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  2005فبراير  حتى شهر االقتصاديةآخر المستجدات 
 انخفض  حيث 2005 فبراير- 2004ديسمبر الفترة  خالل انخفاضة واصل معدل التضخم الشهري :التضخم •

  .%6.2إلى % 10من 

الفترة خالل نخفاظاً اد برغم استمرار معدل العرض النقدي عند مستويات مرتفعة، إال أنه شه :العرض النقدي •

فبراير في % 14.5  إلى 2004سبتمبر في % 19حيث تراجعت نسبته من   2005 فبراير- 2004ديسمبر 

 . النقدي المتداولم النقد المتداول كنسبة من العرض ويعود السبب إلى انخفاض حج2005

  ميزان المدفوعات حقق فائضاًإنالبنك المركزي إلى  الصادرة عن  األوليةتشير البيانات :ميزان المدفوعات •

 2003 مليون دوالر خالل عام 335.6 مليون دوالر مقارنه بحوالي 532 وصل إلى حوالي 2004خالل عام 

دفع مستحقات األقساط الخارجية فائض الحساب الجاري والحساب الرأسمالي بسبب والذي يعود إلى زيادة 

 .على الحكومية وتدني سحوبات البنوك التجارية

 185.6حيث انخفض من نسبياً أمام الدوالر األمريكي تدهوراً شهد سعر صرف الريال  :عدل سعر الصرفم •

 . 2005 ريال في نهاية فبراير 187 إلى 2004ريال لكل دوالر في نهاية ديسمبر 

)مليون دوالر( وقيمة الصادرات  حصة الحكومة من إنتاج النفط  
 مليون برميل 

 االستهالك المحليالصادرات 
ت قيمة الصادرا
  $النفطية

متوسط قيمة 
  $البرميل

2002 65.1 26.2 1600.0 24.6 
2003 64.6 26.9 1801.0 27.9 
2004 61.73 24.76 2259.17 36.6 

 41.85 381.3 4 20059.11فبراير 

 فقد وصلت صادرات النفط الخام،نظراً الرتفاع متوسط أسعار  :حصة الحكومة وقيمة صادرات النفط الخام •

 مليار 2.06قيمة الصادرات النفطية اليمنية إلى 

 مقارنة 2004 نوفمبر-دوالر خالل الفترة يناير

 وبزيادة 2003لنفس الفترة في عام   1.6بحوالي 

 مليار دوالر، كما إن الجدول يشير 443مقدارها 

 . مليون برميل3.8إلى انخفاض في حصة الحكومة من كمية النفط بمقدار 

 بلغ ، حيث أذون الخزانة هي المصدر الرئيس لقروض وسلفيات الحكومةتعتبر:  والخارجياالئتمان الداخلي •

من إجمالي الناتج % 8.8 مليار ريال والتي تشكل 260 حوالي 2005فبراير حجم الدين الداخلي إلى شهر 

 .2005 رايرفب مليار دوالر بنهاية شهر 5.357أما بالنسبة للدين الخارجي فقد وصل إلى  2005 لعام المحلي

 ديسمبر مليار دوالر في نهاية 5.69  رصيد االحتياطيات الخارجية منأنخفض: االحتياطيات الخارجية •

أسعار  وهذا يعكس التطورات الحاصلة في 2005 فبرايرمليار دوالر في نهاية شهر  5.54 إلى 2004

 .الصرف واضطرار البنك المركزي لتلبية طلبات السوق
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إجمالي ومعدالت نمو الناتج المحلي) 1(جدول   
  2002 2003 2004 

 2552 2,177 1,894 )مليار ريال(الناتج المحلي الجاري 
 279 268 259 )مليار ريال(الناتج المحلي الثابت 

 13.8 11.9 10.8 )مليار دوالر(الناتج المحلي 
 3.87 3.77 3.49 %معدل النمو 

  الحسابات القومية–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

 %ترآيب الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ) 2(جدول 
  2002 2003 2004 

 31.1 30.01 29.64 القطاع النفطي
-2.1 0.54  % الحقيقيمعدل النمو  -5 

 68.90 69.99 70.36 القطاعات غير النفطية
 5.42 4.88 4.06 %معدل النمو 

  الحسابات القومية–الجهاز المرآزي لإلحصاء : مصدر

  ومعدالت نموهجمالي الناتج المحلي اإل. 1

 عن الجهاز المركزي لإلحصاء 2005 بيانات الحسابات القومية المعدلة والصادرة في بداية العام الحالي تشير

 مقارنة بما كان علية الوضع في 2004على أن األداء االقتصادي الكلي الكلي قد شهد تحسناً طفيفاً خالل العام 

مقارنة % 3.87 بلغ 2004لمحلي اإلجمالي معدل نمو حقيقي خالل عام  حيث سجل الناتج ا2003العام السابق 

 2552 ليصل بذلك إلى 2003خالل عام % 3.77بحوالي 

ومع هذا التحسن إال أنه من )  مليار دوالر13.8(مليار ريال 

المؤكد أن معدل النمو المتحقق ما يزال أقل من المستوى 

قق التنمية المطلوب لمعدل نمو االقتصاد اليمني الذي يح

  .المنشودة والتخفيف من الفقر

 جاءت من النمو في أنشطة القطاع النفطي 2004الجدير بالذكر أن الزيادة في معدل النمو المتحقق خالل العام 

 بصورة كبيرة نتيجة ألرتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي والتي وصلت في 2004والذي نما خالل عام 

 ويمكن توضيح ذلك من 2003برميل عام /  دوالر27.9برميل مقابل /  دوالر36.6لى المتوسط خالل العام إ

 إلى تزايد والذي يشير) 2(خالل النظر إلى الجدول رقم 

في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي حصة القطاع النفطي 

على الرغم من تراجع كمية % 31.1إلى % 29.64من 

 إلى 2004 الفترة لتصل مساهمتها نهاية العام 

2002   

 2004يب الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 

 يصل نمو بسيط جداًمحققة بذلك معدل ، ، 200

يمكن الخروج بعدد من المالحظات وعلى ) 3(

 

 ، في الوقت 2004 – 2002اإلنتاج النفطي خالل الفترة 

الذي تشهد مساهمة القطاعات غير النفطية تراجعاً مستمراً خالل

عام % 70.36من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بحوالي % 68.9

  

النفطية. 1-1 غير السلعية القطاعات اإلنتاجية       مساهمة

 في ترك غير النفطيةة السلعيةبلغت مساهمة القطاعات اإلنتاجي 

2عام % 25.4 و 2003عام % 25.5ـمقارنة ب% 25.6حوالي 

ومن خالل النظر إلى الجدول رقم .  نقطة مئوية كل سنة0.1 إلى

  :نحو التاليال
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  قطاع الزراعة والغابات والصيد .1-2

(%) إلنتاج السلعيمساهمة الناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاع ا) 3(جدول   
 2002 2003 2004 

 12.95 13.63 13.99   الزراعة والصيد والغابات
 31.10 30.01 29.64 )النفط(  الصناعات االستخراجية 

 5.57 5.68 5.66   الصناعات التحويلية
 6.17 5.28 4.80   التشييد

 0.95 0.95 0.94   الكهرباء والغاز والمياه
 25.6 25.5 25.4 ية غير النفطيةإجمالي القطاعات السلع

القومية:المصدر الحسابات

في العام % 2.13مقارنة بحوالي % 3.14بلغ حوالي 2004عام معدل نمو حقيقي خالل قطاع الزراعة سجل 

