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يــر البنــك املركــزي اليمنــي أن يقــدم للقــراء والباحثن واملهتمــن بالتطــورات الرئيســية للجهاز املرصيف 

يف الجمهوريــة اليمنيــة، العــدد الثالــث مــن تقريــر التطــورات النقديــة واملاليــة لشــهر فربايــر 2022. 

ــة  ــة العمومي ــزي، وامليزاني ــك املرك ــة للبن ــة العمومي ــية للميزاني ــات الرئيس ــر املكون ــتعرض التقري يس

ــة واإلســامية وكــذا العــرض النقــدي. باإلضافــة إىل التطــرق بشــكل موجــز  ــوك التجاري املوحــدة للبن

ــز  ــم الرتكي ــن املحــي. ويف األخــر، يت ــة وإصــدارات الدي ــة للدول ــة العام ــل عجــز املوازن ــف متوي ملوق

بشــكل خــاص عــى أســعار الــرصف يف الســوق املــوازي وتطــورات األســعار والتضخــم. آملــن أن يعــود 

بالفائــدة عــى كل مــن يســتخدمه.

تقديــم

والله املوفق،،،

   أحمد بن أحمد غالب
                                                             

املحافظ
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        العـــرض النقــدي :
ارتفــع العــرض النقــدي الواســع مــن 6701 مليــار 

ريــال يف نهايــة ديســمرب 2020 إىل 7229.1 مليــار 

ريــال يف نهايــة ديســمرب 2021 بارتفــاع قــدره 528.1 

االرتفــاع يف  ريــال وبنســبة %7.9. ويعــود  مليــار 

العــرض النقــدي يف ديســمرب 2021 أساســاً إىل ارتفــاع 

كل مــن النقــد وشــبه النقــد مبقــدار 443.4، 84.7 

ــن  ــا م ــكلت حصته ــوايل. وش ــى الت ــال ع ــار ري ملي

العــرض النقــدي مــا نســبته %62، %38 عــى التــوايل 

ــة  ــد العمل ــة ديســمرب 2021. كــا ارتفــع رصي يف نهاي

ــال يف  ــار ري ــن 3185 ملي ــوك م ــارج البن ــة خ املتداول

نهايــة ديســمرب 2020 إىل 3568.8 مليــار ريــال يف 

ــار  ــدره 383.8 ملي ــاع ق ــمرب 2021، بارتف ــة ديس نهاي

ريــال وبنســبة 12.1%.    

    ميزانية البنك املركزي
بلــغ مجمــوع میزانیــة البنــك املركــزي يف نھایــة فربايــر 

2022 مــا قيمتــه 8910.3 ملیــار ریــال، بارتفــاع قــدره 

12 ملیــار ریــال وبنســبة %0.1 مقارنــة بشــھر ينايــر 

 .2022

ســجل رصيــد األصــول الخارجیــة للبنــك املركــزي 

ــل  ــر 2022، مقاب ــة فرباي ــال يف نھای ــار ری 1823.2 ملی

1815.7 مليــار ريــال يف نهايــة ينايــر 2022، أي بزيادة 

قدرهــا 7.4 مليــار ريــال وبنســبة %0.4. ويعــزى ذلــك 

بشــكل أســايس إىل األثــر اإليجــايب لتخصيــص صنــدوق 

الــدويل حــوايل 660 مليــون دوالر أمريــي  النقــد 

ــة  مــن وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة للجمهوري

ارتفــاع  اليمنيــة يف أغســطس 2021. باإلضافــة إىل 

النفــط والغــاز نتيجــة االرتفــاع  عوائــد صــادرات 

ــة. ــط العاملي ــعار النف ــوظ يف أس امللح

ــزي  ــك املرك ــع البن ــة م ــف الحكوم ــايف موق ــع ص ارتف

مــن رصیــد مدیــن قــدره 5277 ملیــار ریــال يف ينايــر 

ــال  ــار ری ــدره 5382.9 ملی ــن ق ــد مدی 2022 إىل رصی

ــال  ــار ري ــدره 105.9 ملي ــاع ق ــر 2022، بارتف يف فرباي

وبنســبة %2. وبلــغ رصيــد العملــة املصــدرة 3758.3 

مليــار ريــال يف نهايــة شــهر فربايــر 2022 مقارنــة مــع 

3760.7 مليــار ريــال يف نهايــة شــهر ينايــر 2022 

ــبة 0.1%.  ــال، وبنس ــار ري ــدره 2.3 ملي ــاض ق بإنخف

نتيجــة  فربايــر 2022  اإلنخفــاض يف شــهر  ويعــود 

تطبيــق البنــك املركــزي آليــة املــزادات االســبوعية 

ــن  ــرب م ــن نوفم ــداء م ــة إبت ــالت األجنبي ــع العم لبي

عــام 2021. كــا ارتفعــت إحتياطيــات البنــوك مبقــدار 

23.6 مليــار ريــال ومبــا نســبته%3.4. لرتتفــع عــى إثــر 

ذلــك القاعــدة النقديــة )النقــد املصــدر وإحتياطيــات 

ــار  ــدار 21.2 ملي ــزي( مبق ــك املرك ــدى البن ــوك ل البن

ــر2022. ــة فرباي ــبة %0.5 يف نهاي ــال وبنس ري

      امليزانية املوحدة للبنوك
ــة  ــوك التجاري ــدة للبن ــة املوح ــايل امليزاني ــع إج ارتف

