
 

  اليمن
 

 خلفية
. من اإليرادات الحكومية% ٦٣، كان النفط والغاز يمثالن ٢٠١٠ففي عام . يعتمد اقتصاد اليمن اعتمادا كبيرا على البترول

عن % ٢٤ميا، بانخفاض نسبته يو ألف برميل  ٢٢٨أنتج اليمن ، ٢٠١١وفي عام غير أن إنتاج النفط انخفض بشكل مطرد؛ 
وبدأ اليمن . وسعيا إلى تنويع االقتصاد، عملت الحكومة على جذب االستثمار األجنبي في قطاع الغاز الطبيعي. ٢٠١٠عام 

  .، مما عوض جزئيا انخفاض اإليرادات النفطية٢٠٠٩تصدير الغاز الطبيعي المسيل في عام 
  

 "الطبيعية مؤشر حوكمة الموارد"في  اليمنأداء 
عالية نسبيا على درجات  اليمنوحصل . بلدا ٥٨من بين  ٣٧، واحتل المرتبة ٤٣ وهي ،"ضعيف"على درجة  اليمنحصل 

  .في مكون البيئة المواتية" راسب"في مكون البيئة المؤسسية والقانونية على عكس درجة 
  

 )٥٧/١٠٠، الدرجة ٣٤/٥٨المرتبة (البيئة المؤسسية والقانونية 
، التي حصل عليها اليمن األنظمة الواضحة لتحصيل المدفوعات من شركات البترول وأيضا ٥٧، وهي "جزئي"تعكس درجة 

  . اإلطار القانوني غير الكامل
يص بناء نمح التراخوتُ . وتنظم وزارة النفط والمعادن القطاع، في حين تمنح هيئة استكشاف وٕانتاج النفط الحقوق والتراخيص

وُتّحصل وزارة المالية جميع . على جوالت عطاءات مفتوحة وتنافسية، وتوقع الشركات في نهاية األمر على عقود تقاسم اإلنتاج
والقوانين التي تنظم صناعة البترول متاحة للجمهور، ولكنها ال . إيرادات الشركات االستخراجية وتودعها في الخزانة العامة

ويتعين إجراء . وال يتم تعريف القواعد التنظيمية للتنفيذ، والشروط المالية، وأساليب تقدير اإليرادات تشمل إال مبادئ عامة؛
ولكن تم تعليق مشاركة  ٢٠١٢وسنت الهيئة التشريعية قانون حرية المعلومات في عام . تقييمات األثر البيئي ولكنها ال تنشر

  .٢٠١٣في فبراير  تخراجيةاالس الصناعات مجال في الشفافية مبادرةاليمن في 
  

 )٤٦/١٠٠، الدرجة ٣١/٥٨المرتبة (ممارسات اإلبالغ 
  .، نتيجة عدم شفافية العقود واإلبالغ الحكومي غير الكامل٤٦، وهي "ضعيف"على درجة  حصل اليمن

وتتاح معايير إصدار التراخيص قبل بداية عملية العطاءات وتنشر وزارة النفط والمعادن معلومات عن العطاءات الفائزة على 
  .غير أنه ال يتم اإلفصاح عن شروط العقود والمعلومات المهمة األخرى بشأن التراخيص. موقعها على اإلنترنت

ات الموارد، وتكاليف االستثمارات االجتماعية، وحصة الحكومة في عقود وتنشر وزارة المالية أسعار البترول، وقيمة صادر 
وتنشر هيئة . وتفصح وزارة النفط والمعادن بشكل منتظم عن معلومات مماثلة. تقاسم اإلنتاج، والضرائب الخاصة، والمكافآت