خالل % 12.95إلى % 13.63ال أن مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي قد تراجعت منإ ،2003السابق 

راجع األداء في قطاع الزراعة والقنص والغابات بدون القات نتيجة العامين ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ت

 من ناحية ومن ناحية ثانية اعتماد القطاع وبصورة 2004لتدني معدالت األمطار التي شهدها القطاع خالل عام 

تطور  تحد من قدرته على الالتيرئيسية على الوسائل اإلنتاجية التقليدية والبدائية ذات اإلنتاجية المتخلفة 

تدني مساهمته في تركيب الناتج المحلي سنة بعد إنتاجيته وبالتالي  تدني مستوى يؤدي إلىاألمر الذي ، والنهوض

  .أخرى

  

  القطاع الصناعي. 1-3

يحتل قطاع الصناعة التحويلية مرتبة هامة في أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية باعتباره النشاط القادر 

، والدفع بعجلة النمو على خلق فرص العمل

االقتصادي، وتوسيع القاعدة اإلنتاجية، وزيادة الدخل 

في االقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات وحصيلة 

وعند مراجعة أداء القطاع .  البالد من النقد األجنبي

يتضح أن هناك  الصناعي خالل السنوات الماضية

 مقارنة باألعوام السابقة حيث تراجعت مساهمته في 2004 في أداء القطاع الصناعي خالل عام  واضحاًتراجعاً

 وبلغ معدل النمو الحقيقي له في 2004عام % 5.57 إلى 2002عام % 5.66تركيب الناتج المحلي اإلجمالي من 

 األمر الذي يحتم المراجعة لمستويات أداء هذا القطاع الهام 2003عام % 3.9مقابل % 3.7 حوالي 2004عام 

، وهذا يعني أن هناك عوامل نقلة نوعية في بنيان االقتصاد الوطنيول علية في القيام بإحداث وبالذات وأننا نع

  :وأسباب تحد من قدرة هذا القطاع على النمو ومنها

ه وتطوره وتعمل على شل مقومات وإمكانيات نهوضه وقد سبق اإلشارة ووجود تحديات كبيرة تعترض نم •

 .إليها في أعداد سابقة من هذه النشرة

ضعف حافزيه البيئة االستثمارية في الوقت الراهن وعدم استجابة المستثمرين للحوافز المالية التي تضمنها  •

 ،قانون االستثمار
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القتصادية والتطور ا من تزايد دورة في الحياة هتمكن التي يعاني منها القطاع والتي ال االختالالت الهيكلة •

  السريع المنشود

 وزيادة مساهمته في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي أمر ةقطاع الصناعة التحويليوبالتالي فان عملية تطوير  •

 هذا أمام لحجم التحديات التي تقف اًوب نظرؤ يحتاج إلى جهود كبيرة وعمل دهال أنإ، األهميةفي غاية 

 .القطاع الحيوي

  

خام فقد بلغت مساهمته في هيكل أما بالنسبة لقطاع الصناعات االستخراجية والتي يهيمن عليها استخراج النفط ال

 على الرغم من تراجع كمية 2003عام  % 30مقابل % 31.1 حوالي2004الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 

 وترجع هذه الزيادة إلى تزايد معدل أسعار النفط 2004اإلنتاج من النفط وتراجع حصة الحكومة منه خالل عام 

  .2004 -2003ق النفط خالل السنوات ار أسواعلى المستوى العالمي نتيجة لعدم استقر

  

 قطاع البناء والتشييد. 4 -1

% 5.28مقارنة ب   % 6.17 بحوالي 2004 في الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام والتشييدالبناء ساهم قطاع

،وهو معدل نمو متواضع ال يعكس اإلمكانيات %6.7 حواليعام  نفس ال خالله وبلغ معدل نمو2003في عام 

 يكشف عن مشكلة في بنية هذا القطاع وباألخص في  همر في حد ذاتأل وهذا ا،لحقيقية الكامنة في هذا القطاع ا

 اإلنفاق االستثماري الحكومي خالل األعوام الماضية على البنية التحتية والتشييد والبناء، فيظل التوسع الكبير 

  .لخاص قابلة انخفاض شديد في اإلنفاق االستثماري ااألمر الذي 

  قطاع الكهرباء والغاز والمياه . 5 -1

حافظ قطاع الغاز والكهرباء والمياه على نسبة مساهمه ثابتة في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات 

الماضية ويرجع ذلك إلى محدودية االستثمار في هذا القطاع وباألخص في قطاعي الغاز والكهرباء، حيث بلغت 

، إال أن % 0.95 حوالي 2004 – 2002اع في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات مساهمة هذا القط

، فضالً % 8 إلى حوالي 2004هذا القطاع يحقق معدالت نمو جيدة ومتزايدة سنة بعد أخرى وصلت خالل العام 

جة لالستثمارات الكبيرة عن أنه من المتوقع أن يزداد معدل نمو ومساهمة  هذا القطاع خالل األعوام القادمة نتي

المتوقع انجازها خالل الفترة القادمة في قطاع الكهرباء والغاز حيث اكتملت االستعدادات إلنشاء محطة توليد 

  . ميجا وات تنفذ على مرحلتين 600للكهرباء تعتمد على الغاز في محافظة مأرب وبقدرة توليده تصل إلى 
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  )مليون ريال(أداء قطاع النفط والغاز )  4(جدول 
  20012002 2003 2004 

 793661 653416 561619 515526 قيمة العوائد النفطية

 5.00- 2.10- 0.54 0.46 %معدل النمو 

 31.10 30.01 29.64 30.60 %من الناتج المحلي 

  الحسابات القومية: المصدر 

  )مليون برميل    (2003 – 2001إنتاج النفط في اليمن لألعوام )  5(جدول 

 القطاع
/ مأرب 
 المسيلة  الجوف

غرب 
 جنة *عياد

شرق 
 اإلجمالي شرق سار حواريم هشبو

2001 41.9 84.2 0.19 20.7 10 3 0.07 160 
202 39.5 84.3 0.11 15.4 9.2 4.1 7.4 159.9 

2003 36.3 83.7 0.08 15.5 8.5 6.3 6.9 157.3 
   اإلنتاج من إجمالي %

2001 26.2 52.6 0.1 12.9 6.3 1.9 0.0 100 
202 24.7 52.7 0.1 9.6 5.8 2.6 4.6 100 

2003 23.1 53.2 0.1 9.9 5.4 4.0 4.4 100 
 %معدل النمو السنوي 

2001 -8 6 -24 -13 -5 669 0 0 
202 -6 0 -42 -26 -8 37 10471 0 

2003 -8 -1 -27 1 -8 54 -7 -2 
   مليون برميل3.6 بمعدل 91في اإلنتاج عام  بدأ القطاع* ، 2003وزارة النفط والثروات المعدنية : المصدر 

  2003 – 2001 أداء قطاع النفط والغاز للسنوات -2

كان وال يزال القطاع النفطي في اليمن يمثل أهمية إستراتيجية بالنسبة لالقتصاد اليمني منذ اكتشافه في النصف 

الثاني من عقد الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نظراً لمساهمته الكبيرة في الموازين االقتصادية 

