
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجمھوریة الیمنیة 

  الدولي والتعاون  التخطیط وزارة
  طاع الدراسات والتوقعات االقتصادیةق

النشرة  الفصلیة 

 االقتصادیة للمستجدات
  

Quarterly Economic Update Bulletin

  )٤(العدد  – السنة الثانیة  

 

  ٢٠٠٤ دیسمبر

     
  
  



  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

إن الھدف من إصدار وزارة التخطیط والتعاون الدولي لھذه النشرة الفصلیة ھو لتحلیل بیانات 
تطورات  وترصد بصورة منتظمة ناقشحیث سُت) اإلنتاجیة والخدمیة(كافة األنشطة االقتصادیة 

المالیة ( التوقعات االقتصادیةعملیة إجراء من تسھل  حتى ة الكلییة االقتصادالمؤشرات 
. لنمو وتشجع االستثماراقتصادیة تؤدي إلى زیادة اوضع سیاسات  یسھم في عملیةمما ) والنقدیة

باإلضافة إلى ذلك سیتم تخصیص موضوع اقتصادي معین ألي من القطاعات والمؤشرات 
  . ومتعمقة من وقت ألخر االقتصادیة یتم تحلیلھ بصورة دقیقة

  
عن الناتج القومي اإلجمالي  عرضتقدیم من السنة الثانیة بدأت النشرة ب )رابعال(في ھذا العدد و

، حیث ركز ھذا العدد مستوى أداء القطاعات السلعیة ومدى مساھمتھا في الناتج المحلي ثم بیان
نشرة تناولت مسار تطور كما أن ال. على تحلیل أداء القطاع الزراعي بفروعھ المختلفة 

  .المؤشرات المالیة والنقدیة بصورة عامة وشاملة
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)ملیار ریال ( ٢٠٠٤سبتمبر  -اإلیرادات العامة للفترة من ینایر 

فعلیةإعتمادات 
 االنحراف

%

510.8585.215إجمالي اإلیرادات

463.5554.820جاریة

0.10.252133رأسمالیة 

89-15.71.8المنح
متحصالت القروض ومبیعات 

0.00.1130األسھم

10-31.528.2القروض

)ملیار ریال (  ٢٠٠٤سبتمبر  -النفقات العامة للفترة من ینایر 

558.5606.69اإلجمالي العام للنفقات

375.8419.212النفقات الجاریة

142.1157.511الرأسمالیة واالستثماریة

30-27.119اإلقراض والمشاركة في األسھم

20-13.510.8تسدید القروض

  ٢٠٠٤سبتمبرتى شھر ح أخر المستجدات االقتصادیة
 ٢٠٠٣-٢٠٠١اإلجمالي من زاویة اإلنفاق الكلي خالل الفترة  المحليبیانات الناتج  تشیر ،

على ٢٠٠٣ – ٢٠٠١إلى إن اإلنفاق االستھالكي الكلي قد أرتفع بصورة كبیرة خالل الفترة 
یال ملیار ر ١٣٠٦حساب اإلنفاق االستثماري ، حیث ارتفع اإلنفاق االستھالكي الكلي من 

ملیار ریال أي  ١٧٧٧إلى  ٢٠٠١عام  لمحليمن إجمالي الناتج ا% ٨٠.٢وبما نسبتھ 
لیصل متوسط نصیب االستھالك ٢٠٠٣عام  المحلي اإلجماليمن الناتج % ٨٦حوالي 

شھدت  ، فیماالمحليمن إجمالي الناتج % ٨٢.١إلى  ٢٠٠٣ – ٢٠٠١القومي خالل الفترة 
 ٢٠٠٣اإلجمالي تراجعا واضحًا وباألخص خالل عام  لمحليمساھمة االستثمار في الناتج ا

 ٢٠٠١عام % ١٨.٩حیث تراجعت نسبة اإلنفاق االستثماري إلى الناتج القومي من حوالي 
وبلغت المساھمة السنویة المتوسطة لھذا القطاع خالل الفترة  ٢٠٠٣عام % ١٥.١إلى 

اضع یكشف عن وھو معدل متو% ٤وبلغ معدل النمو السنوي المتوسط % ١٨.٣حوالي 
، وباألخص وجود خلل ھیكلي وتحدیات ومعوقات تعترض النشاط االستثماري في الیمن

عام  % ١١.٦االستثمار الخاص والذي تراجعت نسبتھ إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 
.٢٠٠٣فقط عام % ٣.٥إلى  ٢٠٠١

 الل العاممعدل تضخم أعلى من الفترة نفسھا خ ٢٠٠٤سبتمبر  –شھدت الفترة من ینایر 
للفترة نفسھا من العام % ١٠.٢مقارنة بحوالي % ١٣السابق وبمعدل نمو وصل إلى حوالي 

وحتى  ٢٠٠٣األمر الذي یؤكد أنھ وخالل الفترة األخیرة وباألخص منذ بدایة عام  ، ٢٠٠٣
الیوم أن معدالت التضخم قد عاودت االرتفاع من جدید وبالتالي أصبحت تمثل تحدیا 

اد خالل السنوات القادمة ما لم تتخذ إجراءات احترازیة للحد من معدالتھ محتمال لالقتص
.المتزایدة ومعالجة األسباب الرئیسیة المغذیة لھ والعمل على الحد منھا

١٨.٩بمقدار  ٢٠٠٤سبتمبر  - ٢٠٠٣ سبتمبرالفترة خالل نموًا العرض النقدي  سجل% ، ،
نقطة  ٢.٤قد تراجعت خالل الفترة بمقدار إال أن نسبة النقد إلى إجمالي العرض النقدي 

أما بالنسبة ،  ٢٠٠٣في سبتمبر % ٤٣.٦فقط مقارنة ب% ٤١.٢مئویة لتصل إلى 
الودائع المخصصة قد حققت أكبر معدل نمو  ھا شبة النقود فیالحظ أنتللتطورات التي شھد
ا إلى لترتفع نسبتھ% ٦٤وصل إلى حوالي  ٢٠٠٤إلى سبتمبر  ٢٠٠٣خالل الفترة سبتمبر 

شھدت  ، كما٢٠٠٣نھایة سبتمبر % ١.٥من إجمالي العرض النقدي مقارنة ب% ٢.١
 ا مننسبتھزادت الودائع المؤجلة بالعملة المحلیة تحسنًا ملحوظًا خالل الفترة نفسھا حیث 

جمالي العرض % ١٦.٢إلى حوالي  ٢٠٠٣في سبتمبر  من إجمالي العرض النقدي% ١٣
وكذلك الحال بالنسبة لودائع المدخرات بالعملة المحلیة   ، ٢٠٠٤النقدي في نھایة سبتمبر 

معدل نمو وصل  حققتحیث 
خالل % ٢٢.٢إلى حوالي 

الفترة إال أن نسبتھا إلى إجمالي 
  . العرض النقدي لم تتغیر

 حققت عملیة تنفیذ الموازنة
 سبتمبر - الفترة من ینایر خالل 
فائضًا في اإلیرادات  ٢٠٠٤
ھ عند مما خطط ل% ١٥ همقدار

إعداد الموازنة، ولقد أتت ھذه 
الزیادة من خالل الزیادة في 

اإلیرادات الجاریة والتي تتضمن 
اإلیرادات النفطیة التي ساھم في 
زیادتھا ارتفاع أسعار النفط على 



)ملیون ریال (اإلجمالي  محليتوزیع الناتج ال) ١(جدول رقم 

%نمو المن الناتج المحلي  %ملیون ریال

200120022003200120022003
2001-
2003200120022003

2001-
2003

13063151448897177700280.280.086.082.114112316االستھالك  الكلي

510-23604028174226714714.515.612.914.31619االستھالك  العام    

10702751167155150985565.764.473.067.71492918االستھالك  الخاص   

174-30810837646231156918.920.815.118.3822االستثمار االجمالى 

5134335-1190461590192385827.38.811.59.2االستثمار العام      

53-198-1890622174437298711.612.03.59.02415االستثمار الخاص    
لع    زان الس می

79-20153-88-0.3-1.0-0.8-213390.8-13911-13715والخدمات

الجھاز المركزي لإلحصاء : المصدر

 ًاتراجع إال أن المالحظ أن ھناك.  المستوى العالمي بشكل أكبر مما خطط لھ في الموازنة
أما في مجال النفقات على المنح كما خطط لھ،  الحصول فيمة في قدرة الحكو ًاواضح

لزیادة كل من النفقات نتیجة % ٩مستوى اإلنفاق عن ما خصص لھ بمقدار  زادالعامة فقد 
.   على التوالي في% ١١، % ١٢الجاریة واالستثماریة بحوالي 

لمتحقق في میزان تشیر البیانات الصادرة عن البنك المركزي الیمني إلى أن حجم الفائض ا
ملیون دوالر مقارنة  ٣٩٤.٥لم یتجاوز  ٢٠٠٤ سبتمبر -الفترة ینایر المدفوعات خالل 

على الرغم من التحسن  ٢٠٠٣ملیون دوالر في الفترة نفسھا من العام  ٤٩٩.٧بحوالي 
أسعار النفط على المستوى العالمي الكبیر الذي شھدتھ الصادرات الیمنیة نتیجة الرتفاع 

وكان معدل نمو الصادرات % ١٨.٤وصل إلى حوالي  الفترة ققت نموًا خالل ح والتي
نتیجة الرتفاع متوسط السعر العالمي للبرمیل خالل الفترة نفسھا إلى % ٢٤.٣النفطیة 
، في الوقت الذي لم  ٢٠٠٣دوالر للفترة نفسھا من عام  ٢٧.٦دوالر مقابل  ٣٦.٧حوالي 

  ، %٤.٦یتجاوز معدل نمو الواردات عن 

 ١٥لودائع االدخار، % ١٣ما زالت معدالت أسعار الفائدة مستقرة عند معدالتھا السابقة-
وصلت لالقتراض، أما بالنسبة لمعدالت الفائدة ألذون الخزانة لفترة ثالثة أشھر فقد % ٢١

في شھر % ١٣.٦مقارنھ بحوالي % ١٤.١إلى  ٢٠٠٤في مزادات شھر سبتمبر 
  ٢٠٠٣سبتمبر

٢٠٠٤ سبتمبرملیار دوالر بنھایة شھر  ٥.٢٤خارجي إلى وصل إجمالي الدین ال .

