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  تصدير

التاسع عشر من النشرة الفصلية للمستجدات االقتصـادية للسـنة   الثامن عشر و ينيأتي إصدار العدد

في إطار الجهود المستمرة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في دراسة وتحليل  ٢٠٠٨يونيو  -السادسة يناير

الدوري واقتراح مجموعة من السياسات واإلجراءات الهادفـة لتحقيـق    وتقييم مستجدات النشاط االقتصادي

وفي الوقت نفسه إطالع المهتمين بالشأن االقتصـادي   ،قتصادية واالجتماعية والتخفيف من الفقر التنمية اال

من أكاديميين وباحثين ومستثمرين محليين وأجانب على مجمل التطورات االقتصادية الكلية والقطاعيـة أوالً  

ة إلى رفـع المقـدرة لـدى    بأول والمساهمة  في تنمية الوعي االقتصادي واالستثماري في البالد ، باإلضاف

  .   صانعي القرار االقتصادي على رسم السياسات المالئمة 

  

المتميزة التي تحتلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فـي هـذا    االقتصاديةالمكانة  ونظراً

 الخلـيج  للـدو دول مجلس التعاون  اقتصادياتلتأهيل اليمن لالندماج في  الرامية الجهود عن فضالً ،العالم 

دراسة وتحليل أهم التطورات  يتناوللنشرة الفصلية للمستجدات االقتصادية سوف ا منهذا العدد  فإن العربية

التـي   األساسيةالمواضيع  جانباالقتصادية والمالية والنقدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 

ومؤشـرات األداء فـي كـل مـن      المحلية القتصاديةاالمستجدات  آخرتحليل  في والمتمثلة النشرة هاتتناول

بهدف تقييم أثرها على مجمل  المستقبلية هاتوقعاتوالسياسات المالية والنقدية والمصرفية  والسياسة التجارية 

لتطورات االقتصادية العالميـة  ل مختصرة وبصورةتعرض النشرة  جانب إلى ،النشاط االقتصادي والتنموي 

  .قتصادي العالمي ومستجدات التطورات في األسواق العالمية وخاصة أسواق النفط التي تتعلق بالنمو اال

تجذب انتبـاه المهتمـين بالشـأن     ةا العدد من النشرة الفصلية قضيوفي جانب القضايا القطاعية يتناول هذ 

 انخفاض سعر صرف الدوالر مقابـل العمـالت   وهيمستوى المحلي واإلقليمي والدولي االقتصادي على ال

  .األخرى  

  

  ؛؛؛؛؛؛  التوفيق الهداية ولي واهللا

  

                                                  

   األرحبيعبد الكريم إسماعيل                                                     

  قتصادية رئيس الوزراء للشؤون اال نائب                                                     

  وزير التخطيط والتعاون الدولي                                                       



 

  الملخص التنفيذي

  التطورات االقتصادية الدولية

االقتصاد العالمي معدالت نمو مرتفعـة   تحقيق تشير التطورات االقتصادية العالمية إلى استمرار          

 ،%٥.٤ والبـالغ  ٢٠٠٦عـام  في المتحقق  وبتراجع بسيط عن ،%٥.٢حوالي  إلى ٢٠٠٧عام وصلت في 

 ،٢٠٠٧على وجه الخصوص خالل النصف الثاني من العام والتحديات التي شهدها االقتصاد العالمي  جراء

توترات في أسـواق   ثإحدا وما نجم عنه منلواليات المتحدة األمريكية في اقطاع العقارات وأبرزها تراجع 

، ٢٠٠٧إضافة إلى التوترات التي شهدتها أسواق المال العالمية منذ أواخـر يوليـو عـام     العالمية،التمويل 

   . النفط والتراجع في قيمة الدوالر مقابل العمالت العالمية الرئيسية أسعاروارتفاع 

  

 تدلـة ، معفقد تمكنت الدول المتقدمة من الحفاظ على معدالت التضخم  وفي جانب التضخم العالمي        

 عـام  %٣.٢مقارنة بـ ٢٠٠٧عام % ٢.٧ففي الواليات المتحدة األمريكية انخفض معدل التضخم إلى نحو 

بينما  ،٢٠٠٦عام % ٢.٢مقارنة بـ٢٠٠٧عام % ٢.٠وفي منطقة اليورو كان معدل التضخم نحو ،، ٢٠٠٦

تفـاع  أسـعار السـلع    وأدى ار .٢٠٠٦حافظت معدالت التضخم على مستوياتها تقريباً في اليابان في عام 

الرقم القياسي ألسعار المستهلكين، إلـى ارتفـاع    الغذائية والوقود وارتفاع الوزن النسبي للسلع الغذائية في

 ارتفاعا٢٠٠٧ًالضغوط التضخمية في المناطق األخرى من العالم، حيث شهد التضخم في الدول النامية عام 

  .٢٠٠٦عام ،% ٥.١مقارنة بـ % ٥.٩وصل إلى  ملحوظاً

  

خالل الربعين الثالث والرابع لعام أسواق النفط العالمية حالة من التذبذب وعدم االستقرار  كما شهدت  

 ،خاصة اليـورو والهبوط الحاد في القيمة الشرائية للدوالر األمريكي أمام العمالت الرئيسية  نتيجة ،٢٠٠٧

وارتفاع حدة  ،ي السوق النفطية العالميةعلى أجواء التعامالت المالية ف ةسيطرفي الضعف الدوالر اثر حيث 

المضاربات والقلق حول مستقبل الطاقة، إضافة إلى استمرار التأثيرات السلبية على أوضاع السوق النفطيـة  

الشـمالي مـن الكـرة     الجزء وبداية الموسم الشتوي في ،كالتوترات الجيوسياسية، وتدني المخزون العالمي

تجاوز متوسـط سـعر    وبالتاليتنف حجم اإلمدادات المستقبلية من النفط، األرضية، وحالة الغموض التي تك

مـن عـام    خالل الربع الثالـث  للبرميل/ دوالر) ٧٥.٣٤و ٧٤.٨٧(مزيج برنت وغربي تكساس كالً من  

بينما بلغ  متوسط سعر سلة أوبك  ،دوالر خالل الربع الرابع على التوالي ٩٠.٨٢و ٨٨.٧٩ وحوالي ٢٠٠٧

  .دوالر على التوالي ٨٥.١٨ و ٧١.٥٩لثالث والرابع خالل الربعين ا

  

  



 

  التطورات االقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 تزايداًمجلس التعاون لدول الخليج العربية مقاساً باألسعار الجارية  دولالناتج المحلي اإلجمالي ل شهد       

 حـوالي بم مقارنـة   ٢٠٠٦مليار دوالر في عام  ٧١٩.٤ى ملحوظاً خالل السنوات القليلة الماضية ليصل إل

إلـى   بدرجة أساسـية  ويرجع ذلك، %١٦.٣ بذلك معدل نمو بلغ محققاً ،م٢٠٠٥مليار دوالر لعام  ٦١٩.٢

متوسط نصـيب   ونتيجة لذلك فقد شهد ،إلى مستويات قياسية في السوق العالمية لتصل أسعار النفط  ارتفاع

مـن   زيادة كبيرة، حيث ارتفـع توسط بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم الناتج المحليالفرد من 

بذلك معدل نمـو بلـغ    مسجالً، م٢٠٠٦دوالر عام  ٣٠٨٢٦م إلى حوالي ٢٠٠٥دوالر للفرد عام  ٢٦٥٩٥

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمـالي  لوقد حافظت كل من قطر واإلمارات على أعلى متوسط  ،%١٦

  . ٢٠٠٦عام  في اإلماراتللفرد /دوالر ٣٨٩٨٤و في قطر للفرد /دوالر ٦٢٩٠٥ بلغت عند مستويات

        

 اإليرادات العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحسـناً  شهدت وفي جانب التطورات المالية   

 ،٢٠٠٥مليار دوالر عـام   ٢٥٤.٢ بـمليار دوالر مقارنة  ٣١٦.١ تبلغ حيث ،٢٠٠٦خالل عام  ملموساً

األمر الذي أسهم في ارتفـاع األهميـة    ، رتفاع أسعار النفط والسلع األوليةال نتيجة%٢٤.٤ بلغ بمعدل نمو

، م٢٠٠٥لعـام  % ٤١مقابل  ،م٢٠٠٦عام % ٤٤ إلى الناتج المحلي اإلجمالي النسبية لإليرادات العامة إلى

 ١٩٤٧صـل إلـى   تل ،م٢٠٠٦عام في % ١٣.٧بمعدل نمو بلغ  ملحوظاً النفقات العامة ارتفاعاً تسجلكما 

ونتيجة لنمـو اإليـرادات   ، ٢٠٠٦عام % ٢٧إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي انسبته توبلغ ،مليار دوالر

وضع الكلي لميزانيات حكومات مجلس لتحسن ا العامة بصورة أكبر من النفقات العامة في دول المجلس فقد

بنسبة تقدر  ،مليار دوالر ١٢١.٤لفائض الكلي إلى حوالي ليصل ا ،م٢٠٠٦التعاون لدول الخليج العربية عام

  .ةيمجلس التعاون لدول الخليج العرب لدولالي ممن الناتج المحلي اإلج% ١٦.٩بحوالي 

  

برفع معـدالت أسـعار    مجلس التعاون الخليجي دولقامت السلطات النقدية في وفي الجانب النقدي        

  الحفاظ على استقرار سعر صرف عمالتها،  بهدفئدة األمريكية الفائدة في سياق ارتفاع أسعار الفا

لقطاع المصرفي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ا ار تحقيقتبين التطورات المصرفية إلى استمرو

م في ظل معدالت النمو االقتصادي العالية التي حققتها دول مجلـس التعـاون   ٢٠٠٦خالل العام أداًء جيداً 

نسـبة إجمـالي موجـودات    (حيث شهد حجم القطاع المصرفي ،عار النفط في األسواق العالميةوارتفاع أس

كمـا   ،٢٠٠٦عـام  % ٩٠.٥إلـى   ٢٠٠٥لعام % ٨٣.٥من  ارتفاعاً) المصارف إلى إجمالي الناتج المحلي

 واكبت المصارف الخليجية التطورات العالمية من خالل تعزيز دورها على المستويين اإلقليمـي والعـالمي  



 

قائمة اكبر ألف بنك في العـالم خـالل عـام     وقد شملت ،خدماتها بما يتناسب مع المعايير الدولية وتطوير

  . عربياً مصرفاً ٦٧ خليجياً من بين مصرفاً ٥١ حوالي م٢٠٠٦

  التطورات االقتصادية المحلية 

لمحلي اإلجمالي قـد سـجل   الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية إلى أن الناتج ا بياناتتشير          

% ٩.٠٥ بلـغ اسمي  معدل نمومحققاً بذلك  ،مليار ريال  ٤١٠٠ليصل إلى  ريال مليار ٣٤٠زيادة مقدارها 

وتبين اتجاهات النمو االقتصـادي وتركيبتـه الهيكليـة     ٢٠٠٦عام % ١٧.١٩ بحوالي مقارنة، ٢٠٠٧عام 

عام % ٧١.٧إلى  ٢٠٠٦عام % ٦٤.٩بية من ارتفعت أهميتها النس تحسن أداء القطاعات غير النفطية حيث

  .م٢٠٠٧عام % ٢٠.٣٧إلى  ٢٠٠٦عام % ١٨.١٧ها من في معدالت نمو ارتفاعاًبذلك لتحقق ، ٢٠٠٧

 كبيـراً  بينما تظهر المؤشرات أن الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات اإلنتاجية النفطية سوف تشهد تراجعـاً  

انخفـاض   أسـهم فـي  األمر الذي  م،٢٠٠٦عام % ١٥.٤١مقارنة مع  م٢٠٠٧عام  %١١.٩١- يصل إلى

  .م٢٠٠٧عام % ٢٨.٣إلى حوالي  ٢٠٠٦من إجمالي الناتج المحلي عام % ٣٥.١النسبية من  تهأهمي

  

في البنيان االقتصـادي اليمنـي    القطاعات اإلنتاجية السلعيةمن ناحية ثانية وعلى الرغم من أهمية 

مصـدر للغـذاء   باعتبارهـا  لسياسات االقتصادية واالستثمارية في سلم أولويات ا متميزةمكانة   واحتاللها

 ، أقل ممـا ينبغـي     ٢٠٠٧ها عام معدل نمو إال أن تستوعب أعلى نسبة من قوة العملو ،والمواد األولية

وعلى العكس مـن   ،خالل العامين على التوالي %٥٥.٢إلى % ٥٩.٤النسبية من  اأهميته وبالتالي انخفاض

عات اإلنتاجية الخدمية أخذت تلعب دور المحرك األساسي للعملية التنموية سـواء فـي   ذلك يالحظ أن القطا

القطـــاعات اإلنتاجيـة    حققتحيث  ،عملية تنويع مواطن العمل واإلنتاج أو رفع الناتج المحلي اإلجمالي

 ،٢٠٠٦نقطة مئوية عن النمو المحقـق عـام    ١.٤بزيادة مقدارها % ٢٠.٤الخدمية معدل نموُ قدر بحوالي 

عام % ٤٢.١األمر الذي أسهم في ارتفاع األهمية النسبية للقطاعات الخدمية في الناتج المحلي اإلجمالي من 

   .٢٠٠٧عام % ٤٦.٥م إلى ٢٠٠٦

  

الثالث والرابع مـن عـام    ينشهد األداء المالي الحكومي خالل الربعوفي جانب التطورات المالية         

 حيـث  ،يل تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها أإليـرادي واإلنفـاق  التطورات في مجامجموعة من  ٢٠٠٧

 ٤٣٧لتصل إلـى   ٢٠٠٧خالل الربع الرابع من عام % ١٨.٩ بلغ ملحوظاًنمواً حققت اإليرادات اإلجمالية 

النفقات العامة أما في جانب  ،٢٠٠٦مليار ريال خالل الربع الرابع لعام  ٣٥٣.٣مليار ريال مقارنة بحوالي 

مقارنة بالفترة نفسها  ٢٠٠٧لة فقد شهدت توسعاً كبيراً ونمواً عالياً خالل الربعين الثالث والرابع من عام للدو

لتصـل  % ٤١.٩سجلت النفقات العامة نمـواً بمقـدار    وباألخص خالل الربع الرابع، حيث ٢٠٠٦من عام 



 

وقد انعكست  ،م٢٠٠٦من عام  مليار ريال في الربع الرابع ٤٥٨.٩ مليار ريال مقارنة بـ ٦٥١قيمتها إلى 

الوضع الكلي للموازنة العامة للدولة خـالل الـربعين   التطورات في اإليرادات العامة والنفقات العامة على 

مليـار   ٤٩قيمته بحـوالي   تقدر حيث سجلت الموازنة العامة عجزاً فعلياً م،٢٠٠٧الثالث والرابع من عام 

مـن  % ٤٩و% ١٣.٤يمثـل   ،على التـوالي م ٢٠٠٧رابع للعام للربعين الثالث وال مليار ريال ٢١٤ريال و

من إجمالي النفقات العامة على التوالي مقارنة مع فائض تم % ٣٢.٩و% ١١.٩إجمالي اإليرادات العامة و 

مقـداره   مليار ريال للربع الثالث وعجزاً ٣٢.٦حوالي  والتي بلغ ٢٠٠٦ترة نفسها من عام تحقيقه خالل الف

% ٧.٥من إجمـالي اإليـرادات و   %٢٤.٩و% ٦.٩، بنسبة ٢٠٠٦ي الربع الرابع لعام مليار ريال ف ٩١.٥

  .من إجمالي النفقات على التوالي% ١٩.٩و

حقق العرض النقدي خالل الربعين الثالث والرابـع لعـام    وفي جانب التطورات النقدية والمصرفية       

 ١٥٨٦.٢ليبلغ نحو  ،%١٧.٤و % ١٧.٨الي بمعدالت نمو متقاربة بلغت على التوملحوظاً م تزايداً ٢٠٠٧

وقد واصل البنك المركزي اليمني خالل الـربعين الثالـث   . م ٢٠٠٧عام من مليار ريال نهاية الربع الرابع 

م إتباع سياسة نقدية مالئمة لدعم النشاط االقتصادي المحلـي ومواكبـة التطـورات    ٢٠٠٧والرابع من عام 

على سعر صرف مستقر للريال اليمني وتوفير السيولة المناسبة للقطاع  االقتصادية العالمية بهدف المحافظة

اسـتمر   كمـا المصرفي، ولم يجر البنك المركزي أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خالل نفس الفترة ، 

سعر إعادة الخصم الذي يمثل العائـد الـذي    "البنك المركزي في الحفاظ على معدل اتفاقيات إعادة الشراء 

على وضعه عند مسـتويات متقاربـة بلغـت     "ري بموجبه البنك المركزي أذون الخزانة من الجمهور يشت

خالل الربعين الثالـث والرابـع لعـام    % ١٧.٩٣م و ٢٠٠٦خالل الربعين الثالث والرابع لعام % ١٧.٨٩

ـ  ٦٥وقد ظلت مبالغ عمليات إعادة شراء أذون الخزانة ثابتة عند  ،م٢٠٠٧ ة ديسـمبر  مليار ريال منذ نهاي

فـي   "أشهر وسـنة   ٦أشهر و ٣: لآلجال الثالثة  "بينما بلغ إجمالي مبالغ مبيعات أذون الخزانة  ،م٢٠٠٢

م ٢٠٠٧مليار ريال نهاية ديسـمبر   ٥٤٣.٢مليار ريال مقابل نحو  ٤٠٥م حوالي ٢٠٠٦نهاية ديسمبر لعام 

وائد على الودائع أو الفوائد على السـلفيات  ولم تشهد أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية أي تغيرات سواًء الف

  %.٢١ ،%١٥ألسعار الفائدة على الودائع وهامش ألسعار الفائدة على السلفيات عند % ١٣والتي ظلت عند 

دوالر نهايـة  /ريـال ١٩٨.٣٣كما حافظ الريال اليمني على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول  

م وبمعـدل نمـو   ٢٠٠٧دوالر نهاية الفترة في ديسـمبر  /ريال ١٩٩.٢٤م مقابل ٢٠٠٦الفترة في ديسمبر 

وهذا يعني أن السياسة النقدية تميزت بالمرونة الكافية الستيعاب التغيرات في سعر الصرف بما  ،% ٠.٤٦

 يتواكب مع التطورات االقتصادية المحلية والخارجية، وبما يلبي بلوغ األهـداف والحـد مـن المعوقـات    

  .وبما يتفق وتحقيق األهداف العامة للقطاع النقدي ،واجهت المسار االقتصاديالتي  واالختالالت

  



 

العديد  )م٢٠٠٧ -٢٠٠٦(خالل الربعين الثالث والرابع لعامي  وأظهرت مستجدات النشاط المصرفي       

ـ  من التطورات اإليجابية ى لمجمل النشاط المصرفي التي تعكس تحسن المراكز المالية للبنوك وتحفيزها عل

مواكبة التغيرات العالمية، واالستعداد لتوفير متطلبات أنشطتها في التأجير التمويلي والحد من ودائعها لـدى  

الميزانية الموحدة للبنوك التجارية واإلسالمية في نهاية الربع الرابع من العـام   تالبنك المركزي حيث سجل

مقارنة % ٢٥بمعدل نمو بلغ و ٢٠٠٧ة العام نهايمليار ريال  ١٣٠٠.٤ملحوظاً لتصل إلى م ارتفاعاً ٢٠٠٧

للبنـوك  األصـول الخارجيـة    ت قيمةارتفعكما م، ٢٠٠٦مليار ريال نهاية الربع الرابع لعام  ١٠٤٠.٢مع 

مليار ريال خالل  ٢٧٨.٢م إلى ٢٠٠٦مليار ريال خالل الربع الرابع لعام  ٢٧٥.٤من التجارية واإلسالمية 

، وكان إجمالي األصول الخارجية للبنوك التجارية واإلسالمية %١ بلغ موم بمعدل ن٢٠٠٧الربع الرابع لعام 

الودائع المصـرفية خـالل الربـع     قيمة تفي حين بلغ ،%١٢.٥قد حقق معدل نمو خالل الربع الثالث بلغ 

% ٢٢.٩مقارنة بارتفاع نسـبته  % ٢٣.٥بمعدل نمو ومليار ريال  ١٠٥٠.٩م حوالي ٢٠٠٧الرابع من عام 

واستجابة للسياسات الرامية إلى تقوية المراكز المالية للبنوك التجارية من خـالل رفـع    ،لثالثخالل الربع ا

  .رؤوس أموالها وتقليص المخاطر التي قد تتعرض لها

نقطة مئوية في الربع الثالث من عـام   ٥.٧٦تراجع معدل التضخم العام بحوالي  وفي جانب التضخم       

فـي الربـع   % ١٨.١٧م، كما انخفض معدل التضخم العام من ٢٠٠٦ام م مقارنة بنفس الفترة من ع٢٠٠٧

  .م ٢٠٠٧خالل الربع الرابع من عام % ١٢.٤٨م إلى حوالي ٢٠٠٦الرابع من عام 

بمقـدار   ٢٠٠٧عام عجز في إلى تحقيق ميزان المدفوعات البيانات تشير  ةالخارجي التجارة قطاع وفي    

بحـوالي  م ٢٠٠٦عـام   مقارنة بفائض في  اإلجمالي تج المحليالنا من % ٠.٠٢وبنسبة  مليون دوالر٣.١

في عجز ميزان المـدفوعات  ويرجع السبب  ، ٢٠٠٦من الناتج عام % ٧.٦ وبنسبة دوالر مليون ١٤٤٦.٥

ر، مقابل مليون دوال ١٣٢٧.٧ والذي حقق عجزاً بمقدار إلى العجز  في الحساب الجاري ٢٠٠٧خالل عام 

حقق الحساب الرأسمالي والمالي فائضاً مقـداره   فيمامليون دوالر ،  ٢٠٥.٧ بمقدار ٢٠٠٦في عام فائض 

 وبالتالي ،على التوالي  لعام، ٢٠٠٧ ،٢٠٠٦خالل العامين مليون دوالر  ١١٧٩.٨و  مليون دوالر١٠٥٩.٧

  .من الناتج المحلي اإلجمالي لنفس الفترة% ٥.٨إلى % ٥.٦زيادة أهميته النسبية من 

مليـون دوالر   ٧١٣١إلـى   ٢٠٠٧ض قيمة الصادرات الوطنية خالل عام وعلى الرغم من انخفا 

