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  2005مايو  حتى شهر ةقتصاديآخر المستجدات اال

2005يناير  2004   2005فبراير   2005مارس   2005أبريل    
 مايو 

2005 
 6.6 9.7 8.3 10.1 12.2 14.5 التضخم بدون القات

 4.5 4.2 4.1 3.8 3.7 4.0 التضخم بدون القات والغذاء
 8.0 13.7 11.3 14.7 18.6 23.1 تضخم الغذاء
 5.1 7.3 5.8 6.2 7.5 10.0 التضخم العام

2005 مايو –النشرة الشهرية  اللبنك المركزي :المصدر  

 2005 المستمر خالل النصف األول من عام  انخفاضه واصل معدل التضخم الشهري :التضخم
في % 10أنخفض من حيث 

في % 5.1 إلى 2004نهاية عام 
ويعود .  2005نهاية شهر مايو 

في هذا االنخفاض الكبير السبب 
انخفاض تضخم الغذاء من  إلى 
نخفاض أسعار الخضروات والفواكه في بداية العام نظراً الالفترة نتيجة هذه خالل % 8إلى % 23

من وزن سلة % 59لما من اهللا به على اليمن من أمطار حيث تمثل سلة الغذاء والقات حوالي 
الجدول المقابل فقد شهد التضخم بدون القات انخفاض وكما يالحظ من .  في اليمناستهالك الفرد

 %.  6.6 إلى 2004في نهاية عام % 14.5كبير من 
  

 العرض النقدي
 المساهمة معدل النمو مليار ريال 

  
مايو 
2004 

مايو 
2005 

مايو 
 2005مايو  2004

مايو 
2005مايو  2004

 100.0 100.0 16.81 17.98 824.89963.55 إجمالي العرض النقدي
 39.6 41.4 11.80 11.08 341.13381.38 النقود 

 60.4 58.6 20.34 23.39 483.76582.17 شبه النقود
 35.2 33.7 21.95 12.23 277.93338.94 النقد األجنبي

2005 مايو –لشهرية النشرة ا اللبنك المركزي :المصدر  

 استمرار معدل العرض النقدي عند مستويات مرتفعة، إال أنه شهد  منرغمعلى ال :العرض النقدي
خالل نسبياً في معدل نموه  اانخفاض

 ليتراجع 2005النصف األول من عام 
% 16.8 إلى 2004يو مافي % 18من 
  في ذلك  ويعود السبب2005مايو في 

إلى انخفاض حجم النقد المتداول كنسبة 
من العرض النقدي وهذا مؤشر جيد 

  إنه وبسبب  البد من اإلشارة إلى، إال أنه يدل على تحسن في األداء العام للقطاع المصرفي
ت  فقد زادمنذ شهر يناير الماضيجنبية التراجع الحاصل في قيمة العملة المحلية أمام العمالت األ

  .معدالت الودائع بالنقد األجنبي
 

 ميزان المدفوعات البنك المركزي إلى إن الصادرة عن  األوليةتشير البيانات :ميزان المدفوعات
 مليون 335.6 مليون دوالر مقارنه بحوالي 532 وصل إلى حوالي 2004 خالل عام حقق فائضاً

  فائض الحساب الجاري والحساب الرأسمالي  إلى زيادة  ذلكيعودو 2003دوالر خالل عام 
 

خالل الفترة أمام الدوالر األمريكي تغيراً ملحوظاً  شهد سعر صرف الريال :معدل سعر الصرف
 ريال لكل دوالر 186.5 حيث أرتفع من 2005 مايو –يناير 
في الوقت الذي شهدت فيه أسعار كل من  في مايو 192.2إلى 

 سعر انخفضفقد  واليورو تذبذبات حادة اإلسترلينيالجنيه 
إلى  2004ديسمبر  ريال لكل يورو في 253 من رواليو

وكذلك بالنسبة للجنية  2005يال لكل يورو في مايو  ر240.7
 ريال لكل جنية 360-350 تذبذب ما مابين  والذياالستيرليني

  يورو جنية أسترليني دوالر
 نوفمبر 246.2 350.7 185.2
 ديسمبر 253.4 358.7 185.7
 يناير 243.2 351.95 186.5
 فبراير 248.2 360.26 187.4
 مارس 244.2 354.18 188.4
 ابريل 246.9 363.44 190.9
 مايو  240.7 350.53 192.2

) ب17جدول ( اللبنك المركزي :المصدر  

 2



 قيمة الدوالر أمام تغيرلى  األمر إوقد أرجع البنك المركزي التذبذب في قيمة الدوالر في بادئ
  .والذي عكس نفسه في قيمة الريال أمام اليوروالعمالت األخرى 

  

االئتمان المحلي  معدل تطور     
 % )مليار ريال(الدين الداخلي   

2000 88.3 5.7 
2001 27.8 1.7 
2002 28.8 1.6 
2003 156.3 7.6 
2004 241.3 8.1 

 8.8 260.4 2005يناير 
 8.6 256.5 2005فبراير 
 8.7 257.1 2005مارس 
 8.0 237.9 2005ابريل 
 8.2 244.5 2005مايو 
حسابات الباحث :المصدر  

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

قيمة الصادرات 
النفطية  $ االستهالك الم  

متوسط قيمة 
$البرميل   

200265.126.2 1600.0 24.6 
200364.626.9 1801.0 27.9 
 32.8 793.3 200424.211.7مايو 
200461.724.8 2259.2 36.6 
 45.3 1079.4 200523.811.0مايو 

2005 مايو –النشرة الشهرية  اللبنك المركزي :المصدر  

2005مايو 2005ل 
 1,8001,784.8الدول األعضاء ف
 1,001998.6الدول غير األعضا
 2,6612,507.4مؤسسات التمويل
 1,6851,661.8هيئة التنمية الد
 348.333.9صندوق النقد ال
 290.288.9الصندوق العرب
 108.106.3الصندوق الدول
 35.634.3صندوق األوبك
 49.148.1البنك اإلسالمي
 28.428.4المنظمة العربي

 5.55.3االروباالتحاد 
 5,4625,290.8اإلجمالي العام  للد
 5,4715,417.8إجمالي األحتياطيا

  اللبنك الم:المصدر

نظراً الرتفاع متوسط أسعار النفط على المستوى  :حصة الحكومة وقيمة صادرات النفط الخام
العالمي في النصف األول من العام الحالي 

، فقد وصلت قيمة الصادرات النفطية 2005
إلى  2005  مايو-نية خالل الفترة ينايراليم

 793.3مليون دوالر مقارنة بحوالي  1079.4
  . 2004لنفس الفترة في عام 

  
يتكون الدين الداخلي في اليمن من صافي موقف الحكومة والمؤسسات العامة مع  :االئتمان الداخلي

وتعتبر أذون الخزانة هي . البنك المركزي والبنوك التجارية
وقد بلغ حجم الدين . رئيس لقروض وسلفيات الحكومةالمصدر ال
  مليار ريال تشكل244 حوالي 2005 مايو شهر حتىالداخلي 
 ومن المالحظ إن . من إجمالي الناتج المحلي% 8.2 حوالي

الحكومة قد قامت بتسديد جزء من الدين الداخلي خالل الفترة 
 منالداخلي الدين إجمالي حيث انخفض  2005مايو  -يناير

 2005 مليار في مايو 244.5 إلى 2005 مليار في يناير 260.4
  %.  8.2إلى % 8.8من إلى الناتج المحلي اإلجمالي ض نسبة الدين اوبالتالي انخف

  
 مليار دوالر بنهاية شهر 5.29إلى  لدين الخارجياوصل : االحتياطيات الخارجيةالدين الخارجي و

ار  ملي5.46 من محققاً انخفاضاً 2005 مايو
أما بالنسبة  ،2005 أبريلدوالر في شهر 

من  انخفضتفقد الحتياطيات الخارجية لرصيد 
 ديسمبر مليار دوالر في نهاية شهر 5.69

 مليار دوالر في نهاية شهر 5.42 إلى 2004
 وهذا يعكس التطورات الحاصلة 2004 مايو
سياسة البنك المركزي تجاه تغطية زيادة في 

بية وتزايد أسعار الطلب على العمالت األجن

 

معدل تطور الدين الخارجي    
أبري2004ديسمبر  

 0. 1,813.8 ي نادي باريس
 3. 999.5ء في نادي باريس

 0. 2,568.2  الدولية
 8. 1,701.3 ولية
 7 375.2 دولي

 4 264.7 ي لإلنماء
 6 110.8 ي للتنمية الزراعية

 35.0  
  47.0  للتنمية

  28.4 ة لتصدير النفط
  5.5 ي

 3. 5,381.4 ين الخارجي
 4. 5,690.3  ت الخارجية

2005 مايو –النشرة الشهرية ركزي 
  .الصرف 
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 الناتج المحلي من زاوية اإلنفاق. 1

  االستهالك الكلي. 1-1

 )مليون ريال (توزيع الناتج المحلي اإلجمالي ) 1(جدول رقم 
 %النمو  من الناتج المحلي %  مليون ريال  
  2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
 17 11 14 78.4 78.3 81.4 2001 1704 1541 االستهالك النهائى الكلى -1