٢٠٠٤ سبتمبر –خالل الفترة ینایر  ارتفاعًا بسیطًا شھد سعر الصرف للریال أمام الدوالر 
.دوالر خالل الفترة /ریال ١٨٤.٩٩دوالر إلى /ریال ١٨٤.٣٥ارتفع من بحیث 

 ملیار دوالر في شھر  ٤.٩٩واصلت االحتیاطیات الخارجیة ارتفاعھا حیث ارتفعت من
. ٢٠٠٤ سبتمبرفي نھایة شھر ملیار دوالر  ٥.٤٢إلى  ٢٠٠٣سبتمبر 

   .وتوزیعھاإلجمالي  القوميالناتج .١

  .االستھالك الكلي . ١- ١
إلى إن اإلنفاق االستھالكي الكلي  اإلجمالي من زاویة اإلنفاق الكلي محليبیانات الناتج ال تشیر 

 زادت حصةعلى حساب اإلنفاق االستثماري ، حیث ٢٠٠٣ – ٢٠٠١خالل الفترة  قد أرتفع

      عام %٨٦إلى  ٢٠٠١عام  محليمن إجمالي الناتج ال %٨٠.٢اإلنفاق االستھالكي الكلي من 
من % ٨٢.١إلى  ٢٠٠٣ – ٢٠٠١خالل الفترة  الكليلیصل متوسط نصیب االستھالك  ٢٠٠٣

قد حقق معدالت نمو مرتفعة  اق االستھالكياألمر الذي یشیر إلى أن اإلنف المحليإجمالي الناتج 
لیصل في المتوسط خالل % ٢٣والذي وصل إلى  ٢٠٠٣خالل الفترة كان أعالھا في عام 



كان السبب المباشر في الخاص  ، الجدیر بالذكر أن اإلنفاق االستھالكي% ١٦الفترة إلى حوالي 
%  ١٨الل الفترة السنوي خ حیث بلغ متوسط معدل نموه اإلجماليزیادة اإلنفاق االستھالكي 

متھ لترتفع بذلك مساھ% ٢٩.٤وبنسبة تصل إلى  ٢٠٠٣وكان أكبر معدل نمو قد حققھ في عام 
وبنسبة مساھمة  ٢٠٠٣عام % ٧٣إلى  ٢٠٠١عام % ٦٥.٧في الناتج المحلي اإلجمالي من 

  .اإلجمالي  المحليمن الناتج % ٦٧.٧متوسطة خالل الفترة وصلت إلى 
إلى مجموعة من تعود الكلي الزیادة في اإلنفاق  االستھالكي أن نھ یمكن القول وبصورة عامة فإ

   :أبرزھا ٢٠٠٣عام الفترة وباألخص خالل  العوامل والمتغیرات التي شھدتھا البالد خالل 
) ١: (الكثیر من السلع والخدمات المستھلكة بسبب  سعارفي المستوى العام أل زیادةال.١

زیادة ) ٢(یة الناتجة عن زیادة أسعار النفط على المستوى الدولي الزیادات السعریة العالم
سبتمبر ١١تكالیف الشحن والتأمین على البضائع الواصلة إلى المواني الیمنیة بعد أحداث 

وتفجیر كل من المدمرة األمریكیة كول والسفینة الفرنسیة لمبرج في المواني  ٢٠٠١
وجود كیانات احتكاریة في السوق المحلیة ) ٣( ختلفة، وبالتالي زیادة أسعار السلع المالیمنیة

على حساب  أرباحھاتعمل على استغالل الفرص والمتغیرات المحلیة والخارجیة لتعظیم 
المستھلكین

االستھالكي العام والخاص وزیادة نسبتھ إلى الناتج المحلي  في زیادة اإلنفاقإنعكس ي األمر الذ
مارياإلجمالي على حساب اإلنفاق االستث

والذي .على الجوانب ذات العالقة باألمن واالستقرار وزیادة االنتشار األمني اإلنفاقزیادة .٢
كان لھ مردود جید على الوطن تمثل في االستقرار األمني الذي شھده الیمن خالل العامین 

.على التوالي وخلوه من األعمال والحوادث اإلرھابیة ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣
، األمر الذي إجراء كل من االنتخابات المحلیة والنیابیة  ٢٠٠٣ – ٢٠٠١شھدت الفترة .٣

تطلب زیادة في اإلنفاق االستھالكي الخاص والعام لمواجھھ نفقات الدعایة االنتخابیة 
، وغیرھا خالل مختلف مراحل العملیة االنتخابیة ومصاریف اللجان االنتخابیة واألمنیة

االستھالك العام إلى الناتج المحلي ویالحظ ذلك من خالل الزیادات الكبیرة في نسبة 
  )فترة االستعداد لالنتخابات النیابیة الثالثة ( ٢٠٠٢اإلجمالي ومعدالت نموه خالل عام 

وبصورة عامة فإن تزاید مؤشرات االستھالك وزیادة نصیبھا من الناتج المحلي اإلجمالي على 
واجھ الحكومة خالل الفترة المقبلة حساب االستثمار یمثل أحد التحدیات االقتصادیة الھامة التي ت

وباألخص وأن نسبة كبیرة من الطلب االستھالكي یتم تغطیتھا عن طریق االستیراد ، بمعنى أن 
الزیادة في االستھالك الكلي ال تسھم بصورة كبیرة في زیادة االستثمار الكلي وتحسین معدالت 

  النمو االقتصادي ،

  االستثمار الكلي . ٢- ١
مساھمة اإلجمالي فقد شھدت  محليمساھمة اإلنفاق االستھالكي في الناتج ال نتیجة لزیادة
 حیث تراجعت نسبة اإلنفاق االستثماري ٢٠٠٣خالل عام  تراجعا واضحًا وباألخصاالستثمار 

وبلغت  ٢٠٠٣عام % ١٥.١إلى  ٢٠٠١عام % ١٨.٩حوالي من  لمحليإلى الناتج ا الكلي
بلغ معدل النمو ، فیما %١٨.٣قطاع خالل الفترة حوالي المساھمة السنویة المتوسطة لھذا ال

وھو معدل متواضع یكشف عن وجود خلل ھیكلي وتحدیات ومعوقات % ٤السنوي المتوسط 
مساھمة االستثمار في تركیب الناتج تعترض النشاط االستثماري في الیمن وباألخص وأن 

، حیث تراوحت مساھمتھ بین المحلي قد تراجعت مقارنة بعقد التسعینیات من القرن الماضي
٣٣-٢٠ % ،  

قد شھدت تراجعا حادًا خالل القطاع الخاص في النشاط االستثماري  ھالجدیر بالذكر أن مساھم
فقط % ٣.٥، حیث وصلت نسبة االستثمار الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي  ٢٠٠٣العام 

ماري العام تحسنًا ملحوظًا االستث اإلنفاق، فیما شھدت  ٢٠٠١في عام % ١١.٩مقارنھ بحوالي 



 )ھكتار(  والمزروعة  للزراعةالمساحة الصالحة ) ٣(جدول رقم 

200120022003السنوات

1668858.01668858.01668858.0للزراعة الصالحةالمساحة 

1199104.01133480.01076771.0المزروعةالمساحة 

71.967.964.5%روعة نسبة المساحة المز

5.0-5.5-4.9%معدل النمو 

نتیجة لزیادة النفقات االستثماریة في إطار الموازنة العامة للدولة حیث ارتفع نصیب االستثمار 
، وعلى الرغم ٢٠٠٣عام % ١١.٥إلى  ٢٠٠١من إجمالي الناتج المحلي عام % ٧.٣العام من 

وجود  اص تشیر إلىمن التحسن في مؤشرات االستثمار العام إال أن مؤشرات االستثمار الخ
أزمة حقیقیة في المناخ االستثماري تتطلب العمل وبجدیة من قبل الحكومة لتوفیر البیئة 

االستثماریة المالئمة والمحفزة لالستثمار الخاص كون االستثمار العام مرتبط وإلى حد كبیر 
لتنمیة المنشودة وبالتالي فإن النمو االقتصادي وابعوامل ومتغیرات ال یمكن التحكم بھا بسھولة 

  .ال یمكن أن تتحقق ما لم تتحسن مؤشرات ومعدالت نمو االستثمار الخاص
تدني وتراجع مساھمة  االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي  من خالل ما سبق یمكن القول أنو

إلى مجموعة من األسباب الحقیقیة التي تقف وراء ھذا التدني، والتي تعكس مؤشرات غیر یعود 
  :أھمھاوواألوضاع العامة في الیمن  بیة عن األوضاع االقتصادیةایجا

 رھابیة اإلالحوادث أن صورة الیمن ما تزال مشوھھ لدى العالم الخارجي بسبب
 النصف األخیر من عقد التسعینیات، ھا الیمن خاللتختالالت األمنیة التي شھدإلوا

ة سیئة عن األوضاع األمنیة األمر الذي عكس صور ،والسنوات األولى من القرن الحالي 
 تفي الیمن وبالتالي فقد المناخ االستثماري أحد أھم مقوماتھ وركائزه األساسیة و تراجع

األمر الذي یتطلب بذل الكثیر من الجھد للتعریف بالتحسن ،التدفقات االستثماریة نحو الیمن
عادة الثقة في المناخ والتطور األمني الذي شھدتھ البالد خالل السنوات القلیلة الماضیة وإ

االستثماري في الیمن واالستفادة من العالقات الجیدة التي تربط الیمن بالعالم الخارجي 
  والمنظمات الدولیة

 االستثماریة مثل الكھرباء والطرقات والمیاه خدمات البنیة التحتیة الالزمة للعملیة عدم كفایة
.د أخرىبالرغم من التحسن الذي تشھده تلك الخدمات سنة بع

التي سادت في الفترة العراقیل اإلداریة االستثمار في المنطقة الحرة نتیجة  محدودیة
،إال أن التوجھات األخیرة للحكومة في ھذا المجال یمكن أن تسھم في تحسن الماضیة 

.مستویات األداء للمنطقة الحرة ودورھا في االقتصاد الوطني

 القدرة على االدخار  ضعفالمواطنین وبالتالي تدني مستویات الدخول للسواد األعظم من
،واالستثمار لدى فئة واسعة من السكان

  .في الناتج المحلي مساھمة القطاعات اإلنتاجیة السلعیة غیر النفطیة. ٢

  . قطاع الزراعة واألسماك ١- ٢
ت كونھ یعد من أھم القطاعاالقطاع الزراعي والسمكي مكانة ھامة في االقتصاد الیمني أ یتبو

، كما % ٥٤بعد القطاع النفطي ویستوعب نسبة كبیرة من القوى العاملة تصل إلى  اإلنتاجیة
، ویعتبر )سكان الریف % (  ٧٥یمثل مصدرا ھامًا لدخل فئة كبیرة من السكان تصل إلى 

لمواد األولیة، فضًال عن أنھ یؤدي دورًا ھامًا في تحقیق التنمیة االقتصادیة لمصدر رئیسیا 
سیاسة عیة مما جعل قطاع الزراعة واألسماك یحتل مكانة ھامة في سلم أولویات الواالجتما

االقتصادیة واالستثماریة وفي ھذا العدد من النشرة الفصلیة سوف نتناول أداء المكونات المختلفة 
    :على النحو التالي ولقطاع الزراعة والصید بشيء من التفصیل 

  :تطور المساحة المزروعة  .١-١- ٢
 العتمادد قطاع اإلنتاج النباتي المكون األساسي لقطاع الزراعة والصید والغابات نظرًا یع

شریحة واسعة من السكان على ھذا القطاع الحیوي والھام ،وعلى الرغم من أھمیتھ فأن نسبة 
المساحة الصالحة للزراعة في الیمن بالنسبة للمساحة الطبیعیة للیمن تعد ضئیلة جدًا ویرجع ذلك 

كبر مساحة وحجم  إلى



٢٠٠٣ -   ٢٠٠١للفترة   الزراعیةمساحة المحاصیل ) ٤(جدول رقم 

%ھكتار
200120022003200120022003

71055064268058153059.356.754.0الحبوب
6737669621712105.66.16.6الخضار

1176361145471148629.810.110.7األعالف  
9958099283999798.38.89.3المحاصیل النقدیة

9524797056983177.98.69.1الفواكھ
1087151102931108739.19.710.3القات

119910411334801076771100100100اإلجمالي 

األراضي الصحراویة والمناطق الجبلیة األمر الذي یحد من حجم المساحة الصالحة للزراعة 
ملیون ھكتار، ومع كل ذلك فإن ھذه المساحة المحدودة ال تزرع بالكامل  ١.٧والتي لم تتجاوز

یث یبین نتیجة لوجود عوائق وتحدیات تحول دون االستفادة من المساحة الصالحة للزراعة ، ح
ملیون ھكتار وبما  ١.٢بلغت قرابة   ٢٠٠١المساحة المزروعة في عام  أن) ٣(الجدول رقم 

،  ٢٠٠٢من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة تراجعت خالل العامین التالیین % ٧٢نسبتھ 
من إجمالي % ٦٤.٥ملیون ھكتار وبما نسبتھ  ١.١إلى اقل من   ٢٠٠٣لتصل في عام  ٢٠٠٣

الحة للزراعة ویمكن إرجاع تراجع حجم المساحة المزروعة إلى إجمالي المساحة المساحة الص
  :الصالحة للزراعة إلى مجموعة من األسباب أھمھا

