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  تصدير
د النشرة الفصلية للمستجدات االقتصادية من الوسائل األساسية في نشر الوعي االقتـصادي والتعـاطي               تع

المبكر مع المستجدات على الساحة االقتصادية وتسليط الضوء على قضايا الساعة، خاصة فـي ظـل مـا               

 والمؤسـسية   يشهده االقتصاد اليمني من حراك تنموي وإصالحات هيكلية متسارعة في بنيته االقتـصادية            

ومنظومته القانونية، فضالً عن التطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية وانعكاساتها على االقتصاد الوطني،            

مما يستحث الخطى نحو تحليل وتقييم مستوى األداء االقتصادي بصورة دورية مع مراجعة مدى فاعليـة                

وة والـضعف، بمـا يمكـن صـناع القـرار           السياسات واإلجراءات االقتصادية المتخذة وتحديد مكامن الق      

االقتصادي خاصة والمهتمين بالشأن االقتصادي عامة من اقتراح السياسات الصائبة والتـدخالت الالزمـة              

لتقويم مسار اإلصالحات االقتصادية، وتعزيز النمو االقتصادي والمحافظة على اسـتدامته، مـع تعظـيم               

الحد من آثارها السلبية بما يتسق وتحقيق الغايـات واألهـداف           االستفادة من التغيرات الخارجية االيجابية و     

  .االقتصادية العامة

 

ورغم الصعوبات التي تواجه إعداد النشرة في توفر البيانات والمعلومات بصورة دورية، لضعف معظـم               

ت  منتظم، إال أن قطاع الدراسات والتوقعـا        و الجهات المصدرية للبيانات في إصدار البيانات بشكل دوري       

 كلما أمكن   االقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي حريص على إصدار النشرة في الوقت المحدد لها            

 عشر من   ثوفي هذا الصدد يسر وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تصدر العدد الثاني عشر والثال             . ذلك

  :متضمناً التالي) 2006الربع الثاني والثالث من عام (النشرة الفصلية للمستجدات االقتصادية 

  .والدولية االقتصادية اإلقليمية تالتطورا أبرز .1

   االقتصاد اليمني يالكلية فالتطورات االقتصادية أهم  .2

  التطورات النقدية والمصرفية .3

  أهمية الشركات الدولية لالقتصاد اليمني .4

  تجربة اإلمارات العربية مع  الشركات الدولية في المناطق الحرة.  .5

  بعدن ودورها االقتصادي والتنمويالمنطقة الحرة .6

  الدور المستقبلي للقطاع الخاص في اليمن .7

 واهللا الموفق،،،

 عبد الكريم إسماعيل األرحبي

  وزير التخطيط والتعاون الدولي
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  % ، 2006-2003معدالت نمو الناتج العالمي خالل الفترة )  1(جدول 
  20032004*2005*2006

2.643.23.3 معدل نمو الناتج العالمي
1.93.22.42.5  المتقدمةتاالقتصاديا
7.17.765.9  المتحولةتاالقتصاديا

4.96.65.75.6 الدول النامية
         :منها

6.56.76.86.6 األقل نموا
56.85.35.1 االسكوا

5.86.55.95.5 يةالبلدان النفط
4.17.24.64.7 األكثر تنوعا

6.4117.17.2 التجارة العالمية

  .اإلقليمية والدوليةالتطورات االقتصادية . 1

  .النمو االقتصادي العالمي. 1-1
 م والبالغ 2004 عام   مقارنة بنمو جيد في   % 3.2 بلغ   2005عام    خالل  نموا متباطئا  يالعالماالقتصاد  شهد  

 لالقتـصاد  في النمـو     التباطؤويرجع  ، 4%

  : العديد من العوامل منها إلى العالمي

o االقتصادي الذي   للكساد   الممتدة اآلثار

 في السنوات   شهده االقتصاد العالمي    

األولى من القرن العـشرين والتـي       

 .حتى اآلن  الدول المتقدمة تاديااقتص تحول دون انتعاشالزالت 

o دورا هامـا فـي كـبح النمـو         والتي كان لهـا     لحوادث والكوارث الطبيعية والمخاطر المختلفة      ا

 .خالل العاماالقتصادي العالمي 

o  الذي اثـر   و السنوات األخيرة    خالل ألسعار النفط في األسواق العالمية        والمستمر االرتفاع المتزايد

 في المستقبل   تأثير هذا العامل   يتزايد   أنتوقع  ، وي  االقتصاد العالمي    نمو انخفاض   بشكل مباشر على  

 .القريب بشكل اكبر مما هو عليه أالن

 2006خالل العـام الحـالي       الجدير بالذكر أن التوقعات األولية تشير إلى أن االقتصاد العالمي سيشهد          

  %3.3 ليصل إلى حوالي ، 2005عن عام زيادة طفيفة 

– 2003دية إيجابية خالل السنوات      تطورات اقتصا  منطقة االسكوا  فقد شهدت    ى اإلقليمي   أما على المستو  

 من القرن الماضي ، حيث حققت معـدالت         األخير من العقد الحالي والعقد      بالعامين السابقين  مقارنة   2005

بلغ معـدل   ، حيث   تعد من بين أفضل معدالت النمو على المستوى االقتصادي العالمي           عالية  نمو اقتصادية   
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بالنـسبة لالقتـصاد    % 3.2مقارنة بحـوالي    % 5.3 حوالي   2005 خالل العام الماضي     النمو االقتصادي 

 يبلـغ معـدل      أنويتوقع  ، بالنسبة للدول النامية    % 5.7بالنسبة للدول الصناعية وحوالي     % 2.4العالمي و 

لنسبة لالقتـصاد العـالمي     با% 3.3مقارنة بحوالي %5.1 حوالي   2006النمو االقتصادي في المنطقة  عام       

   . للدول الناميةبالنسبة% 5.6للدول الصناعية  و %  2.5و

الجــدير بالــذكر أن البلــدان 

دول مجلـس   (المصدرة للنفط   

كانــت  )التعــاون الخليجــي

من ، األوفر حظا في المنطقة   

 معـدالت نمـو   تحقيق   حيث

 -2003 خالل الفتـرة     عالية

وهو العام الذي بدأت فيـه الطفـرة النفطيـة          % 5.8م بلغ   2003 عام   سجلت نمواً اقتصادياً   حيث   ،2005

نمـو  وهو أعلى معدل    % 6.5 إلى ليصل   2004ارتفع معدل النمو عام     ثم  ، المستمرة حتى الوقت الراهن     

 إلـى ليصل  قليالً   تراجع   2005عام  وفي   ،2006-1996خالل العشر سنوات األخيرة     متحقق في المنطقة    

  .2006  الحالي عامخالل ال% 5.5لس التعاون الخليجي نمواً بنسبة يتوقع أن تحقق دول مجو% 5.9

ضمنها الجمهورية اليمنية  فقد حققـت       من   المتنوعة في منطقة االسكوا والتي       تاالقتصاديا الدول ذات    أما 

إال أنـه   % 7.2  بلغ معدل النمو   إذ 2004عام  خالل   على مستوى العالم      أدائها االقتصادي  طفرة نوعية في  

معـدل نمـو     2006 يتوقع أن تحقق هذه الدول خـالل عـام        و% 4.6ليصل إلى    2005في عام   تراجع  

  %. 4.7بمقدار

شكل (١) معدل النمو االقتصادي العالمي
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 2005 – 2003 األعـوام  ويعود السبب في ارتفاع معدل النمو االقتصادي بشكل عام في المنطقة خالل             

عار الـنفط علـى     إلى الطفرة النفطية التي شهدتها أغلب دول المنطقة جراء االرتفاع الكبير في متوسط أس             

 فـي زيـادة  عائـدات        أسهم معظم  دول هذه المنطقة دول نفطية، األمر الذي           أن حيثالمستوى العالمي   

 وبالتالي زيادة العوائد الماليـة وزيـادة اإلنفـاق الحكـومي بـشقية االسـتهالكي                لهاالصادرات النفطية   

  .ع معدل النمو االقتصادي فيها واالستثماري والذي أنعكس في تحسن األداء االقتصادي الكلي وارتفا

من ناحية ثانية هناك عوامل ومتغيرات خارجية أسهمت في تحسن مستوى األداء االقتصادي وعلى رأسها               

 منطقة االسكوا ويمكن مالحظة ذلك من خالل زيادة نشاط أسواق           إلىالحركة العكسية لالستثمارات العربية     

 ، كما شهدت أيضاً حركة السياحة البينية في المنطقة نمواً           م 2001األسهم والسندات في المنطقة منذ العام       

  .كبيراً 

يعود في أغلبه إلـى ارتفـاع       االسكوا  منطقة  وبناء على مسابق فأن  النمو االقتصادي الجيد الذي شهدته             

ليل  والتق النمو االقتصادي تنويع مصادر   أسعار النفط وبالتالي فإن األمر  يتطلب اتخاذ سياسات وإجراءات ل          

 كبيرا في تركيب الناتج المحلي والـصادرات واإليـرادات          إسهامه ال يزال    والذيمن االعتماد على النفط     

 هذا المورد للتغيرات والتقلبات     ة تكمن خطورة االعتماد على مورد النفط في حساسي        ، إذ العامة في االسكوا    

 فـي تلـك     تحقيق النمو االقتصادي   يجعل   في األسواق الدولية وتأثره الشديد باألحداث العالمية األمر الذي        

  . حد كبير بالمتغيرات الخارجية  التي يصعب السيطرة عليهاوإلى مرتبطالبلدان 

  .2006عام  لنصف األول من تطورات أسواق النفط خالل ا. 1-2
شهدت أسواق النفط خالل النصف األول تطورات عديدة سواء في جانب الطلب العالمي على النفط الخـام                 

أو على مستوى أسعار النفط والعوامل المؤثرة عليها ويمكن تناول          ) العرض العالمي ( اإلمدادات العالمية    أو

  :أبرز التطورات الحاصلة في السوق العالمية للنفط في النقاط التالية 
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  برميل/  دوالر2006خالل النصف األول من عام النفط خامات  أسعار) 2(جدول 
  2006 

 يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير 2005 الخام
متوسط 
  السعر

 معدل
النمو 

% 
 20.5 64.663.6 65.1 64.4 65.164.657.9 52.81 سلة أوبك

 16.4 68.766.5 69.8 64.1 69.868.757.8 57.12 برنت
 12.3 70.967.5 70.9 64.5 70.970.956.9 60.12 غرب تكساس

 9.6 65.261.9 65.1 58.7 65.165.252.3 56.51  دبي
  Monthly Oil Market Report – March  2006: المصدر 

  :تطورات أسعار النفط . 2-1- 1
 في تزايد مستمر إلى أن وصلت       2006استمرت األسعار العالمية للنفط الخام خالل النصف األول من عام           

بلـغ   حيـث إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل ومع ذلك فقد شهدت بعض التذبذب من شهر آلخر ،                  

 52.8 دوالر للبرميل الواحد مقارنة بحوالي       63.6المتوسط الشهري ألسعار سلة أوبك خالل الفترة حوالي         

ــل  دوالر للبرمي

ــام   ــالل ع خ

  وبمعدل   2005

% 20.5نمــو  

وبلغ أعلى سعر   

ــسلة خامــات  ل

ل ، فيما ارتفـع مـستوى       يبرم/  دوالر   64.6  حيث وصل  إلى       2006أوبك خالل شهري فبراير ويونيو      

 حـوالي   2006وبلغ متوسط السعر له خالل النصف األول مـن عـام            %  16.4سعر خام برنت بحوالي     

كمـاهر  ،  دوالر للبرميل    69.8 دوالر للبرميل وسجل أعلى سعر في شهري يناير ومايو حيث بلغ             66.5

  ).2(موضح بالجدول رقم 

  دوالر   67.5 إلـى    2005 دوالر للبرميل فـي عـام        60.12أما خام غرب تكساس فقد ارتفع كذلك من         

  .خالل الفترة  % 12.3م بمعدل نمو بمقدار 2006للبرميل خالل النصف األول من عام 

ت التي أسهمت في ارتفاع أسـعار الـنفط خـالل           الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من العوامل والمتغيرا       

  : أهمها 2006النصف األول من عام 

لـذان  لاوكبر اقتصادين في العالم النامي      كأ الصين والهند،     كل من   من على النفط   الطلب  تزايد   .1

 للهنـد   % 7في كل منهما، ومعدالت نمو تزيد عن         نسمة سكاني  يفوق المليار      بحجميتمتعان  

 للصين%  9و

  بـصورة    لـنفط ا إنتاج مما يشكل عائقاً أساسياً في    الحالة األمنية في العراق     ر تدهور   استمرا .2

 . من اضطرابات مستمرة  الحالة األمنية في نيجيريا، فضالً عن ما تعانيه ةمنتظم

كـون  ،   الغربية حول البرنامج النـووي اإليرانـي       اإليرانية من تفاقم األزمة     ازدياد  المخاوف   .3

 جي ومصدري النفط في العالم من اكبر منتإيران 

التـوترات القائمـة     بالده واسـتمرار    قيام الرئيس البوليفي بتأميم الشركات النفطية العاملة في          .4

 .والسياسية لي  االقتصادية ي حيال سياسة الرئيس الفنزواألمريكيةواالنتقادات 
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  الطلب العالمي على النفط         ) 3(جدول 
 %األهمية النسبية  اليوم/ مليون برميل  
  2006   2006 

  
  

 الربع الثاني الربع األول2005 الربع الثاني الربع األول2005

 معدل النمو
 للفترة يناير

 يونيو –
2006  

 0.01-30.5 25.4625.1325.4530.629.7 أمريكا الشمالية 
 1.39-18.0 15.4815.7315.0418.618.6 وربا الغربيةأ

 2.38-9.7 8.599.298.0910.311.0 منطقة الباسفيك
 10.71.26 8.688.778.910.410.4 بقية الدول اآلسيوية

 6.21.42 5.074.995.216.15.9  الالتينيةأمريكا
 7.32.55 5.826.046.127.07.1 الشرق األوسط

 3.51.04 2.892.962.953.53.5 فريقياأ
 14.12.23 11.2411.7811.7413.513.9 بقية دول العالم 
 1000.17 83.2384.6983.5100100 الطلب العالمي  

  Monthly Oil Market Report – March  2006: المصدر 

  .الطلب العالمي على النفط . 2-2- 1
ي شهدتها أسعار النفط خالل السنوات الثالث األخيـرة نتيجـة لتأثرهـا             ن الزيادات الكبيرة والمتتالية الت    إ

بمجموعة كبيرة من العوامل والمتغيرات السياسية واالقتصادية والفنية إلى جانـب الكـوارث والظـواهر               

الطبيعية التي حدثت في العديد من البلدان والتي سبق التطرق إليها في األعداد السابقة من هذه النشرة فقـد                   

دت العديد من الكتل االقتصادية تراجعاً محدوداً في مستويات طلبها من النفط الخام وبـاألخص الـدول                 شه

، حيث شهدت هذه المناطق تراجعاً فـي طلبهـا          )أمريكا الشمالية ، غرب أوربا، منطقة الباسفيك      (المتقدمة  

 والذي بلـغ    2005ل عام    مقارنة بطلبها اليومي خال    2006على النفط  الخام خالل النصف األول من عام          

%) 0.01-(وأمريكـا الـشمالية     %) 1.23-(يليها أوربا الغربيـة     %) 2.38-(أعاله في منطقة الباسفيك     

ويرجع ذلك التراجع إلى محدودية وتواضع النمو االقتصادي المتحقق في هذه البلدان من جهة ومن جهـة                 

م تكنولوجيا عالية تسهم في ترشـيد اسـتخدام         أخرى القدرة العالية لهذه الكتل االقتصادية لتطوير واستخدا       

  .الطاقة وبالتالي التخفيف من الطلب على النفط 

  

من ناحية ثانية شهدت بقية الكتل االقتصادية على مستوى العالم نمواً متزايداً في طلبها اليومي من الـنفط                  

ثـم  %) 2.55(ألوسط   وبلغ أكبر معدل نمو في منطقة الشرق ا        2006الخام خالل النصف األول من عام       

ويعكس تزايـد طلـب     %) 1.04 (أفريقياثم في   %) 1.26(وفي الدول اآلسيوية    %) 1.42(أمريكا الالتينية   

 هذه الكتل على النفط الخام النمو االقتصادي الجيد المتحقق في هذه الكتل وبالذات في كـل مـن منطقتـي                   
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  العرض العالمي من النفط) 4(جدول 
 %لنمو معدل ا اليوم/ مليون برميل  

  2005 
الربع 
 األول

الربع 
 الثاني 

الربع 
األول

الربع 
 الثاني 

 0.0 84.40.5 84.4 84 العرض  العالمي من النفط 

29.6 29.7 29.9 إنتاج أوبك
-

0.7 -0.3 
 0.2 54.81.1 54.7 54.1 اإلنتاج من خارج أوبك 

 0.0 14.20.7 14.2 14.1  الشمالية أمريكا

5.3 5.6 5.7  الغربية أوربا
-

1.8 -5.4 
 0.0 2.73.8 2.7 2.6 بعض الدول األسيوية

 0.0 4.42.3 4.4 4.3 أمريكا الالتينية

1.8 1.8 1.9 الدول العربية غير األعضاء في أوبك
-

5.3 0.0 
 5.0- 3.88.1 4 3.7 أفريقيا

 2.6 120.9 11.7 11.6 الدول المستقلة
 2.9 10.61.0 10.3 10.2 دول أخرى

  Monthly Oil Market Report – January 2006: صدر الم

زايد أسعار النفط كونها مناطق رئيسية لتصدير       الشرق األوسط وأمريكا الالتينية والتي استفادت كثيراً من ت        

  .النفط 

  .العرض العالمي من النفط . 2-3- 1
 2006خالل النصف األول من العام ) عرض النفط في السوق العالمي (1شهدت اإلمدادات النفطية العالمية

، حيث 2005مقارنة بالعرض العالمي اليومي من النفط خالل عام % 0.5نمواً متواضعاً وصل إلى 

اليوم في عام /  مليون برميل 84 الكميات المعروضة من النفط الخام في السوق العالمية للنفط من ارتفعت

 84.4 إلى حوالي 2005

اليوم خالل /مليون برميل

الربعين األول والثاني من 

 وهو أعلى معدل 2006عام 

سنوي إلنتاج النفط على 

المستوى العالمي ، وقد 

ن جاءت معظم الزيادة م

العرض العالمي للنفط من 

 إلى 2005اليوم في عام /  مليون برميل 54.1أوبك والتي ارتفعت حصتها من  مجموعة الدول خارج

 وبذلك فإنها تكون قد حققت معدل نمو متوسط 2006اليوم في الربع الثاني من عام /  مليون برميل 54.8

 مليون 29.9ما تراجعت حصة أوبك من في% 0.2وخالل الربع الثاني % 1.1خالل الربع األول بلغ 

    .2006 مليون برميل في الربع الثاني من عام 29.6 إلى 2005اليوم عام / برميل 

                                                           
   تشمل اإلمدادات النفطية النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي- 1
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  حصة الحكومة من اإلنتاج النفطي  مليون برميل) 5(جدول 

 الفترة
االستهالك 

 اإلجمالي الصادرات المحلي
، قيمة الصادرات

 $مليون 
متوسط 
 $السعر 

 46.3 1348 42.3 29.1 13.2 2005النصف األول 
 63.9 2204 43.4 34.5 8.9 2006النصف األول 
 37.9 63.5 2.6 18.6 32.6- %معدل التغير 

   2006يونيو – النشرة الفصلية –البنك المرآزي اليمني:المصدر

الجدير بالذكر أن كالً من الدول األفريقية ودول أمريكا الالتينية والدول اآلسيوية المنتجة للنفط حققت 

 فيما شهد الربع الثاني 2006بع األول من عام معدالت نمو جيدة في إنتاجها من النفط الخام خالل الر

جمود وتراجع اإلنتاج في العديد من الكتل االقتصادية المنتجة للنفط على المستوى العالمي، من ناحية ثانية 

وعلى الرغم  من الدور الذي لعبته منظمة أوبك في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية من خالل 

ار أسعار النفط وبما يحافظ على استقر) نقص/ زيادة (ى تعديل حجم اإلنتاج من النفط قراراتها الرامية إل

، إال أنها لم تستطع التأثير بصورة كبيرة على استقرار أسواق النفط نظراً لعدم وجود في السوق الدولية