الناتج المحلي ، الموازنة العامة، ( المختلفة 

 2001وخالل السنوات ) يزان المدفوعات م

 شهد أداء القطاع النفطي مجموعة 2004 –

من التغيرات حيث أتسم اإلنتاج النفطي 

بالتراجع الطفيف إال أن ارتفاع مستوى 

أسعار النفط عالمياً نتيجة لألحداث العالمية المختلفة التي حدثت خالل الفترة أسهمت في ثبات وتزايد مساهمة هذا 

أن مساهمة قطاع النفط والغاز في تركيب ) 4(ع في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي حيث يبين الجدول رقم القطا

 إال أنها عادت للتزايد خالل العامين 2001 مقارنة بعام 2002الناتج المحلي اإلجمالي قد تراجعت خالل عام 

  ين التاليين على الرغم من تحقيق القطاع معدالت نمو سالبة خالل العام

  .إنتاج النفط من القطاعات المختلفة. 3-1

 بالتراجع البسيط حيث تراجعت كمية النفط 2003 – 2001اتسم اإلنتاج النفطي من اليمن خالل السنواتلقد 

 مليون برميل عام 160المنتجة من 

 مليون برميل عام 157.3 إلى 2001

 قد 2004 مع العلم أن العام 2003

الكمية شهد تراجعاً أيضاً في حجم 

المنتجة من النفط ويرجع ذلك إلى 

تراجع إنتاج النفط من معظم 

القطاعات اإلنتاجية باستثناء قطاعي 

الجوف والذي يمثل أهمية كبيرة للقطاع النفطي في اليمن كونه من / جنة وحواريم ، وباألخص من قطاع مأرب 

ع معدالت نمو سالبة خالل الفترة وصلت أكبر القطاعات اإلنتاجية بعد قطاع المسيلة حضرموت حيث شهد القطا

 مليون برميل وبما 41.9سنوياً حيث تراجع حجم اإلنتاج من النفط من القطاع من % 7.3في المتوسط إلى 

من اإلنتاج % 23.1 مليون برميل أي 36.3 إلى 2001اليمن عام من إجمالي النفط المنتج في % 26.2يوازي 

  .2003عام 
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  حصة الحكومة من إنتاج النفط  وقيمة الصادرات بالمليون دوالر أمريكي )  6(جدول 
 مليون برميل  

الصادرات مليون برميل 
االستهالك 

 المحلي 
ية قيمة الصادرات النفط

 )مليون دوالر(

متوسط 
قيمة 

 البرميل
2001 68.9 30.0 1585.4 23 
2002 65.1 26.2 1600.0 24.6 
2003 65.4 26.9 1828.4 27.9 
2004 61.7 24.8 2259.2 36.6 

2005فبراير   9.11 4 381.3 41.85 
  2004لنشرة الشهرية ديسمبر ا. البنك المرآزي اليمني : المصدر 

المسيلة يحتل المركز األول بين القطاعات من حيث اإلنتاج النفطي في اليمن حيث تصل الجدير بالذكر أن قطاع 

الجوف وبنسبة / من إجمالي اإلنتاج النفطي يليه قطاع مأرب % 52.8طاقته اإلنتاجية السنوية في المتوسط إلى 

 كل من قطاع ويأتي في األخير% 6يليه قطاع شرق شبوه % 11ثم قطاع جنة بنسبة إنتاج % 24.7متوسطة 

  .على التوالي% 0.1، % 2.8، % 3شرق سار وحواريم وغرب عياد وبنسبه متوسطة  

يالحظ أن اإلنتاج النفطي في اليمن يتناقص سنة بعد أخرى ) 5(من ناحية ثانية ومن خالل النظر إلى الجدول رقم

يتم االستعداد لها مسبقاً من خالل وفي معظم القطاعات اإلنتاجية األمر الذي ينذر بمخاطر اقتصادية كبيرة ما لم 

تنمية القطاعات االقتصادية غير النفطية وتحفيز االستثمارات المحلية والخارجية في هذه القطاعات وبالشكل 

الذي يعوض النقص في قيمة الموارد النفطية بالنسبة للموازنة العامة وميزان المدفوعات واالقتصاد بصورة 

  .أشمل

  .نتاج النفطحصة الحكومة من إ. 2-1

  وبالتالي تراجع حصة الحكومة من النفط الخام إال 2004على الرغم من تراجع إنتاج النفط في اليمن خالل عام 

أن أداء القطاع النفطي كان جيداً بسبب 

ارتفاع متوسط سعر برميل النفط في األسواق 

مقارنة % 31العالمية وبنسبة تصل إلى 

ادرات ، حيث وصلت قيمة الص2003بالعام 

 إلى حوالي 2004النفطية اليمنية خالل عام 

 على الرغم من 2003 مليون دوالر خالل العام الماضي 1828.39 مليون دوالر مقارنة بحوالي 2259.17

 مليون برميل للعام 86.5 إلى 2003 مليون برميل عام 92.3انخفاض حصة الحكومة من النفط الخام من 

 دوالر للبرميل 36.6ط على المستوى العالمي والتي وصلت في المتوسط إلى إال أن ارتفاع أسعار النف. 2004

 كان له األثر الكبير في تعويض انخفاض 2003 دوالر خالل عام 27.9 مقارنة بـ 2004الواحد خالل عام 

 41.85 أما في شهري يناير وفبراير فمتوسط السعر فقد وصل . اإلنتاج من النفط وتراجع حصة الحكومة منه

  . الر للبرميل الواحددو
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اإلنتاج الخدمي. 3   . قطاعات

 - 2002 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة  تراجعاً في مساهمتها القطاعات اإلنتاجية الخدميةشهدت

 القطاعات في عام ه نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وبلغ معدل النمو الذي سجلته هذ1.1 بمقدار 2004

هذه دور قيادي في تحفيز عملية النمو في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق  كان لوقد %)4.6(حوالي  2004

من الناتج المحلي % 13.5 بحوالي 2004ساهم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق خالل عام  حيث القطاعات

سجل معدل  حيث ، %0.2ت  بلغ2003 اإلجمالي وبزيادة طفيفة عن النسبة التي حققها هذا القطاع خالل عام

  :مجموعة من األسباب أهمهاإلى النمو هذا ويرجع % 6نمو وصل إلى حوالي 

وجود حركة استثمارية جيدة في قطاع المطاعم  .1

شهدتها اليمن خالل السنوات الماضية نظرا 

 تغيراللتزايد الطلب على خدمات المطاعم و

عام في األذواق والسلوكيات االستهالكية ال

  .ي المدن الرئيسية وباألخص ف

تقديرات نمو ومساهمة الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات الخدمية ) 7(جدول 
(%)  

 2004معدل النمو  2004 2003 2002  
 4.6 27.2 27.8 28.3 قطاع اإلنتاج الخدمي

 6.05 13.5 13.3 13    التجارة والمطاعم والفنادق
 10.35 11.3 11.7 12.4    النقل والمواصالت والتخزين

 2.56- 2.5 2.8 2.9    التأمين والتمويل 
  16.1 16.8 17.1 قطاع الخدمات االجتماعية

 7.41 4.9 5.3 5.1    العقارات وخدمات األعمال 
 4.04 9.8 10.3 11.0    الخدمات الحكومية
 18.05 1.3 1.2 1.1     الخدمات الشخصية

القومية:المصدر الحسابات تزايد حركة السياحة الداخلية والتنقالت  .2

 .جازاتهم في الوطنإالسياحية وبالذات نحو المدن الساحلية وتزايد أعداد المغتربين العائدين لقضاء 