غالبیة المساحات على الیمن خالل السنوات السابقة، كون الساقطة األمطار تذبذب كمیة.١
الي المساحات من إجم% ٧٢حوالي غ ، حیث تبلالمزروعة في الیمن تعتمد على األمطار

المزروعة وبالتالي فان مساحة األراضي المزروعة و ناتج القطاع الزراعي یتأثر بكمیة 
  سنویًا،ومعدل سقوط األمطار 

ما تزال نوعیة التكنولوجیا المستخدمة في قطاع الزراعة بوجھ عام واإلنتاج النباتي بوجھ .٢
في اإلنتاج الزراعي سواًء خاص تلعب دورًا ھاما ومحوریًا في عملیة التطویر والتوسع 

في الزراعة  تكنولوجیا تقلیدیة وبدائیة استخدامعلى المستوى األفقي أو الرأسي، حیث یمثل 
أحد أھم القیود التي تواجة عملیة التوسع الزراعي ، فضًال عن أن ھناك قیود وتحدیات 

.وتشتتھا  ةازات الزراعیصغر الحی)  جبلیة ، صحراویة ( أخرى أھمھا الطبیعة القاسیة 
بطء تنفیذ الخطط واالستراتیجیات المتعلقة بالنشاط الزراعي مما أدى إلى التأخر في إحداث .٣

ة نوعیة داخل قطاع الزراعة،لقن
یالحظ أن زراعة الحبوب تستحوذ على ) ٤(من ناحیة ثانیة ومن خالل النظر إلى الجدول رقم 

بة في ذلك إذ أن الغالبیة العظمى من النسبة العظمى من إجمالي المساحة المزروعة وال غرا
اإلنتاج 

الزراعي یكون 
بغرض 

االستھالك 
الذاتي وتأمین 

الغذاء والتي تعد 
فیھا الحبوب 
المختلفة أحد 

مصادر الغذاء 
في الیمن ، 

تصل إلى  ٢٠٠١حیث یبین الجدول أن نسبة المساحة المزروعة بالحبوب كانت في عام 
إلى  ٢٠٠٣ة تناقصت في األعوام التالیة لتصل في عام من إجمالي المساحة المزروع% ٥٩.٣

% ٩.٨إلى حوالي  ٢٠٠١، تلیھا زراعة األعالف حیث وصلت نسبتھا في عام % ٥٤حوالي 
% ١٠.١لتصل إلى ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢خالل العامین من إجمالي المساحة المزروعة تزایدت 

لثة من حیث المساحة المرتبة الثاعلى التوالي ، فیما جاءت زراعة القات في % ١٠.٧و
من % ١٠.٣إلى % ٩.١حیث ارتفعت نسبتھا من  ٢٠٠٣-٢٠٠١المزروعة خالل الفترة 

إجمالي المساحة المزروعة خالل الفترة ، وتأتي بعد ذلك زراعة المحاصیل النقدیة ثم الفواكھ 
وأخیرًا الخضار ویمكن تفسیر نمو وتطور حجم المساحات المزروعة بالقات والفواكة 

ف والخضار والمحاصیل النقدیة على حساب مساحة الحبوب إلى مجموعة من العوامل واألعال
  :أبرزھا 



٢٠٠٣ -  ٢٠٠١صول للفترة  بحسب نوع المح) طن( لنباتياحجم اإلنتاج ) ٥(جدول رقم 

%طن 

200120022003200120022003السنة

76417462030147741919.516.513.1الحبوب

80273381895183334920.521.822.8الخضار

14677061429455143231037.538.039.2األعالف
المحاصیل 

7242670716712891.81.92.0النقدیة

70339071970173621618.019.120.1لفواكھا

1054651039421036102.72.82.8القات

391589437630663654193100100100اإلجمالي

م ٢٠٠٣-٢٠٠١الجاریة للفترة  باألسعار اإلنتاج النباتي) ٦(رقم جدول 

%ملیون ریال
200120022003200120022003السنة
35361314202659616.614.511.3بالحبو

38778394634570518.218.319.4الخضار
1272813102135536.06.15.7األعالف

المحاصیل 
91869680132504.34.55.6النقدیة
54272585827087325.527.130.0الفواكھ
62752637016505429.529.527.6القات

 شحة وتدني سقوط األمطار في السنوات الماضیة كون غالبیة زراعة الحبوب تعتمد
على األمطار على عكس الزراعات األخرى والتي تعتمد على الري غیر المطري 

.بمختلف أنواعھ

ة الحبوب مقابل ارتفاع كبیر في عائد زراعة المحاصیل النقدیة تدني العائد من زراع
عامل الربحیة التي توفرھا ھذه المحاصیلوباألخص القات ومن ثم تزاید 

  .تطور اإلنتاج النباتي .٢-١- ٢
من أكبر األنشطة الزراعیة في الیمن لیس فقط من حیث مساھمتھ في اإلنتاج النباتي  یعتبر

یضا من حیث أھمیتھ في توفیر فرص العمل وتوفیر المنتجات السلعیة الناتج الزراعي ولكن أ
محاصیل وتتركز معظم المنتجات النباتیة في الیمن في . التي یحتاجھا اإلنسان والحیوان الغذائیة

  .ألعالف والغابات والقاتر، البقولیات، الفاكھة، المحاصیل النقدیة، وااالحبوب، الخض
  :یالحظ أن) ٦(، ) ٥(رقم  نیالجدولالنظر إلى ومن خالل 

 یحتل إنتاج األعالف المركز
األول من حیث حجم اإلنتاج 
حیث وصل إنتاج األعالف 

إلى  ٢٠٠٣خالل العام 
ملیون طن  ١.٤حوالي 

وبنسبة تصل إلى حوالي 
من إجمالي اإلنتاج % ٣٩.٢

النباتي خالل العام ، الجدیر 
بالذكر أن نسبة اإلنتاج من 

اإلنتاج  األعالف إلى إجمالي
، وعلى %٣٧.٥حوالي  ٢٠٠١النباتي تتزاید سنة بعد أخرى حیث كانت نسبتھا في عام 

 إال أن مساھمتھا في قیمة الرغم من أن األعالف تحتل المركز األول من حیث كمیة اإلنتاج
من إجمالي قیمة اإلنتاج النباتي خالل عام % ٥.٧اإلنتاج النباتي ضئیلة جدًا ولم تتجاوز 

٢٠٠٣
ویشھد ھذا ) طن (تي محصول الخضار في المرتبة الثانیة من حیث كمیة اإلنتاج النباتي یأ

لإلنتاج  بالنسبةالمحصول نموًا جیدًا من سنة إلى أخرى حیث زادت مساھمة ھذا المحصول 
، فیما  ٢٠٠٣من إجمالي اإلنتاج النباتي عام % ٢٢.٨إلى  ٢٠٠١عام % ٢٠.٥النباتي من 

عام % ١٩.٤إلى  ٢٠٠١عام % ١٨.٢من ) ملیون ریال ( القیمة  زادت مساھمتھ من حیث
من إجمالي قیمة  ٢٠٠٣

وترجع اإلنتاج النباتي 
ھذه الزیادة إلى ارتفاع 

معدالت الربحیة في 
إنتاج الخضار كونھ من 

المحاصیل النقدیة، فضًال 
عن وجود األسواق 

الالزمة لتصریفھ سواًء 
الداخلیة أو الخارجیة 

راعة وكذلك إعتماد ز
.الخضار على الري غیر المطري

الذي بدأ واضحًا في زیادة نسبة اإلنتاج من  تشھد زراعة الفواكة نموًا ملحوظًا وھو األمر
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٢٠٠٣ الجھاز المركزي لإلحصاء: لمصدرا

الفواكة إلى إجمالي اإلنتاج النباتي خالل الفترة ، حیث زادت نسبة اإلنتاج من الفواكة خالل 
، كما زادت % ٢٠.١باتي إلى من إجمالي اإلنتاج الن% ١٨من  ٢٠٠٣إلى  ٢٠٠١الفترة من 

.خالل الفترة% ٣٠إلى % ٢٥.٥مساھمة إنتاج الفواكة في قیمة اإلنتاج النباتي من 
 على الرغم من أھمیة اإلنتاج من الحبوب كونھا تمثل المرتكز األساسي لألمن الغذائي القومي

أن إنتاج الحبوب ، فضًال عن أنھا تمثل النمط الغذائي األكثر أھمیة بالنسبة للمواطن ، إال 
یشھدا تدھورًا سنة بعد أخرى وتقلب مستمر حیث تراجعت األھمیة النسبیة إلنتاج الحبوب من 

،كما ٢٠٠٣ – ٢٠٠١خالل الفترة ) طن(من إجمالي اإلنتاج النباتي %١٣.١إلى % ١٩.٥
من إجمالي قیمة اإلنتاج النباتي % ١١.٣إلى % ١٦.٦تراجعن قیمة اإلنتاج من الحبوب من 

یشیر إلى تدھور األمن الغذائي ومن ثم االستقرار االقتصادي ل الفترة وھذا مؤشر خطیر خال
.والسیاسي للبلد

 ال یمثالن أھمیة ) البن ، القطن ( مع أن كل من محصولي القات والمحاصیل النقدیة األخرى
حیث لم تتعدى مساھمتھا ) طن(نسبیة كبیرة في ھیكل اإلنتاج النباتي من حیث الحجم 

على التوالي ، إال أن مساھمتھا في قیمة اإلنتاج النباتي  ٢٠٠٣عام % ٢،% ٢.٨إلجمالیة ا
اإلنتاج النباتي خالل الفترة مساھمتھ في قیمة تراوحت كبیرة ومؤثرة وباألخص للقات والتي 

محتًال المرتبة الثانیة بعد الفواكة خالل العام % ٢٩.٥إلى % ٢٧.٦ما بین  ٢٠٠٣  -٢٠٠١
ویرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى أسعار  ٢٠٠٢،  ٢٠٠١بة األولي خالل العامین والمرت٢٠٠٣

القات وبالتالي ارتفاع معدالت الربحیة لزراعة القات والتوسع في زراعتھ بما لذلك من آثار 
. خطیرة على قطاعات الزراعة والمیاه وعلى األمن الغذائي للمواطن

حصة كل من الخضار والفواكة والقات إلى  وبصورة عامة یمكن القول إلى أن الزیادة في
إجمالي اإلنتاج النباتي سواًء من حیث الكمیة أو قیمة اإلنتاج و تراجع إنتاج الحبوب إلى 

:مجموعة من العوامل أھمھا 
انخفاض حجم  قلة األمطار الساقطة على الیمن في السنوات الماضیة األمر الذي أسھم في.١

ومن ثم تراجع إنتاج الحبوب ومساحة األرض المزروعة بالحبوب
إعتماد زراعة الفواكة والقات والخضار على الري غیر المطري األمر الذي یحد من تأثرھا .٢

بمعدالت سقوط األمطار
ارتفاع معدالت الربحیة في زراعة القات أو الفواكة والخضروات وتدنیھا بالنسبة للحبوب.٣
والمحاصیل النقدیة األخرى والقات وجود األسواق الالزمة لتصریف الفواكة والخضروات .٤

األمر الذي یحفز على زیادة ) باستثناء القات(سواًء على المستوى الداخلي أو الخارجي 
اإلنتاج من ھذه األصناف

  .اإلنتاج الحیواني . ٣-١- ٢
وتتركز غالبیة . یعتبر إنتاج الثروة الحیوانیة والسمكیة ثاني أكبر مكون لھیكل اإلنتاج الزراعي

: نتاج الحیواني فياإل
الحمراء  اللحومالبیض، 

والبیضاء، الحلیب، 
العسل، الصوف، 

ولقد شھدت . والجلود
أنشطة اإلنتاج الحیواني 
معدالت نمو جیدة خالل 

-٢٠٠١الفترة  
حیث سجل اإلنتاج ٢٠٠٣

من العسل أكبر معدل 
نمو خالل الفترة وصل 



)ملیون(،) طن(م ٢٠٠٣ - ٢٠٠١البحریة المصطادة بحسب النوع للفترة  واألحیاء األسماككمیة وقیمة ) ٨(جدول 