وبك كانت تنتج طاقة إنتاجية فائضة لديها يمكن تسويقها، فضالً عن أن معظم الدول المنتجة للنفط خارج أ

  .أيضاً بكامل طاقتها اإلنتاجية 

  :النفط في اليمن. 2-4- 1
 فـي  النـشاط االقتـصادي   المؤثرة على جوانب العوامل تعتبر التغيرات الجارية في أسعار النفط من أهم    

 البلــدان المعتمــدة علــى

 الصادرات النفطية    دعوائ

ومنها اليمن، حيث يساهم    

قطاع النفط بـأكثر مـن      

 خالل  إلى أن حصة الحكومة من إنتاج النفط        ) 5(و يشير الجدول رقم     ، الناتج المحلي اإلجمالي    من  % 30

مقارنة بحصتها خالل الفترة نفسها من عـام        % 2.6شهدت نمواً بمقدار    قد   2006النصف األول من عام     

   .2006نتيجة لدخول قطاعات إنتاجية جديدة خالل العام الحالي   2005

 مليـون   29.1 مـن    شهدت زيادة كبيرة   أن النسبة الحكومية المخصصة للتصدير قد        الحظمن ناحية ثانية ي   

م 2006مـن عـام     النصف األول    في    مليون برميل    34.5 إلى   2005 النصف األول من عام   برميل في   
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فيما حققت الكميات الموجهة لالستهالك المحلي خالل النصف األول من          % 18.6ر  اقدبممحققة بذلك نموا    

 مليون برميل وبنسبة    4.3 وصل إلى حوالي     2005 تراجعاً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من عام         2006عام  

 والخاصـة   2005ويعود السبب في ذلك إلى اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة خالل شهر يوليو             % 32.6

يـرة ومـن ثـم    بالرفع الجزئي للدعم عن المشتقات النفطية األمر الذي أدى إلى زيادة أسعارها بصورة كب          

  .انخفاض الطلب عليها وترشيد استهالكها 

حيث ارتفعت عوائد % 63.5ونتيجة لذلك فقد شهدت عوائد الصادرات النفطية تحقيق معدل نمو وصل إلى            

 مليـون   2204 إلى   2005 مليون دوالر في النصف األول من عام         1348الصادرات النفطية للحكومة من     

% 37.9 ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى ارتفاع سعر النفط بنـسبة            2006دوال خالل نفس الفترة من عام       

  .خالل الفترة الماضية ومن ناحية أخرى زيادة الكميات الموجهة للتصدير 

  المحلية   الكليةالتطورات االقتصادية. 2

  .النمو االقتصادي. 2-1
  سوف يشهد نمواً 2006العام الحالي البيانات التقديرية األولية إلى أن األداء االقتصادي الكلي خالل تشير

 والذي سجل فيه 2005 عن النمو المتحقق في العام وبزيادة طفيفة% 5.05حقيقياً جيداً يصل إلى حوالي 

، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي %4.4الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو حقيقي بلغ 

مليار ريال في عام  3207مقارنة بحوالي  2006عام ار ريال  ملي3595باألسعار الجارية سيصل إلى 

% 0.37تلك التوقعات إلى أن القطاع النفطي سيحقق معدل نمو حقيقي موجب بمقدار وتشير  2005

في  حصة القطاع النفطي  دخول قطاعات نفطية جديدة مرحلة اإلنتاج ، ومع ذلك فإن إلىويرجع ذلك

في عام % 31.6 إلى 2005في عام % 35.6ف تشهد تراجعاً من تركيب الناتج المحلي اإلجمالي سو
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الناتج المحلي اإلجمالي  في  اإلنتاج السلعياتمساهمة قطاع) 7(جدول   
 %النمو  %األهمية النسبية  مليون ريال   
  200520062005 20062005 2006 

 5.7 12.82.1 33791545833810.5 اعة والغابات والصيدالزر-1
 0.5 0.6-31.7 1145553113661535.7 الصناعات االستخراجية-2
 5.2 5.38 2288041916787.1 الصناعات التحويلية-3
 7.9 0.97.2 22968334750.7 الكهرباء والمياه والغاز -4
 4.6 6.14.5 1745012183195.4 البناء والتشييد-5

 4.1 56.82.8 1909741203842559.5 إجمالي القطاعات اإلنتاجية
الحسابات القومية:المصدر  

إجمالي ومعدالت نمو الناتج المحلي) 6(جدول   
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

 البيان
 %النمو الحقيقي  %النمو االسمي  %األهمية النسبية  مليون ريال

 5.05 4.4 19.5 25.1 100 100 3586541 3206976 الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق

الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع النفط 
 0.37 0.8- 17.8 44 31.6 35.6 1132269 1142581 الخام

إلجمالي للقطاعات غير الناتج المحلي ا
 5.71 5.2 20.4 16.6 68.4 64.4 2454272 2064395 النفطية

   الحسابات القومية–الجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر
   تقديرات أولية2006بيانات العام * 

% 68.4 إلى 2006 مساهمة القطاعات غير النفطية خالل الفترة لتصل مساهمتها في العام بسبب،  2006

   2005عام % 64.4من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بحوالي 

  : النقاط التالية فيقطاعات ويمكن تفصيل أداء مكونات الناتج المحلي اإلجمالي من زاوية ال

  .القطاعات اإلنتاجية السلعية. 1-1- 2
 في أهميتها النسبية إلى الناتج المحلي  تراجعاًمن المتوقع أن تشهد مساهمة القطاعات اإلنتاجية السلعية 

األولية لبيانات  التقديرات حيث تشير 2005 مقارنة بمساهمتها في العام 2006اإلجمالي خالل عام 

بات القومية الحسا

إلى أنها ستصل إلى 

% 56.8حوالي 

% 59.5ـمقارنة ب

، ومن خالل 2006خالل العام % 4.1 يصل إلىنمو متوقع على الرغم من تحقيقها معدل ، ، 2005عام 

  :يمكن الخروج بعدد من المالحظات وعلى النحو التالي) 7(النظر إلى الجدول رقم 
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يصل  2006عام معدل نمو حقيقي خالل ات والصيد قطاع الزراعة والغاب من المتوقع أن يحقق .1

مساهمته في الناتج  وبالتالي زيادة ،2005في العام السابق % 2.1مقارنة بحوالي % 5.7إلى 

 . 2006عام % 12.8 إلى 2005عام % 10.5المحلي اإلجمالي من 

ماعية باعتباره يحتل قطاع الصناعة التحويلية مرتبة هامة في أولويات التنمية االقتصادية واالجت .2

النشاط القادر على خلق فرص العمل، والدفع بعجلة النمو االقتصادي، وتوسيع القاعدة اإلنتاجية، 

وزيادة الدخل في االقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات وحصيلة البالد من النقد األجنبي، وعند 

ات بل والتراجع البسيط أداء القطاع يتسم بالثبمراجعة أداء قطاع الصناعات التحويلية يتضح أن 

سنة بعد أخرى حيث يتوقع أن تشهد مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي 

، كما يتوقع أن يحقق هذا %5.3مقارنة باألعوام السابقة لتصل إلى  2006تراجعاً خالل عام 

مر الذي  األ2005في عام % 8مقابل % 5.2 بحوالي 2006القطاع  معدل نمو حقيقي في عام 

يحتم المراجعة لمستويات أداء هذا القطاع الهام وبالذات وأن خطط وإستراتيجيات التنمية 

، نقلة نوعية في بنيان االقتصاد الوطنيعول عليه في القيام بإحداث تاالقتصادية واالجتماعية 

شكل الذي ويمكن القول أن هناك عوامل وأسباب تحد من قدرة هذا القطاع على النمو والتطور وبال

يزيد من دور هذا القطاع في النشاط االقتصادي وعملية التوظيف ودعم هيكل الصادرات اليمنية 

  :ومنها

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

 .سبق اإلشارة إليها في أعداد سابقة من هذه النشرة

ي الوقت الراهن وعدم استجابة المستثمرين للحوافز المالية ضعف حافزيه البيئة االستثمارية ف •

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

  القتصادية والتطور السريع المنشودا

اهمته في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي أمر  وزيادة مسةوبالتالي فان عملية تطوير قطاع الصناعة التحويلي

 هذا أمام لحجم التحديات التي تقف اً نظروبءد يحتاج إلى جهود كبيرة وعمل هال أنإ، األهميةفي غاية 

 .القطاع الحيوي

يمثل قطاع الصناعات االستخراجية والتي يهيمن عليها استخراج النفط الخام أهمية كبيرة لالقتصاد  .3

حيث مساهمته في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي أو مساهمته في هيكل اليمني سواء من 

اإليرادات العامة والصادرات، وعلى الرغم من توقع تحقيق هذا القطاع معدل نمو موجب خالل 

 تراجع مساهمته في هيكل الناتج المحلي وبالتالي يتوقعمتواضعاً  هإال أن 2006العام الحالي 

 على الرغم من تزايد كمية اإلنتاج 2006في عام % 31.7 إلى 2005عام % 35.7اإلجمالي من 

 .من النفط خالل العام وتزايد مستوى أسعار النفط على المستوى العالمي 

على الرغم من أهمية قطاع التشييد والبناء في البنيان االقتصادي اليمني حيث يحتوي هذا القطاع  .4

، فضالً عن مساهمته الكبيرة  ةالكامنة وغير المستغلعلى الكثير من المزايا واإلمكانيات الحقيقية 

 تشير 2006في عملية التوظيف في االقتصاد إال أن توقعات أداء هذا القطاع خالل العام الحالي 

 زيادة وبالتالي 2005معدل النمو المتحقق عن المعدل المتحقق في العام  زيادة محدودة فيإلى 

  وهذا  2006عام % 6.1 إلى 2005عام % 5.4إلجمالي من أهميته النسبية إلى الناتج المحلي ا

   .ة الخدمييةقطاعات اإلنتاجال. 1-2- 2
 2006ارتفاعا ملحوظا خالل العام الحـالي       قطاعات اإلنتاج  الخدمية     لشهد الناتج المحلي    من المتوقع أن ي    

ـ   2005 مليار ريال عام     1262.7 مليار ريال مقارنة بحوالي      1553ليصل إلى    ذلك معـدل نمـو      محققا ب

إال إنه يظل أعلى من معدل       % 6.5 البالغ   2005وبأقل من النمو المتحقق في عام       ،  %5.4حقيقي بمقدار   
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مساهمة قطاعات اإلنتاج الخدمي في الناتج المحلي اإلجمالي ) 8(جدول   
 %النمو  %األهمية النسبية  مليون ريال 

 2006 2005 2006 2005 2006 2005 البند
 4.7 3.5 13.3 12.8 476491 411077 التجزئة والمطاعم والفنادقتجارة الجملة و

 9.2 9.1 11.1 11.0 398491 351858 النقل والتخزين والمواصالت
 2.2 4.2 7.4 6.4 263988 204389 التمويل والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

 9.8 16.6 1.3 1.3 46028 42382 الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع
 4.1 6.6 10.2 9.6 364748 308335 مات الحكوميةالخد

 1.8 0.6 0 0.0 878 670 )خدمات المنازل ( القطاع العائلي 
 3.3 6.0 0.1 0.0 2706 1466  الهيئات الالربحية التي تخدم العائالت

 5.4 6.7 43.3 1320177155333041.2 إجمالي القطاعات الخدمية
   الحسابات القومية : المصدر

 الخدمية  اإلنتاج ترتفع  مساهمة قطاعات      أن وبالتالي يتوقع  النمو للناتج المحلي للقطاعات اإلنتاجية السلعية     

كما هو موضـح    ،   2006عام   %43.3 إلى 2005 عام    %42.1في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي من       

 المحليـة فـي قطاعـات اإلنتـاج       ستثماراتتزايد اال  بدرجة أساسية إلى  يرجع ذلك   و) 8(في الجدول رقم    

 والنقل واالتصاالت ، فضالً عما يشهده قطاع العقارات وخـدمات           المطاعم والفنادق وتجارة  الخدمي مثل ال  

  .نمو وحركة عمرانية عالية  األعمال من

   -: الخدمية على النحو التالي يةنتاجقطاعات اإللبعض ال تناول توقعات األداء ويمكن 

 المطاعم والفنادق دورا مهما وحيويا فـي تحفيـز النمـو            وخدماتتلعب تجارة الجملة والتجزئة      .1

 والناتج المحلي اإلجمالي على حد سواء نظراً الرتفاع مـساهمة            قطاع الخدمات  داخلاالقتصادي  

قطاع في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي حيث يتوقع أن ترتفع مساهمته تلـك لتـصل إلـى                 هذا ال 

 وبالتالي يأتي في المرتبة الثانية بعد       2006من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام الحالي        % 13.3

 الجدير بالـذكر أن التوقعـات    ،  قطاع النفط من حيث المساهمة الجارية في تركيب الناتج المحلي         

% 4.7 بمقدار   2006معدل نمو خالل العام     تشير إلى أن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق سيحقق         

ويرجع السبب فـي     نقطة مئوية ،     1.2  قدره    2005الماضي   عن النمو المتحقق في العام       وبزيادة

  : والمتغيرات التي شهدها هذا القطاع أهمها عواملال مجموعة من إلىذلك 

  كتجربة محلية ناجحة ، فضالً عـن       ته القطاعا الستثمار في هذ  لمتزايدة با  ا عمالاألثقة رجال    .1

 فـي المـدن الرئيـسية وعواصـم         خدمات هذه القطاعات وخاصة    على   المحليلطلب  اتزايد  

 نمو الناتج المحلي لهذا القطاعات  معدل يسهم في زيادة مما المحافظات،

جعل مما  المجاورة  مع الدول   قة وخاصة   التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصدي     نمو وتزايد    .2

  .ا  مضطردانمو يشهد هذا القطاع
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 والخارجية التي شهدها االقتصاد اليمني خالل السنوات القليلـة           تزايد حركة السياحة الداخلية    .3

 .المدن إلى وزيادة حركة الهجرة الداخلية وخاصة من الريف الماضية

من القطاعات الهامة كونه مـرتبط بتحقيـق        ال  العقارات وخدمات األعم  التمويل و يعتبر قطاع    .4

العقاريـة كالسمـسرة    المالية و التطور العمراني والحضري واالقتصادي وهو يتمثل بالخدمات        

 ، الجدير بالـذكر أن مـستوى أسـعار           من الخدمات  اواإليجارات  وإدارة المنشئات ، وغيره     

ية وفي مختلف المحافظات اليمنية،     ضالعقارات شهدت ارتفاعاً كبيراً خالل السنوات القليلة الما       

 أن يحقق معـدل     ع ومن المتوق   ، 2005خالل العام   % 4.2وقد حقق هذا القطاع معدل نمو بلغ        

مساهمته في تركيـب     ومع ذلك يتوقع زيادة    ، 2006 خالل العام الحالي      فقط %2.2نمو قدرة   

 . 2006عام  % 7.4 إلى  2005 عام % 6.4 ناإلجمالي مالناتج المحلي 

 وصـل   2005جيدا خالل العام الماضي     حقيقياً   الت نمواً اصاالتقق قطاع النقل والتخزين و    ح .5

 ويتوقع أن يرتفع معدل النمو الذي يحققه هذا القطاع خالل العام الحالي ليصل إلى               %9.1 إلى

 مليار ريـال    398.5 إلى حوالي    2006ليصل بذلك الناتج المحلي لهذا القطاع في عام         % 9.2

 ، ويمكن القول أن نمو وتطور هـذا القطـاع           2005 مليار ريال عام     351.9لي  مقارنة بحوا 

اسـتجابة   يرجع إلى نمو الحركة االستثمارية في القطاعات الفرعية لهذا القطاع والتي تـأتي            

 التي يشهدها االقتصاد اليوم وما نـتج عنهـا مـن            ة التقنية والتكنولوجي  تللتغيرات والتطورا 

ل واالتصاالت ليس على المستوى المحلي فقط بل وعلى المستويين           النق تحسين وتوسيع خدمات  

  .اإلقليمي والعالمي 

  

 التي يشهدها قطاع النقل واالتصاالت وأهميـة االتـصاالت          ةونظراً ألهمية التطورات العلمية والتكنولوجي    

ـ             وف نـستعرض   وتقنية المعلومات في االرتقاء بمعدالت النمو االقتصادي وتحسين مناخ االستثمار فإننا س

بشيء من التفصيل أهم التطورات التي شهدها قطاع االتصاالت  وتقنية المعلومات في اليمن كأحـد أهـم                  

  .القطاعات الخدمية المتطورة في االقتصاد

  .  وتقنية المعلومات في اليمن قطاع االتصاالتتطور . 1-3- 2
 ما يسمى بالعولمة بأبعادها السياسية  الماضي تحوالت عالمية كبيرة أبرزهاالقرنشهد العقد األخير من 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد ساهم في هذا التغلغل التطور الكبير الذي شهده قطاع المعلومات 

واالتصاالت وتزايد التطبيقات المعرفية لهذا القطاع ، األمر  الذي جعل من الكثير من المفكرين ورجال 

" ي العالم يطلقون على التحوالت الكبيرة في مجال المعلومات واالتصاالت السياسة واالقتصاد والثقافة ف

قياساً على الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر والتي غيرت مجرى العالم ، حيث " بالثورة المعلوماتية 
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أسهمت التطورات التكنولوجية والمعرفية المتسارعة في جعل العالم الواسع المترامي األطراف قرية 

  .صغيرة ومفتوحة 

الجدير بالذكر أن التطورات التكنولوجية والمعرفية في الجانب االقتصادي تحتل موقع الريادة بالنسبة 

للتطورات في قطاع المعلومات واالتصاالت وبالتالي في تسارع العولمة االقتصادية بأبعادها ومكوناتها 

صاالت والمعلومات تمثل الساعد األيمن للعولمة المختلفة ، بل يمكن القول أن نمو وازدهار تطبيقات االت

االقتصادية الرامية إلى فتح األسواق وتحرير التجارة العالمية وإلغاء الحدود والحواجز أمام السلع 

والمنتجات العالمية المختلفة ، ويمكن التدليل على ذلك من تسارع  معدالت النمو الذي يشهدها هذا القطاع 

ستوى العالمي حيث تشير العديد من التقارير الدولية إلى أن المعرفة العلمية الحيوي والهام على الم

من اقتصاديات العالم المتقدم وبالتالي فإن المعلوماتية % 80والتكنولوجية أصبحت تمثل ما يقارب من 

جارية أصبحت اليوم تعد أحد أهم محددات النمو واالزدهار لتلك االقتصاديات ، فضالً عن أن التطبيقات الت

واالقتصادية لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وبالذات فيما يتعلق باإلنترنت وتراسل المعطيات أصبحت 

أو ) المنتجة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات(تستأثر باهتمام عالمي كبير سواء من قبل الدول المتقدمة 

 للحاق بركب التقدم والنمو واالزدهار الذي والتي أيقنت أنه ال سبيل) المستهلكة(من قبل الدول النامية 

تعيشه الدول المتقدمة ما لم تسعى إلى سد الفجوة المعلوماتية والرقمية التي تفصلها عن الدول المتقدمة 

وبالتالي فإنها تسعى وبصورة كبيرة إلى استيعاب التطورات المتالحقة في هذا المجال من خالل رسم 

ج المختلفة الرامية إلى تطوير وتنمية قطاع المعلومات واالتصاالت في االستراتيجيات والخطط والبرام

  .بلدانها 

  

واليمن شأنها شأن الكثير من دول العالم  تسعى إلى االستفادة من الثورة المعلوماتية العالمية وتطبيقاتها 

شاء وتأسيس المختلفة وفي جميع المجاالت وعلى رأسها المجال االقتصادي ، حيث عمدت الحكومة إلى إن

 والتوسع في االستثمار في هذا القطاع من خالل 2002مدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات منذ العام 

إنشاء وتأسيس البنية الالزمة لتنمية وتطوير قطاع المعلومات واالتصاالت وأهمها التوسعات الخاصة 

ئف خطوط الهاتف التقليدية لتشمل باالتصاالت المتمثلة في إدخال السنتراالت المتطورة وتوسيع وظا

، كما سعت إلى تبني إستراتيجية وطنية للمعلومات في العام  وتراسل المعطيات وظائف نقل المعلومات

 ، من ناحية ثانية يمكن مالحظة التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع المعلومات واالتصاالت في 2003