بسـبب انخفـاض قيمـة    %٢.٥-وبمعدل يصل إلـى   ٢٠٠٦مليون دوالر عام  ٧٣١٦.٤مقارنة بحوالي 

 ٢٠٠٧خـالل عـام    %٨.٣ لليمن قد شهد نمواً بمقـدار  الخارجية  ةلتجاراحجم  الصادرات النفطية إال أن

 ١٣٢٤٢.٥ بحوالي مقارنة  اإلجمالي الناتج المحلي من %٦٩.٩ تمثل رمليون دوال ١٤٣٤٣.٣ليصل إلى 

وباألخص الواردات الغذائيـة والتـي شـهدت     قيمة الواردات وتزايد نتيجة لنمو  ٢٠٠٦عام مليون دوالر 

  .ارتفاعاً غير مسبوق 



 

لنمو االقتصادي العالمي  وفي أهم معدالت ا) ١(جدول 
  الكتل االقتصادية اإلقليمية

  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الكتل االقتصادية والدول
  ٥.٢  ٥.٤  ٤.٨  العالم

  ٢.٥  ٢.٩  ٢.٥  االقتصاديات  المتقدمة
  ١.٩  ٢.٩  ٣.١  الواليات المتحدة األمريكية

  ٢.٥  ٢.٨  ١.٥  منطقة اليورو
  ٢.٠  ٢.٢  ١.٩  اليابان
واألسواق الدول النامية 

  ٨.١  ٨.١  ٧.٥  الصاعدة 

  ٥.٧  ٥.٦  ٥.٦  أفريقيا
  ٥.٨  ٦.٣  ٥.٦  وسط وشرق أوروبا

  ٧.٨  ٧.٧  ٦.٦  دول الكومنولث المستقلة
  ٩.٨  ٩.٨  ٩.٢  أسيا النامية
  ١١.٥  ١١.١  ١٠.٤  الصين
  ٨.٩  ٩.٧  ٩.٠  الهند

  ٥.٩   ٥.٦  ٥.٤  الشرق األوسط
  ٥.٠  ٥.٥  ٤.٦  نصف الكرة الغربي

لنقد الدولي ، تقرير أفاق االقتصاد صندوق ا: المصدر
 ٢٠٠٧العالمي ، أكتوبر 

  العالمية االقتصاديةالتطورات . ١

  النمو االقتصادي العالمي. ١-١

% ٥.٢ وصلت إلـى  ٢٠٠٧خالل العام  نسبياً د العالمي تحقيق معدالت نمو مرتفعةاالقتصا واصل         

االقتصـاد العـالمي مـن     هشهد نتيجة لما %٥.٤ والبالغ ٢٠٠٦عام  وإن كانت أقل من المستوى المتحقق

والـذي شـهد    ،٢٠٠٧على وجه الخصوص خالل النصف الثاني من العـام  وتراجعه  أسهمت فيتحديات 

انهيـار  و استمرار التراجع في قطاع اإلسـكان  جراءلواليات المتحدة لاالقتصادي  األداءفي  اًملحوظ اًتباطؤ

أسواق المال العالمية منذ أواخر يوليـو عـام    فيتوترات  األمريكي وما نتج عنها منسوق الرهن العقاري 

  . يسية، وارتفاع أسعار النفط والتراجع في قيمة الدوالر مقابل العمالت العالمية الرئ٢٠٠٧

خالل  %١.٩تراجع النمو االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية إلى  إلىاإلحصائية  المؤشرات وتشير 

حافظ  فيما ،٢٠٠٦عام  ٢.٩مقارنه بـ  ٢٠٠٧العام 

% ٢.٠على نموه القـوي بمعـدل    يالياباناالقتصاد 

، يدعمـه  ٢٠٠٦عام % ٢.٢مقارنة بـ  ٢٠٠٧عام 

يعتبر أهم محركات النمو  نمو القطاع الخارجي الذي

في اليابان وبالتـالي فـإن تراجـع أداء الشـركاء     

التجاريين األساسيين لليابان مثل الواليات المتحـدة  

األمريكية يعمل على زيادة درجة المخاطر لالقتصاد 

 أثـرت فقـد  وعلى مستوى منطقة اليورو  ،الياباني

مجموعة من العوامل على النمو في المنطقة أبرزها 

واضـطراب   ع النمو في الواليـات المتحـدة،  تراج

األسواق المالية، إضافة إلى أن ارتفاع قيمة اليـورو  

علـى نمـو الصـادرات     مقابل الدوالر شكل تهديداً

% ٢.٨مقارنة بــ   ٢٠٠٧عام % ٢.٥ ، وبالتالي انخفاض معدل النمو االقتصادي المتحقق إلىاألوروبية 

٢٠٠٦.   

، يقوده % ٨.١ وصل إلى٢٠٠٧عام خالل نمو مرتفع معدل على  تحافظقد وبالنسبة لالقتصاديات النامية ف

ـ   ٢٠٠٧عام % ١١.٥القتصاد الصيني الذي بلغ لالنمو القوي  ونمـو   ،٢٠٠٦عـام  % ١١.١مقارنـة بـ

نتيجة التزايـد فـي    ،٢٠٠٧خالل عام  اإفريقياستمر النمو القوي في  فيما ، %٨.٩االقتصاد الهندي البالغ 

جنوب الصحراء مثل نيجيريا  اإفريقيللبترول في عدد من الدول المصدرة للبترول في  جيةاإلستخرااألنشطة 



 

  )أسعار المستهلك( معدالت التضخم العالمي ) ٢(جدول 
  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الكتل والدول االقتصادية

  ٢.١  ٢.٣  ٢.٣ المتقدمةتاالقتصاديا
  ٢.٧  ٣.٢  ٣.٤ الواليات المتحدة
  ٢.٠  ٢.٢  ٢.٢ منطقة اليورو

  -  ٠.٣  ٠.٣ - اليابان
  ٢.١  ٢.١  ٢.١  المتقدمة األخرىتاالقتصاديا

اقتصاديات الدول الصاعدة والدول 
  ٥.٩  ٥.١  ٥.٢  النامية

  حسب المجموعات اإلقليمية
  ٦.٦  ٦.٣  ٦.٦ أفريقيا

  ٥.١  ٥.٠  ٤.٩  شرق ووسط أوروبا
  ٨.٩  ٩.٤  ١٢.١  دول الكومنولث المستقلة

  ٥.٣  ٤.٠  ٣.٦ آسيا النامية
  ١٠.٨  ٧.٩  ٦.٩ الشرق األوسط

  ٥.٣  ٥.٤  ٦.٣  نصف الكرة الغربي
  ٢.٣  ٢.٣  ٢.٣ االتحاد األوروبي

 .٢٠٠٧صندوق النقد الدولي ، آفاق االقتصاد العالمي ابريل  : المصدر

% ٥.٩إلـى   تمرتفعة وصل نمو اقتصادية معدالت والذي سجلفي الشرق األوسط كذلك الحال وانجوال، و

سعار النفط والغاز والطلـب المحلـي القـوي،    أمدعوما بارتفاع ٢٠٠٦عام % ٥.٦مقارنة بـ  ٢٠٠٧عام 

  .باإلنفاق الحكومي القوي ضافة إلى التوسعات في استثمارات القطاعات الغير نفطية مدعوماًإ

  

  التضخم العالمي.  ٢-١

معدل  بلغحيث  ، ٢٠٠٧عام خالل  منخفضة تضخمالمتقدمة من الحفاظ على معدالت تمكنت الدول         

 وقـد سـجل االقتصـاد   ، ٢٠٠٦عـام  % ٢.٣مقارنة مع % ٢.١حوالي بأسعار المستهلكين  التضخم مقاساً

 مـا بلـغ  في ،، ٢٠٠٦% ٣.٢مقارنة بـ ٢٠٠٧عام % ٢.٧معدل التضخم إلى نحو  اً فيضااألمريكي انخف

منطقـة اليـورو   فـي  معدل التضخم 

، على الرغم من ٢٠٠٧عام % ٢نحو

  .الغذائية والوقود  ارتفاع أسعار السلع

رتفاع أسعار السلع الغذائيـة  ونتيجة ال

لهـذه  فاع الوزن النسبي والوقود وارت

في الـرقم القياسـي ألسـعار     السلع

الضـغوط  فقـد تزايـدت    المستهلكين

التضخمية في المناطق األخرى مـن  

العالم، حيث شهد التضخم في الـدول  

 ٢٠٠٧عـام   ملحوظاً النامية ارتفاعاً

% ٥.١مقارنة بـ % ٥.٩وصل إلى 

  . ٢٠٠٦عام 

مقارنة  ٢٠٠٧عام % ١٠.٨إلى فيها وصل معدل التضخم  فقد ،الشرق األوسط قتصاديات منطقةوبالنسبة ال

الحكـومي   اإلنفـاق ، على وجه الخصوص في دول الخليج ويعزى ذلك إلى ارتفاع ٢٠٠٦عام % ٧.٥بـ 

وانخفاض سعر الدوالر األمريكي الذي ترتبط به عمالت دول مجلس التعاون الخليجي باسـتثناء   ،والخاص

  .ي جانب العرض وارتفاع تكلفة المواد الخامالكويت، إضافة إلى االختناقات ف

  

  



 

  برميل/ تطورات أسعار النفط العالمية دوالر) ٣(جدول 
 الثالث الربع  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  البيان

٢٠٠٧  
 الرابع الربع

٢٠٠٧  
  ٨٥.١٨  ٧١.٥٩  ٦٩.١٠  ٦١.٠٨  أوبك

  ٨٨.٧٩  ٧٤.٨٧  ٧٢.٥٥  ٦٥.١٦  مزيج برنت
غربي 
  ٩٠.٨٢  ٧٥.٣٤  ٧٢.٢٩  ٦٦.٠٤  تكساس

أعداد ( نشرة منظمة األقطار المصدرة للنفط أوبك : المصدر
 )مختلفة

  التطورات في أسواق النقط العالمية . ٣-١

  : تطورات أسعار النفط. ١-٣-١
مـن  خالل الربعين الثالث والرابع السوق النفطية العالمية حالة من التذبذب وعدم االستقرار  شهدت        

لشرائية للدوالر األمريكي أمـام العمـالت الرئيسـية    ، ويعود ذلك إلى الهبوط الحاد في القيمة ا٢٠٠٧عام 

،  من الـنفط  وتدني المخزون العالمي وارتفاع حدة المضاربات والقلق حول مستقبل الطاقة ،خاصة اليورو

لعوامل الجيوسياسية الناجمة عن حالة عدم االستقرار التـي تشـهدها   لإضافة إلى استمرار التأثيرات السلبية 

إلـى   األزمة التي يشهدها شمال العـراق التوتر األمريكي اإليراني و وتزايد ،وسطبعض مناطق الشرق األ

  .عدد من التغيرات التي أثرت على الطلب والعرض من النفط العالمي جانب 
  

 لـم إلى مسـتويات قياسـية    ٢٠٠٧لتصل نهاية العام  اًتصاعدي أسعار النفط اتجاهاًاتخذت ونتيجة لذلك فقد 

تجاوز كالً من متوسـط   ، حيثمن قبلشهدها ت

 ٧٤.٨٧سعر مزيج برنت وغربـي تكسـاس   

دوالر خالل الربـع الثالـث    ٧٥.٣٤دوالر و 

ــى  دوالر  ٩٠.٨٢دوالر و ٨٨.٧٩ليصــل إل

بينمـا بلـغ     ،خالل الربع الرابع على التـوالي 

متوسط سعر سلة أوبك خالل الربعين الثالـث  

                                                     .  ٢٠٠٧لعام  دوالر على التوالي ٨٥.١٨دوالر و ٧١.٥٩والرابع 

  : الطلب العالمي على النفط. ٢-٣-١
، ٢٠٠٧عـام   خـالل  اليوم/ مليون برميل ١.٢بواقع  على النفط الخام ارتفاعاً الطلب العالمي سجل       

 اليـوم عـام  / مليون برميل ٨٤.٥٧اليوم مقارنة بـ /مليون برميل ٨٥.٧٧ليصل إلى % ١.٤ نمو بمعدلو

الطلب العالمي على النفط في عدد من الدول الرئيسـية المسـتهلكة للـنفط      ويرجع ذلك إلى تزايد ،٢٠٠٦

الطلب العـالمي   وقد سجل، بلدان  هذه ال خاصة في الصين والهند والناتج عن النمو االقتصادي التي تشهده

 ٨٧.١و  ٨٥.٥صل إلـى  ارتفاعاً ملحوظاً حيث و ٢٠٠٧من عام على النفط خالل الربعين الثالث والرابع 

اليـوم خـالل نفـس    / مليون برميل ٨٥.٤٢اليوم و / مليون برميل ٨٤.٣٤مقارنة بـ اليوم /مليون برميل 

  . ٢٠٠٦الفترة في عام 

يالحظ أن الصين قد حققت أكبر زيادة  ٢٠٠٧صادية المختلفة على النفط خالل عام وبتحليل طلب الكتل االقت

الكبير الذي تحققـه   االقتصادي النموالذي يعزى إلى و% ٦ بنسبةفي الطلب على النفط ، حيث سجلت نمواً 

وسـط  ه منطقة الشـرق األ تالنشاط االقتصادي الذي شهد،  كما أن زيادة الطلب على الطاقة وبالتالي الصين



 

  )اليوم / مليون برميل( تطورات الطلب العالمي على النفط                 ) ٤(جدول 
 

  األقاليم العالمية 

   الربع الرابع لثالربع الثا

٢٠٠٦  

  

٢٠٠٧  

% معدل النمو

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  

  ١.٠٧  ٢٥.٥٧  ٢٥.٣٠  ٢٥.٦٤ ٢٥.٤٠ ٢٥.٥٠ ٢٥.٥٣ أمريكا الشمالية

  ١.٧٩ -  ١٥.٣٥  ١٥.٦٣  ١٥.٧٤ ١٥.٧٢ ١٥.٤٠ ١٥.٦٠ أوروبا الغربية

  ١.٠٤ -  ٨.٣٢  ٨.٤٠  ٨.٧٥ ٨.٧١ ٧.٨١ ٧.٨٥ )OECD(الباسفيك

  ٢.٢٠  ٩.٠٢  ٨.٨٣  ٩.٢٥ ٨.٩٤ ٨.٨٩ ٨.٦٤ يويةالدول األس

  ٢.٩٨  ٥.٤١  ٥.٢٦  ٥.٥٢ ٥.٣٣ ٥.٥٧ ٥.٣٨ أمريكا الالتينية

  ٤.٦٦  ٦.٤٨  ٦.١٩  ٦.٤٤ ٦.١٨ ٦.٦٠ ٦.٣٥ الشرق األوسط

  ٣.٩٤  ٣.١٢  ٣.٠٠  ٣.١٨ ٣.٠٧ ٣.٠٩ ٢.٩٥ أفريقيا

  ٦.٠٢  ٧.٦٠  ٧.١٦  ٧.٣٨ ٦.٩٤ ٧.٧٢ ٧.٢٣ الصين

  ٤.٥٣  ١٢.٥٠  ١١.٩٦  ١٢.٦١ ١٢.٠٧ ١٢.٦٢ ١٢.٠٢ بقية دول العالم

  ١.٤٢  ٨٥.٧٧  ٨٤.٥٧  ٨٧.١٣ ٨٥.٤٢ ٨٥.٤٩ ٨٤.٣٤ العالم

 )أعداد مختلفة( نشرة منظمة األقطار المصدرة للنفط أوبك:المصدر

، وجـاءت   ٢٠٠٧خالل عام % ٤.٧وبمعدل نمو يصل إلى  على النفط دول المنطقة أسهم في زيادة طلب 

وبمعدل يصـل إلـى    ٢٠٠٧الدول األفريقية في المرتبة الثالثة من حيث نمو الطلب على النفط خالل العام 

ودول أمريكـا الشـمالية   % ٢.٢تقريباً ، ثم الدول اآلسيوية % ٣تلتها دول أمريكيا الالتينية بمعدل % ٣.٩

، وعلى العكس من ذلك سجلت كل من دول أوربا الغربية ودول الباسفيك تراجعاً في طلبهـا علـى   % ١.١

ــام  ــنفط الخ ال

ــام   ــالل ع خ

، حيث  ٢٠٠٧

بلغ معدل النمو 

للطلــب علــى 

النفط فـي دول  

-أوربا الغربية 

وفــي % ١.٨

-دول الباسفيك 

ــع %١ ، ويرج

ــك بدرجــة  ذل

ي معظم هذه الدول سياسات ترشيد للطاقة نتيجة الرتفاع مستوى أسعار النفط وإمتالك هـذه  رئيسية إلى تبن

  .الدول للتكنولوجيا الالزمة للترشيد 

  

  : النفط منالعرض العالمي . ٣-٣-١
اليـوم خـالل   / مليون برميل ٨٤.٨ إلىالعرض العالمي من النفط  إلى ارتفاعتشير البيانات األولية        

كمـا  %. ٣٦.٧فيها األوبك بنحو  ت، ساهم٢٠٠٦اليوم عام / مليون برميل ٨٤.٦مقارنة بـ  ٢٠٠٧العام 

في  ٢٠٠٧عام ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر  ٥٠٠منظمة أوبك زيادة اإلنتاج بنحو  أقرت

فـي دول   وهذا ما يفسر توقع زيادة العـرض ، ٢٠٠٧نوفمبر  ١٨ -١٧اجتماع دول المنظمة خالل الفترة 

منظمـة الـدول    قرار جاءحيث . ٢٠٠٧اليوم خالل الربع الرابع من العام / مليون برميل ٣١.٧أوبك إلى 

تراجع مخزون النفط الخام فـي   :عدد من العوامل منهااستجابة لأوبك المتعلق بزيادة اإلنتاج  المصدرة للنفط

مما  ،خالل شهر سبتمبر إلى أدنى مستوياتهاإحدى وحدات التخزين الرئيسية في الواليات المتحدة األمريكية 

أعاد المخاوف إلى األسواق باحتمال حدوث نقص في اإلمدادات إلى جانب التوترات الجيوسياسية في منطقة 



 

  اليوم/ مليون برميل -العرض العالمي من النفط ) ٥(جدول  
 

  البيان

  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  الرابع الربع  الثالث الربع

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  ٥٣.٩  ٥٣.٧  ٥٤.٢ ٥٤.٣  ٥٣.٤  ٥٣.٨ أوبكخارج

  ٣١.٠  ٣٠.٩  ٣١.٧ ٣٠.٤  ٣١.٠  ٣١.١ أوبك

  ٨٤.٨  ٨٤.٦  ٨٥.٩ ٨٤.٧  ٨٤.٤  ٨٤.٩ العالمي

أعداد ( نشرة منظمة األقطار المصدرة للنفط أوبك : المصدر
 )مختلفة

المنشـآت  توقف العمل فـي بعـض   من عنها  وما ينتجالشرق األوسط ، والتهديدات المرتبطة باألعاصير 

  .في خليج المكسيك النفطية 

اليـوم  /مليون برميـل  ٥٤.٢و  يوم/مليون برميل ٥٣.٤إلى  من خارج أوبك  النفطي المعروض وصل كما

، نتيجة ٢٠٠٧خالل الربعين الثالث والرابع 

لزيادة اإلنتاج فـي دول منظمـة التعـاون    

لتصل إلى ) OECD(االقتصادي والتنمية 

مليـون   ٢٠.١اليوم و /مليون برميل ١٩.٨

  . اليوم خالل نفس الفترة/برميل

أن يبلغ العرض العالمي من  المحتملمن و

اليوم على التوالي خالل الربعين الثالث والرابع من / مليون برميل ٨٥.٩اليوم و / مليون برميل ٨٤.٤النفط 

  .٢٠٠٦اليوم عام / مليون برميل ٨٤.٧اليوم و / مليون برميل ٨٤.٩مقارنة بـ  ٢٠٠٧العام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ي فالتطورات االقتصادية . ٢
على المسـتويين  متميزة  اقتصادية من مكانة نظراً لما تحتلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية       

تحليـل  والدراسـة  تناول بالسـي إن هذا العدد من النشرة الفصلية للمستجدات االقتصادية ف ،اإلقليمي والدولي

وفقاً للبيانات اإلحصـائية المتـوفرة    صادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةلتطورات االقتمجمل ا

   :وذلك على النحو التالي 

  ةالكلي يةالتطورات االقتصاد.١-٢

باألسعار الجارية مقاساً مجلس التعاون لدول الخليج العربية دول الناتج المحلي اإلجمالي ل شهد       

تالية خالل السنوات تطورات إيجابية وزيادات مت

في عام مليار دوالر  ٧١٩.٤ الماضية ليصل إلى

مليار دوالر  ٦١٩.٢ مقارنة بحواليم  ٢٠٠٦

بذلك معدل نمو بلغ   محققاً ،م٢٠٠٥عام في 

ويرجع ذلك إلى استمرار ، % ١٦.٣حوالي  

في السوق الدولية لتصل تصاعد أسعار النفط 

 أسهمومع ذلك فقد  ،مستويات قياسية  إلى

في النصف لتراجع الطفيف في أسعار النفط ا

 منظمة اتخاذ وبالذات بعد  ٢٠٠٦الثاني من عام 

في الحد من معدالت النمو بتخفيض مستويات إنتاج المنظمة  قراراً ) أوبك( األقطار المصدرة للنفط

  .االقتصادية العالية التي كانت متوقعه في دول المجلس 

اإلجمالي  للمملكة العربية  السعودية قد شكل أكثر من نصف إجمالي الناتج أن الناتج المحلي  الجدير بالذكر 

بينما شكل النـاتج المحلـي لدولـة     ٢٠٠٦مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام دول المحلي اإلجمالي ل

  ) .١٢(دول المجلس الجدول لاألمارات العربية المتحدة أكثر من ربع إجمالي الناتج 

 : قتصاديالنمو اال. ١-١-٢
فـي  تشير تقديرات النمو االقتصادي للناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج العربية باألسـعار الثابتـة          

أسعار الـنفط خـالل معظـم     من ارتفاعسجلت معدالت نمو مرتفعة مستفيدة أن دول المجلس  )٧(الجدول 

م في ثالث دول هي اإلمارات ٢٠٠٥ م بالمقارنة مع عام٢٠٠٦حيث زادت معدالت النمو خالل عام ، السنة

