٩٣م.ع. لإلذاعة
للصحافة2 اجلمهورية ٤%٥٨٠،٠٠٠٦٠٣،٣٣٣٢٣،٣٣٣مؤسسة
اليمنية ( سبأ)3 األنباء ٣٣%١،٣٠٨،٠٠٠١،٧٤٣،١٤٠٤٣٥،١٤٠وكالة
والنشر4 للطباعة أكتوبر ١٤ ١٠%٥٨٧،٠٠٠٦٤٣،٤٦٣٥٦،٤٦٣مؤسسة
للصحافة5 الثورة ٥٦%١،٢٩٢،٠٠٠٢،٠١٤،٧٧٤٧٢٢،٧٧٤مؤسسة
نوفمرب)6 ٣٠) للصحافة باكثري ٢٢%١١٠،٠٠٠١٣٣،٧٩٢٢٣،٧٩٢مؤسسة

١٥%١٣،٢٠٩،٠٠٠١٥،١٥٧،٢٩٥١،٩٤٨،٢٩٥

والسينما1  ٢% ٦٥،٠٠٠٦٣،٧٧٦١،٢٢٤م.ع. للمسرح
٢% ٦٥،٠٠٠٦٣،٧٧٦١،٢٢٤ 

والري الزراعة وزارة

والري الزراعة وزارة مجلة

الوحــــــدة إســـــــم الرقم

: املياه وزارة

املياه وزارة مجلة

الكهرباء وزارة مجلة

: الكهرباء وزارة

: املعدنية والثروات النفط وزارة

املعدنية والثروات النفط لوزارة اجلملة

الرياالت باأللف األرقام
على ٢٠١٣م املايل للعام اجلاري الدعم مشــروع

املشرفة الوزارات مستوى
املعان اجلاري العجز مشروع

٢٠١٣م املايل للعام
للعام املعان اجلاري العجز ربط

٢٠١٢م املايل
املعان العجز يف %الفارق النسبة

: اإلعالم وزارة

اإلعالم وزارة مجلة
والسياحة الثقافة وزارة

والسياحة الثقافة وزارة مجلة
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الوحــــــدة إســـــــم الرقم

الرياالت باأللف األرقام
على ٢٠١٣م املايل للعام اجلاري الدعم مشــروع

املشرفة الوزارات مستوى
املعان اجلاري العجز مشروع

٢٠١٣م املايل للعام
للعام املعان اجلاري العجز ربط

٢٠١٢م املايل
املعان العجز يف %الفارق النسبة

السفن1 أحواض ٣٦%٩٢،٠٠٠١٢٥،٤١٦٣٣،٤١٦شركة
٩٢،٠٠٠١٢٥،٤١٦٣٣،٤١٦

العام1 الثورة مستشفى ٧%٧،٨٥٤،٠٠٠٨،٣٨٠،٥٢٨٥٢٦،٥٢٨هيئة

عدن2 التعليمي اجلمهوري املستشفى ٢٤%١،٧٠٠،٠٠٠٢،١٠٠،٦٧٠٤٠٠،٦٧٠هيئة

تعز3 الثورة مستشفى ١٤%١،٠٨٩،٠٠٠١،٢٣٩،٣٥٣١٥٠،٣٥٣هيئة

احلديدة4 الثورة مستشفى ٥٦%٧٠٥،٠٠٠١،٠٩٧،٥٦١٣٩٢،٥٦١هيئة

ذمار5 الثورة مستشفى ٣٠%٧٨١،٠٠٠١،٠١٣،٧٥٥٢٣٢،٧٥٥هيئة

االمانة6 التعليمي اجلمهوري مستشفى ٢١%١،١٩٠،٠٠٠١،٤٤٢،٢٤٤٢٥٢،٢٤٤هيئة

اب7 العام الثورة مستشفى ١٢%٦٨٤،٠٠٠٧٦٣،٤٣٠٧٩،٤٣٠هيئة

املكالء8 التعليمي سيناء ابن مستشفى ٢٢%٧٨٠،٠٠٠٩٥١،٧٥٠١٧١،٧٥٠هيئة

حجة8 اجلمهوري مستشفى ٢٧%٢٦٦،٠٠٠٣٣٧،٢٩١٧١،٢٩١هيئة

ابني9 العام الرازي مستشفى ١٣%٦٧٠،٠٠٠٧٥٥،٩٩٢٨٥،٩٩٢هيئة

صنعاء10 متنة سبتمرب ٢٦ مستشفى ١٢%٣١٩،٠٠٠٣٥٨،٣٣٣٣٩،٣٣٣هيئة

العام11 مأرب مستشفى ٠%٠٨٩٧،٤٣٧٨٩٧،٤٣٧هيئة

٢١%١٦،٠٣٨،٠٠٠١٩،٣٣٨،٣٤٤٣،٣٠٠،٣٤٤

اخرى1  ١٠٠% ٤٦٩،٠٠٠٠٤٦٩،٠٠٠وحدات
السمكية الثروة وزارة  ١٠٠% ٤٦٩،٠٠٠٠٤٦٩،٠٠٠مجلة

واالستثمار1 العقارية للتنمية القابضة العامة ١%٢٠٠،٠٠٠٢٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠املؤسسة

احلرة2 ٤١%٣١٥،٠٠٠٤٤٤،٢٨٥١٢٩،٢٨٥هـ.ع. للمناطق

لالستثمار3 العامة  ١٥% ٢٢٤،٠٠٠١٩٠،٠٠٠٣٤،٠٠٠اهليئة

١٣%٧٣٩،٠٠٠٨٣٦،٢٨٥٩٧،٢٨٥

والنسيج1 للغزل العامة ٢٨%708,266909,941٢٠١،٦٧٥املؤسسة

والتجارة الصناعة وزارة %708,266909,941٢٠١،٦٧٥28مجلة

٣٧،٥٨٣،١١٣٤٤،٧٥٦،٧٣٧٧،١٧٣،٦٢٤19%

السمكية الثروة وزارة

النقل وزارة مجلة

النقل وزارة

والتجارة الصناعة وزارة

الوزراء جملس أمانة

املعان اجلاري الدعم إمجايل

: الصحة وزارة

الوزراء جملس أمانة مجلة

الصحة وزارة مجلة
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العامة1 اإلدارة الصحي والصرف للمياه ٤٣%٤٣٢،٠٠٠٦١٦،٢٢٧١٨٤،٢٢٧م.ع.
2( الصحي ( حجة والصرف للمياه احمللية ٥٤%٣٢،٠٠٠٤٩،٤٠٣١٧،٤٠٣م.
3( الصحي ( حلج والصرف للمياه احمللية ١٣٨%٦١،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٨٤،٠٠٠م.
4( الصحي ( أبني والصرف للمياه احمللية ١٢٦%٣٨،٠٠٠٨٥،٩٧٩٤٧،٩٧٩م.
5( الصحي ( صعدة والصرف للمياه احمللية ٢٣%٥٨،٠٠٠٧١،٢٨٩١٣،٢٨٩م.
6( الصحي ( عمران والصرف للمياه احمللية ٣٢%٣٢،٠٠٠٤٢،٣٩٤١٠،٣٩٤م.
7( الصحي ( الضالع والصرف للمياه احمللية ٠%١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠٠م.
والنسيج8 للغزل العامة ٢٨%٧٠٨،٢٦٦٩٠٩،٩٤١٢٠١،٦٧٥املؤسسة
النفطية9 لإلستكشافات العامة ٤٧%٩١٨،٠٠٠١،٣٥٠،١٤٦٤٣٢،١٤٦اهليئة

املعدنية10 والثروات اجليولوجية املساحة ٤٢%١،٠٣٦،٠٠٠١،٤٧٦،١٤٠٤٤٠،١٤٠هيئة
الزالزايل11 الرصد ٤٩%٦٣،٨٤٧٩٥،٢٢٠٣١،٣٧٣مركز
أخرى12 انتاجية  ١٠٠% ١٩١،٠٠٠٠١٩١،٠٠٠وحدات

٣٥%٣،٦٧٢،١١٣٤،٩٤٣،٧٣٩١،٢٧١،٦٢٦

الوطنية1 السفن أحواض ٣٦%٩٢،٠٠٠١٢٥،٤١٦٣٣،٤١٦شركة
امة2 لتطوير ٢١%٩٤٣،٠٠٠١،١٤٢،٣٩٩١٩٩،٣٩٩هـ.ع.
الزراعي3 واإلرشاد للبحوث ٢١%١،٤٩١،٠٠٠١،٧٩٨،٥٦١٣٠٧،٥٦١هـ.ع.
والتلفزيون4 لإلذاعة ٧%٩،٣٣٢،٠٠٠١٠،٠١٨،٧٩٣٦٨٦،٧٩٣م.ع.
للصحافة5 اجلمهورية ٤%٥٨٠،٠٠٠٦٠٣،٣٣٣٢٣،٣٣٣مؤسسة
اليمنية ( سبأ)6 األنباء ٣٣%١،٣٠٨،٠٠٠١،٧٤٣،١٤٠٤٣٥،١٤٠وكالة
والسينما7 للمسرح  ٢% ٦٥،٠٠٠٦٣،٧٧٦١،٢٢٤م.ع.
للصحافة8 الثورة ٥٦%١،٢٩٢،٠٠٠٢،٠١٤،٧٧٤٧٢٢،٧٧٤مؤسسة
العام9 الثورة مستشفى ٧%٧،٨٥٤،٠٠٠٨،٣٨٠،٥٢٨٥٢٦،٥٢٨هيئة