 11 10 18 13.5 14.3 14.9 344 311 283           االستهالك النهائى العام 
 19 11 13 64.9 64.0 66.4 1657 1393 1258          االستهالك النهائى الخاص

 4- 38 16 19.0 23.2 19.4 484 506 367 االستثمار االجمالى -2
 305 132- 202- 3 1- 1- 66.6 32.5- 14-   صافي الصادرات والوادرات-3

 19 13 17 37 36 37 938.5 787.2 695  إجمالي الصادرات 
 6 16 22 34 38 37 871.9 819.7 709  إجمالي الواردات

 17 15 12 100 100 100 2552 2177 1894ى االجمالى  على الناتج المحلاإلنفاق-5
 الحسابات القومية –الجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر

  البيانات األولية المحدثة للناتج      2005 أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء في منتصف شهر أبريل         

،  ونظراً لتأخر إصدار تلك البيانات بصفة رسمية في كتاب اإلحصاء            2004المحلي اإلجمالي لعام    

، فإننا في هذا العدد من النشرة الفصلية للتطورات االقتصادية سوف نستعرض            2004لسنوي لعام   ا

مقدار ونمو ومساهمة مكونات الناتج المحلي بطريقة اإلنفاق كونهـا تعطـي المهتمـين بالـشأن                

االقتصادي اليمنـي   

معلومات عامة عـن   

ــتهالك  ــاه االس اتج

واالســتثمار الكلــي 

ــي  ــصاد اليمن لالقت

ــرة  ــية للفت الماض

 ومن ثم االسترشاد لتبني سياسـات اقتـصادية لزيـادة           )1( كما يبينه الجدول رقم      2003-2004

إلى أن اإلنفاق االستهالكي النهـائي الكلـي        أعاله يشير   الجدول  ف.  االستثمار واالستهالك الخاص  

ين مقارنـة بالعـام   % 17 بلغ حوالي    2004باألسعار الجارية قد شهد معدل نمو كبير خالل عام          

السابقين وبالتالي فإن هذا النمو الكبير في جانب االستهالك الكلي كان على حساب نمـو اإلنفـاق                 

 أن الزيادة في اإلنفاق     ينبغي اإلشارة إلى  إال أنه     %.4االستثماري الذي حقق معدل نمو سالب بلغ        

 ومع ذلك فإنها ال االستهالكي النهائي الكلي تعود في األساس إلى زيادة اإلنفاق االستهالكي الخاص         

تعبر في حقيقة األمر عن زيادة في مستوى الرفاهية للمواطن اليمني كون تلك الزيادة والنمو فـي                 

 الزيادة في المستوى العام ألسعار كثير مـن الـسلع           االستهالك الخاص تعبر في المقام األول عن      

لتي شهدتها البالد خـالل       ترجع إلى مجموعة من العوامل والمتغيرات ا        والتي والخدمات المستهلكة 

  :   أبرزها2004عام 
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الزيادات السعريه العالمية للكثير من السلع والخدمات والتي ترجع إلى  زيادة أسعار النفط على             .1

 ،2004في عام % 19 ويمكن مالحظة ذلك في نمو قيمة الواردات بمعدل المستوى الدولي

ص أمام كـل مـن اليـورو والجنيـة           وباألخ 20041 تراجع قيمة العملة الوطنية خالل عام        .2

 253.7اإلسترليني حيث بلغ معدل سعر صرف الريال لكل من اليورو والجنيـة اإلسـترليني               

 327.3 ريـال و  230.5 مقارنة بحـوالي  2004 ريال على التوالي خالل عام    359.1ريال و 

العملتـين   وبالتالي فإن معدل التراجع السنوي في سعر العملة الوطنية أمـام             2003ريال عام   

لإلسـترليني األمـر    % 14بالنسبة لليورو و  % 10.1 قد وصل إلى     2004السابقتين خالل عام    

% 20الذي أسهم في تزايد قيمة السلع والخدمات المستوردة من القارة األوربية والتي تغطـي               

 من االحتياجات االستهالكية للمواطن اليمني،  

 على استغالل الفرص والمتغيـرات المحليـة        وجود كيانات احتكارية في السوق المحلية تعمل       .3

 والخارجية لتعظيم أرباحها على حساب المستهلكين،

 التكهنات برفع الدعم عن المشتقات النفطية وتطبيق ضريبة المبيعات ومن ثم توقع الكثير من               .4

المنتجين والتجار بحدوث زيادات كبيرة في مستوى أسـعار الـسلع والخـدمات واالسـتعداد               

  ،لها برفع مستوى أسعارهمالمستقبلي 

أما فيما يتعلق بزيادة اإلنفاق االستهالكي العام فإنها ترجع في األساس إلى تزايد نفقات كـل مـن                  

ونفقات التربية والثقافة والـدين     % 28وتسديد القروض والصحة بنسبة     % 34الحماية االجتماعية   

قافة الدينية لصالح االبتعـاد عـن       نتيجة لما تبذله الحكومة من جهد في إعادة رسم الث         % 26بنسبة  

 زيادة كبيرة في معدالت نمـو اإلنفـاق علـى    2004األفكار المتطرفة ومحاربتها، كما شهد العام   

وبصورة عامة فإن المؤشرات السابقة الموضحة لنمو وتطور معدالت          ،  %22التعليم وصلت إلى    

يات االقتصادية الهامة التي تواجـه      االستهالك ونصيبها من الناتج المحلي اإلجمالي تمثل أحد التحد        

اليمن خالل الفترة المقبلة وباألخص وأن نسبة كبيرة من الطلب االستهالكي يتم تغطيتها عن طريق               

                                                           
 يمكن استعراض ذلك من نشرة البنك المرآزي أو األعداد السابقة 1
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االستيراد، بمعنى أن الزيادة في االستهالك الكلي ال تسهم بصورة كبيرة في زيادة االستثمار الكلي               

  .وتحسين معدالت النمو االقتصادي

الكلياالستث. 1-2     مار

 حيث حقق معدل    2003 بالتراجع مقارنة بالعام السابق      2004أتسم األداء االستثماري خالل العام      

% 38 وصل إلى    2003مقارنة بمعدل نمو موجب في عام       % 4نمو سالب خالل العام بلغ حوالي       

لمحلـي مـن    وبناًء على ذلك فقد تراجعت األهمية النسبية لإلنفاق االستثماري الكلي إلى النـاتج ا             

 األمر الذي يكشف عن وجـود خلـل هيكلـي           2004عام  % 19 إلى   2003عام  % 23.2حوالي  

وتحديات ومعوقات تعترض النشاط االستثماري في اليمن وباألخص وأن مساهمة االستثمار فـي             

  .تركيب الناتج المحلي قد تراجعت مقارنة بعقد التسعينيات من القرن الماضي

  

 كما هـي بالنـسبة لبيانـات    – عام وخاص –ر الكلية ليست مفصلة بين  وكون إن بيانات االستثما   

اآللية  من خالل    العامة والخاصة  تقدير االستثمارات    بمراجعة فقد قمنا    –اإلنفاق االستهالكي الكلي    

والتي تشير جميعها بأن االستثمارات شهدت تراجعاً       التي يتبعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي        

إلى أن االستثمار الخاص شـهد      صندوق النقد الدولي    ، حيث تشير بيانات      2004م  ملحوظا في عا  

 إال أن نسبة مساهمته إلى إجمالي الناتج المحلـي          2004 – 2002معدالت نمو جيدة خالل الفترة      

، فيما شهدت معدالت اإلنفاق االستثماري العام تذبذباً خالل الفترة حيـث            %13.3ظلت ثابتة عند    

  .  2003عام % 9.9 إلى 2002محلي عام من الناتج ال% 6.1النسبية من زادت أهميتها 

فإن مؤشرات االستثمار بشقية العام والخاص تشير إلى وجود أزمة حقيقية فـي             ومن هذا المنطلق    

المناخ االستثماري تتطلب العمل وبجدية من قبل الحكومة لتوفير البيئـة االسـتثمارية المالئمـة               

خاص كون االستثمار العام مرتبط وإلى حد كبير بعوامل ومتغيرات ال يمكن            والمحفزة لالستثمار ال  

التحكم بها بسهولة وبالتالي فإن النمو االقتصادي والتنمية المنشودة ال يمكن أن تتحقق ما لم تتحسن                

  .  مؤشرات ومعدالت نمو االستثمار الخاص
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  صافي الصادرات والواردات. 1-3
وصلت مساهمة فائض   تطوراً ملموساً حيث2004ل عام خالسجل الموقف التجاري لليمن 

  السلعية وذلك نتيجة نمو الصادراتمن الناتج المحلي اإلجمالي% 3حوالي الميزان التجاري 

مع % 37 عندمساهمة الصادرات في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي لتحافظ على  %19بحوالي 

ارتفاع قيمة وراء العالمي كان السبب المباشر العلم أن ارتفاع مستوى أسعار النفط على المستوى 

  . من إجمالي الصادرات% 90حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من الصادرات اليمنية 

  

وهو معدل % 6 إلى ت وصل2004فقد حققت معدل نمو خالل عام السلعية ما بالنسبة للواردات أ

ع حصة الواردات في تركيب الناتج متواضع مقارنة باألعوام السابقة األمر الذي أسهم في تراج