لربع األخير من السنة ثالث دول هـي  ابينما تأثرت بعض الشيء بقرار منظمة أوبك خالل ، وعمان وقطر 

بالمقارنة مع عـام   ٢٠٠٦البحرين والسعودية والكويت والتي انخفضت فيها معدالت النمو خالل الفترة عام 

لمتحدة أكبر معدل نمو اقتصادي خـالل العـام وصـل إلـى     ، وقد سجلت دولة اإلمارات العربية ام٢٠٠٥

  الخليجي التعاون مجلس لدول المحلي الناتج) ٦( جدول
  )٢٠٠٦-٢٠٠٥(  للفترة

  
  البيان

 المحلي الناتج
  دوالر مليار اإلجمالي

 الناتج من الفرد نصيب
  دوالر

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
 ٣٨٩٨٤ ٣٢٥٣٤ ١٦٤.٨ ١٣٣.٥  اإلمارات
 ٢١٢٢٤ ١٨٥٢١ ١٥.٨ ١٣.٤  البحرين
 ١٤٧٢٥ ١٣٦٣٩ ٣٤٨.٦ ٣١٥.٣  السعودية
 ١٣٧٢٧ ١٢٢٨٩ ٣٥.٦ ٣٠.٨  ًعمان
 ٦٢٩٠٥ ٥٣٣٤٥ ٥٢.٧ ٤٢.٤  قطر

 ٣٣٣٩١ ٢٩٢٤٠ ١٠١.٩ ٨٣.٨  كويتال

 ٧١٩.٤ ٦١٩.٢  اإلجمالي
 

٣٤٠٦٢.٣ 
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شكل (١) االيرادات العامة آنسبة من الناتج المحلي    % 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

ثم عمان، فالبحرين ، وجاءت المملكة العربية السعودية % ٧.١ثم قطر % ٨تلتها الكويت بحوالي % ١٠.٢

في المرتبة األخيرة من حيث معـدل النمـو   

  % .٤.٣ حيث بلغ االقتصادي المتحقق 

  

  

  

  : متوسط دخل الفرد السنوي. ٢-١-٢
إلـى أن  ) ٦(الجـدول   بيانـات ير تش       

 النـاتج المحلـي  متوسط نصيب الفرد مـن  

دوالر للفـرد   ٢٦٥٩٥مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ارتفع من  في دولاألسعار الجارية ب اإلجمالي

ويعـزي   ،%٢٨مسجال بذلك معدل نمو بلغ حوالي ، م٢٠٠٦دوالر عام  ٣٤٠٦٢م إلى حوالي ٢٠٠٥عام 

وقد حافظـت كـل مـن قطـر     ، لى تحسن مستوى دخل الفرد في جميع دول الخليج العربيهذا االرتفاع إ

للفرد /دوالر ٦٢٩٠٥واإلمارات على أعلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عند مستويات 

بينما كان متوسط نصيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي      ،٢٠٠٦للفرد على التوالي لعام /دوالر ٣٨٩٨٤و 

 ١٣٧٣٧للفرد و / دوالر ١٤٧٢٥لي لكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان عند مستويات اإلجما

  .م٢٠٠٦للفرد على التوالي لعام / دوالر

  

  التطورات المالية. ٢-٢

  :  اإليرادات العامة. ١-٢-٢
 ،٢٠٠٦خالل عام  اًملموس ارتفاعاًمجلس التعاون لدول الخليج العربية دول اإليرادات العامة ل تشهد       

 بـمليار دوالر مقارنة  ٣١٦.١ لتصل إلى

بمعـدل  و ٢٠٠٥مليار دوالر عام  ٢٥٤.٢

وقـد شـكلت إجمـالي     ،%٢٤.٤ بلغ نمو

اإليرادات العامة لدول المجلـس  حـوالي   

من الناتج المحلي اإلجمالي لمجلـس  % ٤٤

م ٢٠٠٦خليج العربية عـام  التعاون لدول ال

تثناء دولـة  باسو، م٢٠٠٥لعام % ٤١مقابل 

 التعاون مجلس لدول اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل) ٧( جدول
  ٢٠٠٦-٢٠٠٥( للفترة الخليجي

  الدولة

 بالعمالت المحلي الناتج نمو معدل
  % الوطنية

 النمو معدل
  الربالدو

  الجارية باألسعار  الجارية باألسعار  الثابتة باألسعار
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  ٢٣.٤  ٢٥.٦  ٢٣.٤  ٢٥.٦  ١٠.٢  ٨.٢  اإلمارات
  ١٧.٦  ١٩.٨  ١٧.٦  ١٩.٨  ٦.٥  ٧.٩  البحرين
  ١٠.٦  ٢٦  ١٠.٦  ٢٦  ٤.٣  ٦.١  السعودية
  ١٥.٦  ٢٤.٦  ١٥.٦  ٢٤.٦  ٦.٦  ٥.٨  ًعمان
  ٢٤.٢  ٣٣.٨  ٢٤.٢  ٣٣.٨  ٧.١  ٦.١  قطر
  ٢١.٦  ٤١  ٢٠.٩  ٣٩.٧  ٨  ١٠  الكويت
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إلى الناتج المحلي اإلجمـالي  اإليرادات العامة  نسبةفي  ن جميع دول المجلس قد حققت ارتفاعاًأقطر يالحظ 

 و ،في المملكة العربيـة السـعودية  % ٥١.٥٢ بينتراوحت  ، والتي)١(الشكل البياني رقم ذلك يوضحكما 

  .في دولة قطر% ٢٩.٦٥

  :النفقات العامة. ٢-٢-٢
 م٢٠٠٦عام % ١٣.٧ نمواً بمقدارمجلس التعاون لدول الخليج العربية دول لنفقات العامة في ا حققت       

، وقد تفاوتت معدالت  لدول المجلس الناتج المحلي اإلجمالي من %٢٧ تمثل ،مليار دوالر ١٩٤٧صل إلى تل

المتحـدة أعلـى    العربيـة  تاإلماراحققت دولة   النمو في جانب النفقات العامة من دولة إلى أخرى ، حيث

للنفقات العامـة بلـغ حـوالي      معدل نمو

، فيمـا بلـغ    ٢٠٠٦خالل عام % ٢٢.٩

، سلطنة عمان في% ٦.٤معدل نمو  أدنى

غير أن هناك بعض التبـاين بـين دول   

المجلس في جانب األهمية النسبية للنفقات 

العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لعـام  

ة بنسب فقد ارتفعت النفقات العام ،م٢٠٠٦

م في اإلمارات والبحرين والسعودية وبنسبة اقل في كل من ٢٠٠٥عما حدث في عام  متساوية أو أعلى قليالً

   .سلطنة عمان وقطر والكويت

  

النفقات العامة لدول الخليج العربية لم تواكب مسـتوى النمـو فـي    جانب أن وتيرة النمو في  الجدير بالذكر

وهذا يعكس درجة جيدة في األوضاع المالية في جانب ضـبط   ،م٢٠٠٦اإليرادات العامة خالل عام جانب 

من خالل التوجهات الرامية إلى التركيز علـى  ، النفقات العامة بخالف ما كان يحدث في السنوات الماضية

وتفعيل مساهمة  ،البتروكيماوية والقطاع العقاريو اإلستخراجيةصيانة البنية التحتية والتوسع في الصناعات 

  .لقطاع الخاص في تعزيز التنمية االقتصادية وتنويع النشاط االقتصاديدور ا

  :مجلس التعاون لدول الخليج العربية ية لدولحكومالات زنوالمل الكلي الموقف. ٣-٢-٢
أدى تضافر عدد من التطورات في جانبي اإليرادات والنفقات الحكومية وفي السياسات المالية خـالل         

في أسعار النفط والسلع األولية إلى تحسن األوضاع  التي شهدت ارتفاعاً، وت السابقة لهم والسنوا٢٠٠٦عام 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع وجود اختالف جزئي في مسـتوى التحسـن بـين    دول المالية في 

ر خالل عام بشكل كبي المجمعةتحسن الوضع الكلي للميزانيات الحكومية  النهائيةفقد كانت المحصلة ، الدول

شكل (٢) النفقات العامة آنسبة من الناتج المحلي  % 
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شكل (٣) العجز أو الفائض آنسبة من الناتج المحلي    % 

٠
٥
١٠
١٥
٢٠
٢٥

االمارات البحرين السعودية ُعمان قطر الكويت
٢٠٠٥ ٢٠٠٦

مـن النـاتج   % ١٦.٩مليار دوالر بنسبة تقدر بحـوالي   ١٢١.٤ليصل الفائض الكلي إلى حوالي  ،م٢٠٠٦

  .مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدولالمحلي اإلجمالي 

مليون دوالر لعـام   ٣٨٨٧والتي تراجع الفائض فيها من  ،تم استثناء الميزانية الحكومية لدولة قطرما وإذا 

ــى ٢٠٠٥ ــام  ٦٤١م إل ــون دوالر لع ملي

يمكن القول أن الدول الخليجية قد  ،م٢٠٠٦

حققت فوائض مالية مرتفعة خـالل عـام   

م حيث تشير البيانـات المتاحـة أن   ٢٠٠٦

الفائض في ميزانية كـل مـن السـعودية    

من الناتج % ٢١والكويت قد تعدى مستوى 

وتعـدى   ،م٢٠٠٦المحلي اإلجمالي لعـام  

بينما كانت عند مستويات اقل من  ،الملحي اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة من الناتج% ١١مستوى 

  .لبقية الدول وتمثل هذه النتائج استمرارا لألداء المالي الجيد الذي حققته هذه الدول منذ مطلع األلفية% ٩

  

  التطورات النقدية والمصرفية .٣-٢

ت قيمة عمالتها مقابل يوالتي تتبع سياسة تثب، اون الخليجيمجلس التع دولالسلطات النقدية في  سعت       

رفع معدالت أسعار الفائـدة فـي سـياق    من خالل الحفاظ على استقرار سعر صرف عمالتها  إلى الدوالر

غير أن انتعاش النشاط االقتصادي في دول مجلس التعاون لـدول الخلـيج   ، ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية

ترتب عنه زيـادة فـي اإلنفـاق الحكـومي      ،اع أسعار النفط وزيادة اإليرادات النفطيةالعربية في ظل ارتف

األمر الذي سـاهم  ، كما صاحب ذلك زيادة في إقراض المصارف للقطاع الخاص ،وارتفاع العرض النقدي

ء السلطات النقدية الخليجية احتـوا  بالرغم من محاولة، غير مسبوقة مستوياتفي ارتفاع معدل التضخم إلى 

  . نمو العرض النقدي

  : التطورات في العرض النقدي. ١-٣-٢
 من دولة إلى أخـرى  متفاوتاً دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواًفي حقق العرض النقدي        

% ٣٣.٨اإلمـارات مـن   دولة العرض النقدي في  ، حيث تراجع معدل نمو )م٢٠٠٦-٢٠٠٥( الفترةخالل 

إلى % ٤٣.٣وفي قطر من % ١٤.٩إلى % ٢٢وفي البحرين من ، م٢٠٠٦لعام  %٢٣.٢م إلى ٢٠٠٥لعام 

أكبر من النمـو   ٢٠٠٦عام  اًنمو في باقي دول المجلس العرض النقدي وعلى العكس من ذلك حقق ،%٣٨



 

فـي  و ،%١٩.٣م إلـى  ٢٠٠٥لعام % ١١.٦فقد ارتفع هذا المعدل في السعودية من  ،٢٠٠٥المتحقق عام 

وفي الكويت مـن   ،%٢٤.٥ إلى% ٢١.٤عمان من 

نقـاط   ٩أي بزيادة تقـارب  % ٢١.٧إلى % ١٢.٣

   .مئوية

أن  "النقد وشبة النقد "وتظهر مكونات العرض النقدي 

العملة  "الضيق  مية النسبية لعنصر النقد بمفهومهاأله

قد انخفضت في دول " المتداولة والودائع تحت الطلب

ت نسبة وقد تراوح ،مجلس التعاون باستثناء البحرين

 وفي المقابلاألهمية النسبية لعنصر النقد  تمقابل انخفضوبال تين،نقاط مئوية ونقطتين مئوي ٦االنخفاض بين 

  ).الودائع اآلجلة والودائع بالعمالت األجنبية( زيادة األهمية النسبية لعنصر شبة النقد 

  

  : العوامل المؤثرة على العرض النقدي.٢-٣-٢
قـد   المصـرفي  للجهازإلى أن صافي الموجودات األجنبية ) ٩(لتي يوضحها الجدول تشير البيانات ا       

و ٢٠٠٥على العرض النقدي بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة فرديـة خـالل عـامي     أثرت

فقد كان لصافي الموجودات األجنبية آثار توسعية في كافة الدول باستثناء اإلمارات الـذي تحـول    .٢٠٠٦

-بلغـت نسـبته حـوالي    ، ٢٠٠٦ثر انكماشي خالل عام اتوسعي لصافي الموجودات األجنبية إلى األثر ال

أما في جانب االئتمـان   ،ويعزى ذلك إلى انتهاج السلطات النقدية اإلماراتية سياسة نقدية انكماشية% ٦.٧١

المحلي فيالحظ أن اآلثار االنكماشية لصافي 

كانـت   ٢٠٠٦االئتمان المحلي خالل عـام  

 ،٢٠٠٥عـام  بالر في السعودية مقارنـة  اكب

أسهمت الزيادة فـي  وعلى العكس من ذلك 

فـي نمـو وتوسـع     صافي االئتمان المحلي

 وإن كانقية الدول آثار العرض النقدي في ب

مـن دولـة إلـى أخـرى      بصورة متفاوتة

وقطـر  اإلمـارات  كل مـن   وباألخص في

  .عمانو

والبحرين آثـار   الكويتبينما شهدت كل من 

- ٢٠٠٥( للفترة النقدي العرض مكونات) ٨( جدول
٢٠٠٦% (  

  
  البيان

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
  النقد شبة  النقد  النقد شبة  النقد

 ٣٠.٠٦٦٩.٩٤ ٣٢.٢٣٦٧.٧٧  اإلمارات
 ٣١.٨٦٦٨.١٤ ٣٠.٢٥٦٩.٧٥  البحرين
 ٤٧.٣٤٥٢.٦٦ ٥١.٢١٤٨.٧٩  السعودية
 ٢٧.٤٢٧٢.٥٨ ٣١.٥٧٦٨.٤٣  ًعمان
 ٣١.٤٥٦٨.٥٥ ٣٤.٧٩٦٥.٢١  قطر
 ٢٢.٣٠٧٧.٧٠ ٢٨.٤٨٧١.٥٢  الكويت
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 العرض على المؤثرة العوامل في السنوي التغير)٩(جدول

  ) %٢٠٠٦ -٢٠٠٥(  الخليجي التعاون مجلس لدول النقدي
 

  البيان

 الموجوداتصافي

  األجنبية

االئتمان  صافي

  المحلي 

 البنود صافي

  األخرى

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

٢٩.٥٧٢٣.٧٣  ٦.٧١٤٥.٨٨٤١.٠٨-١٤.٨٠ اإلمارات

٣٦.٠٤٩٥.٦١ ٢٥.٣٩٥٩.٢١٢٢.٧٧٧.٦٠ البحرين

١٦.٥٤٦.٦٩٣٦.٨٩-٩.٣٩-٥٨.٩٥٥٢.٥٢ السعودية

١١.٠٨ ١٨.٦٥٢.٦٥ ٣٧.٩٠٢١.١٧١.٨٢ عمان

٥٠.٣٢٢٧.٩٤٣٧.٦٦٤٠.٢٥٤٠.٩٨٣٣.٤٢ قطر

١٠.٤٧٤٢.٠٤١٤.٤٥١٤.٤٥١٧.٢٤٢٥.١٩ الكويت
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في حين بقيت آثار صافي االئتمان المحلي على العرض النقدي في الكويـت مسـتقرة خـالل     ،اقل توسعية

  . ٢٠٠٦و ٢٠٠٥عامي

وفي جانب صافي البنود األخرى والتي تتضمن جميع العناصر في ميزانية السـلطات النقديـة والميزانيـة    

علـى  توسـعية أكبـر    اًكويت آثارفقد شهدت كل من البحرين وسلطنة عمان وال ،الموحدة للبنوك التجارية 

  . ٢٠٠٥عام بالمقارنة  ٢٠٠٦خالل عام العرض النقدي 

  

  : التطورات المصرفية. ٣-٣-٢
م ٢٠٠٦استمر القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أدائه الجيد خالل العام        

وارتفاع أسعار النفط في األسواق  ،جلس التعاونفي ظل معدالت النمو االقتصادي العالية التي حققتها دول م

 "نسبة إجمالي موجودات المصارف إلى إجمالي الناتج المحلـي  "حيث شهد حجم القطاع المصرفي ،العالمية

كما واكبت المصارف الخليجيـة التطـورات   .  ٢٠٠٦عام % ٩٠.٥إلى  ٢٠٠٥عام % ٨٣.٥من  ارتفاعاً

وتطوير خدماتها بما يتناسب مع المعايير  ،ستويين اإلقليمي والعالميالعالمية من خالل تعزيز دورها على الم

ضمن قائمة اكبر ألف بنك فـي العـالم    عربياً مصرفاً ٦٧ خليجياً من بين مصرفاً ٥١ ، حيث دخلالدولية 

  . ،م٢٠٠٦خالل عام 

مجلس التعـاون  ل دوإجمالي الموجودات للميزانيات المجمعة للبنوك التجارية واإلسالمية ل تشهد وقد      

مليـار دوالر عـام    ٦٥١م إلـى  ٢٠٠٥مليار دوالر عـام   ٥١٧من ملحوظاً  لدول الخليج العربية ارتفاعاً

  .العربية البنوكمن إجمالي موجودات % ٥١.٣حوالي  ومثلت، %٢٥.٩بمعدل نمو بلغ ، م٢٠٠٦

  

أما على  ،%٤٥.٤لغ حوالي أعلى معدل نمو ب القطرية قد حققتإجمالي موجودات البنوك الجدير بالذكر أن 

فقد جاءت البنـوك اإلماراتيـة فـي    ، صعيد قيمة أجمالي الموجودات للميزانيات المجمعة للبنوك التجارية 

 تليها البنوك السعودية والتـي تجـاوزت   ،م٢٠٠٦مليار دوالر عام  ٢٣٤حيث ارتفعت إلى  ،المرتبة األولى

كما هو موضح ، مليار دوالر ١٠٠قي الدول عند اقل من بينما كانت با، مليار دوالر ٢٣٠ قيمة موجوداتها

  ).١٠(بالجدول 

  



 

ارتفاعـاً  لدول مجلس التعاون التجارية واإلسالمية  سجلت البنوك  فقدالودائع المصرفية للبنوك جانب  وفي

 ،%٢٣.٣ بلـغ  م بمعدل نمو٢٠٠٦مليار دوالر عام  ٤٠١م إلى ٢٠٠٥مليار دوالر عام  ٣٢٥.١من كبيراً 

مســتوى وعلــي 

الدول فقد حافظت 

البنوك السعودية 

على أعلى قيمـة  

إلجمالي الودائـع  

المصرفية والتي 

 ١٣١ارتفعت من

مليار دوالر عام 

 ١٥٨إلى  ٢٠٠٥

عام  مليار دوالر

إلـى   ٢٠٠٥مليار دوالر عام  ١٠٥تليها البنوك اإلماراتية والتي ارتفعت من  ،%٢٠.٨بمعدل نمو  ٢٠٠٦

  % .٢٢.١م بعدل نمو ٢٠٠٦مليار دوالر عام  ١٢٨

فلقد سجلت  ،معدالت  نمو مرتفعة ويالحظ أن إجمالي الودائع المصرفية للبنوك لباقي الدول قد حققت أيضاً

  %.١٤.٣والبحرين  ،%٢٥.١وعمان  ،%٢٤.٩والكويت  ،%٤١قطر حوالي 

  

مليـار دوالر عـام    ٣٤٩.٥ من ارتفاعاًالبنوك الخليجية  قبل المقدمة من  شهدت التسهيالت االئتمانية كما

السـعودية  البنـوك  قد احتلـت  ، و%١٩.٤بلغ  بمعدل نمووم ٢٠٠٦مليار دوالر عام  ٤١٦.٤م إلى ٢٠٠٥

تليها اإلمـارات بنحـو   ، مليار دوالر ١٦٩بحوالي من حيث تقديمها تسهيالت م ٢٠٠٦المرتبة األولى عام 

على النحو الموضح فـي   عمان يراًثم قطر والبحرين وأخ ،مليار دوالر ٦٣ثم الكويت  ،مليار دوالر ١٢٩

  .) ١٠(الجدول 

  

م بمعـدل  ٢٠٠٦عـام   ملحوظاً سجلت القواعد الرأسمالية للبنوك التجارية واإلسالمية الخليجية ارتفاعاً كما

حيث ارتفع معدل نمو القاعدة الرأسمالية للبنوك في  ، مليار دوالر ٧١.٤ليرتفع إلى حوالي  ،%٢٧.٩يناهز 

 ، كمـا %٣٣.٢في حين سجلت اإلمارات  ،%٣٦وفي عمان إلى  ،%٤١لبحرين إلى وفي ا ،%٦٠قطر إلى

  .على التوالي% ١٢.٨و% ٢٠سجلت كل من السعودية والكويت 

  

ة لدول الرئيسية للميزانيات المجمعة للبنوك التجارية واإلسالميالبنود)١٠(جدول رقم

  )مليار دوالر)     (٢٠٠٦ -٢٠٠٥( مجلس التعاون للفترة 
  الرأسمالية القواعد  االئتمانية التسهيالت  الودائعإجمالي الموجوداتإجمالي 

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  

  ٢٨  ٢١  ١٢٩  ٩٦  ١٢٨ ١٠٥ ٢٣٤ ١٧٤ اإلمارات

  ٢  ١.٥  ١٢.٧  ١٠  ١٢ ١٠.٥ ٢٣ ١٧ البحرين

  ٢١  ١٨  ١٦٩  ١٥٩  ١٥٨ ١٣١ ٢٣٠ ٢٠٢ ديةالسعو

  ٣.٢  ١.٧  ١١.٧  ٩.٨  ١٢ ٩.٦ ١٩ ١٤ عمان

  ٦.٤  ٤  ٣١  ٢٢  ٣٣ ٢٣ ٥٢ ٣٦ قطر

  ١٠.٨  ٩.٦  ٦٣  ٥٢.٧  ٥٨ ٤٦ ٩٣ ٧٤ الكويت

 ٧١.٤ ٥٥.٨ ٤١٦.٤ ٣٤٩.٥ ٤٠١ ٣٢٥.١ ٦٥١ ٥١٧ اإلجمالي
  ٢٠٠٧ الموحد العربي االقتصادي التقرير: المصدر



 

  )م٢٠٠٧ -  ٢٠٠٦ ( لعاميباألسعار الجارية  لناتج المحلي اإلجمالي تطور  ا) ١١(جدول رقم 

 البـيـــــان
 %معدل النمو  %األهمية النسبية  مليون ريال

2006 2007 2006 2007 2006 2007 

 9.05 17.19 100.0 100.0 4100219 3760038 الناتج المحلي اإلجمالي

 11.91- 15.41 28.3 35.1 1161567 1318672 الناتج المحلي للقطاعات النفطية

 20.37 18.17 71.7 64.9 2938652 2441366 الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية

لإلحصاءالمرآزيالجهاز:المصدر

-١٥

-١٠

-٥

٠

٥

١٠

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

الناتج النفطي الناتج غير النفطي  الناتج المحلي اإلجمالي

(٥) معدل النمو االقتصادي مقاسًا باألسعار الثابتة شكل

%

  التطورات االقتصادية المحلية. ٣

   :النمو االقتصادي.١-٣

يصل  انمًو ققسيح ٢٠٠٧لعام  اإلجماليالناتج المحلي  األداء االقتصادي الكلي أنأظهرت مستجدات        

، %٣.٢ والبـالغ  ٢٠٠٦بزيادة طفيفة عن النمو المتحقق فـي عـام     ،باألسعار الثابتة% ٣.٦إلى حوالي 

للناتج المحلـي  تدني معدل النمو  ويرجع

تراجع معدل نمـو النـاتج   اإلجمالي إلى 

 ،المحلي اإلجمالي للقطاعـات النفطيـة   

عـام  % ٨.٢٦-حيث ازداد تراجعه من 

فيما ، ٢٠٠٧عام % ١٢.٢-إلى  ٢٠٠٦

الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعـات   حقق

غير النفطية نمواً حقيقيـاً وصـل إلـى    

  .٢٠٠٦نقطة مئوية عن عام  ٠.٨ مقدارها بزيادة  ٢٠٠٧لعام % ٥.٥

  

إلى أن الناتج المحلـي  ) ١١(لناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية التي يوضحها الجدول اوتشير توقعات 

معـدل النمـو   ب مقارنة% ٩.٠٥بمعدل نمو  ريال مليار ٢٤٠قد سجل زيادة مقدارها  ٢٠٠٧ عام اإلجمالي

وتبين توقعات اتجاهات النمو االقتصادي وتركيبته الهيكلية تحسـن   ،%١٧.١٩بلغ وال ٢٠٠٦المتحقق عام 

عـام  % ٢٠.٣٧إلـى   ٢٠٠٦عـام  % ١٨.١٧معدل نموها من والتي ارتفع  ،أداء القطاعات غير النفطية

٢٠٠٧ .