ــدار 165.2  ــمرب 2021 مبق ــة ديس ــالمية يف نھای واإلس

ملیــار ریــال وبنســبة %3.7، لتصــل إىل 4594.9 مليــار 

ریــال، مقابــل ارتفــاع مقــداره 20.8 ملیــار ریــال 
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وبلغــت  نهايــة ديســمرب 2020.  وبنســبة %0.5 يف 

ــالمية يف  ــة واإلس ــوك التجاري ــة للبن ــول الخارجي األص

ــال  ــار ری ــة ديســمرب 2021 مــا قيمتــه 971.1 ملی نهاي

ــمرب  ــة دیس ــال يف نھای ــار ری ــع 916.2 ملی ــة م مقارن

ــبة 6%.  ــال وبنس ــار ری ــدره 55 ملی ــاع ق 2020 بارتف

ــغ 117.2  ــوك مببل ــات للبن ــايل االحتياطي ــع إج وارتف

ملیــار ریــال وبنســبة %14.3 يف نھایــة ديســمرب 2021 

ــال. أمــا إجــايل االئتــان  ــار ری لتصــل إىل 938.3 ملی

املقــدم مــن البنــوك للقطــاع الخــاص فقــد إنخفــض من 

485.7 ملیــار ریــال يف نھایــة دیســمرب 2020 إىل 444.6  

ملیــار ریــال يف ديســمرب 2021 بإنخفــاض قــدره 41.1 

ملیــار ریــال وبنســبة %8.5 مقارنــة بإنخفــاض نســبته 

الوكالــة  %16 يف دیســمرب 2020. وبلغــت )ودائــع 

وشــهادات اإليــداع( مــع البنــوك التجاریــة واإلســالمية 

مبلــغ 190.8 ملیــار ریــال نھایــة ديســمرب 2021. 

ــار  ــوك 3660.3 ملی ــدى البن ــع ل ــايل الودائ ــغ إج وبل

ــغ 3516  ــة مبلب ــمرب 2021 مقارن ــة ديس ــال يف نھای ری

ــار ریــال يف نھایــة دیســمرب 2020، بارتفــاع قــدره  ملی

144.3 ملیــار ريــال وبنســبة %4.1. ويرجــع االرتفــاع 

يف إجــايل الودائــع يف نهايــة ديســمرب 2021 إىل ارتفــاع 

كل مــن الودائــع تحــت الطلــب بنســبة %7، وودائــع 

اإلدخــار بنســبة %3.9، والودائــع بالعمــالت األجنبيــة 

بنســبة %3.7، وودائــع االجــل بنســبة %2.4. يف حــن 

ــع املخصصــة بنســبة 4.1%.  إنخفضــت الودائ

ة
ّ
     غرفة املقاص

 سجل إجايل عدد الشيكات املتداولة بالريال عرب 

غرفة املقاصة يف املركز الرئييس وفروعه )املكال ، تعز( 

820 شيك بقيمة 8.6 مليار ريال خالل فرباير 2022 

مقابل 688 شيك بقيمة 9 مليار ريال يف يناير 2022 

بانخفاض نسبته %19.2 يف العدد و %4.4 يف القيمة. 

     أسعار الصرف وسعر الفائدة
الــدوالر  أمــام  الريــال  بلــغ متوســط ســعر رصف 

ــال/دوالر  ــوازي 1125.71 ري ــوق امل ــي يف الس األمري

ــال/دوالر يف  ــع 851.11 ري ــة م ــر 2022 مقارن يف فرباي

نهايــة فربايــر 2021.وســجل 1102.69 ريــال/دوالر يف 

ــر 2022.  ــهر يناي ش

إتخــذ البنــك املركــزي اليمنــي سلســلة مــن اإلجــراءات 

واإلصالحــات للمســاعدة يف إســتعادة االســتقرار يف 

ــك اإلجــراءات  ــة، وتوجــت تل ســوق العمــالت األجنبي

بإطــالق آليــة مــزادات اســبوعية لبيــع العمــالت، 

Ref�( ــة ــرب منص 2021، ع ــرب ــهر نوفم ــن ش ــداء م  إبت

الشــفافية  لضــان  العامليــة  اإللكرتونيــة   )initive

والتنافســية املتوافقــة مــع األســس واملعايــر املنظمــة 

ــرة.  ــوق الح للس

ــزي  ــك املرك ــن البن ــة م ــروض املقدم ــايل الع ــغ إج بل

ــا  ــر 2022، م ــة فرباي ــى نهاي ــزادات حت ــدء امل ــذ ب من

قيمتــه 265 مليــون دوالر أمريــي. فيــا ســجل إجايل 

لتشــكل  دوالر،  مليــون   266.6 العطــاءات  قيمــة 
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ــايل  ــن إج ــبته %100.6 م ــا نس ــاءات م ــة العط قيم

قيمــة العــروض، كــا ســجلت املبالــغ املخصصــة 

233.5مليــون دوالر حتــى نهايــة فربايــر 2022.

