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عن الوزراء رئیس رتقری
 الیمنیة الجمھوریة في االقتصادیة التطورات

 لنوابا لمجلس مقدم

١٨/٢/٢٠٠٨ االثنین
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  :مقدمة 
شھد االقتصاد الیمني خالل السنوات الثالث السنوات الماضیة مجموعة من التطورات 

 إصالحیة  اتخذتھ الحكومة من برامج االقتصادیة واالجتماعیة الشاملة جاءت كنتیجة حتمیة لما
لتحسین األداء االقتصادي بما من شأنھ تحقیق األھداف التنمویة التي   اقتصادیة وسیاسات

الثالثة للتخفیف من الفقر والتي  ٢٠١٠ - ٢٠٠٦نتھا خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة تضم
شملت مختلف أوجھ النشاط التنموي مستندة في ذلك إلى مجموعة من الرؤى اإلستراتیجیة 

، أھداف  ٢٠٢٥واألھداف الوطنیة العلیا التي تضمنتھا كل من الرؤیة اإلستراتیجیة للیمن 
، برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري ، أجندة اإلصالحات  ٢٠١٥یة التنمیة األلف

 ةالوطنیة والرامیة جمیعًا إلى تسریع وتیرة اإلصالحات الوطنیة وتحسین البیئة االستثماری
وتعزیز وتطویر جوانب التعاون مع شركاء التنمیة والمضي في مسار االندماج  في مجلس 

  . بیة التعاون لدول الخلیج العر
 المستدام يالقتصادا ووتعزیز النم تنفیذ أجندة اإلصالحات الوطنیة تسریع وتیرة وفي إطار

واسعة من السیاسات واإلصالحات في الجوانب المؤسسیة  ةقامت الحكومة بتنفیذ حزم
والتشریعیة واإلداریة وتعزیز مبدأ اإلدارة الرشیدة وتطویر نظام المناقصات على أساس 

مثلى فضال عن تحسین مؤشرات بیئة اإلعمال، كما تم أیضا إطالق حزمة أضافیة الممارسات ال
من التدخالت واإلصالحات المعززة لتطویر ورفع كفاءة الجھاز اإلداري للدولة وتعزیز سیادة 
القانون واستقالل القضاء وحمایة المال العام، وتعزیز مقومات الشفافیة والمساءلة في الوظیفة 

  .نب توسیع المشاركة السیاسیة وحمایة الحقوق والحریاتالعامة، إلى جا
من المحتمل أن تفتح  التي  األنشطةالعدید من المجھودات وتنفیذ الماضیة ب الفترة تمیزت كما 

في إطار عالقتھ  أفاقا للعمل التنموي واالستثماري وفي الوقت نفسھ تحقق دفعة قویة لالقتصاد
وأھمھا اقتصادیات مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  بمنظومة االقتصاد اإلقلیمي  وخاصة

عززت  نتائج إیجابیة مثلتمن وما أسفر عنھ  ٢٠٠٦انعقاد مؤتمر المانحین في لندن نھایة العام 
 الرئیسيمع دول مجلس التعاون والتي مثلت الداعم  خاصةو الشراكة مع مجتمع المانحین عرى

  على مشروعات خطة التنمیة، تلك التعھداتتخصیص  يكبیر ف تقدممن وما تلى ذلك  ،
انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص االستثماریة والذي خرج بنتائج إیجابیة عدیدة باإلضافة إلى 

 البیئة االستثماریة  الملحوظ في بالتحسن ثقة القطاع الخاص المحلي واألجنبي  عززت
إصالح بیئة اإلعمال وخاصة الرامیة إلى تعمیق اإلصالحات   التوجھات الحكومیة الجادة و

  .المناخ االستثماري  وتطویر
انجازه في  وما تمالتطورات التي شھدھا االقتصاد الیمني الجھود وھذه التقریر  یستعرض أھم 

  .مختلف  جوانب التنمیة
  :االقتصادي الكلياألداء  مؤشرات: أوًال 

  :تطور الناتج المحلي اإلجمالي. ١
% ٥.٦حقق معدل نمو بلغ  دي أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي قتظھر بیانات النمو االقتصاد

معدل نمو سنوي بلغ  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦وفي المقابل حقق خالل عامي . ٢٠٠٥خالل عام 
للقطاعات غیر %) ٥.٥( ، %)٤.٧(إال أن ھذا المعدل یرتفع لیصل إلى %) ٣.٦(، %)٣.٢(

  . النفطیة على التوالي
إلى العدید من األسباب  ٢٠٠٧، ٢٠٠٦و االقتصادي خالل عامي ویعود تدني معدالت النم   

، %٨.٣بحوالي  والغاز النفط الحقیقي لقطاعنمو الناتج المحلي وفي مقدمة تلك األسباب تراجع 
ملیون برمیل  ١٤٦على التوالي، نظرًا لتراجع كمیات إنتاج النفط الخام من حوالي % ١٢.٢
، یلي ذلك التدني في االستثمارات ٢٠٠٧في عام  ملیون برمیل ١١٧إلى حوالي  ٢٠٠٥عام 

، مع أن ھذا المعدل قد تجاوز ٢٠٠٦خالل عام % ٣.٦الوطنیة، حیث لم یتجاوز معدل نموھا 
  . ٢٠٠٥في عام % ١٤.٤
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ویرجع السبب في تدني معدالت نمو االستثمارات الوطنیة إلى تراجع حجم االستثمارات العامة 
ن تعھدات مؤتمر المانحین من المنح والقروض والتي یتوقع أن نظرًا للتأخر في السحوبات م، 

، األمر الذي أدى إلى ٢٠٠٨یبدأ السحب من تلك التعھدات بشكل ملموس وكبیر خالل عام 
وذلك كون تلك التعھدات  ،تراجع حجم االستثمارات العامة ومن ثم نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

ات العامة الموجھة نحو تحسین البنیة التحتیة وتوفیر تمثل نسبة كبیرة من إجمالي االستثمار
الخدمات األساسیة الالزمة لتحفیز البیئة االستثماریة وجذب استثمارات القطاع الخاص ومن ثم 

  .  دفع عجلة التنمیة االقتصادیة

ترة   ٢٠٠٥-٢٠٠٧ ي للف معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیق
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الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق  ة  الناتج المحلى للقطاعات غیر النفطـی

الناتج المحلى لقطاع النفط والغاز 
  

تراجعا ملحوظا حیث الخاصة المحلیة واألجنبیة  النسبیة لالستثمارات األھمیةشھدت  كما
فضال عن استمرار اضطراب % ٤٥ إلىاالستثمار  إجماليمن % ٤٩.٤نسبتھا من انخفضت 

  .األوضاع اإلقلیمیة وتباطؤ معدل نمو االقتصاد العالمي
بأن القطاع النفطي ال یزال یساھم بحوالي اتجاھات النمو االقتصادي وتركیبتھ الھیكلیة وتشیر 

بجالء ، مما یوضح ٢٠٠٧-٢٠٠٥رة من الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط خالل الفت% ٣٣
 الوطني لمساھمة القطاع النفطي في النشاط االقتصادي ومدى اعتماد االقتصاد الكبیرةاألھمیة 

أو االثنین  أسعار النفط أولتقلبات في كمیات رھن الوضع االقتصادي لما ی، بعلى عوائد النفط
طني وتأثیره حالیًا ومستقبًال على وھنا تبرز أھمیة دور القطاع النفطي في االقتصاد الو .معًا

  . اتجاھات النمو االقتصادي بشكل عام
وفي ظل األھمیة الكبیرة لقطاع النفط في الناتج المحلي اإلجمالي، فإن التوقعات بتراجع اإلنتاج 

  النفطي ومن ثم حصة الحكومة منھ في المدى المتوسط، سیكون لھا آثار سلبیة كبیرة
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القتصادي، وكذلك على اإلیرادات النفطیة في الموازنة العامة للدولة بما على معدالت النمو ا
ینعكس على مستوى اإلنفاق العام بشقیھ الجاري واالستثماري، فضًال عن النتائج المترتبة على 
التزاید في االستھالك المحلي للمشتقات النفطیة في ظل تناقص اإلنتاج النفطي مما سیؤدي إلى 
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ئد الصادرات، وبالتالي تدھور في وضع المیزان التجاري وموقف الحساب تراجع حاد في عوا
  . الجاري لمیزان المدفوعات

األمر الذي یتطلب بذل مزید من الجھود لجذب رأس المال في مجال التنقیب واإلنتاج، وللتسریع 
 في ذلك فإن ھناك ضرورة ماسة لتطویر إستراتیجیة شاملة إلصالح قطاع النفط والغاز تركز

على إعادة ھیكلة القطاع النفطي وتشجیع القطاع الخاص لالستثمار في المراحل المختلفة لإلنتاج 
.وخاصة في المناطق غیر المستغلة

ومن جھة أخرى فإن األمر یستلزم العمل على توسیع الطاقات االستیعابیة لالقتصاد الوطني 
القتصادیة غیر النفطیة وبالذات وزیادة التركیز على استغالل الفرص الكامنة في القطاعات ا

القطاعات الواعدة من أجل تنویع مصادر النمو االقتصادي وتعزیز قاعدة الصادرات وبما یسھم 
  .   في الحد من التأثیرات السلبیة ألي تراجع محتمل في إنتاج وتصدیر النفط الخام

  
اإلجمالي  تج المحليلناالمكونة لقطاعات ال ات في جانبتطورأھم ال) ١(رقم  ویوضح الجدول 

  )ملیون ریال( ٢٠٠٦-٢٠٠٥للعامي  غیر النفطيالحقیقي 

البیـان
  %معدل النمو فعلي أولي  فعلي

20052006  20052006  
2777082908296.524.72:ومنھ الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات غیر النفطیة

3.72  61322636042.41  الزراعة والغابات والصید
5.47-10.08-25252387الصید

44950472788.085.18)بدون تكریر النفط(لصناعات التحویلیة ا
150116025.486.73)بدون نفط(الصناعات اإلستخراجیة 

396942277.156.50الكھرباء والمیاه 
630366424.515.38  البناء والتشیید

21955237833.478.33  تجارة الجملة والتجزئة
238524473.252.60المطاعم والفنادق

40940449609.129.82النقل والتخزین والمواصالت
628516.633.26  60867منتجو الخدمات الحكومیة

  الجھاز المركزي لإلحصاء: المصدر
  

   : ھیكل الناتج المحلي اإلجمالي. ٢
أن التغیر في ھیكل الناتج  ١٩٩٠م تظھر بیانات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعا

كان واضحًا حیث تراجعت األھمیة النسبیة لمساھمة قطاع  ٢٠٠٦المحلي اإلجمالي خالل عام 
، في حین ٢٠٠٦في عام % ١٠.٨إلى حوالي  ٢٠٠٥في عام % ١٢.١النفط والغاز من حوالي 

في % ٢٨.٣وحوالي  ٢٠٠٥في عام % ٣٥.٦تصل ھذه النسبة باألسعار الجاریة إلى حوالي 
ویرجع ذلك إلى تدني معدل نمو الناتج المحلي لقطاع استخراج النفط باألسعار .٢٠٠٦عام 

  .٢٠٠٦خالل عام %) ٨.٣ - (الثابتة والتراجع في كمیات إنتاج النفط بحوالي 
وفي المقابل ارتفعت األھمیة النسبیة لمساھمة الناتج المحلي للقطاعات غیر النفطیة باألسعار 

. ٢٠٠٦من الناتج المحلي اإلجمالي عام % ٨٩.٣إلى  ٢٠٠٥عام % ٨٧.٩حوالي الثابتة من 
وفي الوقت الذي یأتي ھذا التحسن في األھمیة النسبیة للقطاعات غیر النفطیة على حساب 

من قطاع تجارة الجملة والتجزئة من القطاع النفطي فإنھ یعود إلى ارتفع نسبة مساھمة كل 
%) ١٣(، وقطاع النقل والتخزین واالتصاالت من ٢٠٠٦م عا%) ٧.٣(إلى  ٢٠٠٥عام %) ٧(

باإلضافة إلى قطاع % ١٤.٨إلى % ١٤.٥، وقطاع  الصناعة التحویلیة من %)١٣.٨(إلى 
من الناتج المحلي اإلجمالي خالل نفس % ١٠.٩إلى % ١٠.٦الزراعة والقنص والغابات من 

