
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجمھوریة الیمنیة 

  الدولي والتعاون  التخطیط وزارة
  قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادیة

النشرة  الفصلیة 

 االقتصادیة تجداتللمس
  

Quarterly Economic Update Bulletin

  )٣(العدد  – السنة الثانیة  
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٢٠٠٤یولیو  –معدل التضخم للفترة ینایر ) ١٠(جدول رقم 

یولیویونیومایوابریلمارسفبرایرنایری
 -ینایر
یولیو

١١١٠.٢١١.٩١١.٩١٢.٦١٢.٣١٢.٢١١.٧ال یشمل القات
ال یشمل القات 

٤.٤٣.٣٣٣٢.٢١.٧٢.٤٢.٩والغذاء

١٢.٥١٠.٢١٤.٩١٥.٨١٤.٦١٢١٢.٨١٣.٣التضخم الشھري
١٦.٤١٥.٩١٩.٣١٩.٣٢١٢١٢٠.٢١٩.٠تضخم الغذاء

لنصف األول من عامي تطور ومساھمة مكونات العرض النقدي ل
٢٠٠٤ و ٢٠٠٣

٠٤-یولیو ٠٣یولیو 
نمو 

الفترتین % القیمة % القیمة ملیار ریال

17.2 100 843 100 719 العرض النقدي

11.1 41.4 349 43.7 314 الضیق

8.0 31.9 269 34.6 249 النقد في التداول

23.1
9.5 80 9.04 65 ودائع تحت 

الطلب

22.0 58.6 494 56.3 405 شبة النقود

53.9 16.3 137 12.4 89 األجل

22.6 7.7 65 7.37 53 األدخار

9.5 32.7 276 35 252 العمالت االجنبیة

   ٢٠٠٤یولیوأخر المستجدات اإلقتصادیھ حتى شھر 

 من عام   النصف األولواصل معدل التضخم الشھري إرتفاعة المستمر خالل
في % ١٢.٨في أبریل قبل أن ینخفض إلى % ١٥.٨حیث بلغ حوالى   ٢٠٠٤
وبلغ  ٢٠٠٤ یولیو

المتوسط العام 
للتضخم خالل 

 –ر الفترة ینای
 ٢٠٠٤یولیو 

. %١٣.٣حوالي 
ومن الواضح بأن 

زیادة معدل 
حیث شھدت  والقات التضخم أتت من الزیادة المستمرة في أسعار المواد الغذائیة

.على التوالي % ١١.٧،% ١٩معدل تضخم مرتفع خالل الفترة وصل إلى 

 خالل النصف األول من الضیق أنخفاظًا  بمفھومھ العرض النقديشھدت معدالت
مقارنة بالنصف  ٢٠٠٤عام 

حیث  ٢٠٠٣األول من عام 
تراجعت نسبتھ إلى إجمالي 

إلى % ٤٣.٧العرض النقدي من 
ویعود السبب إلى  % ٤١.٤

إلى انخفاض النقد في اإلنخفاض 
التداول كنسبة من العرض النقدي 

 ٢٠٠٣في یولیو % ٣٤.٦من 
 ٢٠٠٤في یولیو % ٣١.٩إلى 

تحسن وھذا مؤشر جید یدل على 
داء العام للقطاع المصرفي األفي 

، فیما زادت حصة شبة النقد 
في یولیو % ٥٨.٦إلى  ٢٠٠٣في یولیو % ٥٦.٣كنسبة من العرض النقدي من 

ویعود السبب في ذلك إلى الزیادة الكبیرة التي حصلت في جانب ودائع  ٢٠٠٤
لترتفع % ٥٤اإلدخار والتي حققت معدل نمو كبیر خالل الفترة وصل إلى 

من إجمالي العرض النقدي خالل الفترة % ١٦.٣إلى % ١٢.٤ حصتھا من
مرتفعة نسبیا إستمرار معدالت الفائدة عند مستویات  ویرجع ھذا النمو إلى

.٢٠٠٠منذ عام %) ١٣(

 میزان المدفوعات حقق  البنك المركزي إلى إنتشیر البیانات الصادرة عن
ملیون دوالر  ١٢٣وصل إلى حوالي  ٢٠٠٤من عام  النصف األول خالل فائضًا

ملیون  ٢٩٩من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة مقارنھ بحوالي % ١.١وبما نسبتھ 
من  %٢.٧بلغ حوالي وبما نسبتھ  ٢٠٠٣عام دوالر خالل الفترة نفسھا من 

وبذلك فإن الفائض المتحقق في میزان المدفوعات  الناتج المحلي اإلجمالي ،



الضریبیةاإلتحراف النسبي بین  اإلیرادات الضریبیة وغیر ) ٧(جدول 
(%) انحراففعلي إعتمادملیار ریال

محليمركزيمحليمركزيمحليمركزي 

3009360620اإلیرادات الجاریة
-

33.33

352.53735.720ضرائب مباشرة

0202.30.015الزكاة   

350.5370.75.740ضریبة الدخل

00000.00ضریبة الملكیات   

45.21.6511.612.80ضرائب غیر مباشرة
لسلع ضرائب ا   

21.21.6231.68.50والخدمات
ضریبة المعامالت    

24028016.70والتجارة

71.4-219.84.92721.423.7اإلیرادات غیر الضریبیة 

2150.22650.323.350نفط وغاز  
وزارة المالیة: المصدر

٢٠٠٤ربع األول لعام اإلتحراف النسبي بین  اإلیرادات المعتمدة والفعلیة لل) ٦(جدول 

ملیار ریال

األنحرافإجمالي اإلیراداتإعتماداتفعلیة

محلیةمركزیةاعتماداتفعلیة محلیةمركزیةمحلیةمركزیة
إجمالي 

11-38461.433069445.439916اإلیرادات

100-21.5019.41.521.520.911القروض
اإلیرادات بدون 

9-362.561.4310.667.5423.9378.117القروض 

29-3606.43009366.٧30920إیرادات جاریة
إیرادات 
10010276520272132957رأسمالیة

5-83-1.85510.45856.868.4المنح

عن الفترة % ٥٩ھد تراجعا بمقدار قد ش ٢٠٠٤خالل النصف األول من عام 
، ٢٠٠٣نفسھا من عام 

   
   ٢٠٠٤مستوى تنفیذ الموازنة العامة للدولة خالل الربع األول من عام . ٣

مجموعة من التطورات في مجال تنفیذ الموازنة  ٢٠٠٤األول من عام  النصفشھد 
علیة األولیة ضھا في ھذا الجزء من خالل البیانات الفاستعرا العامة للدولة سوف یتم

مع  مستوى األداء المالي خالل الفترة التي أصدرتھا مؤخرًا وزارة المالیة عن
الموازنات التي رافقت عملیة تنفیذ  اتواإلخفاق اتجوانب النجاحتوضیح أھم 

  .وعلى النحو التالي االیرادیة واالنفاقیھ
  

  اإلیرادات العامة للدولة. ١-٣
حوالي  ٢٠٠٤األول من عام  النصفخالل  المحصلة العامةبلغت اإلیرادات 

ریال كإیرادات مقدرة في إطار  ارملی ٣٩٩ریال مقارنة بحوالي  ارملی ٤٤٥.٤
الموازنة 

العامة للدولة 
 للنصف

األول من 
 ، ھنفس العام

وبالتالي فإن 
اإلیرادات 
الفعلیة قد 
تجاوزت 

متحققة قد وصلت ریال أي أن اإلیرادات ال ارملی ٤٦.٤اإلیرادات المخططة بحوالي 
من خالل االستعراض ومن اإلیرادات المتوقع تحصیلھا، % ١١١.٦إلى حوالي 

نالحظ  ٢٠٠٤األول من العام  النصف مستوى تحصیل اإلیرادات فيالشامل ألداء 
:األتي

  :اإلیرادات االجاریة. ١-١- ٣

والي ح ٢٠٠٤یونیو  –ینایر  بلغ إجمالي اإلیرادات الجاریة المحصلة خالل الفترة
ریال  ارملی ٣٦٦.٤