ــالي  وبالتـ

 ارتفـــاع

ــا  أهميتهـ

النسبية من 

٦٤.٩ %

 ٢٠٠٦عام 

ــى  إلـــ

        يصل إلى كبيراً النفطية تراجعاً الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات اإلنتاجية سجلبينما  ،٢٠٠٧عام % ٧١.٧

% ٣٥.١النسبية مـن   تهاألمر الذي اثر على انخفاض أهمي ،٢٠٠٦عام % ١٥.٤١مقارنة مع % ١١.٩١-

  . ٢٠٠٧عام % ٢٨.٣إلى حوالي  ٢٠٠٦المحلي عام  ي الناتجمن إجمال



 

 م٢٠٠٧ ،٢٠٠٦اإلنتاجية السلعية  باألسعار الجارية لعامي  القطاعات) ١٢(جدول 
  

 البـيـــــان

 

 %دل النمو  مع %األهمية النسبية  مليون ريال

2006 2007 2006 2007 2006 2007 

 1.4 16.9 55.2 59.4 2263893 2233248إجمالي القطاعات اإلنتاجية السلعية

 26.2 12.7 11.7 10.1 481424 381528الزراعة والغابات والصيد

 11.8- 15.4 28.4 35.2 1165851 1322025اإلستخراجيةالصناعات 

 13.5 0.0 8.1 7.8 331136 291711الصناعات التحويلية

 22.9 19.6 0.8 0.7 33762 27480الكهرباء والمياه

 19.6 20.6 6.1 5.6 251721 210504البناء والتشييد
  لإلحصاء المرآزي الجهاز:  المصدر 

  

الناتج  عل كل منالسنوي المتوقع في الناتج المحلي للقطاع النفطي له نتائج سلبية  التراجع الجدير بالذكر أن

وهذا يؤكد بشكل حاسم على ضرورة التحرر مـن   ، والموازنة العامة وميزان المدفوعاتإلجمالي االمحلي 

 الـدخل  مصـادر وتوسـيع  ، وضرورة تنويع االقتصاد الوطني ،لمفرط على عائدات تصدير النفطاالتكال ا

من خالل تطوير القطاعات اإلنتاجية والخدمية األساسية وتامين مقومات زيـادة الصـادرات غيـر     القومي

قع أن يعمل حيث يتو ،وتشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،ستثمارية االبيئة ال تعزيز جاذبيةوالنفطية ، 

ويمكن تحليل توقعات أداء مكونات النـاتج  ، ذلك على تعويض الهبوط في الناتج المحلي للقطاعات النفطية 

  :اآلتيةالمحلي اإلجمالي حسب القطاعات اإلنتاجية والخدمية في الفقرات 

  

  التطورات في القطاعات اإلنتاجية السلعية.١-١-٣
ية مكانة متقدمة في سلم أولويات السياسات االقتصادية واالسـتثمارية  القطاعات اإلنتاجية السلع تحتل       

ألهميتها كمصدر للغذاء والمواد األوليـة وكونهـا    نظراً ،ية في اليمنوبرامج التنمالخطط والفي العديد من 

جمـالي  اإلوتشير التوقعات األولية إلـى أن النـاتج المحلـي    ، قطاعات تستوعب أعلى نسبة من قوة العمل

مقابل  ٢٠٠٧في عام مليار ريال  ٢٢٦٣.٩ سيصل إلى حوالي طاعات اإلنتاجية السلعية باألسعار الجاريةللق

بالمقارنة مـع معـدل    وهو مستوى منخفض جداً ،%١.٤ بلغ بمعدل نمو ٢٠٠٦مليار ريال عام  ٢٢٣٣.٢

 ،%٥٥.٢ى إل% ٥٩.٤النسبية من  التنخفض أهميته ،%١٦.٩والذي وصل إلى  ٢٠٠٦النمو المتحقق عام 

إلـى النـاتج    نموها وأهميتها النسـبية معدل تدني في  أسهمتمستجدات كثيرة و عواملهذا الوضع  ويعكس



 

القطاعات اإلنتاجيـة السـلعية   تحليل أداء هذه المستجدات من خالل  التعرف علىويمكن  ،المحلي اإلجمالي

  :اآلتيعلى النحو وذلك 

  

  قطاع اإلنتاج الزراعي .١
من أهم القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد القومي، وتنبع هذه األهمية من كونه القطـاع  يعد القطاع الزراعي 

المنتج لسلع الغذاء وللمواد الخام الالزمة للعديد من الصناعات، حيث يعتمد السواد األعظم من السكان علـى  

ويقدر النـاتج  ، دمن إجمالي القوى العاملة في البال% ٣١، ويحوي قرابة %٧١القطاع الزراعي وذلك بنحو 

% ٢٦.٢بمعدل نمو يقـدر  بحـوالي    ،مليار ريال ٤٨١.٤بحوالي  ٢٠٠٧الزراعي باألسعار الجارية عام 

 ٢٠٠٦من إجمالي الناتج المحلي عـام  % ١٠.١لتزداد أهميته النسبية من  ،٢٠٠٦عام  %١٢.٧ بـمقارنة 

  .٢٠٠٧عام % ١١.٧إلى 

  

اإلستراتيجيات التنموية في هذا العديد من  تنفيذ اع من خاللقطناتج الوتسعى الحكومة إلى تحقيق تطور في 

المزارعين والمدخالت  كل منقدرات تطوير  والتي تركز علىاإلستراتيجية الزراعية  القطاع وعلى رأسها

   :التالية التركيز على الجوانبوتطوير القطاع الزراعي ينبغي  تعزيزول ، الزراعية

أي رفع الكفاءة اإلنتاجية مع التركيز على محاولة سد جزء مـن   ،التوسع الرأسي لإلنتاج الزراعي .١

وإنتاج أنواع متميزة من المنتجات الخاصـة بـاليمن كـالبن     ،الفجوة الغذائية في االستهالك المحلي

 .التصدير والتمور بهدف

التطبيقية دعم الدراسات والبحوث  مع ،اإلنتاج الحيواني الذي يتماشى مع البيئة كاألغنام واإلبل زيادة .٢

 .الدواجن الخاصة بها باإلضافة إلى صناعة تربية

 .االهتمام بمجال الصيد البحري من كافة الجوانب اإلنتاجية واالستهالكية والتصديرية  .٣

  قطاع اإلنتاج الصناعي .٢
 متميزلما له من دور  ،يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات اإلنتاجية الرئيسية في االقتصاد اليمني       

إحداث النمو المطلوب في جميع المجاالت االقتصادية  ي إرساء القاعدة المادية للتقدم والبناء، وقدرته علىف

 واالجتماعية، ويشكل تطوير القطاع الصناعي هدفاً محورياً للدولة لغرض تحقيق التنمية االقتصادية

الناتج  وبالتالي تراجعالنفطية القطاعات اإلنتاجية  وعلى الرغم من تراجع إنتاجواالجتماعية المرجوة، 

مقابل  ٢٠٠٧عام % ١١.٨-وصل إلى  التي أظهرت تراجعاً ،اإلستخراجيةالصناعي وخاصة الصناعات 

 نمىقد  باألسعار الجارية الصناعات التحويليةقطاع  ناتج إال أن ،٢٠٠٦عام % ١٥.٤مقداره  ارتفاعاً



 

إلى  النسبيةأهميتها  تحسنبالتالي والنفط عالمياً  نتيجة لزيادة مستوى أسعار ، ٢٠٠٧عام %  ١٣.٥ بحوالي

  .٢٠٠٧عام  %٨.١إلى  ٢٠٠٦عام  %٧.٨من  الناتج المحلي اإلجمالي

  قطاع إنتاج الكهرباء .٣
يصل إلـى   ٢٠٠٧عام  معدل نمو  أسمي عاليقطاع الكهرباء والمياه تحقيق تشير التقديرات إلى أن        

وعلى الرغم من مساهمته المحدودة في نسبة تركيـب النـاتج    .٢٠٠٦عام % ١٩.٢بالمقارنة مع % ٢٢.٩

وحوالي  ٢٠٠٦في عام % ٠.٧والتي بلغت حوالي  ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦المحلي اإلجمالي االسمي خالل العامين 

زداد مساهمة  هذا القطـاع خـالل األعـوام القادمـة نتيجـة      تإال أنه من المتوقع أن  ،٢٠٠٧لعام % ٠.٨

وبالذات في جانب إقامة  وقع انجازها خالل الفترة القادمة في قطاع الكهرباء والمياهلالستثمارات الكبيرة المت

  . محطات التوليد الكهربائية المعتمدة على الغاز ومصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية 

  قطاع البناء والتشييد .٤
% ١٩.٦ يصل إلـى  ٢٠٠٧عام اسمي ل نمو قطاع البناء والتشييد معد تشير التقديرات األولية إلى تحقيق  

إلى النـاتج المحلـي    أهميته النسبيةارتفعت ، ومع ذلك فقد  ٢٠٠٦عام % ٢٠.٩معدل نمو بلغ بمقارنة مع 

 من وجود عدد على الرغم من ، ٢٠٠٧عام % ٦.١إلى  ٢٠٠٦عام % ٥.٦من  اإلجمالي باألسعار الجارية

لى نمو القطاع، ال سيما في ظل اإلنفاق الحكومي الكبير علـى  العوامل السلبية التي أثرت وال تزال تؤثر ع

إنشاء البنية التحتية واستكمال أعمال التشييد والبناء للمنشآت الحكومية ، ويمكن تلخيص العوامل التي تـؤثر  

  :على أداء قطاع البناء والتشييد على النحو التالي

يجة االرتفاع الكبير في أسعار مـواد البنـاء   تباطؤ إنفاق القطاع الخاص في مجال البناء والتشييد نت .١

 . خاصة الحديد واألسمنت واألخشاب خالل الفترة الماضية 

ضعف دور الجهاز المصرفي في توفير التمويل الالزم للقطاع الخاص في هذا المجال كونه تمويـل   .٢

 .طويل األجل

لبا ما تعمـل علـى تحويـل    اآلثار السلبية لسياسة إصدار أذون الخزانة وشهادات اإليداع والتي غا .٣

  .الفوائض المالية من الجوانب االستثمارية إلى الجوانب غير االستثمارية 

التوظيـف   وأمن حيث المساهمة في النـاتج المحلـي   سواًء هذا القطاع الكبيرة التي يحتلها همية لأل ونظراً

فإن األمـر  االقتصاد الوطني، والتحفيزية مع معظم قطاعات  ةوالقيمة المضافة، فضال عن عالقاته التشابكي

تطلب زيادة االهتمام به وتفعيل دوره من خالل انتهاج سياسات اقتصادية مواتية تساهم في تطويره وتعمـل  ي

  .على حل اشكالياته ومعوقات نموه

  



 

  )م٢٠٠٧ - ٢٠٠٦(باألسعار الجارية لعامي القطاعات اإلنتاجية الخدمية)١٣(جدول

 البـيـــــان
   

 

 %معدل النمو  %األهمية النسبية  ريال مليون

2006 2007 2006 2007 2006 2007 

القطاعات اإلنتاجية الخدمية إجمالي  1581924 1904758 42.1 46.5 19.0 20.4 

 20.5 19.5 14.4 13.1 592008 491409 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم 

 21.0 15.8 12.0 10.8 493116 407512  اإليصاالتالنقل و التخزين و 

 27.1 9.3 7.3 6.2 298074 234526 التمويل والتامين والعقارات 

 12.3 28.8 1.5 1.5 61282 54575 الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع 

 16.8 27.5 11.1 10.4 457183 391444 الخدمات الحكومية منتجو

 32.6 8.2 0.0 0.0 962 725 )خدمات المنازل(القطاع العائلي

 23.1 18.2 0.1 0.0 2133 1733 )خدمة العائالتيئات الالربحيةاله

  الجهاز المرآزي لإلحصاء: المصدر 

  في القطاعات اإلنتاجية الخدمية التطورات .٢-١-٣
 اسي للعملية التنموية سواء فـي عمليـة تنويـع   القطاعات اإلنتاجية الخدمية دور المحرك األستلعب        

لنـاتج  ا ، وتشير التقديرات األولية إلى تحقيق مواطن العمل واإلنتاج أو رفع الناتج المحلي اإلجمالي وتوليد

 ١٩٠٤.٧يصل إلى ارتفاعاً م ٢٠٠٧لقطــاعات اإلنتاجية الخدمية خــــالل عـام المحلي اإلجمالي ل

 باألسـعار الجاريـة    محققة بذلك معدل نمو ،م٢٠٠٦مليار ريال عام  ١٥٨١.٩مليار ريال مقارنة بحوالي 

وهي مستويات أعلـى   ٢٠٠٦نقطة مئوية عن النمو المحقق عام  ١.٤بزيادة مقدارها % ٢٠.٤يقدر بحوالي 

اجية من معدالت نمو القطاعات اإلنتاجية السلعية، األمر الذي أسهم في ارتفاع األهمية النسبية للقطاعات اإلنت

الخدمية في الناتج 

المحلي اإلجمـالي  

عام % ٤٢.١من 

 م إلــــى٢٠٠٦

ــام % ٤٦.٥ عـ

ــزى  ،٢٠٠٧ ويع

هذا األداء الجيـد  

إلى نمو مكونـات  

القطاع اإلنتـاجي  

ــد   ــدمي عن الخ

 ،مستويات مرتفعة

ــد   ــة تزاي نتيج

وقطاع النقـل   ،وهي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق ،االستثمارات في القطاعات الرئيسية لإلنتاج الخدمي

وبصورة جزئية إلى قطاع الخـدمات الحكوميـة وبقيـة    . وقطاع التمويل والتأمين والعقارات ،واالتصاالت

على النحو ) ١٣(القطاعات، ويمكن تحليل توقعات األداء للقطاعات اإلنتاجية الخدمية التي يعرضها الجدول 

  :اآلتي

  : اع التجارة والمطاعم والفنادققط .١
فـي   هتحفيز النمو االقتصادي من خـالل دور في حد القطاعات التي تقوم بدو هام وحيوي هذا القطاع أ يعد

إلى الناتج المحلـي اإلجمـالي    أهميته النسبية وقد ارتفعت ،تنشيط القطاعات السلعية والخدمية في االقتصاد

لك ارتفاع م، ليحقق بذ٢٠٠٧عام % ١٤.٤إلى  ٢٠٠٦في الناتج المحلي اإلجمالي لعام % ١٣.١من  الجاري

 أداء وقد ساهمت مجموعة من العوامل والمتغيرات في تحسـين % ٢٠.٥إلى % ١٩.٥في معدل النمو من 



 

تزايد الطلب المحلي على خدمات هذا القطاع، فضـالً   ،تحسن مستوى النشاط السياحي  :وأهمها هذا القطاع

، باإلضافة إلى تحسن التبادل عن كون االستثمارات فيها سريعة المردود وذات مخاطر استثمارية منخفضة 

  . التجاري مع الدول المجاورة  

  :قطاع النقل والتخزين والمواصالت  .٢
إلـى  لتصـل   ٢٠٠٧لقطاع النقل والتخزين والمواصالت ارتفاعاً ملحوظاً خالل عام  النسبية األهمية سجلت

قع أن يزداد نمو قطاع ومن المتو ،م ٢٠٠٦في الناتج المحلي اإلجمالي عام   %١٠.٨ قارنة بحواليم% ١٢

م ، وقـد جـاءت   ٢٠٠٧عام % ٢١نقطة مئوية ليصل إلى  ٥.٢بمقدار  ٢٠٠٦النقل والمواصالت عن عام 

نتيجة   ،هذه التطورات استجابة لنمو حركة االستثمارات في القطاعات الفرعية للنقل والتخزين واالتصاالت

لم اليوم والتحسن الملموس في توسـيع خـدمات   السعي لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده عا

  . النقل واالتصاالت

  : قطاع التمويل والتأمين والعقارات  .٣
وبالتـالي فـإن ارتباطهـا     ،تمثل الخدمات المالية والخدمات العقارية أهم الخدمات التي يقدمها هذا القطـاع 

  .وتحفيز النمو االقتصادي  بالتطور التمويلي والتطور العمراني يعمل على زيادة النشاط االقتصادي

 ،وقد شهدت اليمن تطورات ملموسة في جوانب الخدمات المالية والعقارية خالل السنوات القليلـة الماضـية  

م، ومـع  ٢٠٠٦عام % ٩.٣م مقارنة مع ٢٠٠٧عام % ٢٧.١ونتيجة لذلك يتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 

  % .٧.٣إلى  ٢٠٠٦عام % ٦.٢عة حيث ارتفعت من ذلك فإن أهميته النسبية ال تزال عند مستويات متواض

  :قطاع منتجو الخدمات الحكومية .٤
بمستوى أقـل مـن    ٢٠٠٧عام % ١٦.٨على الرغم  من أن قطاع الخدمات الحكومية حقق معدل نمو بلغ 

إال أن أهميته النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي قد ارتفعـت مـن   % ٢٧.٥البالغ  ٢٠٠٦النمو المحقق عام 

  . م ٢٠٠٧عام % ١١.١م إلى ٢٠٠٦عام % ١٠.٤

  

  

  

  

  



 

  ) ٢٠٠٧، ٢٠٠٦(  للفترة والرابع الثالث الربعيناإليرادات العامة  خالل ) ١٤( جدول
 %معدل النمو  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ البيان

 الربع الربع الربع الربع الربع الربع

ثالثال الرابع الثالث  الرابع الثالث الرابع 

- ٢١.٨ ٤٣٧ ٣٦٤ ٣٦٧.٤ ٤٦٦ إجمالي اإليرادات  ١٨.٩ 

- ٢٣.٧ ٤٢٦ ٣٤٠.٤ ٣٥٣.٣ ٤٤٦ جارية  ٢٠.٣ 

٦٠- ٠.٠٤ ٠.٠٤ ١.١ ٢ رأسمالية  -٩٦.٣  

 ٦٥٠ ١٤٠٠ ١.٥ ١.٥ ٠.٢ ٠.١ المنح

 - ١٦٠ ٠ ٠.٠٣ ٠.٠٣ ١ أصول قروض ومبيعات أسهم رأس المال

- ٢١.٣ ٣١.٣ ١٠ ٢٢ ١٢.٧ ١٦.٦ القروض  

  . ٢٠٠٧ ديسمبر  سبتمبر ، الشهرية النشرة ؛ المالية وزارة:  المصدر

  .التطورات في المالية العامة للدولة . ٢-٣

التطـورات  مجموعة من  ٢٠٠٧الثالث والرابع من عام  ينشهد األداء المالي الحكومي خالل الربع        

ل تحليـل البيانـات   من خـال  سيتم تناولها، يإليرادي واإلنفاقاالموازنة العامة للدولة بشقيها  تنفيذفي مجال 

  :اآلتيالفعلية األولية التي أصدرتها وزارة المالية وذلك على النحو 

  : اإليرادات العامة للدولة.١-٢-٣
تشير البيانات األولية الصادرة عن وزارة المالية إلى أداء متناقص لإليرادات العامة المحصلة الفعلية خـالل  

مليار ريـال خـالل الربـع     ٤٦٦يار ريال مقارنة بحوالي مل ٣٦٤إلى  لتصل ٢٠٠٧الربع الثالث من عام 