والنشر10 للطباعة أكتوبر ١٤ ١٠%٥٨٧،٠٠٠٦٤٣،٤٦٣٥٦،٤٦٣مؤسسة
احلرة11 للمناطق ٤١%٣١٥،٠٠٠٤٤٤،٢٨٥١٢٩،٢٨٥هـ.ع.
لالستثمار12 العامة  ١٥% ٢٢٤،٠٠٠١٩٠،٠٠٠٣٤،٠٠٠اهليئة
واالستثمار13 العقارية للتنمية القابضة ١%٢٠٠،٠٠٠٢٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠املؤسسة
الريف14 ومياه ملشاريع ٤٣%٥٥٢،٠٠٠٧٨٦،٧٠٤٢٣٤،٧٠٤هـ.ع.
نوفمرب)15 ٣٠) للصحافة باكثري ٢٢%١١٠،٠٠٠١٣٣،٧٩٢٢٣،٧٩٢مؤسسة
احملسنة16 البذور إلكثار ١٢%١١٤،٠٠٠١٢٧،٧٩٨١٣،٧٩٨م.ع.
عدن17 التعليمي اجلمهوري املستشفى ٢٤%١،٧٠٠،٠٠٠٢،١٠٠،٦٧٠٤٠٠،٦٧٠هيئة
تعز18 الثورة مستشفى ١٤%١،٠٨٩،٠٠٠١،٢٣٩،٣٥٣١٥٠،٣٥٣هيئة
احلديدة19 الثورة مستشفى ٥٦%٧٠٥،٠٠٠١،٠٩٧،٥٦١٣٩٢،٥٦١هيئة
ذمار20 الثورة مستشفى ٣٠%٧٨١،٠٠٠١،٠١٣،٧٥٥٢٣٢،٧٥٥هيئة
الريف21 لكهرباء العامة ١٢%٣٩٠،٠٠٠٤٣٦،٤٢٠٤٦،٤٢٠اهليئة
االمانة22 التعليمي اجلمهوري مستشفى ٢١%١،١٩٠،٠٠٠١،٤٤٢،٢٤٤٢٥٢،٢٤٤هيئة
إب23 العام الثورة مستشفى ١٢%٦٨٤،٠٠٠٧٦٣،٤٣٠٧٩،٤٣٠هيئة
املكال24 التعليمي سيناء ابن مستشفى ٢٢%٧٨٠،٠٠٠٩٥١،٧٥٠١٧١،٧٥٠هيئة
حجة25 اجلمهوري مستشفى ٢٧%٢٦٦،٠٠٠٣٣٧،٢٩١٧١،٢٩١هيئة
أبني26 الرازي مستشفى ١٣%٦٧٠،٠٠٠٧٥٥،٩٩٢٨٥،٩٩٢هيئة
صنعاء27 متنة ٢٦سبتمرب مستشفى ١٢%٣١٩،٠٠٠٣٥٨،٣٣٣٣٩،٣٣٣هيئة
العام28 مأرب مستشفى ٠%٠٨٩٧،٤٣٧٨٩٧،٤٣٧هيئة
اخرى29 خدمية  ١٠٠% ٢٧٨،٠٠٠٠٢٧٨،٠٠٠وحدات

١٧%٣٣،٩١١،٠٠٠٣٩،٨١٢،٩٩٨٥،٩٠١،٩٩٨
١٩%٣٧،٥٨٣،١١٣٤٤،٧٥٦،٧٣٧٧،١٧٣،٦٢٤ !"#$% &'"(% )*+,% -"./

01"234% 5"67,% : 89:;

01"234% 5"67,% <=.
0>+?% 5"67,% : "@3"A;

0>+?% 5"67,% <=.
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العامة1 اإلدارة الصحي والصرف ١٥٦%٣٩٤،٧٠٣١،٠١٠،٥٤٨٦١٥،٨٤٥م.ع. للمياه
2( االمانة ) الصحي والصرف للمياه احمللية  ٣% ١،٢٨٤،٥٥٢١،٢٤٧،٠٦٩٣٧،٤٨٣م.
3( عدن ) الصحي والصرف للمياه احمللية ٤٠%٨٣٢،٥٨٩١،١٦٦،٤٨٠٣٣٣،٨٩١م.
4( تعز ) الصحي والصرف للمياه احمللية ٧٠%٤٩٩،٣٠٧٨٤٩،٣٠٥٣٤٩،٩٩٨م.
املكال)5 ) الصحي والصرف للمياه احمللية  ٣٨% ٩٦٢،١٦٧٦٠٠،٠٠٠٣٦٢،١٦٧م.
احلديدة)6 ) الصحي والصرف للمياه احمللية ١١%٢٢٥،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠م.
اب)7 ) الصحي والصرف للمياه احمللية ٤٦%٣٢٥،٨٧٧٤٧٥،٠٠٠١٤٩،١٢٣م.
سيئون)8 ) الصحي والصرف للمياه احمللية ٠% ٧٥٠،٧٨٠٧٥٠،٠٠٠٧٨٠م.
9( حجة ) الصحي والصرف للمياه احمللية ١٢٠%١٣٥،٠٠٠٢٩٦،٧٠٠١٦١،٧٠٠م.

