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آله  وعلى  األمني  الصادق  محمد  رسوله  على  والسالم  والصالة 
وصحبه أجمعيـــن.

األخ  رئيس مجلس النواب
األخوة  أعضاء هيئة رئاسة املجلس

األخوة  واألخوات أعضاء املجلس  

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،         
 بدايًة اسمحوا لي باألصالة عن نفسي ونيابًة عن زمالئي رئيس 
وأعضــــــاء احلكومة، أن أتقدم لكم بخالص الشــــــكر وعظيم االمتنان 
ملا ملســــــناه من مجلسكم املوقر من تعاون صادق، ودعم جاد للحكومة 
خالل عمرها القصير، وهو ما يبشــــــر مبرحلــــــة جديدة من العالقة 
الوثيقة بني احلكومة واملجلس أساســــــها التعــــــاون والتكامل وهدفها  
حتقيق أماني وتطلعات شعبنا في الرخاء والنماء وجتاوز كل ما يعيق 
ويؤثر على ســــــير عملية التنمية الشــــــاملة في ظل القيادة السياسية 

احلكيمة لفخامة األخ/ علي عبد الله صالح  رئيس اجلمهورية . 
وإعماالً للمادة )88( من دستور اجلمهورية اليمنية،  أتشرف بأن 
أقدم لكم نيابة عن احلكومة البيان املالي ملشــــــاريع املوازنات العامة 
للعام املالي 2008م، والتي متثل الشــــــريحة السنوية خلطط وبرامج 
احلكومة في جوانبها املختلفة، وتعبر عن العالقة املتميزة بني احلكومة 
واملجلس والتي ســــــبق اإلشارة إليها  من حيث إعمال مبدأ الشفافية 
والوضوح في عرض مختلف املتغيرات االقتصادية احمللية واإلقليمية 
والدولية، والتي عكست آثارها على مشاريع املوازنات املعروضة على 

مجلسكم املوقر . 

�
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األخوة واألخوات 

تستهدف احلكومة من خالل تنفيذ مشاريع املوازنات،  حتقيق أهداف 
اخلطط والبرامج واإلستراتيجيات التي تضمنها البرنامج العام للحكومة، 
والذي هو انعكاس ملضامني البرنامــــــج االنتخابي لألخ رئيس اجلمهورية، 
كما تســــــتهدف مشــــــاريع املوازنة تعزيــــــز وتعميق االســــــتقرار االقتصادي 
واالجتماعي، وإحداث حراك في مختلف املجاالت التنموية، واالقتصادية، 
واإلدارية، ومبا يكفل رفع مســــــتوى املعيشة واحلد من ظاهرة الفقر وتهيئة 
بيئة جاذبة لالســــــتثمار، وكذلك تلبية متطلبات األمن القومي باعتبار ذلك 
متطلباً أساسياً لتحقيق االستقرار االقتصادي والتنمية الشاملة، وذلك من 

خالل املرتكزات التالية:-

لالســــــتدامة، تعمل على حتقيق األهداف العامة  حتقيق تنمية قابلة - ١
للخطة اخلمســــــية الثالثة وخاصة فيما يتعلــــــق بتحقيق معدل منو 
حقيقي في الناجت احمللــــــي اإلجمالي يصل إلى 4ر5 %، ومبا يحقق 
التــــــوازن في البنــــــاء االقتصادي واالجتماعي واالرتقاء مبؤشــــــرات 
التنمية البشــــــرية من خــــــالل زيادة مخصصــــــات التعليم والصحة، 

فضاًل عن التوسع في التعليم الفني واملهني . 

معدالت التضخم، واحملافظة عليها عند نسب معقولة وغير  احتواء - ٢
مؤثــــــرة على أداء االقتصاد الوطني أو على مســــــتوى معيشــــــة ذوي 
الدخل احملدود، وخلق حالة من الطمأنينة املرتبطة بالعرض الكمي 
والنوعي للســــــلع واخلدمات، ومبا يضمن وصولها إلى املســــــتهلكني 
بأســــــعار عادلة، وذلك من خالل اإلدارة السليمة للعوامل واألدوات 

االقتصادية التي توثر فيها .
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احلد من الفقر ســــــواء من خالل الزيــــــادة في مخصصات النفقات- ٣ 
االجتماعية،   أو زيادة اإلنفاق االستثماري الداعم للنمو، وتركيزه على 
متويل مشــــــاريع البنى التحتية وخاصة املشاريع كثيفة العمالة، ومبا 

يعمل على تعزيز قدرة االقتصاد في إيجاد فرص عمل جديدة.

 تعزيز جهود مكافحة الفســــــاد : باعتبــــــار ذلك أحد أهم مكونات البرنامج- 4 
االنتخابي لفخامة األخ رئيس اجلمهورية، وقد عكست احلكومة في برنامجها 
عدداً من اإلجراءات التي تعمل على حتقيق هدف مكافحة الفساد واعتبار 

ذلك من أكبر التحديات والهموم التي تواجهها احلكومة .

االســــــتمرار في تنفيذ مكونات اإلصالح اإلداري وتعزيز مكتسبات- 5 
مــــــا مت تنفيذه في إطــــــار إصالح اخلدمة املدنيــــــة، ورفع  القدرات 
املؤسسية وإعداد الكادر البشري مبا يتواكب مع التحديث والتطوير 
في البناء الهيكلي واملؤسســــــي للجهاز اإلداري للدولة، والعمل على 

ال . بناء جهاز حكومي كفؤ وفعَّ

دعم وتعزيز دور املشــــــاركة الشــــــعبية، من خالل دعم الســــــلطة احمللية- ٦ 
مؤسســــــيـاً، وبنيوياً، ومادياً ومبا يحقق العدالة في توزيع منافع التنمية 
بأبعادها املختلفة انســــــجاماً مع خطط التنمية واالستراتيجيات املقرة 
والبناء على املكتســــــبـات التي حتققت في هــــــذا اجلانب، وخاصة فيما 
يتعلــــــق بتفعيل دور املجالــــــس احمللية ومضاعفــــــة جهودها في حتصيل 
املــــــوارد احمللية في ضوء توجيهات فخامــــــة األخ علي عبدالله صالح - 
رئيس اجلمهورية، وفي ضوء نتائج االجتماع املشترك للحكومة وقيادات 
السلطة احمللية، ومبا يكفل توفير املوارد الالزمة إلجناز املشاريع اخلدمية 
ومشاريع التنمية املدرجة في موازنة السلطة احمللية، ويعمل على إيجاد 
فرص عمل حقيقية للحد من البطالة، والتخفيف من  الفقر، واحلد من 

الهجرة الداخلية من الريف إلى املدن الرئيسية . 



٦

من خالل تطوير أنظمة وآليات  حتســــــني مستوى اإليرادات العامة، - ٧
الربط والتحصيل ملختلف مصادر اإليرادات العامة، وتقليل االعتماد 
على املــــــوارد النفطية القابلة للنضوب، وتنميــــــة املوارد العامة غير 
النفطية،  وإدارتها بكفاءة والبحث عن موارد جديدة لرفد اخلزينة 

العامة .

 رفــــــع كفاءة النفقات العامة، وإعادة هيكلتها- ٨ وتخصيصها بحســــــب  
أولويــــــات اإلنفــــــاق، والتركيز على اإلنفــــــاق الداعم للنمــــــو وتنمية 

القطاعات الواعدة مثل السياحة واألسماك . 

عبر محاصرة عجز املوازنة   احملافظة على االســــــتقرار االقتصادي، - ٩
عند مســــــتويات آمنة، وعــــــدم متويل العجز من مصــــــادر تضخمية 
واســــــتمرار انتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف، الحتواء أي تقلبات 
في ســــــعر صــــــرف العملــــــة احمللية أمــــــام العمــــــالت األجنبية، مبا 
يضمن عدم جتاوز التغير في أســــــعارها للحدود التي قد تؤثر على 
االســــــتقرار والنمو االقتصاديني، وتعزيز ما حتقق من إجنازات في 

هذا املجال. 

إعــــــادة النظر فــــــي الكثير من القوانــــــني املتعلقــــــة- ١٠ باجلوانب املالية 
واإلداريــــــة، وخاصة فيما يتعلق مبراجعة القوانني الضريبية جلعلها 
محفزة للنمــــــو، وقابلة للتطبيق، وتعمل على حتفيز القطاع اخلاص 
ليلعب دوره املنشود في التنمية االقتصادية،  واالستفادة من جتارب 
بعض البلــــــدان ذات الطبيعة والظروف املشــــــابهة لطبيعة وظروف 

بالدنا .  
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األخ  رئيس املجلس 
  األخوة واألخوات األعضاء 

انطالقاً من تلك املرتكزات، يســــــرني أن أعرض لكم بإيجاز أهم  
التطــــــورات االقتصادية العاملية واحمللية ، ومؤشــــــرات االقتصاد الكلي 
واملالمح الرئيسية للسياسات املالية والنقدية وانعكاساتها في مشاريع 

املوازنات العامة، وعلى النحو التالي :-
 

األوضاع االقتصادية العاملية واملتغيرات اخلارجية :

استمر التوسع االقتصادي العاملي بوتيرة سريعة خالل النصف األول 
مــــــن عام 2007م مبعدل منو جتــــــاوز 5%  على الرغم من االضطرابات 
التي شــــــهدتها أســــــواق املال العاملية، وقد تباين أداء االقتصاد العاملي 
في الفتــــــرة املاضية بني املجموعات والــــــدول وخاصة في اقتصاديات 
الدول املؤثرة على معدل النمو العاملي، وال يزال التوســــــع مستمراً بقوة 
في بلدان األســــــواق الصاعدة، يقوده النمو الســــــريع في كل من الصني 
والهند وروسيا،  وقد شهدت أســــــواق االقتصاديات الصاعدة وأسواق 
الدول النامية ضغوطات تضخمية  ناجتة عن االرتفاع الكبير في أسعار 
النفط واملشتقات النفطية إلى مســــــتويات قياسية خالل العام، فضاًل 
عــــــن الضغوط التضخمية الناجتة عن ارتفاع أســــــعار املــــــواد الغذائية 
األساســــــية نتيجة لعدم كفاية العــــــرض العاملي ملواجهة الطلب العاملي . 
والزال االقتصاد العاملي يواجه مخاطر حدوث تقلبات غير متوقعة في 

أسعار النفط . 
وبالنسبة القتصاديات منطقة الشــــــرق األوسط، فمن املتوقع أن    
يتجاوز معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي في املنطقة 6% في 
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عام 2007م . وقد شهدت اقتصاديات دول املنطقة أداءاً إيجابياً، سواء 
الــــــدول املصدرة للنفط أو االقتصاديات الصاعدة أو البلدان منخفضة 
الدخل، ويرجع الســــــبب الرئيسي في هذا األداء اإليجابي إلى استمرار 
املســــــتوى املرتفع ألســــــعار النفط والصادرات من السلع األساسية غير 

النفطية، وقوة النمو العاملي . 
غير أن معدالت التضخم في ازدياد، نتيجة التسارع في  منو الطلب 
العام في املنطقة، باإلضافة إلى تأثير ارتفاع األســــــعار العاملية للسلع، 
وقــــــوة التدفقات األجنبيــــــة الداخلة، ويُتوقع أن يصــــــل معدل التضخم 
املتوســــــط فــــــي املنطقة إلى 9% في عــــــام 2007م مقارنة مبعدل %7.5 
في العام املاضي. وال تزال فوائــــــض املوازين اخلارجية واملالية العامة 

مرتفعة في املنطقة نتيجة األسعار القياسية للنفط . 

وتتركز أهم املتغيرات اخلارجية التي تؤثر في مشروع املوازنات في :
تقلبات أسعار النفط في السوق العاملية صعوداً وهبوطاً ألسباب  • 
ال ميكن السيطرة عليها أو احلد منها محلياً أو التوقع مبستوياتها 
خالل الســــــنوات القادمة، وقد كان وضع أســــــعار النفط العاملي 
خالل الربع األول من هذا العام مؤثراً ســــــلباً على موارد اخلزينة 
العامة، وبدأ الوضع بالتحســــــن مع بدايــــــة النصف الثاني نتيجة 
االرتفاع امللحوظ في أسعار النفط رغم تأثر هذا التحسن نسبياً 

بارتفاع تكلفة فاتورة دعم املشتقات النفطية .

 • اآلثــــــار اإليجابية لنتائــــــج مؤمتر املانحني في لنــــــدن نهاية العام 
املاضي، حيث تضمن مشروع املوازنات زيادة ملموسة في تقديرات 
االســــــتخدامات  ناجتة عــــــن الزيادة في القروض واملســــــاعدات 
اخلارجيــــــة املتاحة لالســــــتخدام، حيث تضمن املشــــــروع إضافة 
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حوالي مبلغ )218ر110(  مليون ريال في جانبي االســــــتخدامات 
واملــــــوارد إضافة إلى ما رصد فــــــي موازنة العام احلالي 2007م، 
وهو املبلغ اإلضافي املتوقع احلصول عليه خالل العام القادم من 
التزامات املانحني في لندن ويتضمن ذلك مبلغ )599ر44( مليون 

ريال في شكل منح.