مارات الخاصة في قطاع االتصاالت والمعلومات من اليمن من خالل تزايد وتطور حجم ونوعية االستث

، فضالً مما عمل على إذكاء روح المنافسة والحد من االحتكار خالل االستثمار في خدمات الهاتف النقال 
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عن االستثمار في مراكز االتصاالت المنتشرة في معظم المدن اليمنية ومقاهي اإلنترنت وغيرها من 

   :ويمكن استعراض أهم تلك التطورات في التالي المجال المجاالت االستثمارية في هذا

  
  .تطور السعات الهاتفية . 1

في  جيدة   تطورات   2005 – 2003محافظات الجمهورية خالل الفترة     مختلف   شهدت السعات الهاتفية في     

تثمارية في  جانب البنية التحتية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات حيث نفذت العديد من المشاريع االس             

هذا القطاع ممـا    

أسهم في تحـسن    

ــن  ــد مـ العديـ

المؤشرات المتعلقة  

بهذا القطاع ويمكن   

مالحظة ذلك مـن    

ــالل   ــخ ع اارتف

السعة الكلية لشبكة   

مــن االتــصاالت 

خطا في عـام    ) 1575169( ثم   2004في عام    خط) 1564349(  إلى   2003خط في عام    ) 1505192(

   .2005في عام  % ) 0.7(  و 2004ام في ع% ) 4(  بمعدالت نمو بلغت 2005

 التوسـع و ، 2005 – 2003 االتصاالت الهاتفية خالل الفتـرة        قطاع مؤشرات أداء ) 9(الجدول  وضح  يو

 إلـى   2003ألـف خـط فـي عـام          ) 1161041(  في السعات المجهزة وارتفاع عددها مـن         الحاصل

 بمعدل نمو سـنوي     2005عام  ألف خط في     ) 1275782(  ثم إلى    2004إلف خط في عام     ) 1243838(

ـ ، األمر الذي أسـهم فـي       على التوالي  2005 – 2004خالل عامي    % )  2.6و   % 7.1( بلغ    اع ارتف

مائة مواطن في عام    / هاتف) 4.05(  إلى   2003مائة مواطن في عام     / هاتف ) 3.5( الكثافة الهاتفية من    

 في مجال خدمات الهاتف الثابـت لكـل          وذلك نتيجة التوسع   2005هاتف في عام     ) 4.3(  ثم إلى    2004

ريال للخط وتخفيض رسوم خدمات الهاتف وتعرفه رسـوم         ) 12000( المواطنين وبرسوم مناسبة حوالي     

ومع ذلـك مـا     %) 6.2 ( 2005م  االرسمية محققة معدل نمو بلغ في ع      المكالمات أيام العطل واإلجازات     

ثورة المعلومات واالتصاالت نظراً لوجود مجموعة      تزال اليمن تصنف من ضمن الدول قليلة االستفادة من          

من التحديات والمعوقات تقف حائالً أمام االستفادة المثلى من هـذه التطـورات المتـسارعة فـي مجـال                   

  :االتصاالت وأهمها

  2005 -  2003تطور السعات الهاتفية خالل الفترة ) 9(ل رقم جدو
  %معدل النمو   

 2005 2004 2005 2004 2003 البيان
 0.7 4 1575169 1564349 1505192  خط/ السعات المجهزة 
 2.6 7.1 1275782 1243838 1161041 خط/ السعات المجهزة 

 3 3.1 20305269 19721631 19131977 نسمة/ عدد السكان 
 6.2 15.4 4.3 4.05 3.51 مائة مواطن/هاتف(الكثافة الهاتفية

 91.5- 6.4- 37693 445702 476157 خط/ الخطوط الشاغرة 
 7.4 16.5 857306 798136 684884 خط/ الخطوط العاملة 

 47.8- 20.6- 59170 113252 142680 خط/الزيادة الهاتفية للخطوط العاملة 
 3.8 10.6 54 52 47 عدد/ يةعدد السنتراالت الرئيس

 0.5 7.8 223 222 206 عدد/ عدد السنتراالت الفرعية 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات:المصدر
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السعات المجهزة والخطوط العاملة لالتصاالت الريفية) 10(جدول   
 %معدل النمو 

  2003 2004 2005 2004 2005 
 18.5 26.7 152.174 128.385 101.344 خط / السعات المجهزة
 30.1 53.4 124.921 96.027 62.593 خط / الخطوط العاملة

نسبة الخطوط العاملة إلى السعات 
     82 75 62 %،المجهزة

   وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر 

صعوبة التضاريس الطبيعية للبالد وتشتت التجمعات السكانية  وانخفـاض كثافتهـا وضـعف            .1

 .مستوى خدمات البنية التحتية

استمرار محدودية انتشار الخدمة الهاتفية في بعض المناطق وكذلك تفـاوت مـستوياتها مـن                .2

 . أخرى ومن الحضر إلى الريفإلىمنطقة 

، محدودية انتشار تقنية المعلومات وحاجز اللغة في توفر األنظمـة الداعمـة للغـة العربيـة                  .3

 ،وضعف اإللمام بأنظمة تشغيل الحاسوب وبرامج االنترنت

 إضافة إلى تدني مستوى شبكات التوزيـع فـي          ،االنترنتمنافسة الحقيقية في خدمات     غياب ال  .4

 المدن ناهيك عن الريف

  .الريففي سكان ال وتركز معظمألمية نسبة اانخفاض مستوى الدخل و ارتفاع  .5

  
   .االتصاالت الريفية. 2

 ، 2004قاً لنتائج تعـداد  وفمن إجمالي السكان %) 72(ما نسبته   ونسكان الريف يشكل  على الرغم من أن      

المناطق الحضرية باإلضافة إلـى بعـض        خدمات االتصاالت الهاتفية ظلت محدودة ومحصورة في         إال أن 

المنــاطق الريفيــة 

نطاق ضيق  وعلى  

ويرجع ذلك إلـى    

ــن  ــة م  مجموع

ــباباأل ــا س  ومنه

ــة   ــاب الرؤي غي

ية وارتفاع كلفة إيصال الخدمة إلـى        العوائق الجبل  اإلستراتيجية والتنموية الخاصة بهذا القطاع إلى جانب        

فقد سـعت المؤسـسة     ونتيجة لذلك    ، الريف اليمني  من   أجزاء كثيرة عدم توفر الكهرباء في     وهذه المناطق   

م أنظمة اتصاالت ريفية تماثلية وتغذية تلـك األنظمـة          ااستخدالعامة لالتصاالت في السنوات األخيرة إلى       

، التصاالت الريفية من خالل إدخال أنظمة الهواتف الالسلكية الثابتة          بالطاقة الشمسية وإنشاء مواقع جديدة ل     

  األمر الذي أسهم في انتشار خدمة االتصاالت في الريف وتحسن مؤشراتها،

إلـى    خـط  101344 مـن حـوالي      2005 – 2003خالل األعوام    حجم  السعات المجهزة      ارتفع حيث  

   . %50وبما نسبته  ألف خط 50تفوق ال بزيادة  خط 152174
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مؤشرات خدمات الهاتف النقال واالنترنت) 11(جدول   
 عدل النموم 2005 2004 2003 السنوات/ البيان 

    2004 2005 
 44.4 139.1 109127 75563 31607 عدد مشتركي االنترنت

 G.S.M 651059 837000 1966193 28.6 134.9عدد مشتركي 
   71.2- *** 6940 24103 عدد مشتركي تيليمن
 47.2 71.4 10367 7042 4108 عدد مركز االتصاالت
 19.3 15.1- 753 631 743 عدد مقاهي االنترنت

   150 *** 500 200 )ألف (عدد مستخدمي االنترنت
 25.4 30.6 67285 54641 41069 مشتركي الهاتف الدولي

   وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات:المصدر

 2005ألـف عـام     124.9 إلى   2003ألف عام   62.6من  في الريف    العاملة    الهاتفية  كما تزايدت الخطوط  

من إجمالي السعات   % 82.1 إلى 2005 عام   لترتفع بذلك نسبة االستخدام والتشغيل للخطوط الهاتفية الريفية       

  2003عام % 62 حواليمقارنة بـالهاتفية المجهزة 

  

 .ار واالنترنت خدمات الهاتف السي. 3

شهدت خدمات الهاتف النقال قفزات نوعية خالل السنوات القليلـة الماضـية علـى المـستوى العـالمي                   

وباألخص منذ بداية القرن الواحد والعشرين بحيث أصبحت خدمة الهاتف النقال أحد أهم الخدمات المقدمة               

على المستوى العالمي ويرجع    

ذلك إلى تزايد التنـافس بـين       

 العالمية في عمليات    الشركات

ــصنيع  ــي والت البحــث العلم

ألجهــــزة االتــــصاالت 

ــدد  ــد ع ــات وتزاي والمعلوم

ــة  ــة لخدم ــشركات المقدم ال

ــى  ــة عل ــصاالت المتنقل االت

المستوى العالمي األمر الذي أحدث ثورة علمية وتكنولوجية ال تقل أهمية عن الثورة الصناعية التي شهدتها                

  .الدول المتقدمة

هدت اليمن تطورات كبيرة في جانب تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة وباألخص خـالل  وفي هذا السياق ش   

 ألـف  651.1   من     )إم  . إس   . جي( ارتفع عدد مشتركي الهاتف السيار     حيث   2005 – 2003السنوات  

% 100 وبمعدل نمو سنوي متوسط يصل إلـى         2005 عام    مليون مشترك  2ما يقارب من     إلى   2003عام

بـين شـركات القطـاع       المنافسة    دخول القطاع الخاص لالستثمار في هذا المجال وتزايد        ويرجع ذلك إلى  

الخاص سواء من حيث تقديم الخدمات وتنوعها أو من حيث مستوى األسـعار لخـدمات الهـاتف النقـال           

  . زيادة الطلب من قبل المستهلكين وتوسع خدمات التغطية لتشمل جميع المحافظاتوبالتالي

ية شهدت خدمة االنترنت تطورات جيدة خالل السنوات الثالث الماضية وإن كانت ما تـزال               من ناحية ثان   

أقل مما يجب باعتبار أن خدمة االنترنت أصبحت مصدراً هاماً للمعلومة على المستوى العـالمي ووسـيلة            

ركي االنترنت  ارتفع عدد مشت  ، حيث    هامة لتبادل البيانات والمعلومات بالسرعة العالية والتكلفة المنخفضة       

وانتشرت مقاهي االنترنت في  2005ألف مشترك عام ) 109.12(  إلى  2003 ألف مشترك عام     31.6من  

  إلـى  2003 ألف مستخدم عـام      200ونتيجة لذلك ارتفع عدد مستخدمي االنترنت من        معظم المدن اليمنية    
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رة ملفته للنظر ليـصل     بصوارتفع عدد مراكز االتصاالت      ، كما    2004 مستخدم  عام      ألف 500 أكثر من 

   .2003 عامألف مركز  4.1 مقارنة 2005عام  ألف مركز 10.4 إلى

  

  مـشترك عـام    41069  مـن   عدد مشتركي الهاتف الدولي    أما بالنسبة لخدمات الهاتف الدولي فقد ارتفع        

 %26بلـغ   سنوي متوسط    نمو   ل محققة بذلك معد   2005ألف مشترك عام     ) 67285( حوالي    إلى 2003

 أن إلـى    تـشير   لالتصاالت الدولية في الـيمن     مؤشرات الحركة الهاتفية  لفترة ، الجدير بالذكر أن      خالل ا 

على المستوى العربـي    من وإلى اليمن    السعودية احتلت أعلى حركة هاتفية صادرة وواردة        المملكة العربية   

  :ويرجع ذلك إلى عدد من األسباب أهمها والدولي 

 دية كثافة العمالة اليمنية في السعو .1

 ارتفاع مستويات العالقات التجارية بين البلدين   .2

   البلدين في الفترة األخيرة بيننشاط الحركة السياحة تزايد  .3

  

  .  التطورات المالية. 2-2
م مجموعة من التطورات في مجـال تنفيـذ         2006شهد األداء المالي الحكومي خالل الربع األول من عام          

أما النفقـات العامـة فقـد       %) 41.4( اإليرادات العامة معدل نمو بلغ       الموازنة العامة للدولة، حيث حققت    

م،  ويمكـن    2005مقارنة بنفس الفترة من عـام        %) -1.3(تراجعت محققة معدل نمو سالب بلغ حوالي        

  :استعراض ابرز التطورات في الجانب المالي على النحو التالي

  :  اإليرادات العامة للدولة.1- 2-2

 خالل الربـع األول     )اإليرادات الذاتية ( والقروض   العامة المحصلة الفعلية بدون المنح     ارتفعت اإليرادات   

مليار ريال خالل الربع األول     ) 220.3(مليار ريال مقارنة بحوالي     ) 321.5(م  إلى حوالي     2006من عام   

  %).45.9(أي بمعدل نمو بلغ حوالي . مليار ريال) 101.2(م، وبزيادة قدرها 2005من عام 

جاءت معظم الزيادة من ناحية اإليرادات الجارية لترتفع بذلك أهميتها النسبية إلى إجمالي اإليـرادات               وقد  

 فقـد شـهدت تراجعـاً عـن         2006العامة، أما بالنسبة لإليرادات الرأسمالية خالل الربع األول من عام           

هيكل اإليرادات العامة خالل     وبالتالي تراجع أهميتها النسبية في       2005مستوياتها في الفترة نفسها من عام       
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  2006 للربع األول الجاريةاإليرادات )13(جدول 

 ار ريالملي

 البيان
مارس –يناير 

2005 
مارس –يناير 

2006 

النسبة من إجمالي 
اإليرادات الجارية 

2006(%)  

معدل 
النمو 

2006 
(%) 

 48 100 311.2 210.25 :اإليرادات الجارية 

 27.1 18.2 56.6 44.55 : اإليرادات الضريبية-1
 28.2 9.3 28.9 22.55 ضرائب مباشرة. 1-1

 8.3 0.4 1.3 1.2 الزكاة
 29.3 8.8 27.54 21.3 ضريبة الدخل

 22.2 0.0 0.06 0.05 ضريبة الممتلكات

 25.9 8.9 27.7 22  ضرائب غير مباشرة.1-2

 78.1 6.5 20.3 11.4 ضرائب السلع والخدمات

 30.2- 2.4 7.4 10.6 ضريبة المعامالت والتجارة

 53.7 81.8 254.6 165.7  اإليرادات الجارية غير الضريبية-2
 53.8 80.3 249.9 162.5 دخل المشروعات والممتلكات. 2-1
 0.13- 1.5 4.7 3.2   عوائد أخرى2-2

  23 العدد –شرة إحصائية مالية الحكومة  ن–وزارة المالية : المصدر 

  اإليرادات العامة للدولة)12(جدول 
 2006الربع األول  2005 األولالربع   
 ربط فعلي فعلي  

 %االنحراف مليار ريال %النمو  % مليار ريال % مليار ريال البيان
 22.2 263.2 45.9 100 321.5 100 220.3 :إجمالي اإليرادات

 29.0 241.3 48.0 96.8 311.2 95.5 210.3 جارية
 50.0 0.2 87.5- 0.09 0.3 1.1 2.4 ماليةرأس

 99.9- 4.9 0.0 0.001 0.004 0.0 0 المنح
 40.5- 16.8 32 3.11 10 3.4 7.6 القروض

  23 العدد – نشرة إحصائية مالية الحكومة –وزارة المالية : المصدر  

 مليار ريال في الربـع األول  7.6وارتفعت قيمتها من    % 32الفترة ، فيما نمت القروض الحكومية بحوالي        

ــام   ــن ع م

 إلــى 2005

 10أكثر مـن    

مليار ريال في   

الفترة نفـسها   

   .2006من عام 

م قـد فاقـت     2006 األول من عام     يالحظ أن اإليرادات العامة المحصلة فعلياً خالل الربع        من ناحية ثانية  

اإليرادات المتوقعة  

في إطار الموازنة   

ــة   ــة للدول العام

وبزيادة تصل إلى   

ــن 22.2%  مــ

  .إجمالي اإليرادات

ــالل   ــن خ  وم

، 12(الجــدولين 

والموضــحة ) 13

لمستوى تحـصيل   

مـن عـام    م مقارنة بنفس الفتـرة      2006اإليرادات العامة واإليرادات الجارية خالل الربع األول من عام          

  :م، يمكن مالحظة ما يلي2005
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م نمواً كبيراً مقارنة بنفس الفترة 2006شهدت اإليرادات الجارية المحصلة خالل الربع األول من عام . 1

األمر الذي أسهم في ارتفاع أهميتها %) 48.0(من العام الماضي، حيث بلغ معدل نموها حوالي 

م إلى 2005في الربع األول من عام %) 95.5( حوالي  في هيكل اإليرادات العامة للدولة منالنسبية

     .في الربع األول من هذا العام%) 96.8(

خـالل  ) إيرادات النفط والغاز  (حققت اإليرادات الجارية الفعلية من المشروعات والممتلكات الحكومية         . 2

 ريال فـي    مليار) 162.5(حيث ارتفعت من    %)54(معدل نمو بلغ نحو      م2006الربع األول من عام     

      األمر الـذي  .م2006مليار ريال في الربع األول من عام        ) 249.9(م إلى   2005الربع األول من عام     

في الربـع   %) 74(مقارنة بحوالي   %) 80(أسهم في ارتفاع نصيبها من إجمالي اإليرادات العامة إلى          

أسعار النفط فـي الـسوق      وتعود تلك الزيادة إلى االرتفاع الكبير في متوسط          .م2005األول من عام    

 دوالر في الربع األول من عام       *)60( سعر برميل النفط الخام اليمني إلى حوالي         حيث وصل   العالمي،  

 . م2006

مليار ريال خالل الربع األول من عام       ) 44.6(على الرغم من ارتفاع اإليرادات الضريبية  الفعلية من          . 3 

%) 27.1(م وبمعدل نمـو     2006لربع األول من عام     مليار ريال في ا   ) 56.6(م  إلى حوالي     2005

 الربع األول   في%) 20(إال أن مساهمتها في إجمالي اإليرادات العامة تراجعت من حوالي           . م2005

نصيب الضرائب المباشـرة    ، وقد بلغ    2006 في الفترة نفسها من عام       %)18(م إلى   2005من عام   

من إجمالي اإليرادات العامـة،     %) 9.3(حوالي  من إجمالي اإليرادات الضريبية و    %) 51.1 (حوالي

، الجـدير   من إجمالي اإليـرادات الـضريبية     %) 48.9(الضرائب غير المباشرة    مساهمة  فيما بلغت   

 في جانب اإليرادات الـضريبية      معدل نمو أكبر   سجلت   قدالضرائب على السلع والخدمات     بالذكر أن   

حققت الضرائب  ، فيما   العامة على المبيعات  نتيجة للتحسن في تطبيق الضريبة      %) 78.1 (وصل إلى 

مقارنة بنفس الفتـرة    %) 30.0 - (وصل إلى حوالي  على التجارة والمعامالت الدولية تراجعا كبيرا       

 الجمركية ضمن حزمة اإلصالحات التـي       التعريفة  فئات إلى تخفيض ذلك  رجع  ويمن العام الماضي    

  .م2005أعلنت عنها الحكومة في منتصف شهر يوليو 

 ناحية ثانية ومن خالل تقييم األداء المالي للسلطة المحلية يالحظ استمرار تواضع ومحدودية إيـرادات                من

السلطة المحلية وخاصة من الموارد المحلية والتي ال يمكن االعتماد عليها في تحقيق األهـداف التنمويـة                 

م 2006ربـع األول مـن عـام        المنشودة من قبل السلطة المحلية ، حيث بلغت اإليرادات المحلية خالل ال           

، % 18.7 بمقدارفي إطار الموازنة العامة       عن اإليرادات المتوقعة   وبانحراف  يال   ر مليار) 34.8(ي  حوال

وتأتي أغلب اإليرادات المحلية من بند المنح من السلطة المركزية بمعنى أن اإليرادات المحلية الذاتية لـم                 

                                                           
  م2006نشرة التطورات النقدية والمصرفية مارس *
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  2006المحلية خالل الربع األول اإليرادات العامة )14(جدول 
 مليار ريال

 البيان
 %االنحراف  فعلي ربط

 من اإليرادات
  العامة

 11.2 18.7- 34.8 42.8 إجمالي اإليرادات المحلية

 1.2 35.1- 3.7 5.7 جارية
 0.01 87.5- 0.02 0.16 رأسمالية
 10 13.1- 31.1 35.8 المنح
 0 100- 0 1.1 القروض