ــر  ــة الذك ــات آنف ــن العملي ــزي م ــك املرك ــن البن ومتك

مــن اســتيعاب 261.7مليــار ريــال مينــي وتعــادل مــا 

نســبته %4.3 مــن حجــم القاعــدة النقديــة يف نهايــة 

فربايــر 2022. ليشــكل بذلــك خطــوة مهمة نحــو إدارة 

فعالــة للســيولة بإســتخدام أدوات السياســة النقديــة 

القامئــة عــى الســوق.

وفيــا يخــص ســعر الفائــدة أســتمر الحد األدىن لســعر 

ــد 15%  ــال عن ــع بالري ــدة التأشــري عــى الودائ الفائ

ــه  ــزي بتخفيض ــك املرك ــام البن ــذي ق ــعر ال ــو الس وه

خــالل فربايــر 2013 يف حــن ظــل ســعر فائــدة اإلقراض 

محــرراً تحــدده البنــوك وفقــاً ملقتضيــات عملهــا.

     متويل عجز املوازنة العامة
تشــر بيانــات التنفيــذ الفعــي للموازنة العامــة للدولة 

يف نهايــة فربايــر 2022 إىل وجــود عجــز نقــدي مقــداره 

22.1 مليــار ريــال، وشــكلت نســبته حــوايل %0.1 مــن 

ــل عجــز نقــدي مقــداره  ــج املحــي اإلجايل.مقاب النات

4.2 مليــار ريــال وبنســبة %0.02 مــن الناتــج املحــي 

اإلجــايل يف نهايــة ينايــر 2021. 

ارتفــع الديــن العــام الداخــي ليســجل مــا قيمتــه 

3689.2 مليــار ريــال يف ديســمرب 2021.مقابل 3183.6 

مليــار ريــال يف نهايــة ديســمرب 2020.وشــكل االقرتاض 

املبــارش مــن البنــك املركــزي املصــدر األســايس لتمويــل 

الديــن العــام الداخــي، ليبلــغ 3498.4 مليــار ريــال يف 

ديســمرب 2021. وســجلت حصتــه مــن إجــايل الديــن 

العــام الداخــي مــا نســبته %94.8 يف ديســمرب 2021 

ــع  ــام الداخــي )ودائ ــن الع ــا شــكلت أدوات الدي في

ــن  ــاين للدي ــدر الث ــداع( املص ــهادات اإلي ــة وش الوكال

ــال، وبلغــت  ــار ري العــام الداخــي بقيمــة 190.8 ملي

حصتهــا مــن إجــايل الديــن العــام الداخــي مــا نســبته 

ــمرب 2021. %5.2 يف ديس

     األسعار والتضخم
ــو  ــه ه ــة علي ــعار واملحافظ ــتقرار األس ــق اس إن تحقي

الهــدف األســايس للسياســة النقديــة، كا هــو منصوص 

عليــه بوضــوح يف قانــون البنــك املركــزي اليمنــي 

ــود  ــك الجه ــم 14 لســنة 2000، ويســتنتج مــن ذل رق

الكبــرة التــي يقــوم بهــا البنــك املركــزي بالتنســيق مــع 

الجهــات ذات العالقــة يف الحكومــة لتوجيــه السياســة 

النقديــة بطريقــة مصممــة ومنســجمة مــع السياســات 

االقتصاديــة الكليــة للحفــاظ عــى االســتقرار النقــدي.  

يف  الغــذاء  لســلة  املعيشــة  تكلفــة  مــؤرش  ارتفــع 

ــر 2021 إىل  ــة مــن 49144 يف فرباي ــة اليمني الجمهوري

ينايــر 2022 و 86004 يف فربايــر 2022،  82150 يف 

وهــذا يعكــس تضخــاً شــهرياً للغــذاء يف فربايــر 2022 

نســبته %4.7 يف حــن ســجل التضخــم الســنوي للفــرتة 

ــوايل 75%. ــر 2022( ح ــر 2021 – فرباي ) فرباي
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املــــــــســـــــح الــــــــنقــــــدي 

)بمليارات الرياالت(

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 البنود

2,268.2 2,756.8 3,101.6 3,106.2 3,238.9 3,697.5 4,282.3 5,504.2 5,973.7 6701.0 7,229.1 M2 1 - العرض النقدي الواسع
0.1 21.5 12.5 0.2 4.3 14.2 15.8 28.5 8.5 12.2 7.9 نسبة التغير السنوي للغرض النقدي )%(

1,275.2 1,651.9 1,985.0 1,976.7 1,736.5 1,907.8 1,965.9 2,420.2 2,562.6 2665.1 2,749.8 2- شبه النقد
-13.9 29.5 20.2 -0.4 -12.2 9.9 3.0 23.1 5.9 4.0 3.2 نسبة التغير السنوي لشبه النقد )%(
56.2 59.9 64.0 63.6 53.6 51.6 45.9 44.0 42.9 39.8 38.0 شبة النقد/العرض النقدي

602.2 736.5 868.4 842.7 770.5 850.8 890.2 1,358.0 1,436.1 1496.9 1,552.7 ودائع العمالت األجنبية
-22.6 22.3 17.9 -3.0 -8.6 10.4 4.6 52.5 5.8 4.2 3.7 نسبة التغير السنوي لودائع العمالت األجنبية )%(
40.4 37.7 37.5 36.7 35.5 36.2 36.3 45.2 44.6 42.6 42.4 العمالت األجنبية/إجمالي الودائع

