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تقديــم
يــر البنــك املركــزي اليمنــي أن يضــع بــن يــدي القـراء والباحثــن واملهتمــن بالتطــورات االقتصاديــة والنقديــة يف
الجمهوريــة اليمنيــة العــدد الســادس مــن النــرة الربــع الســنوية (مــارس  )2022آملــن أن تعــود بالفائــدة عــى
كل مــن يســتخدمها.
وتســتعرض النــرة أهــم التطــورات االقتصاديــة والنقديــة التــي شــهدها االقتصــاد اليمنــي خــال عــام .2021
وتتكــون مــن أربعــة فصــول .تنــاول الفصــل األول األوضــاع االقتصاديــة الراهنــة عــى املســتويني العاملــي واملحــي،
بينــا تنــاول الفصــل الثــاين آخــر التطــورات النقديــة واملرصفيــة .ويخصــص الفصــان الثالــث والرابــع عــى التــوايل
للامليــة العامــة وتطــورات القطــاع الخارجــي.
ويف ظــل اســتمرار الحــرب ،انكمــش االقتصــاد اليمنــي يف عــام  2021مبــا نســبته  2%مقارنــة مــع معــدل انكــاش
بلغــت نســبته  8.5%يف عــام  .2020ســاهمت األنشــطة البرتوليــة بشــكل كبــر يف هــذا االنكــاش بســبب
االنخفــاض الكبــر يف أســعار النفــط العامليــة .باإلضافــة إىل ذلــك اآلثــار الســلبية التــي خلفتهــا جائحــة تفــي
وبــاء كوفيــد  19يف أوائــل عــام  2020واإلغــاق الالحــق للمنافــذ ،لتنعكــس ســلبا ً يف مجملهــا عــى األنشــطة
االقتصاديــة يف جميــع أنحــاء العــامل ،وتســبب ذلــك يف حــدوث خســائر فادحــة يف األرواح وســبل العيــش ،ليدخــل
بعدهــا االقتصــاد العاملــي مرحلــة الركــود ،وهــو مــا ترتــب عــى ذلــك عواقــب وخيمــة مــن حيــث فقــدان اإلنتــاج
والعاملــة .ويف هــذا الســياق ،وبالرغــم مــن اســتمرار انتشــار الوبــاء خــال عــام  ،2021مــن املتوقــع أن يســاهم
ارتفــاع أســعار النفــط العامليــة يف التخفيــض مــن حــدة التأثــر عــى النشــاط االقتصــادي اليمنــي ليتوقــع إنكــاش
الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي بنســبة  2.0٪يف نهايــة عــام  .2021باإلضافــة إىل هــذه الصدمــات ،فــإن حظــر
األوراق النقديــة الجديــدة يف املنطقــة الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن ،والــذي تــم تنفيــذه منــذ ينايــر  ،2020حــد
مــن قــدرة الحكومــة عــى دفــع الرواتــب يف هــذا املجــال ،وع ّقــد ســر السياســة النقديــة مــن خــال ارتفــاع تكلفــة
التعامــات املاليــة وتوســيع فجــوة أســعار الــرف بــن أســواق املناطــق املحــررة واملناطــق التــي يســيطر عليهــا
الحوثيــن.
ظلــت الضغــوط التضخميــة ،التــي كانــت متأتيــة إىل حــد كبــر مــن التضخــم املســتورد ،قويــة يف تأثريهــا عــى
منســقة ومســتدامة للسياســة
الجمهوريــة والتــي ال تـزال تشــكل تحديًــا اقتصاديـا ً كليـا ً  ،وبالتــايل تتطلب إســتجابة ّ
نرشة ربع سنوية /العدد ( )6مارس 2022