وبنسبة تصل إلى 
من إجمالي % ٨٢.٣

اإلیرادات العامة 
للدولة محققة بذلك 

معدل نمو یصل إلى 
نقطة  ١٨.٦حوالي 



النفقات العامة للدولة)  ٨(جدول

فعلياعتمادملیار ریال
اإلنحراف 

(%)
3724048.6اإلجمالي العام للنفقات

2512718.0النفقات الجاریة
9511217.9الرأسمالیة واالستثماریة

22.2-1814اإلقراض والمشاركة في األسھم
22.2-97تسدید القروض

من اإلیرادات الجاریة في إطار الموازنة، حیث بلغت ھ مئویة عن المتوقع تحصیل
لتحصیل عن ریال مسجلة بذلك زیادة في ا ارملی ٣٦٠اإلیرادات الجاریة المركزیة 

في التحصیل  تراجعسجلت اإلیرادات المحلیة  فیما ریال، ارملی ٦٠المتوقع بحوالي 
حیث بلغت اإلیرادات الجاریة  ریال،ملیار  ٢.٦خالل الفترة بمقدار سالب یصل إلى 

  ،ریال ارملی٩ریال مقارنة بإیرادات متوقعة بمبلغ  ارملی ٦.٤المحلیة المحصلة 
إلى زیادة  ٢٠٠٤األول من عام  النصفادات الجاریة خالل وتعود الزیادة في اإلیر

بحوالي ) إیرادات النفط والغاز(دخل الحكومة من المشروعات والممتلكات 
ریال نتیجة الرتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي بسبب ار ملی٥٠.٢

 -  خالل الفترة ینایرضطرابات التي شھدتھا أسواق النفط على المستوى العالمي الا
من العام الحالي والتي أثرت على أسعار النفط وساھمت في ارتفاعھا ومن ثم  یونیو

   .زیادة اإلیرادات المتحصلة من مبیعات النفط الخارجیة
  
الجدیر بالذكر أن الضرائب المباشرة سواًء على المستوى المركزي أو المحلي قد  

% ٦المباشرة بحوالي حققت معدالت نمو عما كان متوقع لھا حیث زادت الضرائب 
وبالنسبة غیر المباشرة فقد حققت زیادة في الجانب % ٢٠عن المتوقع والمحلیة 

عن المتوقع ،وفیما سجلت اإلیرادات غیر الضریبیة للسلطة % ١٣المركزي بمقدار 
عن المتوقع  كانت اإلیرادات المحلیة غیر % ٢٤المركزیة معدل نمو بحوالي 

  % . ٧١یرًا وصل إلى الضریبیة قد سجلت تراجعا كب
  
  النفقات العامة للدولة. ٢-٣

باعتبارھا أداة لتنفیذ  ياالقتصاد أحد أھم األدوات المحفزة للنمو تمثل النفقات العامة
ومن ھنا فقد  .، وباألخص النفقات االستثماریةالسیاسات واالستراتیجیات التنمویة

 النصفبلغت النفقات الفعلیة خالل 
 ٢٠٠٤الي األول من العام الح

مقارنھ  ریال ارملی ٤٠٤حوالي
، محققة ملیار كاعتمادات ٣٧٢ب

 ملیار ٣٢یصل إلى  عجزًابذلك 
ریال عن النفقات المعتمدة في 

أي أنھا قد حققت زبادة بمقدار  من العام لاألو للنصفإطار الموازنة العامة 
ل  وبما ریا ارملی ٢٧١حوالي قد بلغت النفقات الجاریة الفعلیة  كما إن.  %٨.٦

نقطة مئویة عن  ٨بمقدار  زبادةمن النفقات العامة محققة بذلك % ٦٧نسبتھ 
%  ٦٧ریال وبما نسبتھ  ارملی ٢٥١اإلعتمادات في إطار الموازنة العامة والبالغة 

  من إجمالي النفقات
  

فقد  ٢٠٠٤األول من العام  النصفلنفقات االستثماریة الفعلیة خالل أما بالنسبة ل
إجمالي من % ٢٨وبالتالي وصلت نسبتھا إلى   ،ملیون ریال ١١٢حوالي بلغت 



٢٠٠٤ یولیو -ینایر للفترة  التضخم معدالت  )٩(جدول 

یولیویونیومایو ابریلمارس فبرایرینایر
 -ینایر 
یولیو

12.4710.2114.9415.8114.6212.0112.8413.3التضخم الشھري

16.4315.9119.3119.3120.962120.1519.0الغذاء والمشروبات
التبغ والسجائر 

18.2510.2828.2634.6324.1710.6715.5720.3والقات

4.592.412.641.171.81.711.642.3المالبس واألحذیة

2.912.632.332.662.482.442.782.6السكن

2.341.741.580.991.21.231.371.5األثاث

8.798.797.937.857.146.646.377.6الصحة

6.256.075.546.542.820.480.514.0النقل

3.413.953.843.352.712.712.673.2االتصاالت

8.618.099.989.986.0566.057.8الثقافة والترفیة

0.9-0.35-0.45-0.45-3.55-0.45-0.45-0.92-التعلیم

3.882.280.4-1.47-0.281.84-4.490.13قالمطاعم والفناد
خدمات وسلع  

6.2654.053.862.632.722.783.9متنوعة

االعتمادات التي تم رصدھا في الموازنة العامة للفترة  هالنفقات العامة متجاوز
 ٩٥خالل الفترة بحوالي  حیث قدرت إعتمادات النفقات االستثماریة، %١٨بحوالي

ود الزیادة في النفقات وتع .من إجمالي النفقات العامة% ٢٦ ملیار ریال وبما نسبتھ
االستثماریة إلى زیادة االستثمار الحكومي في خدمات البنیة التحتیة والخدمات 

أن  بالمالحظةالجدیر . إلى جانب النفقات األمنیة االجتماعیة مثل التعلیم والصحة
ھناك عالقة طردیھ قویة بین كل من النفقات االستثماریة ومعدل النمو االقتصادي 

ت التشغیل داخل االقتصاد وباألخص وأن الظروف االقتصادیة ومن ثم معدال
واالستثماریة لم تتمكن من حشد الموارد واالستثمارات الخاصة واالستثمارات 

األجنبیة بصورة مرضیة خالل السنوات الماضیة نتیجة لعدم جاذبیة البیئة 
الذي ینبغي االستثماریة ووجود معوقات وتحدیات متعددة تواجھ المستثمرین، األمر 

نسبة أكبر من النفقات في الجوانب االستثماریة بھدف تعویض النقص  تخصیص
  .الحاصل في االستثمارات الخاصة والحفاظ على معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي

أما بالنسبة لكل من نفقات اإلقراض وتسدید القروض فقد سجلت تراجعًا عن اإلنفاق 
  .المعتمدة في غطار الموازنة العامة  عن النفقات% ٢٢المستھدف وصل إلى 

  
  التضخم . ٤

ارتفاعا ملحوظًا  ٢٠٠٤یولیو وحتى  ٢٠٠٣منذ بدایة عام شھدت معدالت التضخم 
األمر الذي  ٢٠٠٢إلى  ١٩٩٩مقارنة بالفترة السابقة وباألخص خالل الفترة من 

لسنوات أن معدالت التضخم أصبحت تمثل تحدیا محتمال لالقتصاد خالل ا یشیر إلى
القادمة ما لم تتخذ إجراءات احترازیة للحد من معدالتھ المتزایدة ومعالجة األسباب 

حیث یالحظ أن متوسط معدل التضخم  .الرئیسیة المغذیة لھ والعمل على الحد منھا
 و% ١٣.٣قد وصل إلى حوالي  ٢٠٠٤یولیو  –خالل الفترة ینایر المسجل 

مقارنة بالمعدل المتحقق في العام  ھمرتفع تمعدال وھي ٢٠٠٣في عام  % ١٣.٦
، فضًال عن أن ھذا المعدل یعد من المعدالت المرتفعة على %)٤.٣( ٢٠٠٢

من العام الحالي شھدت معدالت  یولیو - ینایروخالل الشھور  .المستوى العالمي
سائدة التي كانت إال أنھا في الغالب معدالت مرتفعة قیاسا بالمعدالت  ًا،ذبذبتالتضخم 