 بصورة جيدة وبالذات من الدول الخليجية المجاورة األمر 2004نمو الحركة السياحية الخارجية خالل العام  .3

  في نمو الطلب على خدمات قطاع التجارة والمطاعم والفنادقالذي أسهم

تزايد ونمو معدالت التجارة نتيجة للطلب المتزايد للسكان في ظل ضعف الجهاز اإلنتاجي المحلي وتزايد  .4

 .االعتماد على الخارج للوفاء باحتياجات السكان المتزايدة والمتنوعة 

  

ين في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي تراجعاً مستمراً من عام إلى تشهد مساهمة قطاع النقل والمواصالت والتخز

آخر على الرغم من تحقيق القطاع معدالت نمو جيدة نتيجة لتزايد االستثمارات الخاصة والعامة في هذا المجال 

 2002عام % 12.4وباألخص في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات حيث تراجعت مساهمة هذا القطاع من 

 على الرغم من أن هذا القطاع قد حقق معدل نمو 2004عام % 11.3  ثم إلى 2003في عام % 11.7إلى 

 ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى استمرار الرؤية القاتمة لليمن والمواني 2004خالل عام % 10.4ايجابي بمقدار 
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(%  
 2004 

   إجمالي نسبة المساهمة إلى
  (%)2004 لعام  اإليرادات الذاتية

 100.0اإليرادا
 99.9اإليرادا
 72.2اإليرادا
 22.0إجمالي 
 9.8ضرائب
 12.2ضرائب
 6.5جمارك 
 14.9مصلحة
 1.7إجمالي 

حوادث األمنية التي شهدها  سبتمبر وال11اليمنية في عيون شركات النقل العالمية والمستثمرين نتيجة أحداث 

   .2001 – 2000اليمن خالل الفترة 

  

منتجو الخدمات الحكومية. 4     قطاع

 معدالت متذبذبة بين الصعود والهبوط في مساهمته في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي خالل  هذا القطاعسجل

 2002  في عام% 11 ، حيث بلغت مساهمة قطاع منتجو الخدمات الحكومية حوالي2004 – 2002الفترة 

 ويعود هذا التذبذب في المساهمة بصورة عامة 2004في عام % 9.8 وحوالي 2003 في عام% 10.3وحوالي 

الجدير بالذكر أن قطاع منتجو .إلى تذبذب مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي خالل الفترة المذكورة

  .%4 وصل إلى 2004الخدمات الحكومية قد حقق معدل نمو جيد خالل عام 

  

   2004مسار تطور تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام . 5

 الذاتية اإليرادات سجلت مجموعة من التطورات في مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولة حيث 2004شهد عام 

 خالل منو ،%21وبمعدل نمو بلغ  

 :المالحظات التاليةب خروج

والتي نمت بمعدل ) ت النفط والغاز

 .2004 رادات الجارية خالل عامإلي

 مثلت% 15.6ريال بزيادة مقدارها 

  مليار ريال78.7ب المباشرة منها 

، فيما من إجمالي اإليرادات الذاتية 

 وتعود الزيادة ي اإليرادات الضريبية

 

)مليار ريال (2004 لعام اإليرادات العامة ) 8(دول ج  

  2003 2004 
  معد النمو 

 2004لعام 
(نسبة المساهمة 

 إلى الناتج المحلي
 31.4 20.8 801.878 663.958 ت الذاتية
 31.4 20.8 800.991 662.808 ت الجارية
 22.7 41.3 579.12 409.907 ت النفطية

 6.9 15.6 176.7 152.9 الضرائب 
 3.1 16.2 78.7 67.7  مباشرة 

 3.8 15.0 98 85.2  غير مباشرة 
 42.4 52 22.6 2.0 

 4.7 20.7 119.5 99  الضرائب 
 0.5 19.3- 13.3 16.5  للسلطة المحلية الذاتيةاإليرادات
عن العام السابق مليار ريال 138 زيادة مقدارها 2004المحصلة خالل عام 

ال يمكن 2004 عام مستوى تحصيل اإليرادات فياالستعراض الشامل ألداء 

إيرادا(دخل الحكومة من المشروعات والممتلكات في زيادة أسهمت ال .1

إلى الزيادة في ا نتيجة الرتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي% 41

مليار  176 حوالي 2004عام  بلغت قيمة اإليرادات الضريبية خالل .2

كان نصيب الضرائحيث الجارية، من إجمالي اإليرادات % 22حوالي 

%9.8والي من إجمالي اإليرادات الضريبية وح% 45أي ما يوازي 

من إجمال% 55 وبنسبة  مليار ريال98بلغت الضرائب غير المباشرة 
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% 20.7 سجلت معدل نمو بمقدار والتيالضرائب إيرادات مصلحة في اإليرادات الضريبية إلى زيادة 

إجمالي اإليرادات الذاتية نتيجة الزيادة في الضرائب على دخل األفراد من % 14 إيراداتها بحواليوتساهم 

من إجمالي اإليرادات % 6.5والتي تتمثل % 22.6أما إيرادات الجمارك فقد نمت بمعدل .  والشركات

  .الذاتية

في مت يمكن االعتماد عليها في تحقيق األهداف التي رس ما تزال إيرادات السلطة المحلية متواضعة جداً وال .3

 2004قانون السلطة المحلية وأهمها التنمية المحلية، حيث بلغت اإليرادات الذاتية للسلطة المحلية في عام 

، كما إنها لم تمثل سوى 2003من العام الماضي % 19يال محققة انخفاض بمقدار  رمليار 13ي حوال

ستظل  السلطات المحلية  فإنالتاليوبمن إجمالي اإليرادات الذاتية % 1.7من الناتج المحلي وحوالي % 0.5

توفر ، حيث ما تزال السلطة المركزية   في تغطية نفقاتها الجارية والتنمويةمعتمدة على الموازنة المركزية

 .  المحليةةمن إجمالي الموازنة العامة للسلط% 91حوالي 

  

 أمر في غاية األهمية بالنسبة لالقتصاد الموارد الذاتية غير النفطيةواسعة من ومما سبق يمكن القول أن تنمية قاعدة 

 وهذا الوضع يشكل خطورة  العامة ما تزال إيرادات النفط تمثل النسبة العظمى من إجمالي اإليراداتاليمني حيث

 وأن النفط وأسعاره مرتبط بظروف ومتغيرات خارجية من الصعب التحكم بها، فضالً خاصةكبيرة على االقتصاد 

نخفاض اإلنتاج النفطي مما يعني تزايد احتماالت ال هناك ، فضالً عن أنهذه المتغيرات المفرطة لهعن حساسيت

  .الصعوبات والتحديات التي تواجه االقتصاد واليمن في الفترة المقبلة

  

للدولة. 5-1    النفقات العامة

في تحفيز االقتصاد   النفقات العامةتلعبهنظراً للدور الكبير الذي  تحرص الحكومة على زيادة النفقات العامة