5

نرشة التطورات االقتصادية والنقدية
النقديــة هدفهــا إســتقرار األســعار وتوفــر الســيولة الكافيــة لالقتصــاد للحفــاظ عــى التمويــل الســلس مــن
إحتياجــات القطاعــن العــام والخــاص مبــا يتــاىش مــع املهمــة القانونيــة الرئيســية للبنــك املركــزي اليمنــي كــا
هــو منصــوص عليــه بوضــوح يف املــادة  5مــن قانــون البنــك املركــزي.
وتشــر بيانــات املوازنــة العامــة للدولــة إىل وجــود عجــز نقــدي بلغــت قيمتــه  531.8مليــار ريــال أو مــا
نســبته  2.7%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  2021مقابــل عجــز نقــدي وصلــت قيمتــه إىل نحــو 895.5
مليــار ريــال وبنســبة  6.4%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  .2020ومــن املنتظــر ان يســاهم ارتفــاع
أســعار النفــط العامليــة يف تحســن مــؤرشات املاليــة الحكوميــة .ومــع ذلــك ،ال ي ـزال متويــل عجــز املوازنــة
العامــة للدولــة مــن القضايــا الحاســمة التــي يتعــن معالجتهــا قريبـا ً بالتنســيق الوثيــق بــن جميــع الجهــات
الحكوميــة ذات الصلــة .يف الواقــع ،تــم متويــل العجــز املــايل إىل حــد كبــر مــن خــال االصــدارات النقديــة مــن
قبــل البنــك املركــزي يف حــن تــم متويــل جــزء صغــر مــن العجــز املــايل مــن خــال قــروض الســوق املحليــة مام
ســاهم يف تخفيــف الضغــط عــى حجــم النقــود املصــدرة .كــا ســيظل تعزيــز إدارة املاليــة العامــة وتطويــر
ســوق الديــن املحــي والتعميــق املــايل مــن بــن األولويــات القصــوى لإلصالحــات املتوخــاة خــال الســنوات
القادمــة.
اســتمر الوضــع الخارجــي يف التدهــور منــذ بدايــة الحــرب ،مــا أدى إىل ضعــف كبــر يف قيمــة العملــة املحليــة
خــال عــام  2021باســتثناء عــام  2019التــي لعبــت فيــه الوديعــة الســعودية دورا ً كبــرا ً يف الحفــاظ عــى
اســتقرار نســبي لقيمــة العملــة املحليــة .وســجل ســعر رصف الريــال ارتفــاع متواص ـاً خــال إحــدى عــرة
شــهرا ً مــن عــام  ،2021ليبلــغ متوســط قيمتــه حــوايل  1700ريال/الــدوالر األمريــي ،إال أنــه اســتعاد عافيتــه
يف شــهر ديســمرب مــن عــام  ،2021عقــب إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة البنــك املركــزي يف  6ديســمرب .2021
ليســجل مــا قيمتــه  1255ريــال/دوالر أمريــي يف شــهر ديســمرب مــن عــام  ،2021يف حــن بلــغ متوســطه خــال
العــام ذاتــه حــوايل  1032.5ريــال مقابــل الــدوالر األمريــي ،مقابــل  735.2ريــال لــكل دوالر يف عــام .2020مــن
هنــا ميكــن القــول بــأن قضيــة تحســن أســعار الــرف واســتقرار األســعار ليســت مســؤولية البنــك املركــزي
وحــده ،بــل يتطلــب تظافــر الجهــود مــن جميــع الجهــات ذات العالقــة ،إلعــادة إنعــاش النشــاط االقتصــادي،
وتعزيــز عائــدات الصــادرات ،وبنــاء أرصــدة آمنــة مــن االحتياطيــات األجنبيــة ،والحــد مــن التمويــل املبــارش
للعجــز الحكومــي هــي الركائــز األساســية لتعزيــز السياســات املاليــة والنقديــة الكليــة التــي ســيتم انتهاجهــا
6

نرشة ربع سنوية /العدد ( )6مارس 2022

نرشة التطورات االقتصادية والنقدية

خــال الفــرة املقبلــة.
إن املســتوى العــايل مــن الجهــود املبذولــة مــن قبــل اإلدارة العامــة للبحــوث واإلحصــاء ،يف إصــدار هــذه
ـي األداء العمــي والف ّعاليــة للبنــك املركــزي اليمنــي ،لتســتحق منــا
النــرة قــد ســاهم بشــكل كبــر يف رقـ ّ
التقديــر العميــق .كــا ال ننــى اإلدارات األخــرى التــي ســاهمت بجهودهــا وبياناتهــا .لذلــك ،نــود مــن هنــا
أن نعــرب عــن شــكرنا الخــاص لــإدارات املعنيــة عــى مــا قدمــوه يف ســبيل إنجــاح هــذا العمــل الكبــر.
والله املوفق ،،،