% ١٢.٥السنوات األخیرة من العقد الماضي، حیث تراجع معدل التضخم إلى خالل 



٢٠٠٤یولیو  –معدل التضخم للفترة ینایر ) ١٠(جدول رقم 

یولیویونیومایوابریلمارسفبرایرینایر
 -ینایر
یولیو

١١١٠.٢١١.٩١١.٩١٢.٦١٢.٣١٢.٢١١.٧ال یشمل القات
ال یشمل القات 

٤.٤٣.٣٣٣٢.٢١.٧٢.٤٢.٩والغذاء

١٢.٥١٠.٢١٤.٩١٥.٨١٤.٦١٢١٢.٨١٣.٣التضخم الشھري
١٦.٤١٥.٩١٩.٣١٩.٣٢١٢١٢٠.٢١٩.٠تضخم الغذاء

في عام % ١٣.٦مقارنة بـ  ٢٠٠٤خالل شھري ینایر وفبرایر من العام % ١٠.٢و
، ثم عاود االرتفاع خالل الشھرین التالیین مارس وابریل إلى حوالي ٢٠٠٣
من العام نفسھ  تراجع على أثرھا في شھر مایو ثم على التوالي% ١٥.٨و % ١٤.٩

% ١٢.٨و% ١٢لینخفض في الشھرین التالیین یونیو ویولیو إلى  %١٤.٦إلى 
ومن خالل تتبع االتجاه العام لمعدالت التضخم السائدة في االقتصاد  .على التوالي 

والمتمیزة بالتذبذب الشدید بین الحین واآلخر والتقلب المستمر یمكن الخروج 
  :بمجموعة من المالحظات أھمھا

یستحوذ على نسبة حیث یمثل القات والتبغ مكونًا ھامًا للنمط االستھالكي الیمني .١
وتبرز أھمیة ھذا المكون في تأثیره على  .ال بأس بھا من إنفاق  األسرة الیمنیة

، حیث یالحظ أن ھناك عالقة المعدل العام للتضخم بین الصعود والھبوط 
،  والمعدل العام للتضخم تبغللقات والكل من معدل التضخم  بین قویة طردیھ

بمعنى أن معدل التضخم العام یتزاید عند تزاید معدل التضخم للقات ویتراجع 
 .بتراجعھ

أن التضخم الحاصل في جانب السلع الغذائیة یمثل الشق األكبر في معدل .٢
ومن ثم فإن التضخم في الیمن سیظل  في االقتصاد الموجودالتضخم العام 

ت القادمة بعوامل متعددة ومتنوعة أھمھا العوامل مرھونًا خالل السنوا
والظروف الطبیعیة المتمثلة في كمیة األمطار الساقطة على الیمن المؤثرة على 

من % ٧٥اإلنتاج الزراعي كون القطاع الزراعي ما یزال یستوعب حوالي 
یعتمدون على ما ینتجة القطاع الزراعي وتتأثر معیشتھم بمستوى  السكان

ن ناحیة أخرى مستوى أسعار المواد الغذائیة والزراعیة المستوردة إنتاجھ، وم
كون الیمن تستورد الكثیر من احتیاجاتھا الغذائیة من العالم الخارجي وباألخص 

 .في جانب الحبوب واللحوم
یمكن القول أن العوامل التي تقف وراء تذبذب وتقلب معدالت التضخم وتساھم .٣

األولى ویمكن الحد منھا من خالل إیجاد نظام  محلیة بالدرجة ھي في ارتفاعھ
فعال للرقابة على األسواق والحد من عملیات االحتكار التي تسود أسواق المواد 

من أوقات الندرة في المعروض منھا في فترات الجفاف،  خالل الغذائیة والقات
.االستعداد لھا باكرًا  خالل

ویمكن توضیح 
ذلك بصورة أكبر 
من خالل النظر 

) ١٠(لى الجدول إ
والذي یشیر إلى 
أن متوسط معدل 
التضخم الشھري 

عند استبعاد الغذاء 
مقارنة بالمتوسط العام % ٢.٩لم یتجاوز  ٢٠٠٤یولیو  -والقات خالل الفترة ینایر

، أما عند استبعاد القات فقط فقد تراجع المعدل إلى حوالي % ١٣.٣والبالغ 



لناتج المحليفي ا القطاع الخارجي ونسبة مساھمتھ) ٥(جدول 

معدل التغیر 
بین القدیم 
والحدیث

ت النصف تقدیرا
٢٠٠٤األول لعام 

تقدیرات النصف 
٢٠٠٣األول لعام 

نسبة من 
الناتج

ملیون 
دوالر

نسبة من 
الناتج

ملیون 
دوالر

9.8 1.1 123 ١ 112 الحساب الجاري

75.0 2.6 287 1.5 164 المیزان التجاري

7.3 -3.1 -351 -2.9 -327 میزان الخدمات
22.9 -4.8 -537 -3.9 -437 الدخل میزان

1.8 6.4 724 6.3 711 میزان التحویالت

-138.1 -0.4 -45 1 118 الحساب المالي

27.9 -0.5 -55 -0.4 -43 االستثمارات المباشرة
-93.8 0.1 10 1.4 161 استثمارات أخرى

-35.7 0.4 45 0.6 70 الخطاء والسھو

-58.9 1.1 123 2.7 299 المیزان الكلي

المعدل العام لتضخم الغذاء قد وصل  ، كما یالحظ من الجدول أن متوسط% ١١.٧
وھو معدل عالي یعكس وبوضوح النمط المعیشي % ١٩خالل الفترة إلى حوالي 

  انفاقھا على الغذاء الجزء األكبر من إنفاقھا العاملغالبیة السكان والتي یمثل 
  

  :ومما سبق یمكن القول أن

رتفاع أو انخفاض تلعب أسعار كل من المواد الغذائیة والقات دورًا مھمًا في ا
وبذلك فإنھ یمكن القول أن األحوال والظروف الطبیعیة ،معدالت التضخم

یث حالتضخم في الیمن المناخیة تلعب دورًا ھامًا في التأثیر على معدالت 
سقوط أمطار فیھا یزید معدل التضخم في األوقات التي ال تشھد الیمن 

  .ویتراجع في موسم األمطار

 ة االقتصادیة لقطاع كبیر وواسع من السكان الحالعن یكشف التضخم
زیادة التضخم طوال إلى االنفاق على الغذاء  أدىحیث  ،ومستوى معیشتھم

 نسبةلوقوع  ًانحو الغذاء نظر  ألسر یوجھاالعام، وھذا یعني أن معظم انفاق 
  ،كبیرة من السكان تحت خط الفقر

  میزان المدفوعات. ٥
 میزان المدفوعات حقق فائضًا ك المركزي إلى إنالبنتشیر البیانات الصادرة عن 

ملیون دوالر وبما  ١٢٣وصل إلى حوالي  ٢٠٠٤من عام  النصف األول خالل
ملیون دوالر  ٢٩٩من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة مقارنھ بحوالي % ١.١نسبتھ 

من الناتج المحلي  %٢.٧بلغ حوالي وبما نسبتھ  ٢٠٠٣عام خالل الفترة نفسھا من 
وبذلك فإن الفائض المتحقق في میزان المدفوعات خالل النصف األول  إلجمالي ،ا

، مع  ٢٠٠٣عن الفترة نفسھا من عام % ٥٩قد شھد تراجعا بمقدار  ٢٠٠٤من عام 
كان أقل من الفوائض المتحققة خالل  ٢٠٠٣أن الفائض المتحقق خالل عام العلم 

تراجع الفائض  حیث ،أخرىسنھ بعد وأصبح الفائض یتراجع  السنوات الماضیة
إلى  ٢٠٠٠عام  في دوالر ارملی ١.٤ حوالي المحقق في میزان المدفوعات من

وبما  دوالر ملیون ٥٩٧لى إ ٢٠٠٢ثم تراجع في عام  ،٢٠٠١عام في ملیون  ٦٥٣
  .٢٠٠٣عام في ملیون دوالر  ٣٣٥ إلى ثم من الناتج المحلي % ٥.٨نسبتھ 

ة لمیزان المدفوعات خالل النصف األول من عام ویمكن تحلیل أداء الموازین المكون
  :وذلك على النحو التالي ٢٠٠٣مقارنة بالنصف األول من العام السابق  ٢٠٠٤

 التي حققھا في حجم الفوائض المالیة واضحُا تحسنًاالمیزان التجاري  سجل.١
النصف األول  خالل