على جزء كبیر من متطلباتھا  وذلك بسبب ارتفاع معدالت نموھا الحقیقیة وحصولھا. الفترة
ورغم التحسن الذي حققتھ ھذه القطاعات في مساھمتھا النسبیة، إال أن ھذا التحسن . االستثماریة

مازال محدودًا، مما جعل االقتصاد المحلي شدید الحساسیة ألیة تغیرات طبیعیة أو خارجیة، 
كما انھ البد من معالجة . وسطوضعیف االستجابة للسیاسات اإلنمائیة على األقل في المدى المت
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االختالالت الھیكلیة التي یعاني منھا الھیكل اإلنتاجي خاصة غلبة مساھمة القطاعات التقلیدیة 
  .التي یحكم أدائھا عوامل خارجیة كالنفط أو طبیعیة كالزراعة

مساھمة الناتج المحلي اإلجمالي النفطي وغیر النفطي في الناتج 
المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة % 
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ة   یر النفطی مساھمة الناتج المحلي الحقیقي للقطاعات غ

از   ط والغ  مساھمة الناتج المحلي الحقیقي  لقطاع النف

  
  

  .الفقر والنمو االقتصادي :ثانیًا
القوي والمستمر من شأنھ اإلسھام بشكل   واسع النطاق على أن النمو االقتصادي  إجماعھناك  

نتائج  تقییم أثر النمو االقتصادي على الفقر في  إلیھما توصلت  وھو، كبیر في الحد من الفقر 
   .ارتباط ایجابي بین النمو االقتصادي والحد من الفقر ھناك والتي خلصت إلى أنالیمن 

بصورة  أسھمقد  ن النمو االقتصاديإلى أ ٢٠٠٥/٢٠٠٦في الیمن الفقر نتائج مسح  فقد أشارت
مباشرة في التخفیض من ظاھرة الفقر 

 معدل الفقر من حوالي انخفضحیث 
من السكان إلى حوالي % ٤١.٨
من السكان ، كما تراجعت % ٣٤.٨

الفقر (نسبة الذین یعانون من فقر الغذاء 
من إجمالي % ١٧.٦من ) المدقع

من % ١٢.٥إلى  ١٩٩٨السكان عام 
  . ٢٠٠٦ان عام إجمالي السك

من ناحیة ثانیة تشیر البیانات إلى 
قر في الحضر بصورة أكبر تراجع الف
من % ٢٠.٧إلى % ٣٢.٢، حیث تراجعت معدالت الفقر في الحضر من حوالي من الریف

، فیما كان التراجع في معدالت الفقر في  ٢٠٠٦ – ١٩٩٨إجمالي سكان الحضر خالل الفترة 
  . من إجمالي سكان الریف% ٤٠.١إلى  %٤٢.٤راجع من الریف محدودًا للغایة حیث ت

 أن یالحظ ٢٠٠٦ – ١٩٩٨النمو االقتصادي  خالل الفترة  تحلیل  مصادر من ناحیة ثانیة وعند
معظم النمو قد جاء من قطاع النفط والغاز حیث حقق ھذا القطاع معدل نمو سنوي متوسط یصل 

عات غیر النفطیة خالل الفترة حوالي ، فیما بلغ معدل النمو السنوي للقطا% ٢٨.٧إلى 
١٦.١.%  

  :یلي ما أبرزھابمجموعة من العوامل  تفسیرهاالنخفاض الضعیف في معدالت الفقر یمكن  إن
أن النمو االقتصادي المبني على النفط ال یستفید منة الفقراء وخاصة فقراء الریف .١

لتشمل معظم مكونات  فالدالئل األولیة تشیر إلى أن إیرادات النفط ال تمتد فوائدھا
ضمن سكان األریاف  العمالة االقتصاد وخاصة الفقراء  كما أنة ال یساھم في توظیف

ستورد من الخارج تالفقراء حیث یتطلب عمالة عالیة الكفاءة معظمھا 

تطور مؤشرات الفقر في الیمن ) ٢(جدول 
٢٠٠٦ - ١٩٩٨خالل الفترة 

٢٠٠٦ ١٩٩٨ البیان
٧.٣ ٦.٩ )ملیون نسمة(عدد الفقراء 

٣٤.٨ ٤٠.١ )من السكان(% الفقر العام 

١٢.٥ ١٧.٦ )من السكان(% فقر الغذاء 
٢٠.٧ ٣٢.٢   %الفقر في الحضر 
٤٠.١ ٤٢.٤   %الفقر في الریف 

٢٠٠٦ ، تقییم الفقر في الیمن الجھاز المركزي لإلحصاء: المصدر
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الشكل البیاني رقم (  ) نمو اإلیرادات الضریبیة مقابل نمو 
النفقات الجاریة (%) للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧
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معدل نمو اإلیرادات الضریبیة  معدل نمو النفقات الجاریة 

م والذي ھیمن فیھ قطاعي التجارة ٢٠٠٥و  ١٩٩٨بسبب نمط النمو القطاعي خالل .٢
تج المحلي بینما كان النمو الزراعي ضعیفًا نسبیًا  لم والنقل على النمو القطاعي للنا

ینخفض الفقر الریفي بنسبة كبیرة 
تدني حجم  في ھأسھم تدني حجم التمویل الخارجي الذي تتلقاه الیمن والبطء في تخصیص.٣

فضال  الخاصة البنى التحتیة الالزمة لتحفیز االستثماراتقطاعات في  العام االستثمار
. اق على الخدمات العامة وبالذات تلك الموجھة نحو الفقراءمحدودیة اإلنفعن 

  
  .التطورات المالیة: ثالثًا

  .تطور أداء اإلیرادات العامة الذاتیة والمنح. ١

-٢٠٠٤كمتوسط سنوي خالل الفترة % ٣٥بلغت نسبة اإلیرادات العامة إلى الناتج المحلي 
م ٢٠٠٤عام % ٣١.٧ة منحیث زادت تلك النسب% ٢١م  ، وبمتوسط نمو سنوي ٢٠٠٧

علي معدل نمو أ وبلغ ،م ٢٠٠٧عام % ٣٤.٨م غیر أنھا تراجعت إلى ٢٠٠٦عام % ٣٨.٢الى
عام % ٢٩.١م ثم انخفضت إلى٢٠٠٤عام %٢٢.٢مقارنة بـ % ٣٦.٨م ٢٠٠٥لھا عام 
%.٤.٣م فقد حققت اإلیرادات العامة معدل نمو سالب ٢٠٠٧م أما عام ٢٠٠٦

إلى ارتفاع اإلیرادات النفطیة بدرجة  یعودالكبیر في اإلیرادات العامة  عاالرتفا الجدیر بالذكر أن
م، األمر الذي ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥كبیرة في ضوء االرتفاع الملحوظ في أسعار النفط خالل العامین 

  -:إلىأدى 
إجمالي اإلیرادات العامة والمنح من نحو  إلى مساھمة اإلیرادات النفطیةارتفاع -

م ٢٠٠٦م و٢٠٠٥في العامین % ٧٣.٩و% ٦٧.٨و م إلى نح٢٠٠٤عام % ٦٢.٢
.على الترتیب

عام % ١٩.٧نسبة مساھمة اإلیرادات النفطیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي من  ارتفاع -
مع % ٢٣.٨م،وتقدر بـ٢٠٠٦عام% ٢٨.٢م ثم إلى ٢٠٠٥عام % ٢٣.٥م إلى ٢٠٠٤
. م٢٠٠٧نھایة 

شھدت اإلیرادات من ناحیة ثانیة  
ملحوظَا في نسبة  الضریبیة تراجعًا

اإلیرادات  إجمالي إلى مساھمتھا
من ، حیث تراجعتالعامة والمنح

% ١٨.٥م إلى ٢٠٠٥عام % ٢٥.٦
% ١٩.٣م، وقدرت بـ ٢٠٠٦عام 
م ومن ثم تراجع نسبة ٢٠٠٧عام 

اإلیرادات الضریبیة من الناتج 
عام % ٩.٤المحلي اإلجمالي من

م ٢٠٠٦عام % ٧.١م الى٢٠٠٥
ذلك ما  م ومع٢٠٠٧عام % ٦.٥و

زالت ھذه النسبة تفوق النسبة 
 يم بحوال٢٠٠٦المتوقعة في خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الثالثة للتخفیف من الفقر لعام 

  . نقطھ مئویة ٠.٥
  
  .استدامة المالیة العامة في ظل تراجع إنتاج النفطمدى . ٢

المالیة العامة خالل الفترة  جھتواھیمنة اإلیرادات النفطیة احد أوجھ  االختالالت التي  مثلت
نمو والناتجة عن الخلل الھیكلي القائم في بنیة اإلیرادات العامة نتیجة لضعف  ٢٠٠٧-٢٠٠٠

اإلیرادات غیر النفطیة على الرغم من الجھود التي تبذلھا الحكومة لتحسین وزیادة اإلیرادات 
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أبرز التحدیات خالل الفترة المقبلة بما غیر النفطیة وبالتالي فان اختالل المالیة العامة تمثل احد 
یمثلھ ذلك من آثار سلبیة على االستقرار المالي في ظل تدھور اإلیرادات النفطیة للفترة القادمة 

وضعف معدالت النمو في جانب اإلیرادات الضریبیة في ظل الزیادات المتتالیة للنفقات 
یرادات الضریبیة والنفقات الجاریة كما الجاریة، األمر الذي سیؤدي إلى زیادة الفجوة بین اإل

  نمو اإلیرادات الضریبیة مع نمو النفقات الجاریة معدالت یالحظ من مقارنة 

  اتجاھات اإلنفاق العام. ٣
م ٢٠٠٦م و٢٠٠٥بین عامي % ١٨.٧على الرغم من زیادة اإلنفاق العام اإلجمالي بنسبة 

حظ علیة العدید من االختالالت م إال أنھ یال٢٠٠٦م و٢٠٠٤بین العامین % ٥٩.٤وبنسبة 
 -:أھمھا

اتجھت نحو اإلنفاق الجاري بنسب متزایدة حیث ارتفعت نسبة اإلنفاق الجاري إلى  ةمعظم الزیاد
% ٦٩.٩إجمالي اإلنفاق العام من 

عام % ٧٢.١م إلى ٢٠٠٤عام 
عام % ٧٥.٨م ثم إلى ٢٠٠٥
م، وترجع معظم الزیادة في ٢٠٠٦

ى ارتفاع اإلنفاق الجاري بدورھا إل
بند األجور والمرتبات نتیجة لتنفیذ 

. إستراتیجیة األجور والمرتبات
من الزیادة في حجم رغم على ال

االستثماري كقیمة مطلقة من اإلنفاق 
ریال  رملیا ٢٨٩.٤م إلى ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ریال في العامین ر ملیا ٢٥٢.٦و  لملیار ریا ٢١٠.٢

عام % ٢٣.٨ق العام قد اتجھت إلى االنخفاض من إلى إجمالي اإلنفا نسبتھام إال أن ٢٠٠٦عام 
، كما تراجعت نسبة النفقات م٢٠٠٦عام % ٢٠.٦م ثم إلى ٢٠٠٥عام %  ٢١.٣م الى٢٠٠٤

م ثم إلى ٢٠٠٥عام % ٧.٩م إلى ٢٠٠٤عام%٨.٢االستثماریة إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 
ھذا  طلب تصحیح یتاألمر الذي  م،٢٠٠٧عام % ٧.٩م، بینما قدرت بـ٢٠٠٦عام % ٧.٧

.والنفقات االستثماریة االختالل القائم بین النفقات الجاریة
النفقات العامة والذي یرجع ذلك بدورة إلى  إجماليتزاید فاتورة األجور والمرتبات كنسبة من 

.رفع األجور والمرتبات نتیجة تنفیذ إستراتیجیة األجور 
نتیجة الرتفاع  مستویات كبیرةلتي بلغت ارتفاع حجم الدعومات خاصة المشتقات النفطیة وا

.أسعار النفط
من % ١.٤انخفاض حجم اإلنفاق على الصیانة والتشغیل حیث لم تتجاوز نسبة نفقات الصیانة 

.اإلنفاق العام إجمالي
الكفیلة بمعالجة تلك  تفان األمر یتطلب اتخاذ العدید من اإلجراءا توبناًء على تلك المؤشرا

خاصة (أوفي جانب النفقات ) خاصة اإلیرادات الضریبة(في جانب اإلیرادات االختالالت سواًء 
  )      النفقات الجاریة