993.0 1,104.8 1,116.6 1,129.5 1,502.4 1,789.6 2,316.5 3,084.0 3,411.1 4035.9 4,479.3 M1 3- النقد
26.3 11.3 1.1 1.2 33.0 19.1 29.4 33.1 10.6 18.3 11.0 نسبة التغير السنوي للنقد )%(
43.8 40.1 36.0 36.4 46.4 48.4 54.1 56.0 57.1 60.2 62.0 M2 العرض النقدي/M1 النقد

215.6 301.5 331.8 318.7 433.5 441.1 486.4 584.2 653.9 850.9 910.5 ودائع تحت الطلب
-9.9 39.8 10.1 -4.0 36.0 1.7 10.3 20.1 11.9 30.1 7.0 نسبة التغير السنوي للودائع تحت الطلب )%(
9.5 10.9 10.7 10.3 13.4 11.9 11.4 10.6 10.9 12.7 12.6 M2 الودائع تحت الطلب/العرض النقدي

777.4 803.3 784.8 810.9 1,068.9 1,348.6 1,830.1 2,499.8 2,757.2 3185.0 3,568.8 العملة المتداولة خارج البنوك

42.2 3.3 -2.3 3.3 31.8 26.2 35.7 36.6 10.3 15.5 12.1 نسبة التغير السنوي للعملة خارج البنوك )%(
34.3 29.1 25.3 26.1 33.0 36.5 42.7 45.4 46.2 47.5 49.4 M2العملة المتداولة خارج البنوك/العرض النقدي
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مسح البنك املركزي

)بمليارات الرياالت(

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 فبراير 
2022 البنود

954.5 1077.5 1097.6 1112.8 1452.7 1,795.9 2,435.8 3,125.9 3,484.7 3,948.1 4,490.7 4,471.8 القاعدة النقدية

15.9 12.9 1.9 1.4 30.5 23.6 35.6 28.3 11.5 13.3 13.7 0.5 نسبة التغير السنوي لألساس النقدي

800.3 832.7 821.6 854.9 1099.5 1375.8 1893.5 2571.6 2890.5 3327.5 3,802.7 3,758.3 العملة المصدرة

40.2 4.1 -1.3 4.1 28.6 25.1 37.6 35.8 12.4 15.1 14.3 -0.1 نسبة التغير السنوي للعملة المصدرة )%(

154.2 244.8 276.1 257.9 353.2 420.2 549.3 554.3 594.2 620.6 688.0 713.5 إحتياطي البنوك لدى البنك المركزي

-39.0 58.7 12.8 -6.6 37.0 19.0 30.7 0.9 7.2 4.4 10.8 3.4 نسبة التغير السنوي إلحتياطيات البنوك لدى البنك المركزي

2.4 2.6 2.8 2.8 2.2 2.1 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 2.1 المضاعف النقدي العرض النقدي M2/ القاعدة النقدية
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ميزانية البنك املركزي اليمني
                                                                                                        )بمليارات الرياالت(

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 فبراير
2022        البنود

1,930.0 2,372.9 2,185.0 2,036.6 2,252.8 2,829.7 3,983.9 5,750.3 6,558.8 7,286.3 8,090.3 8,910.3 االصول
968.8 1,323.2 1,149.4 1,002.6 450.5 250.3 361.8 1,133.6 628.4 387.8 684.0 1,823.2 االصول الخارجية
940.5 1,032.4 1,022.3 1,020.5 1,788.2 2,536.8 3,170.3 4,065.8 4,841.8 5,708.4 6,125.9 6,119.4 القروض والسلفيات
783.1 772.7 756.6 761.3 1,524.7 2,228.6 2,860.8 3,756.3 4,532.3 5,398.9 5,816.4 5,809.9  الحكومة
157.4 259.7 265.7 259.2 263.5 308.2 309.5 309.5 309.5 309.5 309.5 309.5  المؤسسات العامة

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  البنوك
20.8 17.3 13.3 13.5 14.1 42.6 451.8 550.9 1,088.5 1,190.1 1,280.5 967.8 االصول الثابتة واالخرى
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اعادة التقييم

1,930.0 2,372.9 2,185.0 2,036.6 2,252.8 2,829.7 3,983.9 5,750.3 6,558.8 7,286.3 8,090.3 8,910.3 الخصوم
800.3 832.7 821.6 854.9 1,099.5 1,375.8 1,893.5 2,571.6 2,890.5 3,327.5 3,802.7 3,758.3 النقد المصدر
533.4 645.2 496.7 414.3 453.8 592.4 756.8 961.9 1,032.0 1,169.4 1,151.2 1,279.1 التزامات االطالع وودائع الجل
236.4 150.5 121.3 76.1 50.6 75.4 100.6 243.6 330.6 429.7 342.7 427.0  الحكومة
59.4 57.7 18.0 13.6 18.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 مؤسسات الضمان االجتماعي
83.3 100.3 81.4 66.8 31.3 38.1 48.1 105.4 48.5 60.3 61.9 79.9  المؤسسات العامة
53.3 69.9 70.2 49.3 26.6 32.8 38.2 93.7 34.2 45.3 45.7 49.1  تحت الطلب
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  الجل