 ٢٠٠٤من عام 
مقارنة بالنصف 

  ٢٠٠٣عام  األول من
عدل نمو محققًا بذلك م

كبیر وصل إلى 
حیث زاد % ٧٥



من الناتج المحلي % ١.٥ملیون دوالر وبما نسبتھ  ١٦٤الفائض المتحقق من 
وبما  ٢٠٠٤ملیون دوالر خالل النصف األول من عام  ٢٨٧إلى ٢٠٠٣في عام 
من الناتج المحلي ویعود السبب في ذلك إلى تزاید عوائد % ٢.٦یوازي 

الرتفاع الكبیر الذي شھدتھ أسعار النفط على الصادرات بنسبة كبیرة نتیجة ل
دوالر للبرمیل الواحد ، األمر الذي أسھم في  ٣٠المستوى العالمي والذي تجاوز 

ملیون  ١١٨١أسھم في تزاید عوائد الصادرات الحكومیة من النفط لتصل إلى 
ملیون دوالر  ١٠١٥مقارنة بحوالي  ٢٠٠٤یولیو  –دوالر خالل الفترة ینایر 

  .٢٠٠٣لفترة نفسھا من العام السابق خالل ا
تحسنا أیضا خالل الفترة مقارنھ  الفائض المحقق في الحساب الجاري شھد.٢

 ١٢٣ملیون دوالر إلى  ١١٢حیث تزاید من  ٢٠٠٣بالفترة نفسھا من عام 
ومیزان التحویالت ،  ملیون دوالر نتیجة لتحسن أداء كل من المیزان التجاري

 ٢٠٠٣خالل النصف األول من عام % ١من لناتج لترتفع بذلك مساھمتھ في ا
الجدیر بالذكر أن الحساب الجاري  ٢٠٠٤خالل نفس الفترة من عام % ١.١إلى 

وبما نسبتھ  ملیون دوالر ٤٤٣وصل إلى  ٢٠٠٢كان قد حقق فائضًا خالل عام
وبما یوازي  ٢٠٠٣ملیون عام  ١٤٩إلى   إال أنھ تراجع من الناتج المحلي% ٤

  .لي الناتج المحليمن إجما% ١.٣
بالتراجع وزیادة  ٢٠٠٤اتسم أداء میزان الخدمات خالل النصف األول من العام .٣

حیث وصل العجز  ٢٠٠٣العجز الذي حققھ مقارنھ بالنصف األول من عام 
من % ٣.١ملیون دوالر وبما یوازي  ٣٥١المتحقق في میزان الخدمات إلى 

من الناتج % ٢.٩ر وبنسبة ملیون دوال ٣٢٧الناتج المحلي مقارنة بحوالي 
% ٧.٣المحلي وبذلك یكون العجز المتحقق في میزان الخدمات قد نما بحوالي 

على  ٢٠٠٣مقارنة بالفترة نفسھا من عام  ٢٠٠٤خالل النصف األول من عام 
والتأمین للبضائع  النقل رسوم التي شھدتھاالزیادات الكبیرة الرغم من أن 

نتیجة للجھود التي  ٢٠٠٤قد تراجعت في العام  الواصلة إلى المواني الیمنیة
بذلتھا الحكومة مع شركات التأمین والنقل العالمیة 

في الخارج خالل النصف األول من عام لعمالة الیمنیة لمالیة التدفقات ال زادت.٤
حیث ب %١.٨بنسبة  ٢٠٠٣عن التحویالت في النصف األول من عام  ٢٠٠٤

من % ٦.٤ملیون دوالر وبما یوازي ٧٢٤ التحویالت إلىمیزان  وصل فائض
خالل النصف األول من عام  دوالر ملیون٧١١الناتج المحلي مقارنة بحوالي 

وھذا یعكس التزاید المستمر ألعداد  الناتج المحلي من%٦.٣والبالغة  ٢٠٠٣
 .العمالة الیمنیة المغتربة في الخارج وبالذات في المملكة العربیة السعودیة 

مقارنة  ٢٠٠٤تغیرًا كبیرًا خالل النصف األول من عام  يالحساب المال شھد.٥
%) ١٣٨(، حیث سجل معدل تغیر سالب بمقدار  ٢٠٠٣عام  بنفس الفترة من

 ١١٨والبالغ  ٢٠٠٣،إذ تراجع الفائض المتحقق خالل النصف األول من عام 
ملیون دوالر في النصف األول من عام  ٤٥.٢ملیون دوالر إلى عجز بمقدار 

 صافي إلى تزاید تدفق في الحساب المالي المتحقق العجزد ویعو ٢٠٠٤
ملیون دوالر إلى  ٤٣نحو الخارج والتي ارتفعت من  االستثمارات المباشرة



ومن ناحیة ثانیة تراجع  ٢٠٠٤ملیون دوالر في النصف األول من عام  ٥٥.١
الفائض المتحقق في صافي التدفقات االستثماریة غیر المباشرة حیث تراجع 

ملیون دوالر فقط مسجلة بذلك معدل  ٩.٩ملیون دوالر إلى  ١٦١ائض من الف
% .٩٤نمو سالب وصل إلى 

  
ومن خالل ما سبق یتضح أن الموقف العام لمیزان المدفوعات یشھد تراجعًا سنة بعد 

 ٢٠٠٠أخرى على الرغم من كونھ ما یزال یحقق فوائض في كل السنوات منذ عام 
بب في ذلك إلى أن ھناك مجموعة من العوامل ویمكن إرجاع الس .اآلن حتى

والمتغیرات تعمل على تراجع الفائض المحقق في میزان المدفوعات والموازین 
  :المرتبطة بھ أھمھا

ضعف والخدمات في ظل ال االستیراد لتغطیة الطلب المحلي من معظم السلعتزاید 
،لقاعدة اإلنتاجیة لالقتصاد الیمنيالمستمر ل

تنخفض فیھا القیمة المضافة باستثناء  التي ولیةاألمواد الصدیر االعتماد على ت
ضعف اإلمكانیات التصدیریة المتاحة لالقتصاد الیمني في الوقت ل نتیجة،النفط

  الراھن
 ،عدد السلع الیمنیة المتاحة للتصدیر لةضآ.١
   ،الرتفاع العالمي في أسعار السلع االستھالكیةا.٢
   ،المستوردةعلى السلع  زیادة رسوم النقل وأعباء التأمین.٣
   ،الزیادة المستمرة في أعداد المواطنین الذاھبین للعالج في الخارج.٤
.تدفق عوائد الشركات النفطیة العاملة في الیمن نحو الخارج زیادة.٥
تزاید االستثمارات الیمنیة في الخارج وعلى رأسھا األصول الخارجیة للجھاز .٦

 ٥ـ للبنك المركزي التي جاوزت الالمصرفي وبالذات االحتیاطیات الخارجیة 
. ملیار دوالر

  
  التطورات النقدیة والمصرفیة . ٦

في مستوى أداء القطاعات االقتصادیة  أھمیة كبیرةالقطاع المالي والمصرفي  یلعب
ا سیتم لھذو ،لعملیة النمو االقتصاديحشد الموارد المالیة الالزمة قوم بلكونھ ی

ھا القطاع المالي خالل الربع األول من عام استعراض أھم التطورات التى شھد
دى كفاءة الجھاز المصرفي في تحقیق أحد أھم ودورة في تعبئة الموارد وم ٢٠٠٤
الرئیسیة والمتمثلة في تعبئة المدخرات وتعمیق الوعي المصرفي في أوساط  ةوظائف

  .وعلى النحو التالي المواطنین
  
  
  



لنصف اھمة مكونات العرض النقدي لتطور ومس) ١٠(جدول 
٢٠٠٤ و ٢٠٠٣األول من عامي 

٠٤-یولیو ٠٣یولیو 
نمو 

الفترتین % القیمة % القیمة ملیار ریال

17.2 100 843 100 719 العرض النقدي

11.1 41.4 349 43.7 314 الضیق

8.0 31.9 269 34.6 249 النقد في التداول

23.1
9.5 80 9.04 65 ت ودائع تح

الطلب

22.0 58.6 494 56.3 405 شبة النقود

53.9 16.3 137 12.4 89 األجل

22.6 7.7 65 7.37 53 األدخار

9.5 32.7 276 35 252 العمالت االجنبیة

  تطور كفاءة الجھاز المصرفي. ١-٦
بمقدار  ٢٠٠٤ یولیو -  ٢٠٠٣ یولیوالفترة خالل نموًا عرض النقدي ال سجل