الجدير بالذكر أن معدالت نمو .  2004عام % 34 إلى 2003عام % 38المحلي اإلجمالي من 

الواردات تمثل معدالت طبيعية في أغلب األوقات لتعبر عن نمو الطلب المحلي على السلع 

لتضخم في البلدان والخدمات المستوردة باستثناء بعض األوقات والتي تتأثر فيها بمعدالت ا

المستورد منها، بينما التغيرات الحاصلة في جانب الصادرات وتذبذب معدالت النمو فيها تكون في 

 نتيجة لمحدودية السلع والمنتجات اليمنية القابلة ةالغالب ناتجة عن عوامل سعريه غير مستقر

 السمكية، األمر الذي للتصدير واقتصارها على النفط الخام وبعض المواد األولية الزراعية أو

يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لزيادة عدد السلع اليمنية القابلة للتصدير وزيادة القيمة المضافة 

وعوائد التصدير للمنتجات الحالية من خالل العمل على تصدير تلك السلع في صورة سلع مصنعه 

  . أو على األقل نصف مصنعه

   2005للدولة خالل الربع األول من عام مستوى تنفيذ الموازنة العامة . 2

 مجموعة من التطورات في مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولة 2005شهد الربع األول من عام 

ضها من خالل البيانات الفعلية األولية الصادرة في النشرة الفصلية من وزارة  استعراسوف يتم

 مع توضيح أهم أشهر لهذا سيتم استعراضهالكل ثالثة مستوى األداء المالي المالية والتي ترصد 

الموازنات اإليرادية و االنفاقية وعلى النحو  التي رافقت عملية تنفيذ ات واإلخفاقاتجوانب النجاح

  .التالي
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للدولة. 2-1 العامة   اإليرادات

2005لمعتمدة والفعلية للربع األول لعام اإلنحراف النسبي بين  اإليرادات ا) 2(جدول   
 االنحراف اعتمادات فعلية

 محلية مركزية محلية مركزية محلية مركزية مليار ريال
 26- 18 40.8 184.2 30.3 216.9 إجمالي اإليرادات

 100- 41- 0.7 12.8 0 7.6 القروض
 24- 22 40.1 171.4 30.3 209.3 اإليرادات بدون القروض 

 39- 24 5.4 166.2 3.3 206.9 جاريةإيرادات 
 80- 380 0.15 0.5 0.03 2.4 إيرادات رأسمالية

 22- 100- 34.5 4.6 27 0 المنح
19 النشرة الفصلية العدد –وزارة المالية : المصدر  

  

                                                          

 2 ريالار ملي220.3 حوالي 2005 المحصلة خالل الربع األول من عام العامةبلغت اإليرادات 

 ريال ار ملي190.4 ة بحواليمقارن

كإيرادات مقدرة في إطار الموازنة 

 وبالتالي لنفس الفترة، العامة للدولة 

فإن اإليرادات الفعلية قد تجاوزت 

من خالل و، %15.7أو بمعدل نمو يساوي  ريال ار ملي29.7اإليرادات المخططة بحوالي 

 الربع األول من العام  اإليرادات فيمستوى تحصيلاالستعراض لبيانات الجدول المقابل المتعلق ب

 :نالحظ األتي 2004

أن أغلب اإليرادات المركزية قد تجاوزت المعدالت المستهدفة لها في إطار الموازنة العامة  •

باستثناء كل من إيرادات القروض والمنح ويرجع إخفاق كل من إيرادات القروض والمنح 

 :األسباب أهمهافي تحقيق المعدالت المستهدفة إلى مجموعة من 

o  تدني معدل السحوبات من المساعدات القائمة على المستوى القطاعي نتيجة لضعف

قدرة االقتصاد االستيعابية، فضالً عن ضعف القدرات المؤسسية والفنية للقطاعات، 

حيث تشير بعض التقارير إلى أن متوسط السحوبات من القروض والمنح الخارجية 

 ض والمنح المتاحة لليمن،من القرو% 35-30ال يتجاوز 

o  وجود تنافسية شديدة بين الدول النامية على المساعدات الدولية مما يقلل من فرص

 الزيادة في حجم المساعدات الخارجية،

o  النقص الحاصل في حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة نتيجة للظروف

 االقتصادية التي تمر بها كل دولة مانحة،

 
عتبر ايرادات جارية بالنسبة للسلطة المحلية  للسلطة المحلية والتي تةينبغي اإلشاره بأن إجمالي اإليرادات يختلف عن اإلجمالي العام لإليرادات كون الثانية ال تحتوى على التحويالت المركزي 2

وممكن االستعانة بالنشرة الفصلية لوزارة المالية  الجدول الفقرة عنوبالتالي يالحظ األختالف بين األرقام في  
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اضع ومحدودية اإليرادات الرأسمالية في هيكل الموازنة العامة، حيث على الرغم من تو •

تتكون في الغالب من مبيعات كل من األصول الرأسمالية الثابتة واألراضي واألصول غير 

 2.4 حوالي 2005المنظورة ومبيعات المخزونات والتي بلغت خالل الربع األول من عام 

أكبر الي اإليرادات خالل الفترة إال أنها حققت فقط من إجم% 1.1مليار ريال وبما يعادل 

وترجع هذه الزيادة إلى النمو الكبير في اإليرادات الرأسمالية  % 380 نمو وصل إلى معدل

 .الناتجة عن مبيعات األصول الرأسمالية الثابتة

 ما تزال السلطة المحلية ومنذ إنشائها تحقق عجزاً مستمراً في تحصيل إيراداتها المقدرة في •

 في كافة أبواب وفصول تحقيقها عجزاًأعاله إطار الموازنة العامة حيث يبين الجدول 

الموازنة وهذا يوضح وبجالء تدني القدرات المحلية نتيجة لضعف كوادرها من جهة ومن 

فضالً عن ما تعانيه السلطة  جهة أخرى محدودية الكوادر العاملة في نطاق السلطة المحلية،

 .لتداخالت فيما يتعلق بتحصيل مواردهاالمحلية من مشاكل ا

  اإليرادات الجارية

 جدول 
 (%)  مليار

 محلي
 39-اإليرادات
 0اإليرادات
 6ضرائب
 8-   ال
 67دضريبة ال

 0   ضريبة
 11-ضرائب غ
 11-   ضرائب ال
 0   ضريبة المعا
 27-اإليرادات غ
 0دخل المشروعا

وزارة ال: لمصدرا  

 ار ملي210.3 حوالي 2005بلغ إجمالي اإليرادات الجارية المحصلة خالل الربع األول من العام 

من إجمالي اإليرادات العامة للدولة محققة بذلك معدل نمو يصل % 95.5ريال وبنسبة تصل إلى 

نقطة مئوية عن  22.5إلى حوالي 

متوقع تحصيله من اإليرادات ال

الجارية في إطار الموازنة، حيث 

بلغت اإليرادات الجارية المركزية 

 ريال مسجلة بذلك ار ملي206.9

المحلية 

من % 

 ار ملي3

 

2005ربع األول اإلنحراف النسبي بين  اإليرادات الضريبية وغير الضريبية لل) 3(
إنحراف فعلي  اعتماد ريال

 مركزي محلي مركزي محلي مركزي  
 24 3.3 206.9 5.4 166.2   الجارية
 7- 2.54 42.11 2.54 45.21  الضريبية
 6 1.74 20.81 1.64 19.71  مباشرة
 0 1.2 0 1.3 0 زكاة
 6 0.5 20.8 0.3 19.7  واألرباحخل

 20- 0.04 0.008 0.04 0.01  الملكيات
 16- 0.8 21.3 0.9 25.5 ير مباشرة

 16- 0.8 10.7 0.9 12.7 سلع والخدمات
 17- 0 10.6 0 12.8 مالت والتجارة

 26 27.76 174.8 38.26 139 ير الضريبية 
 36 0.1 162.4 0.1 119 ت والممتلكات

19 النشرة الفصلية العدد –مالية 

زيادة في التحصيل عن المتوقع 

سجلت اإليرادات  فيما عن اإليرادات المقدرة،% 24 ريال وبنسبة ار ملي40.7بحوالي 

39ريال أي ما يوازي  مليار 2.1 بمقدار سالب يصل إلى  في التحصيل خالل الفترةتراجع

3.حيث بلغت اإليرادات الجارية المحلية المحصلة  اإليرادات المحلية الجارية المقدرة،
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، ومع ذلك فإنه يمكن القول أنة عند استبعاد  ريالار ملي5.4ريال مقارنة بإيرادات متوقعة بمبلغ 

 داء اإليرادات الجارية المركزية ال يختلف كثيراً عن نظيرتها المحلية،اإليرادات النفطية فإن أ

حيث تعود الزيادة في اإليرادات الجارية المركزية ومن ثم اإليرادات الجارية الكلية خالل الربع 

في الغالب إيرادات ( إلى زيادة دخل الحكومة من المشروعات والممتلكات 2005األول من عام 

ريال نتيجة لالرتفاع المستمر ألسعار النفط على المستوى ار ملي 43.4والي بح) النفط والغاز

تذبذب اإلمدادات ) 1 (ضطرابات ناتجة عناالعالمي بسبب ما يعانيه سوق النفط العالمي من 

عدم كفاية المعروض من النفط الخام مقارنة بالطلب العالمي ) 2(، ق النفط العالميالنفطية إلى سو