املحافظ
أحمد بن أحمد غالب
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تشــر التقدي ـرات اىل ارتفــاع منــو االقتصــاد العاملــي بنســبة  5.9%يف عــام  2021مقابــل تراجــع بلغــت نســبته
 3.1%يف عــام  .2020ويرجــع النمــو اإليجــايب لعــام  2021اىل العــودة الحــذرة للحيــاة الطبيعيــة مــع توســع
حمــات التقليــح ضــد جائحــة كوفيــد 19 -وإنتهــاء اإلغالقــات الكليــة والجزئيــة وعــودة حركــة النقــل وهــو االمــر
الــذي كان لــه األثــر البالــغ يف ارتفــاع منــو يف الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي يف االقتصــادات املتقدمــة بنســبة
 5.2%واالقتصــادات الصاعــدة والناميــة مبــا نســبته  .6.4%وأشــارت التوقعــات اىل أن الناتــج املحــي اإلجــايل
العاملــي قــد ارتفــع مبــا قيمتــه  9.97ترليــون دوالر يف عــام  2021ليصــل إىل  94.94ترليــون دوالر مقارنــة بـــ 84.97
ترليــون دوالر يف عــام.2020
ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن ينخفــض معــدل النمــو العاملــي يف عــام  2022مبقــدار  1%لتبلــغ نســبته
 4.9%ويرجــع ذلــك اىل منــو االقتصــادات املتقدمــة بنســبة  4.5%واالقتصــادات الصاعــدة والناميــة بنســبة .5.1%
ويف مجــال التضخــم مقاسـا ً بأســعار املســتهلكني خــال عــام  2021ارتفــع معدلــه يف االقتصــادات املتقدمــة ليبلــغ
 .2.8%يف حــن ارتفــع ارتفاعــا طفيفــا لــدى االقتصــادات الصاعــدة والناميــة ليبلــغ  5.5%يف عــام  .2021وتشــر
التوقعــات لعــام  2022اىل انخفــاض معــدالت التضخــم يف االقتصــادات املتقدمــة اىل حــوايل  ،2.3%وكذلــك يف
االقتصــادات الصاعــدة والناميــة ليســجل .4.9%
عــى الصعيــد املحــي ،ســجلت البيانــات األوليــة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل ،إىل انكــاش الناتــج
املحــي اإلجــايل الحقيقــي بنســبة  2%يف عــام  2021مقابــل انكــاش بلــغ نســبته  8.5%يف عــام  .2020كــا
ســجل االقتصــاد الــكيل انكــاش تراكمــي بلغــت نســبته  49%منــذ عــام  2015حتــى نهايــة عــام  .2021ليشــكل
بذلــك انعكاســات ســلبية عــى االقتصــاد الوطنــي الــذي يعــاين اساسـا ً مــن تدهــور حــاد جـراء اســتمرار الـراع
للســنة الثامنــة عــى التــوايل مــع امليليشــيات الحوثيــة .ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن ينكمــش الناتــج
املحــي اإلجــايل الحقيقــي مبــا نســبته  1%يف العــام القــادم .2022
أمــا فيــا يتعلــق مبعــدل التضخــم الســنوي فقــد بلــغ مــا نســبته  45%يف نهايــة عــام  2021مقابــل مــا نســبته
 35%يف نهايــة عــام  .2020ومــن املالحــظ إىل أن التضخــم املســتورد يعتــر مــن أهــم املحــددات الرئيســية التــي
تؤثــر ســلبا ً عــى املســتوى العــام لألســعار يف االقتصــاد املحــي إال أن العوامــل الداخليــة قــد لعبــت أيضـا ً دورا ً يف
التأثــر عــى األوضــاع التضخميــة يف البــاد.
ومــن جهــة أخــرى شــهد منحنــى املســتوى العــام لألســعار نســقا ً تصاعديـا ً خــال عــام  2021تحــت تأثــر تدهــور
قيمــة الريــال اليمنــي لينعكــس مبــارشة عــى أســعار الســلع األساســية املســتوردة والتــي متثــل حــوايل  90%مــن
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إجــايل املــواد املســتهلكة .ومــن املتوقــع أن يبلــغ معــدل التضخــم مــا يقــارب  22.3%يف نهايــة عــام ،2022
تحــت تأثــر ارتفــاع مــؤرش األســعار العامليــة إىل جانــب الطلــب املحــي املتزايــد مقابــل ارتفــاع تكاليــف النقــل
واضطـراب سلســة التوريــد .كــا يشــر املســح الخــاص باملــؤرش الشــهري ألدىن ســعر للســلة الغذائيــة إىل بلــوغ
مســتوى متوســط قــدره  63207ريــال يف عــام  2021مقابــل  41967ريــال يف عــام  ،2020أي بنســبة زيــادة تفــوق
.50%
فيــا يتعلــق بتطــورات الســيولة املحليــة ومكوناتهــا خــال عــام  ،2021ارتفــع العــرض النقــدي ( )M2مبقــدار
 528.1مليــار ريــال وبنســبة  ،7.9%ليصــل إىل 7229.0مليــار ريــال .ومــن املالحــظ تســجيل ارتفــاع قــدره 443.4
مليــار ريــال لعــرض النقــد ( )M1وارتفــاع شــبه النقــد مبقــدار 84.6مليــار ريــال.
وقــد شــكلت نســبة العملــة املتداولــة إىل العــرض النقــدي الواســع بالريــال  49.4%يف عــام .2021وســجلت نســبة
الودائــع تحــت الطلــب إىل العــرض النقــدي الواســع بالريــال  12.6%يف عــام  .2021وباملقابــل ســجلت نســبة
ودائــع شــبه النقــد (ودائــع ألجــل واالدخــار واملخصصــة) إىل العــرض النقــدي الواســع بالريــال مــا نســبته 39.8%