)مليار ريال ( 2004 لعام النفقات العامة) 9(جدول   
   إجمالي نسبة المساهمة إلى

  (%)2004   لعام النفقات العامة
  (%)نسبة المساهمة 

2004  إلى الناتج المحلي  
  معد النمو 

   2003 2004 2004لعام 
 النفقات الجارية 526.4 626.3 19.0 24.54 72.0
 المرتبات واألجور 201.9 227.2 12.5 8.90 26.1
 نفقات سلعية وخدمية  74.7 82.4 10.3 3.23 9.5
 الصيانة 12.1 8.0 34.2- 0.31 0.9
  فوائد الدين العام-أ  38.0 55.5 46.3 2.18 6.4
   محلية 30.5 44.9 47.2 1.76 5.2
     خارجية 7.5 10.7 42.3 0.42 1.2
  الدعومات- ب 110.6 148.3 34.1 5.81 17.1
   الكهرباء 6.0 6.0 0.0 0.24 0.7
     المشتقات النفطية 104.6 142.3 36.1 5.58 16.4
 التحويالت ألجاريه -ج 75.4 87.7 16.3 3.43 10.1
 النفقات الرأسمالية واالستثمارية 198.4 207.7 4.7 8.14 23.9
 تسديد القروض  38.0 35.4 6.8- 1.39 4.1
     اإلجمالي العام للنفقات 762.8 869.4 14.0 34.07 100.0

  2004نشرة وزارة المالية العدد الثامن عشر : المصدر 
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 خالل عام وصلت النفقات العامة للدولة، حيث الوطني على النمو وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات التنموية

، وتعود %14 بزيادة مقدارها 2003 خالل عام  مليار ريال762 مليار ريال مقابل  869حوالي إلى  2004

 لتغطية نفقات ريال مليار 188اد إضافي خالل العام بمبلغ  إلى فتح اعتم2004الزيادة في النفقات العامة لعام 

، ويمكن توضيح مكونات النفقات العامة وتطورها الزيادة في دعم المشتقات النفطية ومشاريع الطرقات والكهرباء

  :في التالي 

 يبحوالمعدل نمو خالل العام بذلك  مليار ريال محققة 626 حوالي 2004بلغت النفقات الجارية للعام  .1

 حوالي 2003عام من إجمالي النفقات العامة، فيما بلغت النفقات االستثمارية خالل % 72 وشكلت% 19

من % 23.9ووصلت نسبتها إلى عن العام السابق،  %4.7 مليار ريال بمعدل نمو يصل إلى 208

كومي في خدمات  وتعود الزيادة في النفقات االستثمارية إلى زيادة االستثمار الح،إجمالي النفقات العامة

  . إلى جانب النفقات األمنيةالبنية التحتية والخدمات االجتماعية مثل التعليم والصحة

 المرتبات واألجور على النصيب األكبر  هيكل النفقات العامة ما يزال مختالً، حيث يستحوذ بنديالحظ أن .2

من إجمالي %) 0.9(نة إال ، فيما لم تصل نسبة النفقات المخصصة للصيا%)26.1( من النفقات العامة 

 .النفقات وهذه النسب ضئيلة جداً مقارنة باالحتياجات التنموية المختلفة

  نسبة المساهمة إلى
 النفقات إجمالي 

 26.5الخدم
 16.1الدفا
 7.8النظا
 11.5الشئو
 2.5حماي
 5.2شئون
 5.4الص
 2.2الثقاف
 22.4التعلي
 0.4الحما

 قطاع الخدمات الحكومية على التقسيم الوظيفي فقد أستحوذفيما يخص توزيع النفقات العامة بناء على  .3

نفقات المخصصة للتعليم ل

 %7.8ن بـ 

 

)مليار ريال (2004 لعام  توزيع النفقات حسب التقسيم الوظيفي) 10(جدول   

  2003 2004 
   معد النمو

 2004 لعام 
  (%)المساهمة نسبة 

  إلى الناتج المحلي
 7.5 3.4 192.4 186.0 ات الحكومية

 4.6 14.9- 117.0 137.5 ع
 2.2 3.3 56.7 54.9 م واألمن

 3.3 42.8- 83.8 146.7 ن االقتصادية
 0.7 39.3 18.4 13.2 ة البيئة

 1.5 18.7- 37.5 46.2  اإلسكان
 1.5 28.0 39.0 30.5 حة

 0.6 26.1 15.8 12.5 ة والدين
 6.4 22.0 162.7 133.3 م

 0.1 33.8 3.2 2.4 ية االجتماعية
من إجمالي النفقات، تليها ا% 26.5النصيب األوفر من هيكل النفقات العامة 

والنظام واألم% 11.5والشئون االقتصادية بـ % 16والدفاع بـ % 22.4بـ 
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للموازنة. 5-2 العام الموقف

)مليار ريال( الميزان الكلي للموازنة ) 11(جدول   

  2003 2004 
    النمومعد

 2004 لعام 
  (%)نسبة المساهمة 

  إلى الناتج المحلي
  نسبة المساهمة إلى

 %النفقات  إجمالي 
 7.6 2.5  27.4 - 65.7 90.5 الميزان الكلي

47.7 - 88.846.4 الميزان الصافي  1.82 5.3 

  .  

 

من % 2.5 ه مقداربما مليار ريال و66حوالي عجزاً ب 2004 للموازنة العامة للدولة في عام سجل الموقف العام

 من إجمالي %7.6الناتج المحلي اإلجمالي و 

المتحقق في  بأن العجز مع العلمالنفقات العامة 

 2003 في عام العجز انخفض عن  قد2004عام 

 نظراً لبلوغ أسعار النفط في السوق 2004 بصورة كبيرة خالل عام  إلى زيادة العوائد النفطيةويرجع ذلك

 مليار ريال وبما يمثل 46.4لغ حوالي أما فيما يتعلق بعجز الميزان الصافي فقد ب.  العالمية مستويات قياسية

   .من إجمالي النفقات العامة% 5.3من الناتج المحلي اإلجمالي و % 1.8

  التضخم. 6

نخفاض معدالت ال نتيجة 2005 خالل شهري يناير وفبراير من عام تراجعاً واضحاًشهدت معدالت التضخم 

  مع2004 اليمن منذ شهر نوفمبر االعرض النقدي التي شهدته

 شهدت 2004 حالل عام  الشهريةالعلم بأن معدالت التضخم

ب 

ي 

لع 

ثم 

يد 

 

  (%)معدل التضخم السنوي) 12(جدول رقم 

 2003 2004 
يناير 

2005 
فبراير 

2005 
 6.2 7.6 12.6 13.6 م العامالتضخ
، 2003 شأن العام السابق اتقلبات حادة صعوداً وهبوطاً شأنه 

 يرجع إلى تظافر مجموعة من األسبا2004 معدل التضخم المتحقق خالل عام يمكن القول أنوبصورة عامة 

 :والعوامل أهمها

 العام نتيجة لالعتماد اإلضافي للموازنة العامة للدولة الذالتوسع المطرد في حجم اإلنفاق العام خالل .1

تمت الموافقة عليه نهاية العام، األمر الذي أدى إلى زيادة العرض النقدي وتزايد الطلب على الس

 والخدمات ومن ثم الزيادة في المستوى العام لألسعار،

زن مرتفع في سلة االستهالك للفرد ومن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المنتجة محليا والتي تحظى بو .2

 تزايد التضخم نتيجة قلة األمطار،

ارتفاع أسعار الكثير من العمالت العالمية وباألخص اليورو والين ومن ثم تزايد قيمة الواردات وتزا .3

 .مستوى أسعارها وبالتالي تزايد التضخم
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  متوسط التضخم السنوي) 1(شكل رقم 
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اعم والفنادق واإلنفاق على الصحة قد ساهمت الجدير بالذكر أن أسعار كالً من المواد الغذائية والمط .4

 والتي يمكن مالحظة أثرها من خالل النظر 2004بصورة كبيرة في تزايد معدل التضخم خالل العام 