  
السنة

200120022003

قیمھكمیھقیمھكمیھقیمھكمیھالبیان
12249318618.91519052734320275827778اسماك سطح

77921090195911745109111146أعماقاسماك 
119134210.480884044144479583بحریھ أخرى أحیاء

14219823919.31795843313222811638507اإلجمالي
مساھمھ    %

867885838972اسماك سطح
5511553أعماقاسماك 

818512625بحریھ أخرى أحیاء
%نمو 

2122447332اسماك سطح
34-44-815160-9-أعماقاسماك 

479137-32-93187بحریھ أخرى أحیاء
٢٠٠٣ مركزي لإلحصاءالجھاز ال: لمصدرا

لیة اإلنتاج من الحلیب ی) ٧(ول رقم كما یالحظ من الجد-سنویًا%١٩٠في المتوسط إلى حوالي 
، ثم اإلنتاج من لحوم الدواجن حیث سجل ھذا القطاع معدل %٢٤وبمعدل نمو سنوي متوسط 

فیما جاء  ،%١٣ثم اللحوم ،%١٥یلیة اإلنتاج من الجلود والصوف % ١٧نمو متوسط بلغ 
یث معدل النمو اإلنتاج من البیض في المرتبة األخیرة بین قطاعات اإلنتاج الحیواني من ح

ویمكن إرجاع ھذا التفاوت في  معدالت النمو  .في المتوسط خالل الفترة% ٣وبنسبھ لم تتجاوز 
  :داخل قطاع اإلنتاج الحیواني إلى مجموعة من العوامل واألسباب أھمھا

 ترجع الزیادة في معدالت النمو من منتجات الجلود والعسل إلى ارتفاع معدالت الربحیة
ت بسبب أن اإلنتاج یتم بغرض التصدیر وباألخص إلى أسواق الدول المجاورة  لھذه المنتجا

  ،األمر الذي وفر للمنتجین عوائد مجزیة  ساھمت في تزاید اإلنتاج
 یمثل النمو السكاني المتزاید الذي تشھده الیمن سنھ بعد أخرى أحد أھم العوامل التي تقف

لسنوات الماضیة حیث ساھمت الزیادة وراء زیادة اإلنتاج من اللحوم الحمراء خالل ا
السكانیة في تزاید الطلب المحلي ومن ثم تزاید األسعار وتشجیع المنتجین على اإلنتاج 

  ،واالستثمار
  ٢٠٠٣-٢٠٠١یمكن إرجاع تدني معدالت نمو اإلنتاج المحلي من البیض خالل السنوات 

مراض الدجاج في مناطق إلى تأثر ھذا القطاع بالمتغیرات الخارجیة وبالذات انتشار أ
مختلفة من العالم وبالذات في الدول اآلسیویة كون ھذا القطاع یعتمد وبصورة كبیرة على 

،مستلزمات اإلنتاج ومنھا الكتاكیتلتوفیر  االستیراد
  .اك صید األسم. ٤-١- ٢

لوجود  یعد قطاع األسماك أحد أھم القطاعات اإلنتاجیة الواعدة بالنسبة لالقتصاد الیمني نظرا
الیمن   امتالك) ١: (كثیر من الممیزات واإلمكانیات االستثماریة الكامنة في ھذا القطاع أھمھا

نوعًا مختلفُا من  ٣٥٠تتواجد في البیئة البحریة الیمنیة أكثر من ) ٢(لشواطى ساحلیة طویلة ،
األسماك 
واألحیاء 
البحریة 

) ٣(المتنوعة 
تتواجد في المیاه 
اإلقلیمیة الیمنیة 

 ١٣٠كثر من أ
) ٤(جزیرة، 

یقدر المخزون 
االستراتیجي من 
األسماك بحوالي 

ألف طن،  ٨٥٠
والطاقة 

اإلنتاجیة المقدر 
إنتاجھا سنویًا 

دون التأثیر على 
تحتل الصادرات السمكیة المرتبة ) ٥(ألف طن،  ٤٠٠ -٣٥٠ذلك المخزون تتراوح ما بین 

 ٤٠٠ثل صید األسماك مصدر دخل لحوالي یم) ٦(،األولى بین الصادرات الیمنیة غیر النفطیة
  .  ألف من السكان

  



ناتج  الصناعة حسب الحجم تطور  ) ٩(جدول 

%النمو  %ملیون ریالحجم المنشآت

200120022003200120022003200120022003

9.430.65.4-18868246512598721.622.622.1صغیرة  

7.222.45.4-3518430745384.04.03.9متوسطة  

650368001586864كبیرة   
74.473.474.0-4.323.08.6

5.624.77.7-87422108973117389100100100المجموع

٢٠٠٣ الجھاز المركزي لإلحصاء: لمصدرا

لكن برغم تلك الممیزات، إال أن مساھمة القطاع السمكي في الناتج المحلي ما زالت متدنیة، 
من الناتج المحلي اإلجمالي، % ١.٥في الناتج المحلي اإلجمالي سوى  تھحیث لم تتجاوز مساھم

% ١٠.١ھام في تركیب الناتج الزراعي  لم تتجاوز كما أن مساھمة ھذا القطاع الحیوي وال
  ، ٢٠٠٣خالل العام 

من طاقتھ اإلنتاجیة % ٥٧الطاقة اإلنتاجیة المستغلة لم تتجاوز في المتوسط سوى  كما أن
وكما یوضحھا  ، وبصورة عامة یمكن توضیح أداء ھذا القطاع في مجموعة من النقاطالمتاحة 

  :كالتالي وذلك) ٨(الجدول رقم 
من كمیة األسماك % ٨٧الجدول أن حوالي حیث یبین داخل القطاع  التقلیدي بة النشاط غل

تقلیدیة تتم من خالل  االصطیادالتي یتم اصطیادھا ھي من أسماك السطح بمعنى أن عملیة 
ومع  ،األفراد أو الشركات الصغیرة التي ال توجد لدیھا القدرة على صید أسماك األعماق

 . ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢نمو جیدة وباألخص خالل العامین  ذلك فقد حققت معدالت
 شھد النشاط االستثماري السمكي تحسنًا ملحوظًا خالل الفترة الماضیة ویمكن تلمس ذلك في

جانب األحیاء البحریة األخرى والتي شھدت معدالت نمو كبیرة سواًء في جانب الكمیة 
في التحسن االستثماري واإلنتاجي المنتجة أو قیمة اإلنتاج من تلك األحیاء ویعود السبب 

لھذا الفرع إلى تحسن معدالت التصدیر لألحیاء البحریة المختلفة وعلى رأسھا الشروخ 
.األمر الذي شجع على زیادة االستثمارات واإلنتاج الصخري 

  

  القطاع الصناعي. ٢- ٢
باعتباره النشاط  یحتل قطاع الصناعة مرتبة ھامة في أولویات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

القادر على خلق فرص العمل، والدفع بعجلة النمو االقتصادي، وتوسیع القاعدة اإلنتاجیة، 
وعند .  وزیادة الدخل في االقتصاد الوطني، وزیادة الصادرات وحصیلة البالد من النقد األجنبي

في أداء  اضحًاو تراجعًایتضح أن ھناك  مراجعة أداء القطاع الصناعي خالل السنوات الماضیة
الذي شھد تحسنا ألداء  ٢٠٠٣القطاع الصناعي بشقیة التحویلي و االستخراجي باستثناء عام 

:األداء الصناعي على النحو التاليإبراز بعض جوانب  یمكن و .القطاعقطاع 
،  ٢٠٠٢أن ناتج قطاع الصناعة قد شھد تحسنًا جیدًا خالل العامین إلى ) ٩(یشیر الجدول رقم  

ملیار  ١١٧.٤إلى  ٢٠٠١ملیار ریال عام  ٨٧.٤حیث زادت قیمة الناتج الصناعي من  ٢٠٠٣
، الجدیر بالذكر أن قطاع المنشآت الصناعیة % ١٣وبمتوسط نمو سنوي وصل إلى ٢٠٠٣عام 

الكبیرة تساھم بالنسبة العظمى من ناتج قطاع الصناعة حیث یصل متوسط المساھمة لھا خالل 
تلیھا  ،%٩وبمعدل نمو سنوي متوسط  ناتج القطاع الصناعي من% ٧٤الفترة إلى حوالي 

وبنفس معدل النمو  %٢٢المنشآت الصغیرة والتي تصل مساھمتھا المتوسطة إلى حوالي 



توزیع العاملین على المنشآت الصناعیة حسب الحجم) ١٠(جدول 
%عدد العاملین

200120022003200120022003المنشآت
21054220752224929.427.727.5صغیرة 

6291669164548.88.48.0متوسطة    

44333508235217661.963.964.5كبیرة 
716787958980879100100100المجموع

ومعدل نمو % ٤مساھمة المنشآت ذات الحجم المتوسط سوى  ، فیما لم تتعدى%)٩(المتوسط 
% .٧متوسط لم یتجاوز 

لى مساھمة المنشآت حسب الحجم في توفیر فرص العمل للقوى من ناحیة ثانیة  وعند النظر إ
العاملة والحد من البطالة 
یالحظ من الجدول رقم 

أن المنشآت ) ١٠(
الكبیرة تساھم بالجزء 

األكبر من حیث توظیف 
القوى العاملة مدفوعة 

األجر داخل القطاع 
الصناعي وبصورة 

من إجمالي المشتغلین % ٦١.٩یرة من متزایدة ، حیث زادت نسبة العمالة في المنشآت الكب
، تلیھا المنشآت الصغیرة ٢٠٠٣عام % ٦٤.٥إلى حوالي ٢٠٠١بأجر في القطاع الصناعي عام 

عام % ٢٧.٥إلى  ٢٠٠١عام % ٢٩.٤والتي شھد دورھا في توظیف المشتغلین بأجر من 
ومساھمتھا في دورھا التشغیلي  أیضا، كما شھدت المنشآت المتوسطة تراجعًا محدودًا  ٢٠٠٣

من % ٨ ٢٠٠٣في التوظیف في القطاع الصناعي حیث بلغت مساھمتھا في التوظیف عام 
وبصورة عامة یمكن  ٢٠٠١عام % ٨.٨إجمالي المشتغلین بأجر في القطاع الصناعي مقابل 

إرجاع تزاید مساھمة المنشآت الكبیرة في التوظیف على حساب المنشآت الصغیرة والمتوسطة 
  :ألسباب أھمھا إلى مجموعة من ا

أن الغالبیة العظمى من المنشآت الصغیرة تعتمد وبصورة كبیرة على العمالة غیر .١
  .مدفوعة األجر أي أن العاملین ھم من أصحاب المنشآت وذویھم وأقاربھم 

نتیجة إلجراءات برنامج اإلصالح االقتصادي وأھمھا التصحیحات السعریة للسلع .٢
والطاقة والمیاه فقد تأثرت المنشآت الصغیرة والخدمات العامة وبالذات الوقود 

والمتوسطة بصورة كبیرة من تلك اإلجراءات أكبر من المنشآت الكبیرة األمر الذي 
  قدرتھا على التوظیف والتشغیل أسھم في الحد من نمو وتطور تلك المنشآت وبالتالي 

تدني ل وباألخص ما تزال البیئة االقتصادیة واالستثماریة تعاني من التحدیات والمشاك.٣
التعقیدات البیروقراطیة في الجھاز اإلداري للدولة  ،خدمات البنیة التحتیة في االقتصاد

وھو األمر الذي یمثل أحد القیود التي تحد من تطور ونمو المنشآت الصغیرة 
والمتوسطة وقدرتھا على التوظیف والتشغیل ، على عكس المنشآت الكبیرة والتي 

  یان تجاوز تلك اإلشكالیات والحد من تأثیراتھا السلبیة تستطیع في أغلب األح
األمر الذي یحتم المراجعة لمستویات أداء ھذا القطاع الھام وبالذات وأننا نعول علیة القیام 