يف عــام  ،2020فيــا بلغــت نســبة ودائــع العمــات األجنبيــة إىل العــرض النقــدي الواســع  21.5%يف .2021
ونظ ـرا ً لعــدم توفــر بيانــات مــن بعــض البنــوك اليمنيــة العاملــة التــي تتواجــد مراكزهــا الرئيســية يف املناطــق
التــي تســيطر عليهــا املليشــيات الحوثيــة وتــم منعهــا مــن موافــات البنــك املركــزي اليمنــي املركــز الرئيــي عــدن،
مبراكزهــا املاليــة .وتشــر البيانــات اىل ارتفــاع العــرض النقــدي مبفهومــه الضيــق والواســع بنســبة  11.0%و 7.9%
عــى التــوايل يف الســنة املاليــة  .2021وكذلــك ارتفــاع اإلصــدار النقــدي بنســبة .14.3%
أمــا فيــا يتعلــق بتطــورات أســعار الــرف فقــد بلــغ متوســط ســعر رصف الــدوالر األمريــي امــام الريــال
اليمنــي  1032.5ريــال لــكل دوالر يف عــام  2021مقابــل  735.2ريــال لــكل دوالر يف عــام  .2020وتجــاوز ســعر
الــرف حاجــز  1700ريــال/دوالر يف نهايــة شــهر نوفمــر مــن عــام  ،2021وتحســنت قيمتــه بشــكل ملحــوظ
عقــب إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة البنــك املركــزي يف شــهر ديســمرب مــن عــام  .2021وترجــع االضطرابــات يف
أســعار الــرف بدرجــة رئيســية إىل الضغــوط الكبــرة التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد اليمنــي ج ـراء تأثــر جملــة
مــن العوامــل الظرفيــة والهيكليــة التــي تتعلــق برتاجــع االحتياطيــات مــن العمــات األجنبيــة وتقلــص عوائــد
الصــادرات املتأتيــة أساس ـا ً مــن الصــادرات النفطيــة.
فيــا يتعلــق بتطــورات املاليــة العامــة ،ارتفعــت اإليـرادات العامــة للدولــة يف عــام  2021مبقــدار  373.2مليــار
ريــال ،أو مــا نســبته  51.6%لتصــل إىل  1096.9مليــار ريــال .ويالحــظ أن نســبة اإلي ـرادات العامــة إىل الناتــج
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املحــي اإلجــايل بلغــت مــا نســبته  5.6%يف عــام  .2021كــا ارتفعــت النفقــات العامــة يف عــام  2021مبقــدار
 9.5مليــار ريــال أو مــا نســبته  0.6%لتصــل إىل  1628.7مليــار ريــال لتبلــغ نســبتها إىل الناتــج املحــي اإلجــايل
 8.3%يف عــام .2021
يف حــن أظهــر املي ـزان الــكيل للموازنــة العامــة للدولــة يف عــام  2021عج ـزا ً نقدي ـا ً مقــداره  531.8مليــار ريــال،
مقابــل عجــز نقــدي قيمتــه  895.5مليــار ريــال يف عــام  .2020ومــن املالحــظ أن نســبة تغطيــة اإليــرادات
للنفقــات العامــة يف عــام  2021قــد بلغــت  .67.3%مقابــل  44.7%لعــام .2020
وبالنظــر إىل تطــورات الديــن العــام املحــي منــذ قـرار نقــل عمليــات البنــك املركــزي اليمنــي إىل العاصمــة املؤقتــة
عــدن يف ســبتمرب مــن عــام  ،2016فقــد ســجل قيمــة إجامليــة بلغــت نحــو  3689.2مليــار ريــال يف ديســمرب مــن
عــام  .2021وتــم متويلــه مــن البنــك املركــزي مبقــدار  3498.4مليــار ريــال وبنســبة 94.8%مــن إجــايل الديــن
العــام الداخــي ،تليــه أدوات الديــن العــام الداخــي (ودائــع الوكالــة ،شــهادات اإليــداع) بقيمــة إجامليــة بلغــت
 190.8مليــار ريــال وبنســبة  % 5.2مــن إجــايل الديــن العــام الداخــي.
بخصــوص تطــورات القطــاع الخارجــي ،أظهــرت التقديـرات األوليــة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل خــال
عــام  2021حــدوث عجــز يف املي ـزان الــكيل للمدفوعــات بحــوايل 1674مليــون دوالر ،لتشــكل نســبته إىل الناتــج
املحــي اإلجــايل  8.6%يف عــام  .2021ويعــود العجــز الحاصــل يف ميـزان املدفوعــات إىل عجــز الحســاب الجــاري،
الناتــج أساسـا ً مــن تزايــد الطلــب عــى الســلع الرضوريــة وغــر الرضوريــة مــن العــامل الخارجــي .ومــن املتوقــع أن
يســجل العجــز الــكيل حــوايل  1274مليــون دوالر يف نهايــة عــام  ،2021أو مــا نســبته  6.4%مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل.
وبالنظــر إىل تطــورات الديــن العــام الخارجــي ،تشــر آخــر التقدي ـرات التــي قــام بهــا صنــدوق النقــد الــدويل
ملوقــف الديــن العــام الخارجــي لليمــن إىل انخفــاض الرصيــد القائــم للديــن العــام الخارجــي مبقــدار  480.4مليــون
دوالر أو مــا نســبته  7.9%يف عــام  2021ليســجل  5634.9مليــون دوالر ،وشــكل مــا نســبته  28.9%مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل يف عــام  .2021كــا انخفــض رصيــد املديونيــة لهيئــة التنميــة الدوليــة يف عــام  2021مبقــدار 86.8
مليــون دوالر (األقســاط والفوائــد املســددة) وبنســبة  6.1%ليســجل 1334.4مليــون دوالر.
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ً