 100 18.4 311.5 263.2 اإليرادات العامة
  23 العدد – الحكومة  نشرة إحصائية مالية–وزارة المالية : المصدر  

من إجمالي اإليرادات العامة وبالتـالي فـإن الـسلطات          %) 1.2 (يساويمليار ريال أي ما     ) 3.7(تتجاوز  

المحلية ستظل معتمدة على اإليرادات     

المركزية في تغطية نفقاتها الجاريـة      

يوضح ) 14(والجدول رقم    والتنموية

اإليرادات العامة  المحليـة  خـالل        

  . م   2006الربع األول لعام 

وبناء على ما سبق يمكن القـول أن        

 المـوارد الذاتيـة غيـر     تنمية قاعدة 

النفطية أمر في غاية األهمية بالنسبة      

لالقتصاد اليمني حيث ما تزال إيرادات النفط تمثل النسبة العظمى من إجمالي اإليرادات العامة للدول حيث                

وهذا الوضع يشكل   . 2006الربع األول من عام     من إجمالي اإليرادات خالل     %) 80(بلغت مساهمتها نحو    

 على االقتصاد خاصة وأن أسعار النفط مرتبطة بظروف ومتغيرات خارجية مـن الـصعب               خطورة كبيرة 

التحكم بها، فضالً عن حساسيته المفرطة لهذه المتغيرات، السيما وأن هناك احتماالت متوقعـة النخفـاض          

 فـي   اإلنتاج النفطي مما يعني تزايد الصعوبات  والتحديات التي تواجه الموازنة العامة واالقتـصاد معـاً               

  .المستقبل المنظور 

  :النفقات العامة للدولة. 2- 2-2

 في تحفيز النمو االقتصادي وخاصة  النفقات        تأثيرا األكثر السياسة المالية    أدواتتمثل النفقات العامة أحد      

الـسياسة  (  بخاصية   2005 – 2000 وقد اتسمت  السياسة اإلنفاقية خالل الفترة         االستثمارية والرأسمالية ،  

 19.8سنويا، فيما  نمت  اإليرادات العامة بحـوالي            % 23.6حيث نمت النفقات العامة بحوالي      ) عيةالتوس

 2001 و   2000 العـامين    فيلموازنة العامة من فائض     ل  النهائي موقفالاألمر الذي انعكس في تحول      % 

المحلي اإلجمالي مـن    إلى عجز في األعوام الالحقة، ونتيجة لذلك ارتفعت النفقات العامة كنسبة من الناتج              

 ويمكن تناول التطورات في      ، خالل الفترة % 34متوسط  بو، 2005عام  % 39.4 إلى   2000عام  % 32.2

  :على النحو اآلتي   ومفرداتهاالنفقات العامة 
  

  .2006النفقات العامة للربع األول من عام  .1

) 295(مليار ريال مقابل    ) 258.5 (م حوالي 2006 النفقات العامة الفعلية خالل الربع األول من عام          بلغت

 نسبة االنحـراف    ،أي أن  %78.6 وتمثل نسبة      نفقات معتمدة في إطار الموازنة خالل الفترة      كمليار ريال   

ويمكن توضيح مكونات النفقات العامة     %) 12.4-(م حوالي   2006في النفقات الفعلية للربع األول من عام        
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2006النفقات العامة للدولة خالل الربع األول من عام ) 15(جدول  
 2006 مارس -يناير  البيان

 مليار 
 ريال

 من إجمالي
 %النفقات 

 االنحراف عن
  %المقدرة النفقات 

 0.9- 83.6 216.1  النفقات الجارية-1
 21.8- 26.8 69.4 المرتبات واألجور
 79.8 16.6 42.8 ميةنفقات سلعية وخد
 32.4- 0.9 2.3 الصيانة

 8.6 31.8 82.3 التحويالت واإلعانات الجارية
 27.4- 6.0 15.4 مدفوعات الفوائد

 18.4- 1.5 4 نفقت جارية غير مبوبة

 61.0- 12.4 32  النفقات الرأسمالية واالستثمارية-2

 اإلقراض الحكومي والمشارآة -3
 59.9- 2.1 5.5 لالحكومية في أسهم رأس الما

 15.6- 1.5 3.8  تسديد القروض- 4
 12.4- 100 258.5 اإلجمالي العام للنفقات

  2006 -نشرة وزارة المالية العدد الثاني والعشرون : المصدر 

على النحو  ذلك   و) 17( كما هو مبين في الجدول رقم        م2006عام  نفس ال وتطورها خالل الربع األول من      

  :التالي

معـدل  بذلك  مليار ريال محققة    ) 216.1(حوالي   2006للربع األول من عام     بلغت النفقات الجارية     

  إال أن   %)0.9(بلـغ  2006انحراف سالب عن النفقات المعتمدة لهذا الباب في الموازنة العامة لعام            

 ارتفاعاً كبيراً مقارنة بنسبتها إلى إجمالي النفقات العامة         تقد شهد قات العامة   نسبتها إلى إجمالي النف   

وقد جاءت الزيادة في النفقات الفعلية       ،%)83.6(إلى   %)73.4(من  حيث ارتفعت    2005عام  خالل  

لهذا الباب مقارنة بالنفقات المعتمدة له من جانب النفقات السلعية والخدميـة والتـي زادت بحـوالي              

ن النفقـات   ع% 80

المعتمدة لها خـالل    

الفترة ، كما شهدت    

نفقات التحـويالت   

واإلعانات الجاريـة   

الفعلية زيادة بمقدار   

عن النفقات  % 8.6

المعتمــدة ويرجــع 

ذلــك إلــى تزايــد 

أسعار النفط العالمية   

ــد  ــم تزاي ومــن ث

مخصصات الـدعم   

للمشتقات النفطيـة   

ات كل من المرتبات واألجور والصيانة ومـدفوعات   نفقلم تصلالتي تتحملها الموازنة العامة ، فيما  

 – النفقات المعتمدة لها في الموازنة للفترة ينـاير          إلىالفوائد والنفقات الجارية األخرى غير المبوبة       

 .على التوالي % 18.4، 27.4، % 32.4، % 21.7 وبنسبة 2006مارس 

) 32(حـوالي   حيث بلغت   ،ملحوظاً  تقلصاً   2006 للربع األول من عام       النفقات االستثمارية  شهدت  

 نـسبة   إن الموازنـة للفتـرة ، أي        إطارمن النفقات المعتمدة في     %  39، وتمثل نسبة    مليار ريال   

إجمـالي النفقـات    تراجع نسبتها إلـى     األمر الذي أسهم في     ،   %)61( بلغ   االنحراف عن المخطط    

يضعف من أثر السياسة الماليـة       وبالتالي   2006خالل الربع األول من عام      %) 12.4(إلى   العامة

 .وخاصة السياسة اإلنفاقية االستثمارية في زيادة النمو االقتصادي 
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والبـاب  ) اإلقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال       (حققت نفقات الباب الثالث      

عتمـدة   عن النفقات الم   انحراف معدالت   2006خالل الربع األول من عام      ) تسديد القروض (الرابع  

 . على التوالي%15.6 ،%60لها في إطار الموازنة العامة بلغ حوالي 
 

  :يزال متواضعاً وذلك لألسباب التالية الالتنموي للنفقات العامة  األثرومن خالل ما سبق يمكن القول أن 

حيـث   النفقات الجارية والنفقات االستثمارية      بين  هيكل النفقات العامة    عدم وجود تناسب في      

ا  % 20.2 فيما تبلغ نسبة النفقات االستثمارية حـوالي  % 73.4ذ النفقات الجارية على  تستحو ،آم

ما يزال بنـد المرتبـات واألجـور       حيث   نفسها مستوى بنود النفقات الجارية      أن هناك اختالل  على    

 نسبة النفقات   تدني. وفي الوقت نفسه   %)27(يستحوذ على النصيب األكبر من النفقات العامة        

 .من إجمالي النفقات %) 0.9( للصيانة المخصصة

وبالتالي القطاعات المستفيدة من النفقات      والفصولتدني القدرة االستيعابية في بعض األبواب        

المخصصة لها في إطار الموازنة العامة ويرجع ذلك إلى وجود معوقات تعترض سبيل تطبيق              

 إدارية وبيروقراطية مالية     وجود تعقيدات  فضال عن بعض الجهات لخططها وبرامجها السنوية      

وخاصـة مستخلـصات    تعمل على تأخير تسليم المخصصات المالية للجهات المستفيدة منهـا           

 .المشاريع االستثمارية

  النفقات العامة حسب التقسيم الوظيفي  .2

 وصـل إلـى     2004 مقارنة بعام    2005نمواً كبيراً خالل عام      اإلنفاق العام حسب التبويب الوظيفي       شهد 

مليار ريـال   ) 1159((م إلى حوالي    2004مليار ريال  في عام      ) 875.7(من  حيث ارتفع   %32.4لي  حوا

من إجمالي النفقات العامة فـي      %) 98.4( من حوالي    ته نسب األمر الذي أسهم في ارتفاع    م،  2005في عام   

%) 34.3( الناتج المحلي االسمي من      نسبتها الى  تزايدتكما   ،م2005في عام   %) 98.6(م إلى   2004عام  

  :يمكن مالحظة ما يلي) 16( الجدول رقم  خالل ومن%). 38.29(إلى 

 وهي تمثل الخدمات التـي تقـدمها بعـض الجهـات            –ارتفاع اإلنفاق على خدمات الجمهور العام        

) 241.2(م إلى     2004مليار ريال في عام     ) 185.7(  من    -كرئاسة الجمهورية والوزراء وغيرها   ،

إلى إجمالي الناتج المحلـي     نسبتها    ارتفاع  و %)29.9( بمعدل نمو بلغ     م2005مليار ريال في عام     

 ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخصصات اإلنفـاق فـي          خالل العامين على التوالي،   % 8إلى  % 7.3من  

 .االعتمادات المركزية

) 67.4(و) 135.9( مـن    )األمـن ( والنظام العام    الدفاعقطاعي  اإلنفاق على   على الرغم من زيادة      

م  2005في عـام    مليار ريال   ) 75(و)  156(م إلى حوالي    2004في عام   ريال على التوالي    مليار  

على التوالي إال أن نسبة نفقات هذين القطاعين  إلى إجمالي           %) 11.3(و%) 14.8(بمعدل نمو بلغ    و



 27 

  *م2005 – 2004 العام حسب التقسيم الوظيفي اإلنفاق ):  16(جدول 
ن الناتج المحلي النسبة م  %التركيب الهيكلي مليار ريال 

 %اإلجمالي 
 البيان

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

معدل النمو 
2005%  

 29.9 8.0 7.3 20.5 20.9 241.2 185.7 خدمات الجمهور العام 
 14.8 5.1 5.3 13.3 15.3 156 135.9 الدفاع 

 11.3 2.5 2.6 6.4 7.6 75 67.4 النظام العام والسالمة 
 81.3 11.5 7.5 29.6 21.6 348 191.9 الشئون االقتصادية 

 28.7 0.6 0.6 1.6 1.6 18.4 14.3 حماية البيئة 
 34.1 3.1 2.7 8.0 7.9 94 70.1 شئون اإلسكان والمجتمع المحلي 

 19.3- 1.2 1.8 3.2 5.2 37.6 46.6 الصحة 
 11.3 0.5 0.5 1.3 1.5 14.8 13.3 الترفيه والثقافة والدين 

 14.9 5.6 5.8 14.5 16.6 170 148 التعليم 
 7.1 0.1 0.1 0.3 0.3 3 2.8 الحماية االجتماعية 

 32.4 38.2 34.3 98.6 98.4 1159 875.7 إجمالي النفقات حسب التبويب الوظيفي 

 23.2 0.6 0.6 1.5 1.6 17.5 14.2 تسديد القروض 
 32.1 38.8 34.9 100 100 1176 890 اإلجمالي العام للنفقات 

  لم تتوفر بيانات مالية عن الربع األول حتى إعداد هذه النشرة   * 2005زارة المالية العدد الثاني والعشرون نشرة و: المصدر

من إجمالي النفقات العامة للقطاعين     % 7.6و% 15.3النفقات العامة والناتج المحلي قد تراجعت من        

كما تراجعت نفقات القطـاعين     ، 2005في عام   % 6.4و% 13.3  إلى    2004في عام    لى التوالي ع

 بالنـسبة   2005 – 2004خالل العـامين    % 5.1إلى  % 5.3كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من       

وهذا االتجاه يساير التوجه المرجـو      بالنسبة للنظام العام والسالمة ،      % 2.5إلى  % 2.6للدفاع ومن   

زنة العامة في تقليل النفقات الدفاعية واالمنية خاصة في ظل اغالق ملف  المشاكل الحدوديـة                للموا

 . وترسخ حالة االستقرار االمني والسياسي ...) عمان ، السعودية( مع الدول المجاورة 

 وصل إلـى حـوالي      2005معدل نمو خالل عام     على  أ اإلنفاق العام على الشئون االقتصادية       سجل 

مليار ريال فـي    ) 348(م إلى   2004مليار ريال في عام     ) 192(من  يث ارتفع االنفاق     ح ،81.3%

من اإلجمالي العام للنفقات فـي      %) 21.6( األهمية النسبية من     زيادةم وترتب على ذلك     2005عام  

تزايد قيمـة النفقـات الـضمنية لـدعم         إلى  ذلك   ويرجع.  م2005في عام   %) 29.6(م إلى   2004

االمـر  في السوق العالمية، ارتفاع أسعار النفط    التي تتحملها الموازنة العامة جراء      المشتقات النفطية   

م إلـى   2004مليار ريال في عـام      ) 146.4( دعم المشتقات النفطية من      تزايد نفقات الذي أدى الى    

  .، %)91.5(م بمعدل نمو بلغ 2005مليار ريال في ) 280(

 مليار ريـال    37.6 ليصل إلى    2005ضحاً خالل عام    تراجعاً وا  اإلنفاق على الخدمات الصحية      شهد 

، األمر الـذي    % 19.3 بلغوبمعدل نمو سالب    م  2004مليار ريال في عام     ) 46.6 (قارنة بحوالي م

فـي  % 1.8و% 5.2أدى إلى تراجع نفقات هذا القطاع كنسبة من النفقات العامة والناتج المحلي من              
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 الربع األول من عام للموازنة خاللالموقف الكلي ):  17(جدول 
  م 2006

  البيان
 321.5 مليار ريال إجمالي اإليرادات
 258.5 مليار ريال  إجمالي  النفقات

 63 مليار ريال  الفائض/العجز 
 19.6 (%)الفائض إلى اإليرادات العامة / نسبة العجز
 24.4 (%)الفائض إلى النفقات العامة / نسبة العجز

  2006 -نشرة وزارة المالية العدد الثاني والعشرون : المصدر 

 تراجع مخصصات اإلنفاق الرأسمالي     ع ذلك إلى  ويرج على التوالي   % 1.2و% 3.2 إلى   2004عام  

 بالنـسبة    وزارة الصحة العامة والسكان تستأثر     ، الجدير بالذكر  م  2005على الخدمات الصحية في     

من إجمـالي اإلنفـاق علـى       %) 90(بما نسبته   على قطاع الصحة و    العظمى من اإلنفاق الحكومي   

  الخدمات الصحية

مليـار   ) 170(م إلى   2004مليار ريال في عام     ) 147.7(ية من   ارتفع اإلنفاق على الخدمات التعليم     

، ومع ذلك فقد شهدت نسبة اإلنفاق       %)14.9(معدل نمو بلغ نحو     بذلك  م، محققاً   2005ريال في عام    

% 2.1على قطاع التعليم إلى النفقات العامة اإلجمالية والناتج المحلي اإلجمـالي تراجعـاً بحـوالي                

 حية ثانية ومن خالل مراجعة بند اإلنفاق داخل هذا القطاع يالحـظ أن             على التوالي، من نا   % 0.2و

 مرتبات وأجور للعاملين في مجال التربية والتعليم        وتتركز في جانب   ة جاري النفقات هي نفقات  معظم  

من إجمالي اإلنفاق على التعليم خالل عـامي  %) 88و % 85(حيث يشكل اإلنفاق الجاري ما نسبته     

  التواليم على 2005 و 2004
 

  : الموقف العام للموازنة العامة.3- 2-2

مليار ) 63( فائضا بلغ حوالي     2006سجل الموقف العام للموازنة العامة للدولة خالل الربع األول من عام            

مـن إجمـالي    % 19.6  نـسبته  ريال وبما 

   مـن     % 24.2اإليرادات العامة وحوالي    

جـدول  ويوضـح    ، إجمالي النفقات العامة  

 خـالل    الموقف الكلي للموازنة   )17(رقم    

  .م2006الربع األول من عام 

 خـالل الـشهور     ويرجع تحقيق الفـائض   

 إلى زيادة اإليرادات النفطية إلى مستويات قياسية حيث مثلـت مـا يعـادل               2006الثالثة األولى من عام     

رجع بـدورها    والتي ت  من اإليرادات الجارية  %) 80.3(من إجمالي اإليرادات العامة وحوالي      %)  80.2(

هذا الفائض سوف يسهم فـي تعزيـز االسـتقرار      فإن   وبالتالي   أسعار النفط في السوق العالمية     إلى زيادة   

المالي والنقدي وتوفير بيئة مستقرة للسياسات االقتصادية الكلية تساعد في تحفيز النمو االقتصادي ، ومـع                

ستوى األسعار العالمية للنفط يجعل االسـتقرار       الناتج عن ارتفاع م    و ذلك فإن الفائض في الموازنة العامة       

  .المالي مرهون بمتغيرات خارجية وليس نابعاً من متغيرات اقتصادية محلية 
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2006تطور مكونات العرض النقدي حتى يونيو ):  18(جدول   

 مليار ريال  
العرض من إجمالي 
 % معدل التغير %النقدي 

 06-يونيو2005 06-يونيو 2005 06-يونيو 2005  
 7.1 14.4 100 10501125100إجمالي العرض النقدي

 1.6 13.3 39.9 442.5449.442.2 النقد
 1.2- 10.9 29.0 330.6326.631.5 النقد في التداول

 9.7 20.7 10.9 111.8122.710.7 ودائع تحت الطلب 
 11.3 15.2 60.0 607675.557.8 شبة النقد

 16.1 2.3 15.6 151.617614.4 ودائع ألجل
 3.2 8 7.2 78.681.17.5 ودائع االدخار

 9.7 23.8 34.7 355.539033.9 ودائع بالعملة األجنبية
 32.9 15.1 2.5 21.328.32 الودائع المخصصة

   2006 يونيو –شرة الشهرية  الن–البنك المركزي اليمني:المصدر

  :التطورات النقدية والمصرفية . 2-3
حـشد  فـي    من الدور الذي يلعبـه    برزت األهمية الكبرى للقطاع المالي والمصرفي في االقتصاد الحديث          

في كافة القطاعات   ..  .التنموية  و توفير  التمويل وإتاحته لتمويل المشاريع        القتصاد   في ا  المدخراتوتعبئة  

زيادة حركـة   العولمة االقتصادية و  نشاط  تسارع  والدور الذي يلعبه في ظل       أهميتهتزداد  ، كما   االقتصادية

يـر علـى    بما لهـا مـن تـأثير كب        تدفقات رؤوس األموال من وإلى أسواق المال المختلفة عبر القارات           

  . الوطنية والدولية تاالقتصاديا

ويمكن تحليل مستوى أداء القطاع المالي والمصرفي في اليمن والتطورات التي شـهدها خـالل النـصف                 

  : في النقاط التالية 2006األول من عام 

  

  :تطور العرض النقدي . 3-1- 2
حيـث ارتفـع    ،% 7.1 معدل نمو موجب بلـغ       2006 العرض النقدي خالل النصف األول من عام         حقق

 مليار  1050العرض من   

 إلى  2005ريال نهاية عام    

 مليار ريـال فـي      1125

وبـالنظر   . 2006يونيو  

إلى  مكونـات العـرض      

 زيـادة   يالحـظ  النقدي      

 النقــد بــالمفهوم مكــون 

 مليـار   442.5الضيق من   

 إلـى   2005ريال نهايـة    

إال أن نسبته إلى إجمالي العرض      % 1.6بلغ    محققاً بذلك معدل نمو    2006 مليار ريال نهاية يونيو      449.5