 األوضاع االقتصادية احمللية:

تتأثر بالدنا باألوضاع االقتصاديــــــة العاملية عموماً،  وبالتغيرات 
التي حتدث في أسواق النفط على وجه اخلصوص، ويتضح ذلك جلياً 
من وضع واجتاه بعض املؤشرات االقتصادية الكلية في الفترة املاضية 
والتقديــــــرات األولية لها خالل هذا العام، والتوقعات املرتبطة بها للعام 

القادم 2008م، والتي ميكن إيجازها فيما يلي :

النمو االقتصادي : . ١
تُظهر بيانات احلسابات القومية، أن أداء االقتصاد القومي كان 
خالل عام 2006م دون املستوى املنشود، حيث تراجع معدل منو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي إلى 3.17%، ويرجع ســــــبب هذا التراجع 
إلى انخفاض الناجت احمللي احلقيقي لقطاع استخراج النفط مبعدل 
مرتفع بلــــــغ 8.26% مقارنة مبعدل 0.72% عام 2005م، إلى جانب 
انخفاض معدل منو القطاعات غير النفطية، وذلك بسبب استمرار 
تراجع الناجت احمللـي  لقطاع األسماك وكذا تراجع معدل منو قطاع 
الصناعــــــة التحويلية وقطاع التمويل والتأمني وقطاع منتجي اخلدمات 

احلكومية .  
ويتوقع أن تســــــفر نتائج تنفيذ العديد من سياســــــات اإلصالح  
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املالية واالقتصادية التي قامــــــت احلكومة بتنفيذها خالل العام 
احلالي، وتلك التي سيتم تنفيذها  وعكسها في مشاريع موازنات 
العام القادم، عن حتقيق حتسن في مستوى أداء االقتصاد القومي 
. حيث يتوقع منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي مبعدل %3.6  
عــــــام 2007م، ثم يرتفع إلى  5.4%  عام 2008م ويرجع ذلك إلى 
توقع حتسن مســــــتوى أداء القطاعات غير النفطية، حيث يرتفع 
معــــــدل منوهــــــا إلى  5.5%  عــــــام 2007م، ثم إلــــــى  6.1%  عـام 
2008م، فيما يســــــتمر تراجع منو الناجت احمللي احلقيقي لقطاع 
اســــــتخراج النفط خالل العام القادم  مبعدل سالب منخفض ال 

يتجاوز 1.46%  مقارنة بأرقام العام احلالي . 

البطـالـــة :. ٢
تعطــــــي احلكومة موضوع البطالــــــة أولوية خاصة، من خالل 
اســــــتمرارها في توفيــــــر التمويل الالزم لكافــــــة البرامج التي تقوم 
بتنفيذ مشــــــاريع كثيفة العمالــــــة كالصندوق االجتماعــــــي للتنمية 
وبرنامج األشغال العامة، باإلضافة إلى مشاريع الطرق واألشغال 
العامة فــــــي مختلف محافظات اجلمهوريــــــة،  حيث مت تخصيص 
حوالي مبلغ ) 569ر93( مليون ريال ملشــــــاريع الطرق في موازنات 
العام القادم على مستوى الســــــلطتني املركزية واحمللية، باإلضافة 
إلى ذلك، مت تخصيــــــص مبلغ )600ر15( مليون ريال في موازنات 
اجلهات املختصة للعام القــــــادم وذلك إلعادة تفعيل خدمة الدفاع 
الوطنــــــي، والتي يأتي ضمن أهدافهــــــا امتصاص جزء من البطالة 
املوجــــــودة في ســــــوق العمل، كمــــــا تواصل احلكومة سياســــــة دعم 
قطاع التدريــــــب الفني واملهني باعتباره ميثــــــل األداة التي يتم من 
خاللها تأهيل كوادر سوق العمل، حيث مت تخصيص حوالي )17( 
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مليار ريال ملشــــــاريع وزارة التعليم الفني واملهني، كما مت تخصيص 
أكثر من )2( مليــــــار ريال ملواجهة تكلفة املوازنة الوظيفية للجهات 
والوحدات املختلفة إلستيعاب )880ر10( فرصة عمل جديدة في 

عام 2008م.  

التضخـم :. ٣
يعتبر التضخم أحد أهــــــم التحديات التي تواجهها احلكومة 
وخاصة في ظل تطورات األســــــعار في الســــــوق العاملية والتي تؤثر 
بشــــــكل مباشر في أســــــعار الســــــلع واخلدمات في السوق احمللية، 
وعلى الرغم من ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية 
خــــــالل العام احلالي، إال أن معدل التضخم يتوقع أن يتراجع قلياًل 
خــــــالل بقية العام، وخاصة في ظل اإلجــــــراءات األخيرة للحكومة 
والتــــــي عملت على احتواء العوامل التــــــي توثر في معدل التضخم 
وخاصة فيما يتعلق بتفعيل دور احلكومة في تنظيم عمل الســــــوق 
من خالل كســــــر حلقات االحتكار وتنويع مصادر االستيراد للسلع 
األساســــــية . ومع اســــــتمرار قيام احلكومة بذلــــــك، فضاًل عن أثر 
التدفقــــــات األجنبية، وتوقع ارتفاع إنتاجيــــــة القطاع غير النفطي 
ومعدل منوه، كل ذلك سيعمل على احتواء معدل التضخم في عام  

2008م ليظل عند حدود %10 .   

ميـزان املـدفـوعـات:. 4
تُظهر النتائج األولية ملؤشــــــرات ميزان املدفوعات خالل الفترة 
املاضيــــــة من هذا العــــــام، حتول الفائض احملقق خــــــالل عام 2006م 
والــــــذي بلغ نحو )447ر1( مليون دوالر، ومبا نســــــبته 6ر7% من الناجت 
احمللــــــي اإلجمالي إلى عجز يتوقع أن يصل مع نهاية عام 2007م إلى 
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نحــــــو ) 041ر1 ( مليــــــون دوالر، ومبا نســــــبته 3ر5% من الناجت احمللي 
اإلجمالــــــي . ويتوقــــــع أن يرتفــــــع عجز ميزان املدفوعــــــات خالل عام 
2008م ليصل إلى نحو )294ر1( مليون دوالر، ومبا نســــــبته 3ر5% من 
النــــــاجت احمللي اإلجمالي .  وتُظهر البيانات املتاحة أن تراجع عائدات 
الصادرات النفطية خالل عام 2007م،  ومبا نســــــبته 33%، واستمرار 
تراجعها - وإن كان مبعدالت منخفضة حوالي 8ر4% - باإلضافة إلى 
النمو في الواردات من السلع واخلدمات، كانا السببني الرئيسيني في 
تراجع مؤشرات ميزان املدفوعات . ويتوقع حتسناً نسبياً في األرقام 
والنســــــب السابقة مع بدء تدفق املوارد اخلارجية الناجمة عن مؤمتر 

املانحني في لنــدن .

وبشــــــكل عام، هذه املؤشــــــرات تعكس مدى خطورة االســــــتمرار 
فــــــي االعتماد علــــــى الصادرات مــــــن النفط اخلام، وحصــــــر التركيز 
على االســــــتثمارات في مجال النفط والغاز، على اســــــتقرار األوضاع 
االقتصادية عامة واجلهــــــد اإلمنائي على وجه اخلصوص، مما يعني 
ضرورة االهتمام والتركيز على السياســــــات احملفزة لالســــــتثمار في 
القطاعات واألنشطة االقتصادية التي تتمتع بالدنا فيها مبيزة نسبيه، 
تسمح لها باملنافسة الداخلية واخلارجية، باإلضافة إلى أهمية مراجعة 
سياســــــات إدارة االحتياطيات من النقد األجنبي واســــــتغاللها أفضل 
اســــــتغالل ممكن يتفــــــق وأفضل التطبيقات، ومبا يســــــاهم في تعميق 

استقرار األوضاع االقتصادية وحتفيز النمو املستـــدام .

5.    أسعــار الصــرف:
تعكس املؤشــــــرات النقدية التحســــــن امللموس في اســــــتقرار 
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أســــــعار الصرف  وكفاءة السياســــــات النقدية واملالية في حتقيق 
ذلــــــك، وسيســــــتمر البنك املركزي في انتهاج سياســــــات أســــــعار 
صرف مرنة متنع حدوث التقلبات والتذبذبات الكبيرة في ســــــعر 
الصرف والتي ال تبررها العوامل االقتصادية وبحيث تخدم هذه 
السياسات تشجيع االســــــتثمار في القطاعات االقتصادية الغير 
نفطيــــــة، وخاصة القطاعات املوجهة نحو التصدير، مثل التعدين 
والصناعات التحويلية، والســــــياحة، بحيث تكون سياســــــة ســــــعر 

الصرف مالئمة لتحقيق هذه األهداف. 

٦.   االحتياطيات اخلارجية : 
توضح املؤشرات النقدية أن صافي األصول اخلارجية للبنك 
املركزي في نهاية شهر أغسطس كانت عند مبلغ )183ر7(  مليون 
دوالر مقارنة مببلغ )149ر7( مليون دوالر صافي األصول اخلارجية 
في نهاية شــــــهر ديسمبر 2006م مما يشــــــير إلى ثبات نسبي في 
مســــــتوى االحتياطيات اخلارجية خالل الفتــــــرة املاضية من هذا 
العام . ولم يتم حتقيق أية إضافات جوهرية لصافي االحتياطيات 
اخلارجية للبنك املركزي نتيجة لتراجع عائدات الصادرات النفطية 
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العاملية. حيث شهدت عائدات 
الدولــــــة من الصادرات النفطية خالل الفترة يناير –  أغســــــطس 
2007م انخفاضــــــاً بحوالي )129ر1(  مليون دوالر من  ) 935ر2( 
مليــــــون دوالر فــــــي الفترة املقابلة من عــــــام 2006م إلى )806ر1( 
مليون دوالر خالل نفس الفترة من هذا العام. ويأتي التراجع في 
عائدات الصادرات النفطية بشكل أساسي من انخفاض الكميات 
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املصدرة نتيجة النخفاض كميات اإلنتاج، وفي نفس الوقت زيادة 
الطلب على املشــــــتقات النفطية محلياً مما يؤثر في زيادة كميات 

النفط اخلام املستهلك محلياً . 

وبالنســــــبة لعــــــام 2008م، وفي ظل اســــــتمرار تراجع عائدات 
الصــــــادرات النفطيــــــة وتوقعات عجز ميــــــزان املدفوعات الناجم 
عن تراجع عائدات الصادرات بسبب تراجع كميات إنتاج النفط 
واالنخفاض في تدفق االستثمارات في قطاع الغاز، نظراً لوصول 
مشــــــروع الغاز املســــــال إلى مرحلة متقدمة، ومع استمرار تنفيذ 
السياســــــات النقدية للمحافظة على اســــــتقرار أســــــعار الصرف 
بســــــبب االســــــتمرار في منو املدفوعات على الواردات، فإن ذلك 
يتوقع أن يؤثر على حجم االحتياطات اخلارجية مبقدار )290ر1( 
مليون دوالر ومبا نســــــبته  15.8% ، مما سيترتب عليه انخفاض 
قدره تغطية االحتياطيات للواردات عام 2008م إلى نحو )13.7( 

شهر.  

٧.   التجـارة والصنـاعــة :
يستهدف مشروع املوازنات العامة  حتقيق جملة من السياسات 
واملهام االقتصادية والتي تعمل على تطوير الفعاليات الصناعية 
والتجاريــــــة ودفع عجلــــــة التنمية واالســــــتثمار الصناعي وتعزيز 
الشراكة مع القطاع اخلاص بهدف زيادة مساهمة القطاع اخلاص 
فــــــي تنفيذ املشــــــاريع الصناعية، وتتمثل أبرز املهام التي تســــــعى 
احلكومــــــة إلى حتقيقها خالل عام 2008م في متابعة اإلجراءات 
واخلطوات التنفيذية في مجال الترويج والتنفيذ ملشروع املناطق 
الصناعية باعتبار ذلك في مقدمة املشاريع التنموية واإلستراتيجية 
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التي تســــــعى احلكومة إلى حتقيقها، باإلضافة إلى متابعة تطوير 
الصناعات الصغيرة والتي تسهم في توفير املزيد من فرص العمل 
والتخفيف من الفقر، وكذا تفعيل اإلجراءات املتعلقة بالنشــــــاط 
التجــــــاري وزيادة الصادرات وتنظيم التجارة الداخلية ومحاصرة 
االحتكار، مبا يحقق استقرار األوضاع التموينية والسعرية وحماية 

املستهلك . 
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املـالمح الرئيسة ملشاريع املوازنات العامة 
للدولة للعام املالي ٢٠٠٨م :

األخ/ رئيس املجلس   
األخوة واألخوات  األعضاء 

 إن مشــــــروع املوازنة ميثل خطة احلكومة املالية السنوية، والتي 
تعكس بشفافية وموضوعية كل األهداف والسياسات والبرامج التي 
ســــــتعمل احلكومة على حتقيقها، سواًء تلك التي تضمنها البرنامج 
العــــــام للحكومة، أو كإجراءات تنفيذية لالســــــتراتيجيات واخلطط، 
والتــــــي تأتي تواصاًل ملا مت في موازنات ســــــابقة أو اســــــتكماالً لها، 
وتستهدف السياسات املالية والنقدية في مشروع املوازنات، املساهمة 
فــــــي حتقيق معدل منو حقيقي واحتواء معدالت التضخم ، وســــــيتم 
ذلك من خالل التنسيق الكامل بني إدارتيهما وتفعيل أدواتهما، وربط 
ذلك باملتغيرات االقتصادية الكلية وبالشــــــكل الذي يضمن تناســــــق 

السياسات الكلية وتكاملها وحتقيق أهدافها احملفزة للنمــو.  