وذلك من خالل العمل على وضع وتبني  نقلة نوعیة في بنیان االقتصاد الوطنيبإحداث 
بمستوى أداء قطاع الصناعة بشقیة  تقاءاالراستراتیجیة عمل طویلة المدى تھدف إلى 

االستخراجي والتحویلي وتحد من التحدیات التي تواجھھ وبما یسھم في خدمة التنمیة االقتصادیة 
  واالجتماعیة الشاملة 

   ٢٠٠٤ سبتمبر - الفترة ینایر مستوى تنفیذ الموازنة العامة للدولة خالل . ٣
جموعة من التطورات م األداء المالي الحكومي شھد م ٢٠٠٤ سبتمبر -خالل الفترة من ینایر  

ضھا في ھذا الجزء من خالل البیانات استعرا في مجال تنفیذ الموازنة العامة للدولة سوف یتم
مع  مستوى األداء المالي خالل الفترة الفعلیة األولیة التي أصدرتھا مؤخرًا وزارة المالیة عن

الموازنات االیرادیة واالنفاقیھ لتي رافقت عملیة تنفیذ ا اتواإلخفاق اتجوانب النجاحتوضیح أھم 
  .وعلى النحو التالي



٢٠٠٤سبتمبر  –اإلیرادات الجاریة للفترة ینایر )١٢(جدول 
(%) انحراففعلي إعتمادملیار ریال

محليمركزيمحليمركزيمحليكزيمر 

120.06.2125.56.556اإلیرادات الضریبیة

51.83.853.84.1410ضرائب مباشرة

1-0.03.00.02.90الزكاة   

51.80.753.81.1461ضریبة الدخل

0.00.10.00.1718ضریبة الملكیات   
ضرائب غیر 

68.22.471.72.450مباشرة
ضرائب السلع    

31.92.432.52.420والخدمات
ضریبة    

36.30.039.20.080المعامالت والتجارة
اإلیرادات الجاریة 

64-330.07.3420.12.727غیر الضریبیة 
دخل المشروعات 

6-3230.3424100.32227والممتلكات
) ١٧( نشرة إحصائیة مالیة الحكومة  العدد: المصدر

اإلیرادات المعتمدة والفعلیة   اإلتحراف النسبي بین) ١١(جدول 
٢٠٠٤ سبتمبر -للفترة ینایر 

ملیار ریال

% االنحراففعلیةإعتمادات

محلیةمركزیةمحلیةمركزیةمحلیةمركزیة

8-494.9103575.894.716إجمالي اإلیرادات

32-45013.5545.69.221جاریة

0.0110.0970.1280.124106428رأسمالیة 

2-89-15.7871.885.3المنح
متحصالت القروض 

000.1130ومبیعات األسھم

100-3-29.22.328.20القروض
) ١٧(نشرة إحصائیة مالیة الحكومة  العدد : المصدر

  اإلیرادات العامة للدولة. ١- ٣
ریال  ارملی ٥٨٥.٢حوالي  ٢٠٠٤ سبتمبر -الفترة ینایر المحصلة خالل  العامةبلغت اإلیرادات 
للفترة للدولة ریال كإیرادات مقدرة في إطار الموازنة العامة  ارملی ٥١٠.٩مقارنة بحوالي 

ریال أي  ارملی ٧٤.٣وبالتالي فإن اإلیرادات الفعلیة قد تجاوزت اإلیرادات المخططة بحوالي ،
  .من اإلیرادات المتوقع تحصیلھا% ١١٤.٥أن اإلیرادات المتحققة قد وصلت إلى حوالي 

ادات معظم الزیادة في اإلیرادات العامة جاءت من الزیادة في جانب اإلیرالجدیر بالذكر أن 
عن اإلیرادات المقدرة في إطار الموازنة ، فیما حققت % ١٦المركزیة والتي زادت بحوالي 

ویرجع % ٨اإلیرادات المحلیة الفعلیة معدل نمو سالب عن اإلیرادات المقدرة وصل إلى حوالي 
األمر الذي  جھةذلك بصورة رئیسیة إلى طبیعة اإلیرادات المحلیة وتوزعھا بین أكثر من 

مستوى تحصیل من خالل االستعراض الشامل ألداء و في تدني مستوى التحصیل لھا ،انعكس 
:نالحظ األتي ٢٠٠٤من العام  حتى الربع الثالثاإلیرادات 

  :الجاریةدات اإلیرا. ١-١- ٣
بلغ إجمالي اإلیرادات الجاریة 

من  المحصلة خالل الفترة
حوالي  ٢٠٠٤سبتمبر  –ینایر 

 ریال وبنسبة ارملی ٥٥٤.٨
من إجمالي % ٩٥تصل إلى 

اإلیرادات العامة للدولة محققة 
بذلك معدل نمو یصل إلى 

نقطة مئویة عن  ١٩.٧حوالي 
من اإلیرادات الجاریة في إطار الموازنة، حیث بلغت اإلیرادات الجاریة  ھالمتوقع تحصیل

حوالي ریال مسجلة بذلك زیادة في التحصیل عن المتوقع ب ارملی ٥٧٥.٨ المحصلة  المركزیة
في التحصیل خالل  تراجعسجلت اإلیرادات المحلیة  فیما ،%٢١وبنسبة  ریال ارملی ٨٠.٩

الفترة بمقدار سالب یصل 
حیث  ریال،ملیار  ٨.٣إلى 

بلغت اإلیرادات الجاریة 
 ٩٤.٧المحلیة المحصلة 

مقارنة  ریال  ارملی
بإیرادات متوقعة بمبلغ 

وتعود   ،ریال ارملی ١٠٣
دات الزیادة في اإلیرا

الجاریة خالل الربع األول 
إلى زیادة  ٢٠٠٤من عام 

دخل الحكومة من 
المشروعات والممتلكات 

) إیرادات النفط والغاز(
ریال ار ملی ٨٧.١بحوالي 

نتیجة الرتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي ومن ثم زیادة اإلیرادات المتحصلة من 
  . مبیعات النفط الخارجیة



٢٠٠٤سبتمبر  –للفترة ینایر   النفقات العامة للدولة)  ١٣(جدول

فعلياعتمادملیار ریال
اإلتحراف 

(%)  
558.5606.69اإلجمالي العام للنفقات

375.8419.212النفقات الجاریة
142.1157.511الرأسمالیة واالستثماریة

30-27.119اإلقراض والمشاركة في األسھم
20-13.510.8تسدید القروض

سبتمبر  –للفترة ینایر   الجاریةالنفقات  توزیع ) ١٤( جدول
٢٠٠٤

فعلياعتمادملیار ریال
 اإلتحراف

(%)
375.8419.212  النفقات الجاریة

10-171.7154والمرتبات األجور
8-5853.3السلع والخدمات

26-7.45.5الصیانة
97.315963التحویالت

28.637.531مدفوعات الفوائد
نفقات جاریة غیر 

21-12.69.9مبوبة

تبع التطورات الحاصلة في جوانب التحصیل لإلیرادات العامة بشقیھا وبصورة عامة یمكن ت
رقم  ینالجدول من خاللو المحلیة، وكذلك المركزیة واإلیرادات غیر الضریبیة،  الضریبیة

)١٢(، ) ١١   .(  

  النفقات العامة للدولة. ٢- ٣
باعتبارھا أداة  يصاداالقت المحفزة للنمو الموازنةالعامة للدولة أحد المحددات الرئیسیة تمثل

لتنفیذ السیاسات 
، واالستراتیجیات التنمویة

في جانبھا اإلنفاقي وباألخص 
النفقات  وعلى وجھ الخصوص

بلغت ومن ھنا فقد . االستثماریة
من ینایر النفقات الفعلیة خالل 

 ٢٠٠٤ سبتمبر -
ریال،  ارملی ٦٠٦.٦حوالي

ت المعتمدة في إطار الموازنة العامة ریال عن النفقا ملیار٤٨.١عجز یصل إلى محققة بذلك 
 –خالل الفترة من ینایر معدل العرض النقدي  في ارتفاع ونمووالذي أنعكس  من العام للفترة

، حیث بلغ معدل نموه خالل الفترة حوالي  ٢٠٠٣مقارنة بالفترة نفسھا من العام  ٢٠٠٤سبتمبر 
  :نفاقي في التالياء الموازنة العامة في جانبھا اإلویمكن تتبع أد. % ١٨

بلغت عن النفقات المخططة للفترة ، حیث % ١٢زیادة بمقدار النفقات الجاریة الفعلیة  سجلت 
% ٦٩ریال  وبما نسبتھ  ارملی ٤١٩.٢حوالي 

الجدیر بالذكر أن  النفقات العامة ،إجمالي من 
والسلع بنود كل من المرتبات واألجور 
لغ أعاله ب الفترةوالصیانة قد حققت وفرًا خالل 

 ارملی١٧.٣في بند األجور والمرتبات بمقدار 
ریال، فیما تجاوزت بنود كل من التحویالت 

المبالغ المخصصة  ومدفوعات الفوائد واإلعانات
حیث حقق  ،لھا في إطار الموازنة خالل الفترة

بند التحویالت واإلعانات عجزًا خالل الفترة 
وبنسبة انحراف  ریال ملیار ٦١.٧وصل إلى 

عن اإلعتمادات المخصصة للفصل ، فیما بلغ العجز في فصل مدفوعات % ٦٣لت إلى وص
  %.٣١ملیار ریال وبنسبة  ٨.٩الفوائد حوالي 

فقد بلغت حوالي  ٢٠٠٤ سبتمبر –الفترة من ینایر أما بالنسبة للنفقات االستثماریة الفعلیة 
لنفقات العامة متجاوزه من إجمالي ا% ٢٦ملیون ریال،  وبالتالي وصلت نسبتھا إلى  ١٥٧.٥

نقطة مئویة، حیث قدرت  ١١التي تم رصدھا في الموازنة العامة للفترة بحوالي  اإلعتمادات
من % ٢٥.٤ملیار ریال وبما نسبتھ  ١٤٢.١إعتمادات النفقات االستثماریة خالل الفترة بحوالي 

دة االستثمار الحكومي في وتعود الزیادة في النفقات االستثماریة إلى زیا. إجمالي النفقات العامة
. خدمات البنیة التحتیة والخدمات االجتماعیة مثل التعلیم والصحة إلى جانب النفقات األمنیة

الجدیر بالمالحظة أن ھناك عالقة طردیھ قویة بین كل من النفقات االستثماریة ومعدل النمو 
وف االقتصادیة االقتصادي ومن ثم معدالت التشغیل داخل االقتصاد وباألخص وأن الظر

واالستثماریة لم تتمكن من حشد الموارد واالستثمارات الخاصة واالستثمارات األجنبیة بصورة 
مرضیة خالل السنوات الماضیة نتیجة لعدم جاذبیة البیئة االستثماریة ووجود معوقات وتحدیات 

الجوانب متعددة تواجھ المستثمرین، األمر الذي ینبغي تخصیص نسبة أكبر من النفقات في 



  % ٢٠٠٤سبتمبر   –ینایر للفترة  التضخم معدالت  )١٥(جدول 

سبتمبرأغسطسیولیویونیو مایو إبریلمارس فبرایر ینایر 
متوسط 

الفترة
12.510.214.915.814.61212.813.810.613التضخم

21.720.820.818.21817.317.217.71919العرض النقدي 

٢٠٠٤سبتمبر  -رعالقة التضخم بالعرض النقدي للفترة ینای
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التضخم

العرض النقدي 

االستثماریة بھدف تعویض النقص الحاصل في االستثمارات الخاصة والحفاظ على معدالت 
  .مرتفعة للنمو االقتصادي

  .التضخم . ٤
معدل تضخم أعلى من الفترة نفسھا خالل العام السابق  ٢٠٠٤سبتمبر  –شھدت الفترة من ینایر 