30.0 30.3 11.2 17.5 4.7 5.3 9.9 11.7 14.3 15.0 16.2 30.8  بالعمالت االجنبية
154.2 244.8 276.1 257.9 353.2 420.2 549.3 554.3 594.2 620.6 688.0 713.5  البنوك

0.0 91.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  شهادات ايداع
64.1 64.8 50.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  أذون خزانة مباعة للبنوك )عقود إعادة الشراء(
50.2 266.6 267.9 268.0 268.4 311.4 486.8 1,231.9 1,231.9 1,306.0 1,699.1 3,935.2 االلتزامات الخارجية

482.1 563.7 548.2 497.6 431.1 550.1 846.9 984.9 1,404.4 1,483.4 1,437.3 -62.3 خصوم اخرى
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امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية ) األصول(

)بمليارات الرياالت(

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021          البنود

1765.8 2276.1 2776.1 2810.0 2768.5 2961.6 3183.1 4408.9 4,429.7 4594.9 االصول
477.5 541.6 549.8 504.3 506.3 581.6 532.0 909.8 916.2 971.1 االصول الخارجية
55.7 49.9 51.6 49.0 90.9 83.5 44.6 97.4 116.4 135.1 نقد اجنبي

213.7 260.0 230.7 243.0 210.5 256.6 254 470.9 468.1 486.8 بنوك في الخارج
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غير مقيمين

208.0 231.7 267.5 212.3 204.9 241.5 233.4 341.5 331.7 349.2 استثمارات اجنبية
175.0 276.8 321.9 302.2 383.9 440.4 571.8 774.5 821.2 938.3 االحتياطي
22.9 29.4 36.8 44.0 30.6 27.2 63.4 133.2 142.5 233.9 نقد محلي

152.1 247.4 285.1 258.2 353.3 413.2 508.4 641.3 678.6 704.4 ارصدة لدى البنك المركزي
933.7 1179.6 1722.5 1844.8 1692.6 1725.7 1817.3 2319.4 2,305.4 2303.6 القروض والسلفيات
546.3 788.5 1182.5 1287.3 1264.2 1301.9 1387.3 1720.8 1,963.7 1798.0 الحكومة
20.4 17.3 30.0 34.2 18.0 19.5 13.7 20.4 57.5 61.0 المؤسسات العامة

366.9 373.8 510.0 523.2 410.5 404.3 416.3 578.2 284.2 444.6 القطاع الخاص
0.0 91.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 شهادات ايداع

64.1 64.8 50.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اذون خزانة مشتراة من البنك المركزي ) ريبو(
115.6 121.3 131.3 156.9 185.8 213.9 262 404.2 387.0 381.8 اصول اخرى

ال تتوفر الميزانية المجمعة للبنوك التجارية واإلسالمية لشهر يناير 2022.
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امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية ) اخلصوم(

)بمليارات الرياالت(

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 البنود

1765.8 2276.1 2776.1 2810.0 2768.5 2961.6 3183.1 4034.2 4408.9 4,429.7 4594.9 الخصوم
1348.6 1799.5 2225.3 2225.7 2150.0 2271.4 2374.4 3027.4 3249.3 3,516.0 3660.3 الودائع

0.5 4.0 7.9 10.7 30.1 19.3 28.9 23 32.8 0.0 0.0 الحكومة
162.3 231.5 261.6 269.4 406.9 408.3 448.2 584.2 653.9 850.9 910.5  تحت الطلب
452.0 643.5 837.3 862.0 704.1 732.5 751.1 774 815.7 838.8 859.2 الجل
127.1 168.0 194.9 205.4 191.3 215.9 221.1 242 260.9 276.3 286.9 االدخار
572.3 706.2 857.3 825.2 765.9 845.5 880.3 1358 1436.1 1,496.9 1552.7 بالعمالت االجنبية
34.4 46.1 66.4 53.1 51.8 49.9 44.8 46.2 49.9 53.1 50.9 مخصصة
16.8 28.5 38.2 39.3 29.2 29.3 27.0 62.7 36.6 35.0 32.5 االلتزامات الخارجية
15.0 25.9 35.7 37.0 27.5 27.4 25.3 59.8 33.6 35.0 32.5 بنوك بالخارج
1.9 2.6 2.5 2.3 1.6 1.9 1.7 2.9 3 0.0 0.0 غير مقيمين
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 سلفيات من بنوك خارجية

400.3 448.2 512.6 545.0 589.3 660.9 781.7 944.1 1123.0 878.8 902.1 خصوم أخرى
0.0 0.8 0.9 1.6 2.9 3.9 4.3 5.6 13.5 6.8 6.8 سلفيات من البنك المركزي

181.6 194.1 216.7 227.8 237.6 239.9 267.8 291.1 333.7 358.0 368.2 رأس المال واالحتياطي
218.8 253.2 295.0 315.7 348.9 417.1 509.6 647.4 775.8 513.9 527.1 خصوم متنوعة

ال تتوفر الميزانية المجمعة للبنوك التجارية واإلسالمية لشهر يناير 2022.
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أسعار الصرف يف السوق
)ريال يمني/دوالر أمريكي(