ومن اس���تقراء مش���اريع املوازنات العامة للعام املالي 2008م،  وما 
تضمنته من مؤشرات عامة وقطاعية نالحظ ما يلي :

 • بنيت املوازنات العامة في ضوء التطورات االقتصادية التي مت شرحها 
آخــــــذة في االعتبار التطورات الســــــلبية في املوارد العامة الناجتة عن 
انخفاض املوارد النفطيـة، مما استلزم توجيه اإلنفاق نحو القطاعات 
الواعــــــدة غير النفطيــــــة ذات األولوية التي تســــــاعد في حتقيق النمو 
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القابل لالستمرار، وتخصيص املوارد لتمويل النفقات احلتمية . 
 • الزالــــــت املوارد النفطيــــــة متثل املورد الرئيســــــي لتمويل اإلنفاق 
العــــــام، ويتوقع أن تبلــــــغ )554ر888( مليون ريــــــال مقارنة مببلغ 
)017ر998( مليــــــون ريال ربط عام 2007م، إال أن نســــــبة املوارد 
النفطية انخفضت إلى نحو 49% من إجمالي اإلنفاق العام و إلى 
نحــــــو 69% من اإلنفاق اجلاري، مقارنة بنســــــبة 62%، 82%  عام 
2007م على التوالي . ويعود هذا االنخفاض بشــــــكل أساسي إلى 
انخفاض مبيعات النفط اخلــــــام املصدر نظراً النخفاض كميات 
اإلنتــــــاج، وقد شــــــكل هذا االنخفــــــاض ضغطاً كبيــــــراً على خطة 
اإلنفــــــاق العام، وكذلك على زيادة مبلغ العجز، حيث أن انخفاض 
اإليرادات النفطية عكس نفســــــه على مبلغ العجز املقدر، وهو ما 
يعكس خطورة استمرار االعتماد على إيرادات النفط في متويل 

املوازنة العامة . 
وفي هذا اإلطار ســــــتعمل احلكومة علــــــى تنفيذ إجراءات تضمن 
تقليل اآلثار الســــــلبية الناجتــــــة عن عجز املوازنــــــة عند احلدود 

املخططة .

ويتوقع أن تشــــــهد املوارد العامة زيادة بسيطة ناجتة عن التحسن  • 
في مســــــتوى املساعدات اخلارجية وإدماجها في مشروع املوازنة، 
باإلضافة إلى تنمية حصة احلكومة من فائض أرباح مؤسســــــات 
القطاع العام وحتســــــن إيــــــرادات الغاز واإليــــــرادات الذاتية غير 
النفطية األخرى . ويتوقع منو املوارد العامة مبا نسبته 3ر6%، من 

)434ر1( مليار ريال في عام 2007م إلى )524ر1( مليار ريال .

 ) كما ستشــــــهد النفقات العامة زيادة بسيطة بحوالي مبلغ )207 •
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مليار وبنســــــبة منــــــو 8ر12%  من )622ر1 ( مليــــــار ريال في عام 
2007م إلى )829ر1( مليار ريال.

 • 
وحتتل نفقــــــات األجور واملرتبات حيزاً كبيــــــراً في هيكل اإلنفاق  • 
العـام بلغـت نســــــبته 27% من إجمالي اإلنفاق العام مقارنة بنسبة  
29%  في عـام 2007م، وســــــيتم جتســــــيد توجيهــــــات فخامة األخ 
رئيس اجلمهورية بتنفيذ املرحلة الثانية من إستراتيجيـة األجـور 

واملرتبـات خالل العام املــالي القـادم . 

كما حتتل نفقات دعم املشــــــتقات النفطية، ومدفوعات الفوائد،   • 
حيزاً رئيسياً كبيراً في هيكل اإلنفاق العام . حيث بلغت في مشروع 
2008م حوالي )309.4(مليار ريال دعم املشتقات النفطيـة و)98( 
مليار ريال نفقــــــات الفـوائد وبإجمـالي )4ر407( مليار ريال ومبا 
نســــــبته 3ر22%  من إجمـالي اإلنفـاق العام، مقـارنة مببلغ ) 328( 
مليـار ريال و)2ر96( مليار ريال ربط عام 2007م وبإجمالي مبلغ 
)2ر424( مليار ريال، ومبا نســــــبته 2ر26% مــــــن إجمالي اإلنفاق 
العام.  وقد مت احتســــــاب فاتورة الدعم للمشــــــتقات النفطية في 
موازنة العام القادم على أســــــاس ســــــعر )55( دوالر للبرميل من 
النفط اخلام وهو نفس الســــــعر املســــــتخدم الحتساب اإليرادات 

النفطية .

والزالت املشــــــاريع االستثمارية في مشــــــروع املوازنات تركز على  • 
مشــــــاريع البنى التحتية، وخاصة في مجاالت الطرق، والكهرباء، 
وامليــــــاه، والتعليــــــم، والصحة، مع إعطاء املشــــــاريع كثيفة العمالة 
األولوية ملا لها من أهمية في إيجاد فرص عمل جديدة للشبــاب . 
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وتقدر مخصصات النفقات الرأسمالية واالستثمارية في مشروع 
املوازنة العامة للدولة عام 2008م مببلغ )542( مليار ريال مقارنة 
مببلــــــغ )402( مليار ريال لعام 2007م وبزيادة بلغت )140( مليار 
ريال، وذلك ميثل حوالي 68% من الزيادة اإلجمالية في النفقات 
العامة، ويشــــــمل ذلك ما ســــــتتحمله املوازنة العامة كمشاركة في 
أســــــهم رأس مال الوحدات االقتصادية في مجــــــال دعم وتنفيذ 

املشاريع التي تقوم بها هذه الوحدات .

وستستمر جهود تطوير البناء الهيكلي واملؤسسي للجهاز اإلداري  • 
للدولة ومؤسســــــات ووحدات القطاع العام من خالل اســــــتكمال 
مكونــــــات برنامج إصــــــالح اخلدمة املدنية، وخاصــــــة فيما يتعلق 
بجهود إعادة البناء والهيكلة وإصالح األوضاع التنظيمية القائمة 
مبختلف جوانبها وبناء قاعدة بيانات شــــــاملة للهياكل التنظيمية 
والوظيفية، واستكمال إصدار البطاقة الوظيفية املعتمد على نظام 
البصمة والصورة في مختلف أجهزة الدولة املدنية والعســــــكرية 
والعمل على إزالة كافة األوضاع غير القانونية بحسب األهداف 
الواردة بالقانون رقم )43( لســــــنة 2005م بشــــــأن نظام الوظائف 

واألجور واملرتبات .

وعمــــــاًل بتوجيهــــــات فخامة األخ/ علي عبداللــــــه صالح - رئيس  • 
اجلمهورية، بضرورة معاجلة األسباب الكامنة وراء ظاهرة الفساد، 
عملــــــت احلكومة على تنفيذ العديد من السياســــــات واإلجراءات 
التي تكفــــــل مكافحة هذه الظاهرة، وحتقيق الشــــــفافية، وتعزيز 

اإلدارة السليمة، وتبسيط اإلجراءات من خالل :
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 تبني سياسات مالية واضحة وشفافة — .
 إعــــــادة النظر في منظومة القوانــــــني املالية واالقتصادية؛ — 
حيــــــث يجــــــري العمل اآلن علــــــى مراجعة كل مــــــن القانون 
املالي، وقانون ضرائب الدخل، وقانون االســــــتثمار، وتعمل 
التعديالت املقترحة على جعل هذه القوانني أكثر شفافية، 

ومحفزة للنمو . 
إقرار البدء بتنفيذ املرحلة الثانية من اإلستراتيجية الوطنية — 
للمرتبات واألجور والتي تهدف إلى حتسني مستوى معيشة 
املوظفني في اجلهازين املدني والعســــــكري ومبا يعمل على 

إزالة دوافع الفساد في الوظيفة العامة.   
تعزيز برامج حوســــــبة األنشــــــطة احلكوميــــــة وخاصة تلك — 
املرتبطــــــة بتقدمي اخلدمــــــات العامة، ومبا يكفل تبســــــيط 
اإلجراءات وتقليل االحتكاك بني املســــــتفيدين، والقائمني 

على تنفيذ العمليات املالية املختلفة. 
املصادقــــــة على قانــــــون املناقصــــــات واملزايــــــدات واملخازن — 
احلكومية، والبدء باســــــتخدام أدلة املشــــــتريات واملناقصات 
احلكومية، والعمل على إصدار قانون جديد ملكافحة غسيل 
األموال، والذي يعزز املنظومة التشريعية والتنفيذية ملكافحة 

الفساد .
تفعيل نشــــــاط الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفسـاد، حيث مت — 
تعيــــــني أعضاء الهيئة، ومت وضــــــع املخصصات املالية الالزمة 
في مشــــــروع املوازنات العامة للعام القادم، ومبا ميكن الهيئة 
مــــــن القيام مبهامها، ومن جانب احلكومة صدرت التوجيهات 
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جلميــــــع اجلهات بإلــــــزام جميع العاملني فــــــي وحدات اجلهاز 
اإلداري والقطاعــــــني العام واملختلط وكل من يلزمهم القانون، 
بتقــــــدمي إقرار الذمة املاليــــــة للهيئة الوطنيــــــة العليـا ملكافحة 
الفســــــاد، وقد بدأت هــــــذه الوحدات والعاملني فيها بتســــــليم 

إقراراتهم تباعاً .
— 

وستســــــتمر احلكومــــــة في تعزيز نظــــــام الســــــلطة احمللية ودعم  • 
الالمركزيــــــة املاليــــــة واإلدارية من خالل تنفيــــــذ التوصيات التي 
نتجت عن اللقاء املشــــــترك  للحكومة مع قيادات السلطة احمللية 
فيما يتعلق بتعزيز وتنمية املوارد الذاتية للســــــلطة احمللية، وزيادة 
الدعم املركزي، وقيام مكونات السلطة احمللية بدورها األساسي 
فــــــي الرقابة على تنفيذ املشــــــروعات التنمويــــــة .  ولتحقيق ذلك 
تضمنت مشاريع املوازنات لعام 2008م زيادة جوهرية في مقدار 
الدعم املركزي ملشــــــاريع الســــــلطة احمللية ليصل إلى مبلغ )15( 
مليــــــار ريال مقارنــــــة مببلـغ )563ر4( مليون ريــــــال املرصودة في 
موازنة العام اجلاري وبنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 228%. كما 
تبلغ تقديرات االســــــتخدامات العامة للسلطة احمللية في مشروع 
موازنة عام 2008م حوالــــــي)666ر252( مليون ريال مقابل مبلغ 
)378ر200( مليون ريال في اعتمادات موازنة عام 2007م، بزيادة 

قدرها )288ر52 ( مليون ريال وبنسبة %26 . 

كما أن مشــــــاريع املوازنات العامة ســــــتعمل على تعزيز وحتســــــني  • 
مســــــتوى اخلدمات العامة األساســــــية، من خـالل احلرص على 
ــــــص املوارد للجهـات التي تقــــــوم بتقـدمي اخلدمات العامة  تخصيـ

في ضـوء اإلمكانات املتاحة وعلى النحو التالــي :
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أواًل: التعليـــــم :
تُقــــــدر إجمالي االعتمادات املدرجة في مشــــــروع املوازنة 
العامــــــة للدولــــــة، وكذلــــــك مشــــــروع موازنة وحــــــدات القطاع 
االقتصادي لعــــــام 2008م لقطاع التعليــــــم مببلغ )069ر291( 
مليون ريال، مقابل مبلغ )286ر228( مليون ريال عام 2007م، 
بزيــــــادة قدرها )240ر62( مليون ريال وبنســــــبـة 3ر27% . وال 
يتضمن ذلك الزيــــــادة الناجتة عن تنفيــــــذ املرحلة الثانية من 

االستراتيجية الوطنية للمرتبات واألجور .

ثانيًا: الصحـــــــة :
تُقــــــدر االعتمــــــادات املدرجة في مشــــــروع املوازنة العامة 
للدولة، ومشــــــروع موازنــــــة وحدات القطــــــاع االقتصادي لعام 
2008م لقطاع الصحة مببلــــــغ )257ر90( مليون ريال، مقابل 
مبلــــــغ )602ر57 ( مليون ريــــــال عام 2007م، بزيــــــادة قدرها 

)655ر32( مليون ريال وبنسبة 57 %. 