:  ٢٠٠٣للفترة نفسھا من العام % ١٠.٢مقارنة بحوالي % ١٣وبمعدل نمو وصل إلى حوالي 
وحتى الیوم أن  ٢٠٠٣أنھ وخالل الفترة األخیرة وباألخص منذ بدایة عام األمر الذي یؤكد 

معدالت التضخم قد عاودت االرتفاع من جدید وبالتالي أصبحت تمثل تحدیا محتمال لالقتصاد 
ھ المتزایدة ومعالجة خالل السنوات القادمة ما لم تتخذ إجراءات احترازیة للحد من معدالت

 سبتمبر -ینایر  الفترة وعلى الرغم من أن. األسباب الرئیسیة المغذیة لھ والعمل على الحد منھا
قد من العام الحالي 
تضخم شھدت معدالت 

، إال أنھا في ةتذبذبم
الغالب معدالت مرتفعة 

قیاسا بالمعدالت التي 
كانت سائدة خالل 

السنوات األخیرة من 
  .العقد الماضي

الملفت للنظر إلى أن 
عالقة التضخم السائد 
بمعدالت نمو العرض 

ضعیفة حیث  النقدي تبدو
زیادة أو تراجع العرض النقدي  أنیوضح الشكل المقابل ھذه العالقة وبالتالي فإنھ یمكن القول  

ارتفاع  في االقتصاد لیس العامل الرئیسي للتضخم وأن ھناك عوامل أخرى أكثر أھمیة تؤثر في 
فإن التضخم سبق ذكرھا في األعداد السابقة من ھذه النشرة وبالتالي التضخم تراجع معدالت  أو

العوامل  )١: (في الیمن سیظل مرھونًا خالل السنوات القادمة بعوامل متعددة ومتنوعة أھمھا
والظروف الطبیعیة المتمثلة في كمیة األمطار الساقطة على الیمن المؤثرة على اإلنتاج الزراعي 

 ھیعتمدون على ما ینتج من السكان% ٧٥كون القطاع الزراعي ما یزال یستوعب حوالي 
 أضف إلى ذلك مستوى أسعار القات حیثالقطاع الزراعي وتتأثر معیشتھم بمستوى إنتاجھ، 

یستحوذ على نسبة ال بأس بھا من و یمثل القات والتبغ مكونًا ھامًا للنمط االستھالكي الیمني 
وتبرز أھمیة ھذا المكون في تأثیره على المعدل العام للتضخم بین . لیمنیةإنفاق  األسرة ا

المستوردة كون الیمن تستورد الكثیر من احتیاجاتھا  السلعمستوى أسعار  )٢(الصعود والھبوط 
.من العالم الخارجي من السلع والخدمات



لناتج المحليفي ا القطاع الخارجي ونسبة مساھمتھ) ١٦(جدول 

سبتمبر -ینایر  ٢٠٠٤سبتمبر  -ینایر 2003

معدل التغیر 
بین القدیم 
والحدیث

ملیون 
دوالر

نسبة من 
الناتج

ملیون 
دوالر

من  نسبة
الناتج

72.50.6316.22.7336الجاري الحساب

195.21.7600.75.2208ن التجاريالمیزا

4.625-527.3-3.7-420.8-میزان الخدمات

7.721-890.9-6.6-736.6-میزان الدخل

1034.49.21333.811.629میزان التحویالت

93-303.92.720.30.2الحساب المالي

139-0.4-40.8-104.20.9المباشرة االستثمارات

69-199.71.8610.5أخرىاستثمارات 

53-123.41.1580.5الخطاء والسھو

21-499.74.4394.53.4المیزان الكلي
٢٠٠٤النشرة الشھریة أكتوبر . البنك المركزي الیمني : المصدر 

المیزان التجاري) ١٧(جدول رقم 
 -ینایر 

سبتمبر 
٢٠٠٣

 -ینایر 
سبتمبر 
٢٠٠٤

النمو 
%

المیزان 
195.2600207.4التجاري 

2881.73411.818.4الصادرات 
2516.83128.624.3النفط الخام
2811.14.6-2686.5-الواردات
النشرة الشھریة أكتوبر . ي البنك المركزي الیمن: المصدر 
٢٠٠٤

   .  میزان المدفوعات. ٥
 على الرغم من میزان المدفوعات إلى إن ي الیمنيالبنك المركزتشیر البیانات الصادرة عن 

فوائضًا مالیة خالل السنوات الماضیة، إال أن حجم تلك الفوائض تتراجع من سنة إلى  ھقیحقت
أخرى حیث یبین 

إلى )  ١٦(الجدول رقم 
أن حجم الفائض المتحقق 

في میزان المدفوعات 
 –الفترة ینایر خالل 

بلغ  ٢٠٠٤سبتمبر 
ر ملیون دوال ٣٩٤.٥

 ٤٩٩.٧مقارنة بحوالي 
ملیون دوالر في الفترة 

 ٢٠٠٣نفسھا من العام 
على الرغم من التحسن 

الكبیر الذي شھدتھ 
الصادرات الیمنیة نتیجة 

الرتفاع أسعار النفط 
على المستوى 

 -خالل الفترة ینایر إلى أن الصادرات قد حققت نموًا ) ١٧(العالمي،حیث یشیر الجدول رقم 
نتیجة % ٢٤.٣وكان معدل نمو الصادرات النفطیة % ١٨.٤إلى حوالي  وصل ٢٠٠٤ سبتمبر

 ٢٧.٦دوالر مقابل  ٣٥.٥الرتفاع متوسط السعر العالمي للبرمیل خالل الفترة نفسھا إلى حوالي 
، في الوقت الذي لم یتجاوز معدل نمو الواردات عن  ٢٠٠٣دوالر للفترة نفسھا من عام 

بلغ حوالي  ٢٠٠٣خالل عام دفوعات كان قد حقق فائضًا  ، الجدیر بالذكر أن میزان الم%٤.٦
 ملیون ٥٩٧وحوالي  من الناتج المحلي اإلجمالي للعام نفسھ %٣وبما نسبتھ  رملیون دوال ٣٣٥
ویمكن تحلیل أسباب ،  ٢٠٠٠عام  في دوالر ارملی ١.٤ حواليو، ٢٠٠٢في عام  دوالر

التراجع في المیزان الكلي من خالل تحلیل 
وذلك من الموازین المرتبطة بھ عدد  أداء

  : كالتالي
حقق المیزان التجاري نموًا كبیرًا خالل .١

وصل  ٢٠٠٤ سبتمبر -الفترة ینایر 
عن الفترة نفسھا % ٢٠٨إلى حوالي 

من العام السابق ، حیث بلغ حجم 
ملیون  ٦٠٠الفائض الذي حققھ حوالي 

من الناتج % ٥.٢وبما نسبتھ  دوالر
(  ٢٠٠٣من عام  الفترة نفسھاملیون دوالر في  ١٩٥.٢بحوالي  مقارنة المحلي اإلجمالي

ویعود السبب في تحقیق ھذا الفائض إلى زیادة حجم الصادرات ) من الناتج المحلي % ١.٧
خالل الفترة لذات الصادرات النفطیة والتي وصلت عوائدھا بنسبة تفوق زیادة الواردات وبا

ملیار دوالر في  ٢.٥دوالر مقارنھ بحوالي ملیار ٣.١إلى حوالي  ٢٠٠٤ سبتمبر -ینایر 
  .٢٠٠٣من عام  الفترة نفسھا

 الحساب الجارينتیجة لنمو الفائض المتحقق في المیزان التجاري بصورة كبیرة فقد سجل .٢
مقارنھ بالفترة نفسھا من  ٢٠٠٤ سبتمبر -الفترة ینایر خالل % ٣٣٦نموًا ایجابیًا وصل إلى 



) من الناتج المحلي% ٠.٦(ملیون دوالر  ٧٢.٥المتحقق من العام السابق حیث زاد الفائض 
  . )من الناتج المحلي% ٢.٧(ملیون دوالر  ٣١٦.٢إلى 

نتیجة لتواضع قدرات ومستوى أداء قطاع الخدمات ، فإن االعتماد على العالم الخارجي .٣
ز في یتزاید في تلبیة الطلب المحلي من مختلف الخدمات ، األمر الذي أسھم في تزاید العج

من العام  األشھر التسعةمیزان الخدمات ونموه سنة بعد أخرى، حیث حقق نموًا خالل 
وبذلك ارتفع العجز في  ٢٠٠٣مقارنة بالفترة نفسھا من عام % ٢٥وصل إلى  ٢٠٠٤

في النصف األول ) من الناتج المحلي % ٣.٧( ملیون دوالر  ٤٢٠.٨میزان الخدمات من 
) من الناتج المحلي% ٤.٦(دوالر ملیون  ٥٢٧.٣إلى  ٢٠٠٣من عام 

كما ھو الحال في میزان الخدمات فقد حقق میزان الدخل نموًا كبیرًا في مستوى العجز الذي .٤
. ))١٦(راجع الجدول (یعاني منھ منذ فترة 

میزان التحویالت حیث  جیدًا في مستوى أداءتحسنًا  ٢٠٠٤ سبتمبر -ت الفترة ینایر شھد.٥
مقارنة بفائض ) من الناتج المحلي% ١١.٦(ملیون دوالر  ١٣٣٣.٨سجل فائضًا وصل إلى 

خالل الفترة نفسھا من العام ) من الناتج المحلي% ٩.٢(ملیون دوالر  ١٠٣٤.٤بلغ 
٢٠٠٣.

وصل إلى  ٢٠٠٤ سبتمبر -الفترة ینایر معدل تراجع كبیر خالل حقق الحساب المالي .٦
حساب المالي عجزًا وصل إلى حیث حقق ال ٢٠٠٣عن الفترة نفسھا من عام % ٩٣حوالي 
من عام  الفترة نفسھاملیون دوالر في  ٣٠٣.٩ملیون دوالر مقارنة بفائض بمقدار  ٢٠.٣
نحو  إلى تزاید تدفق االستثمارات المباشرة ٢٠٠٤في عام  المتحققالعجز ویعود  ٢٠٠٣

 ١٠٤.٢تدفقات نحو الداخل بلغت مقارنة ب ملیون دوالر ٤٠.٨والتي وصلت إلى الخارج 
، إضافة إلى تراجع تدفقات االستثمار غیر ملیون دوالر للفترة نفسھا من العام السابق 

 ٦١إلى  ٢٠٠٣ سبتمبر -الفترة ینایر ملیون دوالر في  ١٩٩.٧المباشرة نحو الداخل من 
، وبصورة عامة یمكن القول أن ارتفاع  ٢٠٠٤ملیون دوالر فقط في الفترة نفسھا من عام 

نبیة العاملة في مجال النفط نتیجة الرتفاع أسعار النفط على المستوى عوائد الشركات األج
كان لھ أثر كبیر في تحول فائض ) األرباح ( العالمي ومن ثم تزاید تحویالتھا للخارج 

   . ٢٠٠٤من عام  الفترةالحساب المالي إلى عجز خالل 
ح أن الموقف العام یتضوبالرجوع إلى األعداد السابقة من ھذه النشرة ومن خالل ما سبق 

لمیزان المدفوعات یشھد تراجعًا سنة بعد أخرى على الرغم من كونھ ما یزال یحقق فوائض في 
ویمكن إرجاع السبب في  .٢٠٠٤من العام الحالي  سبتمبر حتى ٢٠٠٠كل السنوات منذ عام 

ذلك إلى أن ھناك مجموعة من العوامل والمتغیرات تعمل على تراجع الفائض المحقق في 
  :میزان المدفوعات والموازین المرتبطة بھ أھمھا

ضعف القاعدة اإلنتاجیة لالقتصاد الیمني ومن ثم االعتماد بشكل كبیر على االستیراد .١
،لتغطیة الطلب المحلي من معظم السلع