القطاعات  على اإلنفاقوفي إطار 
االجتماعیة خاصة التعلیم والصحة 

حیث شھدت  االجتماعیة نوالشؤو
زیادة ملحوظة فقد بلغت نسبة 

اإلنفاق العام على في  الزیادة 
عام  %١٦.٢ حواليالتعلیم 
م ، ٢٠٠٥عام % ١٣.٧وم ٢٠٠٤
حوالي  بلغت نسبة الزیادة بینما 
وفي جانب .م٢٠٠٧عام % ١٤.٢

التوزیع النسبي للنفقات العامـة كمتوسـط للفــترة   2004-2007م

23.4

13.5 6.4

23.2

26.34.11.414.2

0.3

خدمات الجمھور العام  دفاع  ال النظام العام والسالمة

الشئون االقتصادیة حمایة البیئة  شئون اإلسكان والمجتمع المدني 

الصحة الترفیھ والثقافة والدین  التعلیم

الحمایة االجتماعیة  

الي    2004-2007م ي االجم اتج المحل ى الن ة ال ات العام النفق
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  %.٥الصحة لم تتجاوز نسبة الزیادة السنویة عن
  
  دعم المشتقات النفطیة. ٤

، فقد بلغ  نسبة كبیرة من الموازنة العامة  حجم الدعم الذي تتحملھ الموازنة العامة للدولةیمثل 
حوالي ٢٠٠٦من النفقات العامة،فیما بلغ الدعم في عام % ٢٣.٥حوالي  ٢٠٠٥الدعم في 

من أحمالي النفقات العامة، ونظرا الرتفاع أسعار النفط  في األسواق الدولیة والذي % ٢١.٢
من النفقات % ٣٠دوالر للبرمیل  فیتوقع إن یرتفع الدعم إلى  أكثر من  ١٠٠تجاوز حاجز ال

ثلث  حواليیصل إلى  ٢٠٠٨إن العبء الذي ستتحملھ موازنة ، أي   ٢٠٠٨في عام  العامة
النفط و  جستمرار في سیاسة الدعم وتزایده في ظل تدھور إنتاوبالتالي فإن اال.الموازنة  تنفقا

انخفاض العائدات النفطیة ومحدودیة اإلیرادات الضریبیة والجمركیة وفي الوقت نفسھ زیادة 
بلیة   یترتب علیھ زیادة عجز الموازنة وزیادة االختالل المالي النفقات العامة وااللتزامات المستق

والنقدي فضال عن أن استمرار الدعم  وخاصة في ظل آلیات توزیع غیر كفئة وقاصرة عن 
  .ةالوصول إلى الفئات المستھدفة األمر الذي من شانھ االبتعاد عن أھدافھ االجتماعیة واالقتصادی

ملیون لتر في  ٤٩٦٦الى ٢٠٠٤ملیون لتر في عام ٤٦٠٣من  أرتفعقد  إن االستھالك المحلي 
إلى   ٢٠٠٨، ویتوقع إن یصل حجم االستھالك في عام %٧.٣وبنسبة زیادة  ٢٠٠٦عام 

  .٢٠٠٦عن عام % ٢٠.٣ملیون لتر،أي بنسبة زیادة حوالي ٥٩٧٥
 من إجمالي%٦٥.٥حوالي  ٢٠٠٨من ناحیة أخرى یمثل االستھالك المحلي من الدیزل في عام 

 باألسعار العالمیة  منھ من الخارج% ٥٥ستورد ی والذي، )باستبعاد استھالك الغاز( االستھالك
  .ذلك نتیجة للقدرة التكریریة المحدودة للمصفاةو
  

إال أن أغلبة یتسرب إلى غیر   األولیستھدف الفقراء في المقام وبرغم أن دعم المشتقات النفطیة 
 من إجمالي الدعم  التي  تذھب بالفعل للفقراء ولي  فإن الحصةوفقا لدراسة البنك الدو,، الفقراء 

  .تذھب إلى غیر الفقراء% ٧٧.٠٧یقابلھا % ٢٢.٩٣ تتجاوز ال

على االقتصاد وعلى  كبیرة إن سیاسة  الدعم  على ھذا النحو قد أضاعت فرصاوبالتالي ف
دعم وتوسیع برامج  ن خاللدعم المشتقات النفطیة  م آلیة إصالحان ف أنفسھم  وبالتالي  الفقراء

وزیادة الطاقة  الحمایة االجتماعیة والبرامج ألموجھھ نحو الفقراء ونحو التنمیة الریفیة 
 األثریكون  أنوتوسیع خدمات التعلیم والصحة في المناطق الریفیة  من المتوقع   الكھربائیة

تخفیض الفقر  إمكانیةل یجع و، ا یعزز استدامة النمو االقتصادي االقتصادي واالجتماعي كبیر
  لفقرلظاھرة افي جانب التصدي  األلفیة أھدافاالقتراب من تحقیق بما من شأنھ اكبر بنسبة 

  والعجز غیر النفطيالعجز المالي . ٥
في العامین % ١.٧و% ٢.٢شكل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

كما % ١.٥م مقداره ٢٠٠٦جز إلى فائض عام م على التوالي، فیما تحول الع٢٠٠٥و ٢٠٠٤
م بـ ٢٠٠٧ مقدر العجز عا

من الناتج المحلي % ٤.٧
اإلجمالي إال أن العجز غیر 

في ظل افتراض  النفطي
یصل  أنیمكن  نضوب النفط 

من الناتج المحلي % ٣٠إلى 
اإلجمالي مما یوحي بصعوبة 

الموقف وعدم قدرة الدولة 
على السیطرة على العجز 

العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي2004-2007م
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!!!! !¾! !!!Ð!!Œ! ! ! !!! ƒ!!!!Œ!! Œ! ! ! !!Œ!!ƒƒ!!!!
٢٠٠٧نوفمبر ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦البیان

3.94%3.3%%2.8

M2/GDP35%32%36%34.6

GDP22.5%20%23.4%22.6

M1/ M2%42.1%41.3%37.4

! !!!!Œ!! Œ! !!! ! Œ!¾! œ!!! !œ!!! !!!!Œ!! ! !!Œ!! ! !!¾!!!!! ! Œ! !Œ!!! ! Ž?!!! !ƒ!š!Œ!! !œ!!Œ!! ! !!¾!!!!!
M1!! !! !! !Œ!! š!!! !Œ!! !Œ!!!! !! Œ!!! !Œ!! !! !!Œ!!
M2!! M1!!!!¾! ! !! !Œ!! !Œ!!! œ! !! Œ!! !Œ!!!!! ƒ!!! ! Œ!! ! ! !!œ!!! !Œ!! !Œ!!

  في حالة استمرار تراجع إنتاج النفطالمالي 
  
  

  التطورات النقدیة والمصرفیة: ثالثًا 
استھدفت السیاسة النقدیة تعزیز االستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف وتوسیع نشاط الجھاز 

في  ٢٠٠٧-٢٠٠٤وقد استمرت إدارة السیاسة النقدیة خالل الفترة . المصرفي في تعبئة الموارد 
وقد   ،لي للتأثیر على احتیاطیات البنوكت غیر المباشرة لتحقیق االستقرار الداخاستخدام األدوا

شملت ھذه األدوات أسعار الفائدة واتفاقیات إعادة الشراء ألذون الخزانة وعملیات السوق 
المفتوحة و أذون الخزانة وشھادات اإلیداع، باإلضافة إلى نسبة االحتیاطي اإللزامي والتدخل 

  .في سوق الصرف
  
  . تطور مؤشرات العرض النقدي والعوامل المؤثرة علیھ. ١

إلى  ٢٠٠٥عام % ١٤.٥تشیر البیانات المتاحة إلى ارتفاع معدل نمو العرض النقدي من 
ویعد ھذا المعدل أكبر معدل نمو للعرض النقدي یشھده االقتصاد الیمني  ٢٠٠٦عام % ٢٨.٧

فیما بلغ معدل نمو العرض النقدي خالل .  ١٩٩٥منذ بدایة اإلصالحات النقدیة والمصرفیة عام 
  %٩.٩حوالي  ٢٠٠٧العام 

وفیما یتعلق بمكونات الزیادة في 
 الفترةالعرض النقدي خالل 

فقد ساھمت  ،٢٠٠٧-٢٠٠٤
الزیادة في عنصر شبة النقد 
بالنصیب األكبر بالزیادة في 

العرض النقدي وبلغت مساھمتھ 
من العرض النقدي % ٦٢.٦نحو 

 ٢٠٠٧ھر نوفمبر في نھایة ش
 ٢٠٠٦عام % ٥٨.٧وحوالي 

، في حین ساھم عنصر النقد بحوالي  ٢٠٠٥عام % ٥٧.٨٤مقارنة مع مساھمة بلغت نحو 
نقطة  ٠.٩٦بحوالي  ٢٠٠٥والذي انخفض عن مستواه في نھایة عام  ٢٠٠٦لعام % ٤١.٣

  % ٣٧.٤انخفضت إلى أدنى مستوى لتصل إلى  ٢٠٠٧مئویة وفي عام 
  
  :  اسة النقدیة في تعمیق االستقرار النقدي فعالیة السی. ٢

تضخمیة تؤثر على  ضغوطًا یواجھیتبین أن االقتصاد ) ٣(من خالل بیانات الجدول رقم 
ثم ارتفع إلى % ٣.٣حوالي  ٢٠٠٥االستقرار النقدي حیث بلغ معامل االستقرار النقدي في عام 

د وأن ھناك سیاسة نقدیة نقدي في االقتصا إفراطأنھ یوجد  بمعنى ، ٢٠٠٦عام % ٨.٩٧
بین والذي یتراوح حجم القطاع النقدي بالنسبة لحجم االقتصاد توسعیة، ویتضح ذلك من قیاس 

  . ٢٠٠٦عام % ٣٦و  ٢٠٠٥عام % ٣٢
إجمالي ( فقد زادت نسبة التعامل المصرفي)  ٣(وكما ھو مبین في الجدول رقم  آخرمن جانب 

، ٢٠٠٦عام % ٢٣.٤إلى  ٢٠٠٥عام % ٢٠من   )ليالودائع كنسبة من الناتج المحلي اإلجما
( تزال متدنیة و لم یتجاوز ربع االقتصاد  مستویات التعامل المصرفي في االقتصاد ال أنإال 
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لودائع وتقدیم الخدمات ضعف الجھاز المصرفي في اجتذاب ا إلىویعود ذلك  ،% )٢٣.٤
ر إلى تطور األداء المصرفي في تشیالمتصاعد لھذه النسبة  المصرفیة ، ومع ذلك فإن االتجاه

  . الیمن 
  
  . واإلسالمیةالبنوك التجاریة أداء . ٣

-٢٠٠٤أظھرت مؤشرات القطاع المصرفي أداء جیدا للبنوك التجاریة واإلسالمیة خالل الفترة 
میة إلى توسع ملحوظ  في حیث تشیر بیانات المیزانیة الموحدة للبنوك التجاریة واإلسال ٢٠٠٧

نمت إجمالي األصول والودائع وتعززت القواعد الرأسمالیة لمعظم  حیث يالنشاط المصرف
غیر أن الملفت للنظر أن أغلب ھذه البنوك صغیرة الحجم ذات یة، البنوك التجاریة واإلسالم

 ١٠٠بنوك فقط أحدھا فرع لبنك عربي تزید أصولھا عن  ٣باستثناء مراكز مالیة متواضعة 
  ملیار ریال  ٥٠لبنوك تقل أصولھا عن ملیار ریال ، كما أن نصف ھذه ا

ارتفاع درجة التركز حیث یالحظ أن أكبر ثالثة بالسوق المصرفیة الیمنیة  من ناحیة ثانیة تتسم
من إجمالي % ٤٨تستحوذ على ما نسبتھ ) من عدد البنوك% ١٨.٨مثلون عددیا ی(بنوك 

من إجمالي % ٤٤ وما نسبتھ من إجمالي الودائع المصرفیة% ٥٠األصول وتستأثر بنحو 
من عدد % ٨١.٢(القروض والسلفیات ، األمر الذي یعني أن بقیة الجھاز المصرفي الیمني 

  .تتنافس على حصة غیر كبیرة من إجمالي السوق المصرفیة الیمنیة) البنوك 
تمثل ملیار ریال  ٦٦٠من  للجھاز المصرفي قد ارتفعتصول األإجمالي  الجدیر بالذكر أن

 ٢٠٠٧ملیار ریال عام  ١٢٣٠إلى نحو  ٢٠٠٤عام المحلي اإلجمالي  من الناتج% ٢٥.٨
محققا بذلك معدل نمو یزید عن معدل نمو من الناتج المحلي اإلجمالي % ٣٠ وبنسبة تصل إلى

األھمیة النسبیة للجھاز المصرفي الیمني في االقتصاد  تحسن الناتج المحلي اإلجمالي مما یعكس
 .   