تراجع كل من اإليـرادات  ويعزى ذلك إلى  ،%٢١.٨-محققة بذلك تراجعا يقدر بحوالي  ٢٠٠٦الثالث لعام 

، إال أن أغلب التراجع الحاصل كان بسبب تراجع %٦٠-واإليرادات الرأسمالية % ٢٣.٧ -الجارية بنسبة 

من إجمـالي اإليـرادات   % ٩٦(تشكل النسبة العظمى في تكوين اإليرادات العامة اإليرادات الجارية كونها 

خالل %  ١٨.٩بحوالي  ذلك فقد حققت اإليرادات اإلجمالية ارتفاعاًوعلى النقيض من ، )العامة في المتوسط

بـع  مليار ريال خالل الر ٣٦٧.٤مليار ريال مقارنة بحوالي  ٤٣٧لتصل إلى  ،٢٠٠٧الربع الرابع من عام 

اإليـرادات   ، فيما تراجعـت % ٢٠.٣وبلغت نسبة النمو في اإليرادات الجارية حوالي  ،٢٠٠٦ الرابع لعام

  % .٩٦.٣-الرأسمالية بحوالي 

 ٢٠٠٧أما بالنسبة إليرادات المنح الخارجية فقد شهدت نمواً كبيراً خالل الربعين الثالث والرابع مـن عـام   

، ويعـد هـذا النمـو    على التوالي  %٦٥٠و% ١٤٠٠ ل نمو بلغوبمعد ٢٠٠٦مقارنة بنفس الفترة من عام 

الكبير في قيمة المنح الخارجية أحدى بوادر النجاح الذي حققه مؤتمر المانحين الذي انعقد في شهر نـوفمبر  

مليار دوالر كتعهدات من المانحين لدعم التنمية في اليمن  ٥وحصلت اليمن فيه على أكثر من  ،٢٠٠٦ عام



 

    ٢٠٠٧، ٢٠٠٦الربعين الثالث والرابع اإليرادات الجارية  خالل ) ١٥(جدول 

 البيان

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

% معدل النمو   الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع الربع الثالث

مليار 

 % ريال

 مليار

 % ريال

مليار 

 % ريال

مليار 

 % ريال

الربع 

 الثالث
الربع 

 الرابع 
 20.3 -23.7 100 425 100 340.4 353.3100 100 446.4اإليرادات الجارية
 17.1 15.3 21.4 91 22.6 77 22 77.7 15 66.8اإليرادات الضريبية
 17.5 18.9 10.1 43 11.5 39 10.4 36.6 7.4 32.8ضرائب مباشرة

 16.8 11.8 11.3 48 11.2 38 11.6 41.1 7.6 34غير مباشرة ضرائب
 21.2 -30.6 78.6 334 77.4 263.4 78 275.6 85 379.6 اإليرادات غير الضريبية

 27.4 -25.3 78.6 334 77 262 262.274.2 79 350.8دخل المشروعات والممتلكات
 - -95.1 - 0 0.4 1.4 3.8 13.4 6.5 28.8إيرادات جارية غير ضريبية أخرى

  . ٢٠٠٧ ديسمبر سبتمبر، الشهرية النشرة ؛ المالية وزارة:  المصدر

 ٢٠٠٧بالنسبة إليرادات القروض والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الربع الثالـث مـن عـام     ، وكذلك الحال

  % .٢١.٣-قبل أن تنخفض في الربع الرابع بحوالي ، %٣١.٣ نمو وبمعدل

  

مقارنة بالربعين الثالث  ٢٠٠٧الجدير بالذكر أن تذبذب اإليرادات العامة خالل الربعين الثالث والرابع لعام  

يعود بصورة أساسية إلى تذبذب اإليرادات النفطية نتيجة لعدم استقرار أسعار النفط في ، ٢٠٠٦ام والرابع لع

ويمكن تقييم تطور أداء اإليـرادات الجاريـة    ،وعدم استقرار كمية اإلنتاج النفطي في اليمن ،السوق العالمية

باالسـتناد إلـى بيانـات     ٢٠٠٧و ٢٠٠٦لعامي  الثالث والرابعبشقيها النفطية وغير النفطية خالل الربعين 

  :اآلتيعلى النحو ) ١٥(الجدول 

مقارنة بـالفترة   ٢٠٠٧حققت اإليرادات الضريبية نمواً جيداً خالل الربعين الثالث والرابع من عام  .١

وبمـا نسـبته     ٢٠٠٦مليار ريال في الربع الثالث من عام  ٦٦,٨، حيث ارتفعت من ٢٠٠٦نفسها من عام 

% ٢٢.٦وبنسـبة   ٢٠٠٧مليار ريال في الربع الثالث من عام  ٧٧دات الجارية إلى من إجمالي اإليرا% ١٥

فـي  مليار ريـال   ٧٧.٧ارتفعت من كما ، % ١٥.٣محققة بذلك معدل نمو بحوالي من اإليرادات الجارية 

غير %١٧.١وبمعدل نمو  ٢٠٠٧في الربع الرابع من عام مليار ريال  ٩١إلى  ٢٠٠٦من عام الربع الرابع 

وقد جاءت معظـم الزيـادة فـي    % ٢١.٤إلى % ٢٢بتها إلى إجمالي اإليرادات العامة  تراجعت من إن نس

خالل % ١٧.٥و % ١٨.٩جانب اإليرادات الضريبية من اإليرادات الضريبية المباشرة والتي نمت بحوالي 

ة خـالل  للضرائب غير المباشر% ١٦.٨و % ١١.٨مقارنة بحوالي  ٢٠٠٧الربعين الثالث والرابع من عام 

نفس الفترة، ويرجع نمو اإليرادات الضريبية المباشرة بصورة اكبر إلى مجموعة من العوامل أهمها سهولة 



 

تقديرها كون أغلبها ضرائب على دخل القوى العاملة في الجهاز الحكومي والقطاع الخـاص المـنظم إلـى    

 جانب سهولة تحصليها 

مقارنة بنفس  ٢٠٠٧خالل الربع الثالث  من عام  شهدت اإليرادات غير الضريبية انخفاضاً ملحوظاً  .٢

، حيث تراجعت قيمتهـا  ٢٠٠٧من عام  قبل أن تعود للزيادة مجدداً في الربع الرابع ،٢٠٠٦الفترة من عام 

  ٢٠٠٦في الربع الثالث من عـام  إجمالي اإليرادات الجارية من % ٨٥مليار ريال وبما نسبته  ٣٧٩.٦من 

-لتحقق بذلك معدل نمو سالب خالل الفترة يقدر بحـوالي   ، فقط% ٧٧.٤بة مليار ريال وبنس ٢٦٣.٤إلى 

، ويعود التراجع في اإليرادات غير الضريبية إلى انخفاض إيرادات دخل المشروعات والممتلكـات  %٣٠.٦

مليار ريال  ٢٦٢من إجمالي اإليرادات الجارية إلى % ٧٩مليار ريال بما نسبته  ٣٥٠.٨من ) النفط والغاز(

نتيجة تراجع حصة الحكومة من العائدات النفطيـة  % ٢٥.٣-محققة معدل نمو سالب بمقدار  ،%٧٧بة وبنس

باإلضافة إلـى تراجـع اإليـرادات    ، ٢٠٠٧جراء تراجع مستوى أسعار النفط خالل الربع الثالث من عام  

فـي  ت الجارية من إجمالي اإليرادا% ٦.٥مليار ريال بما نسبته  ٢٨.٨الجارية غير الضريبية األخرى من 

من إجمالي % ٠.٤وبنسبة  ٢٠٠٧في الربع الثالث من عام مليار ريال ١.٤إلى  ٢٠٠٦الربع الثالث من عام 

 %.٩٥.١-محققة معدل نمو سالب بمقدار اإليرادات الجارية 

نتيجة لعودة مستوى أسعار النفط في السوق العالمية إلى االرتفاع مجدداً خالل الربع الرابع من عام   .٣

مليار ريـال   ٢٦٢.٢من ) إيرادات النفط والغاز(فقد ارتفعت إيرادات دخل المشروعات والممتلكات  ٢٠٠٧

مليـار ريـال وبنسـبة     ٣٣٤إلى  ٢٠٠٦من اإليرادات الجارية في الربع الثالث من عام % ٧٤.٢وبنسبة 

م فـي نمـو   ، األمر الذي أسه% ٢٧.٤محققة معدل نمو بمقدار  ،٢٠٠٧في الربع الرابع من عام % ٧٨.٦

 .%٢١.٢بحوالي  اإليرادات غير الضريبية خالل هذا الربع

 
مما سبق يالحظ ارتفاع األهمية النسبية لإليرادات النفطية بالنسبة لهيكل اإليرادات العامة حيـث تراوحـت   

مـن إجمـالي   % ٧٨.٦ ،% ٧٤.٢من إجمالي اإليرادات العامـة وحـوالي    ٧٦.٤ ، ٧١.٩نسبتها ما بين 

 حقيقيـاً  ، األمر الذي يشكل تحـدياً ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦ارية خالل الربعين الثالث والرابع لعامي اإليرادات الج

لجهود تنمية اإليرادات ويجعل االستقرار االقتصادي والمالي مرهون بمستقبل إنتاج النفط ومستوى أسـعاره  

دعي ضـرورة بـذل   األمر الذي يست ،في السوق الدولية والتي ترتبط بمتغيرات خارجية يصعب التحكم فيها

جهود مكثفة لتقليل االعتماد الكبير على النفط كمصدر لإليرادات، والسعي لدعم إستراتيجية النمو من خالل 

تطوير وصيانة البنية التحتية وتنمية القطاعات غير النفطية وتعميق اإلصالحات فيها لزيادة مساهمتها فـي  

وإجراءات أكثر كفاءة لتطوير وتحسـين الجبايـة    اإليرادات واالقتصاد بوجه عام من خالل وضع سياسات



 

  )  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦( الربعين الثالث والرابع النفقات العامة خالل) ١٦(جدول
2007 2006 

 الثالث الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع الربع % النمو معدل
 الربع
 الرابع

 الربع
 مليار % الثالث

 مليار % ريال
 مليار % ريال

 مليار % ريال
 البيان ريال

49.9 1.8 72.9 474.7 80.9 334.3  الجارية النفقات 328.3 75.7 316.7 69

64.7 7 27.7 180.4 29.7 122.7  واألجور المرتبات 114.7 26.5 109.5 23.9

 ماتالخد و السلع 26.5 6.1 43.4 9.5 34.4 8.3 61.3 9.4 29.8 41.2

 الصيانة 2.8 0.6 12.5 2.7 5.4 1.3 21 3.2 92.9 68

47.2 -8.5 26.1 170 34.6 142.9  الجارية واإلعانات التحويالت 156.1 36 115.5 25.2

 الفوائد مدفوعات 21.7 5 29.4 6.4 22.3 5.4 34 5.2 2.8 15.6

 مبوبة غير جارية نفقات 6.5 1.5 6.9 1.5 6.6 1.6 8 1.2 1.5 15.9

21.1 -29.2  واالستثمارية الرأسمالية النفقات 91.8 21.2 104.8 22.8 65 15.7 127 19.5

36.2 -7.7 6.3 41 2 8.4 6.6 30.1 2.1 9.1 
 والمشاركة الحكومي اإلقراض

 المال رأس أسهم في الحكومية

 القروض تسديد 4.2 1 7.2 1.6 5.3 1.3 8.1 1.2 26.2 12.5

 للنفقات العام اإلجمالي 433.4 100 458.9 100 413 100 651 100 4.7- 41.9
  . ٢٠٠٧ ديسمبر ، سبتمبر  الشهرية النشرة ؛ المالية وزارة:  المصدر

من السياسات واإلجراءات الالزمة  تنفيذ عدد يتطلبهذا ولإليرادات العامة وبالذات اإليرادات غير النفطية ،

   : لمعالجة هيكل اإليرادات العامة من أهمها

الجتذاب استثمارات  تخفيض نسبة االعتماد على العائدات النفطية تدريجيا وتهيئة البيئة المالئمة •

نوعية تسهم في تحقيق معدالت نمو اقتصادية مرتفعة خاصة في قطاعات الصـناعة والسـياحة   

  .حصيلة اإليرادات العامة وتحقيق االستدامة المالية يسهم في ارتفاع واألسماك وبما 

وانين المنظمـة وتطـوير   تطوير النظام الجمركي والضريبي من خالل تطوير التشريعات والق •

  .إجراءات التحصيل وبما يعمل على زيادة كفاءة التحصيل 

 . الحد من التهرب الجمركي والضريبي مع تطبيق نظام إعفاءات رشيدة وعادلة •

  

 :النفقات العامة للدولة.٢-٢-٣
وتنفيذ ، لنمو االقتصاديتلعب النفقات العامة للدولة بشقيها الجاري واالستثماري دوراً هاماً في تحفيز ا       

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية إلى أن النفقات العامة للدولة ، لسياسات واالستراتيجيات التنمويةا

قد شهدت توسعاً كبيراً ونمواً عالياً مقارنة بالفترة نفسها مـن   ٢٠٠٧خالل الربعين الثالث والرابع من عام 



 

فـي الربـع   % ٤١.٩سجلت النفقات العامة نمواً بمقـدار   رابع ، حيثوباألخص خالل الربع ال ٢٠٠٦عام 

مليار ريال في الربع الرابع  ٤٥٨.٩مليار ريال  مقارنة بـ ٦٥١م لتصل قيمتها إلى ٢٠٠٧الرابع  من عام 

 -م بمـا يعـادل   ٢٠٠٧فيما انخفضت النفقات العامة للدولة خالل الربع الثالث من عـام   ،م٢٠٠٦من عام 

م  إلى ٢٠٠٦مليار ريال في  ٤٣٣.٤م حيث انخفضت قيمتها من ٢٠٠٦بنفس الفترة من عام  مقارنة% 4.7

ويرجع هدا االنخفاض إلى انخفـاض النفقـات االسـتثمارية والنفقـات      ،م٢٠٠٧مليار ريال في عام  ٤١٣

ويمكن رصد مستجدات وتطـورات هيكـل    أسهم رأس المالالخاصة باإلقراض الحكومي و المشاركة في 

علـى  ) ١٦(والتي يوضحها الجـدول   )٢٠٠٧ -٢٠٠٦(ت العامة خالل الربعين الثالث والرابع لعامي النفقا

 :اآلتيالنحو 

 ٣٢٨.٣مقارنة بـ  ٣٣٤.٣لتصل إلى   ٢٠٠٧ارتفعت النفقات الجارية خالل الربع الثالث من عام  .١

، في حين بلغ معـدل  %١.٨م محققة بذلك معدل نمو مقداره ٢٠٠٦مليار ريال خالل الربع الثالث من عام 

 إلـى  لترتفع نسبتها إلى إجمالي النفقـات العامـة  % ٤٩.٩م حوالي٢٠٠٧النمو خالل الربع الرابع من عام 

المستجدات التي شهدتها النفقـات  ويمكن تحليل  ٢٠٠٦في الربع الرابع من عام % ٦٩مقارنة بـ% ٧٢.٩

 :اآلتيفي الجارية 

خالل الربعين الثالـث  % ٢٣.٩و%  ٢٦.٥النفقات من  ع نسبة المرتبات واألجور إلى إجمالياارتف •

 م ٢٠٠٧خالل نفس الربعين من عام  ٢٧.٧٥و%٢٩.٧م إلى ٢٠٠٦والرابع من عام 

ـ ٢٠٠٧الربع الثالث من عام  فيمليار ريال  ١٢٢.٧ حواليالسلع و الخدمات  نفقات بلغت •  ةم مقارن

% ٤١.٢فيما نمت بحوالي  ، %٢٩.٨٥بمعدل نمو بلغ و ،م٢٠٠٦مليار ريال عام  ١١٤.٧ بحوالي

  . ٢٠٠٦مقارنة بالفترة نفسها من عام  ٢٠٠٧في الربع الرابع من عام 

ـ ٢٠٠٧عام نمواً ملحوظاً خالل الربعين الثالث والرابع من نفقات الصيانة  سجلت • بـالفترة   ةم مقارن

 .على التوالي% ٦٨و% ٩٢.٩ وصلت إلىم ٢٠٠٦عام نفسها من 

نات الجارية والمتضمنة نفقات الدعم للمشتقات النفطيـة والكهربـاء   حققت نفقات التحويالت واإلعا •

، ٢٠٠٦مقارنة بالفترة نفسها من عـام   ٢٠٠٧خالل الربع الثالث من عام % ٨,٥-تراجعاً بحوالي 

 ٢٠٠٦مقارنة بنفس الربع مـن عـام    ٢٠٠٧إال أنها حققت نمواً عالياً خالل الربع الرابع من عام 

لك إلى زيادة أسعار النفط على المستوى العـالمي وبالتـالي زيـادة    ، ويرجع ذ% ٤٧,٢وصل إلى 

  .مستوى الدعم المقدم من الموازنة العامة للمشتقات النفطية 

مليار ريال في الربعين الثالث والرابع  ٣٤،  مليار ريال ٢٢.٣ إلىنفقات مدفوعات الفوائد  ارتفعت •

عـام   الفترة نفسها من في مليار ريال ٢٩.٤ ،مليار ريال ٢١.٧ مقارنة بحوالي  ،٢٠٠٧  من عام

  . على التوالي% ١٥.٦و %٢.٨وبمعدل نمو بلغ  م ٢٠٠٦



 

% ١.٥ بلـغ  ٢٠٠٧في الربع الثالث مـن عـام   طفيفاً  مبوبة ارتفاعاًالجارية غير النفقات ال حققت •

  % .١٥.٩وارتفاعاً ملحوظاً خالل الربع الرابع بلغ 

سجلت  نفقات التحويالت واإلعانات أن إالد النفقات الجارية في بنو اإلجمالية الزيادة منرغم على ال •

عن قيمتها في %  ٨.٥ -وبنسبة  ،مليار ريال ١٣.٢ -بلغ  ٢٠٠٧تراجعاً في الربع الثالث من عام 

  . ٢٠٠٧الربع الثالث من عام 

 

 نـة مقار ٢٠٠٧في الربع الثالث من عـام   ملحوظاً شهدت النفقات الرأسمالية واالستثمارية تراجعاً .٢

 موجـب  بينما حققت معدل نمو، %٢٩.٢معدل نمو سالب بلغ حوالي وحققت  ٢٠٠٦الربع الثالث من عام ب

مليار ريال في الربع الرابع من  ١٠٤.٨قيمتها من  لترتفع، %٢١.١بلغ  ٢٠٠٧خالل الربع الرابع من عام 

جعت أهميتها النسبية إلى ومع ذلك فقد ترا ٢٠٠٧مليار ريال في الربع الرابع من عام  ١٢٧إلى  ٢٠٠٦عام 

   . خالل الفترة% ١٩.٥إلى % ٢٢.٨إجمالي النفقات العامة من 

بالنسبة لبند اإلقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال فقد شهد هذا البند تراجعا في الربع  .٣

الرابـع  ، إال أنه خالل الربـع  %٧.٧-حوالي ب ٢٠٠٦مقارنة بالفترة نفسها من عام  ٢٠٠٧الثالث من عام 

 ٢٠٠٧ويعزي التغير الكبير في هذا البند خالل الربع الرابع من عـام   ،%٣٦.٢شهد نمواً جيداً بلغ حوالي 

إلى ارتفاع التحويالت الرأسمالية والقروض للمؤسسات العامة والمشاركة الحكومية في أسـهم رأس المـال   

  . جيةاإلنتا كفاءتهازيادة وبهدف المحافظة على مستوى جيد من الخدمات 

في الربـع  و% ٢٦.٢ بمعدل نمو  ٢٠٠٧بند تسديد القروض في الربع الثالث من عام ارتفعت قيمة  .٤

 ،%١.٣لثالث إلى ا، وارتفعت نسبة هذا البند إلى إجمالي النفقات العامة خالل الربع %١٢.٥الرابع بحوالي 

   .٢٠٠٦ها من عام مقارنة بالفترة نفس %١.٢إلى  ٢٠٠٧فيما تراجعت خالل الربع لرابع من عام 

  

في ) ٢٠٠٧ -٢٠٠٦(من خالل ما سبق يتضح استمرار السياسة المالية خالل الربعين الثالث والرابع لعامي 

نهجها التوسعي والمرتبط بزيادة الموارد المالية المتاحة الناجمة عن زيادة اإليرادات النفطية جراء استمرار 

، وبالتالي فإن تفعيل دور السياسة المالية في مواجهة التقلبات  ارتفاع متوسط أسعار النفط في السوق العالمية

االقتصادية ال تزال تمثل ضرورة ملحة لحفظ التوازن الدقيق بين مواجهة المشاكل الناجمـة عـن البطالـة    

وتخفيض حدة الفقر وضمان عدم خروج النفقات العامة عن حدود السيطرة خاصة وان األمـر قـد يـزداد    

لبات الموارد المالية وتراجعها، األمر الذي يتطلب أن تركز الخطط المستقبلية على زيادة صعوبة في حال تق

حجم الصادرات غير النفطية، وتقليل النفقات غير  زيادة نفاق على تنمية القطاعات االقتصادية التي تعززاإل
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ة النفقات العامـة لصـالح   الضرورية مع محاربة أوجه الفساد المختلفة المصاحبة لإلنفاق العام وإعادة هيكل

  .التي تخدم كافة جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية والتخفيف من الفقر النفقات االستثمارية

  

  الوضع الكلي للموازنة العامة للدولة.٣-٢-٣
 عجزاً فعليـاً  ٢٠٠٧سجل الوضع الكلي للموازنة العامة للدولة خالل الربعين الثالث والرابع من عام        

مـن إجمـالي   % ٤٩و% ١٣.٤مليار ريال على التوالي يمثـل   ٢١٤مليار ريال و ٤٩در قيمته بحوالي ق

من إجمالي النفقات العامة على التوالي مقارنة مع فائض تم تحقيقـه  % ٣٢.٩و% ١١.٩اإليرادات العامة و 

مقـداره   ٢٠٠٦عام في الربع الرابع ل وعجزاً ،مليار ريال ٣٢.٦حوالي ب ٢٠٠٦من عام  الربع الثالثخالل 

من إجمالي النفقات على التوالي % ١٩.٩من إجمالي اإليرادات و %٢٤.٩و بلغت مليار ريال  بنسبة ٩١.٥

.   