واالعتماد على  ،ضعف اإلمكانیات التصدیریة المتاحة لالقتصاد الیمني في الوقت الراھن.٢
  ،تنخفض فیھا القیمة المضافة باستثناء النفطتصدیر مواد أولیة 

 ،عدد السلع الیمنیة المتاحة للتصدیر لةآض.٣
   ،الرتفاع العالمي في أسعار السلع االستھالكیةا.٤
   المستوردة،زیادة رسوم النقل وأعباء التأمین على السلع .٥
   ،الزیادة المستمرة في أعداد المواطنین الذاھبین للعالج في الخارج.٦
.ق عوائد الشركات النفطیة العاملة في الیمن نحو الخارجتدف زیادة.٧



)ملیار ریال(تطور ومساھمة مكونات العرض النقدي ) ١٨(جدول 
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٢٠٠٤نوفمبر  –النشرة الشھریة  – البنك المركزي: المصدر

تزاید االستثمارات الیمنیة في الخارج وعلى رأسھا األصول الخارجیة للجھاز المصرفي .٨
. ملیار دوالر ٥ـ وبالذات االحتیاطیات الخارجیة للبنك المركزي التي جاوزت ال

  

  التطورات النقدیة والمصرفیة . ٦
قوم لكونھ یفي مستوى أداء القطاعات االقتصادیة  أھمیة كبیرةوالمصرفي القطاع المالي  یلعب

ا سیتم استعراض أھم التطورات لھذلعملیة النمو االقتصادي، وبحشد الموارد المالیة الالزمة 
ودورة في تعبئة الموارد  ٢٠٠٤ الفترة من ینایر إلى سبتمبرشھدھا القطاع المالي خالل  التي
الرئیسیة والمتمثلة في تعبئة المدخرات  ةمصرفي في تحقیق أحد أھم وظائفدى كفاءة الجھاز الوم

  .وعلى النحو التالي وتعمیق الوعي المصرفي في أوساط المواطنین

  تطور كفاءة الجھاز المصرفي. ١- ٦
حیث ، %١٤بمقدار  ٢٠٠٤ نوفمبر - ٢٠٠٣ نوفمبرالفترة خالل نموًا العرض النقدي  سجل
ملیار ریال  ٨٩٤.٨، إلى ٢٠٠٣ مبرنوف فيملیار ریال  ٧٨٦.٣من  حجم العرض النقدي زاد
ملیار ریال  ٣٧٤حوالي ) النقد ( وبلغت قیمة العرض الضیق منھ .٢٠٠٤ نوفمبرنھایة في 

ر من العام الماضي ، إال أن نسبة النقد إلى نوفمبملیار ریال نھایة  ٣٥٦.٦مقارنة بحوالي 
فقط % ٤٢نقطة مئویة لتصل إلى  ٥الفترة بمقدار إجمالي العرض النقدي قد تراجعت خالل 

وھذا مؤشر ھام یدل داللة قاطعة على تحسن مستوى األداء  ٢٠٠٣مبر نوففي % ٤٥مقارنة ب
للجھاز المصرفي الیمني ودوره الحیوي 
في الحیاة االقتصادیة الیمنیة ،ومما یعزز 

التحسن ھو التراجع المستمر في ھذا 
الجھاز نسبة النقد المتداول خارج 

من % ٣٦من حیث تراجعت المصرفي 
مبر نوففي إجمالي العرض النقدي 

 ٢٠٠٤مبر نوففي % ٣٣إلى  ٢٠٠٣
 ویمكن تفسیر ھذا التراجع المستمر

الجھاز المصرفي ب الجمھور تحسن ثقةب
ومن ثم زیادة التعامل معھ، ومن ناحیة 

أخرى تزاید حجم النشاط االقتصادي 
ة إلى والتجاري الوطني وتزاید الحاج
والتي یمكن التعامل مع الجھاز المصرفي 

مالحظتھا في مستوى نمو نسبة شبة 
   ،  النقود

قد حققت بالعملة المحلیة  اآلجلةالودائع  أما بالنسبة للتطورات التي شھدھا شبة النقود فیالحظ أن
 لترتفع% ٥٣وصل إلى حوالي  ٢٠٠٤مبر نوفإلى  ٢٠٠٣مبر نوفأكبر معدل نمو خالل الفترة 

من إجمالي % ١٦ملیار خالل الفترة لتصل نسبتھا إلى  ١٤٦.٨ملیار ریال إلى  ٩٦من حوالي 
 نمواًً المخصصةالودائع شھدت  ، كما٢٠٠٣مبر نوفنھایة % ١٢العرض النقدي مقارنة ب

ملیار ریال في نھایة  ١٣حیث زادت قیمتھا من  %٤٦وصل إلى  الفترة نفسھاملحوظًا خالل 
إال أنھا ظلت محافظة على نسبتھا  ٢٠٠٤ سبتمبر ملیار ریال في ١٩الي إلى حو ٢٠٠٣مبر نوف

 استمرار) ١(ویرجع نمو أنشطة القطاع المصرفي إلى. % )٢( العرض النقديجمالي إلى إ
تنامي أنشطة البنوك ) ٢(،٢٠٠٠منذ عام %) ١٣(معدالت الفائدة عند مستویات مرتفعة نسبیا 



الودائع في البنوك التجاریة) ١٩(جدول 

20022003

نسبة ٠٤نوفمبر
النمو

38847555617.1)ملیار ریال ( إجمالي الودائع في البنوك التجاریة 

18923629525.0) ملیار ریال ( الودائع بالعملة المحلیة 

48.749.753.16.8إلى إجمالي الودائع% الودائع بالعمالت المحلیة 

1992392619.2)ملیار ریال ( الودائع بالعمالت األجنبیة 

1.11.31.48.3) دوالرملیار ( ائع بالعمالت األجنبیة إجمالي  الود
٢٠٠٤البنك المركزي الیمني  النشرة الشھریة ، سبتمبر : المصدر 

میة خالل السنوات الماضیة وتزاید قدرتھا على اجتذاب التجاریة وعلى رأسھا البنوك اإلسال
  . الودائع االستثماریة

  
لتصل في نھایة  الفترة خالل % ٨أما فیما یتعلق بالودائع بالعمالت األجنبیة فقد نمت بمقدار 

 ٢٠٠٣ مبرنوفملیار نھایة  ٢٦٦ملیار ریال مقارنھ بحوالي  ٢٨٦.٩إلى حوالي  ٢٠٠٤مبر نوف
، ویمكن إرجاع %٣٢إلى  %٣٤قد تراجعت من إلى إجمالي العرض النقدي ،إال أن نسبتھا 

الزیادة الطفیفة في قیمة الودائع بالعمالت األجنبیة خالل الفترة إلى ارتفاع معدل التضخم السائد 
، األمر الذي أسھم في تزاید قیمة الودائع بالعمالت األجنبیة ٢٠٠٤خالل الشھور األولى من عام 

على القیمة الحقیقیة للثروة النقدیة لفئة المودعین من جھة ومن جھة أخرى بغرض المحافظة 
  . اإلستفاده من الوضع المرتفع السائد لمعدالت الفائدة في البنوك

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

إلى إجمالي العرض النقدي وتزاید الوعي المصرفي لدى الجمھور وتحسن  الجھاز المصرفي
وتطور وتنوع الخدمات المصرفیة المقدمة من قبل البنوك الیمنیة، ومع ذلك فإنھ من المھم 

سواًء من  ل في بدایة الطریقكونھ ما زاتحسین وتطویر ھذا القطاع االقتصادي الحیوي والھام 
من حیث جودة ھذه الخدمات حیث ما تزال نسبة كبیرة  حیث تنوع وتعدد الخدمات المصرفیة أو

تدني : ( من المبادالت المالیة في االقتصاد تتم خارج الجھاز المصرفي ألسباب متعددة منھا
 ةمع البنوك لوجود شبھ عدم رغبة فئة واسعة من السكان في التعامل ،مستویات الدخول الفردیة

اقتصار نشاط البنوك على ، ضعف الوعي المصرفي لدى شریحة واسعة من السكان ،الربا
  .)المدن الرئیسیة فقط

  تطورات نشاط البنوك التجاریة. ٢- ٦
تطورات ال بأس بھا في نشاط البنوك التجاریة والتي سجلت نموًا جیدًا  ٢٠٠٤ العامھدت ش

 ٢٠٠٤حتى نوفمبر للبنوك التجاریة مالي المیزانیة الموحدة جإ تخالل الفترة حیث وصل
وبزیادة تصل إلى  ٢٠٠٣في نوفمبر  ملیار ریال ٥٥١.٨ ملیار ریال مقارنة بحوالي ٦٧٥إلى

أي أن المیزانیة الموحدة للبنوك التجاریة قد حققت معدل نمو خالل الفترة  ،ریال ملیار ١٢٣.٢
  -:التالي حوعلى النویمكن توضیح ذلك % ٢٤بمقدار 

  تطور حجم الودائع. ١-٢- ٦
حیث  ٢٠٠٤ نوفمبر الفترة من ینایر إلىتطورات جیدة خالل  التجاري شھد النشاط المصرفي

زیادة في شھدت الفترة 
حجم الودائع  بمقدار 

، الجدیر %١٧.١
بالذكر أن أغلب 

الزیادة في الودائع 
كانت في جانب الزیادة 

في الودائع بالعمالت 
ة والتي تزایدت المحلی

أھمیتھا النسبیة إلى 
ارتفعت الودائع  حیث  ،٢٠٠٤مبر نھایة نوف% ٥٣إلى  ٢٠٠٢عام % ٤٨.٧إجمالي الودائع من 
 وذلك  ٢٠٠٤مبر نوفملیار في  ٢٩٥إلى  ٢٠٠٣ملیار ریال عام  ٢٣٦بالعملة المحلیة من 

االرتفاع في الودائع ، بینما كان %٢٥ملیار ریال وبمعدل نمو یصل إلى  ٥٩بزیادة مقدارھا 
ملیار  ١.٣( ٢٠٠٣ریال في نھایة  ملیار ٢٣٩بالعمالت األجنبیة محدود جدا، حیث ارتفعت من 



 تطورات القروض للبنوك التجاریة) ٢٠(جدول 

20022003.0البیان
نوفمبر 
٠٤

نسبة 
%النمو

185251.033031.5)ملیار ریال ( إجمالي القروض 

110139.018130.2)ملیار ( القروض للقطاع الخاص 

20.5-4639.031)ملیار ریال ( داع     شھادات اإلی

47.752.859.4%نسبة القروض إلي الودائع 
البنك المركزي: المصدر

ویعود   ،خالل الفترة% ٩.٢وبمعدل نمو ) ملیار دوالر ١.٤(ملیار ریال  ٢٦١إلى  )دوالر
( نبیة إلى السبب في نمو الودائع بالعمالت المحلیة بصورة أكبر من الودائع بالعمالت األج

النسبي الذي شھدتھ أسعار الصرف للریال مقابل العمالت األجنبیة من ناحیة ومن  االستقرار
  .ناحیة ثانیة انخفاض معدل الفائدة على الودائع بالعمالت األجنبیة مقارنة بالعملة المحلیة

  المالیة تطور حجم التسھیالت. ٢-٢- ٦
ق معدالت نمو جیدة بالنسبة للقروض والسلفیات تحقی ٢٠٠٤ سبتمبر - الفترة من ینایر شھدت  

الممنوحة من قبل البنوك 
التجاریة وبالذات الممنوحة 

للقطاع الخاص، حیث ارتفع 
اإلجمالي العام للقروض 
المقدمة من قبل البنوك 

 نوفمبرنھایة  حتىالتجاریة 
ملیار ریال  ٣٣٠إلى  ٢٠٠٤
 ،٢٠٠٣ملیار عام  ٢٥١مقابل 
بذلك و ٢٠٠٢ملیار عام  ١٨٥