 مليار ريال فـي     607 فيما ارتفع شبة النقد  من        ،خالل الفترة   % 39.9إلى  % 42.2النقدي تراجعت  من     

أسهم في تزايد   األمر الذي     % 11.3نمو  المعدل  وبلغ   2006 مليار ريال في يونيو      675.5 إلى   2005عام  

ويمكن إجمال أهم التطـورات فـي       . خالل نفس الفترة    %60لى  إ% 57.8نسبته إلى إجمالي العرض من      

  :العرض النقدي في التالي مكونات 

المتداول حيث تراجعت نسبة النقد     ،استمرار تراجع نسبة النقد خارج الجهاز المصرفي بصفة عامة           .1

األمر   2006في يونيو   % 29 إلى حوالي    2005من إجمالي العرض النقي نهاية عام       % 31.5من  

الخدمـة المـصرفية    تحـسن    المجتمع  وفي الوقت نفسه    تزايد الوعي المصرفي لدى      يعكس   الذي
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 عدد الفروع للبنوك التجارية واإلسـالمية        بشكل ملحوظ   تزايد ،إذ شهد القطاع المصرفي     وتنوعها  

 .العاملة في اليمن وتنوع خدماتها المصرفية 

 مليـار  111.8ث ارتفعت قيمتها من     حي% 9.7 حققت الودائع تحت الطلب نمواً كبيراً وصل إلى          .2

 مليار ريال فـي     122.7من إجمالي العرض النقدي إلى      % 10.7 وبما نسبته    2005ريال في عام    

ذكرهـا  ويرجع ذلك إلى نفس األسباب التي تم        ، من العرض النقدي    % 10.9 وبنسبة   2006يونيو  

  .سلفا

 176لتصل  قيمتها إلى     % 16.1 حوالي    جيداً وصل إلى   المحلية نمواً شهدت الودائع اآلجلة بالعملة      .3

 األمر الذي أسهم في زيادة 2005 مليار ريال نهاية   151.6  مقارنة بحوالي     2006مليار في يونيو    

  2006في يونيو % 15.6م إلى 2005نهاية % 14.4نسبتها إلى  إجمالي العرض النقدي من 

 مليـار   81.1 إلـى    2005هاية عام      مليار ريال ن   78.6زادت  ودائع االدخار بالعملة المحلية من         .4

 إال أن نسبتها    2006 يونيو   –خالل الفترة يناير    % 3.2نمو بلغ   نسبة   محققة   2006ريال في يونيو    

 .خالل نفس الفترة% 7.2إلى % 7.5إلى  إجمالي العرض النقدي قد تراجعت  من 

 وصل إلى حوالي    2006حققت الودائع بالعمالت األجنبية نمواً جيدا خالل النصف األول من عام             .5

 2006 مليار ريال في يونيو      390 إلى   2005 مليار ريال نهاية     355.5 نبحيث ارتفعت م  % 9.7

 خالل نفس الفترة،    34.7إلى  % 33.9وبالتالي ارتفاع  نسبتها إلى  إجمالي العرض النقدي من           ، ، 

ى إجمالي العرض النقـدي     بعد النقد التداول من حيث نسبتها إل      في المرتبة الثانية    وبذلك فإنها تأتي    

من إجمالي الودائع للبنوك التجارية بما فيها الودائع تحت الطلـب           % 50وتصل نسبتها إلى حوالي     

وترجع الزيادة في قيمة الودائع بالعمالت األجنبية وزيادة نسبتها إلى إجمالي العرض النقدي إلـى               

لكون وشاطهم الذي يقتضي ذلك     لطبيعة ن  المودعين لإليداع بالعمالت الصعبة نظرا        بعض   تفضيل

  .أكثر استقرارا من العملة المحليةالعملة األجنبية 

  التجاريةتطورات نشاط البنوك. 3-2- 2
 األصـول بلغ معدل نمو     تطورات جيدة في نشاط البنوك التجارية حيث         2006شهد النصف األول من عام      

 مليار  783.9ترتفع بذلك إجمالي أصولها من        ل% 13.7الموحدة للبنوك التجارية واإلسالمية     وفقا للميزانية   

، ويمكن تحليل التطورات فـي جانـب        2006 مليار ريال في يونيو      981لي   إلى حوا  2005ريال في عام    

  :األصول للبنوك التجارية واإلسالمية في النقاط التالية 
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)مليار ريال(الميزانية الموحدة للبنوك التجارية واإلسالمية    ):  19(جدول   
 معدل 2006النصف األول  2005  

 % القيمة % القيمة قيمة
النمو 

% 
 13.7 100 783.9100891 إجمالي األصول
 37.8 26.4 170.821.8235.3 األصول الخارجية 

 20.5 1.5 11.21.413.5 نقد أجنبي
 38.2 23.9 15419.6212.8 بنوك في الخارج

 60.7 1.0 5.60.79 أجنبية استثمارات
 13.5- 14.8 152.919.5132.3  االحتياطي

 14.5 0.9 6.90.97.9 نقد محلي
 14.8- 14.0 14618.6124.4 أرصدة لدى البنك المركزي

 14.8 52.3 40651.8466.1 القروض والسلفيات
 9.8 4.6 37.64.841.3 أصول أخرى

   2006 يونيو – النشرة الشهرية –البنك المركزي اليمني : المصدر 

 بلغت قيمتها حتـى     تحتل القروض والسلفيات النسبة األكبر من أصول البنوك التجارية واإلسالمية وقد           .1

 2006يونيــــو 

 إلـى    466حوالي  

مليار ريال وبمـا    

من % 52.3نسبته  

إجمالي األصول ،   

وقد حققت نمـواً    

ــدار  % 14.8بمق

ــصف  ــالل الن خ

ــام  ــن ع األول م

، ومع ذلك   2006

فإن نسبة القروض والسلفيات إلى إجمالي أصول الجهاز المصرفي التجاري ما تزال متدنيـة مقارنـة                

أداء دورها في تنمية الوسـاطة       وفعالية البنوك التجارية في      محدوديةية وتكشف بوضوح    بالنسب العالم 

  .تحريك النشاط االقتصادي وتحسين معدالت النمو في االقتصادالمالية و

وقـد  .تأتي األصول الخارجية للبنوك التجارية واإلسالمية في المرتبة الثانية بعد القروض والـسلفيات      .2

حيث ارتفعت قيمتها   % 37.8 نمواً كبيراً وصل إلى حوالي       2006ول من عام    شهدت خالل النصف األ   

 وبالتالي ارتفاع   ،2006 مليار ريال في يونيو      235.3 إلى حوالي      2005 مليار ريال نهاية     170.8من  

أن ودائـع   .  2006فـي يونيـو     % 26.4 إلى   2005في عام   % 21.8المصرفي من   الجهاز  صول  أ

من إجمالي األصـول الخارجيـة للبنـوك        % 90.4 تستحوذ على حوالي     الجهاز المصرفي في البنوك   

 ثم االسـتثمارات األجنبيـة      ،%5.7 يليها النقد األجنبي     2006التجارية واإلسالمية المحلية حتى يونيو      

من إجمالي األصول الخارجية ، وفي هذا السياق يمكن إرجاع تزايد األصول الخارجية             % 3.8بحوالي  

إلسالمية المحلية وخصوصاً الودائع في البنوك الخارجية إلى الضعف العـام الـذي             للبنوك التجارية وا  

 المناخ االستثماري في اليمن وضعف جاذبية البيئة االستثمارية المحلية األمر الذي ينعكس في              هيتسم ب 

 . الخارج  ي االستثمار فرؤوس األموال المحلية نحوتدفق  تزايد معدالت 

 2006المصرفي التجاري معدل نمو سالب خالل النصف األول مـن عـام             احتياطيات الجهاز   حققت   .3

من إجمـالي األصـول     % 14.8 إلى   2006تراجعت نسبتها في يونيو     وبالتالي    ،  %13.5وصل إلى   

، مع العلم أن النسبة العظمى من تلك االحتياطات هي عبارة           2005نهاية العام   % 19.6مقارنة بحوالي   

  زي والمتمثلة في االحتياطي القانوني على الودائع عن األرصدة لدى البنك المرك
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تطور الودائع في البنوك التجارية واإلسالمية    ):  20(جدول   
 % مليار ريال  

 06-يونيو 2005 06-يونيو2005 البيان 
 معدل 
 %النمو 

 11.9 100 638713.7100 وك التجارية مليار ريالإجمالي الودائع في البن
 13.4 51.0 32136450.3 الودائع  بالعملة المحلية مليار ريال
 10.3 49.0 317349.749.7 الودائع بالعملة األجنبية مليار ريال
 1.71.87.6 الودائع بالعملة األجنبية مليار دوالر
51.845.8 % الودائع نسبة  العملة المتداولة إلى إجمالي

  
  -11.7 

   2006 يونيو – النشرة الشهرية –البنك المركزي اليمني : المصدر 

 2006سبق يمكن القول أن بنود الميزانية الموحدة للبنوك التجارية واإلسالمية حتى يونيـو              وبناء على ما    

 الوسيط بين أصحاب الفـوائض والمـدخرات وبـين            الجهاز المصرفي في تنمية    دورعن ضعف   تكشف  

هم في تحفيز النمو االقتصادي والتنمية بأبعادهـا المختلفـة ومفهومهـا            المحتاجين لهذه الفوائض وبما يسا    

  .الشامل 

   للجهاز المصرفي ةتطور القدرة االستيعابي. 3-3- 2
 للبنوك التجارية والمتمثل في نسبة العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي           ةيعتبر مؤشر القدرة االستيعابي   

ي يمكن االعتماد عليها في تقييم كفاءة الجهاز المـصرفي وقـدرتها            إلى إجمالي الودائع أحد المؤشرات الت     

ومن ثم توظيفها في استثمارات مجدبة وقروض مربحة تـسهم          ) الفوائض  ( على تعبئة المدخرات المحلية     

كلما قلت نسبة العملـة     فإنه   هذا المؤشر   لووفقا  ،  وتعمل على خلق فرص عمل متزايدة      االستثمارفي زيادة   

ارج الجهاز المصرفي من إجمالي الودائع كلما أمكن القول أن البنوك تمثل القناة السليمة التـي                المتداولة خ 

 علىتزايد قدره الجهاز الصرفي     ثم  ومن  ، من خاللها تتم معظم المبادالت والمعامالت المالية في االقتصاد          

لودائع فـي البنـوك     يالحظ أن ا  ) 20( ومن خالل الجدول رقم      .حشد المدخرات وتوظيفها والعكس صحيح    

 حيـث وصـلت قيمتهـا       2006التجارية بأنواعها المختلفة قد سجلت زيادة خالل النصف األول من عام            

 محققـة بـذلك   2005 مليار ريال نهاية عـام  638 مقارنة بحوالي   2006 مليار ريال نهاية يونيو      713.7

 االرتفاع في حجم الودائـع      زيادةفي  للودائع بالعملة المحلية الدور األكبر      كان  و   % 11.9معدل نمو قدره    

مقارنـة بحـوالي    % 13.4لدى البنوك التجارية واإلسالمية حيث بلغ معدل نموها خالل الفتـرة حـوالي              

ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر الفائدة على الودائع بـالعمالت األجنبيـة            .للودائع بالعملة األجنبية    % 10.3

لية ، األمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة الودائع بالعملة المحلية من            مقارنة مع بالفائدة على ودائع العملة المح      

  .2006في يونيو % 51 إلى حوالي 2005من إجمالي الودائع في عام % 50.3
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من ناحية ثانية وعند  تقويم الودائع بالعمالت األجنبية بالدوالر نجد أن معدل نموها خالل النـصف األول                  

 في قيمة الودائع بالعمالت األجنبية يرجع       من النمو % 40ي  أن حوال أي  % 7.6 لم يتجاوز    2006من عام   

إلى تأثير ارتفاع أسعار صرف الدوالر األمريكي أمام العملة المحلية ومن ثم ارتفاع قيمتها بالعملة المحلية                

 مليـار   1.7، حيث يبين الجدول أن الودائع بالعمالت األجنبية مقومة بالدوالر األمريكي قد ارتفعت مـن                

  .2006 مليار دوالر نهاية يونيو 1.8 إلى 2005دوالر نهاية 

  

قد ) نسبة العملة المتداولة إلى إجمالي الودائع     ( مؤشر القدرة االستيعابية للجهاز المصرفي       الجدير بالذكر أن  

، حيث تراجعت نسبة العملة المتداولـة       2006شهد تحسناً ال بأس به خالل الشهور الستة األولى من عام              

في يونيو  % 45.8حوالي   إلىالجهاز المصرفي إلى إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية واإلسالمية          خارج  

 مما يعني وجود تحسن في جوانب القدرة االستيعابية ، ومع           2005نهاية  %  51.8 مقارنة بحوالي    2006

 فـي الجمهوريـة ال      ذلك فإن  أن مؤشر نسبة العملة المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي الودائع             

اكبر كميـة   على استيعاب   قدره الجهاز المصرفي    فان   ،وبالتالي  يزال مرتفعا بالمقارنة مع الدول األخرى       

  :  محدودة ومتدنية لعدة أسباب منها وتحويلها إلى قروض واستثمارات ما تزالالمتداولةمن  السيولة النقدية 

  الجهاز المصرفي أن معظم المبادالت التجارية والمالية تتم خارج 

 وبالتالي تدني المدخرات  تدنى مستوى الدخل  

 الوعي المصرفي لدى شريحة واسعة من السكان ضعف  

   وبعض المدن الثانويةة انحصار نشاط البنوك في المدن الرئيسي 

  للجهاز المصرفي االقراضية تطور القدرة . 3-4- 2
تلفة أحد أهم وظائف الجهاز المصرفي ومحـدداً هامـاً          المخوأنواعه  بأشكاله  االئتمان   يعتبر التمويل ومنح    

المقدم للقطاع  وخاصة التمويل    مختلف القطاعات االقتصادية     في   الودائع توظيفلمدى كفاءته وقدرته في     

ويمكن قياس مستوى كفاءة الجهـاز    .الخاص كونه يمثل حجر الزاوية في عملية التنمية االقتصادية الشاملة           

) معامل القروض إلى الودائع   (المتاحة للجهاز المصرفي  ار توظيف الموارد المالية     المصرفي من خالل معي   
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تطور القروض والتسهيالت  المقدمة من البنوك التجارية واإلسالمية):  21(جدول   
  %األهمية النسبية   مليار ريال

  %معدل النمو  06-يونيو 2005 06-يونيو 2005

 14.8 100 100 466.1 406 إجمالي القروض
 8.4 52.5 55.6 244.8 225.8 القروض للقطاع الخاص

 4.8- 3.4 4.1 15.8 16.6 شهادات اإليداع
 2.6   65.3 63.6 %، نسبة القروض إلى الودائع

   2006 يونيو – النشرة الشهرية –البنك المركزي اليمني : المصدر 

فكلما اقتربت قيمة هذا المعامل من الواحد الصحيح كلما دل ذلك على ارتفاع كفاءة الجهاز المصرفي فـي                  

  :يلي   مانالحظ ) 21(ومن خالل الجدول .تحويل معظم ودائعه إلى استثمارات 

ــت  • حققــ

القـــروض 

ــسل فيات وال

الممنوحــة 

ــل  ــن قب م

البنــــوك 

ــة  التجاريـ

 معدل نمو جيد خالل النصف األول من عـام          )والتمويل المعتمدة  وفق صيغ االستثمار   (واإلسالمية

 إلى  2005 مليار ريال في نهاية      406حيث ارتفعت قيمتها من     % 14.8 وصل إلى حوالي     2006

 مليار ريال خالل الفترة وهذه مؤشرات       60 وبزيادة قدرها    2006 مليار ريال نهاية يونيو      466.1

 .جيدة تشير إلى تطو األداء في نشاط البنوك

 244.8 إلـى    2005 نهاية    مليار ريال  225.8القروض المقدمة للقطاع الخاص من      ارتفعت قيمة    •

وعلى الرغم من النمو في قيمة القـروض         % 8.4 محققة بذلك معدل نمو قدره       2006و  نهاية يوني 

 % 52.5إلـى     % 55.6المقدمة للقطاع الخاص إال أن نسبتها إلى إجمالي القروض تراجعت من            

 التي يواجهها القطاع المصرفي ومن ثم المناخ         التحديات إحدى إلىي يشير    الذ األمرخالل الفترة ،    

االستثماري والمتمثل من التخوف في منح المزيد من القروض للقطاع الخاص نظراً لوجود العديد              

من التحديات التي يعاني منها االقتصاد في مجملة والسوق المصرفي خصوصاً والتي تطرقنا إليها              

 .ن هذه النشرة في أعداد سابقة م

نهايـة   % 63.6من  ) نسبة القروض إلى الودائع     ( ارتفعت القدرة االفتراضية للجهاز المصرفي       •

 مما يعنى ارتفاع قدره الجهاز المصرفي علـى تحويـل           2006نهاية يونيو    % 65.3 إلى   2005

 .الودائع إلى استثمارات 

خالل النـصف األول مـن عـام         %4.8وك في شهادات اإليداع بحوالي      انخفاض استثمارات البن   •

فقط من إجمالي القروض والـسلفيات للبنـوك التجاريـة          % 3.4 لتصل نسبتها إلى حوالي      2006

  . 2005نهاية %  4.1 مقابل 2006واإلسالمية نهاية يونيو 
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  )مليار ريال(مية حسب القطاع سلفيات البنوك التجارية واإلسال) 22(جدول 
 06-يونيو 2005

 % القيمة % القيمة البيان 
معدل 
 %النمو

 164.1 5.1 10.3 2.1 3.9 الزراعة واألسماك
 19.4 18.3 36.9 16.6 30.9 الصناعة

 9.9 8.9 17.8 8.7 16.2 البناء والتشييد
 4.9 2.1 4.3 2.2 4.1 تمويل الصادرات
 12.2- 20.0 40.2 24.6 45.8 تمويل الواردات
 4.3- 22.1 44.5 25.0 46.5  السلع المصنعةفيتمويل التجارة 

 21.7 23.4 47.1 20.8 38.7 أخرى
 8.1 100 201.1 186.1100 اإلجمالي
   2006 يونيو – النشرة الشهرية –البنك المركزي اليمني:المصدر

  .لقطاعات االقتصادية تمويل الجهاز المصرفي التجاري بحسب ا. 3-5- 2
) 22( القطاعات االقتصادية والموضحة في الجدول رقم        بحسبعند النظر إلى توزيع القروض والسلفيات       

يالحظ أن القروض والسلفيات المقدمة من الجهاز المصرفي  لمختلف القطاعات االقتصادية خالل النصف              

 2005 مليار ريال نهاية     186.1حيث ارتفعت من     % 8.1 قد نمت بمعدل جيد قدره       2006األول من عام    

ت نسبة النمو للقروض من قطاع إلـى آخـر          وقد تفاوت ، 2006ال في يونيو    ار ري  ملي 201.1لتصل إلى     

  :وذلك على النحو اآلتي 

على الرغم من تواضع حجم ونسبة القروض والتسهيالت المقدمة من قبل البنوك التجارية واإلسـالمية      .1

 2006ن عام   المقدمة لقطاع الزراعة واألسماك خالل السنوات الماضية إال أن الشهور الستة األولى م            

، حيـث   %164.1قد شهدت نمواً كبيراً جداً في حجم القروض المقدمة لهذا القطاع وصل إلى حوالي               

 مليـار   3.9ارتفعت من   

 إلـى   2005ريال نهاية   

 مليار ريال نهايـة     10.3

  ، وبـذلك     2006يونيو  

ــروض ــسبة الق  زادت ن

قطاع الزراعة واألسماك   ل

ــالي  ــن إجم ــصيبه م ن

إلى % 2.1ن  القروض م 

  .خالل نفس الفترة% 5.1

 إلى حوالي   2005 مليار ريال نهاية     30.9ارتفعت قيمة القروض المقدمة للقطاع الصناعي من حوالي          .2

وارتفعت نـسبة القـروض     % 19.4 محققة بذلك نمو جيد قدره       2006 مليار ريال نهاية يونيو      36.9

  .نفس الفترة خالل % 18.3إلى % 16.6المقدمة للقطاع الصناعي إلى إجمالي القروض من 

 إلـى  2005 مليار ريال نهايـة عـام   16.2ارتفعت قيمة القروض الممنوحة قطاع البناء والتشييد من   .3

وارتفعت حصته من إجمالي القروض     % 9.9 محققة بذلك نمو قدره      2006 مليار ريال في يونيو      17.8