أوال/الوضع االقتصادي العاملي :
باإلستناد إىل تقرير صندوق النقد الدويل (مستجدات آفاق االقتصاد العاملي ـ يناير  )2022تشري التقديرات اىل
ارتفاع منو االقتصاد العاملي بنسبة  5.9%يف عام  ،2021مقابل تراجع يف النمو العاملي بلغت نسبته  3.1%يف عام
. 2020

توقعات منو االقتصاد العاملي
نسبة النمو ()%

تقديرات

البيــــــــــــــــــــــــان

2020

2021

نسبة نمو االقتصاد العالمي

-3.1

5.9

نسبة نمو االقتصادات المتقدمة

-4.5

5.2

نسبة نمو االقتصادات الصاعدة والنامية
نسبة نمو منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

-2.1

6.4

-2.9

4.2

نسبة نمو البلدان النامية منخفضة الدخل

0.1

3.1

المصدر :صندوق النقد الدولي – آفاق االقتصاد العالمي – عدد يناير.2022

جدول  1-1توقعات منو االقتصاد العاملي

ويرجــع النمــو اإليجــايب لعــام  2021اىل العــوده الحــذره للحيــاة الطبيعيــة مــع توســع حمــات التلقيــح ضــد
جائحــة كوفيــد ـ  19وانتهــاء اإلغالقــات الكليــة والجزئيــة وعــودة حركــة النقــل والطــران يف معظــم دول العــامل .
وهــو االمــر الــذي كان لــه األثــر البالــغ يف ارتفــاع منــو الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي لالقتصــادات املتقدمــة
بنســبة  5.2%ولالقتصــادات الصاعــدة والناميــة مبــا نســبته  6.4%وكذلــك للبلــدان الناميــه املنخفضــة الدخــل
بنســبة  .3.1%حيــث أشــارت التوقعــات أن الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي قــد ارتفــع مبــا قيمتــه  9.97ترليــون
دوالر يف عــام  2021ليصــل إىل  94.94ترليــون دوالر مقارنــة بـــ  84.97ترليــون دوالر يف العــام الســابق.
الجديــر باالشــاره اىل ان ارتفــاع النمــو املســجل يف ( مســتجدات آفــاق االقتصــاد العاملــي ـ ينايــر  )2022كان اكــر
مــا تنبــأ بــه صنــدوق النقــد الــدويل ضمــن تقريــر ( مســتجدات آفــاق االقتصــاد العاملــي ـ ينايــر  )2021مبقــدار
 ، 0.4%والــذي قــدر حينهــا بارتفــاع منــو نســبته  .5.5%ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل ان ينخفــض معــدل النمــو
العاملــي يف عــام  2022مبقــدار  1.0%لتبلــغ نســبته  4.9%ويرجــع ذلــك اىل منــو االقتصــادات املتقدمــه بنســبة
 4.5%واالقتصــادات الصاعــده والناميــه بنســبة  5.1%لريتفــع بذلــك الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي يف عــام 2022
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اىل ماقيمتــه  102.4ترليــون دوالر .
امــا يف مجــال التضخــم فقــد ارتفعــت نســبته خــال عــام  2021يف االقتصــادات املتقدمــة ليبلــغ معدلــه 2.8%
مقارنــة مــع مــا نســبته  0.7%يف عــام  ، 2020يف حــن ارتفــع ارتفاعــا طفيفــا لــدى االقتصــادات الصاعــدة و الناميــة
ليبلــغ  5.5%يف عــام  2021مقارنــة ب  5.1%عــام  . 2020وتشــر التوقعــات لعــام  2022اىل انخفــاض معــدالت
التضخــم يف االقتصــادات املتقدمــة اىل حــوايل  ،2.3%وكذلــك يف االقتصــادات الصاعــدة والناميــة ليســجل .4.9%
وفيــا يتعلــق مبعــدالت البطالــة يف االقتصــادات املتقدمــه فقــد انخفضــت مــن  6.6%يف عــام  2020اىل  5.8%يف
عــام . 2021
ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل اســتمرار انخفــاض معــدل البطالــه يف االقتصــادات املتقدمــه يف عــام  2022لتصــل
اىل مانســبته .5.0%