  

التركيز عليها خالل الفترة المقبلـة   يمكنالسياسات واإلجراءات  اقتراح مجموعة منوفي هذا اإلطار يمكن 

  : أهمهاالمالية  ةالسياس في إطار

سـتقرار  المحافظة علـى اال  .١

من خالل المحافظـة   المالي

على عجز الموازنة العامـة  

عند الحدود اآلمنة وبمـا ال  

مـن النـاتج   % ٤يزيد عن 

المحلي اإلجمالي وتمويـل  

العجز من مصـادر غيـر   

  .تضخمية

معالجة االختالالت في الموازنة العامة للدولة من خالل خفض نسبة االعتماد على اإليرادات النفطية  .٢

  .ضمان نمو وتطور اإليرادات غير النفطية والعمل على 

ربط السياسة المالية بالمتغيرات االقتصادية الكلية وبالشكل الذي يضمن تناسـق السياسـات الكليـة    . .٣

  . وتكاملها 

  .العمل على رفع كفاءة تخصيص النفقات العامة لصالح النفقات االستثمارية  .٤

  .تحقيق االستخدام الكفء للقروض والمساعدات  .٥

  



 

    ٢٠٠٧، ٢٠٠٦ والرابع الثالث الربعينالدين العام الداخلي   خالل )  ١٧( جدول
 %  النمومعدل  2007 2006البيان

ع  الرب
  الثالث 

ع  الرب
  الرابع

ع  الرب
  الثالث 

ع  الرب
  الرابع

ع  الرب
  الثالث 

ع  الرب
  الرابع

 35.3 12.2 504.8 444.5 373.2 396.3 )الشراءقيمة(الخزانة أذون

  65 65 65 65)الريبوز(الشراء إعادة

  
 31.8 10.4 569.8 509.5 432.2 461.3اإلجماليالداخلي العام الدين

  . ٢٠٠٧ ديسمبر  ، سبتمبر ، الشهرية النشرة ؛ المالية وزارة:  المصدر

   تطورات الدين العام.٤-٢-٣
العام بشقيه الداخلي والخارجي أهمية كبيرة بالنسـبة لتحليـل    نتطور الديمثل متابعة وتحليل وتقييم ت       

وتقييم الوضع االقتصادي العام، حيث يعمل هذا التحليل على تقدير األعباء المالية واالقتصادية للدين العـام،  

نوعية ومدى تناسق ذلك مع إمكانيات الدولة وقدرتها المسـتقبلية  بقتراض وبالتالي توضيح مدى االحتياج لال

كما يعطي هذا التحليل إشارات مبكرة حول إمكانية استبدال الدين بين داخلي وخارجي وبمـا   على السداد ،

ويمكن تسليط الضوء على تطورات هيكل الدين العـام اإلجمـالي القـائم بشـقيه     ،  يخفف من أعباء خدمته

  : اآلتيعلى النحو  ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦لي والخارجي خالل الربعين الثالث والرابع لعامي الداخ

   الدين العام الداخلي .١
في ضوء تطورات الوضع الكلي للموازنة العامة للدولة المشار إليها سابقاً، فقد بلغ إجمـالي الـدين العـام    

مليار ريـال فـي    ٤٦١.٣ال مقابل مليار ري ٥٠٩.٥حوالي  ٢٠٠٧الداخلي وحتى نهاية الربع الثالث عام 

، أمـا  %١٠.٤مليار ريال ومعـدل نمـو    ٤٨.٢بمقدار  ، مما يعني ارتفاعا٢٠٠٦ًنهاية الربع الثالث لعام 

 ٤٣٢.٢مليار ريال مقابل  ٥٦٩.٨فقد ارتفع إجمالي الدين الداخلي إلى  ٢٠٠٧بالنسبة للربع الرابع من عام 

مليـار   ١٣٧.٦وبزيادة مقـدارها  % ٣١.٨محققاً معدل نمو بلغ ،٢٠٠٦مليار ريال نهاية الربع الرابع عام 

العجز الذي شـهده الوضـع الكلـي     ارتفاعريال، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إصدارات أذون الخزانة في ظل 

للموازنــة 

العامــــة 

للدولة خالل 

ــربعين  الـ

الثالــــث 

والرابع من 

ــام  عـــ

التي مثلت المكون األول للـدين العـام   ) الشراءقيمة (، حيث يالحظ أن القيمة الفعلية ألذون الخزانة ٢٠٠٧

 ٢٠٠٦مليار ريال في الربعين الثالث والرابع من عام  ٣٧٣.٢مليار ريال و ٣٩٦.٣الداخلي قد ارتفعت من 

علـى التـوالي    ٢٠٠٧مليار ريال خالل الربعين الثالث والرابع من عام  ٥٠٤.٨مليار ريال و ٤٤٤.٥إلى 

الربعين على التوالي، وقد اتجهت الزيادة في أذون الخزانة لتغطيـة   خالل% ٣٥.٣و% ١٢.٢وبمعدل نمو 

العجز في الموازنة العامة للدولة وامتصاص جزء من السيولة النقدية الفائضة في السوق، كمـا يالحـظ أن   

 التي تمثل المكون الثاني للدين العام الداخلي لم تشهد أي تغير يذكر خـالل ) الريبوز(عمليات إعادة الشراء 

  .  مليار ريال ٦٥الفترة قيد النظر ، حيث ظلت قيمتها ثابتة عند 



 

)     ٢٠٠٧ -٢٠٠٦( للفترة والرابع الثالث الربعينالدين العام الخارجي  خالل )  ١٨( جدول
  )مليون دوالر(

 البند

  % النمو معدل 2007 2006

  الرابع الربع  الثالث الربع  الرابع الربع  الثالث الربع
 الربع
  الثالث

 الربع
  الرابع

 6.3 6.8  ٥٨١٤.٩٩ 5765.25 5471.06 5400.39 القائم الرصيد
 - 33.8 27.9 56.13 116.25 84.83 90.86 المسحوبات

 30 4 67.49 35.64 51.29 34.28 اإلقساط مدفوعات
 9.8 3.6 24.56 10.12 22.37 9.77 الفوائد مدفوعات

 من المسحوبات
 - 39.4  - 15 13.19 14.98 21.75 17.63 المنح

  . ٢٠٠٧ ديسمبر  ، سبتمبر ، الشهرية النشرة ؛ المالية وزارة:  المصدر

 

   الدين العام الخارجي .٢
، ٢٠٠٧شهد الرصيد القائم للدين العام الخارجي لليمن نمواً محدوداً خالل الربعين الثالث والرابع من عـام  

مليـون   ٥٧٦٥.٢٥ي حـوال  ٢٠٠٧حيث وصلت قيمة المديونية الخارجية حتى نهاية الربع الثالث من عام 

 ٣٦٤.٨٦م وبزيادة مقدارها ٢٠٠٦مليون دوالر في الربع الثالث من عام  ٥٤٠٠.٣٩بحوالي  ةدوالر مقارن

م واصـلت المديونيـة الخارجيـة    ٢٠٠٧وخالل الربع الرابع من عـام   ،%٦.٨ ومعدل نمومليون  دوالر 

ارتفاعها لتصل إلـى  

ــون  ٥٨١٤.٩٩ مليـ

دوالر بزيادة مقدارها 

يــــون مل ٣٤٣.٣٩

عن قيمتها فـي  دوالر 

الربع الرابع من عـام  

ــة ٢٠٠٦ م البالغــ

ــون  ٥٤٧١.٠٦ مليـ

االرتفاع في تقيـيم   ويرجع ذلك بدوره إلى ارتفاع المسحوب عن المسدد وأيضاً ،% ٦.٣ ومعدل نمودوالر 

  . أسعار الصرف للعمالت األخرى مقابل الدوالر األمريكي

م زيادة فـي السـحوبات مـن    ٢٠٠٧لربع الثالث من عام شهد ا:  السحوبات من الدين العام الخارجي 

مليـون دوالر مقارنـة بحـوالي     ١١٦.٢٥القروض الخارجية المتعاقد عليها ، حيث بلغت قيمتها حـوالي  

، فيمـا بلغـت   %٢٧.٩م بنسبة زيادة مقدارها ٢٠٠٦مليون دوالر سحوبات الربع الثالث من عام  ٩٠.٨٦

مليـون دوالر مقارنـة بمبلـغ     ٥٦.١٣م حوالي ٢٠٠٧بع من عام السحوبات من القروض خالل الربع الرا

     .%٣٣.٨مقداره  وبتراجعم، ٢٠٠٦مليون دوالر سحوبات الربع الرابع من عام  ٨٤.٨٣

بلغ المسدد من أصل الدين العام الخارجي خالل الربعين الثالث والرابـع مـن عـام    :  مدفوعات األقساط 

 ٥١.٢٩مليون دوالر و ٣٤.٢٨مقارنة بحوالي  ،مليون دوالر ٦٧.٤٩مليون دوالر  ٣٥.٦٤م حوالي ٢٠٠٧

مما يظهر ارتفاع فـي   ،م٢٠٠٦مليون دوالر المسدد من أصل الدين خالل الربعين الثالث والرابع من عام 

خالل الربعين على التوالي، ويرجع التحسن في معدالت السـداد ألقسـاط   % ٣٠و% ٤معدل السداد بنسبة 

توفر الموارد المالية بالعمالت الصعبة لدى الحكومة خالل الفترة نتيجة الرتفاع قيمة القروض الخارجية إلى 

    . العوائد النفطية التي تم تحصيلها خالل الفترة



 

  )٢٠٠٧ - ٢٠٠٦(   للعامين  والرابع الثالث الربيعين خالل النقدي العرض مكونات) ١٩( جدول

  البيان

٢٠٠٧  ٢٠٠٦ 

 الرابع الربع  ثالثالربع ال الرابع الربع  الربع الثالث
مليار

 % ريال

 مليار
 % ريال مليار % ريال

 مليار
 % ريال

.100 1586.2 100.0 1475.3 100.0 1252.100.1351.4العرض النقدي
 38.7 613.7 37.9 559.6 41.3 558.5 41.3 517.6 النقد 

 26.8 425.8 27.1 399.5 30.5 412.5 30.1 377.4النقد في التداول
 11.8 187.9 10.9 160.1 10.8 145.9 11.2 140.2دائع تحت الطلبو

 61.3 972.5 62.1 915.7 58.7 793.0 58.7 734.7 شبه النقد
 17.9 283.2 16.9 249.4 14.2 191.3 13.8 173.0ودائع ألجل

 6.5 103.7 6.4 94.8 6.9 92.6 6.4 79.5االدخارودائع 
 32.5 516.3 34.3 505.3 33.6 454.2 34.9 437.6ودائع بالعمالت

 4.4 69.3 4.5 66.2 4.1 54.9 3.6 44.6الودائع مخصصة
   %53   %55   %57   %60%الدولرة 
  . ٢٠٠٧ ديسمبر ، سبتمبر ، الشهرية النشرة ؛ اليمني المرآزي البنك:  المصدر
  ) لنقدشبة ا(نسبة الودائع بالعملة األجنبية إلى إجمالي الودائع(  الدولرة

م إلـى  ٢٠٠٧الرابـع مـن عـام    و ين الثالثالفوائد المسددة خالل الربع قيمة ارتفعت:  مدفوعات الفوائد

عن الفوائد % ٩.٨و %٣.٦زيادة بحوالي  بنسبةو على التوالي مليون دوالر ٢٤.٥٦ومليون دوالر  ١٠.١٢

  . م٢٠٠٦من عام  الفترة نفسهاالمسددة في 

  

  التطورات النقدية والمصرفية . ٣-٣

  التطورات في العرض النقدي   ١- ٣ -٣
م معدالت نمو متقاربة بلغت علـى التـوالي   ٢٠٠٧حقق العرض النقدي خالل الربعين الثالث والرابع لعام 

م ٢٠٠٧مليار ريال نهاية الربع الرابع عام  ١٥٨٦.٢ ليصل بذلك العرض النقدي إلى% ١٧.٤و % ١٧.٨

فترة يالحـظ أن التزايـد فـي    الوبتحليل المستجدات والتطورات في مكونات العرض النقدي خالل نفس ، 

الودائـع   متنالعرض النقدي يعود إلى تحسن الوعي المصرفي في المجتمع والتعامل مع المصارف ، حيث 

مقارنة بالفترة نفسها  ٢٠٠٧خالل الربعين الثالث والرابع من عام % ٢٨.٨و % ١٤.٢ بحواليتحت الطلب 

وسجل النقد المتداول خارج المصارف معدالت نمو متواضعة خالل نفس الفترة على التوالي ٢٠٠٦من عام 

لنسبية للنقود من إجمالي العرض ونتيجة لهذه المستجدات تراجعت األهمية ا ،%٣.٢و % ٥.٨بلغت حوالي 

خالل الربع الرابع عـام  % ٤١.٣م بعد أن شكلت ٢٠٠٧نهاية الربع الرابع عام % ٣٨.٧النقدي لتصل إلى 

  . م ٢٠٠٦

وفــــي 

نفــــس 

ــاه  االتجـ

حـقق شبه 

النقـــــد 

ــداً  تزايــ

بمـعدالت 

ـــو  نمــ

ــة  مرتفعـ

ــت  بلغــ

جع ذلك إلى ارتفاع معـدالت نمـو   يرو ، م٢٠٠٧خالل الربعين الثالث والرابع لعام % ٢٢.٦و % ٢٤.٦

و % ١٩.٣ بحـوالي وارتفاع معدالت نمو الودائع االدخاريـة   ،%٤٨.١و % ٤٤.٢ بحوالي الودائع ألجل



 

  للفترة والرابع الثالث الربيعينالعوامل المؤثرة على العرض النقدي  خالل )٢٠(جدول

  )  م٢٠٠٧ -٢٠٠٦(  

 البيان

٢٠٠٦ 

  ريال مليار

٢٠٠٧  

  % التغير معدل  ريال مليار

الربع

  الثالث

 الربع

 الرابع
 الربع

  الثالث

 الربع

  الرابع

 الربع

 الثالث
 الربع

 الرابع

 3.5 1609.41675.11713.91733.86.5 صافي األصول الخارجية

 282.9219.1 376.5 223.6 118.0 58.4 صافي االئتمان المحلي

 101.2- 41.5- 1.8 120.7- 151.2- 206.5- صافي اقتراض الحكومة

 39.2 30.0 374.7 344.4 269.2 264.9المطالبات على القطاع  الخاص

 18.7 11.3 524.1- 462.2- 441.6- 415.5- )صافي(أخرى 

  . ٢٠٠٧، ديسمبر  سبتمبر الشهرية النشرة ؛ اليمني المركزي البنك:  المصدر

ارتفاع األهمية النسبية للودائع بالعملـة الوطنيـة    األمر الذي انعكس في خالل الربعين على التوالي، %١٢

نهاية % ٢٨.٨م إلى ٢٠٠٦خالل الربع الثالث عام% ٢٣.٨العرض النقدي من  إلى إجمالي "الريال اليمني"

% ١٣.٧، % ١٥.٥م ، كما سجلت الودائع بالعمالت األجنبية معدالت نمو بلغـت  ٢٠٠٧الربع الرابع عام 

فـي  تنـامي   أن هنـاك  ، وبصفة عامة يمكن القولم ٢٠٠٧على التوالي خالل الربعين الثالث والرابع لعام 

  . م١٩٩٩على الرغم من ثبات معدالت أسعار الفائدة منذ سبتمبر  الوعي المصرفي لدى الجمهور

إلى أن الزيادة التي شهدها العرض النقدي خالل الربعين الثالث والرابع لعـام  ) ٢٠(وتشير بيانات الجدول 

المطالبات على القطاع الخاص وصافي البنود األخرى بمعدالت نمو نمو م ترجع بدرجة أساسية إلى ٢٠٠٧

و % ١١.٣

ــو% ١٨.٧  ونمـ

صـافي األصـول   

 بحـوالي الخارجية 

% ٣.٥و % ٦.٧

وعلى  ،خالل الفترة

العكس من ذلك فقد 

كــان لصــافي  

اقتراض الحكومـة  

أثر انكماشي على 

% ١٠١.٢-م إلـى  ٢٠٠٧خالل الربع الثالث عام % ٤١.٥-       من  تنمو العرض النقدي حيث تراجع

  . م ٢٠٠٧مع نهاية الربع الرابع عام 

  

  :  عر الفائدة س. ٢-٣-٣
وعلـى  % ٢١ -١٥ظلت أسعار الفائدة على السلفيات ثابتة عند حـدود   )م٢٠٠٧ -٢٠٠٦(خالل الفترة   

مجمـل عمـل    أن ثبات سعر الفائدة لفترة طويلة أثّـر فـي   القولويمكن  ، ،%١٣كافة أنواع الودائع عند 

سعر الفائدة كـأداة اقتصـادية    ماستخدا المصارف تاركاً آثاراً سلبية على أداء االقتصاد الوطني حيث لم يتم

ومرتفعة عندما كانت معدالت التضخم منخفضة  فكانت منخفضة عندما كانت معدالت التضخم مرتفعة ،فعالة

األمر الذي يتطلب ، وفقاً للظروف االقتصادية السائدة األمر الذي يتطلب تفعيل دور سعر الفائدة، وجعله مرناً

لنظام المصرفي يساندها إصالحات تشريعية في مختلف األنشطة والعمليـات  إجراء إصالحات ملموسة في ا

المصرفية ومختلف األنشطة المالية واألجهزة الحكومية ذات العالقة في المحاكم التجارية المتخصصة سواًء 



 

في إجراءات التقاضي أو سرعة البت في القضايا وغيرها ، بحيث تؤدي تلك اإلصـالحات إلـى تحـديث    

  .   لمصرفي وأدواته الجهاز ا

  :سعر الصــرف . ٣-٣-٣
،  ٢٠٠٦شهد سعر صرف الريال اليمني أمام الدوالر األمريكي خالل الربعين الثالـث والرابـع لعـامي     

إلـى   ٢٠٠٦دوالر فـي الربـع الثالـث لعـام     /ريـال ١٩٧.٦١حيث ارتفع من  محدودةم تغيرات ٢٠٠٧

دوالر نهاية الربع الرابع عـام  /ريال ١٩٩.٥٤ثم إلى  م٢٠٠٧دوالر نهاية الربع الثالث عام /ريال١٩٩.٠٧

وقد لعب نمـو  . م٢٠٠٧ – ٢٠٠٦لعامي % ١.٩٥م، وشكل متوسط التغير في سعر الصرف حوالي ٢٠٠٧

سـاعد   وقـد الواردات الناتج عن نمو الطلب المحلي العامل األساسي في هذا التغير لسعر صرف الريـال،  

عمالت األجنبية في السيطرة على أسعار صرف العمالت األجنبية في االحتفاظ بجزء كبير من احتياطيات ال

  . السوق المحلي وبالتالي الحفاظ على قيمة الريال كهدف أساسي لالستقرار االقتصادي

  

  : التطورات في النشاط المصرفي  .٤-٣-٣
ديـد مـن   الع )م٢٠٠٧ -٢٠٠٦(أظهرت مستجدات النشاط المصرفي خالل الربعين الثالث والرابع لعامي 

التطورات اإليجابية لمجمل النشاط المصرفي والتي تعكس تحسن المراكز المالية للبنوك وتحفيزهـا علـى   

  :  اآلتيمواكبة التغيرات العالمية، ويمكن تحليل هذه المستجدات والتطورات على النحو 

  

  اإلسالميةالتطورات في المؤشـرات الرئيسية للميزانية المجمعة  للبنوك التجارية و: أوالً 
م ارتفاعـاً  ٢٠٠٧الميزانية الموحدة للبنوك التجارية واإلسالمية في نهاية الربع الرابع مـن العـام    تسجل

مليار ريال نهاية الربع الرابـع لعـام    ١٠٤٠.٢مليار ريال مقارنة مع  ١٣٠٠.٤إلى لتصل % ٢٥حوالي ب

 )٢١(الجـدول   وتعكـس بيانـات  ، % ٢٢.٩م ، مع العلم أن معدل النمو للربع الثالث بلغ حـوالي  ٢٠٠٦

  :التطورات الحاصلة في الميزانية الموحدة لهذه البنوك وذلك على النحو التالي 

  : األصول الخارجية 
 ٢٠٠٧خالل الربع الرابع من عام  للبنوك التجارية واإلسالمية نمواً متواضعاً األصول الخارجية شهدت قيمة

 ٢٧٨.٢م إلـى  ٢٠٠٦مليار ريال خالل الربع الرابع لعـام   ٢٧٥.٤من فقط حيث ارتفعت قيمتها  %١بلغ 

م ، وكان إجمالي األصول الخارجية للبنوك التجارية واإلسـالمية  ٢٠٠٧مليار ريال خالل الربع الرابع لعام 

، ويعكس التباطؤ في األصول الخارجيـة زيـادة   %١٢.٥قد حقق معدل نمو خالل الربع الثالث بلغ حوالي 

  . زامي وانخفاض الودائع بالعمالت األجنبيةنسبة االحتياطي اإلل



 

المؤشرات الرئيسية للميزانية الموحدة للبنوك التجارية واإلسالمية خالل ) ٢١( جدول
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ والرابع الثالث الربعين

  البيان

٢٠٠٦  

  ريال مليار

٢٠٠٧  

  % التغير معدل  ريال مليار

الربع

  الثالث

 الربع

 الرابع 
 الربع

  الثالث 

 الربع

  الرابع 

 الربع

الثالث  

 الربع

  الرابع

 980.41040.21205.31300.422.925.0 الخصوم = األصول

 12.51 278.2 292.4 275.4 260  الخارجية  األصول
 11.330.3 190.2 158.7 142.6146  المركزي البنك لدى أرصدة

 1050.922.923.5 969.2 788.4851.0  إجمال الودائع 

 15.612.5 464.1 456.1 394.5412.6 الودائع بالعمالت األجنبية

 30.333.8 586.8 513.1 393.9438.5 الودائع بالريال

 17.839.0 655.9 578.9 491.6471.9 إجمالي القروض والسلفيات
 21.4 39.7 86.5 78.8 71.2 56.4 واالحتياطياتالمالرأسإجمالي
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فـي  بصـورة كاملـة   لم توظف  المالية للبنوك إال أن الموارد) ٢١(الجدول  من ناحية أخرى تشير بيانات