 أصولكنسبة من إجمالي  واإلسالمیةأصول البنوك التجاریة وفي الوقت نفسھ أظھر حجم 
إلى  ٢٠٠٤عام % ٣٧.٩البنوك والبنك  المركزي تحسنا ملحوظا فقد ارتفعت ھذه النسبة من 

وبالتالي زیادة مساھمة البنوك .  ٢٠٠٧عام %٤٣.٤ووصلت إلى نحو  ٢٠٠٥عام % ٣٨
  .في تخصیص المدخرات  واإلسالمیةالتجاریة 

من جانب الخصوم %  ٨٤.٩الرئیسي لموارد البنوك إذ تناھز نحو  ودائع المصدركما تشكل ال
إال إن الودائع قد نمت بنحو  ٢٠٠٠وعلى الرغم من ثبات معدالت الفائدة على الودائع منذ عام 

ویعزى ذلك إلى ارتفاع نمو الودائع  ٢٠٠٦عام %  ٣٣.٤تم قفزت إلى  ٢٠٠٥عام %  ١١.١
، األمر %١٤.٥نموا أقل بلغ حوالي  ٢٠٠٧بر رت الودائع نھایة نوفمبالعملة المحلیة وقد أظھ

إلى  ٢٠٠٤عام %  ٢٢.٥ مننسبة الودائع إلى الناتج المحلي اإلجمالي  الذي أسھم في ارتفاع
  . ٢٠٠٧في نوفمبر% ٢٣.٩

سجل النشاط االقراضي في القطاع   فقد الئتمان وتمویل النشاط االقتصاديجانب ال وبالنسبة
نموا  المقدمة للقطاع الخاص مستویات جیدة حیث حقق إجمالي القروض والسلفیات المصرفي

%  ٢١.٥و  ٢٠٠٦عام %  ١٧.٩مقارنة مع %٣٣.٨بلغ نحو  ٢٠٠٧ملحوظا خالل نوفمبر 
ارتفعت نسبة االئتمان الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي  من ، كما   ٢٠٠٥عام 
قدرة القطاع المصرفي على  أن، أي  ٢٠٠٧فمبر نھایة نو% ٨.٦إلى  ٢٠٠٤عام % ٧.٣

تحسنا نسبیا حیث ارتفعت نسبة القروض المقدمة للقطاع  قد اظھرتمویل االقتصاد القومي 
وھذا السلوك المصرفي  ٢٠٠٧عام % ٣٦إلى  ٢٠٠٤عام % ٣١.٩الخاص إلى الودائع من 

 تواالقتصادیاالعربیة في الیمن أكثر حذرا وتحفظا عموما من معظم االقتصادیات   لإلقراض
  الناشئة 

  
  . التطورات في مجال التشریعیة المصرفیة. ٤
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العدید من  ٢٠٠٧-٢٠٠٤في إطار تطویر منظومة التشریعات المصرفیة فقد شھدت الفترة 
   -:التطورات التشریعیة منھا

بشأن التأجیر التمویلي حیث یستھدف القانون  ٢٠٠٧لسنة ) ١١(صدور القانون رقم -
مصدر  إیجادفي التنمیة االقتصادیة وتطویر النظام المالي والمصرفي من خالل  اإلسھام

 اإلنتاجیةجدید للتمویل یعتمد علیة االقتصاد في الحصول على الموارد المالیة للمشاریع 
.عبر قنوات غیر تضخمیة 

أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة بشأن  ٢٠٠٦لعام  ٤٦ رقم قانون صدور-
إدخال تكنولوجیة جدیدة في نظام الدفع والتسویة في الجھاز والمتضمن ونیة االلكتر

یمثل و الدولیةوالمصرفي الیمني لمواكبة تطور التقنیة الحدیثة في المصارف اإلقلیمیة 
. الدولیة والندماج في األنظمة المصرفیة الخلیجیة واإلقلیمیة ااحد أسالیب 

  . األمواللجنة مكافحة غسیل  إنشاء-
.روع قانون مؤسسة  ضمان الودائع المصرفیة شم إعداد تم-
من % ٢٠ار ریال على أن یستوفي كل بنك ملی ٦رفع رأسمال البنوك العاملة إلى -

وانتھاء في  ٢٠٠٥الزیادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة ابتداء من عام 
٣١/١٢/٢٠٠٩  .

-  
  : لمصرفي الیمنيالمستقبلیة لتعزیز كفاءة الجھاز ا اإلصالحات. ٥
ات التي تؤثر على قدرتھ وكفاءتھ یزال الجھاز المصرفي یواجھ العدید من المصاعب والتحدی ال
ھیكلیة  تعزز كفاءة الجھاز المصرفي    وتمكنھ  إصالحاتبمكان تبني  األھمیةبالتالي فإنھ من و

  . من مواجھة  التحدیات ومنھا 
تسھیل زیادة تدفق األموال  من خاللالبنوك فیما بین  لالقتراض نقدیةالسوق ال تطویر

، المعلوماتتشجیع المصارف على نشر وتبادل وواستخدام السیولة داخل النظام المصرفي 
عن البیانات المالیة وزیادة الشفافیة بین  اإلفصاحاألمر الذي یتولد عنھ المزید من 

  .المصارف 
رة حالیا على الجھاز المصرفي المقتص(سیع القنوات التمویلیة المتاحة العمل على تو

وذلك باالتجاه الجاد والسریع نحو إنشاء سوق لألوراق المالیة وتوفیر ) الذاتیة والموارد
  .السوق إلنشاءالمتطلبات األساسیة الالزمة 

 المفیدة لمواجھة التحدیات  األسالیب، كأحد إلى تشجیع  االندماج بین المصارفھنالك حاجة
تقویة  فیھ –خاصة بین المصارف الصغیرة  –جیع على االندماج الراھنة ، حیث أن التش

للجھاز المصرفي ككل كما أن االندماج یسھل على البنوك فتح المجال اإلقلیمي ، حیث 
مازالت األنشطة عبر الحدود محدودة ، وكثیر من المصارف الیمنیة ال تمتلك الحجم أو 

  .  القدرة على العمل في المجال الدولي 
یتواكب مع التطورات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة  لقانون البنوك بماتعدیل  جة إلىھناك حا  
  

  . األسعار:رابعًا
% ١١.٨استقرارًا نسبیًا عند مستوى أقل من  ٢٠٠٥– ٢٠٠١شھد معدل التضخم خالل الفترة 

قد ، و%١٣.٣ إلى٢٠٠٧ثم تراجع في عام  % ١٨.٥ إلى حوالي ،٢٠٠٦ في عامإال أنة ارتفع 
:مجموعة من العوامل أھمھال كمحصلة الزیادة في معدالت التضخم اءت ج
 حیث الزراعیة تالمنتجاأسعار وخاصة  السلع األساسیة لبعض األسعار العالمیةارتفاع

طن في /دوالر ٥٠٠إلى  ٢٠٠٧طن في ینایر /دوالر ١٨٧ارتفع سعر الطن من القمح من 
الظروف المناخیة  بسببتراجع اإلنتاج نتیجة ل% ١٤٨وبزیادة تصل إلى  ٢٠٠٧دیسمبر 

% ٦٢السیئة التي ألمت بالدول المنتجة والمصدرة للغذاء، كما ارتفعت أسعار األلبان بحوالي
%.٦٦وأسعار الزیوت 
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 طن/دوالر  ٢٠٠٧متوسط األسعار العالمیة خالل عام ) ٤(جدول رقم 
  النقلالزیوتاأللبانالقمحالشھر
١٨٧٣٢٠٠٥٦٧٥٨  ینایر

٢٠٦٣٥٢٢٥٦٧٧٠فبرایر
٢١٧٤١٥٠٥٨٥٧٣مارس

٢٢٤٤٥٧٣٦٤٨٨٠إبریل
٢١٦٤٩٩٥٧٤٨٧٥  مایو 
٢٣٢٥١٨١٧٩٢٩٤  یونیو
٢٤٩٥٢١٣٧٨٧٩٢  یولیو

٢٩١٥٠٨١٧٧١١٠٠  أغسطس
٣٩٨٥٠٣٨٧٧٣١٢٣  سبتمبر
٣٧٣٤٨٦٢٨٣٤١٤١  أكتوبر 
٤٣٤٤٦١٣٩٢٥١٢٩  نوفمبر 
٥٠٠٤١٠٠٩٤١١٠٤  دیسمبر

  رة وزارة الصناعة والتجا: المصدر

 ارتفاع أسعار النفط في
األسواق العالمیة األمر 

ارتفاع الذي أسھم في 
عناصر التكلفة في الدول 
المنتجة وبالتالي ارتفاع 

السلع المستوردة،  أسعار
فضًال عن تأثیر ارتفاع 
أسعار النفط على تكلفة 

الشحن والتي ارتفعت من 
 ١٤٠طن إلى /دوالر ٥٨

طن خالل الفترة /دوالر
. ٢٠٠٧دیسمبر  –ینایر 

الین، الجنیة ، الیورو( األخرى األجنبیة مقابل العمالتاألمریكي قیمة الدوالر انخفاض
الیابانومن أوروبا  د جزء كبیر من احتیاجاتھا من السلعكون الیمن تستور ) اإلسترلیني

 ٢٠٠٦في عام % ٢٨.٧والذي بلغ االرتفاع غیر المسبوق لمعدل نمو العرض النقدي 
الزیادة في العرض النقدي في ظل عدم مرونة الجھاز اإلنتاجي المحلي  توبالتالي تحول

تاحة إلى زیادة مباشرة في ومحدودیة الزیادة في العرض الكلي من السلع والخدمات الم
.مستوى األسعار 

 ٢٠٠٦التوسع الكبیر الذي شھده اإلنفاق العام مقارنة باإلیرادات العامة خالل العامین – 
 ٢٠٠٦من الناتج المحلي عام % ١.٥وزیادة مستوى العجز في الموازنة العامة من  ٢٠٠٧

لع والخدمات في ظل ، وبالتالي زیادة الطلب الحكومي على الس٢٠٠٧عام % ٤.٧إلى 
.محدودیة العرض المحلي 

الرئیسیة المغذیة  األسبابة معالجوالسیاسات ل اإلجراءاتتنفیذ حزمة من بمكان  األھمیةھ من أن
  :وذلك من خالل اإلجراءات التالیة لتضخم ل

  یجعل من  على نحوإعادة النظر في السیاسة المالیة الحالیة بأبعادھا المختلفة
الذاتیة تنمیة اإلیرادات  خالل نواالستثمار میة أحد محفزات اإلنتاج السیاسة المال

إعادة ھیكلة النفقات العامة والحد من التوسع في  والضریبیة والحد من التھرب 
 وتقلیلالنفقات الجاریة ، فضًال عن الموائمة بین النفقات االستثماریة والتشغیلیة 

.ازنة العامةعتمادات اإلضافیة في الموإاللجوء إلى فتح 
 تخفیض معدالت نمو العرض النقدي بما یتناسب التحكم في إدارة السیولة المحلیة و

 ورفع كفاءة أدوات السیاسة النقدیة الحقیقي  مع معدالت نمو الناتج المحلي
 تفعیل دور ومھام وزارة الصناعة والتجارة وأجھزتھا ومكاتبھا في الرقابة على

ومحاربة االحتكار  لع والخدمات في األسواق المحلیةمستویات وتحركات أسعار الس
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  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤ الفترةالموقف العام لمیزان المدفوعات خالل (  ) جدول 

  البیان
من الناتج المحلي اإلجمالي%   ملیون دوالر

2005200620052006
633.2205.73.81.0  الحساب الجاري

1700.31390.310.27.2المیزان التجاري -ا
6413.27316.438.338.3:الصادرات منھا
59526733.435.535.3النفط الخام
31.1-28.1-5926.1-4713-الواردات

6.8-5.1-1306.2-860.3-)صافي(الخدمات  -ب

)صافي(الدخل -ج
-

1612.5
-1234.3-9.6-6.5

1405.713568.47.1  )صافي( الجاریةالتحویالت 
1.55.6-253.51059.7-والمالي الرأسماليالحساب 