األمر الذي أسهم في زيادة اإليرادات المحصلة من مبيعات  طلب أوروبا والصين، الناتج من زيادة

   .النفط الخارجية

من ناحية ثانية وعلى الرغم من الزيادة التي تحققت في الضرائب المباشرة وبالذات في جانب 

على المستوى المركزي والمحلي فإن  الضرائب على الدخل واألرباح ومكاسب رأس المال

ب غير المباشرة سواًء للسلطة المركزية أو المحلية لم تستطع تحقيق المعدالت المستهدفة الضرائ

 عجزت أيضاً عن كما أن اإليرادات المحلية غير الضريبية قدلها في إطار الموازنة العامة للفترة، 

  ).   3(تحقيق المعدالت المستهدفة لها كما يالحظ من الجدول رقم 

لل. 2-2 العامة دولةالنفقات     

 أحد أهم األدوات المحفزة للنموكونها تمثل النفقات العامة أهمية كبيرة بالنسبة لالقتصاد الوطني 

 وباألخص في جانب النفقات  باعتبارها أداة لتنفيذ السياسات واالستراتيجيات التنمويةياالقتصاد

ور األنشطة  من خالل تحسين مستوى خدمات البنية التحتية الالزمة لنمو وتطاالستثمارية

، فضالً عن دورها البارز والقطاعات االقتصادية المختلفة

في مجال الجوانب االجتماعية والتخفيف من الفقر في 

بلغت النفقات الفعلية خالل الربع  ومن هنا فقد .المجتمع

ر 

 

مليار  (2005 للربع األول  النفقات العامة للدولة)  4(جدول
)ريال  

(%)اإلنحراف  فعلي اعتماد 
 20.47 251.9 209.1 اإلجمالي العام للنفقات

 24.98 182.1 145.7 النفقات الجارية
 29.18 63.3 49 الرأسمالية واالستثمارية

 66.67- 3.2 9.6المشارآة في األسهماإلقراض و
 33.33- 3.2 4.8 تسديد القروض

19 النشرة الفصلية العدد –وزارة المالية : المصدر

 ار ملي251.9  حوالي 2005األول من العام الحالي 

الجدي.   مليار ريال42.8لموازنة للفترة بحوالي ريال، متجاوزة بذلك النفقات المعتمدة في إطار ا
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اف ر
 
2

-1
1

-4
13

-2
 ا

 جاءت من الزيادة في 2005بالذكر أن أغلب الزيادة في النفقات العامة خالل الربع األول من عام 

 مليار ريال 145.7 ريال مقارنة بحوالي ار ملي182.1النفقات الجارية والتي وصلت إلى حوالي 

 مليار ريال وبنسبة نمو عن 36.4ة في النفقات الجارية إلى كنفقات معتمدة لتصل بذلك نسبة الزياد

يالحظ  ) 5(إلى الجدول رقم ومن خالل النظر  ،%25ما تم اعتماده لها في إطار الموازنة بحوالي 

أن بنود كل من المرتبات واألجور والصيانة 

ومدفوعات الفوائد قد حققت وفراً خالل الربع األول 

لغ أعاله في بند األجور لتنفيذ الموازنة العامة ب

 ريال وبما يوازي ار ملي13والمرتبات بمقدار 

صصة 

وصل 

والسلع 

 لدعم 

طارئة 

 63.3 

ت التي 

لنفقات 

  .لعامة

تة  الثاب

حيازة  

ونفقات 

 الحظة

 

)مليار ريال  (2005النفقات الجارية للربع األول )  5(جدول  

 فعلي اعتماد 
اإلنح
(%)

 5.0 182.1 145.7 إجمالي النفقات الجارية
 9.5 53.6 66.6 المرتبات واألجور
 6.6 24.6 21.1 السلع والخدمات

 8.3 1.5 2.9 الصيانة
 0.6 86 37.3 التحويالت واإلعانات الجارية 

 1.5- 12.8 13 مدفوعات الفوائد
 2.9 3.7 4.8 نفقات جارية غير مبوبة

19 النشرة الفصلية العدد –وزارة المالية : لمصدر

من النفقات المعتمدة لهذا البند في إطار % 19.5

الموازنة، فيما تجاوزت بنود كل من السلع والخدمات والتحويالت واإلعانات المبالغ المخ

انات عجزاً خالل الفترة  حيث حقق بند التحويالت واإلع،لها في إطار الموازنة خالل الفترة

من النفقات المخصصة له في إطار الموازنة % 131 ريال أي ما يقارب  مليار48.7إلى 

  وتعود تلك الزيادة في النفقات الفعلية إلى زيادة المصروفات. مليار ريال3.4والخدمات 

د فضالً عن االحتياجات ال مليار في الشهر الواح24المشتقات النفطية والتي تقدر بحوالي 

  . الناتجة من قمع التمرد في محافظة صعدة

حواليفقد بلغت  2005الربع األول من العام لنفقات االستثمارية الفعلية خالل أما بالنسبة ل

 اإلعتماداهإجمالي النفقات العامة متجاوزمن % 25وبالتالي وصلت نسبتها إلى  ،مليار ريال

، حيث قدرت اعتمادات ا نقطة مئوية29.2ها في الموازنة العامة للفترة بحوالي تم رصد

من إجمالي النفقات ا% 23.4 مليار ريال وبما نسبته 49االستثمارية خالل الفترة بحوالي 

وتعود الزيادة في النفقات االستثمارية إلى الزيادة في نفقات اكتساب األصول الرأسمالية

( مليار ريال خالل الفترة وتتمثل هذه النفقات في 20.5والمنظورة والتي وصلت إلى 

المباني واألثاث، حيازة المركبات ووسائل النقل، المصانع والمعدات والمكينات الثقيلة 

لمباالجدير . )تجديدها، نفقات دراسات الجدوى، أعمال التشييد والبناء، أجور ونفقات عامة 
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أن هناك عالقة طرديه قوية بين كل من النفقات االستثمارية ومعدل النمو االقتصادي ومن ثم 

معدالت التشغيل داخل االقتصاد وباألخص وأن الظروف االقتصادية واالستثمارية لم تتمكن من 

حشد الموارد واالستثمارات الخاصة واالستثمارات األجنبية بصورة مرضية خالل السنوات 

لماضية نتيجة لعدم جاذبية البيئة االستثمارية ووجود معوقات وتحديات متعددة تواجه المستثمرين، ا

 نسبة أكبر من النفقات في الجوانب االستثمارية بهدف تعويض النقص تخصيصاألمر الذي ينبغي 

   .الحاصل في االستثمارات الخاصة والحفاظ على معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي

   التضخم. 3

(%)التضخم ): 6(جدول   

  2004 
يناير 
2005 

فبراير 
2005 

مارس 
2005 

أبريل 
2005 

 مايو 
2005 

 5.05 7.30 5.76 6.23 7.49 9.98 التضخم العام
 7.98 13.68 11.26 14.73 18.55 23.07 الغذاء 

 2.69- 2.38- 4.04- 7.73- 8.72- 6.46- القات والتبغ
 3.90 3.88 4.06 3.82 2.77 1.91 المالبس
 3.00 2.27 2.28 1.49 1.62 2.17 المساكن

 2.20 2.75 1.84 1.61 1.47 1.68 األدوات المنزلية
 5.65 5.37 5.04 5.24 6.41 6.54 الصحة 
 1.89- 2.26- 1.38- 1.43- 1.55- 0.21- النقل

 0.93 0.93 0.46 0.35 0.71 0.04- االتصاالت
 0.89 0.98 0.87 3.84 4.02 3.45 الثقافة
 0.10 3.32 0.10 0.10 0.45 0.10- التعليم

 22.52 19.88 22.52 22.40 24.32 24.52 المطاع والفنادق
 4.86 3.84 3.45 3.09 2.70 2.95 أخرى
   وحسابات المؤلف2005 مايو –النشرة الشهرية  اللبنك المركزي :المصدر

 

 نتيجة لالنخفاض 2005 مايو -شهدت معدالت التضخم الشهرية تراجعاً ملحوظاًً خالل الفترة يناير

النسبي في معدالت نمو العرض 

النقدي مقارنة بالفترة نفسها من عام  

إال أنه ينبغي اإلشارة  إلى أن . 2004

عالقة العرض النقدي بالتضخم 

محدودة وأن هناك عوامل أخرى 

فاع معدل التضخم تساهم في ارت

أهمها معدل أسعار المواد الغذائية 

المنتجة محليا ومن أهمها الخضروات والفواكه والتي تحظى بوزن مرتفع في سلة االستهالك للفرد 

  %.44تصل إلى 

  

ونظراً لما حظيت به اليمن من أمطار وفيرة خالل الفترة القليلة الماضية فقد شهدت أسعار المواد 

من سلة استهالك الفرد في اليمن % 15لخضروات والفواكه والقات والذي يشكل الغذائية ومنها ا

ومع ذلك فإن انخفاض معدل التضخم في هذه الفترة بالتحديد يدعوا إلى الشك .  تراجعاً كبيراً

والحيرة كون إن هذه الفترة شهدت تدهور نسبياً ألسعار صرف الريال أمام العمالت األجنبية 