البيضاء)10 ) الصحي والصرف للمياه احمللية ١١%١٣٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠م.
ذمار)11 ) الصحي والصرف للمياه احمللية ٠%١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠٠م.
12( حلج ) الصحي والصرف للمياه احمللية ٦٠%٢٥٩،٢٤٥٤١٤،٠٠٠١٥٤،٧٥٥م.
13( أبني ) الصحي والصرف للمياه احمللية ٠% ٣٦٠،٠٥٢٣٦٠،٠٠٠٥٢م.
14( صعدة ) الصحي والصرف للمياه احمللية ٨٥%٢٥٩،٠٠٠٤٧٨،٠٠٠٢١٩،٠٠٠م.
15( عمران ) الصحي والصرف للمياه احمللية  ٣% ٢٦٤،٣٦٠٢٥٧،٠٠٠٧،٣٦٠م.
16( الضالع ) الصحي والصرف للمياه احمللية ٦٨%١٤٧،٨٨٩٢٤٧،٨٨٩١٠٠،٠٠٠م.
للكرباء17 العامة ٠%٥٤،٠٨٣،٣٣٠٥٤،٠٨٣،٣٣٠٠املؤسسة
النفطية18 لإلستكشافات العامة  ١٠٠% ١٩،١٧٠٠١٩،١٧٠اهليئة
املعدنية19 والثروات اجليولوجية املساحة ٢٦%١٨٩،٠٠٠٢٣٩،٠٠٠٥٠،٠٠٠هيئة
الزالزايل20 الرصد ٠%٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٠مركز

٦١،٣٤٥،٠٢١٦٣،٠٩٢،٣٢١١،٧٤٧،٣٠٠

الوطنية1 السفن أحواض  ١٠٠% ٢١٩،٨٢٨٠٢١٩،٨٢٨شركة
اليمنية2 العريب البحر موانئ ٠%١،١٥٣،٨٠٠١،١٥٣،٨٠٠٠مؤسسة
واالرصاد3 املدين للطريان العامة ٠%٠٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠اهليئة
امة4 ٣٣%٢٠٠،٥٣٩٢٦٧،٠٠٠٦٦،٤٦١هـ.ع. لتطوير
الزراعي5 واإلرشاد ١٩٦%٦٧،٥٠٠٢٠٠،٠٠٠١٣٢،٥٠٠هـ.ع. للبحوث
والتلفزيون6 ٠%١،١٢٨،٤٨٥١،١٢٨،٤٨٥٠م.ع. لإلذاعة
للصحافة7 اجلمهورية ١٣٣%١٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠مؤسسة
اليمنية ( سبأ)8 األنباء ٤%٣٠٦،٢٥٠٣١٨،٥٤٠١٢،٢٩٠وكالة
والسينما9 ٠%٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠٠م.ع. للمسرح

للصحافة10 الثورة ١٨٧%٤٢،٧٥٠١٢٢،٥٠٠٧٩،٧٥٠مؤسسة
العام11 الثورة مستشفى ٤٤%٥٤٠،٠٠٠٧٧٦،٠٠٠٢٣٦،٠٠٠هيئة
والنشر12 للطباعة أكتوبر ١٤ ٣٥٨%١٧،٤٥٠٨٠،٠٠٠٦٢،٥٥٠مؤسسة
احلرة13 ١٧%١٩٣،٥٠٠٢٢٦،٠٠٠٣٢،٥٠٠هـ.ع. للمناطق
لالستثمار14 العامة ٧٨%٩٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠اهليئة
الريف15 ومياه  ٣% ٤،٢٩٤،٦٨٧٤،١٤٥،٨٢٨١٤٨،٨٥٩هـ.ع. ملشاريع
نوفمرب)16 ٣٠) للصحافة باكثري  ٦٢% ١٥٨،٣٥٥٦٠،٠٠٠٩٨،٣٥٥مؤسسة
احملسنة17 البذور  ٧٠% ٤٤،٣٧٣١٣،٢٢٣٣١،١٥٠م.ع. إلكثار
عدن18 التعليمي اجلمهوري املستشفى ١٩١%١٠٣،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٩٧،٠٠٠هيئة
تعز19 الثورة مستشفى ٧١%٢٦٤،٥٠٠٤٥١،٠٠٠١٨٦،٥٠٠هيئة
احلديدة20 الثورة مستشفى ٦٢%٢٨٠،٣٩٠٤٥٥،٠٠٠١٧٤،٦١٠هيئة
ذمار21 الثورة مستشفى ٢٦٤%٥٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠هيئة
الريف22 لكهرباء العامة  ٢٦% ٢٠،٩٦٥،٠٦٤١٥،٤٢٢،٠٠٠٥،٥٤٣،٠٦٤اهليئة
االمانة23 التعليمي اجلمهوري مستشفى ٥٦٧%٣٧،٥٠٠٢٥٠،٠٠٠٢١٢،٥٠٠هيئة
إب24 العام الثورة مستشفى ٢٣٦%٨٧،٦٦٨٢٩٤،٨٤٥٢٠٧،١٧٧هيئة
املكال25 التعليمي سيناء ابن مستشفى ٠% ٣٨٢،١٠٠٣٨٢،٠٠٠١٠٠هيئة
حجة26 اجلمهوري مستشفى ٢٤٨%٥٧،٥٠٠٢٠٠،٠٠٠١٤٢،٥٠٠هيئة
أبني27 الرازي مستشفى  ٢٣% ٣٨٣،٩١٤٢٩٧،٠٠٠٨٦،٩١٤هيئة
صنعاء28 متنة ٢٦سبتمرب مستشفى ٣٨%٣٥،٥٠٠٤٩،٠٠٠١٣،٥٠٠هيئة
العام29 مأرب مستشفى ٠%٠٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠هيئة

٣١،١٥١،٦٥٣٢٩،٣١٤،٢٢١١،٨٣٧،٤٣٢ 
٩٢،٤٩٦،٦٧٤٩٢،٤٠٦،٥٤٢٩٠،١٣٢ 
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2013

!"#$%&'2012'2013'20142015

:()*%& +,*- .%"/01& .23/%& 45"6%& )/73.56.74.44.7

:869: ;#<=6%& +#> ?"@"<A2% .23/%& 45"6%& )/74.55.866

:869: B"C%&: D=6%& E"<A% .23/%& 45"6%& )/7-2.812.5-6.3-5.5

'"F%& D=6%& G"H7I E"<J )/7-4.115.3-7.6-6.8

.%"/01& .23/%& 45"6%&6,882,2357,391,9328,256,3799,025,196

;#<=6%& +#> ?"@"<A2% .23/%& 45"6%&5,237,1555,931,5206,696,0937,537,926

 B"C%&: D=6%& E"<A% .23/%& 45"6%&1,645,0801,460,4121,560,2871,487,271

% K2LH*/%& M",NO PFQH%& RS,9798.58.2

(T#9+-/MU:V) D=6%& M",NO W)6*%& DN)H/%&99757575

(T#9+- !)#29) '"F%& D=6%& G"H7& .%"/0I72,60883,75177,36772,142

(W+H9 XY) R"*/%& .,#$<%& B"C%& G"H7I .%"/0I6,700,0006,700,0006,700,0006,700,000

(W+H9 XY Z%[) R"*/%& .%:+H$%& B"C%& G"H7I774,684774,684774,684774,684

'\]^\ )#7)_ - +_"6_ W+L` Rab (c*#@ d[M - eMf9) D=6%& e)$7[ E"<A7& g&+Hh"- *

'\]^i-\]^\ j+H=2% WV"kHJU& )/6%& ?",J)5

% ;H-"l%& M",NO"- .%"/01& .23/%& 45"6%& )/7 ?US,9 ?",J)5

(R"_M !)#29) ;_M"m%& M",NO"- .%"/01& .23/%& 45"6%&

;9"L%& ;#2n%& ?&+`o/%& p,-
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Â*1±* W?????M.! ©       ® r0— Êu½U0

W??????!ËbK! W#UF!« W½“«u*« jÐdÐ

Â*1±, W??????O!U*« WM.K!
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5K*UF"« 3UC¹uFðË —u-/ 1‰Ë_« »U³"«$%µ[0,±[µµ0[%%%
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WOŽUL²-ô« l+UM*«Ë `M*«Ë 3U½UŽù« 1Y"U¦"« »U³"«µ&0[µ¥µ[µ4([%%%
WÐu³* dOž 3U*«b6²Ý«¥4[$(¥[4&±[%%%

WO"U*« dOž ‰u5_« »U#²!« 1lÐ«d"« »U³"«,&¥[µ4±[µ&,[%%%
 ÂuB)« 3«b¹b#ðË WO"U*« ‰u5_« »U#²!« 1f*U)« »U³"«±$([(4%[&&([%%%

 ‰U¹— ©0&([4&4[,¥%[%%%® mK³0 Â(%±, WO"U*« WM#K" W"ËbK" W*UF"« W½“«u*« e)Ž —bI¹ :©<® …œU&
 ÊuFÐ—/Ë WzUL.ö.Ë ÊuOK* Êu½UL.Ë WF³ÝË WzULF³ÝË —UOK* Êu½UL.Ë ÊUM./Ë WzUL²ÝØØjI+

ÆØØdOžô ‰U¹— n"/

 ÂUJŠ_ ÎöLJ* Î«¡e- W"ËbK" W*UF"« W½“«u*« ‰Ë«b)Ð W-—b*« W5U)« 3«dOýQ²"« d³²Fð :©¥® …œU&
ÆU¼cOHM²Ð Â«e²"ô« V)¹Ë tðu' UN"Ë Êu½UI"« «c¼

 3«œUL²Žô« s* ·dB"«Ë …—bI*« 3«œ«d¹ù« qOB%Ë WO"U*« 3U+dB²"« W+U! lC6ð :©µ® …œU&
 Êu½UI"UÐ tðö¹bFðË Â ±$$% WM#" ©&® r'— w"U*« Êu½UI"« ÂUJŠ_Ë Êu½UI"« «c¼ vC²I0