1.85.9-302.11121-المباشر االستثمار -ا
0.3-61.30.3-48.5أخرىاستثمارات -ب

204.7181.11.21.0الخطاء والسھو
584.41446.53.57.6المیزان الكلي

  .٢٠٠٧كتوبرأ – حصائیةاإل النشرة -البنك المركزي الیمني : المصدر

  . الخارجيالقطاع تطورات : خامسًا
  .میزان المدفوعات . ١

مع دول مجلس وموضوع االندماج  اإلقلیمي لتكامل االقتصاديل كبیرة أھمیةالحكومة أولت 
ة الكبرى، ومواصلة إجراءات وإقامة منطقة التجارة العربیلدول الخلیج العربیة التعاون 

واالحتیاطیات  االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، باإلضافة إلى تحسین إدارة الدین
تحریر التجارة و وتتجھ سیاسة التجارة الخارجیة إلى تعزیز االنفتاح االقتصادي .الخارجیة

لدولي ویؤدي إلى بما یرفع معدل التبادل اوتشجیع الصادرات وجذب االستثمارات الخارجیة، 

    .زیادة الدخل القومي
وفي ضوء ذلك تسعى الحكومة إلى المحافظة على الوضع الجید لمیزان المدفوعات من خالل 

مواصلة تنفیذ سیاسات اإلصالح الھیكلي، وتشیر اإلحصاءات األولیة إلى تحقیق فائض في 
إلى  ٢٠٠٥الر عام ملیون دو ٥٨٤.٤حیث ارتفع من  ٢٠٠٦ –٢٠٠٥میزان المدفوعات لعامي 

مما أدى إلى ارتفاع نسبتھ من ، %١٤٧.٥وبمعدل نمو بلغ  ٢٠٠٦ملیون دوالر عام  ١٤٤٦.٥
من الناتج المحلي خالل العامین على التوالي، وقد انعكس ھذا الفائض %  ٧.٦إلى %  ٣.٥

إلى  ٢٠٠٥ملیون دوالر في نھایة عام  ٥٧٠٤.٧على ارتفاع صافي األصول الخارجیة من 
ویرجع ذلك بدرجة رئیسیة إلى الفائض الُمتحقق  ٢٠٠٦ملیون دوالر في نھایة عام  ٧١٤٩.٣

في الحساب الجاري الذي یمثل المكون األول لمیزان المدفوعات والذي یمثل المعامالت المتعلقة 
حوالي  ٢٠٠٦بالسلع والخدمات والدخل والتحویالت الجاریة، حیث بلغ الفائض بنھایة عام 

ملیون دوالر في العام السابق، بانخفاض  نسبتھ   ٦٣٣.٢ ر، مقابل فائض بلغ ملیون دوال ٢٠٦
كما . ظرًا لنمو الواردات بمعدل أعلى من نمو الصادرات، مما انعكس في تراجعن% ٦٧.٥

 ١٣٠٦.٢ملیون دوالر حیث بلغ  ٤٤٥.٩بمقدار  ٢٠٠٦ارتفع عجز میزان الخدمات خالل عام 
عن العام السابق ویعزى سبب ذلك إلى زیادة % ٥١.٨ ملیون دوالر وبنسبة تراجع بلغت

  . مدفوعات خدمات النقل والتأمین والخدمات التجاریة األخرى
ملیون دوالر عام  ١٠٥٩.٧الحساب الرأسمالي والمالي فائضًا مقداره حقق ومن ناحیة أخرى 

ود السبب ، ویع٢٠٠٦ملیون دوالر عام  ١١٢١، ، وحقق االستثمار المباشر فائضا قدره ٢٠٠٦
  . زیادة استثمارات مشروع تصدیر الغاز الطبیعي المسال إلىفي ذلك 

  .المدیونیة الخارجیة. ٢
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یمثل التمویل الخارجي أحد مصادر التمویل المتاحة لتغطیة فجوة الموارد المحلیة الالزمة 
ھد ش ٢٠٠٧ - ٢٠٠٤لتمویل مشاریع وخطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وخالل السنوات 

 حتى نھایة شھرالمدیونیة المدیونیة الخارجیة للیمن تحسنًا كبیرًا ، حیث بلغت وضع

 ٥.٨ حوالي ٢٠٠٧أكتوبر
وبنسبة تصل  ملیار دوالر

من الناتج %  ٢٨.٣ إلى
المحلي اإلجمالي مقارنة 

ملیار دوالر  ٥.٣بحوالي 
من % ٣٨.٥وبنسبة 

 ٢٠٠٤الناتج المحلي عام 
، ویمكن القول أن وضع 
الیمن من حیث المدیونیة 

من  %٥٢.٥ نسبةأن والمقبولة اقتصادیًا ، فضًال عن الخارجیة یندرج  في الحدود اآلمنة 
ارة عن قروض من قبل مؤسسات التمویل الدولیة والتي تتمیز ھي عب الدیون الخارجیة إجمالي

   .)عام ٤٠تصل إلى (طول فترة السداد قروضھا بانخفاض معدالت الفائدة و

  .البیئة االستثماریة  تطور: سادسا
خالل االستثمار في تحفیز وإدامة النمو االقتصادي سعت الحكومة  ھیلعبإدراكًا للدور الذي 

من  إطالق حزمة من خالل البیئة االستثماریة  تحسین إلى ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦العامین 
ومنھا باالستثمارذات الصلة منظومة القوانین تلك المتعلقة بو والمؤسسیةھیكلیة الصالحات اإل

نظام النافذة الواحدة  إقرار تطبیق  
مصفوفة تحریر مناخ االستثمار وإصدار مجلس الوزراء القرارات  إقرار          

لتنفیذھا الالزمة 
 إعداد مشروع قانون السجل العقاري ومشروعي تعدیلي قانوني التخطیط الحضري

وأراضي وعقارات ألدولھ 
 متطلبات منظمة التجارة مراجعة القوانین ذات الصلة باالستثمار ومواءمتھا مع یجري

القوانین الموحدة لمجلس التعاون الخلیجي العالمیة و
لیة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغیل مشاریع إعداد مشروع قانون لتنظیم عم

البني التحتیة 
لالستثمار للبت في القضایا  ةتفعیل دور المحاكم التجاریة وتخصیص شعبة قضائی

االستثماریة
تشجیع االستثمار نإعادة النظر في قانون ضریبة الدخل بما یضم.

مثل في انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص حدثًا استثماریًا كبیرًا ت ٢٠٠٧ عامكما شھد الیمن في 
االستثماریة في الجمھوریة الیمنیة بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الخاصة في الیمن 

، و قد أسفر المؤتمر عن توقیع العدید من االتفاقیات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة و
.  قتصادیة الھامةفي بعض القطاعات االلمشاریع استثماریة واعدة وكبیرة 

  .اقع االستثمار في الیمنو. ١
تعزیز جاذبیة المناخ االستثماري، إال أن أداء  التي تمت في جانباإلصالحات  منعلى الرغم 

ملیار ریال  ٥١٩.٩متواضعًا، حیث زاد حجم االستثمارات اإلجمالیة من  الزالقطاع االستثمار 
ومع ذلك فقد تراجعت األھمیة النسبیة ،  ٢٠٠٧ملیار ریال عام  ٧٥٢.٤إلى  ٢٠٠٤عام 

الدین الخارجي الى الناتج المحلي 2004-2007م
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عام % ١٨.٤إلى  ٢٠٠٤عام % ٢٠.٣لالستثمار اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 
متأثرًا بدرجة عالیة بالنمو الضعیف لالستثمارات الخاصة  والتي بلغت في المتوسط  ٢٠٠٧

دت ، وعلى العكس من ذلك فقد شھ ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤خالل السنوات % ١٠السنوي 
، وبلغ متوسط %١٣االستثمارات العامة خالل الفترة نموًا جیدًا وصل في المتوسط السنوي إلى 

  %.١٤حوالي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٤معدل النمو السنوي لالستثمار اإلجمالي خالل الفترة 
وفي  االستثماریةة أسھمت في ضعف جاذبیة البیئالجدیر بالذكر أن ھناك مجموعة من المعوقات 

تدني  :ت نمو االستثمارات المحلیة وتدني مساھمة االستثمارات األجنبیة وأبرزھامعدال تخفیض 

 لالقتصاد ومشاكل الطاقة واألراضيضعف القدرات التمویلیة ومستوى خدمات البنى التحتیة 
  . األعمالالمرتبطة باالستثمار فضال عن الضعف في بعض مؤشرات بیئة 

  
  Doing Business ٢٠٠٧مال وضع الیمن في تقریر بیئة أداء األع. ٢

ظھرت خالل السنوات القلیلة الماضیة العدید من المؤشرات اإلقلیمیة والدولیة التي تقیس 
مستوى أداء أجھزة ومؤسسات حكومات الدول وطبیعة أوضاع بیئة أداء األعمال ومناخ 

ل والمستثمرین د طبیعة العالقة بین رجال األعمایاالستثمار فیھا وتساھم ھذه المؤشرات في تحد
  .وحكومات الدول المعنیة بصورة أو بأخرى

وقد احتل الیمن المرتبة رقم 
في الترتیب العام ) ١١٣(

لمؤشر تبسیط وتسھیل أداء 
دولة  ١٧٨األعمال من بین 

تضمنھا تقریر بیئة األعمال 
مقارنة بالمرتبة رقم  ٢٠٠٧

، كما  ٢٠٠٥في تقریر ) ١٠١(
جاء ترتیب الیمن في المرتبة 

دولة  ١٨ثامنة من بین ال
عربیة، الجدیر بالذكر أن الیمن 

احتلت مرتب متقدمة في ستة 
التعامل مع : مؤشرات وھي 

تراخیص البناء لالستثمار، 
تسجیل ملكیة المشروع ، أنظمة 

وقوانین التوظیف، تسجیل 
  .ملكیة المشروع، إنفــاذ العقـــود، تصفیة األعمال

بــدء النشــاط، الحصول على االئتمان ، : بعة مؤشرات وھيفیما كانت مؤشراتھا متدنیة في أر
  ) . االستیراد والتصدیر(حمایة المستثمرین، التجارة عبر الحدود

  
  :المشاریع االستثماریة المسجلة والمرخصة من قبل الھیئة ألعامھ لالستثمار . ٣

  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٤ثمار خالل الفترة تطور االست) ٤(جدول 
2007*2004200٥2006  البیان
519868595917616036752410االستثمار اإلجمالي ملیون ریال

20.318.616.418.4%االستثمار  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
16.114.63.422.1  %معدل نمو االستثمار 

49.441.145.1%االستثمار نسبة االستثمار الخاص إلى إجمالي 
  وزارة المالیة + الجھاز المركزي لإلحصاء : المصدر 

بیانات تقدیریة * 

ال لعامي ترتیب الیمن في مؤشرات تقریري بیئة أداء األعم)٥(جدول 
٢٠٠٧و  ٢٠٠٦

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  المؤشر
  ١٧٥  ١٧٦  169  بــدء النشــاط -١
التعامل مع تراخیص البناء  -٢

  .لالستثمار
38  ٣٥  ٣٤  

  ٦٣  ٦٤  52  أنظمة وقوانین التوظیف -٣
  ٤٤  ٤٣  39  تسجیل ملكیة المشروع -٤
  ١٥٨  ١٥٦  117  الحصول على االئتمان -٥

  ١٢٢  ١٢٠  114  حمایة المستثمرین -٦

  ٨٤  ٨١  127تسدید الضرائب -٧

التجارة عبر  -٨
  )االستیراد والتصدیر(الحدود

100  ١٢٨  ١٢١  

  ٤١  ٤٠  ٣٥  إنفــاذ العقـــود -٩
  ٨٣  ٨٢  ٧٨  تصفیة األعمال - ١٠

  ١١٣  ٩٨  ١٠١  الترتیب
   Doing Business: المصدر
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جمالي المشاریع تشیر اإلحصائیات الرسمیة الصادرة عن الھیئة العامة لالستثمار إلى أن إ

ت بلغ المرخصة والمسجلة من قبل المركز الرئیسي للھیئة وفروعھا ومكاتبھا في المحافظات قد
وحتى نھایة النصف األول من عام ٢٠٠٤الفترة مشروعا استثماریا وذلك خالل  ١٢٩٥حوالي 
فرصة عمل  ٣٥١٤٤، توفر حوالي ملیار ریال  ٧٨٧.٨ تصل إلىاستثماریة بتكلفة  م ٢٠٠٧