زاد حجم العرض  حیث، %١٧.٢
في ملیار ریال  ٧١٩من النقدي 

ملیار  ٨٤٣، إلى ٢٠٠٣ یولیو
 .٢٠٠٤ یولیونھایة في ریال 

ملیار  ٣١٤بحیث زاد النقد من 
ملیار خالل الفترة  ٣٤٩ریال إلى 

، إال أن %١١.١وبمعدل نمو 
لى إجمالي العرض النقدي نسبتھ إ

في یولیو % ٤٤قد تراجعت من 
في یولیو % ٤١إلى  ٢٠٠٣
لصالح شبة النقد والذي  ٢٠٠٤

من % ٥٦.٣ارتفعت نسبتھ من
وھذا یشیر إلى تحسن الثقة خالل الفترة نفسھا % ٥٨.٦العرض النقدي إلى 

 بالتعامل مع الجھاز المصرفي والتي یمكن مالحظتھا في مستوى نمو نسبة شبة
  .%٢٢التي وصلت إلى  النقود

من ناحیة ثانیة یالحظ أیضًا أن الودائع تحت الطلب قد سجلت معدالت نمو كبیرة 
ملیار  ٨٠ملیار ریال  إلى  ٦٥خالل الفترة حیث ارتفعت من % ٢٣.١وصلت إلى 

، وكذلك تراجع نسبة النقد في التداول إلى إجمالي العرض النقدي ریال خالل الفترة 
األداء العام في تحسن یشیر إجماًال إلى  األمر الذي% ٣١.٩لى إ% ٣٤.٦من 

ذ أنھ كلما قلت العملة المتداولة خارج الجھاز المصرفي إلى ، إللقطاع المصرفي
إجمالي العرض النقدي والودائع كلما أمكن القول أن البنوك تمثل القناة السلیمة التي 

یة بین الفئات والقطاعات تتم من خاللھا معظم المعامالت والمبادالت المال
االقتصادیة المختلفة، كما تدل على قدرة البنوك على تسخیر الموارد المالیة 

ألغراض تخدم المستثمرین ورجال األعمال، كما یمكن القول أیضًا أن الوعي 
 ًاما یزال متدنیرغم أنھ المصرفي لدى الجمھور یشھد تحسنًا بین فترة وأخرى 

  .مقارنة بدول كثیرة 
  
ما بالنسبة للتطورات التي شھدھا شبة النقود فیالحظ أن مستویات الودائع المؤجلة أ

 ٢٠٠٤من عام  یولیو - ینایربالعملة المحلیة قد  شھدت تحسنًا ملحوظًا خالل األشھر 
% ١٢.٤وبما نسبتھ  ٢٠٠٣یولیوملیار ریال في نھایة  ٨٩حیث زادت قیمتھا من 

لتشكل  ٢٠٠٤ یولیوملیار ریال في  ١٣٧من إجمالي العرض النقدي إلى حوالي 
أكبر معدل نمو في مكونات العرض  تحققفقد  من العرض النقدي وبذلك %١٦.٣

، وكذلك بالنسبة لودائع المدخرات بالعملة المحلیة خالل الفترة% ٥٤النقدي بلغ 
 ملیار في نھایة ٦٥إلى  ٢٠٠٣ یولیوملیار ریال في نھایة  ٥٣حیث زادت من 

% ٧.٧إلى % ٧.٤رتفع نسبتھا إلى إجمالي العرض النقدي من لت ٢٠٠٤ یولیو



 تطورات القروض للبنوك التجاریة) ١٢(جدول 

2003البیان
- یولیو
٠٤

معدل النمو 
%

٢٥١٣٠٣20.7)ملیار ریال ( إجمالي القروض 

١٣٩١٥٩١٤.٤)ملیار ( لخاص القروض للقطاع ا
٧.٧-٣٩٣٦)ملیار ریال ( شھادات اإلیداع     

53٥٧.٤8.3%نسبة القروض إلي الودائع 

) ١(ویرجع نمو أنشطة القطاع المصرفي إلى خالل الفترة% ٢٣وبمعدل نمو 
) ٢(،٢٠٠٠منذ عام %) ١٣(إستمرار معدالت الفائدة عند مستویات مرتفعة نسبیا 

ت تنامي أنشطة البنوك التجاریة وعلى رأسھا البنوك اإلسالمیة خالل السنوا
  . الماضیة وتزاید قدرتھا على اجتذاب الودائع االستثماریة

  
% ٩.٥نمت بمقدار  فعلى الرغم من أنھا أما فیما یتعلق بالودائع بالعمالت األجنبیة

ملیار ریال  ٢٧٦لتصل إلى حوالي  ٢٠٠٤ إلى یولیو ٢٠٠٣الفترة من یولیو خالل 
سبتھا إلى إجمالي العرض ،إال أن ن ٢٠٠٣ یولیوملیار نھایة  ٢٥٢مقارنھ بحوالي 

ویمكن إرجاع الزیادة  خالل الفترة،% ٣٢.٧إلى % ٣٥انخفضت من النقدي 
الطفیفة في قیمة الودائع بالعمالت األجنبیة خالل الفترة إلى ارتفاع معدل التضخم 

   .٢٠٠٤السائد خالل الشھور األولى من عام 
  

تطورات إیجابیة سنة بعد والخالصة أن النشاط المصرفي في االقتصاد الیمني یشھد 
أخرى تمثلت في تحسن مؤشراتھ المختلفة أبرزھا التراجع السنوي لمعدالت العملة 

إلى إجمالي العرض النقدي وتزاید الوعي  المتداولة خارج الجھاز المصرفي
المصرفي لدى الجمھور وتحسن وتطور وتنوع الخدمات المصرفیة المقدمة من قبل 

فإنھ من المھم تحسین وتطویر ھذا القطاع االقتصادي  البنوك الیمنیة، ومع ذلك
سواًء من حیث تنوع وتعدد الخدمات  كونھ ما زال في بدایة الطریقالحیوي والھام 

من حیث جودة ھذه الخدمات حیث ما تزال نسبة كبیرة من المبادالت  المصرفیة أو
تدني (    :االمالیة في االقتصاد تتم خارج الجھاز المصرفي ألسباب متعددة منھ

في التعامل مع البنوك  عدم رغبة فئة واسعة من السكان ،مستویات الدخول الفردیة
، ضعف الوعي المصرفي لدى شریحة واسعة من السكان ،الربا ةلوجود شبھ

  .)اقتصار نشاط البنوك على المدن الرئیسیة فقط
  
  المالیة تطور حجم التسھیالت. ٢- ٢-٦
تحقیق معدالت نمو جیدة بالنسبة  ٢٠٠٤ن عام م یولیو -الفترة ینایرشھدت  

للقروض والسلفیات الممنوحة 
من قبل البنوك التجاریة 

وبالذات الممنوحة للقطاع 
الخاص، حیث ارتفع اإلجمالي 
العام للقروض المقدمة من قبل 

 یولیونھایة في البنوك التجاریة 
بذلك تكون و ،٢٠٠٣عام نھایة ملیار  ٢٥١ملیار ریال مقابل  ٣٠٣إلى  ٢٠٠٤

البنوك التجاریة قد حققت زیادة في حجم القروض والسلفیات الممنوحة خالل الفترة 
في  قیمة قروضھحیث بلغت كان للقطاع الخاص النصیب األوفر و% ٢٠.٧بمقدار 
ملیار  ١٣٩ـ من إجمالي القروض مقارنة ب% ٥٣ملیار أي حوالي  ١٥٩ یولیونھایة 