سها من السنة الماضية والتي ال محالة غالباً ما تؤدي إلى تزايد قيمة الواردات من مقارنة بالفترة نف
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من ناحية .  السلع الغذائية وغير الغذائية والتي تشكل نسبة كبيرة من سلة استهالك الفرد في اليمن

من سلة استهالك الفرد في % 22ثانية ومع أن سلعتي المالبس والمساكن تشكل ما يقارب من 

 قد شهدت زيادة بطيئة وتدريجية في معدل تضخمها إال إنه من الواضح بأن أثرها في اليمن

  انخفاضإجمالي التضخم كانت محدودة وكان ألثر انخفاض أسعار القات والنقل أكبر األثر في

  .  معدل التضخم

     ميزان المدفوعات. 4

اري الميزان التج
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200220032004
الصادرات  النفط الخام الواردات الميزان التجاري

يانات أولية لموقف ميزان على ضوء تحسين بيانات ميزان المدفوعات، اصدر البنك المركزي ب

 تلك تشير حيث 3 وبالتالي سنعيد تحليل أداء ميزان المدفوعات في هذا العدد2004المدفوعات لعام 

 مليون 532 وصل إلى 2004 إلى إن ميزان المدفوعات حقق فائضاً جيداً خالل عام البيانات

 مليون دوالر عام 336ه من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بفائض قدر% 4دوالر وبما يساوي 

من الناتج المحلي، ويعود النمو في موقف ميزان المدفوعات إلى التحسن % 3 وبما يوازي 2003

الكبير الذي سجله فائض الميزان التجاري والذي انعكس بدوره على الموقف العام للحساب الجاري 

ليترفع % 28 حوالي  وصل إلى2003 مقارنة بالعام 2004والذي حقق معدل نمو جيد خالل عام 

 مليون دوالر في 225 إلى 2003 مليون دوالر في عام 176بذلك حجم الفائض الذي حققه من 

 إال أن نسبته إلى الناتج المحلي 2004عام 

ويمكن توضيح % 2اإلجمالي ظلت ثابتة عند 

  : أداء مكونات الحساب الجاري في التالي

  
  وحسابات المؤلف2005 مايو  –النشرة الشهرية  اللبنك المركزي :المصدر

نمواً كبيراً خالل عام الميزان التجاري سجل  •

حيث % 123 وصل إلى حوالي 2004

 مليون دوالر في عام 367ارتفع  من 

 وترجع هذه الزيادة إلى النمو الذي حققته 2004 مليون دوالر في عام 817 إلى حوالي 2003

رتفاع سعر النفط على المستوى العالمي والذي وصل إلى حوالي إالصادرات النفطية بسبب 

                                                           
  نات من الجهات ذات العالقة والتي كثير ما تشهد تحسينات مستمرةمع العلم بأنه ينبغي اإلشارة بأن بيانات ميزان المدفوعات معرضة للتغيير بين الحينه واألخرى كونها مستقبلة للبيا   3
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 مع العلم بأن 2003عام في  دوال 27.9نة بحوالي  مقار2004برميل في عام /  دوالر36.6

 لتصل 2004 مليون برميل خالل عام 2.8كمية الصادرات النفطية اليمنية قد تراجعت بمقدار 

 .نهاية العام نفسه مليون برميل في 61.7إلى حوالي 

 لخارجي بشكل متزايد على العالم اما يزال متواضعاً ومعتمداً المحلية  الخدماتقطاع ألننظراً  •

، فإن ميزان الخدمات ظل يعاني من عجزاً متواصالً ومتزايداً  المحليةفي تلبية االحتياجات

 2004 مليون دوالر في عام 690 إلى 2003 مليون دوالر في عام 544حيث أرتفع من 

، وكذلك األمر بالنسبة لميزان الدخل نظراً لمحدودية عوامل الدخل %27وبزيادة مقدارها 

 .الخارج وزيادة دخل العاملين األجانب في اليمن والمتدفقة إلى الخارجاليمنية في 

يمثل ميزان التحويالت الجارية المصدر الثاني للعمالت األجنبية بعد النفط وعلى الرغم من  •

 مليون دوالر مقارنة بحوالي 1444 حقق فائض بمقدار إال أنه 2004محدودية نموه خالل عام 

 أهميته في محافظته على هذا المستوى وتحقيقه فوائض منتكو ،2003 مليون عام 1380

كبيرة على الرغم مما يعتري المغتربين اليمنيين في الخارج من صعوبات وضغوطات تحول 

دون نمو أعمالهم رأسياً وأفقياً وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تستبدل العمالة 

 . والمهارة اليمنية بعمالة محلية وأسيوية

 وصل إلى 2004ا على صعيد الحساب الرأسمالي والمالي فأنه شهد نمواً كبيراً خالل عام أم

 مليون دوالر عام 141 مليون دوالر مقارنة بحوالي 225محققة فائضاً مقداره % 81حوالي 

 مليون 144( ويعود ذلك إلى تزايد دخول االستثمارات المباشرة والتي بلغت حوالي ،2003

 في الوقت الذي تراجع فيه فائض االستثمارات 2003 مليون دوالر فقط عام 6 ـمقارنة ب) دوالر

 وبصفة عامة 2004 مليون دوالر عام 112 إلى 2003 مليون دوالر عام 135غير المباشرة من 

يرجع تواضع أداء الحساب المالي إلى ضعف البيئة االستثمارية اليمنية وعدم جاذبيته من جهة 

ويالت الشركات النفطية العاملة في اليمن ألرباحها وأقساط تكاليفها نحو ومن جهة أخرى زيادة تح

الخارج، وهذا األمر في حد ذاته يشكل تحدياً خطيراً لالقتصاد الوطني يستلزم العمل وبجدية أكبر 
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لتهيئة بيئة استثمارية مالئمة لتنمية االستثمارات المحلية وزيادتها وجذب االستثمارات األجنبية 

  .رات المغتربين اليمنيين في الخارجواستثما

  التطورات النقدية والمصرفية  .5

 2005 مايو
 963.6إجمال
 381.4النقو
 582.2شبة 
 338.9الودا
 243.2ودائ

 16.8إجمال
 11.8النقو
 20.3شبة 
 22.0الودا
 18.2ودائ

 100.0إجمال
 39.6النقو
 60.4شبة 
 35.2الودا
 25.2ودائ
الم

 قبل أن 2005 أبريل –استقراراً نسبياً خالل الفترة يناير لواسع ا بالمفهوم العرض النقديشهد 

إلى ما االستقرار  ويعود هذا 2005 في شهر مايو  من إجمالي الناتج المحلي%16.8يرتفع إلى 

ستقراراً الفترة من اهذه  شهدته

 العرض  نمونسبياً في معدالت

 عند حةواترمالضيق النقدي 

زيادة ملحوظة لنمو مع % 11

% 17ارتفعت من التي شبه النقود 

% 20.3 إلى 2004في ديسمبر 

ن المؤشران  وهاذا2005في مايو 

تحسن هو 

ي العرض 

ر بالجهاز 

ودائع وال 

 2005يو 

  عام نهاية

ت األجنبية 

 

)مليار ريال( تطور ومساهمة مكونات العرض النقدي :)6(جدول   

 2005مارس  2005فبراير  2005يناير  2004  
  يل ابر

2005 
 950.1 943.9 931.0 933.9 917.3 ي العرض النقدي

 377.1 381.1 383.8 398.1 390.5 د
 573.0 562.9 547.2 535.8 526.7 النقود

 329.9 313.8 298.3 290.4 287.2 ئع بالنقد األجنبي 
 243.1 249.1 248.9 245.4 239.5 ع أخرى

   (%)معدل النمو السنوي
 15.4 15.4 14.5 15.1 15.0 ي العرض النقدي

 10.8 11.0 12.3 12.0 12.4 د
 18.6 18.6 16.2 17.6 17.1 النقود

 18.0 12.5 7.4 8.1 6.2 ئع بالنقد األجنبي 
 19.4 27.4 28.9 31.3 33.5 ع أخرى

(%)نسبة المساهمة إلى إجمالي العرض النقدي   
 100.0 100.0 100.0100.0100.0 ي العرض النقدي

 39.7 40.4 42.642.641.2 د
 60.3 59.6 57.457.458.8 النقود

 34.7 33.2 31.331.132.0 ئع بالنقد األجنبي 
 25.6 26.4 26.126.326.7 أخرىع 

  2005  مايوالنشرة الشهرية . البنك المركزي اليمني : صدر 
 على تحسن مستوى األداء يدالن

ومما يعزز هذا ال يمنية،للجهاز المصرفي اليمني ودوره الحيوي في الحياة االقتصادية ال

من إجمال% 42.6من التراجع المستمر في نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 

، فضالً عن تحسن ثقة الجمهو2005 مايو في %39.6 إلى 2004في ديسمبر النقدي 

لمحلية واألجنبية،ادخار بالعمالت ا(والمتمثلة في زيادة نسبة شبهة النقود المصرفي 

في ما% 60.4 إلى 2004في ديسمبر % 57.4حيث ارتفعت من ) مخصصة وغيرهاال

دوالر/ ريال  184.8ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تراجع قيمة العملة الوطنية من 

مال اإليداع بالعأسهم في تزايداألمر الذي  2005 مايو ريال في 75.191 إلى 2004

   .بغرض المحافظة على القيمة الحقيقية للثروة النقدية
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البنوك التجارية. 5-1    تطورات نشاط