المجاالت االستثمارية 

حيث انعكسـت فـي   

صورة تزايد أرصدة 

البنوك لـدى البنـك   

ــزي  ــيالمرك  والت

ــدل   ــت بمع ارتفع

خالل الربع % ١١.٣

م ٢٠٠٧ الثالث لعـام 

خـــالل %  ٣٠.٣و

الربع الرابـع لعـام   

وهذا يعني ، م ٢٠٠٧

نسبة ال بأس بهـا  أن 

دون استخدامها في مشـاريع   الموارد المالية للبنوك التجارية واإلسالمية قد تحولت إلى البنك المركزي من

والذي بلغ  "ية استثمار في أوراق حكوم"في صورة أذون الخزانة أو اتفاقيات إعادة الشراء  استثمارية وإنما

  % .٢٤٠.٤م حوالي ٢٠٠٧معدل نموها خالل الربع الثالث لعام 

  :الودائع المصرفية 

 مسجلة ،مليار ريال ١٠٥٠.٩م حوالي ٢٠٠٧الربع الرابع من عام  نهايةبلغ إجمالي الودائع المصرفية 

خالل الربع % ٢٢.٩مقارنة بارتفاع نسبته ،  ٢٠٠٦عن الفترة نفسها من العام % ٢٣.٥ارتفاعاً بمعدل 

ويعود ارتفاع الودائع المصرفية إلى تزايد معدالت نمو الودائع بالعملة المحلية الريال اليمني خالل  الثالث،

 بعدويتوقع أن يزداد تحسن قدرات المصارف في جذب المدخرات ، % ١٢.٥و %  ١٥.٦والبالغة  الربعين

إعداده بهدف حماية صغار المودعين وتحسين الذي يجري حالياً و إصدار قانون مؤسسة ضمان الودائع

  . الخدمات الذي يقدمها الجهاز المصرفي وتعزيز الثقة وتقوية قدرتها التنافسية واالستيعابية 

  :رأس المال واالحتياطيات  

استجابة للسياسات الرامية إلى تقوية المراكز المالية للبنوك التجارية من خالل رفع رؤوس أموالها وتقليص 

اطر التي قد تتعرض لها فقد حقق إجمالي رأس المال واالحتياطيات للبنوك التجارية واإلسالمية معدالت المخ

بلغت على التوالي  ٢٠٠٦مقارنة بنفس الفترة من عام م ٢٠٠٧نمو جيدة خالل الربعين الثالث والرابع لعام 

  .مليار ريال  ٨٦.٥حوالي  ٢٠٠٧لتبلغ قيمته في نهاية الربع الرابع في عام % ٢١.٤و % ٣٩.٧



 

  ماري للبنوك التجارية واإلسالميةالتطورات في النشاط االئتماني واالستث: ثانياً
 ،يمثل النشاط االئتماني واالستثماري بأنواعه المختلفة الوظيفة التنموية للبنوك التجارية واإلسـالمية        

ويمكـن تحليـل مسـتجدات     ،ستثمرينوالتي تعكس كفاءة المصارف في تنمية الوساطة بين المدخرين والم

م في النشاط االئتماني واالستثماري للبنوك التجارية واإلسـالمية علـى   ٢٠٠٧الربعين الثالث والرابع لعام 

  :اآلتيالنحو 

 ):القطاع الحكومي والقطاع الخاص(حسب القطاع توزيع االئتمان  .١

ارتفاعـاً   لخاص والقطـاع الحكـومي  إجمالي مطلوبات المصارف التجارية واإلسالمية من القطاع ا شهدت

مليار ريـال   ٤٧١.٩م مقارنة مع حوالي ٢٠٠٧مليار ريال نهاية الربع الرابع  ٦٥٥.٩إلى  ملحوظاً لتصل

في الربع % ١٧.٨وهو معدل مرتفع مقارنة بـ % ٣٩معدل نمو بلغ حوالي ب و ،م٢٠٠٦نهاية الربع الرابع 

طلوبات المصارف من القطـاع الحكـومي والمؤسسـات    ويرجع ذلك إلى ارتفاع م. ٢٠٠٧الثالث من عام 

خالل الربع الثالث، بينما كانت معـدالت  % ٩.١خالل الربع الرابع وحوالي % ٤٤.١العامة بمعدل نمو بلغ 

خالل الربـع  % ٢٥.٢في الربع الرابع ونحو % ٣٥.١نمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص حوالي 

وض والسلفيات للبنوك التجارية واإلسالمية إلى إجمالي الودائع حـوالي  وقد شكلت نسبة إجمالي القر ،الثالث

  .م٢٠٠٧في الربع الرابع لعام % ٣٤.٢في الربع الثالث وحوالي % ٣٣.٨

 :حسب النشاط االقتصاديتوزيع االئتمان  .٢

بيعـة  شهد حجم القروض والسلفيات والتسهيالت االئتمانية التي تمنحها البنوك التجارية واإلسالمية حسب ط

م مقارنـة بـنفس الفتـرة لعـام     ٢٠٠٧النشاط االقتصادي تحسناً ملموساً خالل الربعين الثالث والرابع لعام 

خـالل  % ٢٦ بحواليم، حيث ارتفعت سلفيات البنوك التجارية واإلسالمية باستثناء سلفيات الحكومة، ٢٠٠٦

أن معظم التمويالت والتسـهيالت  كما يالحظ . م٢٠٠٧خالل الربع الرابع من عام % ٣٦.٨الربع الثالث و 

، وهـي  )أخرى(المقدمة من قبل البنوك تتجه إلى قطاع تمويل الواردات وقطاع التجارة والقروض الشخصية

أكثر من ثلثـي إجمـالي    على وقد استحوذت ،القطاعات ذات األثر المحدود على النمو االقتصادي والتنمية

م، كما أن معدالت نموهـا، خـالل   ٢٠٠٧الربع الرابع لعام القروض والتسهيالت التي قدمتها البنوك خالل 

لقطـاع تمويـل   % ٤٠.٤لقطاع تمويل الواردات و % ٢١.٩الفترة، كانت مرتفعة حيث كانت على التوالي 

  ).أخرى(للقروض الشخصية % ١٠٥.٩التجارة و 

ـ   )لقطاعات الحيوية واإلنتاجيةا(وبينما استحوذت بقية القطاعات  روض والتسـهيالت  على أقل من ثلـث الق

معـدالت   حققـت قد ، فضالً عن أن بعض هذه القطاعات االئتمانية المقدمة من البنوك التجارية واإلسالمية 

حيث حقق قطاع الزراعـة   سالبة في حصولها على التمويل من الجهاز المصرفي التجاري واإلسالمي،نمو 

علـى  % ٢.٨ -، % ٢١.١-م بلغت ٢٠٠٧ام واألسماك معدالت نمو سالبة خالل الربعين الثالث والرابع لع



 

 للعامين والرابع الثالث الربيعين خالل الحكومة سلفيات باستثناء واإلسالمية التجارية البنوك سلفيات) ٢٢( جدول
٢٠٠٧، ٢٠٠٦  

 البيان

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 الرابعالربع  الثالث الربع الرابعالربع  الثالث الربع % التغير معدل
 مليار
 % ريال

 مليار
 % ريال

 مليار
 % ريال

 مليار
 % يالر

 الربع
 الثالث

الربع 
 الرابع

 2.8- 21.1- 1.3 4.7 1.2 3.9 1.8 4.8 1.9 4.9 الزراعة وصيد األسماك
 24.9 14.9 14.4 51.8 13.9 45.6 15.8 41.5 15.3 39.7 الصناعة

 34.0 7.9- 6.6 23.9 5.7 18.6 6.8 17.8 7.8 20.2 البناء والتشييد
 21.3- 12.9- 1.0 3.4 1.0 3.4 1.7 4.4 1.5 3.9 تمويل الصادرات
 21.9 24.9 16.2 58.3 18.7 61.5 18.2 47.8 18.9 49.2 تمويل الواردات
 40.4 103.5 24.3 87.2 28.4 93.2 23.6 62.1 17.6 45.8 تمويل التجارة

 105.9 9.0- 22.4 80.5 15.4 50.6 14.9 39.1 21.4 55.6 أخرى
 9.6 25.3 13.9 49.8 15.6 51.2 17.3 45.5 15.7 40.9 القروض المصنفة

 36.8 26.0  100 359.7  100 328 100 263  100 260.2  اإلجمالي العام
  حسب اآلجـــــــــــــــــــــــال

 29.8 27.3 45.9 142.1 50.0 138.3 109.50.3 49.5 108.7 قصيرة األجل
 245.2 152.7 5.6 17.5 4.6 12.7 2.3 5.1 2.3 5.0 طويلة األجل
 45.9 19.0 48.5 150.3 45.4 125.7 103.47.3 48.2 105.6 اإلسالميةلبنوك استثمارات ا
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وهذا % ٢١.٣ -، % ١٢.٩ - وهو الحال نفسه لقطاع تمويل الصادرات بمعدالت نمو سالبة بلغت. التوالي

  .الوضع يستدعي وضع الخطط التمويلية المناسبة سواًء من الحكومة أو القطاع المصرفي

 :حسب نوع األجلتوزيع االئتمان  .٣

النشاط االئتماني واالستثماري للبنوك التجارية واإلسالمية حسب اآلجـال خـالل   التطورات في تحليل عند 

مـن  % ٥٠م يالحظ أن االئتمان المصرفي قصير األجل يمثل حـوالي  ٢٠٠٧الربعين الثالث والرابع لعام 

% ٣٧.٣في الربع الرابع وبمعدالت نمو بلغـت حـوالي   % ٤٥.٩اإلجمالي العام في الربع الثالث وحوالي 

أما االئتمان المصرفي طويل األجل، وعلى الرغم من تدني أهميتـه النسـبية عنـد    ، لنفس الفترة% ٢٩.٨و

للربع الرابع، إال أنه قد حقق معدالت نمو مرتفعـة بلغـت علـى التـوالي     % ٥.٦للربع الثالث و % ٤.٦

ـ  ١٧.٥م إلى ٢٠٠٧لنفس الفترة لتصل قيمته نهاية الربع الرابع لعام % ٢٤٥.٢، % ١٥٢.٧ ، ار ريـال ملي

% ٤٥.٤وقد أظهرت استثمارات البنوك اإلسالمية تحسناً ملموساً حيث ارتفعت أهميتها النسبية من حـوالي  

لـنفس  % ٤٥.٩، % ١٩خالل الربع الرابع وبمعدالت نمو بلغت على التـوالي  % ٤٨.٥للربع الثالث إلى 

  .   الفترة

  

ة والتي ال تحتوي البيانات المتـوفرة عنهـا عـن    من ناحية ثانية وعند استبعاد استثمارات البنوك اإلسالمي

توزيعها حسب اآلجال يالحظ أن نسبة تمويالت البنوك التجارية قصيرة األجل سترتفع بصورة كبيرة لتصل 



 

للتمويـل  % ١٢من إجمالي التمويل مقابل أقل مـن  % ٨٨إلى أكثر من  ٢٠٠٧نهاية الربع الرابع من عام 

  .متوسط وطويل األجل 

  تطورات في التقنية المصرفية ال: ثالثاً
 ٢٠٠٦ث والرابع لعـامي  واصل البنك المركزي اليمني والمصارف التجارية  خالل الربعين الثال         

فأنشأ نظـام   ،في أعمال المصارف المختلفةالحديثة نظم التقنية المصرفية  بعضالعمل على إدخال  ٢٠٠٧و

، ونقاط البيع، وربط الشبكة اليمنيـة مـع    اإللكترونية مدفوعاتالمقاصة اآللية للشيكات، والشبكة اليمنية لل

، كمـا تقـوم   )سـريع (الشبكات العالمية مثل فيزا وماستركارد ، والنظام اليمني للتحويالت المالية السريعة 

 هاارتفع عدد والتي المصارف بتقديم خدماتها المصرفية باستخدام أحدث التقنيات مثل أجهزة الصراف اآللي

ومن المتوقع أن يبلغ  ،٢٠٠٧جهاز في نهاية عام  ٢٣٨ثم إلى  ٢٠٠٦عام  ١٦٣إلى  ٢٠٠٥عام  ١٤٢من 

جهـاز  ١٥٥٥وفي جانب طرفيات نقاط البيع فقد زاد عددها مـن   .جهاز  ٤٢٣حوالي  ٢٠٠٨عددها نهاية 

.  ٢٠٠٨جهاز عـام   ٤١٠٠ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى  ،٢٠٠٧جهاز عام  ١٩٧٧إلى  ٢٠٠٦عام 

ن جانب شبكات االتصال االلكترونية يالحظ أن جميع بنوك القطاع الخاص والبنوك اإلسالمية واألجنبيـة  وم

وبنك واحد من بنوك القطاع العام لديها نظام محاسبي متطور وحديث بما يسمح لعميل البنك السـحب مـن   

ـ  . وتلقي جميع الخدمات المصرفية من أي فرع  حسابه من أي فرع فوراً وك تقـدم خـدمات   ومعظـم البن

  . وهناك أربعة بنوك تقدم خدمات الصيرفة االلكترونية عبر االنترنت  ،بالتلفون الثابت والسيار ةالصيرف

 :معدل التضخم.٤-٣

م مقارنة بنفس الفتـرة مـن عـام    ٢٠٠٧في الربع الثالث من عام  اً ملحوظاًتراجع العام شهد معدل التضخم

م إلـى  ٢٠٠٦في الربع الرابع من عام % ١٨.١٧ما انخفض من نقطة مئوية ، ك ٥.٧٦حوالي بلغ  م٢٠٠٦

وتعزى أسباب ذلك التراجع خالل الربعين الثالث والرابع مـن   ،م٢٠٠٧خالل الربع الرابع عام % ١٢.٤٨

م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى االنخفاض الملحوظ في معدالت تضخم المجموعـات  ٢٠٠٧عام 

  : اآلتيةالسلعية 

م ٢٠٠٧معدل التضخم لمجموعة الغذاء والمشروبات خالل الربعين الثالث والرابع من عـام   تراجع .١

في الربـع  % ٢٢.٧٧حيث انخفض معدل التضخم الغذائي إلى حوالي  ،م٢٠٠٦مقارنة بنفس الفترة من عام 

 . م٢٠٠٦في الربع الثالث من عام % ٢٩.٢٨م مقارنة بنحو ٢٠٠٧الرابع 

خالل الـربعين  % ٨.٥٣، % ١١.٤٧عة التبغ والسجائر والقات من انخفاض معدل التضخم لمجمو .٢

 م٢٠٠٧خالل نفس الفترة من عام % ٤.٨٣-، % ٤.٤٥ -م إلى ٢٠٠٦الثالث والرابع من عام 
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٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧
التضخم   العرض النقدي الناتج المحلي

 ٢٠٠٦( معدالت التضخم خالل الربعين الثالث والرابع) ٢٣(جدول 
(%))   م٢٠٠٧ –  

 م 
 البيان  

2006 2007 
الربع 
 ثالثال

الربع 
 الرابع

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 12.48 14.18 18.17 19.56 الرقم القياسي العام 1
 22.77 26.64 28.47 29.28 الغذاء والمشروبات 2
 4.83- 4.45- 8.53 11.47 التبغ والسجائر والقات 3
 2.16 1.35 1.62- 2.6- المالبس واألحذية 4
 2.65 2 5.11 7.49 السكن ومستلزماته 5

األثاث واألدوات  6
 2.26 1.27 4.96 6.68 المنزلية

 2.28 2.18 6.73 8.26 الصحة 7
 0.69 0.58 19.12 28.99 النقل 8
 1.98- 0.17- 1.99- 2.24- االتصاالت 9
 0.61- 0.18- 1.02- 0.92- الترفيه والثقافة10
 0.09- 0 10.59 15.83 التعليم11
 2.08 1.95 10.12 12.7 المطاعم والفنادق12
 6.02 8.79 18.32 19.13 سلع وخدمات متنوعة13

٢٠٠٨البنك المرآزي اليمني ، النشرة الشهرية يناير : المصدر   

التراجع الكبير في معدل التضخم لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة التي انخفض معدل التضخم من  .٣

، م ٢٠٠٧خالل الربع الثالث من عـام  % ١.٩٥م إلى حوالي ٢٠٠٦خالل الربع الثالث من عام % ١٩.١٣

% ١٨.٣٢م مقارنة بنحـو  ٢٠٠٧خالل الربع الرابع من عام % ٦.٠٢كما انخفض هذا المعدل إلى حوالي 

 .م٢٠٠٦خالل نفس الفترة من عام 

  

ومن خالل العالقة بين التضخم والناتج 

المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

التي يوضحها الشكل والعرض النقدي و

يتبين أن مستويات  التالي البياني

كانت  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦التضخم لعامي 

أعلى من مستويات معدل نمو الناتج 

وهذا يشير  ،المحلي باألسعار الجارية

بالمفهوم  أن نمو العرض النقديإلى 

 ٢٠٠٦الواسع وخاصة في عام 

كانا من  التوسع في اإلنفاق الحكوميو

ة للتضخم خالل بين األسباب الهام

  :اآلتيةوالتي يمكن تلخيصها في العوامل الفترة إلى جانب األسباب والعوامل الخارجية األخرى 

لـبعض   ارتفاع األسعار العالميـة  •

الســلع األساســية  وخاصــة أســعار 

الزراعية حيث ارتفع سـعر   المنتجات

طـن  /دوالر ١٨٧الطن من القمح من 

طـن  /دوالر ٥٠٠إلى  ٢٠٠٧في يناير 

وبزيادة تصل إلـى   ٢٠٠٧يسمبر في د

نتيجة لتراجع اإلنتـاج بسـبب   % ١٤٨

الظروف المناخية السيئة التـي ألمـت   

بالدول المنتجة والمصدرة للغذاء، كمـا  

% ٦٢ارتفعت أسعار األلبـان بحـوالي  

 %.٦٦وأسعار الزيوت 



 

 ،في الدول المنتجةأسهم في ارتفاع عناصر التكلفة الذي  ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية األمر •

وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة ، فضالً عن تأثير ارتفاع أسعار النفط على تكلفـة الشـحن والتـي    

 . ٢٠٠٧ديسمبر  –طن خالل الفترة يناير /دوالر ١٤٠طن إلى /دوالر ٥٨ارتفعت من 

)  لـين، الجنيـة اإلسـترليني   ا، اليورو(مقابل العمالت األجنبية األخرى  انخفاض قيمة الدوالر األمريكي •

 .أوروبا واليابان دول منوبالتالي ارتفاع قيمة واردات اليمن 

ارتفاع معدل نمو العرض النقدي في ظل عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي المحلي ومحدودية الزيـادة فـي    •

 .العرض الكلي من السلع والخدمات أدى إلى زيادة في مستوى األسعار 

 )٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(ه اإلنفاق العام مقارنة باإليرادات العامـة خـالل العـامين    التوسع الكبير الذي شهد •

عـام  % ٤.٧ عجـز بحـوالي   إلـى  )من الناتج المحلي% ١.٥( ٢٠٠٦عام الموازنة العامة  وتحول فائض

 .، وبالتالي زيادة الطلب الحكومي على السلع والخدمات في ظل محدودية العرض المحلي ٢٠٠٧

 .توردين للسلع الغذائية الرئيسيةوجود عدد قليل من المس •

  

 القطاع الخارجي. ٥-٣

لشراكة والتكامل االقتصادي مع دول مجلس التعـاون الخليجـي   ا إلى تعزيز جوانبالحكومة  سعت       

مواصلة إجراءات االنضمام إلـى منظمـة التجـارة العالميـة،      فضالً عن منطقة التجارة العربية الكبرى،و

وتتجه سياسة التجارة الخارجية إلى تعزيز االنفتاح االقتصادي . الحتياطيات الخارجيةتحسين إدارة الدين واو

وتحرير التجارة وتشجيع الصادرات وجذب االستثمارات الخارجية، بما يرفع معدل التبادل الدولي ويـؤدي  

  .إلى زيادة الدخل القومي

  :  ميزان المدفوعاتتطور أداء  .١-٥-٣
عـام  عجز في حقق ميزان المدفوعات  تراجع أداء ميزان المدفوعات، حيث إلىاإلحصاءات األولية تشير  

فـي  الكبير الذي حققـه  الفائض ب مقارنة من الناتج المحلي%٠.٠٢ -مليون دوالر وبنسبة  ٣.١بلغ  ٢٠٠٧

ويرجع السـبب   ،من الناتج المحلي اإلجمالي % ٧.٦ وبما نسبته دوالر مليون١٤٤٦.٥والبالغ م ٢٠٠٦عام 

 بدرجة رئيسية إلى العجز في الحساب الجاري الذي يمثل المكون األول لميزان المدفوعات ويمثـل  في ذلك

الحسـاب الجـاري   المعامالت المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل والتحويالت الجارية، حيث بلغ عجز  اًأيض

، في العام السابقمليون دوالر  ٢٠٥.٧مليون دوالر، مقابل فائض بلغ  ١٣٢٧.٧حوالي  ٢٠٠٧بنهاية عام 

  .لنفس الفترة% ٦.٤٨ - إلى% ١.٠٨الناتج المحلي اإلجمالي من في مما نتج عنه تراجع نسبته 



 

  )م٢٠٠٧ - ٢٠٠٦( الفترةالموقف العام لميزان المدفوعات خالل ) ٢٤(جدول 

 البيان
اإلجماليالناتج المحلي   إلىسبة ن مليون دوالر

2006 2007 2006 2007 
  6.48- 1.08 1327.7- 205.7 الحساب الجاري 

 - 0.40 7.3 81.3- 1390.3  الميزان التجاري  -ا
 34.78 38.3 7131 7316.4 :الصادرات منها

 29.94 35.3 6137.7 6733.4 النفط الخام 
 35.18- 31.1- 7212.3-5926.1- الواردات

 7.23- 6.8-- 1481.5-1306.2- )صافي ( الخدمات  -ب
 5.62- 6.5- 1151.9-1234.3- )صافي(الدخل -ج

 6.77 7.1 1387 1356  الجاريةالتحويالت 
 5.75 5.6 1179.8 1059.7 والمالي الرأسماليالحساب 

 4.47 5.9 917.3 1121 المباشر االستثمار -ا
 1.28 0.32- 262.5 61.3- أخرىاستثمارات -ب

 0.71 0.95 144.7 181.1 الخطاء والسهو 
 0.02- 7.6 3.1- 1446.5 الميزان الكلي

 م٢٠٠٨ مارس اإلحصائية النشرة - البنك المرآزي اليمني : المصدر 

  