 عدد المشاریعمن % ٥١استحوذ القطاع الصناعي على ، وقد )  ٥(كما ھو موضح بالجدول 
ملیار  ٤٥١الصناعیة المرخصة  من إجمالي المشاریع المرخصة بتكلفة استثماریة تصل إلى 

من إجمالي فرص العمل المتوقع توفیرھا % ٥١.٧بنسبة  ١٨١٥٤ریال وفرص عمل بحوالي 
 ،%١٩.٥وبنسبة  مشروعًا) ٢٥٣(بحوالي ھ المشاریع الخدمیة ، تلیمن قبل ھذه المشاریع

المشاریع  ثم  ،% ٢٠.٨بنسبة ٧٣١٠ملیار ریال  وفرص عمل بحوالي ١٦٠.٨وبتكلفھ تبلغ 
  .وفي المرتبة الرابعة المشاریع الزراعیة  وأخیرًا المشاریع السمكیة   یة حالسیا

  
   .تنفیذ أجندة اإلصالحات الوطنیة التقدم في: سابعا

الوطنیة ھدفت  اإلصالحاتتنفیذ مجموعة واسعة من بقامت الحكومة خالل السنوات الماضیة 
  :األھدافتحقیق  إلىمجملھا  في

 تعزیز مكون الحكم الجید بأبعاده المختلفة بما لھ من آثار إیجابیة عدیدة على األداء
.االقتصادي الكلي والقطاعي وتعزیز ثقة المانحین بالیمن 

ة البیئة االستثماریة وتحقیق المناخ االستثماري المالئم تعزیز جاذبی.
یة تعزیز الدور االقتصادي للقطاع الخاص وتحفیز االستثمارات الخاصة المحل

  .واألجنبیة
  :ویمكن تلخیص أھم اإلصالحات التي تم تنفیذھا في التالي 

  
  :اإلصالحات السیاسیة وتوسیع المشاركة الشعبیة . ١

محددًا ھامًا من محددات البیئة االستثماریة واالقتصادیة السلیمة  المستقرةسیة تمثل البیئة السیا
وعنصرًا مھمًا في عملیة جذب االستثمارات الخارجیة، وإدراكًا ألھمیة ھذا العنصر تبنیت الیمن 

  :مجموعة من السیاسات اإلصالحیة في الجانب السیاسي وأھمھا 
وتعزیز مكونات الحكم المحلي ة تبني خیار الالمركزیة المالیة واإلداری  
 بعض التعدیالت الدستوریة والقانونیة إلعادة تشكیل مجلس الشورى  إعدادیجري

وتعزیز المشاركة  االنتخاب،یتم اختیار أعضاءه عن طریق ثانیة تشریعیة كغرفة 
.التشریعیةالسیاسیة للمرأة في السلطة 

 ر نظام الحكم تعدیالت دستوریة لتطوی إجراءیجري حوار واسع حول  
منظمات المجتمع المدني إصدار القوانین المعززة لدور.  
 تم إعداد مشروع قانون جدید للصحافة والمطبوعات

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٤المشاریع االستثماریة المرخصة للفترة )٦(جدول 

السنة
عدد 

المشاریع
التكلفة االستثماریة ملیار 

ریال
قیمة الموجودات الثابتة ملیار 

ریال
عدد فرص 

العمل
2004354111.6678120

2005408138.677.610082

2006351285.6131.111254

2007*18215288.25688

1295787.8363.335144اإلجمالي

  الھیئة العامة لالستثمار: المصدر
٢٠٠٧حتى نھایة النصف األول من عام * 
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  .العام تعزیز إجراءات مكافحة الفساد وحمایة المال اإلصالحات الخاصة ب. ٢

 وإیجاد البیئة االستثماریة الجاذبة وتحسینمكونات منظومة الحكم الجید  وفي سیاق تعزیز
تركزت اإلطار القانوني والتنظیمي والمؤسسي للحد من الفساد والحفاظ على المال العام 

: اآلتیةفي الجوانب  اإلصالحات
 إصدار قانوني الذمة المالیة ومكافحة الفساد
 واختیار أعضائھا والبدء في مزاولة الھیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد تشكیل

.بشان مكافحة الفساد  ٣٩القانون رقم وفقًا لنصوص مھامھا 
 مراجعة نظم وقواعد البیانات والمعلومات المعنیة بحمایة المال العام والكفیلة بتفعیل

مبدأ المساءلة ضد المخالفین من خالل إنشاء مشروع نظام معلومات حمایة المال 
  العام ومكافحة الفساد

شمل الشركات ولموظفین إنشاء سجل بحاالت الفساد على مستوى الجمھوریة سی
  .العمومیین المتورطین في حاالت الفساد

األطر التشریعیة للمساعدات العینیة والنقدیة وكذلك تصمیم وتنفیذ  استكمال وضع
.م٢٠٠٧نظام متكامل للمساعدات خالل العام 

  لجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما یضمن استقاللھ الكامل ھیكلة اإعادة یجري
بھ وفق أفضل الممارسات الدولیة  المناطةالمھام  أداءتمكینھ من  ووإداریا مالیًا 

ء وتقدیم مشروع قانون الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مجلس الوزرا
.إلقراره ورفعة إلى مجلس النواب

 المصادقة على دلیل المشتریات العامة الوطني، وكذلك على األدلة اإلرشادیة
للمناقصات، وسیتم البدء بنشر المعلومات الخاصة بالمشتریات  والوثائق النمطیة

على شبكة االنترنت
 الممارسات الدولیة أفضلإقرار قانون المناقصات والمشتریات وفق
مشروع قانون المجلس األعلى للمراجعة والمحاسبة  مراجعة.
 ة وضع الخطومبادرة الشفافیة في قطاع الصناعات االستخراجیة االنضمام إلى

.ھا العمل الالزمة لتنفیذ
  

  .إصالح الخدمة المدنیة . ٣
 تطبیق نظام البطاقة الوظیفیة بالبصمة والصورة، األمر الذي ساھم في الحد من

. الموظفین الوھمیین والمزدوجین
تم االنتھاء من إعداد دراسة خاصة بمراجعة دور ووظیفة الدولة.
ادة البناء والھیكلة لسبع وحدات إداریةیجري حالیًا استكمال المرحلة األولى من إع.
 مواصلة تطبیق نظام التوظیف اآللي في إجراءات التوظیف الجدید خالل العام

، ویعتمد عمل ھذا النظام على مبدأ الجدارة والشفافیة واالستحقاق٢٠٠٦
 تم اتخاذ العدید من اإلجراءات لترسیخ األسس والمعاییر الموضوعیة في شغل

لسنة ) ٤٣(د األجور من بینھا إصدار الالئحة التنفیذیة للقانون قم الوظائف وتحدی
٢٠٠٥ 

  
  .العامة ةالموازن ات السیاسة المالیة وتعزیز فعالیةإصالح. ٤

تحقیق االستقرار المالي وزیادة النمو االقتصادي تم اتخاذ في  بھدف تعزیز دور السیاسة المالیة 
: یاسة المالیة أھمھامجموعة واسعة من اإلصالحات في جانب الس

ربط السیاسات المالیة بالمتغیرات االقتصادیة الكلیة
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استمرار عملیة تطویر وتحدیث التشریعات المالیة.
استمرار العمل على مشروع حوسبة النظام المالي الحكومي والربط الشبكي
 تنفیذ برنامج إصالح المالیة العامة بالتعاون مع��DB
انوني إلنشاء الوحدات الحسابیة على مستوى المدیریات تم استكمال اإلطار الق

وتجھیزھا باإلمكانیات المختلفة، 
 حیث توجت ھذه اإلصالحات بموافقة ، إصالح نظام المناقصات والمزایدات العامة

مجلس النواب على قانون المناقصات والمزایدات العامة وتشكیل اللجنة العلیا 
.للمناقصات والمزایدات

إدخال بعض التعدیالت على قانون الضرائب على وون ضریبة المبیعات قان إقرار
  اإلنتاج واالستھالك والخدمات

إنشاء المحاكم الضریبیة في كل من صنعاء وعدن  
 النظام اآللي إدخالتم تحدیث النظام الجمركي من خالل مشروع.

كبرى ومنظمة التجارة اإلصالحات الخاصة باالنضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربیة ال. ٥
  .WTOالعالمیة 

  :تم اتخاذ اإلصالحات التالیة 
 انضمام الیمن إلى البرنامج التنفیذي التفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین

الدول العربیة والمصادقة النھائیة على االتفاقیة 
اعة إنشاء نقطة اتصال مع منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى في وزارة الصن

والتجارة وتحدید مھامھا 
 أقرار مذكرة نظام التجارة الخارجیة وتقدیمھا لمنظمة التجارة العالمیة.
ة والقوانین االقتصادیة والمالیة یتنفیذ مجموعة من التعدیالت في القوانین التجار

المرتبطة باتفاقیات منظمة التجارة العالمیة 
 ٢٠١٠ - ٢٠٠٨خالل السنوات القادمة وطنیة ال أجندة اإلصالحاتوستتواصل عملیة تنفیذ 

  
  .لتقدم في تخصیص تعھدات مؤتمر المانحین مستوى ا:  ثامنًا

  ینتعھدات المانححجم .١
وصل حجم المبالغ المتعھد بھا خالل وبعد مؤتمر المانحین لدعم البرنامج االستثماري لخطة 

بعد إضافة التعھدات  ٢٠١٠-٢٠٠٦التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الثالثة للتخفیف من الفقر 
حتى نھایة عام ) فرنسا، إسبانیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، والدنمرك(الجدیدة كتعھدات 

التزامات بعض الجھات المانحة قبل انعقاد مؤتمر  وبإضافةملیار دوالر، ) ٥.٠٧٦(إلى  ٢٠٠٧
 تصل الىتعھدات لي الالمانحین والتي لم تندرج في إطار البرنامج االستثماري فإن إجما

من إجمالي الفجوة التمویلیة للمشاریع ذات %٨٥.٨ حواليتمثل ملیار دوالر )  ٥.٤٠٧(
، فیما %٥٤وقد شكلت نسبة الھبات من إجمالي التعھدات  ملیار دوالر، ٦.٣ األولویة والبالغة

من إجمالي % ٤٨.٧وقد مثلت تعھدات دول مجلس التعاون  ،%٤٦مثلت القروض المیسرة 
التعھدات، األمر الذي یعكس مستوى تطور العالقة وتمیزھا بین الیمن ودول المجلس، فیما 

 ، واحتلت بقیة الدول الثنائیة الصدیقة%٣٧شكلت تعھدات المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة 
  %١٤,٣نسبة

  )ملیون دوالر(مر المؤت) ما قبل وبعد(إجمالي التعھدات خالل مؤتمر المانحین، باإلضافة إلى تعھدات ) 7(جدول 

  المؤسسة المانحة/ الدولة  م
ما قبل 
المؤتمر

ما بعد في اجتماع مؤتمر
المؤتمر

إجمالي 
التعھدات المانحین بلندن
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331.002,300.000.002,631.00دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

0.001,847.00165.002,012.00  المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة متعددة األطراف

0.00578.00186.00764.00الدول ذات العالقات الثنائیة

  331.004,725.00351.005,407.00إجمالي كلي للتعھدات

  مستوى التقدم في تخصیص التعھدات. ٢
وفي إطار جھود الحكومة ممثلة بوزارة التخطیط والتعاون الدولي وبالتعاون مع مختلف الجھات 

مال إجراءات التخصیص للتعھدات، فقد بلغ إجمالي التخصیصات حتى دیسمبر المانحة في استك
ملیون دوالر موزعة على مشاریع البرنامج االستثماري، وتمثل نسبة ) ٣٦٣٠.٨٣(مبلغ  ٢٠٠٧
) ٦.٣(من إجمالي الفجوة البالغة % ٥٧.٦٢كما تمثل نسبة  من إجمالي التعھدات،% ٦٧.٢

ملیون ) ٨٣٦(المبالغ التي تم توقیع اتفاقیات التمویل لھا مبلغ ملیار دوالر، في حین بلغ إجمالي 
، من إجمالي التعھدات%) ١٥.٥(، وبنسبة من إجمالي التخصیصات%) ٢٣(دوالر وبنسبة 

التخصیصات وتوزیع التخصیصات على مستوى القطاع والجھات والجداول التالیة توضح 
  .المانحة

  
  غ المتعھد بھا وكذا الموقع علیھا كاتفاقیات بحسب الجھات المانحةإجمالي التخصیصات من المبال)٨(جــدول 