  .خالل نفس الفترة% 8.9إلى % 8.7المقدمة من 

ن الجهاز المصرفي لقطاع الصادرات متدنية جداً وتقع في أسفل السلم           ما تزال قيمة القروض المقدمة م      .4

 مليار ريال   4.32 حوالي   2006بين القطاعات االقتصادية المختلفة وقد بلغت قيمتها حتى نهاية يونيو           

من إجمالي القروض ، ويرجع ذلك إلى محدودية أنشطة التصدير في بنيـة االقتـصاد               % 2.1وبنسبة  

ل الجهاز اإلنتاجي يتسم بالجمود ومحدودية السلع القابلة للتـصدير ، فـضالً عـن               اليمني حيث ما يزا   
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التحديات التي تواجه الصادرات اليمنية من النفاذ إلى األسواق اإلقليمية والدولية ولمزيد من التفاصـيل               

  .عن واقع قطاع التصدير والتحديات التي يواجهها يمكن مراجعة 

تحتل )  تمويل التجارة في السلع المصنعة     –تمويل الواردات   (طاع التجارة   ما تزال التمويالت المقدمة لق     .5

المرتبة بين القطاعات االقتصادية بالنسبة لتمويل البنوك التجارية واإلسـالمية  ، علـى الـرغم مـن                 

 مليـار   93.3 مـن    2006انخفاض وتراجع قيمة القروض الممنوحة لها خالل النصف األول من عام            

بالنـسبة  % 12.2 وبمعدل نمو سالب بلـغ       2006 مليار ريال في يونيو      84.7لى   إ 2005ريال نهاية   

لتميل التجارة في السلع المصنعة ، األمر الذي أسهم في تراجع نـسبة             % 4.3لتمويل الواردات وسالب    

   .2006في يونيو % 42.1 إلى 2005نهاية عام % 49.6هذه القروض إلى إجمالي القروض من 

  : تمويل الجهاز المصرفي التجاري لمختلف القطاعات االقتصادية يمكن القول أنومن خالل تحليل عملية

ما يزال نصيب القطاعات اإلنتاجية من إجمالي القروض والسلفيات الممنوحة مـن قبـل البنـوك                 •

التجارية واإلسالمية يتسم بالضآلة على الرغم من األهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه القطاعات فـي               

تصادية اليمنية، وأن ما تحصل علية هذه القطاعات ال يتواءم مع الطموحات الرامية إلى              الحياة االق 

 .زيادة حصة القطاعات اإلنتاجية في تركيب الناتج المحلي والتنمية االقتصادية

ارتفاع حصة المجاالت التجارية من إجمالي القروض يكشف ضعف الدور التنمـوي لتمـويالت               •

اري في اليمن حيث أن التمويالت التجارية هي تمويالت قـصيرة           وقروض الجهاز المصرفي التج   

األجل وفوائدها مرتفعة على عكس التمويالت المقدمة للقطاعات اإلنتاجيـة المختلفـة وهـذا مـا                

 . في الفقرة التالية سنتناوله

  البعد الزمني لقروض الجهاز المصرفي التجاري. 3-6- 2
ـ          يبن المدى الزمني للقروض مدى إسهام البن        لوك المانحة في تمويل العملية التنموية واستدامة هـذا التموي

 واالجتماعية ألي بلد ترتكز وبصور رئيسية على االستثمارات في القطاعات           ةباعتبار أن التنمية االقتصادي   

اإلنتاجية والتي تتميز بضرورة توفر تمويل طويل أو متوسط اآلجل وبصورة اكبر بالمقارنة مع التسهيالت               

نجـد أن   ) 23(ة اآلجل والتي غالبا ما تكون تحويالت تجارية وخدمية ومن خالل الجـدول رقـم                القصير

القروض والسلفيات المقدمة من قبل للبنوك التجارية قد حققت معدالت نمو جيدة كما اشرنا سابقا ويمكـن                 

 2006 عـام    تحليل البعد الزمني لقروض وتسهيالت البنوك التجارية واإلسالمية خالل النصف األول من           

  :على النحو اآلتي 

بحيث ارتفعت  % 19.3حققت القروض متوسطة وطويلة اآلجل أكبر معدل نمو وصل إلى حوالي             •

 وبالتـالي ارتفـاع     2006 مليار ريال في يونيو      10.5 إلى   2005 مليار ريال نهاية عام      8.8من  
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)مليار ريال(لفترة الزمنية  سلفيات البنوك التجارية واإلسالمية حسب ا):  23(جدول   
 06-يونيو 2005

 % القيمة % القيمة البيان
معل 
 %النمو

 12.3 46.8 94.1 45.1 83.8 قصيرة األجل 
 19.3 5.2 10.5 4.7 8.8 متوسطة وطويلة األجل

 3.1 47.9 96.3 50.2 93.4 استثمارات البنوك اإلسالمية 
 8.0 100 200.9 100 186 اإلجمالي 
   2006 يونيو – النشرة الشهرية –البنك المركزي اليمني  :المصدر

ك إلى ارتفـاع    خالل نفس الفترة ويرجع ذل     % 5.2إلى   % 4.7حصتها إلى إجمالي القروض من      

 .القروض المقدمة لقطاع الزراعة واألسماك خالل الفترة كما سبق التوضيح في الفقرة السابقة 

ارتفعت القروض قـصيرة     •

 مليـار   83.8مـن   اآلجل  

ـ  إ 2005ريال نهايـة      ىل

 مليار ريـال فـي      94.1

 محققة بـذلك    2006يونيو  

 % 12.3نمو مرتفعا قدره    

  .خالل نفس الفترة% 46.8إلى % 45.1 من وارتفعت نسبتها إلى إجمالي القروض

على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته استثمارات البنوك اإلسالمية خـالل الـسنوات القليلـة                 •

الماضية وتزايد أهميتها النسبية إلى إجمالي القروض والـسلفيات الممنوحـة مـن قبـل الجهـاز                 

  قد شهد معدالت نمو متواضعة       2006المصرفي التجاري في اليمن إال أن النصف األول من عام           

فقط األمر الذي أسهم في تراجع حصتها إلى        % 3.1بالنسبة الستثمارات البنوك اإلسالمية وبمقدار      

 إلـى   2005نهايـة عـام     % 50.2إجمالي القروض والتسهيالت للجهاز المصرفي التجاري من        

لبنوك اإلسالمية محـدودة     ومع ذلك فإن مساهمتها تلك تعد كبيرة كون ا         2006في يونيو   % 47.9

  :العدد وحديثة التجربة مقارنة بالبنوك التجارية األخرى ومن خالل التحليل يجب اإلشارة إلى اآلتي

أن القروض القصيرة اآلجل تمثل الجزء األكبر من القروض وهي كما اشـرنا قـروض لتمويـل            •

 .القطاع التجاري

تحقق معدالت نمو جيدة، األمر الذي أسهم       هناك تحسن في قيمة القروض المتوسط وطويلة اآلجل و         •

في ارتفاع نسبتها إلى إجمالي القروض وهي في الغالب عبارة عن قـروض لتمويـل القطاعـات                 

 . بتوجه جديد نحو اإلنتاج والتنمية )أن استمر على هذا النسق( مما يشيراإلنتاجية 

  

  التضخم. 2-4
حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام  حوالي         معدالت تضخم مرتفعة،     2006شهد النصف األول من عام      

  ، كما ارتفع معدل التـضخم بـدون          2005خالل النصف األول من عام      % 6.9مقارنة بحوالي   % 22.2

في النصف األول   % 10.3 إلى حوالي    2005في النصف األول من عام      % 4.4القات والغذاء من حوالي     

  إلى 2006ط خالل الشهور الستة األولى من عام         فيما وصل معدل التضخم بدون القات فق       2006من عام   

 ويمكـن توضـيح مـستويات       2005خالل الفترة نفسها من عـام       % 8.8مقارنة بحوالي   % 23.4حوالي  
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اير     - يونيو %  ترة من ين معدل التضخم السنوي حالل الف
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ف األول  ٢٠٠٥ النص ف األول  ٢٠٠٦ النص

   2006 يونيو – النشرة الشهرية –البنك المركزي اليمني : المصدر 

 والعوامل المؤثرة عليها في     2006التضخم في القطاعات االقتصادية المختلفة خالل النصف األول من عام           

  :النقاط التالية 

خـالل  % 1.1-مقارنة بحـوالي    % 35.7عدل تضخم وصل إلى حوالي      حقق قطاع النقل أعلى م     

 حيث شهد هذا القطاع مجموعة من المتغيرات والعوامل التي أسهمت           2005الفترة نفسها من عام     

الزيادة في أسعار المشتقات النفطية جراء الرفع       ) 1: (في ارتفاع أسعار خدمات هذا القطاع وأهمها      

 وما نجم عنهـا     2005 النفطية في السوق المحلي خالل شهر يوليو         الجزئي للدعم المقدم للمشتقات   

من ارتفاع في مستوى تكاليف اإلنتاج في هذا القطاع وبالتالي ارتفاع أسعار الخدمات التي يقـدمها             

لعالمي في زيادة أسعار سـلع      أسهمت الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط على المستوى ا         ) 2(

المستوى العالمي ومن ضمنها زيوت السيارات واإلطارات، وكـون الـيمن            على   توكيماوياالبتر

مستورد صافي لهذه السلع فقد أدى ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع مستوى أسـعار خـدمات النقـل                 

 وبصورة مباشرة 

جاء التضخم في جانب السلع الغذائية في المرتبة الثانية وبمعدالت عالية أيضاً خالل النصف األول                

، الجدير  2005خالل الفترة نفسها من عام      % 13.1مقارنة بحوالي   % 32.3 بمعدل   2006 من عام 

بالذكر أن التضخم في السلع الغذائية يمثل وبصورة دائمة الجزء األكبر من التضخم المتحقق فـي                

االقتصاد وذلك بسبب أن سلعة الغذاء تأخذ حيزاً كبيراً من سـلة االسـتهالك للمـواطن اليمنـي                  

امة يمكن إرجاع أسباب ارتفاع التضخم في جانب السلع الغذائية إلى مجموعـة مـن               ،وبصورة ع 

وجود ارتفاع في مستوى أسعار العديد من السلع الغذائيـة علـى المـستوى              ) 1: (العوامل أهمها 

ارتفـاع تكـاليف    ) 2(العالمي وباألخص وأن اليمن تستورد الجزء األكبر من احتياجاتها الغذائية           
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  عملة المحلية مقابل العمالت األجنبيةتطور أسعار الصرف لل) 24(جدول رقم 
  2006 

  
 العملة 

  
 متوسط الفترة يونيو مايو إبريل مارس  فبراير يناير 2005

معدل 
 %النمو 

 2.5 196.19 196.99 196.59 196.28 196.11 195.94 195.2 191.42 دوالر أمريكي
الجنيه 

 4.9 352.78 359.3 369.4 358.9 341.6 341.8 345.7 336.3 اإلسترليني
 4.7 242.47 248.2 253.1 248.4 235.6 232.8 236.7 231.6 اليورو

 0.6 52.42 52.7 52.5 52.4 52.4 52.3 52.2 52.1 ريال سعودي
 2006 يونيو– النشرة الشهرية–البنك المركزي اليمني: المصدر 

ضعف ) 3(غذائية سواء على المستوى المحلي أو الدولي نتيجة الرتفاع أسعار الوقود            النقل للسلع ال  

مستويات التنظيم لألسواق وضعف درجة المنافسة، فضالً عن جود كيانات احتكارية في الـسوق              

 .المحلي تعمل عل استغالل الفرص والمتغيرات وتضاعف مستويات أرباحها 

 2006ليم ارتفاعاً ملحوظاً خالل النصف األول مـن عـام           شهدت معدالت األسعار في قطاع التع      

 % 19.6وصل إلى حوالي 

خالل الفترة  ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى        % 16.2ارتفع معدل التضخم لسلعتي القات والتبغ إلى         

العوامل والمتغيرات المؤثرة على زراعة وإنتاج القات وبـاألخص معـدالت هطـول األمطـار               

 .والتقلبات المناخية 

شهد معدل التضخم السنوي المسجل في قطاع الفنادق والمطاعم تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالنـصف               

أن معدل التضخم المتحقق    ف ذلكمع  ، و %15.1إلى  % 23 حيث انخفض من     2005األول من عام    

في هذا القطاع يعد من بين أعلى المعدالت على مستوى القطاعات االقتصادية المختلفـة ويرجـع                

 تزايد الطلب على خدمات هذا القطاع نتيجة لتزايد حركة الـسياحة الداخليـة والـسياحة                ذلك إلى 

الوافدة التي يشهدها اليمن مؤخراً فضالً عن تزايد أعداد المغتربين العائـدين لقـضاء إجـازاتهم                

 . السنوية داخل اليمن 
 

  .تطورات أسعار الصرف . 5 -2
لمحلية أمام العمالت األجنبية من بين المؤشرات الهامة التي تمثل مؤشرات تقييم أسعار الصرف للعملة ا 

تعكس مدى االستقرار لالقتصاديات المختلفة ومدى قدرتها على التعامل مع األزمات واألحداث االقتصادية 

المختلفة، فضالً عن أن سياسات سعر الصرف تمثل مكوناً هاماً في جانب السياسات النقدية التي تتخذها 

الدول سواء باختيارها لسياسات سعر الصرف الثابت أو المعوم وفي هذا السياق ومنذ االنتقال إلى العديد من 

م، ألسباب واعتبارات اقتصادية عديدة 1995في اليمن منذ مطلع العام ) المعوم ( نظام سعر الصرف الحر 
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٢٠٠٦

ريكي  دوالر أم ترليني   ه اإلس الجني ورو  الي عودي   ال س ري

   2006 يونيو – النشرة الشهرية –البنك المركزي اليمني : المصدر 

مليات المضاربة بالعملة التي أذكت ع) السوداء( الحد من أنشطة سوق الصرف الموازية ) 1(كان من أهمها 

التأثير على ميزان المدفوعات والحد من معدالت العجز فيه من خالل زيادة الصادرات والحد ) 2(المحلية 

المساهمة في إيجاد مناخ استثماري مالئم يتسم بحرية تحويل األموال من وإلى الداخل ) 3(من الواردات 

  . وعدم وجود القيود التي تحد من تدفقها 

 الرغم من أهمية تلك المميزات والمنافع المتحققة في الجوانب االقتصادية المختلفة مثل الحد من النمو وعلى

الكبير في معدالت االستيراد وتحسن موقف ميزان المدفوعات فضالً عن اآلثار اإليجابية الكبيرة في جانب 

اإليرادات العامة كون أغلب 

اإليرادات هي إيرادات نفطية 

الت األجنبية إال مقومة بالعم

أن سياسة سعر الصرف 

الحر كان لها تأثيرات سلبية 

عديدة على االقتصاد أبرزها 

التقلبات الحادة والمفاجئة 

التي يمكن أن يشهدها سوق 

الصرف وما لها من عواقب 

وخيمة على االستثمار 

والمستثمرين والقطاعات 

  .االقتصادية المختلفة

هدت أسعار الصرف للعملة المحلية تطورات عديدة يمكن إجمالها في  ش2006وخالل النصف األول من عام 

  :النقاط التالية 

بصورة عامة اتسمت الفترة بتراجع قيمة العملة المحلية أمام العمالت الدولية األخرى وإن كان  •

 مستوى التراجع في قيمتها يختلف من عملة إلى أخرى

ين العمالت المختلفة خالل النصف األول من سجل سعر صرف الجنية اإلسترليني أكبر معدل نمو ب •

حيث ارتفعت قيمة الجنية اإلسترليني من % 4.9 وصل إلى حوالي 2005 مقارنة بعام 2006عام 

 2006 ريال خالل النصف األول من عام 352.78 إلى 2005 ريال في المتوسط خالل عام 336.3

غالب نتيجة لزيادة الطلب على هذه العملة مع العلم أن تزايد قيمة الجنية اإلسترليني لم يكن في ال

 .وإنما  نتيجة لعوامل خارجية وأهمها معدالت قيمته أمام العمالت األخرى على المستوى العالمي
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أمام اليورو األوربي تراجعاً واضحاً ،  حيث ارتفع ) الريال ( شهدت أسعار الصرف للعملة المحلية  •

 ريال لليورو 242.5 إلى حوالي 2005الل عام  ريال خ231.6سعر الصرف لليورو من حوالي 

 ليسجل بذلك معدل نمو في سوق الصرف اليمني يصل 2006الواحد خالل النصف األول من عام 

 % .4.7في إلى حوالي 

على الرغم من أهمية الدوالر كعملة دولية رئيسية في السوق اليمنية ليس فقط للتبادل التجاري مع  •

ن للثروة لدى الكثير من المواطنين نتيجة لوجود معدالت تضخم مرتفعة العالم الخارجي وإنما كمخز

نوعاً ما داخل االقتصاد إال أن معدل نمو أسعار الصرف للدور مقابل العملة المحلية كان اقل من 

العمالت السابقة حيث وصل معدل التدهور في قيمة العملة المحلية أمام الدوالر خالل الشهور الستة 

 % 2.5 إلى حوالي 2005م األولى من عا

سجل سعر الصرف للريال السعودي أمام العملة المحلية أقل معدل نمو بين العمالت األجنبية فـي                 •

  .فقط% 0.6 وذلك بحوالي  2006سوق الصرف خالل النصف األول من عام 

  

 أعباء المديونية الخارجيةتطور . 2-6
المـالي  تزيـد عبئهـا     و هـا  تراكم وباألخص عند  هات األكبر القتصاديا  العبء مديونية الدول الفقيرة     تمثل

 األطراف تتضمن إلغـاء    مبادرة متعددة    بتبني اآلونة األخيرة  في الدولي وقد قام البنك     واالقتصادي ، 

دخلت وقد    التي عليها   الديون  وطأة جميع الديون المستحقة على خمسة عشر بلدا أفريقيا للتخفيف من         

 األكثـر بموجب مبادرة دعم البلدان الفقيـرة       و ، كما سيتم   لجاريا من يوليو    األول فيحيز التنفيذ   

موريتانيـا وبنـين وبوركينـا فاسـو        كالً من    جميع الديون المستحقة على      إلغاء العالم   فيمديونية  

 وموزمبيق والنيجر وأوغندا ورواندا والسنغال وتنزانيا       ومالي وغانا ومدغشقر    وإثيوبياوالكاميرون  

 المبادرة المتعددة للتخفيف من الديون غالفا       إطار في الرابطة الدولية للتنمية      حين ستقدم  فيوزامبيا  

على  دولة افريقية    25 دولة فقيرة في العالم منها       29 مليار دوالر لصالح       37 اإلجماليةماليا تبلغ قيمته    

شـهدت   2006خالل النـصف األول مـن عـام         و ،  سنة المقبلة  األربعينشكل تخفيف الديون خالل     

 مليون دوالر نهاية العام     5167.8حيث ارتفعت قيمتها من     % 3.1زيادة بحوالي   ديونية الخارجية لليمن    الم

نالحظ ) 25(ومن خالل بيانات الجدول رقم      ،  2006 مليون دوالر نهاية يونيو      5327.8 إلى حوالي    2005

إجمالي المديونيـة   من  % 33.7شهدت حصة الدول الدائنة األعضاء في نادي باريس تراجعاً من           : التالي  

 %.0.14 وبمعدل نمو سالب بمقدار 2006في نهاية يونيو % 32.7 إلى 2005اليمنية في نهاية 
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  2006تطور المديونية الخارجية لليمن خالل النصف األول من عام ) 25(جدول رقم 
 معدل التغير  31/6/2006 31/12/2005

 
ون ملي

 % دوالر

من الناتج 
المحلي 
 %اإلجمالي

مليون 
 % دوالر

من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

% 
مليون 
 % دوالر

 0.14- 2.4- 9.4 32.7 1741 33.711.0 1743الدول األعضاء في نادي باريس 
الدول غير األعضاء في نادي 

 3.06 27.9 5.1 938.917.6 17.65.7 911 باريس
 5.35 134.6 14.3 49.7 2648 48.615.9 2513.8 لية مؤسسات التمويل الدو

 3.10 160 28.7 100 5328 32.6 100 5167.8 اإلجمالي
   2006 يونيو – النشرة الشهرية –البنك المركزي اليمني : المصدر 

 2006شهدت المديونية اليمنية للدول غير األعضاء في نادي باريس خالل النصف األول من عام                .1

إال أن  % 3.1 وبمعدل نمـو     2005 مليون دوالر مقارنة بنهاية العام الماضي        27.9زيادة بمقدار   

 .من إجمالي المديونية الخارجية لليمن % 17.6حصتها ظلت ثابتة عند 

يها وطول فترة الـسداد     نتيجة لتميز قروض مؤسسات التمويل الدولية بانخفاض معدالت الفائدة عل          .2

فقد شهدت مديونية اليمن الخارجية لمؤسسات التمويل الدولية خالل النـصف           )  عاماً   40حوالي  (

األمر الذي أسهم في ارتفـاع      % 3.1 مليون دوالر وبنمو     160 زيادة بمقدار    2006عام  األول من   

% 49.7 إلى حـوالي     2005من إجمالي المديونية الخارجية لليمن نهاية عام        % 48.6حصتها من   

   .2006نهاية يونيو 

ذلـك لألسـباب    من ناحية ثانية يمكن القول أن المديونية الخارجية لليمن ما تزال ضمن الحدود اآلمنـة و               

  :التالية

  انخفاض العبء المالي واالقتصادي للمديونية الخارجية ،  .1

حتى نهاية يونيو   % 28.7انخفاض نسبة المديونية الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي إلى           .2

2006. 