حسب النشاط بالقروض والسلفیات للبنوك التجاریة ) ١٣(جدول 
)ملیار ریال (االقتصادي  

٠٤-یولیو 2003 القطاع

% القیمة % القیمة

1.0 1.2 0.6 0.7 زراعة واألسماكال

16.7 21 19.3 21.4 الصناعة

7.9 10 8 8.9 البناء والتشیید

1.0 1.2 1.2 1.4 تمویل الصادرات

23.0 29 18.5 20.5 تمویل الواردات

26.6 33.5 28 31.1
تمویل التجارة في السلع 

المصنعة

23.8 30 24.4 27.1 أخرى

جمالي القروض الممنوحة خالل العام، من إ% ٥٦أي حوالي  ٢٠٠٣خالل عام 
  %.١٤.٤في حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص نمو ال معدل وبلغ

  
وبالرغم من الزیادة في حجم السلفیات المقدمة للقطاع الخاص من قبل البنوك  ولكن

 أنالتجاریة إال أنھا ال تعكس القدرة االقراضیة الحقیقیة لقطاع المصارف حیث 
خالل الفترة منھا قروض للبنك % ٥٦ -  ٥٣الودائع لم تتجاوز  نسبة القروض إلى

وبذلك لم  ،وقروض مقدمة للحكومة وللمؤسسات العامة) شھادات اإلیداع(المركزي 
من إجمالي الودائع التي % ٣٠تتجاوز نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص 

وھذا مؤشر خطیر في حد  ،٢٠٠٤یولیویملكھا القطاع المصرفي التجاري نھایة 
ذاتھ حیث یدل داللھ واضحة على تدني قدرة البنوك التجاریة في استغالل الفوائض 

أصحاب الفوائض  فإن دورھا في الوساطة المالیة بینالمالیة التي تجمعھا وبالتالي 
ضعیف،  دور )المستثمرین ( والمحتاجین لھذه الفوائض ) المودعین ( المالیة 

محدودیة  )١(: مجموعة من العوامل والمتغیرات أھمھا  إلىذلك ویعود السبب في 
تدني كفاءة الجھاز القضائي وتطویل  )٢( ،القدرة لدى البنوك على تحصیل دیونھا

منافسة البنك المركزي للمستثمرین من  )٣( في القضایا المصرفیة، عملیة الفصل
تزاید استثمار البنوك ) ٤( ،داعات البنوك التجاریة لدیةیخالل منحھ فوائد على إ

  .)التجاریة في شھادات اإلیداع وأذون الخزانة
  
  طبیعة القروض والسلفیات بحسب النشاط. ٣- ٢-٦

بنوك التجاریة على القطاعات للسلفیات القروض والالنظر إلى توزیع  عند
االقتصادیة المختلفة یالحظ تدني 

نسبة القروض المخصصة 
للقطاعات اإلنتاجیة المختلفة 

لذات الزراعة واإلسكان وبا
والصادرات حیث یالحظ أن 

النسبة العظمى من تلك القروض 
إستیراد ( توجھ لقطاع التجارة

 )وتصدیر وتجارة سلع مصنعة
حوالي  ٢٠٠٣والتي بلغت في عام 

من  یولیوفي % ٥٠.٦من إجمالي قروض البنوك التجاریة زادت إلى حوالي % ٤٨
 ٢٠٠٣في العام % ٢٤.٤غراض األخرى ، تلیھا القروض الموجھة لأل٢٠٠٤عام 

نسبتھا إلى تراجعت  ، ثم القروض لقطاع الصناعة والتي٢٠٠٤ یولیوفي % ٢٤و
نسبة  ظلتما بین، ٢٠٠٣في نھایة % ١٩.٣مقابل  ٢٠٠٤في یولیو % ١٦.٧

وفي األخیر جاء قطاع الزراعة ، %٨ ثابتھ عند التشییدوالقروض لقطاع البناء 
في % ١زادت  بشكل طفیف جدًا إلى  ٢٠٠٣عام ھایة بن% ٠.٧واألسماك بنسبة 

ویعود السبب في ذلك إلى أن القروض والتسھیالت التجاریة قروض ، ٢٠٠٤ یولیو
قصیرة األجل وعوائدھا مرتفعة على عكس القروض في مجاالت اإلسكان 



 ٢٠٠٣ت ونسبة النمو بین الطبیعة الزمنیة للقروض والسلفیا )١٤(جدول 
)ملیار ریال(                ٢٠٠٤ویولیو 

٠٤-یولیو 2003

نسبة النمو % القیمة % القیمة

11.3 45.4 57 46 51.2 قصیر األجل

8.9 4.9 6.1 5 5.6 متوسطة وطویلة األجل

14.7 49.7 62.4 49 54.4 استثمارات البنوك اإلسالمیة

13.0 100 125.5 111.1 اإلجمالي

   وقیمة الصادرات بالملیون دوالر أمریكي  حصة الحكومة من إنتاج النفط ) ١٥(جدول 

قیمة ملیون برمیل
الصادرات 

النفطیة

متوسط 
قیمة 

البرمیل الصادرات ملیون برمیل
االستھالك 

المحلي 

٠٣36.716.11015.327.97-یولیو 

200364.626.9180127.9

٠٤35.215.31180.532.6-یو یول
معدل التغیر یولیو 

یولیو -٢٠٠٣
٢٠٠٤-4.1-5.016.316.6

البنك المركزي: المصدر 

قروض طویلة األجل نسبیا، األمر الذي یؤكد أن  والزراعة واألسماك والتي تعد
نموي لدى القطاع المصرفي التجاري ما یزال غائب وبالتالي استمرار الدور الت

مشكلة التمویل داخل االقتصاد الوطني وبالذات في ظل عدم وجود مصارف 
القطاع الصناعي ومحدودیة دور كمتخصصة بالنسبة للقطاعات االقتصادیة الحیویة 
  .ونشاط وقدرة بنكي التسلیف الزراعي واإلسكان

  
  المدة الزمنیةلقروض والسلفیات بحسب طبیعة ا. ٤- ٢-٦

القروض والسلفیات المقدمة من قبل البنوك  بأن) ١٤(حظ في الجدول رقم من المال
التجاریة واستثمارات البنوك 

اإلسالمیة قد حققت معدل نمو 
یولیو  –جید خالل الفترة ینایر 

وقد % ١٣وصل إلى  ٢٠٠٤
استثمارات  أتت الزیادة من 
 تمثلوالتي  البنوك اإلسالمیة

الجزء الھام من التسھیالت 
 %٤٩.٧المقدمة من قبل القطاع المصرفي التجاري حیث بلغت استثماراتھا حوالي 

محققة بذلك أكبر معدل نمو في جانب التسھیالت المقدمة من  ٢٠٠٤نھایة یولیو 
خالل األشھر السبعة الماضیة،فیما % ١٤.٧القطاع المصرفي التجاري وصل إلى 

في المرتبة الثانیة من حیث ) تجاریة (روض والتسھیالت قصیرة األجل جاءت الق
من إجمالي التسھیالت المقدمة حتى % ٤٥.٤لتشكل % ١١.٣معدل النمو وصل إلى 

، وأخیرًا جاءت القروض والتسھیالت متوسطة وطویلة المدى في ٢٠٠٤یولیو 
  % .٩و بلغ فقط وحققت معدل نم% ٥المرتبة األخیرة حیث بلغت نسبتھا حوالي 

  
  حصة الحكومة من إنتاج النفط. ٧

 ٢٠٠٤یولیو  –حققت قیمة الصادرات النفطیة معدل نمو جید خالل الفترة من ینایر 
مقارنة بالفترة نفسھا من العام 

وصل إلى حوالي  ٢٠٠٣
حیث بلغت قیمة % ١٦.٣

 ١١٨٠.٥الصادرات النفطیة 
ملیون دوالر مقارنة بحوالي 

لفترة ملیون دوالر ل ١٠١٥.٣
على   ٢٠٠٣نفسھا من عام 

الرغم من تراجع كمیة 
الصادرات خالل الفترة من 

بحوالي  ٢٠٠٤عام 
ارتفاع متوسط سعر برمیل النفط في في نمو العوائد النفطیة إلى سبب ویعود ال%٤.١



مقارنة بمستوى األسعار في % ١٦.٦بحوالي ، ٢٠٠٤النصف األول من العام الحالي 
  . ٢٠٠٣النصف األول من عام 

% ٥من ناحیة ثانیة یالحظ تراجع االستھالك المحلي من المشتقات النفطیة بحوالي 
ملیون  ١٦.١مقارنة ب ٢٠٠٤یولیو  –ملیون برمیل للفترة ینایر  ١٥.٣لتصل إلى 