 5½«uI"«Ë  Â(%%%  WM#"  ©¥®  r'—  WOK;«  WDK#"«  Êu½U'Ë  ¨Â±$$$  WM#"  ©µ%®  r'—
Æ  …c+UM"« `z«uK"«Ë WLE½_«Ë

 WM#"« W½“«u0 bL²F*« sŽ jHM"« —UFÝ/ ŸUHð—« —«dL²Ý« W"UŠ w+ WO"U*« …—«“Ë ÷uHð :©/® …œU&
 Ê/ vKŽ ¨t³M)²" qO³Ý ô wL²Š Â«e²"U! WODHM"« 3UI²A*« rŽœ WODG²Ð Â(%±, WO"U*«

ÆjHM"« lOÐ —UFÝ/ s* WII;« …œU¹e"« s* p"– WN-«u* r²¹

 ÎUÞU³ð—« j³ðd* Â(%±, w"U*« ÂUFK" W"ËbK" W*UF"« W½“«u*UÐ …—bI*« 3UIHM"« cOHMð Ê2 :©0® …œU&
 ÂbŽ W"UŠ w+Ë  œ—«u*«  UNÝUÝ/  vKŽ 3—b'  w²"«  3U{«d²+ô«Ë  fÝ_«  oI×²Ð  ÎUIO.Ë
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ÍœU¼ —uBM# tÐ—b³Ž 
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ÆdOž ô ‰U¹— n"/ WF³ÝË WzUL#LšË ÊuOK* ÊËdAŽË W#LšË

 ©±(±¨004¨0(&¨%%%® mK³0 Â(%±, WO"U*« WM#K" Í—U'« 8UAM"« izU+ w"UL-2 —bI¹  Æ(
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ÆUNzUA½2 5½«uI" ÎUI+Ë UNÐ W5U)« 3U*«b6²Ýô«Ë œ—«u*« cOHMðË œ«bŽ2

 ÂU3 @«d*bI(
Â6=±<

ÊU??O9!« ÂU3 @«d*bI(
Â6=±<

ÊU??O9!«

W?¹—U?'« œ—«u?L?"« 7/W?¹—U?'« 3U*«b6²Ýô« 7/
(,µ¨0µ&¨0,4¨%%% 3«œ«d¹2 1 ‰Ë_« »U³"«

Í—U'« 8UAM"«
±,¨%($¨$%%¨%%%—u-ô«Ë 3U³ðd*« 1 ‰Ë_« »U³"«

UNLJŠ w+ U*Ë

4$¨4$±¨¥(,¨%%% 3«œ«d¹ù« 1 w½U¦"« »U³"«
WŽuM²*«

(±¨&¥0¨¥µ$¨%%% 3U*eK²#* 1 w½U¦"« »U³"«
lO³"« ÷dGÐ 3U¹d²A*Ë ÃU²½ù«

,%[¥¥$[µ0µ[%%%1 Y"U¦"« »U³"«
bz«uF"«Ë WO"U*« ‚«—Ë_« 3«œ«d¹2

((4¨($(¨,,µ¨%%% 3U+ËdB*« 1 Y"U¦"« »U³"«
WBB6*«Ë WOK¹u×²"« W¹—U'«

,4¨$,0¨0$4¨%%% 3«œ«d¹2 1 lÐ«d"« »U³"«
WOK¹u% W¹—U-

,&,¨&,0¨,((¨%%%W¹—U'« œ—«u*« WKL-(0(¨±0&¨0$¥¨%%%W¹—U'« 3U*«b6²Ýô« WKL-

Í—U'« e)F"« »U#Š±(±¨004¨0(&¨%%%l¹“u²"« »U#Š WKL-
©Í—U'« 8UAM"« izU+®

,&,¨&,0¨,((¨%%%W¹—U'« œ—«u*« ÂUŽ w"UL-2,&,¨&,0¨,((¨%%%W¹—U'« 3U*«b6²Ýô« ÂUŽ w"UL-2

1 WO"ULÝ/d"« œ—«u*« 7»WO"ULÝ/d"« 3U*«b6²Ýô« 7»

±(¥¨,((¨0±¥¨%%% 3«œ«d¹ù« 1f*U)« »U³"«
WO"ULÝ/d"«

¥¨%&µ¨(0¥¨%%% bO' 3UŽËdA* 1 lÐ«d"« »U³"«
cOHM²"«

(¨4$µ¨µ&(¨%%% 3«œ«d¹2 1 ”œU#"« »U³"«
 WO"ULÝ/— WOK¹u%

±(,¨%,(¨$,(¨%%%  3ö?¹u×²"« 1 f*U)« »U³"«
WO"ULÝ/d"«

±(4¨±±&¨±$0¨%%%WO"ULÝ/d"« œ—«u*« WKL-±(4¨±±&¨±$0¨%%% 3U*«b6²Ýô« WKL-
WO"ULÝ/d"«

µ±%¨$µ¥¨µ±&¨%%% W*—U'« œ—«u*« ÂU3 w!UL;.
WO!UL2-d!«Ë

µ±=¨>µ¥¨µ±7¨=== @U&«bA#2ô« ÂU3 w!UL;.
WO!UL2-d!«Ë W*—U'«
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 ÂU3 @«d*bI(
Â6=±<ÊU??O9!« ÂU3 @«d*bI(