)مليار ريال (الودائع في البنوك التجارية) 7(جدول   
 مايو أبريلمارسفبراير يناير 

  2004 20052005 2005 20052005
 736 727 716 710 693 686 إجمالي الخصوم

 606 605 594 590 582 574 الودائع في البنوك التجارية إجمالي
 61 63 62 66 69 70   تحت الطلب

 146 146 151 152 151 148 ألجل  
 75 74 75 73 75 73   االدخار

 302 299 283 275 268 264 األجنبية  بالعمالت 
(%)لنسبة إلى اإلجمالي العام ا   

 100 100 100 100 100 100 إجمالي الخصوم
 82 83 83 83 84 84إجمالي الودائع في البنوك التجارية 

 8 9 9 9 10 10   تحت الطلب
 20 20 21 21 22 22 ألجل  

 10 10 10 10 11 11   االدخار
 41 41 40 39 39 38 األجنبية  بالعمالت 

)(%معدل النمو    
 1.2 1.6 0.8 2.5 0.9   إجمالي الخصوم

 0.2 1.8 0.7 1.4 1.5 نوك التجارية إجمالي الودائع في الب
 2.8- 1.2 6.1- 4.3- 1.1-    تحت الطلب

 0.5- 3.2- 0.9- 0.7 2.1  ألجل  
 0.7 0.4- 1.5 1.8- 2.8    االدخار

 2.9 2.7 1.3   األجنبية  بالعمالت 

 في نشاط البنوك التجارية حيث وصل عديدة تطورات 2005عام  الت الشهور األولى منهدش

للبنوك التجارية جمالي الميزانية الموحدة إ

بزيادة  مليار ريال 727إلى حوالي 

حجم الودائع كما زاد % 1.4 هارمقدا

 مايو–ينايرالفترة خالل % 1.12بمقدار 

غلبها من نمو الودائع بالعملة أجاء ، 2005

  ض النخفانتيجة% 2.7 وبنسبة األجنبية

  . ريالسعر صرف 

5.7 0.9 
2005 مايو –النشرة الشهرية  المركزي البنك :المصدر  

)مليار ريال ( للبنوك التجاريةتطورات القروض) 8(جدول   

  2004 
  يناير

 2005 
  فبراير 
2005 

  مارس
 2005 

  أبريل
 2005 

  مايو
 2005 

 377 366 366 362 347 344 القروض والسلفيات
 167 162 169 167 161 159   الحكومة

 210 203 196 194 185 186   القطاع الخاص
 27 28 30 30 30 31 إيداع  شهادات 

 40 42 39 41 39 33 ىأخر أصول
(%)النسبة إلى اإلجمالي العام    

 100 100 100 100 100 100 القروض والسلفيات
 44 44 46 46 47 46   الحكومة

 56 56 54 54 53 54   القطاع الخاص
 7 8 8 8 9 9 إيداع  شهادات 

 11 12 11 11 11 10 أخرى أصول
(%)معدل النمو    

 3.2 0.1- 1.2 4.4 0.7   القروض والسلفيات
 3.1 4- 0.8 3.7 1.8    الحكومة

 3.2 3.6 1.3 4.7 0.3-    القطاع الخاص
 4.6- 8.3- 0.2  3.2-  إيداع  شهادات 

 5.2- 7.8 4.4- 5.2 18.1   أخرى أصول
2005النشرة الشهرية مايو . البنك المركزي اليمني : المصدر    

لقروض والسلفيات الممنوحة اشهدت كما 

 معدالت نمو جيدة من قبل البنوك التجارية

إال أن معدالت النمو الممنوحة للقطاع الخاص  ،2005مايو - ينايرخالل الفترة% 1.9وصلت إلى 

ومع ذلك فما زالت تلك القروض والتسهيالت غير كافية ، %2.5كانت أكثر ارتفاعاً ووصلت إلى 

سوى حيث لم تمثل نسبة القروض إلى الودائع 

األمر الذي .  2005 في مايو فقط%  62

ي يشير إلى أن دور القطاع المصرفي التجار

عكس وال يفي هذا الجانب ما يزال ضعيف 

القدرة اإلقراضية الحقيقية لقطاع المصارف 

نسبة القروض إلى الودائع ما تزال أن حيث 

متدنية على الرغم من أن منها قروض للبنك 

وقروض مقدمة ) شهادات اإليداع(المركزي 

القتصادية المحيطة ضعف البيئة ا ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى للحكومة وللمؤسسات العامة
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بالقطاع المالي والمصرفي ومن ثم محدودية القدرة لدية على التوسع في نشاطه ويمكن مراجعة 

  .العدد السابق من هذه النشرة لإلطالع على جوانب الضعف للبيئة المحيطة

  طبيعة القروض والسلفيات بحسب النشاط. 5-2

)مليار ريال (االقتصادي حسب النشاط بلتجارية القروض والسلفيات للبنوك ا : )9(جدول   
    2004 2005يناير  2005فبراير  2005مارس  2005أبريل  2005مايو 
3.9 3.1 2.6 3.2 2.1  الزراعة وصيد األسماك 2.2

28.2 28.9 25.9 25.7 24.4  الصناعة 29.2
15.1 13.8 12.1 12.0 12.1  البناء والتشييد 12.2
3.1 2.9 5.2 3.9 2.6  تمويل الصادرات 2.1

33.9 31.5 33.4 33.0 32.8  تمويل الواردات 30.6
45.7 44.6 42.5 46.9 40.9  تمويل التجارة في السلع المصنعة 41.7
41.5 41.3 39.8 34.4 35.4  أخرى 33.7
36.5 35.5 33.5 33.1 32.9  القروض والتسهيالت المصنفة 31.9

208.1 201.5 195.1 192.2 183.1   العام اإلجمالي 183.6
 (%)العام النسبة إلى اإلجمالي 

1.9 1.5 1.3 1.6 1.2  الزراعة وصيد األسماك 1.2
13.6 14.3 13.3 13.4 13.3  الصناعة 15.9
7.2 6.9 6.2 6.3 6.6  البناء والتشييد 6.6
1.5 1.4 2.7 2.0 1.4  تمويل الصادرات 1.2

16.3 15.6 17.1 17.2 17.9  وارداتتمويل ال 16.6
22.0 22.1 21.8 24.4 22.3  تمويل التجارة في السلع المصنعة 22.7
20.0 20.5 20.4 17.9 19.3  أخرى 18.4
17.5 17.6 17.2 17.2 18.0  القروض والتسهيالت المصنفة 17.4

 (%)معدل النمو 
28.9 17.2 -17.1 47.1 -1.9  الزراعة وصيد األسماك  
-2.2 11.3 1.0 5.1 -16.4  صناعةال 
9.2 13.8 0.7 -0.1 -1.0  البناء والتشييد 
7.7 -44.3 34.3 52.5 19.5  تمويل الصادرات 
7.6 -5.6 1.0 0.9 7.1  تمويل الواردات 
2.5 5.1 -9.5 14.7 -1.9  تمويل التجارة في السلع المصنعة 
0.6 3.8 15.8 -3.0 5.2  أخرى 
2.8 5.9 1.2 0.8 3.0  صنفةالقروض والتسهيالت الم  

  2005 مايو النشرة الشهرية. البنك المرآزي اليمني : المصدر 

سلفيات والتسهيالت التي تمنحها البنوك على الرغم من التزايد المستمر في حجم القروض وال

النظر إلى عملية التجارية، إال أن طبيعة تلك القروض والسلفيات لم تتغير حيث يالحظ ومن خالل 

قروض على القطاعات االقتصادية المختلفة تدني نسبة القروض المخصصة الالتوزيع لتلك 

ولهذا يمكن القول أن هيكل . والصادراتللقطاعات اإلنتاجية المختلفة وبالذات الزراعة واإلسكان 

القروض والسلفيات الممنوحة من قبل البنوك التجارية يتسم بالخلل المزمن حيث يغلب على طبيعة 

ي ويمكن التأكيد على ذلك من تلك القروض والسلفيات الطابع التجاري وليس التنموي االستثمار

قطاعات االقتصادية المختلفة من التمويل والذي يوضح نصيب ال) 9(رقم خالل النظر إلى الجدول 

 ومقارنتها بالعام 2005 مايو -الفترة ينايرالمقدم من قبل الجهاز المصرفي التجاري خالل الشهور 

  .  ومقدار النمو والتطور الحاصل في هذا االتجاه2004
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  طبيعة القروض والسلفيات بحسب المدة الزمنية. 5-3

)مليار ريال  (2005 وإبريل 2004الطبيعة الزمنية للقروض والسلفيات ونسبة النمو بين ) 10(جدول   
    2004 2005يناير  2005فبراير  2005مارس  2005أبريل  2005مايو 

 جلقصيرة األ 65.2 65.9 73.0 74.3 73.9 77.1
 متوسطة وطويلة 7.3 7.1 7.1 6.2 7.2 6.3

 اإلسالميةالبنوك  79.3 77.3 78.9 81.1 85.0 88.2
 أخرى 31.9 32.9 33.1 33.5 35.5 36.5