 :ويمكن تلخيص أهم األسباب التي أدت إلى ذلك على النحو التالي)  1(إلى الشكل رقم 

ردة أو المنتجة محلياً نتيجة الرتفاع أسعار صرف ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية سواء المستو •

 ومن ثم المستوردة السلعالعديد من العمالت األجنبية نظراً للعالقة التبادلية بين أسعار الصرف وأسعار 

في حدوث أثار تضخمية على كثير من وبصور سريعة ن أي تذبذب يحدث في أسعار الصرف ينعكس فإ

 السلع المستوردة، 

نوفمبر وبالتالي انخفاض العرض من السلع الغذائية المنتجة محلياً -خالل الفترة من يوليوقلة األمطار  •

 وباألخص الخضروات والفواكه مما أدى إلى تزايد أسعارها،

تدفق الكثير من المغتربين لقضاء العطلة الصيفية داخل الوطن وتزايد أعداد السائحين من مواطني الدول  •

 . نعكس في تزايد الطلب على خدمات المطاعم والفنادق ومن ثم ارتفاع تكاليفهاالخليجية المجاورة والذي أ

تزامن بداية فصل الشتاء مع الربع األخير من العام وبالتالي تزايد اإلنفاق على الصحة خالل نفس  •

  الفترة،

 13



 

     ميزان المدفوعات. 7

)مليون دوالر(لناتج المحلي  في االقطاع الخارجي ونسبة مساهمته) 13(جدول   
2002 2003 2004   

  
 مليون
 دوالر

من %
 الناتج

مليون 
 دوالر

من %
 الناتج

مليون 
ردوال  

من %
 الناتج

 معدل التغير
2003-2004 

 168 4 471 2 176 4.3 443 الحساب الجاري
 155 7 937 3 367 5.8 602 الميزان التجاري
 25 5- 678- 5- 544- 6.6- 680- ميزان الخدمات

 7.9- 818- ميزان الدخل
-

1027 -9 
-

1231 -10 20 
 5 11 1444 12 1380 13.0 1340 ميزان التحويالت

 35- 1 91 1 141 0.2- 17-  الماليالحساب
 450- 0.2- 21- 0 6 1.0 102 االستثمارات المباشرة

 17- 0.9 112 1 135 1.1- 118- استثمارات أخرى
 258- 0.2- 30- 0 19 1.7 171 الخطاء والسهو
 58 4 532 3 336 5.8 597 الميزان الكلي

  2004 برديسمالنشرة الشهرية . البنك المرآزي اليمني : المصدر 

ل 
و 

20 

1
  200ا

كونة له، حيث بينت البيانات الصادرة عن  معدل أداء جيد لميزان المدفوعات والموازين الم2004عام الشهد 

 ميزان إلى إن البنك المركزي اليمني

المدفوعات حقق فائضاً جيداً خالل 

 مليون 532العام وصل إلى حوالي 

من الناتج % 4دوالر وبما يصل إلى 

المحلي اإلجمالي، الجدير بالذكر أن 

 هو العام األول منذ العام 2004العام 

يزان  الذي يحقق فيه م2001

، إذ أنه وعلى الرغم من تحقيق 2003مقارنة بالعام % 58المدفوعات معدل نمو موجب وصل إلى حوالي 

، إال أن حجم تلك الفوائض كانت تتراجع من 2003 - 2001ميزان المدفوعات فوائض مالية خالل السنوات 

سنة إلى أخرى، ويعود النمو الكبير في موقف ميزان 

 الموقف العام للحساب الجاري المدفوعات إلى التحسن في

 مقارنة بالعام 2004والذي حقق معدل نمو كبير خالل عام 

ليترفع بذلك حجم الفائض % 168 وصل إلى حوالي 2003

لمحلي 

فائض 

مقارنة 

 الذي 

النسبة 

ط على 

 دوال 2

عام % 

 

)مليون دوالر (الميزان التجاري)  14(جدول رقم   

  2002 2003 2004 

معد
النم
04

 20 4709 3924 3684 الصادرات 
 25 4309 3452 3147 النفط الخام

 5 92 88 85 %نسبة النفط إلى الصادرات 
 6 3772- 3557- 3083- الواردات

 55 937 367 602 الميزان التجاري
4ديسمبرالنشرة الشهرية . البنك المرآزي اليمني : لمصدر 
 وبما يوازي 2003 مليون دوالر في عام 176الذي حققه من 

من الناتج ا% 4 وبنسبة تصل إلى 2004 مليون دوالر في عام 471من الناتج المحلي اإلجمالي إلى % 2

  :اإلجمالي ويمكن توضيح أداء مكونات الحساب الجاري في التالي

بحيث ارتفع حجم ال% 155 وصل إلى حوالي 2004 نمواً كبيراً خالل العام الميزان التجاري سجل  •

من الناتج المحلي اإلجمالي % 7 مليون دوالر وبما يوازي 937الذي حققه خالل العام إلى حوالي 

من الناتج المحلي وترجع الزيادة في حجم الفائض% 3 وبنسبة 2003 مليون دوالر عام 367بحوالي 

ب% 25و% 20درات خالل العام والذي وصل إلى حققه الميزان التجاري إلى النمو الذي حققته الصا

للصادرات النفطية ، الجدير بالذكر أن النمو في الصادرات النفطية كان ناتجاً عن ارتفاع سعر النف

7.9 مقارنة بحوالي 2004برميل في عام /  دوالر36.6المستوى العالمي والذي وصل إلى حوالي 

88هم في تزايد نصيب الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات من  األمر الذي أس2003عام 
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 10 على الرغم من أن كمية الصادرات النفطية اليمنية قد تراجعت بمقدار 2004عام % 92 إلى  2003

 ألف برميل يومياً ، في الوقت الذي لم يتجاوز 169 لتصل إلى حوالي 2004ألف برميل في اليوم خالل عام 

 .خالل العام % 6ل نمو الواردات عن معدفيه 

 مليون دوالر 678 ليصل إلى حوالي 2004ميزان الخدمات ارتفاعاً ملحوظاً خالل عام سجل العجز في  •

، إال أن المالحظ أن حصة %25 وبلغ معدل النمو فيه حوالي 2003 مليون دوالر عام 544مقارنة بحوالي 

ويرجع العجز السنوي المستمر في ميزان % 5ظلت ثابتة عند ميزان الخدمات إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 على العالم الخارجي والذي ما يزال يعتمدالمحلية   الخدماتإلى تواضع قدرات ومستوى أداء قطاعالخدمات 

 ،االحتياجات المحلية في تلبية بشكل متزايد

تحقيق عجز متزايد سنة بعد أخرى نظراً لمحدودية األنشطة اليمنية في الخارج فقد استمر ميزان الدخل في  •

 مليون دوال وبمعدل نمو خالل 1231 إلى حوالي 2004ليصل العجز المتحقق في هذا الميزان خالل عام 

 وترجع 2003عام  %  9مقارنة ب % 10لترتفع بذلك نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي إلى % 20العام بلغ 

 .يادة قيمة عائدات االستثمار المباشر إلى الخارج إلى ز2004الزيادة في ميزان الدخل خالل عام 

 1444 ليصل إلى 2004على الرغم من الزيادة في قيمة الفائض الذي حققه ميزان التحويالت خالل عام  •

، إال أن نسبته إلى % 5 وبمعدل نمو متواضع بمقدار 2003 مليون عام 1380مليون دوالر مقارنة بحوالي 