 
الشهور

 2022 2021 2020 2019 2018 2017201620152014201320122011

المتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسط

1102.69787.39645.29536.00477.50315.64214.89214.89214.89214.89213.80213.80يناير

1125.11865.38655.69581.50481.50330.68214.89214.89214.89214.89213.80213.80فبراير

891.52656.33579.75488.00348.02214.89214.89214.89214.89213.80213.80مارس

867.83669.36513.40488.00362.86250.25214.89214.89214.89213.80213.80ابريل

908.66698.85538.75494.50362.03250.25214.89214.89214.89213.80213.80مايو

933.90735.39560.20522.50356.05250.25214.89214.89214.89213.80213.80يونيو

981.90753.09578.13567.00368.48250.25214.89214.89214.89214.94213.80يوليو

1022.58778.26597.00644.50372.08250.25214.89214.89214.89214.91213.80أغسطس

1105.88815.91610.50625.00375.26250.25214.89214.89214.89214.89213.80سبتمبر

1269.26799.92596.00622.00381.33250.25214.89214.89214.89214.89213.80أكتوبر

1500.60821.71574.00550.50416.30250.25214.89214.89214.89214.89213.80نوفمبر

1255.26792.69601.00499.50444.65250.25214.89214.89214.89214.89213.80ديسمبر

المتوسط      
1102.691032.51735.21572.19538.38369.45241.41214.89214.89214.89214.35213.80السنوي
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دليل املنهجية واملفاهيم اإلحصائية
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فرباير فرباير 20222022التطورات النقدية واملالية التطورات النقدية واملالية 

ــذي  ــة ال ــة واملالي ــورات النقدي ــهري للتط ــر الش ــز التقري يرك

ــمرب 2021  ــن ديس ــداء م ــي إبت ــزي اليمن ــك املرك ــدره البن يص

عــى تطــورات القطــاع النقــدي واملــايل يف الجمهوريــة اليمنيــة. 

ــر: ــه التقري ــرز مــا يتضمن وفيــا يــي أب

       أوالً/ تطور القطاع النقدي واملرصيف:        أوالً/ تطور القطاع النقدي واملرصيف: 

ــي لإلحصــاءات  ــي املصــدر الرئي ــزي اليمن ــك املرك ــرب البن يعت

النقديــة واملرصفيــة. وتقــوم اإلدارة العامــة للحســابات املركزيــة 

بتزويــد اإلدارة العامــة للبحــوث واإلحصــاء مبيزانيــة البنــك 

املركــزي، كــا تقــوم اإلدارة العامــة للرقابــة عــى البنــوك 

بتزويدنــا بامليزانيــة املوحــدة للبنــوك التجاريــة واإلســامية 

ــة. ــاطاتها املختلف ــك نش وكذل

هــذه  بجمــع  واإلحصــاء  للبحــوث  اإلدارةالعامــة  وتقــوم 

ــات وتجهيزهــا للنــر بشــكل دوري ومبــا يتناســب مــع  البيان

ــدوق  ــن صن ــادر ع ــة الص ــة واملالي ــاءات النقدي ــل اإلحص دلي

ــات  ــك املركــزي البيان ــدويل لعــام 2000 ويعامــل البن النقــد ال

التــي جمعهــا بشــكل منفــرد عــن املؤسســات املعنيــة بالريــة 

التامــة. وتنــر البيانــات النقديــة بصورتهــا النهائيــة )غــر 

أوليــة( وتتــم مراجعــة هــذه البيانــات عنــد إجــراء أي تعديــل 

يتعلــق باملنهجيــة املتبعــة وتصنيــف البيانــات النقديــة. وفيــا 

يــي تعريــف مبضمــون أبــرز املصطلحــات الــواردة يف الجــداول 

ــة: ــة واملرصفي النقدي

•البنــوك:•البنــوك: تشــتمل عــى جميــع البنــوك التجاريــة واإلســامية العاملــة 

يف الجمهوريــة اليمنيــة والتــي تقبــل الودائــع. 

• الجهــاز املــرصيف:• الجهــاز املــرصيف: يشــتمل عــى البنــك املركــزي اليمنــي والبنــوك 

التجاريــة واإلســامية العاملــة يف اليمــن .

• الحكومة:• الحكومة: تشتمل عى الحكومة املركزية واملجالس املحلية.

• مؤسســات الضــان االجتاعــي:• مؤسســات الضــان االجتاعــي: وتشــتمل عــى الهيئــة العامــة 

للتأمينــات واملعاشــات واملؤسســة العامــة للتأمينــات واملعاشــات 

ــكري . ــي والعس ــد األمن ــات التقاع ومؤسس

• املؤسســات العامــة:• املؤسســات العامــة: تشــتمل عــى املؤسســات العامــة )غــر 

ــوة  ــة و/أو ق ــة مصلح ــي للحكوم ــركات الت ــات وال ــة( املؤسس املالي

ــا. ــرة فيه ــة مؤث تصويتي

• القطــاع غــر الحكومــي:• القطــاع غــر الحكومــي: ويشــمل كل القطاعــات املحليــة مــا عــدا 

الحكومــة ومؤسســات الضــان االجتاعي .