من  تكون البنوك التجاریة قد حققت زیادة في حجم القروض والسلفیات الممنوحة خالل الفترة
 قروضھحیث بلغت قیمة كان للقطاع الخاص النصیب األوفر و%  ٣١.٥بمقدار  ٢٠٠٤العام 

ـ من إجمالي القروض مقارنة ب% ٥٥ملیار أي حوالي ١٨١ حوالي ٢٠٠٤مبر نوففي نھایة 
من إجمالي القروض الممنوحة خالل العام، % ٥٦أي حوالي  ٢٠٠٣عام ملیار خالل  ١٣٩
  %.٣٠.٢ خالل الفترة في حجم القروض المقدمة للقطاع الخاصنمو ال معدل وبلغ

الجدیر بالذكر أن القدرة االقراضیة للبنوك التجاریة تشھد تحسنًا مستمرًا إال أنھ غیر كافي حیث 
لتصل في نھایة الفترة  ٢٠٠٤سبتمبر  – ٢٠٠٢ل الفترة تزایدت نسبة القروض إلى الودائع خال

في بدایتھا،ومع ھذا التحسن فإن دور القطاع المصرفي % ٤٧.٧مقارنة ب % ٥٩.٤إلى 
حجم السلفیات المقدمة للقطاع ب التجاري في ھذا الجانب ما یزال ضعیف وباألخص فیما یتعلق

عكس القدرة االقراضیة الحقیقیة لقطاع أنھا ال توالتي یالحظ الخاص من قبل البنوك التجاریة 
منھا قروض  ما تزال متدنیة على الرغم من أننسبة القروض إلى الودائع أن المصارف حیث 
وبذلك لم  ،وقروض مقدمة للحكومة وللمؤسسات العامة) شھادات اإلیداع(للبنك المركزي 

التي یملكھا القطاع من إجمالي الودائع % ٣٢تتجاوز نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص 
وھذا مؤشر خطیر في حد ذاتھ حیث یدل داللھ  ،٢٠٠٤ سبتمبرالمصرفي التجاري نھایة 

فإن واضحة على تدني قدرة البنوك التجاریة في استغالل الفوائض المالیة التي تجمعھا وبالتالي 
لھذه  والمحتاجین) المودعین ( أصحاب الفوائض المالیة  دورھا في الوساطة المالیة بین

كما یدل من ناحیة ثانیة إلى تدني الثقة بالقطاع الخاص  ضعیف، دور )المستثمرین ( الفوائض 
: وعة من العوامل والمتغیرات أھمھامجم إلىویعود السبب في ذلك  وقدراتھ المالیة واالستثماریة

ي وتطویل تدني كفاءة الجھاز القضائ )٢(، محدودیة القدرة لدى البنوك على تحصیل دیونھا )١(
منافسة البنك المركزي للمستثمرین من خالل منحھ  )٣(في القضایا المصرفیة،  عملیة الفصل
تزاید استثمار البنوك التجاریة في شھادات ) ٤( ،داعات البنوك التجاریة لدیةیفوائد على إ

عن تھرب العدید من رجال األعمال والشركات التجاریة والصناعیة  )٥(اإلیداع وأذون الخزانة
  .سداد دیونھا

  طبیعة القروض والسلفیات بحسب النشاط. ٣-٢- ٦



)ملیار ریال ( االقتصادي حسب النشاط بالقروض والسلفیات للبنوك التجاریة ) ٢١(جدول 

٠٤-نوفمبر20022003

%القیمة%القیمة%القیمة

1.11.30.70.61.91.3اكالزراعة واألسم

17.52121.419.326.918.3الصناعة

5.86.88.9811.27.6البناء والتشیید

0.91.11.41.22.61.8تمویل الصادرات

16.52020.518.53121.1تمویل الواردات

23.22831.12838.726.4تمویل التجارة في السلع المصنعة

19.52327.124.434.323.4أخرى
البنك المركزي: المصدر

٢٠٠٤مبر ونوف ٢٠٠٣سلفیات ونسبة النمو بین الطبیعة الزمنیة للقروض وال )٢٢(جدول 

القیمة بالملیار ریال

النسبة من إجمالي القروض 
(%)

نسبة 
%النمو ٢٠٠٢٢٠٠٣

-نوفمبر
٠٤٢٠٠٢٢٠٠٣

-نوفمبر
٠٤

40.151.268.747464734قصیر األجل

5.65.66.975523متوسطة وطویلة األجل

38.854.47146494831استثمارات البنوك اإلسالمیة

84.5111146.710010010032اإلجمالي
البنك المركزي: المصدر

على الرغم من التزاید المستمر في حجم القروض والسلفیات والتسھیالت التي تمنحھا البنوك 
النظر إلى لم تتغیر حیث یالحظ ومن خالل التجاریة، إال أن طبیعة تلك القروض والسلفیات 

لتلك توزیع عملیة ال
قروض على ال

القطاعات االقتصادیة 
المختلفة تدني نسبة 

القروض المخصصة 
للقطاعات اإلنتاجیة 

المختلفة وبالذات 
الزراعة واإلسكان 
والصادرات حیث 
یالحظ أن النسبة 
العظمى من تلك 

مبر وصلت في نوف والتي )وتصدیر وتجارة سلع مصنعة استیراد( القروض توجھ لقطاع التجارة
من إجمالي القروض والسلفیات بزیادة تصل % ٥٠یال وبنسبة ملیار ر٧٣إلى حوالي  ٢٠٠٤

، تلیھا القروض الموجھة لألغراض األخرى ٢٠٠٣إلى نقطتین مئویتین عن حصتھا خالل عام 
، ثم  ٢٠٠٣في العام % ٢٤.٤مقارنھ ب% ٢٣.٤ملیار ریال وبنسبة  ٣٤.٣والتي بلغت 

ث یشیر الجدول إلى تراجع نسبتھا والتي تشھد تراجعا مستمرًا ، حی القروض لقطاع الصناعة
ثم  ٢٠٠٣عام % ١٩.٣ إلى  ٢٠٠٢عام % ٢١إلى إجمالي القروض والسلفیات الممنوحة من 

التشیید ولقطاع البناء  الممنوحة نسبة القروض كما شھدت، ٢٠٠٤مبر فقط في نوف% ١٨.٣إلى 
وفي  ٢٠٠٣عام في  %٨بمقارنة % ٧.٦والتي بلغت  ٢٠٠٤عام التراجعًا بسیطًا خالل 

  . ٢٠٠٤مبر نوفبنھایة % ١.٣األخیر جاء قطاع الزراعة واألسماك بنسبة 
وبناًء على ما سبق یمكن القول أن ھیكل القروض والسلفیات الممنوحة من قبل البنوك التجاریة 

یتسم بالخلل المزمن  حیث یغلب على طبیعة تلك القروض والسلفیات الطابع التجاري ولیس 
  :ویمكن التأكید على ذلك من خالل  التنموي االستثماري

النسبة العظمى من حجم التمویالت والتسھیالت المالیة المقدمة من البنوك التجاریة  أن
  ) قروض قصیرة األجل وعوائدھا مرتفعة ( القروض والتسھیالت التجاریة ھي 

ذي التراجع المستمر الذي تشھده حصة القطاعات اإلنتاجیة من حجم التمویل المقدم وال
  .والتشیید والبناءبدأ واضحا في قطاع الصناعة 

القروض في مجاالت اإلسكان والزراعة واألسماك والتي  تدني ومحدودیة وضعف حجم
  .قروض طویلة األجل نسبیا تعد

األمر الذي یؤكد أن الدور التنموي لدى القطاع المصرفي التجاري ما یزال غائب وبالتالي  
االقتصاد الوطني وبالذات في ظل عدم وجود مصارف  استمرار مشكلة التمویل داخل

القطاع الصناعي ومحدودیة دور ونشاط كمتخصصة بالنسبة للقطاعات االقتصادیة الحیویة 
  .وقدرة بنكي التسلیف الزراعي واإلسكان

  طبیعة القروض والسلفیات بحسب المدة الزمنیة. ٤-٢- ٦
وض والسلفیات والتسھیالت للبنوك التجاریة والمتضمن توزیع القر) ٢٢(الجدول رقم  من خالل 

یمكن الخروج 
بعدد من 

المالحظات 
  :منھا 



   وقیمة الصادرات بالملیون دوالر أمریكي  حصة الحكومة من إنتاج النفط ) ٢٣(جدول 

قیمة الصادرات ون برمیلملی
ملیون ( النفطیة
)دوالر

متوسط قیمة 
البرمیل

ملیون 
الصادرات برمیل

االستھالك 
المحلي 

٠٣59.325.11642.8927.7-نوفمبر

٠٤56.323.52063.6836.7-نوفمبر
البنك المركزي: المصدر

أن استثمارات البنوك اإلسالمیة تمثل الجزء الھام من التسھیالت المقدمة من قبل القطاع   -١
ثم تزایدت في العام  ٢٠٠٢خالل عام % ٤٦المصرفي التجاري حیث بلغت استثماراتھا حوالي 

على الرغم من أن البنوك اإلسالمیة  ٢٠٠٤مبر حتى نوف% ٤٨وحوالي  ،%٤٩إلى  ٢٠٠٣
،فضًال عن تحقیقھا معدالت نمو محدودة العدد وحدیثة النشأة مقارنھ بالبنوك التجاریة األخرى

  .% ٣١ وصلت إلى٢٠٠٤عالیة خالل عام 
مالي من إج% ٤٧تمثل المكون الثاني وبنسبة القروض والسلفیات قصیرة األجل ما زالت  -٢

والتي تمثل في الغالب تمویل التجارة ،٢٠٠٤مبر نوفالقروض والسلفیات الممنوحة حتى نھایة 
  .عوائدھا وسھولة تحصیلھا الرتفاعنتیجة ) ٢١(الخارجیة وبالذات الواردات كما رأینا في الجدول 

 بالرغم من أنھا أساس% ٥لم تتجاوز نسبة القروض والسلفیات متوسطة وطویلة األجل   -٣
التنمیة المنشودة والتي لن تتحقق ما لم تكن ھناك استثمارات استراتیجیة وحیویة تشغل قدر كبیر 

من األیدي العاملة وتعمل على رفع معدالت النمو االقتصادي وتساھم بقوة في تحقیق التنمیة 
ي ، األمر الذي یؤكد تواضع الدور التنموي للجھاز المصرفاالقتصادیة واالجتماعیة المنشودة

الوطني وضرورة العمل على إیجاد وتوفیر ھذا النوع من التمویل سواًء من خالل تشجیع البنوك 
  .نوك المتخصصة في المجال التنمويالتجاریة على زیادة ھذا التمویل أو من خالل إنشاء الب

  حصة الحكومة من إنتاج النفط. ٧
إال أن أداء القطاع النفطي كان  ٢٠٠٤عام العلى الرغم من تراجع إنتاج النفط في الیمن خالل 

وصلت قیمة  حیث،السوق العالمیة خالل العام بسبب ارتفاع متوسط سعر برمیل النفط في جیدًا 
 ١٦٤٣مقارنة بحوالي ملیون دوالر  ٢٠٦٤إلى حوالي  ٢٠٠٤حتى نوفمبر  الصادرات النفطیة

ملیون دوالر خالل الفترة نفسھا من 
 على الرغم ٢٠٠٣العام الماضي 

من انخفاض حصة الحكومة من 
ملیون برمیل  ٨٤.٤من النفط الخام 

 ٢٠٠٣مبر نوف –للفترة من ینایر 
ملیون برمیل للفترة  ٧٩.٨إلى 

إال أن .٢٠٠٤العام نفسھا من 
دوالر للبرمیل  ٣٦.٧ النفط على المستوى العالمي والتي وصلت في المتوسط إلى  أسعارارتفاع 
كان لھ  ٢٠٠٣دوالر في المتوسط للفترة نفسھا من عام  ٢٧.٧بمقارنة  ٢٠٠٤خالل عام  الواحد

.األثر الكبیر في تعویض انخفاض اإلنتاج من النفط وتراجع حصة الحكومة منھ