ثالثًا: النفقات على البنى التحتية : 
تســــــتهدف املشــــــاريع االســــــتثمارية في مشــــــروع املوازنة 
العامة للدولة، ومشــــــروع موازنة الوحدات االقتصادية خالل 
العام القادم تعزيز البيئة االســــــتثمارية من خالل التركيز على 
مشاريع البنى التحتية الالزمة جلذب وجناح االستثمارات، ملا 
لذلك من تأثير في ارتفاع  معدل منو الدخل القومي ومتوسط 
دخل الفرد، وبالتالي مكافحة الفقـر وحتسني مستوى معيشة 
املواطنني، وانطالقاً من ذلك عملت احلكومة خالل السنوات 
القليلــــــة املاضية والعام املالي احلالــــــي، على تخصيص موارد 
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كبيـرة محلية، وخارجية لتمويل هذه املشاريع، وخاصة مشاريع 
الطرق ، واملياه، والكهربـاء . وتســــــتمر سياســــــة احلكومة في 
التركيز على مشــــــاريع البنى التحتيه في موازنة العـام القـادم، 
حيث تُقدر االعتمادات املدرجة في مشــــــاريع املوازنات العامة 
املختلفــــــة لعــــــام 2008م ملشــــــاريع البنى التحتيــــــة على النحو 

التالــي:
مليون ريال         

569ر93	  قطاع الطــرق :     
924ر182	  قطاع الكهرباء  :   
984ر48	  قطاع امليــاه :    

برامج شبكة األمان االجتماعي :	 
ترصد احلكومة ســــــنويـاً املخصصات الالزمة  لتفعيل برامج شبكة 
األمان االجتماعي والتي تســــــتهدف تخفيف مســــــتويات الفقر، وإيجاد 
فرص عمل جديدة . وباإلضافة إلى الدعم النقدي للمســــــتهدفني في 
إطار برنامج صندوق الرعاية االجتماعية، مت تخصيص التمويل الالزم 
لتفعيــــــل برامج شــــــبكة األمان االجتماعي األخرى والتــــــي تقوم بتنفيذ 
مشــــــاريع البنى التحتية ســــــواء من خالل التمويل الذاتـي، أو القروض 
واملساعدات اخلارجية املوجهة لتمويلها، وتُقدر االعتمادات املرصودة 

لهذه البرامج في مشاريع موازنات عام 2008م على النحو التالـي :

مليون ريال           
848ر22	  صندوق الرعاية االجتماعية    
058ر21	  الصندوق االجتماعي للتنمية    
970ر16	  برنامج األشغال العــامة    
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األخ/ رئيس املجلس   
األخوة واألخوات األعضاء 

أما فيما يتعلق باملالمح الرئيسية ملشروع قانون املوازنة العامة للدولة 
للعام املالي 2008م، فأود إيجازها على النحو التالي: 

أواًل: جانب املوارد العامة : 

قدرت املوارد العامة للعام املالي 2008م مببلغ )503ر524ر1( 
مليون ريال موزعة على النحو التالي :- 

١. املوارد العامة بدون االقتراض : 
ُقدرت املوارد العامة بدون االقتراض مببلغ )366ر400ر1( 
مليون ريــــــال، وقد جاءت هــــــذه التقديرات بصورة أساســــــية 

محصلة ملا يلي :
مليون ريال  
554ر888	    إيرادات النفط والغاز     

393ر275	      إيرادات الضرائب      
072ر46	       إيرادات اجلمارك     
322ر74	    حصة احلكومة من فائض االرباح  

493ر64	      املنح املتوقعة      

٢. املوارد من القروض : 
    ُقدرت املوارد من القروض مببلغ )137ر124( مليون ريال .
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ثانيًا: جانب االستخدامات العامة:
 بلـغ إجمالـي االســــــتخـدامات العامة املقدرة في مشــــــروع 
املوازنة العامـة للدولة للعام القادم مبلغ )585ر829ر1( مليون 

ريال موزعـة عـلى النحو التالي :

النفقات اجلارية : . ١
ُقــــــدرت النفقــــــات اجلاريــــــة فــــــي املشــــــروع بحوالــــــي مبلغ 
)589ر287ر1( مليون ريال بزيــــــادة مقدارها )127ر67( مليون 
ريال أو ما نســــــبته 5.5% عن ربط عــــــام 2007م . وأهم أوجـه 

صـرف النفقات اجلارية :
مليون ريال  

771ر499	     أجور وتعويضات العاملني  
469ر294	     نفقات السلع واخلدمات  

836ر465 	  اإلعانات واملنح االجتماعية  

النفقات الرأسمالية :  ٢ .
قدرت النفقات الرأسمالية واالستثمارية في املشروع بحوالي 
مبلــــــغ )996ر541 ( مليون ريال بزيــــــادة مقدارها )966ر139( 
مليون ريال      وما نســــــبته 35% عن ربط عام 2007م وموزعة 

على النحو التالي :

مليون ريال  
529ر443    -   اكتساب األصول غير املالية 
467ر98      -   اكتساب األصول املالية  



٢٦

ثالثًا: العجز في املوازنة العامة :
في ضوء التقديرات لكل من املوارد واالستخدامات،  يتوقع أن يسفر 
تنفيذ املوازنــــــة  عن عجز نقدي كلي يبلــــــغ )399.348( مليون ريال وعن 
عجــــــز نقدي صافــــــي يبلغ )305.082( مليون ريال وبنســــــبة 8%  و %6.1  
على التوالي، من ناجت محلي إجمالي مبقدار )4.966.000( مليون ريال .  
وتعود األسباب الرئيسية للزيادة في هذا العجز إلى حرص احلكومة على 
متويل النفقات احلتمية في اجلانب اجلاري، ومتويل املشاريع الرأسمالية 

املعززة للنمو االقتصادي، ومتطلبات ترسيخ األمن القومي .
وقد تضمنت مجلدات املوازنات املرفقة تفاصيل كاملة عن مشاريع 

املوازنات العامة املختلفة لعام 2008م . 



٢٧

األخ/ رئيس  املجلس 
األخوة واألخوات األعضاء

إن التعاون الوثيق بني الســــــلطتني التنفيذية والتشــــــريعية الشك أن له 
مــــــردوداً ايجابيـاً كبيراً في حتقيق أهداف البرامج السياســــــية واالقتصادية 
واالجتماعية، وسيعمل ذلك على تعزيز دور الرقابة الشعبية من خالل مجلسكم 
املوقر، وسيؤدي ذلك بكل تأكيد إلى محاصرة الفساد وجتفيف منابعه وتوجيه 
كامــــــل إمكانات الدولة وطاقاتها لتعزيز عملية التنمية االقتصادية الشــــــاملة 

واملتوازنة في كافة املجاالت .
ومن جانبنـا في احلكومة، نود أن نؤكد ملجلســــــكم املوقر بأننا سنعطي  

آراءكم وتوصيات مجلسكم جل االهتمام .

وال يفوتني في األخـير أن أتقدم بالشــــــكر والتقدير ملجلس النواب على 
مؤازرة جهود احلكومة، ونســــــأل الله إن يوفقنــــــا ويكلل جهودنا جميعاً ملا فيه 
رفعة الوطن وحتسني مستوى معيشة أبناءه، في ظل قيادة فخامة األخ / علي 

عبد الله صالح رئيـس اجلمهوريـــة . 

قال تعالى :
ْؤِمُنوَن{ }َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَيَرى الّلُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْ
�

والسالم عليكم ورحمة الله ؛؛

نعمان طاهر الصهيبي
وزيـــــــر املاليـــــــــــــــة





ملخص
جداول مشاريع املوازنات العامة

للسنة املـالــية 2008م
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٣٢



٣٣



٣4



٣5



٣٦



٣٧

البيان
إعتمادات 

السنة املالية 
٢٠٠٧م

تقديرات السنة 
املالية ٢٠٠٨م

خدامات العامة
اإلست

خدامات
جمالي العام لإلست

اإل
4٨،٣١٢،١٢٨

5٠،45٩،٧٧٢
ضات 

جور وتعوي
الباب األول: أ

ني
العامل

٢،١4٢،54٣
٢،٢٧٦،٩٢4

الباب الثاني: نفقات على السلع 
خلدمات واملمتلكات

وا
٢،٠٩٦،٩١١

٢،٢٩4،4٢٢

الباب الثالث: اإلعانات واملنح 
جتماعية

واملنافع اإل
٢١،5٠٨،٦٨٧

٢٣،٧٣٩،١٨١

صول 
الباب الرابع: اكتساب األ

غير املالية
٢١،5٢٩،٠٣4

٢١،٨٦٦،5٩٧

س: اكتساب 
خلام

الباب ا
صول املالية وتسديدات 

األ
صوم

خل
ا

١،٠٣4،٩5٣
٢٨٢،٦4٨

البيان
ط السنة 

رب
املالية ٢٠٠٧م

تقديرات السنة 
املالية ٢٠٠٨م

جمالي العام للموارداملوارد العامة
اإل

4٨،٣١٢،١٢٨
5٠،45٩،٧٧٢

الباب األول : اإليرادات 
ضريبية

ال
٠

٠

الباب الثاني : املنح
٣4،٧٧٩،5٨4

٣٩،١٨٣،٧٠٧
خل 

الباب الثالث: إيرادات د
امللكية ومبيعات السلع 

خلدمات والتحويالت 
وا

واملتنوعة

٢،٦٠٠،5٠4
٣،٧55،٦٧٧

ف في 
صر

الباب الرابع: الت
صول غير املالية

األ
٢٨٠،٠٠٠

٢5٢،٢5٠

ف في 
صر

س: الت
خلام

الباب ا
صوم

خل
حتمل ا

صول املالية و
األ

١٠،٦5٢،٠4٠
٧،١4٧،١٣٨

صة
خلا

صناديق ا
حدات املستقلة وامللحقة وال

جمالية للو
البيانات اإل

حلكومي
حملاسبي ا

التي تتبع النظام ا
للسنة املالية ٢٠٠٨م

جدول إجمالي املوارد واإلستخدامات
ف الريال

املبالغ بآال



٣٨

ربطالبيــــــــــــــــانم
 ٢٠٠٧م

مشروع
 ٢٠٠٨م

التغير

النسبة مبلغ
%100

وزارة األوقاف واالرشاد) قطاع 1
١٦%٢،٣5٧،٣٨٣٢،٧٣٣،٠5٩٣٧5،٦٧٦االوقاف(

الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات 2
١٠%٦٠٠،٠٠٠٦٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠الطبية

٧%٢١،4٣٧،4١٩٢٢،٨4٨،٠١٨١،4١٠،5٩٩صندوق الرعاية االجتماعية3
١%٢٠،٨٣٠،٨٧٨٢١،٠5٧،٨٠٧٢٢٦،٩٢٩الصندوق االجتماعي للتنمية4
٢%٢،٩٩٩،5٨٠٣،٠٧4،٠٢٠٧4،44٠صندوق اخلدمة املدنية5

صندوق صيانة املباني والتجهيزات 6
٠%٢5،٠٠٠٢5،٠٠٠٠املدرسية حملافظة عدن

صندوق  صيانة املباني والتجهيزات 7
٠%٢5،٠٠٠٢5،٠٠٠٠املدرسية حملافظة حلــج

صندوق  صيانة املباني والتجهيزات 8
٠%٣،٠5٠٣،٠5٠٠املدرسية حملافظة أبني

صندوق  صيانة املباني والتجهيزات 9
٠%١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠٠املدرسية حملافظة املهرة

صندوق  صيانة املباني والتجهيزات 10
٠%5،٧4٧5،٧4٧٠املدرسية حملافظة اجلوف

صندوق  صيانة املباني والتجهيزات 11
٠%١٠،54١١٠،54١٠املدرسية حملافظة عمران

صندوق  صيانة املباني والتجهيزات 12
٠%4،5٣٠4،5٣٠٠املدرسية حملافظة الضالع

4%4٨،٣١٢،١٢٨5٠،45٩،٧٧٢٢،١4٧،٦44اإلجمالي العام

البيانات اإلجمالية للوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة
التي تتبع النظام احملاسبي احلكومي

املبالغ بآالف الريالللسنة املالية ٢٠٠٨م



٣٩

البيانات االجمالية ملوارد الوحدات املستقلة وامللحقة 
والصناديق اخلاصة التي تتبع النظام احملاسبي املوحد

للسنة املالية ٢٠٠٨م

التغيرمشروع ٢٠٠٨مربط ٢٠٠٧مالبيــــــــــــــــانم
النسبة ١٠٠%مبلغ

-٧%-١5٢،١٩5،٠4٣١4١،٩٧٨،٧٧١١٠،٢١٦،٢٧٢الهيئة العامة للتامينات واملعاشات١
٢4%١٧،4٢5،٧٧٠٢١،٦٠4،١٣٢4،١٧٨،٣٦٢املؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية٢

الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس وضبط ٣
١4%5٦٠،٧١٦٦٣٩،٨45٧٩،١٢٩اجلودة

الهيئة العامة لألراضي واملساحة والتخطيط 4
-١٠٠%-١،٦٠٦،٣٠5٠١،٦٠٦،٣٠5العمراني

٢%٨،٧٣٧،٠٨٠٨،٩١١،٩١٣١٧4،٨٣٣صندوق تشجيع األنتاج الزراعي والسمكي5
٩%١٣،5٩4،45٣١4،٧٩٠،٨٦١١،١٩٦،4٠٨صندوق صيانة الطرق واجلسور٦
٧%٣،٣٦٨،٢45٣،٦١٦،٦4٦٢4٨،4٠١صندوق النشء والشباب  والرياضة٧
٩%٣٠،١٠٨،١5٣٣٢،٨٦٣،5٢٨٢،٧55،٣٧5صندوق  التقاعد العسكري٨
54%١٢،٩١٦،5٣٣١٩،٩55،٧٠٨٧،٠٣٩،١٧5صندوق تقاعد الداخلية٩

٢٧%١،١٦٦،١١٢١،4٧٧،١٩١٣١١،٠٧٩صندوق التدريب املهني والتقني وتطوير املهارات١٠
٧٨%٣٧١،٩5٧٦٦١،٠٠٣٢٨٩،٠4٦صندوق الترويج السياحي١١
٧%٣،٧5٦،٦4٣4،٠٢١،١٠٩٢٦4،4٦٦صندوق رعاية وتأهيل املعاقني١٢
٢4%4١4،٩555١٢،5٦4٩٧،٦٠٩صندوق التراث والتنمية الثقافية١٣
-٣4%-٢،٠4١،١٣٣١،٣44،5٢٧٦٩٦،٦٠٦صندوق  متويل ا لصناعات واملنشأت الصغيرة١4
١٢%٢،4٩4،5٠٠٢،٧٨٣،٩٢٠٢٨٩،4٢٠صندوق  النظافة والتحسني بأمانة العاصمة١5
١٦%١٢١،٣44١4٠،٢4٠١٨،٨٩٦صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة صنعاء١٦
٢٣%١،٢4٧،١٢١١،5٣٣،45٣٢٨٦،٣٣٢صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة عدن١٧
٢٦%٦٢٣،5١٠٧٨٧،٣٨٠١٦٣،٨٧٠صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة تعز١٨
٢١%٣٦٧،٠٠٠445،٠٠٠٧٨،٠٠٠صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة حضرموت )املكال(١٩

صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة حضرموت ٢٠
4%١٦4،٨٢٠١٧١،4١4٦،5٩4)سيئون(

١4%٧٠٣،٩٠١٨٠٣،4١5٩٩،5١4صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة احلديدة٢١
١%١٢4،٠55١٢4،٩٣٠٨٧5صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة حلــج٢٢
٢4%٣٢٧،٠5٣4٠5،٨٦٣٧٨،٨١٠صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة إب٢٣
١٢%١٢١،٩54١٣٦،٠٠٠١4،٠4٦صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة أبني٢4
٣٨%١٣٢،٠٠٠١٨٢،٠٠٠5٠،٠٠٠صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة حجة٢5
١١%١4٠،٩٠٠١5٦،٠٦٠١5،١٦٠صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة ذمار٢٦
5٩%٧١،٧5٣١١4،١٢54٢،٣٧٢صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة شبوة٢٧
١4٦%4١،١١٩١٠٠،٩٦٠5٩،٨4١صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة املهرة٢٨
٠%٨5،٣٢4٨5،٣٢4٠صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة صعدة٢٩
١٦%٩٦،٢٢٩١١١،٣4٩١5،١٢٠صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة البيضاء٣٠
١٣%٣4،555٣٨،٩١٠4،٣55صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة احملويت٣١
٧%٩٠،5٨٠٩٦،٨5٦٦،٢٧٦صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة مأرب٣٢
٠%١٠،٢٦٢١٠،٢٦٢٠صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة اجلوف٣٣
٢٨%٩١،5٠٠١١٦،٩٦٠٢5،4٦٠صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة عمران٣4
4%١٠٨،٩٢٠١١٣،٧554،٨٣5صندوق  النظافة والتحسني مبحافظة الضالع٣5

٢%٢55،4٦١،4٩٨٢٦٠،٨٣5،٩٧45،٣٧4،4٧٦اإلجمالي العام

املبالغ بآالف الريال



4٠

البيـــــــــــــان
إجمالي عام الوحداتالقطاع املختلطالقطاع اخلدميالقطاع اإلنتاجي

ربــط عام
٢٠٠٧م

مشروع عام
الزيادة٢٠٠٨م

نسبة
الزيادة 

%

ربــط عام
٢٠٠٧م

مشروع عام
الزيادة٢٠٠٨م

نسبة
الزيادة 

%

ربط عام
٢٠٠٧م

مشروع عام
الزيادة٢٠٠٨م

نسبة
الزيادة 

%

ربط عام
٢٠٠٧م

مشروع عام
الزيادة٢٠٠٨م

نسبة
الزيادة 

%
اإلستخدامات اجلارية

٦%٧4٠١٠٢٠١٧٨٣٧٠5٦٩4٣٦٠٣٦٨-4%-4٨٦4٨٢5٨٨٢٦٣٠٢١٣٨5٢٣٧%٩١٧٨٠٧٣٨٠١٨5٠١٩٢٠٦٩454٠%4٧5545٦٣5١٦٠5٦٢٨4٠5١٠٦5 الباب األول : املرتبات واألجور
٠%١٧٣٠٦١١٦٧5١٧٣٣٢١٠٢٢٣٢5٩٨54٨-١%-55٠٦5٦٣٦544٢٠٣٩٢٦45٢44-4%-٠٣5٣٧١٠١٦٣٣٨5٢٨٠٧١5١٨٢٠٩%١٦4٠١٧5٠٢٣١٦44٩٣٧٠٢44٧٦٢٠٠١ الباب الثاني : املستلزمات املباشرة لإلنتاج

١4%١١١٣5٢٠٨٠5٨١5٣٩١4١54١٨٧٠٦٠٩٦%٣٠٠٨4٧٦١٣٣4١١١٧٩٣٣٢٦4١٨-٩%-١٧٨١٩٣٣٨٧٧45٢٦٣٦٧4٠٧5١%٩٦٩٢٩٩١٠١١٣٠5٠٣٣٩١٦١٢٠4٢٩ الباب الثالث : املصروفات التحويلية واملخصصة
١%٢١٩٣٩٨٢٩٩٣4١٩٦54٩4٩4٦٢5٦٦5٠١٢%٩٣٧٩٨٦55٩٦٠٩45٩٢٢٢٩5٩٣٧-٣%-١٦١٣٧١٧٨٣5٩٨٠٧٣٦٣١5٦44٢٠%١٧٨4٦5٩4٩٦١٨٠٩5٩٢٩٩١٢4٩٣٣4٩5جملة اإلستخدامات اجلارية 

٣4%5٠٩١٧٨٩٦٩٣١٢٢٩٠٢٣٩٢٣١١١٢٦٩٩%5١٧5١٣٦5١١١٢٩٩4٦٨٣٧٨5٨١٧%٣١5٦٦٢٨٧5٨5٣٠٧4١٢٨٦٧٨٦٦%٧٨٦١٣١٦٧١٠٣٠٧٢١٨٣٢445٩٠١٦ فائض النشاط اجلاري
٣%٦٢٠٣١٦١٩٦٢٧٢٠٨٨٣٩٧٣٣٨5٦٧٧٧٧١١%٢١٠١٣١٢٣٠٦١٠٧٣٩4٠٦٠٦٠٨١٧54%٣٦٧٠٣4٦5٨٦٨٣٣٨١٠4١٣٠٣44٦%١٨٦٣٢٧٢٦٦٣١٩١٢٦٦5١٧44٩٣٩٢5١١إجمالي عام اإلستخدامات اجلارية

املوارد اجلارية
١%١١٦4٢٨445٣١١٦54٠٨٩٩4٩١١٢454١٨%١٩٢١٩5٠٧١٩٣٣5٩٣١٠١١٦4٢٣٩%١4٧٣4٧٦544٧٩١٦٦٧٢5٦٩٠١٨%١5٠٣٣٠١٨٠٦١5١٢٨١٣٩٦٧٩5١٢١٦١ الباب األول : إيرادات النشاط اجلاري

٩%٣٠٢٨١٦٣٠4٣٣٠٣٨٨٩٩٧٢٧5٧٢٦٩٣-٠%-٦٢١٢٧٢٣5٢١١٩٧5٠٧4٨5%٩5٣٩٦٠٠5٧4٢٢٩٣4٦٢٩%٣٠٠١4٩4٦٩٣٢٧٦٩5٠١٨٢٧54554٩ الباب الثاني : اإليرادات املتنوعة
٣٧%١٨٩٦5٦٦٠٠١٣٢٣٣٠٠٠٣5٧٦4٠٠%٠٣4٠٠٠٠4٠٢٠٠٠٦٢٠٠٠%٣٨٠٠٠%٩٣١٦٦٠٠١٢٨٣١٠٠٠٣5١44٠٠ الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية

٢٦%٧٣5٦٠٢٩45١٧٠4٠٦٠4٠١4٣٧٦5٨٩%١٧٦٦5٠٠٠٠١١5١٣٠٠٠4٨٦٣٠٠٠%١٩١٨٦5445٢١٩١٣٩٢٣٢5٩4٧%4٧5١4٠٠٦5٦٧٠١٦4٨٩١٨٧٦4٢ الباب الرابع : إيرادات جارية حتويلية
٣%٦٢٠١١٣4٦٨٨٦٢٠٦٨١١٧٩٨٦5٦٧٧١١٠٠%٢١٠١٣١٢٣٠٦١٠٧٣٩4٠٦٠٦٠٨١٧54%٣4٩٧5٢٦٩٩5٠٦٨٢٢٩٣٩٢٩5٩4%١٨٦٠٢٨١٨٨١١٩١٠٠4١٦٣٣4٩٧5٩٧5٢جملة املوارد اجلارية

٠%٠٢٠٢٧٢٧4١٢٠٢٧٩٣5٢٦٦١١%٢٠٠٠%١٧٢٨١٩5٩١٧٦55٨١١٣٧٣٨5٢-١٢%-٢٩٩٠٧٨٢٢٦٢٣54١٣٦٧٢4١ عجز النشاط اجلاري
٣%٦٢٠٣١٦١٩٦٢٧٢٠٨٨٣٩٧٣٣٨5٦٧٧٧٧١١%٢١٠١٣١٢٣٠٦١٠٧٣٩4٠٦٠٦٠٨١٧54%٣٦٧٠٣4٦5٨٦٨٣٣٨١٠4١٣٠٣44٦%١٨٦٣٢٧٢٦٦٣١٩١٢٦٦5١٧44٩٣٩٢5١١إجمالي عام املوارد اجلارية

٣٧%5٨544١٧٨٩٦٧4٣٢٢٢5٦١٩٩٠4٣٦٠%5١١١٦١5٠٩١٨٣٢١4٩٦٧٠٦4٠%٣5٢٣٩٢5٦5٣٦٠4٢٣٨١٢١١٦٧٣%5٠٨٦٣٨٢٢٦٨٨٨5٨٦٩١٨٠٢٢٠4٧حصة احلكومة
عجز العمليات اجلارية

-٨%-٠٢٨١5٧٦٢5٩4٧٩٢٢٠٩٧%٩٣٠٠٠%٩4٨5٩١٨٢٧٢٠٨٧٨٦١-5٩%-١٨٦٧١٧٧٦٧5٩١٠٩٩5٨ ١- العجز املرحل
٠%٠١٩٩٩١١٦5٢٠٠١٩٨٧٣٢٨٧٠٨%٢٠٠٠%١٧١٨٧١٠٠١٧4٧٣٠٩١٢٨5٩٩١-٩%-٢٨٠4٠٦5٢54٦٧٨٢٢5٧٢٨٣ ٢- العجز املعان

٠%٠٢٠٢٧٢٧4١٢٠٢٧٩٣5٢٦٦١١%٢٠٠٠%١٧٢٨١٩5٩١٧٦55٨١١٣٧٣٨5٢-١٢%-٢٩٩٠٧٨٢٢٦٢٣54١٣٦٧٢4١إجمالي العجز
اإلستخدامات الرأسمالية

-٢%-١٨5١5٠٣٣٨١٨٢١٨5٠٧4٢٩٦5٢٦4-١٢%-55٣٧٠٠٠٠4٧٣٨٠٠٠٦٣٢٠٠٠%٣٦٩54٦٦٣٣٨٨١4٧5٦١٨٦٠٠٩٣-٣%-١4٢٨٢5٦٧5١٣٨٦٣٢٣١٨4١٩٣٣5٧ الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
١4٢%١٢٢٣٨١٧١455٩٢٢٨4١٧٦54١١٢٧٢١%٣4٧٨٩١5٨٦١٧4٩٧٠٣٠٩٦٠5444%١٦٣٣٧٩٦4٧٩5٠٨٠5٠٩١٢٨4٠٣٠%٢٦4٨٣٣٩٠٦٩٧٠٦٦٣٧4٣٢٢٣٢4٧ الباب اخلامس : التحويالت الرأسمالية
٢٣%٦٨٢٢٣٣٢١٧٩٣٢٧44٦٩٢5٠5١١4٧45٧%٨١٣٢٦١5٨٦٢٢٢٣5٠٣٠٨٩٧٣444%٢٣4٠٧5١١4٢4٣٨٩5٢٦5٣١44١٢٣%١٦٩٣٠٩٠٦5٢٠٨٣٣٨٩55٣٩٠٢٩٨٩٠إجمالي عام اإلستخدامات الرأسمالية

املوارد الرأسمالية
٢%١٧١٨5٨٣٦٩٣٦١٩٠4٣4٦5٢45٩٧٧١٦%٧554٢٦٨٣٦4٧٣٨١٨٩٣١١٣5%١4٠5٠4٦٨٧4٣٣٣٩٠٢٢٢٨٣4٣٣5%١٣٩٧٨٩5٦٦١4٠٦٢١٨١٢٨٣٢٢4٦ الباب اخلامس : اإليرادات الرأسمالية

١٢4%١٠4٣٧4٨4٨5٧٨4٠٣45٩٨4٦54٩٧4١%١٢٦٧٧١٨٩٠٣١5٧٦١٢١٢٨٠4٢٣٠٩%١٢٩٢4٦45555٦٢4٣٣٠٩٧٨٨%٢٩5١٩4٩٩٦٧٧١٧١4٣٣٨١٩٧٦44 الباب السادس : اإليرادات التحويلية الرأسمالية
٢٣%٦٨٢٢٣٣٢١٧٩٣٢٧44٦٩٢5٠5١١4٧45٧%٨١٣٢٦١5٨٦٢٢٢٣5٠٣٠٨٩٧٣444%٢٣4٠٧5١١4٢4٣٨٩5٢٦5٣١44١٢٣%١٦٩٣٠٩٠٦5٢٠٨٣٣٨٩55٣٩٠٢٩٨٩٠إجمالي عام املوارد الرأسمالية 

مساهمات احلكومة
-4%-٠٦٧٧٧٦٣١٠٦5٢4٨5٩٩٢5٢٧٧١١%٠٠٠-5%-٢٦١٩٢١١4٢4٩٠٢٠٩٩١٢٩٠٠١5-٣%-4١5٨4١٩٦4٠٣4٦5٠٠١٢٣٧٦٩٦ مساهمة احلكومة في املشاريع اإلستثمارية