 إجمالي 183.6 183.1 192.2 195.1 201.5 208.1
  (%) العام النسبة إلى اإلجمالي

 قصيرة األجل 35.5 36.0 38.0 38.1 36.6 37.1
 متوسطة وطويلة 4.0 3.9 3.7 3.2 3.6 3.0

 اإلسالميةالبنوك  43.2 42.2 41.0 41.6 42.2 42.4
 أخرى 17.4 18.0 17.2 17.2 17.6 17.5

 إجمالي 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 (%)معدل النمو 

 قصيرة األجل   1.1 10.9 1.7 0.6- 4.4
 متوسطة وطويلة  2.0- 0.3 13.8- 17.2 13.1-

 اإلسالميةالبنوك   2.5- 2.1 2.7 4.8 3.8
 أخرى  3.0 0.8 1.2 5.9 2.8
 إجمالي   0.3- 5.0 1.5 3.3 3.2

  2005  مايوالنشرة الشهرية . البنك المركزي اليمني : المصدر 

لسلفيات والتسهيالت للبنوك التجارية، يالحظ أن استثمارات عند النظر في توزيع القروض وا

البنوك اإلسالمية تشهد تطوراً من سنة إلى أخرى بل يمكن القول أنها تمثل الجزء الهام من 

التسهيالت المقدمة من قبل القطاع 

المصرفي التجاري حيث بلغت 

في % 43.2استثماراتها حوالي 

إال أنها تراجعت  2004عام نهاية 

في % 42.4إلى كل تدريجي بش

 على 2005 شهر مايو نهاية

الرغم من تحقيقها معدالت نمو 

يليها القروض والسلفيات قصيرة األجل ، 2005مايو - ينايرخالل الفترة% 2.18موجبة وبمقدار 

 محققة معدل نمو %37.2والتي بلغت نسبتها إلى إجمالي تسهيالت القطاع المصرفي التجاري 

قروض والتسهيالت طويلة األجل أما ال. %3.5 وصل إلى 2005 مايو - ينايرالفترةكبير خالل 

 الرغم من  على2005في مايو % 3 إلى 2005في يناير % 3.9 فقد تراجعت أهميتها النسبية من

كونها أساس عملية التنمية المتمثلة في تمويل المشاريع التنموية، األمر الذي يشير إلى صعوبة 

  . ى المنظور ما لم تكن هناك تمويالت ذات أجل طويلتحقيق تنمية على المد

  قطاع الخدمات. 6
يحتل قطاع الخدمات أهمية كبيرة في االقتصاد كونه يحتوي على مجموعة كبيرة من األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية ذات العالقة بحياة المواطن سواًء كانت األنشطة أو المنشآت القائمة على 

 أسس اقتصادية وتسعى من وراء عملها إلى تحقيق الربح أو تلك المنشآت واألنشطة المبنية على

، وخالل السنوات الماضية شهد ) أي أنها ال تهدف إلى الربح(أسس ومعايير اجتماعية وسياسية 

هذا القطاع مجموعة من التطورات الهامة سواًء من حيث المساهمة في تركيب الناتج المحلي 

  .اإلجمالي والقيمة المضافة أو من حيث طبيعة األنشطة نفسها المكونه لهذا القطاع وتطورها
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راً لما تمثله أنشطة هذا القطاع من أهمية فإننا سنحاول في هذا العدد إبراز أهم الجوانب ونظ

 الصادر عن الجهاز 2003  لعامالخاصة بهذا القطاع من خالل تحليل نتائج مسح الخدمات

المركزي لإلحصاء ومن خالل الجدول المقابل يمكن توضيح أداء األنشطة المختلفة المكونه لقطاع 

  :  وذلك في التاليالخدمات

  %الترآيب الهيكلي لمكونات األنشطة الخدمية ): 11(جدول 

 العمالة المنشآت النشاط
إجمالي 
 اإلنتاج

القيمة 
 المضافة

تعويضات 
 العاملين

متوسط األجر 
السنوي للعامل ألف 

 ريال
 179 91 97.8 97.7 89 95.3    المنشآت الربحية  -1

 170 39.9 52.8 61.5 43 46.5 المطاعم والفنادق
 272 0.9 1.5 1.2 1.3 2.1 األنشطة العقارية 

 127 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 تأجير السلع الشخصية والمنزلية 
 251 0.9 0.9 0.7 0.6 0.7 أنشطة الحاسب

 160 6.5 6.2 5.4 7.1 8.9 األنشطة التجارية المساعدة
 158 14 7.8 6.3 9.6 2.1 أنشطة التعليم

 258 21.1 19 14.2 14 13.3 الصحية والعمل االجتماعياألنشطة 
 117 1.2 2.3 1.8 2.3 4.6 األنشطة الترفيهية والثقافية
 147 6.3 6.5 5.9 10 16.6 الخدمات الشخصية األخرى

 136 9 2.2 2.3 11 4.7  المنشآت الالربحية   -2
 174 100 100 100 100 100 اإلجمالي 
  الجهاز المرآزي لالحصاء-  2003 لمسح الخدمات التقرير النهائي : المصدر

الحظ أن قطاع الخدمات يغلب علية طابع المنشآت الربحية أي المنشآت ذات الطابع ي .1

 منشأة أي ما يوازي  24774 منشأة من أصل 23617االقتصادي البحت والتي تصل إلى 

من إجمالي % 95.3

المنشآت الخدمية 

 منشأة  1157مقابل 

للمنشآت غير 

الربحية وبنسبة 

الي من إجم% 4.7

المنشآت الخدمية 

وتبرز هذه الغلبة وبصورة واضحة أيضاً في معايير اإلنتاج اإلجمالي للمنشآت الخدمية، حيث 

 مليار ريال للمنشآت 74.3 مليار ريال منها 76.1بلغ إجمالي اإلنتاج للمنشآت الخدمية حوالي 

نشآت غير الربحية  مليار ريال للم1.8من إجمالي المنشآت مقابل % 97.7الربحية   وبنسبة  

وكذلك األمر بالنسبة لمعايير القيمة المضافة وتعويضات العاملين ومتوسط % 2.3وبنسبة 

األجر السنوي للعامل حيث يالحظ غلبة المنشآت الربحية وبصورة واضحة مقارنة بالمنشآت 

  الالربحية 

  

 وتحتل المركز الحظ أن أنشطة المطاعم والفنادق تمثل الجزء األكبر من القطاع الخدميي .2

األول بكل المعايير باستثناء متوسط األجر السنوي حيث يبين الجدول أن أنشطة المطاعم 
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من إجمالي منشآت القطاع وتوظف حوالي % 46.5 منشأة وبنسبة 11518والفنادق تصل إلى 

من إجمالي العاملين في القطاع الخدمي وتساهم بحوالي % 43 عامل أي ما يوازي 41642

من إجمالي % 52.8 مليار ريال و76.1 إجمالي اإلنتاج للقطاع الخدمي البالغ من% 61.5

 مليار ريال، إال أن نصيبها من إجمالي 45.6القيمة المضافة للقطاع الخدمي والبالغة 

تعويضات العاملين كان متدنياً مقارنة بالمعايير األخرى على الرغم من أنه يحتل المركز األول 

األمر الذي انعكس في احتالله المركز الرابع من حيث متوسط % 39.9بين األنشطة وبنسبة 

 وترجع سيطرة أنشطة المطاعم والفنادق  سنوياً ألف ريال170األجر السنوي للعامل والبالغ 

  :على مجمل األنشطة الخدمية إلى مجموعة من األسباب منها

التزايد السنوي ) 1(: همهاالتزايد السنوي للطلب على هذه الخدمة نتيجة لعدد من العوامل أ •

تزايد ) 2 (،للسكان األمر الذي يفرض الحاجة إلى المزيد من االستثمارات في هذا النشاط

تزايد أعدد ) 3 (،معدالت الهجرة من الريف إلى المدن وبالذات الساعية إلى العمل في المدن

 عن تزايد السائحين خالل السنوات الماضية وباألخص القادمين من دول الجوار فضالً

  .أعداد المغتربين العائدين لقضاء إجازاتهم السنوية داخل الوطن

يغلب على هذه األنشطة وبالذات في جانب المطاعم الطابع الهامشي غير المنظم وبالتالي ال  •

تتطلب خبرات أو مهارات الزمة لمزاولة نشاطها فضالً عن أنها تستخدم في أغلب األحيان 

 . التالي فإنها ال تواجه أي عراقيل عند إنشائها وعملهاالعمالة غير الماهرة وب

  

تأتي أنشطة الخدمات الشخصية األخرى في المركز الثاني من حيث عدد المنشآت في قطاع 

من إجمالي المنشآت إال أن إسهاماتها % 16.6 منشأة وبنسبة 4116الخدمات حيث بلغ عددها 

 عامل 9965همتها في التوظيف حوالي األخرى تتفاوت من معيار إلى آخر حيث بلغت مسا

بالنسبة لمساهمتها إلى إجمالي إنتاج قطاع الخدمات، % 5.9 من إجمالي العاملين و% 10وبنسبة 

و % 6.5فيما تصل نسبة مساهمتها في القيمة المضافة وتعويضات العاملين إلى إجمالي القطاع 
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ة ما تزال متواضعة إلى حد ما على التوالي، ويمكن القول أن أنشطة الخدمات الشخصي% 6.3