ویمكن تفسیر ھذا التراجع إلى تأثیر سقوط ٢٠٠٣برمیل في الفترة نفسھا من عام 
د خالل شھري یونیو ویولیو من العام الحالي األمطار الغزیرة التي شھدتھا البال

  .في منشآت الري والذي أسھم وبال شك في تراجع استخدام الدیزل  ٢٠٠٤
  

  .قاعات األفراح استثمار مغري وتجارة رابحة
برز إلى السطح خالل السنوات القلیلة الماضیة استثمار جدید ومربح من الناحیة 

اصة بالحفالت والمناسبات والتي أصبحت االقتصادیة تمثل في اقامة القاعات الخ
تنتشر بصورة سریعة وملفتة للنظر في معظم أحیاء ومناطق العاصمة صنعاء والمدن 

الرئیسیة األخرى وباألخص قبل بدایة فصل الصیف وقدوم العطلة الصیفیة والتي 
تشھد إقامة حفالت الزواج بصورة كبیرة نظرا لموعدھا المناسب والذي یأتي عقب 

  .الشباب من المدارس والجامعات تعطل
ویمكن القول أن تزاید االستثمار في ھذا المجال یعود إلى مجموعة من األسباب 

  :أبرزھا 

 أن معظم الطلب على ھذة القاعات یأتي من قبل ساكني العمارات والشقق
السكنیة الذین ال یستطیعون استقبال عدد كبیر من المدعوین فیھا لحضور 

  المأتم أو غیرھا من المناسبات  حفالت الزواج أو

 للمواطن في تقالید جدیدة أصبحت تتحكم في النمط المعیشي عادات ودخول
المدن وبالتالي فان استئجار القاعات وبالذات الغالیة منھا أصبحت مجاًال 

.للتفاخر ومیدان لكشف المستوى المعیشي لألسر
تزایدًا مستمرًا في الطلب علیھا ، الجدیر بالذكر أن ھذة القاعات تشھد رواجا كبیرًا و

بل أن األمر یتطلب الحجز المسبق ومن مدة طویلة األمر الذي  اصبحت مواعید 
  .األفراح وإقامة حفالت الزواج تتحدد بناًء على توفر القاعة والتأكد من حجزھا 

ومع تزاید الطلب على ھذا النوع من الخدمة شھد االستثمار في ھذه القاعات رواجا 
را وتطورًا نوعیًا في تصمیم ھذه القاعات وجعلھا جاذبة لعدد أكبر من الزبائن كبی

حیث تشیر بعض التقدیرات شبة الرسمیة إلى أن عدد القاعات والصاالت في أمانة 
قاعة تتراوح  ٥٨العاصمة الخاصة بإقامة األفراح والمناسبات قد وصلت إلى حوالي 

حد وھي مبالغ مغریة تفوق األرباح التي دوالر للیوم الوا١٠٠٠ -٢٠٠أسعارھا بین 
األمر من الممكن تحصیلھا حتى من قطاع التجارة نفسھ أو العقارات بكافة أنواعھا 

ع االستثمار في ھذا المجال وباألخص من قبل مالك العقارات في تشجی الذي أسھم
ء الكبیرة والراضي وكبار التجار بل ومن فئات أخرى لھا دخول مرتفعة مثل األطبا

  .أو المھندسین وغیرھم 



تطور القدرة التولیدیة للمؤسسة العامة للكھرباء
992000200120022003

القدرة التولیدیة 
882465882465882465960945997128)میجا وات(

 معدل النمو
(%)0008.893.76

وعلى الرغم من الممیزات والفوائد التي تحققھا ھذه القاعات والمتمثلة في توفیر خدمة 
راقیة في المجتمع لفئات كبیرة إال أنھا أصبحت تمثل تحدیًا خطیرًا یواجة المجتمع 
وباألخص في ظل محدودیة الدخل لقطاع عریض من السكان ، حیث أسھمت ھذه 

تزاید أعباء وتكالیف الزواج والتي تعد في األساس مرتفعة وبالذات في  القاعات في
الذي یمكن القول معھ أنھا أصبحت تمثل مشكلة اجتماعیة ستكون لھا المدن األمر 

  .آثارًا سلبیة على المجتمع في المدى المنظور

  قطاع الكھرباء
والتي تزایدت أھمیتھا االقتصادیة تمثل الكھرباء أحد أھم مكونات البنیة التحتیة لالقتصاد القومي 

واالجتماعیة والحیاتیة، باعتبارھا أحد المصادر الرئیسیة الحدیثة للطاقة المحركة لقوى اإلنتاج 
والمحفزة للنمو واالستثمار والتي غدت بالفعل سمة العصر، وأساس للتمدن والتطور في كافة 

لصناعي بصورة خاصة بحیث لم یعد جوانب الحیاة والنشاط االقتصادي بصورة عامة والنشاط ا
إحداث تنمیة اقتصادیة وصناعیة بدون الحاجة إلى الكھرباء واستخداماتھا المتعددة في  باإلمكان

مواقع اإلنتاج وحقول استخراج النفط والغاز وأحواض المیاه الجوفیة وفي اإلنارة والطھي وفي 
  . وسائل االستخدامات الصناعیة والمنزلیة

العدد من النشرة الفصلیة تحلیل واقع وتطورات قطاع الكھرباء خالل السنوات  نتناول في ھذا
  :الماضیة وذلك على النحو التالي 

  
  .تطور القدرة التولیدیة للمؤسسة العامة للكھرباء

الرغم من األھمیة الكبیرة التي یمثلھا قطاع الكھرباء والتزاید الكبیر الذي یشھده الطلب  على
األمر الذي أسھم في  لحیویة والھامة سواًء من قبل األھالي أو المستثمریناعلى ھذه الخدمة 

وجود أزمة كبیرة في 
الوفاء باالحتیاجات 

المتزایدة من 
االستھالك من 

الكھرباء والتي ما 
تزال ممتدة منذ بدایة 
التسعینیات من القرن 

 ن قبل المؤسسة العامةالماضي وحتى یومنا ھذا والتي یعبر عنھا بوضوح االطفاءات المتكررة م
ومع كل االحتیاجات المتزایدة للطلب على الكھرباء والزیادات والتوسعات التي تقوم بھا ، 

الخدمة للمناطق الریفیة والمدن الثانویة والتوسع في العمال  إدخالالمؤسسة العامة للكھرباء في 
خالل السنوات  ء ظلت ثابتةإال أن القدرة التولیدیة للمؤسسة العامة للكھربافي المدن الكبرى 

ولم  ٢٠٠١-٩٩میجاوات خالل الفترة ) ٨٨٢٤٦٥(الماضیة حیث ظلت القدرات التولیدیة عند 
تبدأ في التوسع والنمو وبصورة محدودة جدًا مقارنھ بالطلب المتزاید على ھذه الخدمة إال في 

% ٨.٩باء بنسبة حیث زادت القدرة التولیدیة للمؤسسة العامة للكھر ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢العامین 
بحوالي  ٢٠٠٣میجا وات ، فیما زادت في العام  ٩٦٠٩٤٥ إلىلتصل  ٢٠٠٢خالل العام 

میجا وات عن العام السابق  36183بزیادة بمقدار  ٩٩٧١٢٨لتصل القدرة التولیدیة إلى % ٣.٨
ن ة للمؤسسة العامة للكھرباء إلى مجموعة میوتعود الزیادة المتحققة في القدرة التولید ٢٠٠٢

تشغیل عدد من المحطات الجدیدة المشغلة بالدیزل في كل من حزیز بقدرة ) ١(األسباب منھا 
تنفیذ ) ٢(میجا وات لكل محطة  ١٠میجاوات و  خور مكسر والحالي وعصیفره بقدرة  ٣٠

المؤسسة لبرنامج صیانة واسع في المحطات البخاریة الرئیسیة في البالد األمر الذي اسھم في 
توزیع عدد من المولدات الكھربائیة المحمولة على محطات التولید ) ٣(ا التولیدیة تحسن قدراتھ



تطور عدد السكان المزودین بالكھرباء
992000200120022003السنة
530956606443.379518565)ألف نسمة (العدد 