ماء الشركات العاملة في البلد، ولكن ، وأسالرقعة االستكشافيةاستكشاف وٕانتاج النفط بيانات عن االحتياطيات، واإلنتاج حسب 
وقيم الصادرات من النفط والغاز، وتكاليف الدعم،  واألسعار، وينشر البنك المركزي حجم اإلنتاج،. ليس اإليرادات البترولية
طبيعية تقارير وتنشر اللجنة البرلمانية للتنمية والنفط والموارد ال. وحصة الحكومة في عقود تقاسم اإلنتاجوقيم تدفقات اإلنتاج، 



 

إلى جانب تقديرات عن االستثمارات في مجال االستكشاف، وبيانات اإلنتاج والتكاليف الخاصة  مماثلة تحتوي على معلومات
  .على حدة، واإلتاوات، والضرائب الخاصة، والمكافآت رقعة استكشافيةبكل 

  
  )٥٢/١٠٠، الدرجة ٣٢/٥٨المرتبة (وضوابط الجودة  الضمانات الوقائية

  .المراقبة الحكومية الفعالة نسبيا وقدرات التدقيق غير الكافية، نتيجة ضعف ٥٢، وهي "جزئي"على درجة  اليمنحصل 
عن إصدار التراخيص ببعض التقدير عند التفاوض مع  وبدون شروط مالية منصوص عليها في القانون، يتمتع المسؤولون

وتتولى الهيئة التشريعية مسؤوليات كبيرة في مجال اإلشراف؛ ويجب أن توافق لجنة برلمانية على عقود . شركات البترول
. ملية تحكيمويجوز الطعن في القرارات النهائية بشأن الترخيص من خالل ع. اتيالبترول ويجوز لها أن تعدل أو تنهي االتفاق

الحكومي مراجعة اإليرادات البترولية، ولكنهما يفتقران في كثير من األحيان للقدرات الالزمة للقيام  والمراجعوعلى وزارة المالية 
هذا يحدث على صناع القوانين والرئيس، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان وتعرض تقارير التدقيق . بذلك على نحو فعال

  .غير متاحة للجمهور والتقارير. عمليا
  

 )١٦/١٠٠، الدرجة ٤٧/٥٨المرتبة (البيئة المواتية 
 .، نتيجة األداء الضعيف من حيث مكافحة الفساد والمساءلة الديمقراطية١٦، وهي "راسب"حصل اليمن على درجة 

 
 )٤٥/١٠٠، الدرجة ٢٥/٤٥المرتبة (الشركات المملوكة للدولة 

وتدخل الشركة في مشروعات مشتركة مع . شركة النفط والغاز اليمنية والشركات الست التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة
ويحتوي على  ٢٠٠٨الوحيد الذي نشرته إلى عام  رالتقريويرجع  .الشركات األجنبية وتوفر وقودا مدعوما للسوق المحلية

ألسعار وقيمة الصادرات من الموارد، وأسماء الشركات العاملة في اليمن، معلومات عن االحتياطيات، وحجم اإلنتاج، وا
، وحصة الحكومة في عقود تقاسم اإلنتاج، واإلتاوات؛ وال تقدم كشوف والدعم، الرقعة االستكشافيةوبيانات اإلنتاج حسب 

  .التدقيق هذه تفي بالمعايير الدولية ويجب تدقيق الشركات المملوكة للدولة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت عمليات. ةمالي
 

 )١١/١٠٠، الدرجة ٢٩/٣٠المرتبة (التحويالت على المستوى دون الوطني 
دمج إيرادات الموارد مع دخل المالية  ليس قبلُتّحول الحكومة المركزية جزءا من عائدات البترول إلى السلطات المحلية، ولكن 

.أنها ال ترتبط بإنتاج البترول في األقاليمو وال توجد إال معلومات قليلة جدا عن هذه المدفوعات، والتي يبدو . اآلخر العامة



 

 
 المجمعة، وحسب المكونات، وحسب المؤشرات اليمندرجات  
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 ال ينطبق التقارير الشاملة للصناديق الخاصة