 ويمكن قياس كل من العبء االقتصادي والمالي للمديونية الخارجية لليمن خالل الربـع األول مـن عـام                  

 :م  كما يلي2006

  100×الناتج المحلي اإلجمالي ÷ الفوائد واألقساط = العبء االقتصادي للمديونية الخارجية 

      %                     0.10=100*3856/3693710=  العبء االقتصادي للمديونية الخارجية
    100*النفقات العامة /الفوائد واألقساط= العبء المالي  

  %            1.55= 100*3856/248452= العبء المالي 
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ة الدول المتقدم ة الدول النامي ة   اديات المتحول االقتص ة    دول العربي ال

ادية        %  ل االقتص توى الكت ى مس تثماراألجنبي عل بية لالس ة النس األهمي
2003
2004
2005

  
 المؤسسة العربية لضمان االستثمار: المصدر

  قضايا اقتصادية. 3

  . لشرآات الدوليةالدور التنموي ل. 3-1
 - 2003الـسنوات    توقد شهد  ،   اقتصاديات الدول  األساسية إلنعاش    الموارد حد أ الدوليةتعد االستثمارات   

لمختلفة وفقـاً لتقـارير     والكتل االقتصادية ا   األجنبي على صعيد العالم      ستثمارلال معدالت نمو جيدة   2005

 ية االسـتثمار   حيث ارتفعت التدفقات   ،المنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة بالنشاط االستثماري العالمي       

 مليار دوالر في عـام      897إلى   2003 مليار دوالر في عام      580 من على صعيد العالم     ة المباشر ةاألجنبي

التـدفقات   فـي    كبيرة البلدان النامية قفزت  د سجلت   ،  وق  % 18.2 وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ       2005

إال % 32.8االستثمارية األجنبية المباشرة حيث بلغ متوسط النمو السنوي الذي حققته خالل الفترة حـوالي               

بالنـسبة للـدول    % 64مقارنة بحـوالي    % 30.5تجاوز  إجمالي االستثمارات العالمية لم ت    أن حصتها من    

    المتحولة لالقتصاديات% 5.6المتقدمة و

آليـات الـسوق    والمتمثلة في    من الدول النامية     الكثير الجدير بالذكر أن التحوالت االقتصادية التي شهدتها      

عـدد  كبيرة في    وإلغاء القيود على حرية التجارة ورأس المال قد أدت إلى زيادة             وتشجيع القطاع الخاص ،   

 إلى أكثر   1993عام  في   ألف شركة    37من  ددها  حيث زاد ع   العالم   العاملة على مستوى   الدولية  الشركات  

 فساحوإم وأصبحت الدول النامية اليوم تتنافس على استقطاب هذه الشركات           2004 ألف شركة عام     70من  

  . للدخول إلى أسواقهالهاالمجال 

 استقطاب االسـتثمارات الدوليـة فـي مختلـف القطاعـات            على الحكومة اليمنية    عملتوفي هذا السياق    

 االستثمارية األجنبية المباشـرة مـن خـالل تـوفير التـسهيالت             ت التدفقا  نصيبها من  ية وزيادة االقتصاد
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2006 مارس – 2000تطور االستثمارات المحلية واألجنبية خالل الفترة ):  26(جدول   

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
الربع 
األول 
2006 

 18.77 78.3961.5254.9649.65101.9876.09  ريالمليار، التكلفة
 محلية

 13.8 65.6 89 59 68.9 91.2 78.1 %، النسبة
116.88 39.97 24.8234.7912.22 22.245.97  ريالمليار، التكلفة أجنبية

 86.4 34.44 10.7 41 31.1 8.8 21.9 %، النسبة
 192 227.09 64.87-315.740.17 73.2-247.5  %نسبة النمو

135.58 84.86114.18116.06 100.667.4879.8  مليار ريالجمالي السنةإ
  حسابات الباحثين في القطاع + الهيئة العامة لالستثمار  –: المصدر

7 8 . 1

2 1 . 9

9 1 . 2

8 . 8

6 8 . 9

3 1 . 1

5 9

4 1

8 9

1 0 . 7

6 5 . 6

3 4 . 4 4

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

ن        %  ي اليم ة ف ة واألجنبي تثمارات المحلي بية لالس ة النس األهمي

ة  محلي
ة  أجنبي

  حسابات الباحثين في القطاع + الهيئة العامة لالستثمار  –: المصدر

 االسـتثمار وتعديالتـه   قانون  والتي تضمنها   ، واالمتيازات والحوافز الالزمة لجذب االستثمارات األجنبية       

ــة ــد . المتتالي  وق

ــدفقات  بلغــت الت

ــتثمارية  االســ

المباشرة للشركات  

ي الدولية العاملة ف  

 النفطية  تالقطاعا

ــوالي   990حــ

مليون دوالر  عام    

 بلغ عـدد الـشركات الدوليـة     و) 2005تقرير االستثمار العالمي ( حسب إحصائيات االونكتاد   * 2004

وبلـغ عـدد    ،  شركة مشاركة في اإلنتـاج       21 و   مشغلة شركات   8العاملة في القطاعات اإلنتاجية حوالي      

هـذا باإلضـافة إلـى عـشرات        ، كة دولية من مختلف الجنسيات       شر 13الشركات االستكشافية  حوالي     

  .الشركات الداعمة 
 

تـدفق  في انتقال و   تلعب دورا رئيسيا      منها وخاصة الكبرى األجنبية   الشركات   وبصفة عامة يمكن القول أن    

 شـأنه    من المختلفة بما االقتصاديات  االقتصادية و الكتل  في مختلف   رأس المال واالستثمار األجنبي المباشر      

 في تحقيق أهداف التنمية في البلدان المستقبلة لالسـتثمارات األجنبيـة وتعزيـز فـرص النمـو                  اإلسهام

ويمكن إجمال الفوائد المتحققة في هذا الجانب       .خفض معدالت البطالة    االقتصادي وزيادة معدالت التشغيل و    

  :  يليفي ما
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2006عدد العاملين في الشرآات النفطية  ):  27(جدول   
القطاعات  القطاعات اإلنتاجية

 االستكشافية
 البيان

هنت 
جنة  نكسن)اليمنية(

توتال هنت
دي إن 
 فنتج دوف لو

 شركات10
مختلفة 
 الجنسية

اإلجمالي 
 العام

من  النسبة
 %اإلجمالي

العاملين 
 82 2461 92 49 98 10679 211 817 1009 اليمنيين

 18 541 38 13 24 20 34 17 344 51 األجانب
 100 3002 130 12262 14099 228 1391 1060 الياإلجم
 وزارة النفط والثروات المعدنية–: المصدر

 العاليـة  نقل التكنولوجيا     األجنبية وفي  تتدفق االستثمارا  دورا رئيسيا في     الدولية تلعب الشركات    .1

 زيادة القدرة التنافسية لالقتصاديات     فضال عن ة عالية   ؤكفال دارةاإلوحديثة  ال نتاجاإلأساليب  إدخال  و

 النسبة العظمى  حيث أن     بالنسبة للدول النامية    جداً ا، ومع ذلك ال يزال هذا التأثير متدني       المستقبلة لها 

 نحو الدول التي تتمتع بمستوى عالي مـن         تتجهستثمار األجنبي المباشر     لال ة الخارجي اتمن التدفق 

ة ما تزال محدودة ولـم تبلـغ         األجنبي ات لالستثمار ة الخارجي اتالتدفقوبالنسبة لليمن فإن    ،  التنمية

 سـجلت  حيث   2006 تطورات جيدة في الربع األول من عام         ت شهد اأنهالمستوى المطلوب رغم    

ية المباشرة والمسجلة في الهيئة العامة لالستثمار ارتفاعاً كبيراً وسـجلت           قيمة االستثمارات األجنب  

والذي يبين تطور االستثمارات األجنبيـة المـسجلة   ) 26(نمواً عاليا كما يوضح ذلك  الجدول رقم     

 . 2006-2000مة لالستثمار خالل الفترة الدى الهيئة الع

د سواء بـصورة مباشـرة مـن خـالل           في االقتصا  خلق فرص عمل  في   الدوليةالشركات   تساهم .2

 غير مباشرة ناتجة عن العالقات االقتـصادية        التي تنفذها أو بصورة    ية المختلفة االستثمارأنشطتها  

المحلية المختلفة التـي تزودهـا بمـستلزمات اإلنتـاج           الشركات   ها وبين  بين شابكيه الت واإلنتاجية

غلة فـي الـشركات األجنبيـة       تلة المش يوضح حجم العما  ) 27( والجدول رقم    والخدمات المختلفة، 

من إجمالي  % 82 عامل وعاملة وتمثل     2461،حيث بلغت   القطاعات النفطية   اليمن في   ملة في   االع

   العمالة في تلك الشركات 

 فـرص   تـوفير األجنبية من خالل استثماراتها المباشرة في الدول الناميـة فـي             تساهم الشركات    .3

  الدراسـات  وقد أشارت بعـض   لعمالة المحلية   لنتاجية  اإل ع مستوى للتدريب والتأهيل وبالتالي ارتفا   

 الصناعات االلكترونية في المغـرب أعلـى         العاملة في   أن إنتاج العامل في الشركات األجنبية      إلى

 الشركات الدوليـة    ي وأجور العاملين  ف    بكما تعتبر روات  ، عن الشركات األخرى   % 50 بحوالي
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بمافي ذلك رواتب العاملين في الشركات النفطية العاملة في         تب    في مجاالت النفط  من أعلى الروا      

 اليمن

وصـلت  قد   و  وفتح أسواق جديدة   التجارة الدولية في تعزيز وتحسين فرص      الدولية الشركات   تسهم .4

من إجمالي التجـارة     % 30 إلى حوالي    األوروبي االتحاد   لدولمساهمة الشركات األجنبية التابعة     

في مجال الـصادرات   االستثمار األجنبي المباشر  أنشطةتسهم كما التحاد،افي الدول األعضاء في  

 تـصبح حيـث   بتغيير تركيبـة الـصادرات      و تعزيز القدرات التنافسية للبلدان المستضيفة لها     في  

ومن أهم األمثلة في هـذا       الصادرات   هيكلفي  تستحوذ على النصيب األكبر     الصادرات المصنعة   

من إجمالي الصادرات    % 90 حوالي   إلىمن السلع المصنعة    كية  المكسي الصادرات    وصول الصدد

  .م1990من الصادرات عام  % 67 بعد إن كانت الصادرات النفطية تمثل 1998

في  يرجع   والتي الجنسيات في المنطقة العربية      ةبالرغم من قدم نشاط الشركات متعدد     من ناحية ثانية و   

باستثناء (المنطقة   ومساهمة هذه الشركات في اقتصاديات    دور  نشاطها إلى بداية القرن الماضي إال أن        

متعـددة  لـشركات  لفـروع ل  عـدد ا حيث وصلزال محدوداً مقارنة ببقية دول العالم  ي ما) قطاع النفط 

 علـى مـستوى     فرع ألف   866مقابل   2002عام  في   شركة   2247الى في المنطقة العربية     الجنسيات

تركز معظم هذه الشركات في عدد قليل من الـدول العربيـة   وي % 3العالم أي بنسبة مئوية ال تتجاوز      

أي شركة   1461  فروع الشركات متعددة الجنسيات فيها     بلغ عدد ي والتي  مثل المملكة العربية السعودية     

 ، كمـا أن    شـركة    185 تليها اإلمارات العربية     351 بحواليومن بعدها سلطنة عمان      % 65حوالي  

، وكـذلك الحـال      وما يرتبط بها من خـدمات       النفطية  الصناعات تعمل في مجال  هذه الشركات   معظم  

 يؤكد أن   بالنسبة لليمن فالغالبية العظمى من الشركات الدولية يقتصر نشاطها في القطاعات النفطية مما            

ن تـأثير هـذه     فإ وبالتالينشاط هذه الشركات الزال مقتصرا إلى حد كبير على قطاعي النفط والغاز             

وتعزيز فرص وإمكانيـات االقتـصاديات العربيـة        التجارة  جوانب التشغيل و   على    محدودا الشركات

  .دورها في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوسيع مجاالت االبتكارتواضع التنافسية ، فضالً عن 

  

تسهم وبصورة كبيرة   المناطق  بعض  أن هناك تجارب ناجحة لالستثمار األجنبي المباشر في         ف ومع ذلك 

 ومن أهم األمثلة على      الحديثة وتوطينها   التكنولوجيا وتحسين فرص نقل    وتنويعها ادرات زيادة الص  في

جبل علي في دبي والمناطق الحرة على البحر األحمر في مـصر والعقبـة فـي                بالحرة  منطقة  الذلك  

و يتوقع أن تشهد المنطقة الحرة بعدن حركة استثمارية وتجارية عالية في الـسنوات القليلـة                ، األردن

فـي ظـل العمـل      خاصـة   ، قادمة وتدفقات لالستثمارات األجنبية المباشرة في مختلف القطاعـات          ال

  .المتواصل الستكمال البنية التحتية للمنطقة
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  .ومراحل تطويرهاالمنطقة الحرة بعدن . 3-2
ارتبطت عدن كميناء تجاري هام بالنشاط التجاري الدولي منذ فترة مبكرة من التاريخ تعـود إلـى عـام                   

م حينما أعلنت عدن كمنطقة وميناء تجاري حر يربط الشرق األدنى واألوسط واألقصى وظلت تتبوأ               1850

تلك الصدارة كأشهر رابع ميناء عالمي يزود السفن والبواخر بخدمات التموين والوقود إلى حين إغالق قناة                

حركة التجـارة الدوليـة     م والتي أعقبها تراجع وانكماش دورها العالمي في تنشيط          1967السويس في عام    

 دبي،جـدة، (تجـارة حـرة بديلـة       منـاطق   بفعل عوامل شتى ، وهذا األمر ذاته مهد الطريـق لمـيالد             

  ).الخ....صاللة،

وفي إطار الجهود الرامية الستعادة ميناء عدن لمكانتها التجارية والدولية أعيد مجدداً إعالن عدن منطقة               

م على نحو تصبح قادرة على تلبية كافة خـدمات          1993لعام  ) 4(حرة بموجب قانون المناطق الحرة رقم       

ـ ةوأوروبا وأفريقيا وتخدم سوقا إقليمية واسـع       األعمال التجارية والصناعية لثالث قارات هي آسيا        ا قوامه

 مستندة في ذلك إلى مجموعـة مـن         مليار شخص في الشرق األوسط وجنوب إفريقيا وشبه القارة الهندية         

 : وأهمها لمنطقة لنجاح  الوفرص وإمكانياتمقومات 

 بالبحر  وباألخص الخط المالحي المار   العالمية  المالحة  خطوط   من   الموقع الجغرافي والذي يتميز بقربه     .1

 . والذي يربط بين كل من قارات أسيا وأفريقيا وأوربااألحمر إلى المحيط الهندي

وقف عليها نجاح وفاعلية المنطقـة       التحتية حديثة التجهيز التي يت     والبني الهياكل    قدر معقول من   توافر .2

 .الحرة في جذب رؤوس األموال

وإمكانيات اقتصادية واعدة فضالً عن اإلعفـاءات       وحوافز  توفر بيئة استثمارية مالئمة تستند إلى مزايا         .3

 والضمانات التي توفرها التشريعات االستثمارية اليمنية 

حرة في عدن إلى تحقيق مجموعة من األهـداف         وقد سعت الحكومة من وراء اإلعالن عن إقامة المنطقة ال         

  :وأهمها 

 دمج عدن في االقتصاد العالمي  •

 . تحويل عدن إلى مركز للتجارة الدولية •

  .مواتية لجذب االستثمارات المحلية واألجنبيةخلق بيئة استثمارية  •

  .المستدامةتحقيق التنمية  •

 .تشجيع االبتكارات المحلية  •

 .تأمين االعتماد على النفس  •

 حماية البيئة الطبيعية والعمرانية •
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تطور حرآة السفن والشحن في ميناء عدن للحاويات):  28(جدول   

 2005 2004 2000200120022003 البيان
المتوسط 
 السنوي

 499 347 334 590856674192 حرآة السفن
 32.9 3.9 74.0 71.5-21.3-167.045.1 %معدل النمو 

 281967 278308 282287 247913377367388436117488 حرآة الحاويات
 55.8 1.4- 140.3 69.8-210.352.22.9 %معدل النمو 

   عدن – الموقع اإللكتروني للمنطقة الحرة –: المصدر

  

 :مراحل تطوير المنطقة الحرة بعدن 

 من الثابت تاريخيا أن توفر متطلبات إنشاء المناطق التجارية الصناعية ال تتم دفعة واحدة وإنما بمراحـل                 

ـ    ، وهو ذات األسلوب الذي أتبعة وتتبعه المنطقة الحرة بعدن          ، زمنية متتابعة    ل حيث حددت  أربـع مراح

م وتتمثـل   1996ابتداء من عام    ،  عاما   25متتالية إلحداث التطوير الشامل في المنطقة الحرة بعدن خالل          

 :المراحل في

تستهدف دراسة مكونات المنطقة التجارية والصناعية بعدن وإعداد مخطط عام لتطـوير             :المرحلة األولى 

  .المطار 

  داخل المنطقة الحرة في حجـم ومـستوى         سعاتتوم وتستهدف إجراء      2004 – 2000:  المرحلة الثانية 

  .الخدمات العامة

م وتركز هذه المرحلة على استغالل أكبر قدر ممكن من المساحة المحددة            2012 – 2005:  المرحلة الثالثة 

  .للمنطقة الحرة بحيث تتناسب مع التوسع في االستثمارات األجنبية

تستهدف تحقيق انطالقة اسـتثمارية كبيـرة تحقـق         م  وهذه المرحلة     2022 – 2013:   المرحلة الرابعة 

لالقتصاد اليمني دفعات قوية في كل مجاالت وقطاعات االقتصاد الصناعية والتجارية وقطاعات الخـدمات              

  .والمعلومات

الجدير بالذكر أن مؤشرات اإلنجاز الفعلي في إطار المرحلة األولى والثانية تبدو إيجابية ، سواء من حيث                 

اسات والمخططات للمنطقة أو من حيث توسيع ميناء الحاويات بحيث يستقبل أكبر النـاقالت              استكمال الدر 

والسفن العالمية أو من ناحية تعميق الميناء وبناء األرصفة الالزمة وتوفير وسائل التزود بـالوقود للـسفن                 

ويبـين  ، وغيره  

) 28(الجـــدول 

ــة  ــور حرك تط

السفن والـشحن   

فـــي مينـــاء 

 2005 – 2000حيث يبين الجدول نمواً جيداً في حركة السفن خـالل الفتـرة             ، حرة  الحاويات بالمنطقة ال  

% 55.8في السنة ، فيما نمت حركة الشحن بمتوسط سنوي خالل الفترة بحوالي             % 33وصل إلى حوالي    

 282 سفينة في السنة وحـوالي       499ليصل بذلك متوسط عدد السفن الداخلة إلى المنطقة الحرة إلى حوالي            

الرغم من العوامل المحلية واإلقليمية السلبية التي أثرت على أداء الميناء واالقتصاد اليمني             وية على   ألف حا 
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 - 2002والتي بدت آثارها واضحة في تراجع حركة السفن والحاويات في المنطقة الحرة خالل العـامين                