السكان المزودین 
30313440.542%بالكھرباء   

6.613.823.47.7%معدل النمو 

٢٠٠٣في عام  القطاعات الرئیسیة المستھلكة للكھرباء

س.و.االستھالك جالقطاع
النسبة 

%النسبة١٠٠٠عدد المشتركین %
1950.671.28981.1398.48األھالي

274.8102.980.3كبار المستھلكین 
51118.712.141.22الحكومة

2736.36100996.25100اإلجمالي

خارج إطار المنظومة الموحدة ، الجدیر بالذكر أن ھناك مشروع كبیر لتولید الكھرباء خالل 
إضافة إلى  میجاوات ٣٠٠السنوات القادمة یتمثل في إنشاء محطة غازیة في مأرب بقدرة  

  .ئمة والتي تعمل بالدیزل أو المازوت بقدرات تولیدیة جدیدةتعزیز المحطات القا
  

  .تطور الطلب على استخدام الكھرباء
 شھد الطلب على الكھرباء من قبل السكان تزایدًا مستمرًا خالل السنوات الماضیة حیث زاد عدد

السكان الذین یحصلون على 
خدمة الكھرباء من حوالي 

ملیون نسمة في عام  ٥.٣
من % ٣٠نسبتھ وبما  ١٩٩٩

إجمالي السكان  إلى حوالي 
 ٢٠٠٣ملیون في عام  ٨.٦

من إجمالي السكان وبذلك یكون معدل النمو في  عدد السكان الذین % ٤٢أي ما یوازي 
، %١٣حوالي  ٢٠٠٣ -٩٩یحصلون على خدمة الكھرباء قد وصل في المتوسط خالل الفترة 

ذین یحصلون على الكھرباء ھم من سكان الجدیر بالذكر أن الغالبیة الكبرى من السكان ال
الحضر سواًء في المدن الرئیسیة أو الثانویة حیث ما تزال معظم األریاف في الیمن محرومة من 
ھذه الخدمة الحیویة والھامة نظرًا لوجود تحدیات وصعوبات تعوق وصول الكھرباء إلى الریف 

ه الخدمة من ناحیة ومن ناحیة أخرى مثل تواضع القدرات المالیة الحكومیة الالزمة لتوفیر ھذ
  .التشتت الجغرافي للریف الیمني وصعوبة التضاریس

  
یالحظ أن قطاع األھالي یمثل الغالبیة العظمي ( ) من ناحیة ثانیة ومن خالل النظر إلى الجدول 

لمستھلكي 
الكھرباء في 

الیمن سواًء من 
حیث عدد 

المشتركین أو 
من حیث كمیة 

االستھالك ، 
ل عدد حیث یص

وبما یصل إلى  ٢٠٠٣ألف مشترك في عام  ٩٨١المشتركین من قطاع األھالي إلى حوالي 
من إجمالي % ٧١.٣إال أن نسبة استھالكم ال تتجاوز  من إجمالي عدد المشتركین% ٩٨.٥

، فیما یصل حجم استھالك كل من قطاعي الحكومة وكبار المستھلكین إلى  الطاقة المستھلكة
ال  على الرغم من أن ھذین القطاعین مالي االستھالك من الكھرباء من إج% ٢٨.٧حوالي 

 إلىالقطاع الحكومي من عدد المشتركین ، حیث یصل عدد المشتركین من % ١.٥یمثالن إال 
فیما مثل كبار المستھلكین ، % ١٨.٧یقدر استھالكھم بحوالي  % ١.٢ألف مشترك وبنسبة  ١٢

إال أن حجم استھالكھم یصل % ٠.٣مشترك وبنسبة  ألف ٣المركز األخیر حیث ال یتجاوزون 
  من إجمالي االستھالك % ١٠إلى 

  
  
  



)س . و. ج(تطور كمیة الطاقة المرسلة والمباعة والفاقد 
992000200120022003

2832302732743411.53714.5المرسلة 
6.98.24.28.9ـــــــ%معدل النمو 

19352079224324772736.4المباعة 
7.47.910.410.5ـــــــــ%معدل النمو 

323131.52726.3%الفاقد 

9.44.7-5.78.8ـــ%معدل النمو 

٢٠١٠ - ٢٠٠٤وقعات الطلب على الطاقة الكھربائیة للفترة ت
20042005200620072008230092010

الطلب على 
4476.748.57.25280.46445.767056975.97256.8س.و.الطاقة ج

9.38.58.722444%معدل النمو 

  .)س . و. ج(تطور كمیة الطاقة المرسلة والمباعة والفاقد 
وتراجعًا ال بأس  شھد قطاع الكھرباء نموًا ملحوظًا في قدرتھ التولیدیة وطاقتھ المباعة والمرسلة

بھ في معد الفاقد ، حیث زادت 
ج ( ٢٨٣٢المرسلة من  الطاقة

إلى  ١٩٩٩في عام )س . و . 
في العام التالي لھ  ٣٠٢٧

% ٦.٩وبنسبة نمو بلغت 
لتواصل بعدھا الزیادة لتصل 

(  ٣٧١٤.٥إلى  ٢٠٠٣في عام 
بزیادة مقدراھا ) س . و . ج 

، % ٧وبمعدل نمو سنوي متوسط یصل إلى  ٢٠٠٣ -٩٩خالل الفترة ) س . و . ج (  ٨٨٢.٥
في عام  ٢٧٣٦.٤م إلى  ٩٩في عام ) س . و . ج (  ١٩٣٥طاقة المباعة من فیما زادت ال

محققة بذلك معدل نمو سنوي متوسط بمقدار ) س . و . ج ( ٨٠١.٤وبزیاد مقدراھا  ٢٠٠٣
إلى  ١٩٩٩عام ) س.و.ج( ٨٩٧، كما زاد حجم الفاقد من الطاقة الكھربائیة المنتجة من % ٩.١
ھ الفاقد إلى إجمالي الطاقة المرسلة قد تراجعت من إال أن نسب ٢٠٠٣عام ) س.و.ج( ٩٧٨
  . ٢٠٠٣عام % ٢٦.٣م إلى ٩٩عام % ٣٢

وبصورة عامة یمكن إرجاع الزیادة في كل من حجم الطاقة المرسلة والمباعة إلى مجموعة من 
تحسین ) ٢(تزاید وتطور القدرة التولیدیة في المنظومة الكھربائیة العامة ) ١(األسباب منھا 

أعمال التحسین التي قامت بھا المؤسسة العامة ) ٣(خطوط النقل ومحطات التحویل وتطویر 
للكھرباء والمتمثلة في إزالة الشبكات العشوائیة والتركیبات الجدیدة للشبكة الكھربائیة ، فیما 

اكتشاف المخالفات وتختیم یعزى تراجع نسبة الفاقد إلى أعمال الرقابة والتحسین التي شملت 
   .واستبدال العدادات القدیمة وحصر المستھلكین بدون عدادات العدادات 

  .التوقعات المستقبلیة للطلب على الكھرباء
المؤسسة العامة للكھرباء إلى أن الطلب على الطاقة التقریر السنوي الصادر عن یشیر 

الكھربائیة 
سیصل في 

العام الحالي 

یتزاید سنة بعد  ٢٠٠٣نھ بالعام الماضي مقار% ٩.٣وبمعدل نمو یصل إلى  )س.و.ج(٤٤٧٧
وبذلك فإن  ٢٠١٠في عام ) س .و.ج( ٧٢٥٧أخرى لیصل الطلب على الطاقة إلى حوالي 

 – ٢٠٠٤خالل الفترة ) س.و.ج( ٢٧٨٠ الطلب المتوقع على الطاقة الكھربائیة سیزید بمقدار
االستعداد  ھمع، األمر الذي ینبغي % ٨.٦وبمعدل نمو سنوي متوسط یصل إلى حوالي  ٢٠١٠

وأن ھناك عجز كبیر في إمدادات الطاقة  بصورة أفضل لتلبیة ھذا الطلب المتوقع وباألخص
، فضًال عن أن الیمن القدرة التولیدیة الحالیة بالطلب الحالي  یترجم في عدم وفاءالكھربائیة ،

تكن ھناك نمو اقتصادي واستثماري وھذا لن یتحقق ما لم  خالل السنوات المقبلة تراھن على
.كافیة ورخیصة نسبیًا ةكھربائیطاقة 