ً
ثانيا/التطورات االقتصادية احمللية
مــع اســتمرار الجائحــه العامليــه ،وبــدون متويــل خارجــي إضــايف ،مــن املتوقــع ان ينكمــش الناتــج املحــي اإلجــايل
الحقيقــي بنســبة  2.0%يف عــام  2021بعــد ان انكمــش بنســبة  8.5%يف عــام  .2020ومــن املتوقــع ان يعــاود الناتــج
املحــي اإلجــايل النمــو بنســبة  1%عــام  ، 2022حســب تقديـرات صنــدوق النقــد الــدويل عــى الرغــم مــن توقــع
اســتمرار الحــرب وتاثريهــا الســلبي عــى االقتصــاد .
وقــد ســاهم انخفــاض ســعر الــرف للريــال اليمنــي الناتــج عــن اســتمرار البنــك املركــزي اليمنــي يف التمويــل
النقــدي للعجــز املــايل للحكومــه اليمنيــه باإلضافــه اىل ارتفــاع أســعار الغــذاء والوقــود الدوليــه ،ليؤثــر ذلــك يف
زيــادة مــؤرش التضخــم حســب بيانــات صنــدوق النقــد الــدويل ليبلــغ مــا نســبته  45%عــام  ، 2021مقابــل مانســبته
 35%يف عــام  ،2020كــا ان ارتفــاع األســعار عامليــا قــد زاد مــن الضغــط عــى مي ـزان املدفوعــات واالحتياطيــات،
يف حــن ان تخصيــص حقــوق الســحب الخاصــه عــام  2021عــزز االحتياطيــات مؤقتـا ً ،لكــن ســتكون هنــاك حاجــه
ماســه اىل متويــل خارجــي إضــايف كبــر وذلــك للحفــاظ عــى مســتوى أســايس مــن الــواردات االساســيه ،وســجل عجــز
املوازنــه العامــه للدولــه لعــام  2021حــوايل  531.8مليــار ريــال أي مانســبته  2.7%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
لعــام  2021وهــي نســبه اقــل مــن نســبة عجــز املوازنــه لعــام  ، 2020والتــي بلغــت حينهــا مانســبته  6.4%مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل لعــام  ،2020ويعــود االنخفــاض يف عجــز املوازنــه عــام  2021بدرجــه رئيســيه اىل االرتفــاع
امللمــوس يف اإلي ـرادات النفطيــه واالي ـرادات غــر النفطيــه .
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ومــن جهــة أخــرى شــهد منحنــى املســتوى العــام لألســعار نســقا ً تصاعدي ـا ً كبــرا خــال عــام  2021بلــغ معدلــه
حــوايل  110.9%مقارنــة بـــ  30%يف عــام  .2020ويعــود ذلــك لتدهــور ســعر رصف الريــال اليمنــي يف ســوق
العمــات والــذي وصــل حينهــا إىل مســتويات غــر مســبوقه عــى االطــاق ،لينعكــس ذلــك مبــارشة عــى أســعار
الســلع الغذائيــه األساســية املســتوردة والتــي متثــل حــوايل  90%مــن إجــايل الغــذاء املســتهلك يف الجمهوريــه
اليمنيــة .كــا تشــر توقعــات صنــدوق النقــد الــدويل إىل بلــوغ معــدل التضخــم ملــا يقــارب  22.3%يف نهايــة عــام
 .2022ويشــر املســح الخــاص باملــؤرش الســنوي ألدىن ســعر للســلة الغذائيــة اىل بلــوغ مســتوى متوســط قــدره
 63.207ريــال يف عــام  2021مقابــل  41.967ريــال يف عــام  ،2020أي بنســبة زيــاده تفــوق .50%
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ً

أوال/ميزانية البنك املركزي اليمني :
ارتفعــت ميزانيــة البنــك املركــزي اليمنــي يف عــام 2021
مبقــدار  804.0مليــار ريــال أو مــا نســبته ،11.0%

ميزانية البنك املركزي اليمني
مليار لاير

البيــــــــــــــــــــــــان

ديسم�2020
ب

ديسم�2021
ب

األصول الخارجية

387.8

684.0

األصول املحلية

6,898.5

7,406.3

5,398.9

5,816.4

309.5

309.5

املستحقات عىل البنوك

0.0

0.0

أصول ثابتة وأخرى

1,190.1

1,280.5

األصول = الخصوم

7,286.3

8,090.3

القاعدةالنقدية

3,948.2

4,490.7

العملة املصدرة

3,327.5

3,802.7

ودائع البنوك

620.6

688.0

التــي قــام بهــا البنــك املركــزي عــن طريــق املــزادات

ودائع الحكومة

429.7

342.7

االســبوعيه يف الســوق إبتــداء مــن نوفمــر  2021مــن

ودائع املؤسسات العامة

60.3

61.9

جهــة ،وارتفــاع االلتزامــات الخارجيــه مــن جهــة اخــرى.

ودائعمؤسساتالضامناالجتامعي

58.7

58.7

ارتفعــت املطالبــات الصافيــة عــى الحكومــة يف عــام

شهادات اإليداع

0.0

0.0

 2021مبقــدار  504.5مليــار ريــال أو مــا نســبته 10.2%

االلتزاماتالخارجية

1,306.0

1,699.1

لتصــل إىل  5473.7مليــار ريــال .مقارنــة مــع ارتفــاع

خصوم أخرى

1,483.4

1,437.3

مقــداره  767.4مليــار ريــال وبنســبة  18.3%يف عــام

رأس املال واالحتياطي

623.0

734.7

 .2020فيــا ظلــت املســتحقات عىل املؤسســات العامة

إعادةتقييماألصولالخارجية

259.8

171.0

ملــا يقــارب الســنة الخامســة عــى التــوايل دون تغيــر

مخصصاتحقوقالسحبالخاصة

82.8

0.0

مســجلة بذلــك  309.5مليــار ريــال يف عــام .2021

خصوممتنوعة

517.8

531.6

لتســجل  8090.3مليــار ريــال .مقارنــة مــع ارتفــاع
مقــداره  727.6مليــار ريــال ومبــا نســبته  11.1%يف عــام
.2020
األصول
انخفضــت األصــول الخارجية الصافية للبنك املركـــــــزي
يف عــام  2021مبقــدار  96.9مليــار ريــال أو مــا نســبته
 ،% 10.6لتســجل قيمــة ســالبة مقدارهــا  1015.1مليــار
ريــال .مقارنــة بإنخفــاض مقــداره  315.7مليــار ريــال أو
مــا نســبته  % 52.4يف عــام  .2020ويعــزى اإلنخفــاض
يف األصــول الخارجيــه الصافيــه أساســا اىل ســداد أقســاط
وفوائــد الديــن العــام الخارجــي ،إضافــه اىل التدخــات