  : وأهمها 2003

ي تكاليف النقل والتأمين إلى الموانئ      وما تبعها من تزايد ف    رج  ادثتي تفجير السفينتين كول وليمب    ح .1

 اليمنية 

  2001 أحداث الحادي عشر من سبتمبر  واثارتبعات .2

  وتيرة الصراع العربي اإلسرائيلي وتداعيات احتالل العراق تزايد  .3
  

  الدور المستقبلي للقطاع الخاص في اليمن. 3-3
 كبيرة إمكانياتنظراً لما يتمتع به من  ،يمثل القطاع الخاص محور عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في  أهمية القطاع الخاص تبرز وقد.  في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعيةكبيردور ب للقيامتؤهله 

،  القطاع الزراعيناتجمن % 99 في النشاط االقتصادي  حيث يساهم بحوالي خالل مساهمته مناليمن 

 الجزء األكبر من استثماراتهتمثل و، لصناعية العاملةمن المنشآت ا% 95يستحوذ على أكثر من و

النقل والمواصالت، الخدمات ( على معظم أنشطة القطاعات الخدمية ذ يستحوكما، اإلجمالياالستثمار 

 في التوظيف والتشغيل للجزء مساهمته، فضالً عن )الخ......ناء والتشييد، التجارة،السياحة، الب المالية ،

العمالة  القوى من إجمالي % 81 حوالي  تصل ي والتالوطنيالعاملة داخل االقتصاد األكبر من األيدي 

 القطاع الخاص تعني زيادة معدالت التشغيل نشاط وبالتالي فان زيادة ،للقطاع الحكومي والعام% 19مقابل 

 اإلجماليلي وانخفاض معدالت البطالة وزيادة الناتج المحوزيادة معدالت التراكم الرأسمالي في االقتصاد 

  .واالستهالك الكلي وتحسن مستويات الدخول والمعيشة

  

  .االستثمار والقطاع الخاص . 3-1- 3
بما في ذلك الخطة الثالثة للتنمية      التنموية   الخطط   مرتكزات وتشجيع االستثمارات الخاصة أحد      ز تحفي يعتبر

التوجهات الجديـدة للـسياسة      نظراً ألهمية االستثمار الخاص في ظل         ، 2010-2006والتخفيف من الفقر  

  . العالمية واإلقليمية والمحلية التطورات االقتصاديةاالقتصادية والتي أملتها 

القطاع  أن   غيرالسنوات الماضية،   خالل   متواضعة زيادة    بشقيه العام والخاص    شهد االستثمار اإلجمالي   قدو

من االسـتثمار    % 91.6ته حوالي    ساهم بقوة في االستثمار الصناعي، حيث بلغت نسبة مساهم          قد الخاص

 % 57من االستثمار في المنشئات الصغيرة ونسبة        % 95.8في المشروعات ذات الحجم المتوسط، ونسبة       

  ، من االستثمار في المشروعات ذات الحجم الكبير
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  أن المشاريع االستثمارية المرخصة منذ تأسيس الهيئة العامة لالستثمار وحتى العامومن نافلة القول 

 مليون ريال وبلغت 913325بلغت تكلفتها االستثمارية ، ا استثماريا مشروع4676وصلت إلى قد  2003

، وهو مؤشر ايجابي  فرصة عمل 150791وفرت حوالي و مليون ريال 496557موجوداتها الثابتة 

فيذها على لتطور استثمارات القطاع الخاص ، ولكنه ليس كافيا إذ يتطلب األمر معرفة المشاريع التي تن

  .ارض الواقع  وهذا األخير التتوافرعنة  بيانات فعلية 

    

يزات ملمااإلمكانيات والمزايا االستثمارية المتاحة في اليمن سواء من حيث الفرص المتاحة أو وفي 

االستثمارات في زيادة   الخاصعا لقطادوروتوسيع  تعزيزالفترة القادمة تحتاج إلى متطلبات  فان والحوافز

  :في تحسين فرص النمو االقتصادي بحيث تستوعب العناصر التالية وصة الخا

 االقتـصادية بـصورة عامـة       لنـشاط تعزيز البيئة المواتية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في ا         •

 .واالستثمار بصورة خاصة

  نحو البنية التحتية بهدف حفز النمو االقتصادي       لموجهةازيادة حجم النفقات االستثمارية وباألخص       •

 .وتشجيع القطاع الخاص

وإبراز الفرص االستثمارية الكثيـرة     خارجياً  االهتمام بالفعاليات الترويجية عن االستثمار في اليمن         •

 . والتسهيالت الخاصة في هذه الجوانب، واإلمكانيات المتاحة،والمجدية

ات  الداعمة للقطاع الخاص ومؤازرتها فـي عمليـة جـذب االسـتثمار            مؤسساتاالهتمام بدور ال   •

 االتفاقيات معها وعلى رأس هذه المنظمـات        إبرامالخارجية واستضافة الوفود التجارية الخارجية و     

 .االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية
 

  

  :لقطاع الخاص لواإلمكانيات االستثمارية المتاحة الفرص . 3-2- 3
 في المستغلة غير المتاحةاالستثمارية  واإلمكانيات الفر صالكثير من  على باحتوائهيتمتع االقتصاد اليمني 

ويمكن إجمال أهمها في العناصر  وتمثل فرصاً مجدية للقطاع الخاص المحلي أو األجنبي  الوقت الراهن

  :التالية 

  -:تعدد وتنوع مجاالت االستثمار : أوال 

 ومتعددة ويمكن وعةمتن وبالتالي فإن مجاالت االستثمار يرة اليمن الطبيعية كثمواردإذ أنه من المؤكد أن 

  - :إبراز بعض هذه المجاالت في التالي 

  -:المجال الزراعي والسمكي ) 1
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  يعني زراعة الكثير من المحاصيل وعلى مدار العاماألمر الذي ،طبوغرافيمناخي وتتميز اليمن بتنوع 

يج عدن كم يشرف على كل من البحر األحمر والبحر العربي وخل 2000 يصل إلى ا ساحلياشريطوتمتلك 

   : تبرز الفرص االستثمارية التالية  وفي هذا المجال،والمحيط الهندي

والعمل على محاصيل الخضروات والفواكه و ذات الجودة العالمية  النقديةالمحاصيلزراعة  •

 .اإلقليمية والدولية تصدير هذه السلع إلى األسواق 

 شروخ ، الحبار والشروخ الصخريعالية مثلالجودة البحرية ذات الحياء األسماك واأل استغالل •

 . اليمنية والمتواجدة في المياه اإلقليميةاألعماق 

الصناعات االستزراع السمكي وباألخص لألنواع عالية الجودة وإقامة االستثمار في إقامة منشآت  •

  .المجال اإلنتاج السمكي وتوفير الخدمات المساعدة للصيادين والشركات العاملة في هذا ب المرتبطة

  -:المجـال الصناعــي ) 2

يتمتع القطاع الصناعي بوجود الكثير من الفرص االستثمارية الواعدة ذات العائد المضمون نظراً لوجود 

توفر األيدي العاملة الرخيصة و ومنها توفر المواد الخام األولية  القطاعد من المزايا التي يحتضنهايعدال

  -:الت االستثمارية في القطاع الصناعي وهي وغيرها من العوامل ويمكن إبراز أهم المجا

   -: استخراج النفط والغاز -أ

 مليار 4.5 – 4المؤكدة من النفط تقدر بحوالي حيث تشير الدراسات واالستكشافات أن احتياطيات اليمن 

  قدم مكعب األمر الذي يؤهلها لدخول سوق الغازنتريليو 15 من أكثر  الغازتبرميل، فيما تبلغ احتياطيا

وهذا يعني إمكانية إنشاء العديد من الصناعات المعتمدة على الغاز فضالً عن بناء األنابيب إلى موانئ 

   .النفطالتصدير وقيام الصناعات الكيماوية وصناعات األسمدة النيتروجينية المعتمدة على الغاز أو 

  

   -: استخراج وتصنيع المواد اإلنشائية -ب

ة األولية وفرة وتنوع خامات المواد الصناعية واإلنشائية وأهم هذه حيث أظهرت الدراسات الجيولوجي

المواد هي الجبس والذي يتواجد بكميات كبيرة في المناطق الشرقية والملح الصخري الذي يتواجد في 

جحار اي حاجات مصانع األسمنت ويستخدم كالصليف وصافر وشبوه والحجر الجيري الذي يمكن أن يلب

  .والرخام  مناطق عديدة فضالً عن وجود أحجار الزينة ومعدن الزيوليت للبناء ويتواجد في

   -: الصناعات المعدنية -ج

وم والذهب نياتديد والفضة والزنك والنحاس والتيإذ أن نتائج الدراسات األولية أظهرت وجود تمعدنات الح

  .قيب عن هذه المعادن في األراضي اليمنية وقد حصلت شركات أجنبية كندية وأسترالية على عقود للتن
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  : االستثمار في الصناعات التحويلية المختلفة-د

 حيث مازالت اليمن تستورد نسبة كبيرة من المواد المصنعة وبالتالي فإن مجاالت االستثمار في هذا 

 صناعة الزجاج ، إنتاج األجهزة الكهربائية المنزلية وتجميعها، صهر الحديد: الجانب كثيرة ومتعددة ومنها 

  .الخ … الخردة ، تدوير المخلفات ، إنتاج المالبس ، إنتاج قطع الغيار للسيارات والمعدات 

  -:المجــال السياحـي ) 3

 إذ أن اليمن تمتلك ،الفرص االستثمارية المجدية والواعدةب تمتعييعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي 

ي يمكن أن تلبي مختلف الرغبات والميول للسياح الكثير من المقومات السياحية المتعددة والمتنوعة الت

  -:وفي هذا القطاع يمكن إجمال أهم الفرص االستثمارية على النحو التالي  القادمين إلى اليمن

 تحتضن في أعماقها الشواطئ والجزر اليمنية التياالستثمار في بناء مراكز للغوص على امتداد  •

  .نية الزاهية الكثير من األحياء البحرية والشعب المرجا

ستثمار في تنمية وتطوير الحمامات الطبيعية إذ يقدر عدد الحمامات الطبيعية المعدنية والكبريتية اال •

  . حمام وتوفر هذه الحمامات سياحة االستشفاء50في اليمن بأكثر من 

اح مثل االستثمار في بناء الفنادق والشاليهات السياحية في المناطق السياحية التي يؤمها آالف السي •

  .الخ .. مدينة صنعاء ، الحديدة ، عدن 

  .االستثمار في إنشاء معاهد ومراكز التأهيل والتدريب السياحي  •

االستثمار في الخدمات المصاحبة للنشاط السياحي مثل وكاالت الطيران والسياحة، الخدمات الطبية  •

  .قرب المناطق والمواقع السياحية 

  .اضات الصحراوية وتسلق الجبال الشاهقة االستثمار في تبني السباقات والري •

  .االستثمار في إنشاء شركات للنقل السياحي بين المناطق السياحية المختلفة  •

  -:مجـال الخــدمات ) 4

  -: أهمها و استثمارية عديدة اويوفر مجال الخدمات فرص

وباألخص االستثمار في المجال الصحي من خالل بناء المستشفيات الطبية الحديثة المتخصصة  •

  .مستشفيات معالجة أمراض السرطان والقلب 

االستثمار في مجال التعليم وباألخص التعليم والتدريب المهني ومراكز التكنولوجيا الحديثة  •

  .والمعلومات واالتصاالت 

الخارجي االستثمار في النقل من خالل فتح خطوط مالحية بحرية وجوية تربط اليمن بالعالم  •

بما يسهل من انسياب المنتجات الزراعية والصناعية وء شركات النقل المحلية واالستثمار في إنشا

  .نحو األسواق وموانئ التصدير 
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 . المدن الرئيسية فيالمياه و اء الكهرب خدمات توصيلتقديم خدمات البنية التحتية مثلاالستثمار في  •

  -:االستثمار في المنطقة الحرة في عدن ) 5

رة دون سواها من المدن اليمنية إلى المزايا العديدة التي تتمتع بها المدينة ، يأتي اختيار عدن كمنطقة ح

 وعلى رأسها موقع عدن المتميز عند ملتقى الخطوط العالمية التي تمر بالبحر األحمر إلى المحيط الهندي ،

  . بالمناطق األخرى  بالمقارنة وما يعني ذلك من توفير في الوقت والوقود وكلفة النقل

  :رص استثمارية أخرى ف) 6

اجية السلعية هناك الكثير من الفرص االستثمارية األخرى وفي كافة القطاعات والمجاالت االقتصادية اإلنت

 إلى أن اليمن ومن أجل تحقيق أهداف األلفية تحتاج تقرير االحتياجات القطاعيةشير منها والخدمية حيث ي

 وذلك على 2015 – 2006لبات استثمارية خالل الفترة  مليار دوالر كمتط48.4إلى إنفاق ما يقارب من 

  :النحو التالي 

  مليون دوالر2130       قطاع الزراعة واألسماك    •

  =     =16309        التعليم العام                •

     =     =3995        التعليم الفني والمهني  •

 =   =  1964          التعليم العالي  •

 =   =14131           الصحة  •

   =     =  3677    والصرف الصحي والبيئة  المياه  •

 =   =  2532          الكهرباء •

 =   =  3657          الطرقات  •

  =   =48405          اإلجمالي العام  •

  

  : أتساع حجم السوق-:ثانياً 

 مليون نسمة األمر الذي يعني أن حجم السوق اليمنية 19.7حوالي يقدر تعداد سكان الجمهورية اليمنية 

من ناحية ثانية فإن موقع اليمن االستراتيجي وقربه من منطقتي الخليج العربي ، المحلية واسعة نسبياً

وشرق أفريقيا يتيح لليمن وللمشاريع االستثمارية فيها االستفادة من إمكانية تصريف المنتجات في هذه 

طريق  والمضي فيإلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  اليمن بعد انضماماألسواق وباألخص 

  .النضمام إلى منظمة التجارة العالمية ا
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  -: توفر الموارد البشرية -:ثالثاً 

حيث أن وفرة الموارد المختلفة تساعد على تحقيق عوامل النجاح للمشاريع االستثمارية وتشير اإلحصاءات 

لبشرية تمثل مليون وبالتالي فإن هذه القوى ا 4 بأكثر منالرسمية إلى أن حجم القوى العاملة في اليمن تقدر 

مخزوناً هائالً لتنفيذ المشاريع االستثمارية وباألخص كثيفة استخدام العمالة السيما وأنها تتميز بانخفاض 

  .مستويات األجور األمر الذي يعني انخفاض تكاليف اإلنتاج في الوحدات اإلنتاجية المختلفة 

  -: الحوافز واإلعفاءات والتسهيالت-:رابعاً 

م وتعديالته امتيازات ومزايا وإعفاءات مالية وضمانات 1991لعام ) 22(مار رقم أعطى قانون االستث

  -:ويمكن إجمال هذه االمتيازات في التالي . المحلية األجنبية  الخاصةكثيرة بهدف تشجيع االستثمارات

إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة للمشروعات االستثمارية من اآلالت والمعدات الرأسمالية من  •

 .سنوات متعددة اإلعفاء من ضرائب األرباح لفضالً عن  ،الضرائب والرسوم الجمركية

فتح وحق شراء واستئجار المباني واألراضي  جود مجموعة من االمتيازات والتسهيالت مثلو •

منح األفضلية في مشتريات الحكومة ومؤسساتها لمنتجات ومحالت لبيع منتجات المشروع 

إعطاء المشروعات الحق في استقدام ما تحتاج من ويالتها من الواردات المشاريع المحلية على مث

 .خبرات وعمالة أجنبية 

يمنح القانون المشاريع االستثمارية التي تنتج سلعاً بغرض التصدير مجموعة من الحوافز والمزايا  •

 وعها اإلعفاء من كافـة الرسوم والضرائب المفـروضة على الصادرات أيا كان ن اإلضافية أهمها

 الالزمـة لنجـاح النشـاط  القانونية والماليةالضمـاناتيحتوي القانون على العديد من  •

 مثل إمكانية التأمين على المشاريع االستثمارية في العديد من المؤسسات التمويلية االستثماري

يمني ، المساواة بين المستثمر الرية تحويل األموال من وإلى اليمن، حاألجنبية، عدم التأميم

 .واألجنبي في الحقوق والواجبات 
 

  اآلليات المقترحة لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته . 4-3- 3
القطاع الخاص ومساهمته في هيكل الناتج المحلي لنشاط من خالل النظر إلى مستويات األداء الحقيقية 

تتطلب تطوير  المرحلة القادمة فإنضية، اإلجمالي وقطاعاته وأنشطته المختلفة خالل السنوات القليلة الما

  : تحفيز القطاع الخاص ومن تلك اآلليات التالي  لوتفعي

توفير التمويل الالزم لتوسيع األنشطة االستثمارية للقطاع الخاص سواء األنشطة الجديدة أو التوسع  .1

 :في المشاريع القائمة ويمكن ذلك من خالل  
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تثمارات الخاصة يتولى توفير التمويل الالزم للقطاع إنشاء صندوق وطني لدعم وتشجيع االس •

الخاص وبالذات للمشاريع اإلنتاجية التي تسهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة ، فضالً 

 .عن المساهمة في تقديم الخدمات الفنية واالستشارات المالية للقطاع الخاص 

إلنشاء والتعمير ، البنك األهلي اليمني البنك اليمني ل( اإلسراع في خطوات دمج البنوك العامة  •

 وإنشاء بنك للتنمية يسهم في توفير احتياجات القطاع الخاص من التمويل ) ، بنك اإلسكان 

التنسيق مع البنوك التجارية العاملة وتحفيزها على زيادة دورها التمويلي للقطاع الخاص  •

  .ت الالزمة لها وبالذات الموجهة نحو القطاعات اإلنتاجية وتوفير الضمانا

تعزيز وتطوير خدمات البنية التحتية الالزمة لتطور ونمو أنشطة القطاع الخاص من خالل بناء  .2

مجمعات صناعية تسهل من عملية التنظيم للقطاع الخاص وبالذات للصناعات الصغيرة ومساعدته 

 تكنولوجية على تهيئة نفسه بصورة أفضل لمواجهه المتغيرات العالمية ومتابعة التطورات ال

تفعيل الدور التصديري  للقطاع الخاص ويمكن تحقيق ذلك من خالل تفعيل دور المجلس األعلى  .3

لتنمية الصادرات والمنظمات الداعمة األخرى للقطاع الخاص سواء المنظمات الحكومية أو 

  :الخاصة وبما يسهم في تقديم خدمات نوعية للقطاع الخاص ومنها 

  المعلومات الالزمة عن األسواق الخارجية المحتملة مساعدته في الحصول على  •

  مساعدته على النهوض بمستوى جودة منتجاته وزيادة قدراتها التنافسية •

رئاسة (تكوين لجان تصديرية مشتركة من المصدرين والجهات الحكومية العلياء  •

رى الجمهورية ، رئاسة الوزراء ، وزارتي التخطيط والصناعة والتجارة ، الجهات األخ

تجتمع بشكل دوري لمناقشة خطط التصدير وتشجيع المصدرين وحل ) ذات العالقة

  المشاكل الناشئة عن التعامل مع الجهات المختلفة

إنشاء جائزة تشجيعية تمنح من قبل رئيس الجمهورية للشركات واألشخاص المتميزون في  •

 المجال التصديري

 ة إقامة المناطق التجارية الحرة مع الدول المجاور •

تفعيل دور اللجان المشتركة المشكلة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وإصدار لوائح تنظيمية  .4

لكيفية تشكيلها واجتماعاتها ومستوى قراراتها مع التأكيد على حضور أعضائها واستبدالهم في 

 حاالت الغياب 

 : تفعيل دور السفارات والملحقيات االقتصادية في الخارج من خالل  .5

 دة الفعاليات الترويجية عن الفرص االستثمارية المتاحة  زيا •
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 تعزيز عالقاتها مع المغتربين اليمنيين وتزويدهم بفرص االستثمار المتاحة وتشجيعهم على  •

 االستثمار في الوطن 

 دراسة األسواق التي تقع ضمن نشاطهم وتزويد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتلك  •

 الدراسات 

نظمات القطاع الخاص في البلدان التي يعملون فيها على زيادة وتعزيز تعاونهم  التنسيق مع م •

 .مع المنظمات المحلية المناظرة 
 
  

 