 صفر قواعد التحويالت على المستوى دون الوطني

 ٣٣ التقارير الشاملة للتحويالت على المستوى دون الوطني

 صفر اإلبالغ ببيانات التحويالت على المستوى دون الوطني

 ٥٢ الضمانات الوقائية وضوابط الجودة     ٣٢
 ٧٨ التحقق من سالمة عملية إصدار التراخيص

 ٣٣ التحقق من سالمة عملية الموازنة
 ٥٧ جودة التقارير الحكومية

 ١٠٠ إفصاح الحكومة عن تضارب المصالح
 ٥٠ جودة تقارير الشركات المملوكة للدولة
 ٦٧ تدقيق تقارير الشركات المملوكة للدولة

 ١٠٠ للمعايير المحاسبية الدوليةاستخدام الشركات المملوكة للدولة 
 صفر إفصاح الشركات المملوكة للدولة عن تضارب المصالح

 ال ينطبق جودة تقارير الصناديق الخاصة

 ال ينطبق تدقيق تقارير الصناديق الخاصة

 ال ينطبق التزام الحكومة بقواعد تنظيم الصناديق الخاصة

 ينطبقال  التحقق من سالمة إنفاق الصناديق الخاصة

 ال ينطبق إفصاح الصناديق الخاصة عن تضارب المصالح

 ٣٣ جودة تقارير التحويالت على المستوى دون الوطني

 صفر التزام الحكومة بقواعد تنظيم التحويالت على المستوى دون الوطني

 ١٦ بيئة مواتية    ٤٧
 مؤشر تصورات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية،(الفساد 

 ١١ ")مؤشر الحوكمة العالمي"والسيطرة على الفساد في 

 ٢٦ )مؤشر منظمة الشراكة الدولية للموازنات(الموازنة المفتوحة 
وحدة االستخبارات "مؤشر الديمقراطية الذي تعده (المساءلة والديمقراطية 

 ١٣ ")مؤشر الحوكمة العالمي"، وٕابداء الرأي والمساءلة في "االقتصادية

 ١٤ )مؤشر الحوكمة العالمي(فعالية الحكومة 
 ١٤ )مؤشر الحوكمة العالمي( سيادة القانون 

  ٤٣                        الدرجة المجمعة                    ٣٧
  ٥٧  البيئة المؤسسية والقانونية    ٣٤  

 صفر قانون حرية المعلومات
 ٦٧ تشريعات قطاعية شاملة

 ١٠٠ االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة في المشاركة
 ١٠٠ استقاللية عملية إصدار التراخيص

 ٥٠ التقييمات الالزمة لألثر البيئي واالجتماعي 

 ١٠٠ الوضوح في تحصيل اإليرادات
 ١٠٠ ميزان شامل للقطاع العام

 صفر التقارير المالية المطلوبة من الشركات المملوكة للدولة
ال ينطبق القانون محددة فيالخاصة قواعد تنظيم الصناديق 

 صفر القانون  محددة في الوطنيقواعد تنظيم التحويالت على المستوى دون 

٤٦   ممارسات اإلبالغ    ٣١
 ٨٣ عملية إصدار التراخيص

 صفر العقود
 ١٧ األثر البيئي واالجتماعي  اتتقييم

 ٣٣ بيانات التنقيب
 ٨٣ اإلنتاجحجم 

 ٦٧ قيمة اإلنتاج
 ٥٠ المصادر الرئيسية لإليرادات
 ٢٥ المصادر الثانوية لإليرادات

 ١٠٠ الدعم
 ١٠٠ أسماء الشركات العاملة

 ٨٣ التقارير الشاملة للشركات المملوكة للدولة
 ٢٤ بيانات إنتاج الشركات المملوكة للدولة

 ٢١ بيانات إيرادات الشركات المملوكة للدولة
 ١٠٠ األنشطة شبه المالية العامة للشركات المملوكة للدولة

 صفر مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة
 ال ينطبق قواعد تنظيم الصناديق الخاصة

 ضعيف   ُمرضٍ  
   راسب   جزئي 