 على 2002 و 2003لألعوام % 13،% 12مقارنة بحوالي % 11ت لتصل إلى إجمالي الناتج المحلي تراجع

  التوالي 

 15



  

 
معدل 
 التغير 
2004

 15العر
 13ال
 11    النقد 

 18دائع     و
 17شبة

 38  األ      
 22 ا 

 6 العم     
 38مخ
ا: المصدر 

، حيث % 35 يصل إلى حوالي 2004من ناحية ثانية شهد أداء الحساب الرأسمالي والمالي تراجعاً خالل عام 

عود ذلك  وي2003 مليون دوالر عام 141 مليون دوالر مقارنة بحوالي 91وصل الفائض الذي حققه إلى حوالي 

إلى تزايد خروج االستثمارات المباشرة 

)  مليون دوالر 21 -(والتي بلغت حوالي 

في الوقت الذي تراجع فيه فائض 

 مليون 135االستثمارات غير المباشرة من 

 مليون دوالر 112 إلى 2003دوالر عام 

 ويرجع تراجع أداء الميزان 2004عام 

 في اليمن 

ني يستلزم 

الستثمارات 

 وصل إلى 

ة بمتوسط 

نقدي تشهد 

ر جيد يدل 

 يعزز هذا 

من % 38

ذا التراجع 

االقتصادي 

ر بالجهاز 

 

)مليار ريال(تطور ومساهمة مكونات العرض النقدي ) 15(جدول 
  2002 2003 2004 

  % القيمة % القيمة % القيمة  
 100 917 100 797 100 665 ض النقدي

 43 391 44 347 46 306 نقد 
 32 298 34 269 36 239 في التداول
 10 93 10 79 10 67 تحت الطلب

 57 527 56 450 54 358  النقود
 16 148 13 107 12 78 جل

 8 73 8 60 8 52 الدخار
 31 287 34 270 33 219 الت األجنبية

 2 18 2 13 1 9 صصة 
  2004 ديسمبرية النشرة الشهر. لبنك المرآزي اليمني 
الرأسمالي والمالي إلى ضعف البيئة 

مارية اليمنية وعدم جاذبيته من جهة ومن جهة أخرى زيادة تحويالت الشركات النفطية العاملةاالستث

ألرباحها وأقساط تكاليفها نحو الخارج ، وهذا األمر في حد ذاته يشكل تحدياً خطيراً لالقتصاد الوط

مارات المحلية وزيادتها وجذب االعمل وبجدية أكبر لتهيئة بيئة استثمارية مالئمة لتنمية االستث

  .األجنبية واستثمارات المغتربين اليمنيين في الخارج

  

  التطورات النقدية والمصرفية . 8

 حيث2005الواسع انخفاضاً ملحوظاً خالل شهري يناير وفبراير من عام العرض النقدي شهد نمو 

مقارن% 12لذي بلغ فيه معدل نمو العرض الضيق بنهاية شهر فبراير، في الوقت ا% 14.5حوالي 

كما إن نسبة حجم العرض النقدي الضيق إلى إجمالي العرض ال.  2004لنفس الفترة من عام % 20

وهذا مؤش 2002عام % 46 و2000عام % 52مقارنة بحوالي % 43تراجعاً مستمراً لتصل إلى 

ومما لجهاز المصرفي اليمني ودوره الحيوي في الحياة االقتصادية اليمنية،على تحسن مستوى األداء ل

من التحسن هو التراجع المستمر في نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي حيث تراجعت 

 ويمكن تفسير ه2004 عام 32 ثم إلى 2003عام %34 إلى 2000إجمالي العرض النقدي عام 

تزايد حجم النشاط إلى التطور االقتصادي واالجتماعي الذي تشهده اليمن والذي ينعكس في المستمر 

تحسن ثقة الجمهو ، فضالً عن والتجاري الوطني وتزايد الحاجة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي

16



 فيمكن 2004هدتها شبة النقود خالل العام لتطورات التي شأما بالنسبة لالمصرفي ومن ثم زيادة التعامل معه، 

  :ذكرها في التالي 

لترتفع بذلك % 38 الودائع اآلجلة بالعملة المحلية قد حققت أكبر معدل نمو وصل إلى حوالي  يالحظ أن •

، يليها ودائع االدخار بالعملة 2003نهاية % 13ـ من إجمالي العرض النقدي مقارنة ب% 16 نسبتها إلى

إال أن نسبتها إلى إجمالي العرض النقدي ظلت ثابتة % 22سجلت معدل نمو وصل إلى المحلية والتي 

ويرجع نمو أنشطة القطاع المصرفي إلى تنامي أنشطة البنوك التجارية وعلى رأسها البنوك % 8عند 

  . اإلسالمية خالل السنوات الماضية وتزايد قدرتها على اجتذاب الودائع االستثمارية

، إال أن نسبتها إلى %6دائع بالعمالت األجنبية فقد سجلت معدل نمو متواضع وصل إلى  فيما يتعلق بالو •

، ويمكن إرجاع الزيادة 2004عام % 31 إلى 2003عام % 34إجمالي العرض النقدي قد تراجعت من 

الطفيفة في قيمة الودائع بالعمالت األجنبية إلى ارتفاع معدل التضخم األمر الذي يجبر كثير من 

  .عين على اإليداع بالعمالت األجنبية بغرض المحافظة على القيمة الحقيقية للثروة النقديةالمود

التجارية. 8-1 البنوك     تطورات نشاط

الودائع في البنوك التجارية) 16(جدول   
 2004معدل التغير  2004 2003 2002  

 22 686 563 464 للبنوك التجارية واإلسالمية إجمالي الميزانية الموحدة
 21 574 475 388 إجمالي الودائع في البنوك التجارية 

 31 310 236 189 الودائع بالعملة المحلية 
 8.7 54 49.7 48.7 إلى إجمالي الودائع%  بالعمالت المحلية الودائع

 10 264 239 199 الودائع بالعمالت األجنبية 
 9.9 1.4 1.3 1.1 ) مليار دوالر( إجمالي  الودائع بالعمالت األجنبية 

  2004 ديسمبرالنشرة الشهرية .البنك المرآزي اليمني:المصدر

للبنوك جمالي الميزانية الموحدة إ تفي نشاط البنوك التجارية حيث وصلجيدة  تطورات 2004عام هد الش

 مليار 686التجارية إلى حوالي 

عن عام % 22 بزيادة مقدارريال 

حجم الودائع   كما زاد 2003

جاء خالل العام، % 21بمقدار 

 معدل الفائدة على الودائع بالعمالت ضنخفاال نتيجة% 31اغلبها من نمو الودائع بالعملة المحلية  وبنسبة 

  .األجنبية مقارنة بالعملة المحلية
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  وك التجاريةتطورات القروض للبن) 17(جدول 

 2002 2003 2004 

معدل التغير 
2004 

 37 344 251 185 إجمالي القروض 
 34 186 139 110 القروض للقطاع الخاص 
 18- 32 39 46 شهادات اإليداع     
 14 59.9 52.8 47.7 %نسبة القروض إلي الودائع 

   54 55 59 %قروض القطاع الخاص 
  2004 ديسمبرالنشرة الشهرية . البنك المرآزي اليمني : المصدر 

معدالت  وبالذات الممنوحة للقطاع الخاص، لقروض والسلفيات الممنوحة من قبل البنوك التجاريةاشهدت كما 