٠%٠٠٠٠%٠٠٠٠%٠٠٠٠%٠٠٠ مساهمة احلكومة في سداد أقساط القروض
٠%٠٠٠٠%٠٠٠٠%٠٠٠٠%٠٠٠ مساهمة احلكومة في رؤوس أموال املؤسسات

-4%-٠٦٧٧٧٦٣١٠٦5٢4٨5٩٩٢5٢٧٧١١%٠٠٠-5%-٢٦١٩٢١١4٢4٩٠٢٠٩٩١٢٩٠٠١5-٣%-4١5٨4١٩٦4٠٣4٦5٠٠١٢٣٧٦٩٦إجمالي مساهمات احلكومة
5%١٣٢٢54٩4١4٢٠٢٣٦٢٨٦٦5٨٨١٠٧٩٢5١٦٨%4١١45٧٣٨٩٢١٢٩٦٢٩٠٩٠١5٠55١٩٨%4١٠٧٧٨5٨٠٠١١٢٢٣٣٣٦٩444٧5٦٩%٢٠٣٢5٨١٧٢٨٢١٢١٠٠4١٢٩٨٨4٢٢4٠١إجمالي عام املوازنات اجلارية والرأسمالية

اإلطار العام ملشروع موازنات الوحدات اإلقتصاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )املوازنة اجلارية والرأسمالية( للعام املالي ٢٠٠٨م
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البيـــــــــــــان
إجمالي عام الوحداتالقطاع املختلطالقطاع اخلدميالقطاع اإلنتاجي

ربــط عام
٢٠٠٧م

مشروع عام
الزيادة٢٠٠٨م

نسبة
الزيادة 

%

ربــط عام
٢٠٠٧م

مشروع عام
الزيادة٢٠٠٨م

نسبة
الزيادة 

%

ربط عام
٢٠٠٧م

مشروع عام
الزيادة٢٠٠٨م

نسبة
الزيادة 

%

ربط عام
٢٠٠٧م

مشروع عام
الزيادة٢٠٠٨م

نسبة
الزيادة 

%
اإلستخدامات اجلارية

٦%٧4٠١٠٢٠١٧٨٣٧٠5٦٩4٣٦٠٣٦٨-4%-4٨٦4٨٢5٨٨٢٦٣٠٢١٣٨5٢٣٧%٩١٧٨٠٧٣٨٠١٨5٠١٩٢٠٦٩454٠%4٧5545٦٣5١٦٠5٦٢٨4٠5١٠٦5 الباب األول : املرتبات واألجور
٠%١٧٣٠٦١١٦٧5١٧٣٣٢١٠٢٢٣٢5٩٨54٨-١%-55٠٦5٦٣٦544٢٠٣٩٢٦45٢44-4%-٠٣5٣٧١٠١٦٣٣٨5٢٨٠٧١5١٨٢٠٩%١٦4٠١٧5٠٢٣١٦44٩٣٧٠٢44٧٦٢٠٠١ الباب الثاني : املستلزمات املباشرة لإلنتاج

١4%١١١٣5٢٠٨٠5٨١5٣٩١4١54١٨٧٠٦٠٩٦%٣٠٠٨4٧٦١٣٣4١١١٧٩٣٣٢٦4١٨-٩%-١٧٨١٩٣٣٨٧٧45٢٦٣٦٧4٠٧5١%٩٦٩٢٩٩١٠١١٣٠5٠٣٣٩١٦١٢٠4٢٩ الباب الثالث : املصروفات التحويلية واملخصصة
١%٢١٩٣٩٨٢٩٩٣4١٩٦54٩4٩4٦٢5٦٦5٠١٢%٩٣٧٩٨٦55٩٦٠٩45٩٢٢٢٩5٩٣٧-٣%-١٦١٣٧١٧٨٣5٩٨٠٧٣٦٣١5٦44٢٠%١٧٨4٦5٩4٩٦١٨٠٩5٩٢٩٩١٢4٩٣٣4٩5جملة اإلستخدامات اجلارية 

٣4%5٠٩١٧٨٩٦٩٣١٢٢٩٠٢٣٩٢٣١١١٢٦٩٩%5١٧5١٣٦5١١١٢٩٩4٦٨٣٧٨5٨١٧%٣١5٦٦٢٨٧5٨5٣٠٧4١٢٨٦٧٨٦٦%٧٨٦١٣١٦٧١٠٣٠٧٢١٨٣٢445٩٠١٦ فائض النشاط اجلاري
٣%٦٢٠٣١٦١٩٦٢٧٢٠٨٨٣٩٧٣٣٨5٦٧٧٧٧١١%٢١٠١٣١٢٣٠٦١٠٧٣٩4٠٦٠٦٠٨١٧54%٣٦٧٠٣4٦5٨٦٨٣٣٨١٠4١٣٠٣44٦%١٨٦٣٢٧٢٦٦٣١٩١٢٦٦5١٧44٩٣٩٢5١١إجمالي عام اإلستخدامات اجلارية

املوارد اجلارية
١%١١٦4٢٨445٣١١٦54٠٨٩٩4٩١١٢454١٨%١٩٢١٩5٠٧١٩٣٣5٩٣١٠١١٦4٢٣٩%١4٧٣4٧٦544٧٩١٦٦٧٢5٦٩٠١٨%١5٠٣٣٠١٨٠٦١5١٢٨١٣٩٦٧٩5١٢١٦١ الباب األول : إيرادات النشاط اجلاري

٩%٣٠٢٨١٦٣٠4٣٣٠٣٨٨٩٩٧٢٧5٧٢٦٩٣-٠%-٦٢١٢٧٢٣5٢١١٩٧5٠٧4٨5%٩5٣٩٦٠٠5٧4٢٢٩٣4٦٢٩%٣٠٠١4٩4٦٩٣٢٧٦٩5٠١٨٢٧54554٩ الباب الثاني : اإليرادات املتنوعة
٣٧%١٨٩٦5٦٦٠٠١٣٢٣٣٠٠٠٣5٧٦4٠٠%٠٣4٠٠٠٠4٠٢٠٠٠٦٢٠٠٠%٣٨٠٠٠%٩٣١٦٦٠٠١٢٨٣١٠٠٠٣5١44٠٠ الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية

٢٦%٧٣5٦٠٢٩45١٧٠4٠٦٠4٠١4٣٧٦5٨٩%١٧٦٦5٠٠٠٠١١5١٣٠٠٠4٨٦٣٠٠٠%١٩١٨٦5445٢١٩١٣٩٢٣٢5٩4٧%4٧5١4٠٠٦5٦٧٠١٦4٨٩١٨٧٦4٢ الباب الرابع : إيرادات جارية حتويلية
٣%٦٢٠١١٣4٦٨٨٦٢٠٦٨١١٧٩٨٦5٦٧٧١١٠٠%٢١٠١٣١٢٣٠٦١٠٧٣٩4٠٦٠٦٠٨١٧54%٣4٩٧5٢٦٩٩5٠٦٨٢٢٩٣٩٢٩5٩4%١٨٦٠٢٨١٨٨١١٩١٠٠4١٦٣٣4٩٧5٩٧5٢جملة املوارد اجلارية

٠%٠٢٠٢٧٢٧4١٢٠٢٧٩٣5٢٦٦١١%٢٠٠٠%١٧٢٨١٩5٩١٧٦55٨١١٣٧٣٨5٢-١٢%-٢٩٩٠٧٨٢٢٦٢٣54١٣٦٧٢4١ عجز النشاط اجلاري
٣%٦٢٠٣١٦١٩٦٢٧٢٠٨٨٣٩٧٣٣٨5٦٧٧٧٧١١%٢١٠١٣١٢٣٠٦١٠٧٣٩4٠٦٠٦٠٨١٧54%٣٦٧٠٣4٦5٨٦٨٣٣٨١٠4١٣٠٣44٦%١٨٦٣٢٧٢٦٦٣١٩١٢٦٦5١٧44٩٣٩٢5١١إجمالي عام املوارد اجلارية

٣٧%5٨544١٧٨٩٦٧4٣٢٢٢5٦١٩٩٠4٣٦٠%5١١١٦١5٠٩١٨٣٢١4٩٦٧٠٦4٠%٣5٢٣٩٢5٦5٣٦٠4٢٣٨١٢١١٦٧٣%5٠٨٦٣٨٢٢٦٨٨٨5٨٦٩١٨٠٢٢٠4٧حصة احلكومة
عجز العمليات اجلارية

-٨%-٠٢٨١5٧٦٢5٩4٧٩٢٢٠٩٧%٩٣٠٠٠%٩4٨5٩١٨٢٧٢٠٨٧٨٦١-5٩%-١٨٦٧١٧٧٦٧5٩١٠٩٩5٨ ١- العجز املرحل
٠%٠١٩٩٩١١٦5٢٠٠١٩٨٧٣٢٨٧٠٨%٢٠٠٠%١٧١٨٧١٠٠١٧4٧٣٠٩١٢٨5٩٩١-٩%-٢٨٠4٠٦5٢54٦٧٨٢٢5٧٢٨٣ ٢- العجز املعان

٠%٠٢٠٢٧٢٧4١٢٠٢٧٩٣5٢٦٦١١%٢٠٠٠%١٧٢٨١٩5٩١٧٦55٨١١٣٧٣٨5٢-١٢%-٢٩٩٠٧٨٢٢٦٢٣54١٣٦٧٢4١إجمالي العجز
اإلستخدامات الرأسمالية

-٢%-١٨5١5٠٣٣٨١٨٢١٨5٠٧4٢٩٦5٢٦4-١٢%-55٣٧٠٠٠٠4٧٣٨٠٠٠٦٣٢٠٠٠%٣٦٩54٦٦٣٣٨٨١4٧5٦١٨٦٠٠٩٣-٣%-١4٢٨٢5٦٧5١٣٨٦٣٢٣١٨4١٩٣٣5٧ الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
١4٢%١٢٢٣٨١٧١455٩٢٢٨4١٧٦54١١٢٧٢١%٣4٧٨٩١5٨٦١٧4٩٧٠٣٠٩٦٠5444%١٦٣٣٧٩٦4٧٩5٠٨٠5٠٩١٢٨4٠٣٠%٢٦4٨٣٣٩٠٦٩٧٠٦٦٣٧4٣٢٢٣٢4٧ الباب اخلامس : التحويالت الرأسمالية
٢٣%٦٨٢٢٣٣٢١٧٩٣٢٧44٦٩٢5٠5١١4٧45٧%٨١٣٢٦١5٨٦٢٢٢٣5٠٣٠٨٩٧٣444%٢٣4٠٧5١١4٢4٣٨٩5٢٦5٣١44١٢٣%١٦٩٣٠٩٠٦5٢٠٨٣٣٨٩55٣٩٠٢٩٨٩٠إجمالي عام اإلستخدامات الرأسمالية

املوارد الرأسمالية
٢%١٧١٨5٨٣٦٩٣٦١٩٠4٣4٦5٢45٩٧٧١٦%٧554٢٦٨٣٦4٧٣٨١٨٩٣١١٣5%١4٠5٠4٦٨٧4٣٣٣٩٠٢٢٢٨٣4٣٣5%١٣٩٧٨٩5٦٦١4٠٦٢١٨١٢٨٣٢٢4٦ الباب اخلامس : اإليرادات الرأسمالية

١٢4%١٠4٣٧4٨4٨5٧٨4٠٣45٩٨4٦54٩٧4١%١٢٦٧٧١٨٩٠٣١5٧٦١٢١٢٨٠4٢٣٠٩%١٢٩٢4٦45555٦٢4٣٣٠٩٧٨٨%٢٩5١٩4٩٩٦٧٧١٧١4٣٣٨١٩٧٦44 الباب السادس : اإليرادات التحويلية الرأسمالية
٢٣%٦٨٢٢٣٣٢١٧٩٣٢٧44٦٩٢5٠5١١4٧45٧%٨١٣٢٦١5٨٦٢٢٢٣5٠٣٠٨٩٧٣444%٢٣4٠٧5١١4٢4٣٨٩5٢٦5٣١44١٢٣%١٦٩٣٠٩٠٦5٢٠٨٣٣٨٩55٣٩٠٢٩٨٩٠إجمالي عام املوارد الرأسمالية 

مساهمات احلكومة
-4%-٠٦٧٧٧٦٣١٠٦5٢4٨5٩٩٢5٢٧٧١١%٠٠٠-5%-٢٦١٩٢١١4٢4٩٠٢٠٩٩١٢٩٠٠١5-٣%-4١5٨4١٩٦4٠٣4٦5٠٠١٢٣٧٦٩٦ مساهمة احلكومة في املشاريع اإلستثمارية

٠%٠٠٠٠%٠٠٠٠%٠٠٠٠%٠٠٠ مساهمة احلكومة في سداد أقساط القروض
٠%٠٠٠٠%٠٠٠٠%٠٠٠٠%٠٠٠ مساهمة احلكومة في رؤوس أموال املؤسسات

-4%-٠٦٧٧٧٦٣١٠٦5٢4٨5٩٩٢5٢٧٧١١%٠٠٠-5%-٢٦١٩٢١١4٢4٩٠٢٠٩٩١٢٩٠٠١5-٣%-4١5٨4١٩٦4٠٣4٦5٠٠١٢٣٧٦٩٦إجمالي مساهمات احلكومة
5%١٣٢٢54٩4١4٢٠٢٣٦٢٨٦٦5٨٨١٠٧٩٢5١٦٨%4١١45٧٣٨٩٢١٢٩٦٢٩٠٩٠١5٠55١٩٨%4١٠٧٧٨5٨٠٠١١٢٢٣٣٣٦٩444٧5٦٩%٢٠٣٢5٨١٧٢٨٢١٢١٠٠4١٢٩٨٨4٢٢4٠١إجمالي عام املوازنات اجلارية والرأسمالية