املستحقات عىل الحكومة
املستحقات عىل املؤسسات العامة

جدول  2-1ميزانية البنك املركزي اليمني
نرشة ربع سنوية /العدد ( )6مارس 2022
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اخلصوم:
ارتفعــت القاعــدة النقديــة (العملــة خــارج البنــوك  +العملــة يف خزائــن البنــوك  +أرصــدة البنــوك لــدى البنــك
املركــزي) يف عــام  2021مبقــدار  542.5مليــار ريــال أو مــا نســبته  13.7%لتبلــغ  4490.7مليــار ريــال .مقابــل
زيــادة مقدارهــا  463.5مليــار ريــال ونســبتها  13.3%يف عــام  .2020ويعــود االرتفــاع يف عــام  2021أساســا ً
الرتفــاع العملــة املصــدرة مبقــدار  475.2مليــار ريــال وبنســبة  ،14.3%كــا ارتفعــت أرصــدة ودائــع البنــوك
مبقــدار  67.3مليــار ريــال وبنســبة  % 10.8يف عــام  .2021وارتفعــت ودائــع املؤسســات العامــة مبقــدار  1.6مليــار
ريــال وبنســبة  % 2.6يف عــام  ،2021لتســجل  61.9مليــار ريــال .مقارنــة بارتفــاع قيمتــه 11.8مليــار ريــال وبنســبة
 % 24.4يف عــام  .2020فيــا ظلــت ودائــع مؤسســات الضــان االجتامعــي ثابتــة دون تغيــر منــذ نقــل عمليــات
البنــك املركــزي اليمنــي اىل العاصمــة عــدن مســجلة بذلــك  58.7مليــار ريــال حتــى نهايــة عــام .2021
ارتفــع صــايف البنــود األخــرى يف عــام  2021مبقــدار  136.4مليارريــال وبنســبة  ،46.5%لتســجل  156.9مليــار
ريــال .مقارنــة بارتفــاع  22.6مليــار ريــال أو مــا نســبته  7.2%يف عــام .2020

ً
ثانيا/امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية:
أظهــرت امليزانيــة املوحــدة للبنــوك التجاريــة واإلســامية يف عــام  2021ارتفاعــا ً مقــداره  165.2مليــار ريــال
وبنسبــــة  3.7%لتصــل إىل  4594.9مليــار ريــال .مقارنــة بارتفــاع قــدره 20.8مليــار ريــال وبنســبة  0.5%يف عــام
.2020

األصول:
ارتفعــت صــايف األصــول الخارجيــة للبنــوك التجاريــة واإلســامية عــام  2021مبقــدار  57.3مليــار ريــال و بنســبة
 6.5%لتســجل  938.5مليــار ريــال .مقارنــة بارتفــاع مقــداره  8.0مليــار ريــال وبنســبة  0.9%يف عــام. 2020
ويعــود االرتفــاع يف عــام  2021إىل االرتفــاع يف كل مــن حســابات املراســلني مبقــدار 18.7مليــار ريــال وبنســبة
 .4.0%مقارنــة بانخفــاض مقــداره  2.8مليــار ريــال وبنســبة  0.6%يف عــام . 2020وارتفــع النقــد االجنبــي مبقــدار
18.6مليــار ريــال وبنســبة  16.0%يف عــام  .2021مقارنــة بارتفــاع مقــداره 19.0مليــار ريــال وبنســبة  19.5%يف
عــام  .2020وســجلت األصــول الخارجيــة اإلجامليــة ارتفاع ـا ً مبقــدار  54.8ريــال وبنســبة  ،6.0%لتصــل إىل مــا
18
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قيمتــه  971مليــار ريــال .مقارنــة بارتفــاع مقــداره  6.3ريــال

امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية

وبنســبة  0.7%يف عــام .2020
ومــن املالحــظ أن نصيــب األصــول الخارجيــة اإلجامليــة

مليار لاير

البيــــــــــــــــــــــــان

ديسمبر2020

ديسمبر2021

األصول الخارجية

916.2

971.1

يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  20.7%يف العــام الســابق.