• املقيــم:• املقيــم: الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي يقيــم عــادة داخــل 

ــض  ــر ، بغ ــنة فأك ــدة س ــن م ــه يف اليم ــى اقامت ــى ع ــن أو م اليم

ــات واملؤسســات  النظــر عــن جنســية هــذا الشــخص. باســتثناء الهيئ

الدوليــة والطــاب االجانــب الذيــن يقيمــون ألكــر مــن ســنة .

• غــر املقيــم:• غــر املقيــم: الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي يقيــم عــادة 

ــة داخــل  ــن االقام ــدة ســنة م ــذي مل يكمــل م خــارج اليمــن و/أو ال

اليمــن ، بغــض النظــر عــن جنســية هــذا الشــخص. باســتثناء العائــات 

ــم  ــن وله ــة يف اليم ــة اقتصادي ــز أو مصلح ــم مرك ــن له ــراد الذي واألف

ســكن دائــم حتــى لــو أقــام بــه بشــكل متقطــع .

ــاز  ــة، للجه ــول الخارجي ــل األص ــة: ميث ــول الخارجي ــايف األص ــة:• ص ــول الخارجي ــايف األص • ص

ــرصيف  ــاز امل ــى الجه ــة ع ــوم الخارجي ــا الخص ــا منه ــرصيف مطروح امل

ــزي  ــك املرك ــن البن ــكل م ــب ل ــة. ويحتس ــوم اإلقام ــتناداً إىل مفه اس

والبنــوك مــن واقــع األصول والخصــوم الخارجيــة الــواردة يف ميزانياتها. 

• صــايف اقــرتاض الحكومــة: • صــايف اقــرتاض الحكومــة: ميثــل مجمــوع املطالبــات عــى 
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الحكومــة املركزيــة واملجالــس املحليــة للجهــاز املــرصيف مطروحــاً منــه 

مجمــوع الودائــع الحكوميــة لــدى الجهــاز املــرصيف.

• املطالبــات عــى القطــاع غــر الحكومــي:• املطالبــات عــى القطــاع غــر الحكومــي: ميثــل مجمــوع 

املطالبــات عــى املؤسســات العامــة والقطــاع الخــاص املحــي .

ــرى  ــول األخ ــوع األص ــن مجم ــارة ع ــرى: عب ــود األخ ــايف البن ــرى:• ص ــود األخ ــايف البن • ص

ــرصيف  ــاز امل ــرى للجه ــوم األخ ــه الخص ــاً من ــرصيف مطروح ــاز امل للجه

وهــي البنــود التــي مل تــرد ضمــن تعريــف صــايف األصــول الخارجيــة 

ــات عــى القطــاع غــر الحكومــي  وصــايف إقــرتاض الحكومــة واملطالب

ــة  ــوك التجاري ــدة للبن ــة املوح ــزي وامليزاني ــك املرك ــة البن ــن ميزاني م

ــامية . واإلس

• النقــد املصــدر:• النقــد املصــدر: هــو النقــد الــذي أصــدره البنــك املركــزي ويتكــون 

مــن النقــد املتــداول خــارج البنــوك مضافــا إليــه النقــد يف الصنــدوق 

لــدى البنــوك .

• النقــد:• النقــد: النقــد املتــداول مضافــا إليــه ودائــع تحــت الطلــب 

ــال لــدى الجهــاز املــرصيف لــكل مــن القطــاع الخــاص )املحــي(  بالري

واملؤسســات العامــة .

ــال  ــل بالري ــار وألج ــع االدخ ــن ودائ ــمل كل م ــد: يش ــبه النق ــد:• ش ــبه النق • ش

اليمنــي والودائــع بالعمــات األجنبيــة لكافــة القطاعــات املذكــورة يف 

تعريــف النقــد لــدى الجهــاز املــرصيف مضافــاً إليهــا ودائــع مؤسســات 

الضــان االجتاعــي .

• عــرض النقــد:• عــرض النقــد: يســاوي النقــد مضافــا اليــه شــبه النقــد ، ويعــادل 

ــرتاض  ــايف اق ــة وص ــول الخارجي ــايف األص ــن ص ــوع كل م ــا مجم ايض

ــود  ــايف البن ــي وص ــر الحكوم ــاع غ ــى القط ــات ع ــة واملطالب الحكوم

ــرى . األخ

•ودائع البنوك لدى البنك املركزي وتشمل اآليت:  

ــى  ــذي يتوجــب ع ــة الحــد األدىن ال ــي: قيم ــي: (االحتياطــي اإللزام 11(االحتياطــي اإللزام

ــاء  ــل اإليف ــي مقاب ــك املركــزي اليمن ــدى البن ــه ل ــوك االحتفــاظ ب البن

بنســبة االحتياطــي اإللزامــي املفروضــة عــى الودائــع لــدى البنــوك .

22(الحســابات الجاريــة:(الحســابات الجاريــة: وهــي الحســابات الجاريــة املفتوحــة لــدى 

ــة مــن  ــة وبالعمــات األجنبي ــة املحلي ــي بالعمل البنــك املركــزي اليمن

قبــل البنــوك. وال تعتــرب شــهادات اإليــداع بالريــال ضمــن هــذه 

ــابات. الحس

ــة عــى  •ســلفيات البنــوك:•ســلفيات البنــوك: االئتــان املمنــوح مــن البنــوك التجاري

هيئــة قــروض وتســهيات وأوراق ماليــة مخصومــة مضافــا اليهــا 

ــتثارية . ــا االس ــامية لعملياته ــوك اإلس ــل البن متوي

• القــروض والســلفيات املمنوحــة للقطــاع الخــاص مــن قبــل • القــروض والســلفيات املمنوحــة للقطــاع الخــاص مــن قبــل 

البنــوك:البنــوك: يشــمل هــذا البنــد القــروض والتســهيات املبــارشة املمنوحــة 

مــن قبــل البنــوك للقطــاع الخــاص باالضافــة إىل اســتثارات البنــوك 

يف أســهم الــركات.