Â6=±<ÊU??O9!«

œ—«u?????*«3U*«b6²Ýô«

,0¨,4%¨$&$¨%%%œ—«uLK" ÂUF"« w"UL-ù«,0¨,4%¨$&$¨%%% ÂUF"« w"UL-ù«

3U*«b6²Ýö"

 3«œ«d¹ù« 1 ‰Ë_« »U³"«
WO³¹dC"«

([(%,[±¥([%%% —u-/ 1 ‰Ë_« »U³"«
5K*UF"« 3UC¹uFðË

(µ¨,,0¨4%¥¨%%%`???M*« 1 w½U¦"« »U³"«04$¨&%$¨%%% vKŽ 3UIH½ 1 w½U¦"« »U³"«
3UJK²L*«Ë 3U*b)«Ë lK#"«

,¨00¥¨±&µ¨%%% 3«œ«d¹2 1 Y"U¦"« »U³"«
 lK#"« 3UFO³*Ë WOJK*« qšœ

 3ö¹u×²"«Ë 3U*b)«Ë

WŽuM²*«Ë

±¨%0±¨µ4$¨%%% 3U½UŽù« 1 Y"U¦"« »U³"«
WOŽUL²-ô« l+UM*«Ë `M*«Ë

 w+ ·dB²"« 1 lÐ«d"« »U³"«
WO"U*« dOž ‰u5_«

,±¨$40¨%(0¨%%% »U#²!« 1 lÐ«d"« »U³"«
WO"U*« dOž ‰u5_«

4¨,4%¨±%%¨%%% ·dB²"« 1 f*U)« »U³"«
 qL%Ë WO"U*« ‰u5_« w+

ÂuB)«

¥µ%¨¥,,¨%%% »U#²!« 1 f*U)« »U³"«
 3«b¹b#ðË WO"U*« ‰u5_«

ÂuB)«
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 WI×K*«Ë  WKI²#*«  3«bŠu"«  3U½“«u*  ‰Ë«b)Ð  W-—b*«  W5U)« 3«dOýQ²"«  d³²Fð  :  ©  6  ®  …œU??&
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Æ …c+UM"« `z«uK"«Ë WLE½_«Ë 5½«uI"«Ë UNðö¹bFðË W¹cOHM²"«

 t*UJŠ/  l*  ÷—UF²¹  ô  U0 Êu½UI"«  «cN"  W¹cOHM²"«  3ULOKF²"«  WO"U*«  d¹“Ë  —b?B¹  1©  ¥ ®  …œU??&
 WKI²#*«  3UN'«  5½«u'Ë  tðö¹bFðË  Â±$$%  WM#"  ©&®  r'—  w"U*«  Êu½UI"«  ÂUJŠ/Ë
 tðö¹bFðË Â±$$± WM#" ©,µ® r'— 3U#ÝR*« Êu½U'Ë W5U)« o¹œUMB"«Ë WI×K*«Ë

Æ …c+UM"« Èdš_« 5½«uI"«Ë

Æ WOLÝd"« …b¹d'« w+ dAM¹Ë Â(%±, ÂUŽ d¹UM¹ ‰Ë/ s* Êu½UI"« «cNÐ qLF¹ :© µ ® …œU??&

¡U?FMBÐ W¹—uNL'« WÝUzdÐ —b5
?¼±¥,¥ Ø          Ø       1 a¹—U²Ð

Â(%±(Ø          Ø        1o+«u*«

ÍœU¼ —uBM# tÐ—b³Ž 

           W*—uNL'« fOz—
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 W¹œUB²0ô« %«bŠu!« %U½“«u# jÐdÐ

Â*1±, WO!U*« WM.K!
VFA!« rÝUÐ

W¹—uNL'« fOz—

 WOMLO"« W¹—uNL'« —u²Ýœ vKŽ ŸöÞô« bFÐ

 »«uM"« fK)* WI+«u* bFÐË tðö¹bFðË Â±$$% WM#" ©&® r'— w"U*« Êu½UI"« vKŽË

 t??B, w(ü« Êu,UI!« U,—b8-
:©±® …œU&

 w-U²½ù« lÐUD"« 3«– ÂUF"« ÍœUB²'ô« ŸUDI"« 3«bŠË 3U½“«u* 3«œUL²Ž2 w"UL-2 —bI¹  7/ 
 mK³0  Â(%±,  WO"U*«  WM#K"  WO"ULÝ/d"«Ë  W¹—U'«  œ—«u*«Ë  3U*«b6²Ýô«  s*  qJ"
 Ë  —UOK*  …dAŽË  WzUL.ö.Ë   ÊuOK¹dð  WFÐ—/  jI+  ‰U¹—  ©¥[,±%[(0%[$(([%%%®