 ١٣٩٠.٣في الميزان التجاري الذي أنخفـض فائضـة مـن     اًتراجعقد شهد  ٢٠٠٧الجدير بالذكر أن عام  

الواردات بمعدل أعلى من نمو ، نظراً لنمو ٢٠٠٧مليون دوالر عام   ٨١.٣-إلى  ٢٠٠٦مليون دوالر عام 

الناتج المحلي اإلجمالي لنفس الفترة، كما  في% ٠.٤ -إلى % ٧.٣تراجع نسبته من نتج عنهالصادرات، مما 

ارتفع العجـز فـي ميـزان    

 ٢٠٠٧الخدمات خالل عـام  

مليون دوالر  ١٧٥.٣بمقدار 

مليون  ١٤٨١.٥- ليصل إلى

ــودوالر  ــدل نم ــغ  بمع بل

عن العـام السـابق   % ١٣.٤

ذلك إلـى  في سبب اليعزى و

زيادة مدفوعات خدمات النقل 

والتأمين والخدمات التجاريـة  

كما سجل صـافي  . األخرى

ــة عــام  التحــويالت الجاري

  .مليون دوالر  ٣١بمقدارطفيفة في الفائض  ةزياد ٢٠٠٧

حركـات  يمثـل الت الذي ومن ناحية أخرى يعد الحساب الرأسمالي والمالي المكون الثاني لميزان المدفوعات 

الرسمية والخاصة للقروض الخارجية وأقساطها المسددة، باإلضافة إلـى حركـة االسـتثمارات الرسـمية     

، مقابـل فـائض قـدره    ٢٠٠٧مليون دوالر عام  ١١٧٩.٨وقد حقق هذا الحساب فائضاً مقداره . والخاصة

ـ % ٥.٨إلـى  % ٥.٦مما عكس زيادة أهميته النسبية من  ،٢٠٠٦مليون دوالر عام ١٠٥٩.٧ ن النـاتج  م

، ٢٠٠٧مليون دوالر عـام   ٩١٧.٣قدره  المحلي اإلجمالي لنفس الفترة  ، وحقق االستثمار المباشر فائضاً

حققت فائضـا مقـداره   ، أما االستثمارات األخرى فقد ٢٠٠٦مليون دوالر عام  ١١٢١ قدرهمقابل فائض  

  .٢٠٠٦عام مليون دوالر  ٦١.٣، مقابل عجز  مقداره  ٢٠٠٧مليون دوالر عام  ٢٦٢.٥

  :التجارة الخارجية . ٢-٥-٣
اكتسبت التجارة الخارجية أهمية إستراتيجية في االقتصاد العالمي الحديث على نحو أصبحت تمثل المـدخل  

م، ١٩٩٥وخاصة بعد قيام منظمة التجـارة العالميـة فـي     ،الهام في بناء العالقات الدولية بأبعادها المختلفة

لتجارة وفتح األسواق وتدفق رؤوس األموال كأحد أهـم مظـاهر العولمـة    وتزايد دورها في تعزيز حرية ا

وأبرز نتائجها من الناحية االقتصادية، فضالً عن الدور الكبير الذي تلعبه التجارة الخارجية في عملية اإلنتاج  



 

 ) مليون دوالر(        )٢٠٠٧-  ٢٠٠٦( الفترة خالل التجاري والميزان الخارجية ألتجاره تطور)  ٢٥(  جدول

 العام
 الصادرات  إجمالي

 الواردات 
  الميزان

 التجاري 
 التجارة  حجم

 اإلجمالي غبر النفطية النفطي الخارجية 
2006 6733.4 583 7316.4 -5926.1 1390.3 13242.5 
2007 6137.7 993.3 7131 -7212.3  -81.3 14343.3 

 %نسبه من الناتج المحلى 
2006 35.3 3.1 38.3 31 7.3 69.4 
2007 29.94 4.85 34.78 35.18 -0.40 69.96 

 %من إجمالي ألتجاره الخارجية 
2006 50.8 4.4 55.3 44.8 10.5 100 
2007 42.79 6.93 49.72 50.28 0.57 100 
  م  ٢٠٠٨ مارسالنشرة اإلحصائية  -البنك المرآزي اليمني : المصدر

لالقتصاد  أهم الركائز األساسية حدا يعتبر وتوزيع الدخل حيث أن نشاط التجارة الخارجية اليمنية والتصدير

  . المتغيرات االقتصادية الجديدة التي يشهدها العالم الوطني والمحرك للنمو االقتصادي في ظل

إلـى   م٢٠٠٧عـام   خـالل  اليمنيـة الخارجيـة   ةلتجـار احجم  ارتفاعيالحظ ) ٣٢(ومن خالل الجدول   

الر وبمعدل نمو مليون دو ١٣٢٤٢.٥م بمبلغ ٢٠٠٦دوالر مقارنة بما كانت عليه في عام مليون ١٤٣٤٣.٣

 التجارةبلغ نسبة حجم  وقدالنخفاض قيمة الصادرات وارتفاع قيمة الواردات،  وذلك نظراً %٨.٣بلغ حوالي 

  % .٦٩.٩م ٢٠٠٧الخارجية إلى الناتج المحلي بنهاية عام 

  

  : تطور الصادرات
والر عـام  مليـون د  ٧١٣١إلىم ٢٠٠٦مليون دوالر عام  ٧٣١٦.٤من اليمنية قيمة الصادرات ت انخفض

ممـا   ،عن صادرات العام الماضـي %  ٢.٥-قدرها  ةمليون دوالر وبنسبة سالب١٨٥.٤ بلغبنقص ٢٠٠٧

% ٥٥.٣من من إجمالي الناتج المحلي و% ٣٤.٨إلى % ٣٨.٣من للصادرات عكس تراجع األهمية النسبية 

موضـح بالجـدول   كما هـو  و ،الخارجية لكال العامين على التوالي ةالتجارمن إجمالي حجم % 49.7إلى 

م ، ٢٠٠٧في العـام  % ٨.٨نخفاض نمو صادرات النفط الخام بحوالي إلى االسبب في ذلك  يعزىو، )٢٥(

%  ٨٦.١مثلت الصادرات النفطية حوالي  وقد عن العام السابق،% ٢١.٧ تمقابل زيادة في الواردات تجاوز

  . ٢٠٠٦عام % ٩٢، بينما مثلت ٢٠٠٧عام الصادرات  إجماليمن 

االنخفاض الكبير في جانب الصادرات النفطية إلى انخفاض حجم اإلنتـاج النفطـي خـالل العـام      ويرجع 

دوالر، بينما كانت في العـام السـابق   مليون ٦١٣٧.٧حيث بلغت إجمالي قيمة الصادرات النفطية  ،م٢٠٠٧

ـ   % ٢٩.٩إلى % ٣٥.٣كس تراجع أهميته النسبية من مليون دوالر، مما ع٦٧٣٣.٤ ي مـن النـاتج المحل

   . الخارجية لنفس الفترة على التوالي ةالتجار يإجمالمن % ٤٢.٨إلى % ٥٠.٨اإلجمالي و



 

لعام % ٧٠.٤حوالي ب والتي نمت الذي حققته قيمة الصادرات غير النفطية الملحوظوعلى الرغم من التحسن 

المحلـي  من إجمالي النـاتج  % ٦.٩ و% ٤.٩والر، مشكلة ما نسبته مليون د ٩٩٣.٣ لتصل إلى ،م ٢٠٠٧

والتجارة الخارجية على التوالي، إال أن هذه  المؤشرات تعكس بوضوح مدى االختالل القـائم فـي هيكـل    

والذي تهيمن عليه الصادرات النفطية مقابل تواضع مستوى  أداء الصـادرات غيـر النفطيـة،     ،الصادرات

د قيمـة  ااسـتبع  تـم  دات إذا مـا بين حجم الصادرات والوار ةالقائمفي الفجوة  ومدى االختالل القائم أيضاً

مـن   و يعكس التحليل والمؤشرات السابقة لحجم وهيكل الصادرات العديد من األمـور ، الصادرات النفطية 

  :أهمها 

ضعف األداء للصادرات غير النفطية ومدى عمق االختالالت الهيكلية في هيكل التجارة الخارجيـة   .١

 .وفي بنيان االقتصاد 

مما يجعـل مؤشـر    ،وتصدير سلعة واحدة تكاد تغطي كل الصادرات  التخصص الشديد في إنتاج .٢

إذ أن التقلبات الحـادة   ،ذا أثر خطير) نسبة صادرات النفط إلى إجمالي الصادرات(التركز السلعي 

في أسعار النفط وكذا في حجم اإلنتاج  يترتب عليها تقلبات موازية في حصيلة الـيمن مـن النقـد    

  . نفيذ خطط وبرامج  التنمية االقتصادية واالجتماعية وبالتالي تعثر ت ،األجنبي

تواضع صادرات قطاع الزراعة والصيد والذي يعد أحد القطاعات اإلنتاجية الرئيسية ويعتمد عليـه   .٣

 . القوى العاملة في االقتصاد  ثلثمن السكان في معيشتهم ، ويوظف أكثر من % ٧٢حوالي 

محدودة جداً ومتقلبة ومساهمته متدنيـة فـي هيكـل    ال تزال صادرات القطاع الصناعي ضئيلة و  .٤

الصادرات، والمستقبل واعد لتنمية صادرات هذه القطاعات غير أن جهوداً ينبغي أن تبذل لمعالجـة  

  .معوقات نمو هذه القطاعات الواعدة

  :تطور الواردات 
م ٢٠٠٧عـام  مليـون دوالر   ٧٢١٢.٣م إلى ٢٠٠٦مليون دوالر عام ٥٩٢٦.١ارتفعت قيمة الواردات من 

أهميتها النسبية مـن  ، مما عكس تزايد %٢.٥وذلك لزيادة واردات مشروع الغاز المسال، وبمعدل نمو بلغ 

الخارجيـة   ةالتجـار من إجمـالي  % ٥٠.٣إلى%  ٤٤.٨من إجمالي الناتج المحلي و % ٣٥.٢إلى % ٣١

  .على التوالي )م٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(لألعوام 

ل الفترة إلى أسباب حقيقية تعود إلى تزايـد الطلـب المحلـي علـى     ويعود االرتفاع في قيمة الواردات خال

وأسـباب   ،الواردات نتيجة ضعف القدرات اإلنتاجية المحلية عن تغطية االحتياجـات السـكانية المتزايـدة   

ومن ثم انعكاس الضـغوط التضـخمية    ،تضخمية تعود إلى تأثر االقتصاديات العالمية بارتفاع أسعار النفط

   .ارتفاع قيمة الواردات المحليةالخارجية في 



 

  اثر تدهور سعر صرف الدوالر األمريكي على االقتصاد الدولي  .٤
يعتبر الدوالر األمريكي عملة االحتياط العالمي الرئيسية، ذلك أن معظم البنوك المركزية في العـالم         

ـ  اتحتفظ باحتياطيات كبيرة من الدوالرات األمريكية لتلبية احتياجاته ن السـلع والخـدمات المسـتوردة،    م

من مبادالت سـعر الصـرف   % ٨٠على ثلثي احتياطيات النقد األجنبي في العالم، كما أنه يشكل ويستحوذ 

النفط ،فمنظمة الدول المصـدرة   ةمن صادرات العالم قيمتها بالدوالر خاص% ٥٠األجنبي، و تدفع أكثر من 

وبالتالي فإن أي تذبذب أو اضطراب فـي سـعر صـرف    ، يتسعر نفطها بالدوالر األمريك) أوبك( للنفط 

الدوالر األمريكي ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات في العالم ، كما يؤثر على تقييم العمالت األخرى 

وقد أثارت األزمات األخيرة التي تعرض لها الدوالر األمريكـي أمـام العمـالت العالميـة     ، مقابل الدوالر

ؤالت لدى المحللين االقتصاديين حول أسباب هذا التراجع ومدى استمرار هذا التدهور األخرى عدد من التسا

  . وتأثيره على المصالح االقتصادية الدولية

في هذا الجزء سوف نتناول بالتحليل أثر تدهور سعر صرف الدوالر علـى االقتصـاد   بناًء على ذلك فإننا و

  :الدولي من خالل تحليل ومناقشة الجوانب التالية 

  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(تدهور سعر صرف الدوالر األمريكي خالل الفترة . ١-٤

، حيـث هـبط   ٢٠٠٧ -٢٠٠٦العامين تغيرات كبيرة خالل  العالمية شهدت أسعار صرف العمالت       

بدية طرح اليورو للتداول العالمي، إضافة إلى  منذالدوالر إلى أدنى مستوى له مقابل العملة األوربية اليورو 

دوالر سجل انخفاضاً مقابل العمالت الحرة الرئيسية األخرى، سواء أكانت عمـالت بلـدان صـناعية    أن ال

ــة أو  متقدمـ

حتى عمالت 

بلدان ناميـة  

وعلى رأسها 

، الصــــين

ــير و تشــ

البيانات إلـى  

، وتجـاه  ٢٠٠٦عام  ١.٨٤١مقابل  ٢٠٠٧عام  ٢.٠٠٢مقابل الجنيه اإلسترليني ليصل إلى تراجع الدوالر 

عام  ١.٣٧، وتجاه اليورو ليصل إلى ٢٠٠٦عام  ١١٦.٣٣٢مقابل  ٢٠٠٧عام  ١١٧.٧٣٦ني إلى الين اليابا

  . ٢٠٠٦عام  ١.٢٥٥مقابل  ٢٠٠٧

  

 )٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(الفترة  خاللالعمالت الرئيسية مقابل الدوالر األمريكي  أسعاريوضح  )٢٦( جدول

 2007 2006 الدوالر / العملة 
2007 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني  الربع األول
 2.047 2.02 1.98 1.95 2.002 1.84 الجنيه اإلسترليني

 113.07 117.92 120.55 119.39 116.33117.73 الين الياباني
 1.4٥ 1.37 1.3٥ 1.31 1.37 1.25 اليورو

 البنك المركزي الكويتي: المصدر 



 

  :عوامل تدهور سعر صرف الدوالر األمريكي . ٢-٤

الفتـرة  لقد ساهمت مجموعة من العوامل في هبوط الدوالر األمريكي أمام العمالت الرئيسية العالمية خالل 

  :ويمكن إيجاز هذه العوامل على النحو اآلتي المذكورة

  العوامل الدولية . ١-٢-٤
  : تضافرت مجموعة من العوامل أثرت سلباً على وضع قيمة الدوالر األمريكي من أهمها 

 كونهـا  األمريكيـة  المتحدة الوالياتاقتصاد  ، وتأثيرها علىأسعار النفط والطاقة في العالم  ارتفاع •

 .ي العالم أكبر مستورد للطاقة ف

 . األجنبية العمالت من احتياطياتها بتنويع العالمية المركزية البنوك قيام •

 . أخرى عالمية وعمالت اليورو إلى األمريكي الدوالر من كبيرة كميات تحويل •

 .مقارنة بالسوق األمريكي العالميةالعوائد المالية في أسواق األوراق المالية  ارتفاع •

 الـدوالر  عـن  بعيـدا  الدولية االستثمارات واتجاهة عمالت عالمية أخرى األسواق العالمي استقطاب •

 . األمريكي

 الـدوالر  غيـر  فـي  االسـتثمار  إلى األمريكية واالستثمارية المالية المؤسسات مديري اتجاه تزايد •

 . األمريكي

  

  :العوامل الداخلية األمريكية .٢-٢-٤
التي تجنيها الواليات المتحدة األمريكية من ضعف العملـة   االقتصاد األمريكي يقتنع أن المكاسب الداخلية أبد

غيرهـا مـن    ماألمريكية كثيرة، إذ أن ضعف الدوالر زاد من الفرص التنافسية للشركات األمريكيـة أمـا  

وقد انعكس هذا الوضـع  صادراتها نتيجة االنخفاض في عملتها،  وبالتالي زيادةالشركات العالمية األخرى، 

من ناحية،  ومن ناحية أخرى اإلسهام فـي   لديها التوظيف إنتاجها وزيادة معدالتزيادة الشركات ب في قيام

بمبلـغ   ٢٠٠٧تغطية العجز في الحساب الجاري األمريكي الذي وصل إلى أعلى مستوياته خـالل العـام   

لدى مليار دوالر، حيث إن انخفاض قيمة العملة سيعمل على تحفيز الصادرات وجعلها أكثر رواجاً   ٧٨٤.٣

مستهلكي المنتجات األمريكية في أنحاء العالم،  كما يخفض من حجم المنتجات المستوردة التـي يسـتهلكها   

  . األمريكيون بسبب غالء المنتجات المستوردة عما كانت علية سابقاً

كما سمحت السلطات النقدية األمريكية بتراجع الدوالر مقابل العمالت األخرى بغـرض تشـجيع وجاذبيـة    

ثمار الخارجي وإعاقة خروج االستثمارات المباشرة وغير المباشرة واإليداعات المصرفية من السـوق  االست

، إضافة إلى نمو العائد من القطاع السياحي نتيجة لنمو السياحة الداخلية في الواليـات المتحـدة   األمريكية، 



 

القيام بالسياحة الداخليـة علـى   السائح األمريكي  وتفضيل بصورة كبيرة منذ بدء االنخفاض في قيمة عملتها

  . القيام بالسياحة الدولية باتجاه أوروبا وآسيا

ومن جانب آخر يعد تباطؤ االقتصاد األمريكية وتحقيقه لمعدالت نمو اقل من تلـك المحققـة فـي االتحـاد     

لـى  ارتفاع أسعار النفط وما يشكل ذلك من ازدياد تكاليف اإلنتاج والتشـغيل والتضـخم أدى إ  و األوروبي

  . إضعاف قوة الدوالر األمريكي

  :العوامل العسكرية .٣-٢-٤
خالل األعـوام  الموازنة األمريكية األمريكية كل الفائض المالي الذي حققته الخارجية السياسة لقد استنفذت 

مديونيـة  الرفـع   وبالتـالي  نوأفغانستا لعراقلالتكلفة الباهظة التي سببها االحتالل األمريكي  جراءالسابقة، 

  .إضعاف قيمة الدوالر األمريكيواألمريكية 

  :اآلثار االقتصادية المترتبة على تدهور سعر صرف الدوالر على االقتصاد العربي والعالمي .٣-٤

سلبية (من المؤكد أن انخفاض قيمة الدوالر األمريكي أمام العمالت العالمية األخرى كان له تأثيرات مختلفة  

) منطقـة اليـورو، اليابـان، الصـين    (مريكي واالقتصاديات العالمية الكبرى على االقتصاد األ) وإيجابية 

واالقتصادات النامية وبالذات االقتصادات النفطية والمرتبطة مباشرة بالدوالر ، ويمكن توضيح أهـم تلـك   

  :اآلثار على النحو التالي 

  :اآلثار على االقتصاد األمريكي . ١-٣-٤

 أسـعار  في خاص وبشكل األخرى، والدول األمريكية المتحدة تالواليا في التضخم معدالت ارتفاع .١

من االستيراد واالستهالك وبالتالي بطء النمو االقتصادي وخلـل   يحد مما النفط خاصة الخام المواد

  .في الميزان التجاري

ظل تخفـيض سـعر    في وخاصة األمريكي االقتصاد يعيشها التيواالقتصادية  المالية األزمة تفاقم .٢

 واألزمةعلى الدوالر في محاولة لتوفير مزيد من السيولة لتخفيف وطأه أزمة الرهن العقاري  الفائدة

  .األمريكي االقتصاد تباطؤ استمرارية احتمال ومواجههالمالية 

  . األمريكية المالية الموازين عجز استمرار .٣

  :االقتصاديات العالمية اآلثار على . ٢-٣-٤

يكي أمام العمالت العالمية األخرى قـد اثـر سـلبياً علـى     األمر الدوالر صرف سعر انخفاض إن .١

 واليابـان  األوروبـي  االتحـاد  خاصـة  األمريكية المتحدة الواليات خارج من العالميين المصدرين

بعض الدول وخاصة اليابان إلى تخفيض سعر عملتها أمام اليورو للحد من اثـر   دفع مما والصين،

  .تراجع سعر صرف الدوالر عل صادراتها



 

 محاولـة  فـي  الخزانة اذونات على األوروبية الفائدة سعر رفع إلىاليورو أمام الدوالر  ارتفاع أدى .٢

  . األمريكية مثيلتها وبين بينها الفجوة لتقليص

  :اآلثار على االقتصاديات العربية والخليجية . ٣-٣-٤

 السـنوات  الخمس خالل والخليج العربية المنطقة في خاصة بالدوالر المرتبطة االقتصاديات شهدت .١

 االقتصـادية  الفـورة  مـع  تزامنت التي التضخم معدالت ارتفاع في تمثلت كبيرة تحديات الماضية

  .العام اإلنفاق وزيادة

الشرائية  القوة جزء من فقدان فيتراجع سعر صرف الدوالر خالل السنوات القليلة الماضية  أسهم  .٢

اجعت إيرادات الدول المصدر للـنفط أوبـك   لعمالت دول المنطقة وتفاقم معدالت التضخم، حيث تر

إضافة إلى فقدان مزيد من القيمة النقدية لالستثمارات المالية لهـذه  من قوتها الشرائية، % ٣٠بنسبة 

  .الدول في الخارج 

 وخاصـة  المنطقة، دول في النقدية للسلطات إشكالية خلق فيسعر الفائدة على الدوالر  أسهم خفض .٣

 بالـدوالر  التعـامالت  ارتبـاط  ناحية فمن نسبياً، عالية وتضخم نمو تمعدال يشهد اقتصاد ظل في

 تكـون  ال حتى وذلك متفاوتة، بدرجة ولو مماثل بتخفيض الفائدة سعر تخفيض مع التماشي يقتضي

 علـى  المضـاربين  تشـجع  كبيـرة  المحلية الفوائد وأسعار الدوالر على الفائدة أسعار بين الفوارق

في التالعب على أسعار الصرف، خاصة في حالة ضمان استمرار ثبات  قالفوار هذه من االستفادة

  . أسعار الصرف بين الدوالر والعمالت المحلية

 ليسـت  تعامالتها مناطق من يأتي المنطقة دول استيراد معظم وان خاصة االستيراد، فاتورة ارتفاع .٤

تشهدها المنطقة منذ عـده   الذي سوف يعمق من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي األمر بالدوالر،

  .  سنوات

  

  