   .كون هذا النشاط يرتبط بدرجة التطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي السائد

  

يالحظ أن األنشطة الصحية والعمل االجتماعي تحتل مركزاً متقدماً بكل المعايير الموضحة في  .3

منشآت ويعود ذلك الجدول وتحتل المركز الثاني بعد أنشطة المطاعم والفنادق باستثناء عدد ال

بصفة أساسية إلى تزايد الطلب على هذه األنشطة نظراً للتطور الكبير الذي يشهده الوضع 

الصحي للمواطن اليمني وتحسن الوعي الصحي لدية نتيجة لتفاعله مع متغيرات العصر عبر 

  .الوسائل الثقافية واإلعالمية المختلفة 

  

كزاً متأخراً بين األنشطة الخدمية وفي كافة على الرغم من أن األنشطة العقارية تحتل مر .4

والتي % 2.1  أو بما يساوي منشأة من إجمالي المنشآت الخدمية520المعايير حيث ال تتجاوز 

من إجمالي % 1.2من إجمالي العمالة وتساهم بحوالي % 1.3 عامل بنسبة 1222توظف 

املين إال أنها تحتل من تعويضات الع% 0.9من القيمة المضافة و% 1.5الناتج الخدمي و

المركز األول من حيث متوسط األجر السنوي حيث يصل متوسط األجر السنوي في أنشطة 

 ألف ريال ويفسر ذلك حدة المضاربة على األراضي وتزايد 272العقارات إلى حوالي 

أسعارها وبالذات في المدن الرئيسية وما حولها نتيجة لتزايد معدالت الهجرة من الريف إلى 

البحث عن عمل نظراً ) 1 (:دن ومن ثم تزايد الحاجة لألراضي ألسباب مختلفة منهاالم

لمحدودية قدرة الريف على توفير فرص العمل للقوى العاملة المتواجدة فيه وباألخص في غير 

  .ندرة خدمات البنى التحتية األساسية في الريف مقارنة بالمدن) 2 (،أوقات الموسم الزراعي
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   التجارة الخارجيةأداء قطاع . 7

  2004-2003 الميزان والتبادل التجاري  لألعوام  :)12(جدول 
 %معدل النمو   من الناتج المحلي % مليار ريال  
  2003 2004 2003 2004 2003 2004 
 9.3 31.4 29 31 736.5 674.1 دات الوار

 10.0 16.9 29.5 31.5 753.6 684.9 الصادرات
 58.3 85.2- 0.7 0.5 17.1 10.8 الميزان التجاري

2004 نشرة إحصاءات التجارة الخارجية –الجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر  

 نشرة إحصاءات التجارة الخارجية،   2005أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء في بداية شهر يونيو 

ونظراً ألهمية ما تضمنته تلك النشرة من معلومات هامة حول النشاط االقتصادي الخارجي لليمن، 

ن كون التجارة الخارجية ارتأينا في هذه النشرة إعطاء نبذه مختصرة حول التجارة الخارجية لليم

تعكس التطورات اإلنتاجية واالستهالكية ألنها ال  تعبر عن مدى التقدم االقتصادي للدول

مسار التنمية بل إنها تعطي صورة واضحو حول فقط  على المستوى المحلي واالستثمارية

ر النقد االقتصادية من خالل ما تسهم به أنشطة الصادرات من زيادة في الدخل القومي وتوفي

الرئيسية التي يعول عليها من الوسائل اليمن ومن المعروف بأن التجارة الخارجية تعد في  .األجنبي

إذ  .من موقع التفاعل والمشاركة المتكافئة وذلك في تحقيق االندماج االقتصادي مع العالم الخارجي

تبدو فرص التكامل اإليجابي لالقتصاد 

ل اليمني مع العالم الخارجي من خال

تحرير التجارة الداخلية والخارجية 

والتي مثلت أهم أهداف اإلصالحات االقتصادية التي تم تنفيذها خالل الفترة الماضية ويمكن 

مالحظة ذلك من تزايد أهمية قطاع التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي وتزايد درجة 

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة % 60ى االنكشاف االقتصادي على العالم الخارجي والذي يصل إل

 إال أن معدالت النمو 2004التي تحققت في قيمة الواردات والصادرات السلعية اليمنية خالل عام 

 األمر الذي انعكس في تراجع 2003التي حققتها كانت أقل من معدالت النمو المتحققة خالل عام 

  ) 12ل جدو( مساهمتها في هيكل الناتج المحلي  اإلجمالي 

  

 يعود في األساس 2004الجدير بالذكر أن النمو المتحقق في جانب الصادرات السلعية خالل عام 

نتيجة لزيادة أسعار % 25إلى النمو في الصادرات النفطية والتي حققت معدل نمو كبير وصل إلى 

متحقق في جانب النفط على المستوى العالمي خالل العام مقارنة بالعام السابق، فيما يعود النمو ال

الواردات السلعية إلى زيادة الطلب على الواردات من جهة ومن جهة أخرى تزايد مستوى األسعار 
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للعديد من السلع المستوردة وتزايد سعر الصرف للعمالت األجنبية مقابل العملة المحلية خالل عام 

2004.  

 %الصادرات والواردات حسب طبيعة المواد ) 13(جدول 
 الواردات الصادرات االستخدام

  2003 2004 2003 2004 
 12.3 11.7 93.5 89.8 خام
 27.5 30.2 1.4 3.9 نصف مصنعه
 60.2 58.1 5.1 6.3 مصنعة

2004 نشرة إحصاءات التجارة الخارجية :المصدر  

لصالح اليمن في معظم السنوات ومع أن الميزان التجاري السلعي لليمن مع العالم الخارجي يميل 

تدني ومحدودية أن قطاع التجارة الخارجية اليمنية يواجه تحديات جمة أبرزها بإال أنه يمكن القول 

واقتصارها على المواد األولية ذات العائد المنخفض حيث يبين عدد السلع المصدرة من اليمن 

أن حصة المواد الخام من الصادرات ) 13(الجدول رقم 

من إجمالي الصادرات % 89.8ية اليمنية زاد من السلع

 مع العلم أن مجمل 2004عام % 93.5 إلى 2003عام 

الزيادة تلك هي زيادات سعريه في األساس نتيجة لزيادة متوسط سعر البرميل من النفط الخام 

ة  وبالتالي تراجع  األهمي2004 دوالر عام 36.6 إلى 2003برميل عام /  دوالر 27.9اليمني من 

النسبية للصادرات المصنعة ونصف المصنعة كما يتضح من الجدول، فيما يبين الجدول مدى 

االعتماد على العالم الخارجي في تلبية المتطلبات االستهالكية للمواطن اليمني بل ومدى اعتماد 

ل الصناعة الوطنية  على العالم الخارجي في تلبية احتياجاتها من المواد نصف المصنعة، حيث تمث

فيما % 27.5 ونصف المصنعة 2004من إجمالي الواردات عام % 60.2الواردات المصنعة حوالي 

وهذا يدل على مدى اعتماد الصناعات من الواردات خالل العام % 12.3تبلغ حصة المواد الخام 

التحويلية اليمنية على األسواق الدولية في الحصول على مستلزمات اإلنتاج من السلع الوسيطة 

  ). المصنعة جزئياً(مواد الخام والمنتجات شبه المصنعة كال
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   الصادرات والواردات بحسب القطاعات. 7-1

 %مساهمة القطاعات االقتصادية في الصادرات والواردات اليمنية ) 14(جدول 
 الواردات الصادرات

 2004 2003 2004 2003 القطاع
 5.1 3 0.1 0 قطاع الحكومة 
 19.8 21.5 48 49.9 القطاع العام
 4.4 1.6 0.3 0.3 القطاع المختلط
 0.2 0.2 0 0 التعاوني

 61.4 61.7 6.8 7.5 خاص محلي
 7 11.2 25.8 42.3 خاص أجنبي
 1.4 0 18.8 0 خاص مشترك

 0.4 0.7 0.1 0.1 منظمات إقليمية ودولية 
2004ة  نشرة إحصاءات التجارة الخارجي: المصدر  

 بنسبة من قيمة السلع المستوردة المحلي على النسبة الكبرى  واردات القطاع الخاصتستحوذ

 2004عام % 61.4 و2003في عام % 61.7

فإنه يمكن القول أن القطاع الخاص له وبالتالي 

على المحلي ر محوري في تغطية الطلب دو

السلع من خالل استيرادها من العالم الخارجي 

لكل القطاعات االقتصادية ما رات التصديرية 

 تراجعت إلى 2003عام % 7.5ت  الصادرا

لعام للمركز األول من حيث الصادرات يعود 

 وتحتل الشركات األجنبية المركز ،نفط الخام

20،  
  ،2005س 

  ،2005 ابريل –نسخة غير منشورة 
  ،2005 يونيو –ارة الخارجية 
 ،2004 سبتمبر – 2003الخدمات لعام 

 

إال أن دوره في الجوانب التصديرية ورفد 

االقتصاد بالعمالت الصعبة ما يزال هامشياً كون القد

 حيث لم تتجاوز مساهمته في إجمالي متواضعةزالت

كما إن احتالل مؤسسات القطاع ا.  2004عام % 6.8

في األساس إلى إن القطاع العام هو المصدر الوحيد لل

  . الثاني لنفس السبب
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