اإلطار العام ملشروع موازنات الوحدات اإلقتصاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )املوازنة اجلارية والرأسمالية( للعام املالي ٢٠٠٨م
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البـــيــــان
ط

ربـــ
السنة املالية

٢٠٠٧م

ط
ربـــ

السنة املالية
٢٠٠٨م

الفــارق
نسبة

الزيادة
%

البــيـــان
ط

ربـــ
السنة املالية

٢٠٠٧م

ط
ربـــ

السنة املالية
٢٠٠٨م

الفــارق
نسبة

الزيادة
%

جلاريـة :-
االستخدامات ا

الباب االول:-
املرتبات واالجور ومافي حكمها

الباب الثاني:-
مستلزمات االنتاج ومشتريات 

ض البيع
بغر

الباب الثالث:-
جلارية التحويلية 

صروفات ا
امل

صة
ص

واملخ

4٧5545٦٣

١٦4٠١٧5٠٢٣

٩٦٩٢٩٩١٠

5١٦٠5٦٢٨

١٦44٩٣٧٠٢4

١١٣٠5٠٣٣٩

4٠5١٠٦5

4٧٦٢٠٠١

١٦١٢٠4٢٩

%٠%٩

%١٧

جلاريــة :-
 املوارد ا

الباب االول:-
جلـاري

إيــرادات النشاط ا
الباب الثاني:-

االيــرادات املتنــوعـة
الباب الثالث:-

إيـرادات أوراق مالية والعوائد
الباب الرابع:-

حتويلية 
إيـــرادات جارية 

١5٠٣٣٠١٨٠٦

٣٠٠١4٩4٦٩

٩٣١٦٦٠٠

4٧5١4٠٠٦

١5١٢٨١٣٩٦٧

٣٢٧٦٩5٠١٨

١٢٨٣١٠٠٠

5٦٧٠١٦4٨

٩5١٢١٦١

٢٧54554٩

٣5١44٠٠

٩١٨٧٦4٢

%١% ٩

%٣٨

%١٩
جملة االستخدامات 

جلارية
ا

١٧٨4٦5٩4٩٦
١٨٠٩5٩٢٩٩١

٢4٩٣٣4٩5
%١

جلاريــة
جملة املوارد ا

١٨٦٠٢٨١٨٨١
١٩١٠٠4١٦٣٣

4٩٧5٩٧5٢
%٣

حــ / التــوزيـــع
٧٨٦١٣١٦٧

١٠٣٠٧٢١٨٣
٢445٩٠١٦

%٣١
جــز 

حـ / الع
٢٩٩٠٧٨٢

٢٦٢٣54١
٣٦٧٢4١-

%١٢-
إجمالي عام االستخدامات 

جلارية
ا

١٨٦٣٢٧٢٦٦٣
١٩١٢٦٦5١٧4

4٩٣٩٢5١١
%٣

جلارية
إجمـالـي عام املوارد ا

١٨٦٣٢٧٢٦٦٣
١٩١٢٦٦5١٧4

4٩٣٩٢5١١
%٣

االستخدامات الرأسماليـة :-
الباب الرابـــع :-

مشروعات قيد التنفيذ
س:-

خلام
الباب ا

التحويالت الرأسماليــــة

١4٢٨٢5٦٧5

٢٦4٨٣٣٩٠

١٣٨٦٣٢٣١٨

٦٩٧٠٦٦٣٧

4١٩٣٣5٧

4٣٢٢٣٢4٧

%٣-

%١٦٣

املـوارد الرأسماليـة : -
س:-

خلام
الباب ا

االيــرادات الرأسماليـــة
س:-

الباب الساد
االيرادات التحويلية الرأسمالية

١٣٩٧٨٩5٦٦

٢٩5١٩4٩٩

١4٠٦٢١٨١٢

٦٧٧١٧١4٣

٨٣٢٢4٦

٣٨١٩٧٦44

%١

%١٢٩
جملة االستخدامات 

الرأسمالية
١٦٩٣٠٩٠٦5

٢٠٨٣٣٨٩55
٣٩٠٢٩٨٩٠

%٢٣
جملة املوارد الرأسمالية

١٦٩٣٠٩٠٦5
٢٠٨٣٣٨٩55

٣٩٠٢٩٨٩٠
%٢٣

إجمالي عام االستخدامات 
٢٠٣٢5٨١٧٢٨

٢١٢١٠٠4١٢٩
٨٨4٢٢4٠١

%4
إجمالي عام املوارد

٢٠٣٢5٨١٧٢٨
٢١٢١٠٠4١٢٩

٨٨4٢٢4٠١
%4

خدامات واملوارد
جمالية لتقديرات االست

البيانات اال
جلارية والرأسمالية

ا
موازنة السنة املالية ٢٠٠٨م

صادية
حدات االقت

قطاع الو
جي(

)القطاع اإلنتا



4٣

البـــيــــان
ط

ربـــ
السنة املالية

٢٠٠٧م

ط
ربـــ

السنة املالية
٢٠٠٨م

الفــارق
نسبة

الزيادة
%

البــيـــان
ط

ربـــ
السنة 
املالية
٢٠٠٧م

ط
ربـــ

السنة 
املالية
٢٠٠٨م

الفــارق
نسبة

الزيادة
%

جلاريـة :-
االستخدامات ا

الباب االول:-
املرتبات واالجور ومافي حكمها

الباب الثاني:-
مستلزمات االنتاج ومشتريات 

ض البيع
بغر

الباب الثالث:-
جلارية التحويلية 

صروفات ا
امل

صة
ص

واملخ

١٧٨٠٧٣٨٠

٣5٣٧١٠١٦

٨١٩٣٣٨٧

١٨5٠١٩٢٠

٣٣٨5٢٨٠٧

٧45٢٦٣٦

٦٩454٠

١5١٨٢٠٩-

٧4٠٧5١-

%4

%4-

%٩-

جلاريــة :-
 املوارد ا

الباب االول:-
جلـاري

إيــرادات النشاط ا
الباب الثاني:-

االيــرادات املتنــوعـة
الباب الثالث:-

إيـرادات أوراق مالية والعوائد
الباب الرابع:-

حتويلية 
إيـــرادات جارية 

4٧٣4٧٦54

5٣٩٦٠٠٠

١٨٦5445

4٧٩١٦٦٧٢

5٧4٢٢٩٠

٢١٩١٣٩٢

5٦٩٠١٨

٣4٦٢٩٠

٣٢5٩4٧

%٠%٦%١

%١٧
جملة االستخدامات 

جلارية
ا

٦١٣٧١٧٨٣
5٩٨٠٧٣٦٣

١5٦44٢٠-
%٣-

جلاريــة
جملة املوارد ا

4٩٧5٢٦٩٩
5٠٦٨٢٢٩٣

٩٢٩5٩4
%٢

حــ / التــوزيـــع
5٦٦٢٨٧5

٨5٣٠٧4١
٢٨٦٧٨٦٦

%5١
جــز 

حـ / الع
١٧٢٨١٩5٩

١٧٦55٨١١
٣٧٣٨5٢

%٢
إجمالي عام االستخدامات 

جلارية
ا

٦٧٠٣4٦5٨
٦٨٣٣٨١٠4

١٣٠٣44٦
%٢

جلارية
إجمـالـي عام املوارد ا

٦٧٠٣4٦5٨
٦٨٣٣٨١٠4

١٣٠٣44٦
%٢

االستخدامات الرأسماليـة :-
الباب الرابـــع :-

مشروعات قيد التنفيذ
س:-

خلام
الباب ا

التحويالت الرأسماليــــة

٣٦٩54٦٦٣

٣٧٩٦4٧٩

٣٨٨١4٧5٦

5٠٨٠5٠٩

١٨٦٠٠٩٣

١٢٨4٠٣٠

%5

%٣4

املـوارد الرأسماليـة : -
س:-

خلام
الباب ا

االيــرادات الرأسماليـــة
س:-

الباب الساد
االيرادات التحويلية الرأسمالية

4٠5٠4٦٨٧

٢4٦455

4٣٣٣٩٠٢٢

55٦٢4٣

٢٨٣4٣٣5

٣٠٩٧٨٨

%٧

%١٢٦
جملة االستخدامات 

الرأسمالية
4٠٧5١١4٢

4٣٨٩5٢٦5
٣١44١٢٣

%٨
جملة املوارد الرأسمالية

4٠٧5١١4٢
4٣٨٩5٢٦5

٣١44١٢٣
%٨

إجمالي عام االستخدامات 
١٠٧٧٨5٨٠٠

١١٢٢٣٣٣٦٩
444٧5٦٩

%4
إجمالي عام املوارد

١٠٧٧٨5٨٠٠
١١٢٢٣٣٣٦٩

444٧5٦٩
%4

خدامات واملوارد
جمالية لتقديرات االست

البيانات اال
جلارية والرأسمالية

ا
صادية

حدات االقت
قطاع الو

خلدمي(
)القطاع ا
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البـــيــــان
ط

ربـــ
السنة املالية

٢٠٠٧م

ط
ربـــ

السنة املالية
٢٠٠٨م

الفــارق
نسبة

الزيادة
%

البــيـــان
ط

ربـــ
السنة املالية

٢٠٠٧م

ط
ربـــ

السنة املالية
٢٠٠٨م

الفــارق
نسبة

الزيادة
%

جلاريـة :-
االستخدامات ا

الباب االول:-
املرتبات واالجور ومافي حكمها

الباب الثاني:-
مستلزمات االنتاج ومشتريات 

ض البيع
بغر

الباب الثالث:-
جلارية التحويلية 

صروفات ا
امل

صة
ص

واملخ

٨٦4٨٢5٨

55٠٦5٦٣٦

٣٠٠٨4٧٦١

٨٢٦٣٠٢١

544٢٠٣٩٢

٣٣4١١١٧٩

٣٨5٢٣٧-

٦45٢44-

٣٣٢٦4١٨

%4-

%١-

%١١

جلاريــة :-
 املوارد ا

الباب االول:-
جلـاري

إيــرادات النشاط ا
الباب الثاني:-

االيــرادات املتنــوعـة
الباب الثالث:-

إيـرادات أوراق مالية والعوائد
الباب الرابع:-

حتويلية 
إيـــرادات جارية 

٩٢١٩5٠٧١

٢١٢٧٢٣5

٣4٠٠٠٠

٦٦5٠٠٠٠

٩٣٣5٩٣١٠

٢١١٩٧5٠

4٠٢٠٠٠

١١5١٣٠٠٠

١١٦4٢٣٩

٧4٨5-

٦٢٠٠٠

4٨٦٣٠٠٠

%١

% ٠-

%١٨

%٧٣
جملة االستخدامات 

جلارية
ا

٩٣٧٩٨٦55
٩٦٠٩45٩٢

٢٢٩5٩٣٧
%٢

جلاريــة
جملة املوارد ا

١٠١٣١٢٣٠٦
١٠٧٣٩4٠٦٠

٦٠٨١٧54
%٦

حــ / التــوزيـــع
٧5١٣٦5١

١١٢٩٩4٦٨
٣٧٨5٨١٧

%5٠
جــز 

حـ / الع
٠

٠
٠

%٠
إجمالي عام االستخدامات 

جلارية
ا

١٠١٣١٢٣٠٦
١٠٧٣٩4٠٦٠

٦٠٨١٧54
%٦

جلارية
إجمـالـي عام املوارد ا

١٠١٣١٢٣٠٦
١٠٧٣٩4٠٦٠

٦٠٨١٧54
%٦

االستخدامات الرأسماليـة :-
الباب الرابـــع :-

مشروعات قيد التنفيذ
س:-

خلام
الباب ا

التحويالت الرأسماليــــة

5٣٧٠٠٠٠

٧٨٩١5٨٦

4٧٣٨٠٠٠

١٧4٩٧٠٣٠

٦٣٢٠٠٠-

٩٦٠5444

%١٢-

%١٢٢

املـوارد الرأسماليـة : -
س:-

خلام
الباب ا

االيــرادات الرأسماليـــة
س:-

الباب الساد
االيرادات التحويلية الرأسمالية

554٢٦٨٣

٧٧١٨٩٠٣

٦4٧٣٨١٨

١5٧٦١٢١٢

٩٣١١٣5

٨٠4٢٣٠٩

%١٧

%١٠4
جملة االستخدامات 

الرأسمالية
١٣٢٦١5٨٦

٢٢٢٣5٠٣٠
٨٩٧٣444

%٦٨
جملة املوارد الرأسمالية

١٣٢٦١5٨٦
٢٢٢٣5٠٣٠

٨٩٧٣444
%٦٨

إجمالي عام االستخدامات 
١١45٧٣٨٩٢

١٢٩٦٢٩٠٩٠
١5٠55١٩٨

%١٣
إجمالي عام املوارد

١١45٧٣٨٩٢
١٢٩٦٢٩٠٩٠

١5٠55١٩٨
%١٣

خدامات واملوارد
جمالية لتقديرات االست

البيانات اال
جلارية والرأسمالية

ا
موازنة السنة املالية ٢٠٠٨م

صادية
حدات االقت

قطاع الو
ط(

ختل
)القطاع امل
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قطاع 
الوحدات 