مبلغ التعھدالمـانـــح  م
الموقع علیھ  المخصص

النفاذ
% النسبةالمبلغ%النسبة المبلغ

 ٢٦٣١١٧٤٤٦٦.٣١٧٨٦.٨دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

 ٢٠١٢١٣٢٧٦٦.٠٤٨١٢٣.٩المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة

 ٧٦٤٥٥٩.٨٣٧٣.٣١٧٧٢٣.٢الدول الثنائیة الصدیقة

٨٣٦١٥.٥  ٥٤٠٧٣٦٣٠.٨٣٦٧.٢اإلجمــالي

  
  .توزیع التخصیصات لتغطیة الفجوة التمویلیة حسب القطاعات . ٣

أسفرت نتائج مراجعة البرنامج االستثماري في ضوء التعھدات واتجاھات المانحین عن تحدید 
ملیار دوالر، وترجع الزیادة في الفجوة إلى إضافة عدد من ) ٦.٣(ویلیة بمبلغ الفجوة التم

 ٨٥(دم لمؤتمر المانحین البرامج والمشاریع التي لم تكن مدرجة في البرنامج االستثماري المق
ویوضح الجدول التالي نتائج تخصیصات التعھدات لتمویل الفجوة التمویلیة حسب  ،)مشروعًا

یت قطاعات وحظ%. ٥٧.٦٢ات إلى إجمالي الفجوة نسبة التخصیص القطاعات حیث بلغت
یلیھا ،من إجمالي الفجوة لتلك القطاعات % ٧٤.٩٥التنمیة البشریة والحمایة االجتماعیة بنسبة 

وقطاعات الحكم الجید واإلصالحات المؤسسیة بنسبة % ٦٣.٤٥قطاعات البنیة التحتیة بنسبة 
  .  داف الخطةوھو ما یتسق مع أولویات وأھ% ٤٣.٢٩
  ملیون دوالرنتائج تخصیصات التعھدات لتمویل الفجوة التمویلیة حسب القطاعات  )٩(جــدول 

القطـــــــاع
الفجوة التمویلیة لإلنفاق 

٢٠١٠-٢٠٠٧االستثماري 
إجمالي 

التخصیصات

نسبة التخصیصات إلى 
للقطاع الفجوة التمویلیة

%

١,٠٧١.٥٠١٨٠.٨٠١٦.٨٧  )النفط،األسماك، الزراعة(اإلنتاجیةالقطاعات  

٢,٨٨٠.٩٢١,٨٢٧.٨٠٦٣.٤٥)النقل،المیاه)الطرق،الكھرباء(البنیة التحتیة
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التنمیة البشریة وشبكة األمان 
)االجتماعي األمانالتعلیم،الصحة،شبكة (االجتماعي

١,٩١٢.٩٧١,٤٣٣.٧٠٧٤.٩٥

٤٣٥.٤٦١٨٨.٥٣٤٣.٢٩الحكم الجید واإلصالحات المؤسسیة

٣,٦٣٠.٨٣٥٧.٦٢  ٦,٣٠٠.٨٥  جمـــــــالياإل

  
  .یمن في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةلخارطة الطریق الندماج ا: تاسعا
 في الوقت الحاضرالیمن لالنضمام إلى مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  لقضیة تأھی تحظى

ساط النخب السیاسیة الرسمیة والشعبیة وبین أو تباھتمام واسع وكبیر على كافة المستویا
والثقافیة ، فضال عن أنھا احتلت أولویة لدى  القیادة السیاسة في الیمن و قادة دول مجلس 

  .التعاون لدول الخلیج العربیة
وقد شھدت العالقات الیمنیة الخلیجیة حراكًا كبیرًا وتطورات نوعیة وباألخص بعد موافقة قمة 

الخلیج العربیة على انضمام الیمن إلى بعض لقادة دول مجلس التعاون لدول  ٢٠٠١مسقط 
إلى الحد األدنى من منظمات المجلس وما تالھا من قرارات في القمم الالحقة لتأھیل الیمن 

ومشاركة األمانة العامة لدول مجلس التعاون في مستوى التنمیة البشریة السائد في دول المجلس 
ر استكشاف الفرص االستثماریة في ومؤتم) ٢٠٠٦نوفمبر (رعایة كل من مؤتمر المانحین 

 تعزیزإلى جانب إقامة العدید من األنشطة والفعالیات التي ھدفت إلى ) ٢٠٠٧إبریل (الیمن 
وقد تركزت الخطوات العملیة في  .العالقات السیاسیة واالقتصادیة بین الیمن ودول المجلس

  :اآلتیةالجوانب 
التخطیط والتعاون الدولي ودول  یة مشتركة من الیمن ممثلة بوزارةتشكیل لجنة فن.١

مجلس التعاون ألعداد الدراسات الالزمة لتحدید االحتیاجات التمویلیة للیمن وتحویلھا 
إلى خطة عمل وبرامج محددة األبعاد والمدى الزمني ، وفق برنامج استشاري یغطي 

اون وبما یؤدي إلى تأھیل الیمن تنمویًا لالنضمام إلى مجلس التع ٢٠١٥-٢٠٠٦الفترة 
.لدول الخلیج العربیة 

لالقتصاد التنموي  تأھیلعن الفي الیمن وفي دبي  عدد من الفعالیات والندوات تنظیم .٢
في مجلس التعاون ، ویجري الترتیب لندوة في مارس االندماج  ومتطلبات,الیمني

 إلىوقد ھدفت جمعھا . العامة لمجلس التعاون في مدینة الریاض  األمانةالقادم في 
  ة رؤیة محددة الندماج الیمن في مجلس التعاونبلور

األمانة العامة  مشتركة معم برعایة ٢٠٠٦عقد مؤتمر المانحین في لندن في نوفمبر .٣
لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وقد بلغت مساھمة دول المجلس حوالي 

.من إجمالي التمویل الذي حصلت علیھ الیمن في المؤتمر% ٤٥
م والذي ٢٠٠٧ستكشاف الفرص االستثماریة في الیمن في إبریل من العام عقد مؤتمر ا.٤

خرج بنتائج جیدة تمثلت في التوقیع مع الشركات الخلیجیة على إقامة مجموعة من 
. المشاریع االستثماریة في مجاالت الطاقة والتعدین والصناعة والسیاحة

س التعاون لدول الخلیج إعداد مسودة أولیة لخارطة الطریق الندماج الیمن في مجل.٥
العربیة من قبل فریق من الخبراء الدولیین في مركز البحوث االجتماعیة واالقتصادیة 

 )CASE  (وقد ركزت على المسارات التالیة :  
a. مسار الشراكة التجاریة ودورھا في عملیة التكامل االقتصادي واندماج الیمن

في اقتصادیات دول مجلس التعاون الخلیجي
b. لالقتصاد الیمني في  واالندماجاالستثماري وأھمیتھ في تعزیز التكامل المسار

اقتصادیات دول مجلس التعاون الخلیجي
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c. مسار العمالة الیمنیة ودورھا في اندماج الیمن في اقتصادیات دول مجلس
التعاون الخلیجي 

d.البناء المؤسسي الالزم لتأھیل الیمن لالنضمام إلى مجلس التعاون الخلیجي
e.ار التمویلي الذي یبن أھمیة توفیر مصادر التمویل الكافیة لتأھیل االقتصاد المس

الیمني والوصول إلى الحد األدنى لمؤشرات التنمیة البشریة السائدة في دول 
.المجلس

المعالجات المتخذة لتسویة أوضاع المتقاعدین والمنقطعین في القوات المسلحة : عاشرًا 
  .واألمن 

أوضاع المتقاعدین والمنقطعین عن الخدمة في القوات والمسلحة واألمن بعد عام احتلت قضیة معالجة 
رئیس الجمھوریة حفظة اهللا ومثلت أولویة بالنسبة / موقع الصدارة في اھتمام فخامة األخ  ١٩٩٤

تذلیل الصعاب وتسھیل عمل اللجان بالحكومة  قامت، وقد  ٢٠٠٧للحكومة منذ تشكیلھا في إبریل 
من خالل التقاریر األسبوعیة المقدمة من قبل كل من نائب رئیس الوزراء جھا أوًال بأول ومتابعة نتائ

لإلجراءات التي  اامتدادوزیر الداخلیة ووزیر الدفاع ، مع العلم أن إجراءات الحكومة الحالیة تعتبر 
والمنقطعین  اتخذتھا الحكومة السابقة ویمكن تلخیص أھم المعالجات المنفذة لتسویة أوضاع المتقاعدین

  :في القوات المسلحة واألمن في التالي 
تسویة أوضاع منتسبي القوات المسلحة واألمن وتحسین مستویات المرتبات واألجور ضمن .١

.ألف متقاعد ١٢٥المرحلة األولى من إستراتیجیة األجور والمرتبات وقد استفاد منھا أكثر من 
ممن شملتھم قرارات رئیس الجمھوریة القائد  تشكیل لجان الستقبال وقید العائدین من التقاعد.٢

لجان الستقبال التظلمات، وقد بلغ عدد الحاالت التي تمت ،كما شكلت األعلى للقوات المسلحة 
.حالة تسویة وتظلم  ١١٣٦٠٤دراستھا ومراجعتھا ألغراض المعالجة حوالي 

تسبي وزارة الدفاع حالة لمن ٥٨٤٦١حالة منھا  ٨٦٢٤٦بلغ عدد الحاالت التي تمت معالجتھا .٣
.حالة لمنتسبي األمن السیاسي  ٧١٥٦حالة لمنتسبي وزارة الداخلیة و ٢٠٦٢٩و

.ملیار ریال  ٢٦.٨بلغت التكلفة المالیة للمعالجات حوالي .٤
تم استقبال المتقاعدین الذین تم إعادتھم إلى الخدمة والمنقطعین عن الخدمة في المعسكرات .٥

وعقد اللقاءات معھم واالستماع إلى مالحظاتھم وحل قضایاھم وتوفیر متطلبات السكن والغذاء 
  .من قبل فخامة رئیس الجمھوریة وقیادة وزارتي الدفاع والداخلیة 

المالحق

  )ملیون ریال( ٢٠٠٦-٢٠٠٥إلجمالي بحسب القطاعات للعامین تطور الناتج المحلي ا) ١( جدول
2007***2006**2005*  البیان

320850137600384100219الجاري اإلجماليالناتج المحلي 
206592024413662938651الناتج المحلي الجاري للقطاعات غیر النفطیة

114258113186721161567الناتج المحلي الجاري لقطاع النفط والغاز
315466325469337234  الحقیقي اإلجماليالناتج المحلي 

277708290829306824الناتج المحلي الحقیقي للقطاعات غیر النفطیة
377583464030410الناتج المحلي الحقیقي  لقطاع النفط والغاز

  %نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي
5.63.23.6  %الحقیقي  اإلجمالينمو الناتج المحلي 

4.75.5  6.5نمو الناتج المحلي الحقیقي للقطاعات غیر النفطیة
12.21-8.26-0.79-نمو الناتج المحلي الحقیقي  لقطاع النفط والغاز
  %تركیب الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة

100.0100.0100.0  % باألسعار الجاریة اإلجماليالناتج المحلي 
64.464.971.7الناتج المحلي الحقیقي للقطاعات غیر النفطیة

35.635.128.3نمو الناتج المحلي الحقیقي  لقطاع النفط والغاز
  توقعات***                أرقام تقدیریة أولیة**        أرقام فعلیة أولیة*         
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م٢٠٠٧-٢٠٠٤ـرات القطــــــــــــاع المصرفي مؤشــــ ) ٥(جدول 
٢٠٠٧نوفمبر٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

)ملیار ریال( إجمالي أصول البنوك 
%معدل النمو  

%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  
كنسبة من إجمالي أصول البنوك والبنك المركزي 