ÆdOžô ‰U¹— n"/ ÊËdAŽË ÊUM.«Ë WzULF#ðË ÊuOK* Êu²ÝË ÊU²zU*Ë
 WO"U*« WM#K" w-U²½ù« lÐUD"« 3«– ÂUF"« ŸUDI"« 3«bŠu" Í—U'« 8UAM"« izU+ —bI¹7 »
 ÊUM.«Ë  —UOK* Êu½UL.Ë WF#ðË ÊU²zU* jI+ ‰U¹— ©(&$[%,([4¥%[%%%® mK³0 Â(%±,
 w"UL-2 s* W*uJ(« WBŠ —bIðË ÆdOžô ‰U¹— n"/ ÊuFÐ—/Ë WzULF³ÝË ÊuOK* Êu.ö.Ë
 —UOK* ÊËdAŽË bŠ«ËË ÊU²zU* jI+ ‰U¹— ©((±[±%([±4¥[%%%® mK³0 izUH"« «c¼

ÆdOžô ‰U¹— n"/ ÊuF³ÝË WFÐ—/Ë WzU*Ë ÊuOK* 5M.«Ë WzU*Ë
 w-U²½ù«  lÐUD"«  3«–  ÂUF"«  ŸUDI"«  3«bŠu"  Í—U'«  8UAM"«  e)Ž w"UL-2  —bI¹  7  Ã

 WzULF#ðË —UOK*  WFÐ—/   jI+  ‰U¹— ©¥[$¥,[4,$[%%%®mK³0 Â(%±,  WO"U*«  WM#K"
ÆÎU½UF* Î«e)Ž dOžô ‰U¹— n"/ Êu.ö.Ë WF#ðË WzULF³ÝË ÊuOK* ÊuFÐ—/Ë W.ö.Ë

 3«– ÂUF"« ŸUDI"« 3«bŠË 3U½“«u* l¹—UA* w+ WO"ULÝ/d"« W*uJ(« WL¼U#* —bIð 7œ
 W.ö.  jI+ ‰U¹— ©0,[%$([,(±[%%%® mK³0 Â(%±, WO"U*« WM#K" w-U²½ù« lÐUD"«

ÆdOžô ‰U¹— n"/ ÊËdAŽË bŠ«ËË WzUL.ö.Ë ÊuOK* ÊuF#ðË ÊUM.«Ë —UOK* Êu²ÝË
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Í—U'« 8UAM"« izU+(&$[%,([4¥%[%%%Í—U'« 8UAM"« e)Ž¥[$¥,[4,$[%%%

 ÂU3 w!UL;.
W*—U'« @U&«bA#2ô«

¥[=66[77>[µ><[=== œ—«u*« ÂU3 w!UL;.
W*—U'«
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WO"ULÝ/d"« 3U*«b6²Ýô«WO"ULÝ/d"« œ—«u*«
1 lÐ«d"« »U³"«

cOHM²"« bO' l¹—UA*
±4±[44$[&µ±[%%%1 f*U)« »U³"«

WO"ULÝ/d"« 3«œ«d¹ù«

(±([µ&([,µ¥[%%%

1f*U)« »U³"«
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WO"ULÝ/— WOK¹u% 3«œ«d¹2

4¥[4&&[$4µ[%%%

 @U&«bA#2ô« ÂU3 w!UL;.
WO!UL2-d!«

670[<0±[<6>[=== œ—«u*« ÂU3 w!UL;.
WO!UL2-d!«

670[<0±[<6>[===

 @U&«bA#2ô« ÂU3 w!UL;.
WO!UL2-d!«Ë W*—U'«
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WO!UL2-d!«Ë W*—U'«
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: ©6® …œU&
 w*b)«  lÐUD"«  3«–  ÂUF"«  ŸUDI"«  3«bŠË  3U½“«u*  3«œUL²Ž2  w"UL-2  —bI¹  7/  

 mK³0  Â(%±,  WO"U*«  WM#K"  WO"ULÝ/d"«Ë  W¹—U'«  œ—«u*«Ë  3U*«b6²Ýô«  s*  qJ"
 ÊËdAŽË  WzULF³ÝË  —UOK*  Êu½UL.Ë  WO½UL.Ë  WzU*  jI+  ‰U¹—  ©±&&[4(%[µ(¥[%%%®

ÆdOž ô ‰U¹— n"/ ÊËdAŽË WFÐ—/Ë WzUL#LšË ÊuOK*
 w*b)« lÐUD"«  3«–  ÂUF"«  ŸUDI"«  3«bŠu"  Í—U'« 8UAM"«  izU+  w"UL-2  —bI¹  –  »

 WzUL#LšË —UOK* …dAŽ jI+ ‰U¹— ©±%[µ±([4$0[%%%® mK³0 Â(%±, WO"U*« WM#K"
 s* W*uJ(« WBŠ —bIðË ¨ dOžô ‰U¹— n"/ ÊuF#ðË W²ÝË WzULF³ÝË ÊuOK* dAŽ UM.«Ë
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