االقتصادية

قم
لر

ا

إســـــــم الوحــــــدة
ربط العجز 

اجلاري املعان 
للعام املالي 

٢٠٠٧م

مشروع العجز 
اجلاري املعان 

للعام املالي 
٢٠٠٨م

الفارق في 
العجز املعان

النسبة 
%

أواًل : القطاع اإلنتاجي
٣٦%٢٢٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٨٠٠٠٠م للمياه والصرف الصحي اإلدارة العامة١
-4٦%-٣٠٠٠٠٠١٦٠٨٧٧١٣٩١٢٣م. احمللية للمياه والصرف الصحي ) األمانة (٢
-١٠٠%-5٧٨٩٨٠5٧٨٩٨م. احمللية للمياه والصرف الصحي ) حجة (٣
-٣٠%-٢٢٠٠٠١54٠٠٦٦٠٠م. احمللية للمياه والصرف الصحي ) البيضاء (4
٠%٠٣5٠٠٠٣5٠٠٠م. احمللية للمياه والصرف الصحي ) أبني (5
٢٢%٢٠4٧٣٧٢5٠4٩٦45٧5٩م. للكهرباء ) قطاع كهرباء الريف (٦
-١١%-١٢٢١4٨١١٠٨١4٨١١4٠٠٠٠الهيئة العامة لإلستكشافات النفطية٧
هيئة املساحة اجليولوجية والثروات ٨

املعدنية
٧٧٧٩4٩٧٠٣5٢٨٧44١٠%-٢١-

-٩%-٢٨٠4٠٦5٢54٦٧٨٢٢5٧٢٨٣جملة القطاع اإلنتاجي
ثانيًا : القطاع اخلدمي

-١%-٧٠٢٠٢٩٦٩٣٣٩٨٨٦٣١هـ.ع. لتطوير تهامة١
١%٣٧٩١4٠٣٨١٦٠٠٢4٦٠هـ.ع. لتطوير املناطق الشرقية٢
-١%-54٠٧٩٩5٣4٨٠٦5٩٩٣هـ.ع. للتنمية الزراعية والريفية٣
٠%١٢٣44٣٣١٢٣٦٣4٠١٩٠٧هـ.ع. للبحوث واإلرشاد الزراعي4
5%5٦١١5٩٢5٨٨٩55١٢٧٧٩5٩م.ع. لإلذاعة والتلفزيون5
4%٣٣44٦4٣4٨٠٠١١٣5٣٧مؤسسة اجلمهورية للصحافة٦
١١%٧44٠4٧٨٢٨٩٦٨٨4٩٢١وكالة األنباء اليمنية ) سبأ(٧
٠%4٧٩٧٧4٧٩٧٧٠م.ع. للمسرح والسينما٨
-١%-54٣٣٨5١5٣٩٠٧٩١4٣٠٦٠هيئة مستشفى الثورة العام٩

٢%4٢4٦5٣4٣5٠5٦١٠4٠٣مؤسسة ١4 أكتوبر للطباعة والنشر١٠
١%5١٧٠١١5٢٠٠٠٠٢٩٨٩مؤسسة الثورة للصحافة١١
-١٣%-5٩١٢٩٦5١٢١١٦٧٩١٨٠هـ.ع. للمناطق احلرة١٢
٩%4٣4٩٨١4٧4٩٢٩٣٩٩4٨هـ.ع. ملشاريع ومياه الريف١٣
-٠%-4٦١554٦١١٣4٢دار باكثير للطباعة والنشر١4
-٨%-١44٦٧٢١٣٣445١١٢٢٧م.ع. إلكثار البذور احملسنة١5

٢%١٧١٨٧١٠٠١٧4٧٣٠٩١٢٨5٩٩١جملة القطاع اخلدمي
٠%١٩٩٩١١٦5٢٠٠١٩٨٧٣٢٨٧٠٨إجمالي الدعم اجلاري املعان

مشروع الدعم اجلاري للعام املالي ٢٠٠٨م
على مستوى القطاعات

املبالغ بآالف الريال



4٦

إســـم الوحـدةم
الفارق في حصة مشروع السنة املالية ٢٠٠٨ممشروع السنة املالية ٢٠٠٧م

الدولة
بني عامي 

٢٠٠٨،٢٠٠٧م

نسبة 
التغير % حصة الفائض

حصة الفائضالدولة
الدولة

أواًل : القطاع اإلنتاجي :-
٣١%٣٠5٦٢٣5٠٣٠5٦٢٣5٠4٠٠٠٠٠٠٠4٠٠٠٠٠٠٠٩4٣٧٦5٠البنك املركزي اليمني١
٢5%٢٧١٣٠٠٠١١4٦٢4٣٣4٠٠٩5١١4٣٦٩٠٢٢٩٠٦5٩البنك األهلي اليمني٢
٣٢٣%٣٦5٠٠٠١54٢١٣١544٠٧٨٦5٢٣٧٣4٩٨١٦٠بنك التسليف الزراعي٣
الشركة اليمنية للتأمني وإعادة 4

التأمني
٠٠٢٠5٠%١٨٦٦٨٦٦

م.ع. لإلتصاالت السلكية 5
والالسلكية

١٨٣٠٠٠٠٠٧٧٣١٧5٠٢٢5٣٠٠٠٠٩5١٨٩٢5١٧٨٧١٧5%٢٣

م . احمللية للمياه والصرف الصحي ٦
/ عدن

٨٧4٢١٣٦٩٣٦٣٩١١٩٢١٦5٢٧٩١٢٨٣4٣%٣4٧

م . احمللية للمياه والصرف الصحي ٧
/ احلديدة

٦5٢٦٩٢٧5٢٦٦%٧٦٢٣٨٦٧٠١٠٠٨٣٨٧٣٢٦٢

م . احمللية للمياه والصرف الصحي ٨
/ إب

٧٠٧٧5٢٩٩٠٣٧٠٧٧5٠%٢٩٩٠٣٠

م . احمللية للمياه والصرف الصحي ٩
/ سيئون

45٦١4١٩٢٧٢45٦١4٠%١٩٢٧٢٠

م . احمللية للمياه والصرف الصحي ١٠
/ حلج

١١٠٣٠٧4٦٦٠54٦٦٠5%٠

م . احمللية للمياه والصرف الصحي ١١
/ املكال

١٠5٠٩٠444٠٠444٠%٠٠

م . احمللية للمياه والصرف الصحي ١٢
/ ذمار

١٨١٣٠٧٦٦٠٢٩٢٠٣١٢٣٣٨4٦١%٦٧٨

املؤسسة العامة للنقل البري / ١٣
األمانة

4٦٩٨٢١٩٨5٠١٩٨5٠%٠

املؤسسة العامة للنقل البري / ١4
عدن

٣٩١١٠١٦5٢4١٦5٢4%٠

املؤسسة العامة لصناعة وتسويق ١5
األسمنت

55٠٨٢٠١٢٣٢٧٢١5٨٠٠٠٠٠٠٣٣٨٠٠٠٠١٠5٢٧٨5%45

املؤسسة العامة لألثاث والتجهيزات ١٦
املدرسية

١٣١٢٨5554٦٨٢٠٩٨54٨٨٦٦4٦٠%٣٣١٩٦

٠%٦٠4٣١٩٢55٣٢5٦٠4٣١٩٢55٣٢5٠املؤسسة العامة للغزل والنسيج١٧
٠%٠٠٠٠٠مؤسسة اإلصطياد الساحلي١٨
55%٧٠٠٠٠٢٩5٧5١٠٨٢٣٨45٧٣١١٦١5٦مصنع تعليب األسماك - املكال١٩
5٠٣%٣٣١5١٢١4٠٠٦4٢٠٠٠٠٠٠٨45٠٠٠٧٠4٩٣٦املؤسسة اإلقتصادية اليمنية٢٠
٧١%٢٩٩٣٨٣4١٢٦4٨٩5٣5٠٠٠٠٠٢١٦١٢5٠٨٩٦٣55م.ع. لطباعة الكتاب املدرسي٢١
4٢%١٦٧4٦45٧٧٠٧5٣٧٧٢٠٠٩5٧4٩١٠٠45٨٢4٢٩٧٠44٧م . ي . ع . للنفط والغاز٢٢
٠%٠٠٠٠٠وحدات إنتاجية أخرى٢٣

٣5%٧٨٦١٣١٦٧5٠٨٦٣٨٢٢١٠٣٠٧٢١٨٣٦٨٨٨5٨٦٩١٨٠٢٢٠4٧جملة القطاع اإلنتاجي

قطاع الوحدات 
االقتصادية

مشروع الفائض وحصة الدولة منه 
املبالغ بآالف الريالللعام املالي ٢٠٠٨م



4٧

إســـم الوحـدةم
الفارق في مشروع السنة املالية ٢٠٠٨ممشروع السنة املالية ٢٠٠٧م

حصة الدولة
بني عامي 

٢٠٠٨،٢٠٠٧م

نسبة 
التغير 

% حصة الدولةالفائضحصة الدولةالفائض

ثانيًا : القطاع اخلدمي :-
٠%٠٠٠٠٠شركة أحواض السفن الوطنية١
٠%٠٠٠٠٠شركة املالحة الوطنية٢
مؤسسة موانئ البحر األحمر ٣

اليمنية
١٣5٩5٣45٧44٠٣١٩٠٠٠٠٠٨٠٢٧5٠٢٢٨٣4٧%4٠

مؤسسة موانئ خليج عدن 4
اليمنية

٢٦٠٧54١٢%١١٠١٦٩٢٩٢٠٠٠١٢٣٣٧٠١٣٢٠١

مؤسسة موانئ البحر العربي 5
اليمنية

٠٠5٦٩٠٨٢4٠44٢4٠44%٠

٣٣%١5٠٠٠٠٦٣٣٧5٢٠٠٠٠٠٨45٠٠٢١١٢5الهيئة العامة للشئون البحرية٦
الهيئة العامة للطيران املدني ٧

واألرصاد
٩٢١٢٦٧٣٨٩٢٣5١٦4٦٧٦٠٦٩5٧5٦٣٠٦5٧٩%٢١

٠%٠٠٠٠٠هيئة تطوير دلتا - تنب٨
املؤسسة العامة للخدمات ٩

الزراعية
4٨١٠٩٢٠٣٢٦4٠٠٠٠١٦٩٠٠٣4١٧%-٢٦-

44%٢٦٦٧٨٢5١١٢٧١5٦٣٨54٠٠٠١٦٢٨٣١55٠١١5٩الهيئة العامة للطرق واجلسور١٠
الهيئة العامة للبريد والتوفير ١١

البريدي
٣٠٠٠٠١٢٦٧5٣٢١٠٧٣١٣5٦5٩٧٠%٣١٢٢٩٧٨

ش.ع. إلنتاج بذور البطاطس ١٢
)ذمار(

١٦٠٣٨٦٦٧٧٦٣٢٢٠٠٠٠٩٢٩5٠٢5٣٧%١٨٧

-١٠٠%-٦5٠٠٠٢٧4٦٣٠٠٢٧4٦٣الهيئة العامة لإلستثمار١٣
املؤسسة العامة للخدمات ١4

وتسويق األسماك
٠%٠٠٠٠٠

٠%٠٠٠٠٠وحدات خدمية أخرى١5
5١%5٦٦٢٨٧5٢٣٩٢5٦5٨5٣٠٧4١٣٦٠4٢٣٨١٢١١٦٧٣جملة القطاع اخلدمي

قطاع الوحدات 
االقتصادية

مشروع الفائض وحصة الدولة منه 
املبالغ بآالف الريالللعام املالي ٢٠٠٨م



4٨

إســـم الوحـدةم
الفارق في مشروع السنة املالية ٢٠٠٨ممشروع السنة املالية ٢٠٠٧م

حصة الدولة
بني عامي 

٢٠٠٨،٢٠٠٧م

نسبة 
التغير % حصة الدولةالفائضحصة الدولةالفائض

ثالثًا : القطاع املختلط :-
5٧%٢٠٦٧5١4٢٢٧4٢٧٣٢5٠٠٠٠٣5٧5٠٠١٣٠٠٧٣البنك اليمني لإلنشاء والتعمير١
5٣%55٠٠٠٢٣٢٣٨٨4١١٩٣554٠١٢٣٠٢بنك التسليف لإلسكان٢
١٣%١٩5٠٠٠٠١5٦٠٠٠٢٢٠٠٠٠٠١٧٦٠٠٠٢٠٠٠٠شركة التبغ والكبريت الوطنية٣
٦٦%٢5٧١١٣٧5٩٦5٠44٢٧٣٠٠٠٩٩١٣٣٦٣٩4٨٣٢اخلطوط اجلوية اليمنية4
الشركة الوطنية لصناعة 5

األلومنيوم
٠٠١٨٢٩4٩٩4٠%٩٩

الشركة الوطنية لصناعة ٦
السجائر والكبريت

٨٧٠٠٠٠١5٨٣4٠١4٩٠5٢٠٢٧١٢٧4١١٢٩٣4%٧١

٠%٠٠٠٠٠وحدات مختلطة أخرى٧
5٨%٧5١٣٦5١١١٦١5٠٩١١٢٩٩4٦٨١٨٣٢١4٩٦٧٠٦4٠جملة القطاع املختلط

٣٧%٩١٧٨٩٦٩٣544١٧٨٩٦٧4٣٢٢٢5٦١٩٩٠4٣٦٠إجمالي عام الوحدات اإلقتصادية

قطاع الوحدات 
االقتصادية

مشروع الفائض وحصة الدولة منه 
املبالغ بآالف الريالللعام املالي ٢٠٠٨م