%

٦٦٠
-

٢٥.٨
٣٧.٩

٧٥٣.٦
١٤.٢
٢٣.٥

٣٨

١٠٠٦.٢
٣٣.٥
٢٦.٨
٣٩.٥

١٢٣٠
٢٢.٢

٣٠
٤٣.٤

) ملیار ریال (إجمالي الودائع 
% معدل النمو 

% نسبة الودائع إلى الخصوم 
%نسبة الودائع إلى الناتج المحلي 

٥٧٦.٣
-

٨٧.٣
٢٢.٥

٦٤٠
١١.١
٨٤.٩

٢٠

٨٥٣.٨
٣٣.٤
٨٤.٨
٢٢.٧

٩٧٨
١٤.٥
٧٩.٥
٢٣.٩

)ملیار ریال(إجمالي السلفیات للقطاع الخاص 
% معدل النمو 

% سبة من إجمالي الودائع كن
%كنسبة من الناتج المحلي 

١٨٣.٦
-

٣١.٩
٧.٣

٢٢٣
٢١.٥
٢٩.٦

٧.٥

٢٦٣
١٧.٩
٣٠.٨

٧

٣٥٢
٣٣.٨

٣٦
٨.٦

٣٧.٣٤٨.٩٧١.٢٧٨.٥)ملیار ریال(إجمالي رأس المال واالحتیاطیات 
٥.٧٦.٥٧.١6.4% كنسبة من إجمالي األصول 

  
  

٢٠٠٧-٢٠٠٤مؤشرات القطاع  النقدي ) ٤( جدول
  ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  السنوات 

  العرض النقدي  ملیار ریال 
  %النمو  معدل

٩١٧  
١٥.٠٤  

١٠٥٠  
١٤.٥  

١٣٥١  
٢٨.٦٧  

١٤٨٥  
٩.٩  

  :   مكونات العرض النقدي
  )ملیار ریال( النقد    
  %كنسبة من العرض النقدي    

  ) ملیار ریال (شبھ النقد  
%كنسبة من العرض النقدي  

  
٣٩١  

٤٢.٥٨  
٥٢٦  

٥٧.٤٢  

  
٤٤٢  

٤٢.١٦  
٦٠٨  

٥٧.٨٤  

  
٥٥٨  

٤١.٣  
٧٩٣  

٥٨.٧  

  
٥٥٥  

٣٧.٤  
٩٣٠  

٦٢.٦  
  رض النقدي العوامل المؤثرة على الع
  )ملیار ریال( صافي األصول الخارجیة

  % معدل النمو   
  )ملیار ریال(ي االئتمان المحـلي صاف

  %معدل النمو  
  )ملیار ریال (صافي اقتراض الحكومة   

  %معدل النمو        
ملیار (صافي مطالبات القطاع الخاص 

  )ریال
  %معدل النمو   
  )ملیار ریال(ألخرى  صافي البنود ا
  % معدل النمو  

  
١١١٨  
١٥.٠٤  

١٢٠  
٢٩.٤٨  

- ٦٥   
٤١.٣  
١٨٦  

  
٣٣.٨١  

- ٣٢٠  
٢٠.٠٨  

  
١٢٧١  
١٣.٦٩  

١٣٣   
١٠.٢٣  

- ٩٣   
٤٣.٠٨   

٢٢٦  
  

٢١.٥١  
- ٣٥٥   

١٠.٥٨   

  
١٦٧٥  
٣١.٧٩  

١١٨  
-١١.٢٨  
-١٥١  

٦٢.٣٧  
٢٦٩  

  
١٩.٠٣  

-٤٤٢  
٢٤.٥١  

  
١٧٢٠  

٢.٧  
٢٧١  

١٢٩.٦  
-٩٩  
-٣٤.٤  

٣٧٠  
  

٣٧.٥  
-٥٠٦  

١٤.٤  
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  م ٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلیرادات العامة والنفقات ) ٢( جدول
20042005٢٠٠٦٢٠٠٧

٨١٢١٥٢١١١٠٨٤١١٤٣٤٥٠٦١٣٧٢١٨٠إجمالي الموارد العامة والمنح

٧٩٣٤٧١١٠٩٧١٠٥١٤٣٤٥٠٦١٣٥٢٢٨٧إجمالي الموارد الذاتیة

٨٦٧٤٩٧١١٦٩٢٤٢١٤٠٥٥٥٢١٥٩٩٩٤٣إجمالي االستخدامات وصافي اإلقراض
٥٠٥٣٥٥٧٥٢٦٨٩١٠٦٠٠١٠٩٧٧٧٥٢إیرادات نفطیة

٢٤٠١٦٣٢٨٤٤١٦٢٦٥١٥٨٢٦٥٤٠٤ت الضریبیةاإلیرادا

-٢٨٩٥٤٢٢٧٧٦٣-٥٨٤٠١-٥٥٣٤٥العجز الكلي

-٦٢٤٥٨١٩٣٩٣٥-٣٧٩٩٤-٥١٦٨٢العجز الصافي

  
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤إیرادات العامة والنفقات العامة إلى الناتج المحلي ) ٣(جدول 

2004200520062007
31.734.638.233.4إجمالي الموارد العامة والمنح

31.034.238.232.9الذاتیةإجمالي الموارد 
الي  تخداماتإجم افي  االس وص

33.836.437.438.9اإلقراض
19.723.528.223.8إیرادات نفطیة

9.48.97.16.5الضریبیة اإلیرادات
2.21.71.51.3العجز الكلي

2.01.61.41.3العجز الصافي
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)ملیون دوالر(المؤتمر ) ما قبل وبعد(إجمالي التعھدات خالل مؤتمر المانحین، باإلضافة إلى تعھدات ) ٦(جدول 

المؤسسة المانحة/ الدولةم
ما قبل 
المؤتمر

في اجتماع 
ما بعد مؤتمر

المؤتمر
إجمالي التعھدات

المانحین بلندن

3312,300.0002,631.00دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

1811,000.001,181.00المملكة  العربیة السعودیة1

100100سلطنة عمان2

500500قطر3

200200الكویت4

150500650اإلمارات العربیة المتحدة5

00مملكة البحرین 6
المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة متعددة 

01,847.001652,012.00األطراف

7
الصندوق العربي لإلنماء 
70085785االقتصادي واالجتماعي 

200200البنك اإلسالمي  للتنمیة 8

٨٠.٠٠495*415البنك الدولي    9

2020صندوق األوبك10

9090األمم المتحدة 11

12
الصندوق الدولي للتنمیة 

7070)ادإیف(الزراعیة 

13
الصندوق الدولي لمكافحة 
3232المالریا وفیروس اإلیدز

220220صندوق النقد العربي14

100100المفوضیة األوربیة15

0578186764الدول ذات العالقات الثنائیة

230230بریطانیا16

4040كوریا الجنوبیة17

9191ھولندا18

190190ألمانیا19

130130فرنسا 20

1212إیطالیا21

1515**الیابان   22

2626اسبانیا23

2121الوالیات المتحدة األمریكیة24

99الدنمارك25

3314,725.003515,407.00إجمالي كلي للتعھدات

.البنك الدولي لتغطیة الفجوة التمویلیة بعد المؤتمریمثل المبلغ ما تعھد بة 
.ملیون دوالر وھناك مقترح أولي للتخصیص ٢٠- ١٥المبالغ المتعھد بھا سنویًا من الجانب الیاباني ما بین  **
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:وفقا لحاالت المعالجة التي تمت) وزارة الدفاع( بیانات المعالجة بحسب المحافظات في القوات المسلحة ) ٨(جدول 

  المحافظة  م
المنقطعین وتم إعادتھم إلى 

  الخدمة
  المعادین للخدمة من التقاعد

الحاالت التي تمت تسویة أوضاعھا 
  على التقاعد

  اإلجمالي

  إجمالي  أفراد  ضباط  إجمالي  أفراد  ضباط  إجمالي  أفراد  ضباط  إجمالي  أفراد  ضباط
  ٣٢١٦  ٢٢٤٣  ٩٧٣  ١٦٤٢  ١٢١٢  ٤٣٠  ٥٣٣  -  ٥٣٣  ١٠٤١  ١٠٣١  ١٠  عدن  ١
  ٥١٧٩  ٣٦٩٣  ١٤٨٦  ٢٦١١  ٢٠٧٥  ٥٣٦  ٩٤٥  -  ٩٤٥  ١٦٢٣  ١٦١٨  ٥  لحج  ٢
  ٧٤١  ٦٠٠  ١٤١  ١٨٤  ١١٩  ٦٥  ٧١  -  ٧١  ٤٨٦  ٤٨١  ٥  المكال  ٣
  ٤٤١٢  ٣٤٢٨  ٩٨٤  ١٩٤٦  ١٥٣٩  ٤٠٧  ٥٦٢  -  ٥٦٢  ١٩٠٤  ١٨٨٩  ١٥  أبین  ٤
  ١٢٠٩  ١١٠٧  ١٠٢  ٣١٢  ٢٧٠  ٤٢  ٥٦  -  ٥٦  ٨٤١  ٨٣٧  ٤  شبوة  ٥
  ١٠٢  ٦٨  ٣٤  ١٤  ١٢  ٢  ٢٧  -  ٢٧  ٦١  ٥٦  ٥  المھرة  ٦
  ١٩٧٦  ١٢٥٣  ٧٢٣  ٧٤٩  ٥٨١  ١٦٨  ٥٢٠  -  ٥٢٠  ٧٠٧  ٦٧٢  ٣٥  الضالع  ٧
محافظات   ٨

  مختلفة
٨٨١١  ٨٢٦٠  ٥٥١  ٨٤٠٠  ٨١٨٩  ٢١١  ٣٢٥  -  ٣٢٥  ٨٦  ٧١  ١٥  

  ٢٥٦٤٦  ٢٠٦٥٢  ٤٩٩٤  ١٥٨٥٨  ١٣٩٩٧  ١٨٦١  ٣٠٣٩  -  ٣٠٣٩  ٦٧٤٩  ٦٦٥٥  ٩٤  اإلجمالي العام

  حاالت الطلبات المستبعدة وفقا للفئات والمحافظات) ١٠(جدول 

  الضالع  المھرة  شبوة  أبین  المكال  لحج  عدن  المحافظة  م
جمعیة 

  المتقاعدین
محافظات 

  مختلفة
  إجمالي

  ٣٥٣٤  ٤١٠  ٢٠٩  ٣٧٥  ٧  ١٦٠  ٦١٢  ٩٧  ٧١٠  ٩٥٤  ضباط  ١
  ٢٣٨٢٤  ٦٢٣  ٠  ٤٠٦٨  ١١٠  ٢٥٦٣  ٨٥١٧  ٩٧٨  ٤٨٥٧  ٢١٠٨  أفراد  ٢

  ٢٧٣٥٨  ١٠٣٣  ٢٠٩  ٤٤٤٣  ١١٧  ٢٧٢٣  ٩١٢٩  ١٠٧٥  ٥٥٦٧  ٣٠٦٢  اإلجمالي العام
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)٣(في وزارة الداخلیة جدول  لوفئات االستبعاد والتنزی) ١١(جدول 

  الفئة
مستوفین 
  حقوقھم

طلبات لما قبل 
١٩٩٤  

قوى 
  عاملة

ال توجد لھم 
  بیانات

  مكررین
غیر مشمولین 

  بالقرار
تحت 
  النظر

  اإلجمالي

  ٢٠٧٣  ٠  ٠  ٣٤٩  ٣٣٠  ٠  ٧٩  ١٣١٥  ضباط
  ٩٧١٦  ١٦٦٧  ٤٨٣  ١٩٨٥  ٣٠٢٨  ٣٥  ١٩٢٢  ٥٩٦  أفراد

  ١١٧٨٩  ١٦٦٧  ٤٨٣  ٢٣٣٤  ٣٣٥٨  ٣٥  ٢٠٠١  ١٩١١  إجمالي

  المدیونیة الخارجیة) ٧(جدول 

٢٠٠٧*٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  البیان

ملیون دوالر   

١٨١٤١٧٤٣١٧٢٩١٧٣٢الدول األعضاء في نادي باریس

١٠٠٠٩٥١٩٥٩.٧١٠٠٧  الدول غیر األعضاء في نادي باریس

٢٥٦٨٢٥١٤٢٧٨٢٣٠٣٢مؤسسات التمویل الدولیة 

٥٣٨٢٥٢٠٧٥٤٧٠٥٧٧١اإلجمالي
%من إجمالي المدیونیة 

٣٣.٧٣٣.٥٣١.٦٣٠الدول األعضاء في نادي باریس

١٨.٦١٨.٣١٧.٥١٧.٥الدول غیر األعضاء في نادي باریس

٤٧.٧٤٨.٣٥٠.٩٥٢.٥مؤسسات التمویل الدولیة 
٢٠٠٥دیسمبر   –النشرة الشھریة  –البنك المركزي : المصدر

إلى نھایة شھر أكتوبر فقط  ٢٠٠٧بیانات * 

  

  
  
  
  
  
  
  
  