• القــروض والســلفيات املمنوحــة للحكومــة مــن قبــل البنوك:• القــروض والســلفيات املمنوحــة للحكومــة مــن قبــل البنوك: 

ومتثــل ودائــع الوكالــة )بديــل الصكــوك اإلســامية(، شــهادات اإليــداع، 

باإلضافــة إىل الســندات الحكوميــة.

محــور  النقدية:يعتــرب  والسياســة  الــرصف  أســعار  تطــور  النقدية:•  والسياســة  الــرصف  أســعار  تطــور   •

ــية  ــة الرئيس ــات األجنبي ــام العم ــة أم ــة الوطني ــعار رصف العمل أس

ــك املركــزي جاهــداً ألســتقرارها عــرب  ــي يســعى البن مــن املحــاور الت

ــادي  ــوازن االقتص ــق الت ــة لتحقي ــة الفعال ــة النقدي ــراءات السياس إج

ــعار.  ــم يف األس ــاح التضخ ــح ج ــب وكب ــرض والطل ــن الع ــكي ب ال

وتعتــرب اإلدارة العامــة للنقــد األجنبــي وشــئون الرصافــة مصــدر تلــك 

ــراءات. ــات واإلج البيان
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     ثانياً/ موقف متويل عجز املوازنة:     ثانياً/ موقف متويل عجز املوازنة:

ــدر  ــي مص ــزي اليمن ــك املرك ــة بالبن ــة للموازن ــرب اإلدارة العام تعت

بيانــات املوازنــة العامــة للدولــة وهــي بيانــات فعليــة أوليــة 

وتشــمل بيانــات املوازنــة عــى اآليت:

• امليــزان الــكي:• امليــزان الــكي: ميثــل موقــف املوازنــة العامــة للدولــة ويظهــر 

مــدى تغطيــة اإليــرادات العامــة لجميــع أوجــه اإلنفــاق العــام.

• الديــن العــام الداخــي: • الديــن العــام الداخــي: يشــمل التمويــل املقــدم مــن الجهــاز 

املــرصيف للحكومــة لســد العجــز يف املوازنــة العامــة للدولــة.  

     ثالثاً/ األسعار والتضخم:     ثالثاً/ األسعار والتضخم: 

ــوزارة التخطيــط  تقــوم ســكرتارية األمــن الغــذايئ التابعــة ل

ــدل  ــاس مع ــؤرش األســعار لقي ــداد م ــدويل، بإع ــاون ال والتع

التضخــم باإلعتــاد عــى )ســعر تكلفــة ســلة غذائيــة ألرسة 

متوســطة مكونــة مــن 7 للبقــاء عــى قيــد الحيــاة( مبســاعدة 

رشكائهــا املحليــن والدوليــن. وتتكــون الســلة الغذائيــة مــن 

75 كجــم دقيــق، 10 كجــم فــول أو فاصوليــا حمــراء، 8 لــرت 

زيــت نبــايت مســتورد، 2.5 كجــم ســكر، 1 كجــم ملــح معالــج 

باليــود.
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تنبيــــــــه:

إبتــداًء مــن أغســطس 2008 تــم تعديــل وتحديــث البيانــات النقديــة واملرصفيــة وفقــاً لدليــل اإلحصــاءات النقديــة • 

واملاليــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل لعــام 2000، وقــد وضعــت هــذه املاحظــة حتــى يســهل عــى الباحثن 

واملتابعــن واملهتمــن معرفــة أســباب التغــر يف األرقــام.

حســب املــادة )45(مــن قانــون البنــك املركــزي رقــم )14( لســنة 2000 تعتــرب جميــع املعلومــات والبيانــات االفرادية • 

التــي تقــدم للبنــك املركــزي معلومــات رسيــة عــى نحــو صــارم وتســتخدم فقــط لألغــراض اإلحصائيــة، وال تنــر أيــة 

معلومــات تكشــف عــن األحــوال املاليــة ألي بنــك أو مؤسســة ماليــة.

ــة •  ــة قابل ــات أولي ــة بيان ــزة الحكومي ــوزارات واألجه ــا كال ــن مصادره ــا م ــي تردن ــر الت ــواردة يف التقري ــات ال البيان

ــا.  ــن مصدره ــا م ــم تعديله ــر يف حــال ت للتغي

يف حــال تعــذر الحصــول عــى البيانــات اإلحصائيــة مــن الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة نضطــر اىل األخــذ بتوقعــات • 

صنــدوق النقــد الــدويل

يصــدر هــذا التقريــر عــن اإلدارة العامــة للبحــوث واإلحصــاء يف البنــك املركــزي اليمنــي – املركــز الرئيــي عــدن – • 

الجمهوريــة اليمنيــة.
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