، 2004خالل العام % 37نمو مرتفعة وصلت أكثر من 

ومع ذلك فما زالت تلك القروض والتسهيالت غير 

كافية حيث لم تمثل نسبة القروض إلى الودائع 

األمر الذي يشير إلى أن دور القطاع .  فقط% 60سوى

يف المصرفي التجاري في هذا الجانب ما يزال ضع

 بحجم السلفيات المقدمة للقطاع وباألخص فيما يتعلق

أن الخاص من قبل البنوك التجارية والتي يالحظ أنها ال تعكس القدرة اإلقراضية الحقيقية لقطاع المصارف حيث 

) شهادات اإليداع(نسبة القروض إلى الودائع ما تزال متدنية على الرغم من أن منها قروض للبنك المركزي 

 حيث يالحظ تراجع نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص من ،دمة للحكومة وللمؤسسات العامةوقروض مق

 وبذلك لم تتجاوز نسبة القروض المقدمة 2004عام % 54 إلى 2002من إجمالي القروض عام % 59حوالي 

 ،2004ام من إجمالي الودائع التي يملكها القطاع المصرفي التجاري نهاية الع% 32.4سوى للقطاع الخاص 

 استغالل الفوائض المالية علىوهذا مؤشر خطير في حد ذاته يدل دالله واضحة على تدني قدرة البنوك التجارية 

والمحتاجين لهذه ) المودعين( أصحاب الفوائض المالية فإن دورها في الوساطة المالية بينالتي تجمعها وبالتالي 

 تدني الثقة بالقطاع الخاص وقدراته المالية علىحية ثانية  ضعيف، كما يدل من نا دور)المستثمرين(الفوائض 

 محدودية القدرة لدى )1(:  مجموعة من العوامل والمتغيرات أهمهاإلىواالستثمارية ويعود السبب في ذلك 

 )3( في القضايا المصرفية،  تدني كفاءة الجهاز القضائي وتطويل عملية الفصل)2(، البنوك على تحصيل ديونها

تزايد استثمار ) 4( ،داعات البنوك التجارية لديةيالبنك المركزي للمستثمرين من خالل منحه فوائد على إمنافسة 

 تهرب العديد من رجال األعمال والشركات التجارية )5(، البنوك التجارية في شهادات اإليداع وأذون الخزانة

  .والصناعية عن سداد ديونها
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  ب النشاططبيعة القروض والسلفيات بحس. 8-1-1

)مليار ريال (االقتصادي حسب النشاط بالقروض والسلفيات للبنوك التجارية ) 18(جدول   
 % معدل التغير 2004 2003 2002  
 2004 % القيمة % القيمة % القيمة  

 214 1.5 2.2 0.6 0.7 1.3 1.1 الزراعة واألسماك
 36 19.2 29.2 19.3 21.4 21 17.5 الصناعة

 37 8 12.2 8 8.9 6.8 5.8 البناء والتشييد
 50 1.4 2.1 1.2 1.4 1.1 0.9 تمويل الصادرات
 49 20.2 30.6 18.5 20.5 20 16.5 تمويل الواردات

تمويل التجارة في السلع 
 34 27.5 41.7 28 31.1 28 23.2 المصنعة
 24 22.2 33.7 24.4 27.1 23 19.5 أخرى

  2004 ديسمبرالنشرة الشهرية . زي اليمني البنك المرآ: المصدر 

على الرغم من التزايد المستمر في حجم القروض والسلفيات والتسهيالت التي تمنحها البنوك التجارية، إال أن 

طبيعة تلك القروض والسلفيات لم 

النظر تتغير حيث يالحظ ومن خالل 

قروض على الإلى عملية التوزيع لتلك 

القطاعات االقتصادية المختلفة تدني 

صة للقطاعات نسبة القروض المخص

اإلنتاجية المختلفة وبالذات الزراعة 

ولهذا يمكن القول أن هيكل القروض والسلفيات الممنوحة من قبل البنوك التجارية يتسم . واإلسكان والصادرات

بالخلل المزمن حيث يغلب على طبيعة تلك القروض والسلفيات الطابع التجاري وليس التنموي االستثماري 

  : ذلك من خاللويمكن التأكيد على

 النسبة العظمى من حجم التمويالت والتسهيالت المالية المقدمة من البنوك التجارية هي القروض أن •

من إجمالي القروض والتسهيالت المقدمة خالل عام % 49والتسهيالت التجارية والتي وصلت إلى حوالي 

القروض لألغراض األخرى  وهي بطبيعة الحال قروض قصيرة األجل وعوائدها مرتفعة، تليها 2004

22.2 %  

خالل العام % 28.7تدني ومحدودية وضعف حجم القروض بالنسبة للقطاعات اإلنتاجية والتي لم تتجاوز  •

األمر الذي ،قروض طويلة األجل نسبيا  وباألخص في مجاالت اإلسكان والزراعة واألسماك والتي تعد2004

لقطاع المصرفي التجاري والذي ما يزال غائب من ناحية يطرح الكثير من التساؤالت حول الدور التنموي ل

ومن ناحية ثانية نوعية التمويل المستخدم في االقتصاد سواء من قبل المستثمرين والمنشآت الكبيرة في البالد 

أو من قبل المنشآت واألنشطة الصغيرة ونوعية العالقة التي تربطهم مع القطاع المصرفي، فضالً عن 

 .لمقدم من قبل البنوك التجارية ومدى اتسامها بالمرونة والبساطة والتشجيع لالقتراض شروط التمويل ا
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  طبيعة القروض والسلفيات بحسب المدة الزمنية. 8-1-2

)مليار ريال  (2004 ونوفمبر 2003الطبيعة الزمنية للقروض والسلفيات ونسبة النمو بين ) 19(جدول   
  2002 2003 2004 

 % القيمة % القيمة % القيمة  

معدل 
 2004التغير

%  
 27 43 65.2 46 51.2 47 40 قصير األجل

 30 5 7.3 5 5.6 7 6 متوسطة وطويلة األجل
 46 52 79.3 49 54.4 46 39 استثمارات البنوك اإلسالمية

 37 100 152 100 111 100 85 اإلجمالي
  2004 ديسمبرالنشرة الشهرية . البنك المرآزي اليمني : المصدر 

عند النظر في توزيع القروض والسلفيات والتسهيالت للبنوك التجارية، يالحظ أن استثمارات البنوك اإلسالمية 

أخرى بل تشهد تطوراً من سنة إلى 

يمكن القول أنها تمثل الجزء الهام من 

التسهيالت المقدمة من قبل القطاع 

المصرفي التجاري حيث بلغت 

 2002عام % 46استثماراتها حوالي 

 مع العلم  أن البنوك اإلسالمية محدودة العدد وحديثة 2004نهاية العام % 52تزايدت بصورة مستمرة لتصل إلى 

 وصلت إلى 2004تجارية األخرى، فضالً عن تحقيقها معدالت نمو عالية خالل عام  النشأة مقارنه بالبنوك ال

يليها القروض والسلفيات قصيرة األجل والتي بلغت نسبتها إلى إجمالي تسهيالت القطاع المصرفي %. 46

لية على الرغم من كونها أساس عم% 5أما القروض والتسهيالت طويلة األجل فلم تتجاوز الـ %. 43التجاري 

تمويل المشاريع التنموية ، األمر الذي يشير إلى صعوبة تحقيق تنمية على المدى المنظور ما التنمية المتمثلة في 

  . لم تكن هناك تمويالت ذات أجل طويل
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