نقد أجنبي

116.4

135.1

حسابات مع المراسلين

468.1

486.8

ارتفعــت احتياطيـــــــات البنــوك (نقــد بالخزائــن  +أرصــدة

استثمارات خارجية

331.7

349.2

االحتياطي

821.2

938.3

نقد محلي بالخزائن

142.5

233.9

أرصده لدى البنك المركزي

678.6

704.4

شهادات اإليداع

0.0

0.0

بالخزائــن مببلــغ  91.4مليــار ريــال و بنســبة  .64.1%مقارنة

إعادة الشراء من البنك المركزي
(الريبو)
قروض وسلفيات

0.0

0.0

2305.4

2303.7

القطاع الخاص

485.7

444.6

بارتفــاع مقــداره  9.3مليــار ريــال وبنســبة  7.0%يف عــام

المؤسسات العامة

57.5

61.0

 .2020وارتفــاع أرصدتهــا لــدى البنــك املركــزي مبقــدار 25.8

الحكومة

1762.2

1798.0

أصول أخرى

387.0

381.8

مليــار ريــال وبنســبة  5.8%يف عــام .2020وبالنظــر إىل حصة

األصول = الخصوم

4429.7

4594.9

االلتزامات الخارجية

35.0

32.5

إحتياطيــات البنــوك كنســبة مــن الودائــع بلغــت  25.6%يف

بنوك بالخارج

35.0

32.5

حسابات غير مقيمين

0.0

0.0

3516.0

3660.3

امــا القــروض والســلفيات فقــد انخفضــت يف عــام 2021

ودائع تحت الطلب

850.9

910.5

مبقــدار  1.7مليــار ريــال وبنســبة  0.1%لتصــل اىل 2303.7

ودائع ألجل

838.8

859.2

ودائع االدخار

276.3

286.9

ودائع مخصصة

53.1

50.9

1496.9

1552.7

0.0

0.0

878.8

902.1

6.8

6.8

358.0

368.2

513.9

527.1

مــــــــــن إجاملــــــــي األصـول بلــــــغ ما نسبتــه 21.1%

لــدى البنــك املركــزي) مبقــدار 117.1ريــال وبنســبة 14.3%
يف عــام  2021لتســجل  938.3مليــار ريــال ،مقارنــة بارتفــاع
مقــداره  46.6مليــار ريــال وبنســبة  6.0%يف عــام .2020
ويعــود االرتفــاع يف عــام  2021إىل ارتفــاع النقــد املحــي

مليــار ريــال و بنســبة  .3.8%مقارنــة بارتفــاع مقــداره 37.4

عــام  .2021مقارنــة مبــا نســبته  23.4%يف العــام الســابق.

مليــار ريــال  ،مقارنــة بانخفــاض مقــداره  13.9مليــار ريــال

الودائع

وبنســبة  0.6%يف عــام  ، 2020ويرجــع االنخفــاض يف عــام

ودائع بالعمالت األجنبية

 2021نتيجــة انخفــاض القطــاع الخــاص مبقــدار  41.1مليــار

ودائع الحكومة

ريــال وبنســبة  8.5%يف عــام  ، 2021مقارنــة بانخفــاض

خصوم أخرى
سلفيات من البنك المركزي

مقــداره  92.5مليــار ريــال وبنســبة  16%يف عــام ، 2020

رأس المال واالحتياطي

يف حــن ارتفعــت القــروض املقدمــه للحكومــه واملتمثلــه

أخرى

جدول  2-2امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية
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نرشة التطورات االقتصادية والنقدية
أساســا يف ودائــع الوكالــه وشــهادات اإليــداع مبقــدار  35.9مليــار ريــال وبنســبة  ، 2%كــا ارتفعــت ســلفيات
املؤسســات العامــه مبقــدار بلــغ  3.5مليــار ريــال وبنســبة  % 6يف عــام  ،2021مقارنــة بارتفــاع مقــداره  37.1مليــار
ريــال وبنســبة  181.9%يف عــام . 2020
ارتفع رصيد الودائع املسجل خالل عام  2021مبقدار  144.2مليار ريال وبنسبة  4.1%لتصل إىل  3660.2مليار
ريال .مقارنة بارتفاع مقداره  266.6مليار ريال وبنسبة  8.2%يف عام .2020ويرجع االرتفاع يف عام  2021إىل
كل من ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة  7.0%وودائع االدخار بنسبة  3.9%والودائع ألجل بنسبة .2.4%
وانخفضت الودائع املخصصه بنسبة  4.1%وارتفعت الخصوم األخرى الصافية مبقدار  28.5مليار ريال وبنسبة
 5.8%خالل عام  2021لتصل إىل 520.3مليار ريال .مقارنة بانخفاض مقداره  227مليار ريال وبنسبة  31.6%يف
عام  .2020ويعود االرتفاع خالل عام  2021جزئيا ً إىل زيادة رأس املال واالحتياطي للبنوك التجارية واإلسالمية
مبقدار  136.9مليار ريال وبنسبة  38.2%ليسجل  494.9مليار ريال يف عام  .2021مقارنة بارتفاع مقداره 24.4
مليار ريال وبنسبة  7.3%يف عام .2020
يف حــن انخفضــت الخصــوم املتنوعــة مبقــدار  113.5مليــار ريــال وبنســبة  22.1%لتصــل اىل  400.4مليــار ريــال
يف عــام  .2021مقابــل إنخفــاض قــدره  261.9مليــار ريــال أو مانســبته  33.8%يف عــام .2020

هيكل الودائع :
توضــح املــؤرشات التــي ســجلتها الودائــع بالعملــة املحليــة وفقـا ً آلجالهــا يف عــام  2021إىل ارتفــاع الودائــع ألجــل
مبقــدار 20.4مليــار ريــال وبنســبة  ،2.4%لتبلــغ  859.2مليــار ريــال .مقارنــة بارتفــاع مقــداره  23.1مليــار ريــال
وبنســبة  2.8%يف عــام  .2020وشــكلت مــا نســبته  %23.5مــن إجــايل الودائــع يف عــام  .2021مقارنــة مبــا نســبته
 23.9%يف عــام .2020وســجلت الودائــع تحــت الطلــب يف عــام  2021ارتفاع ـا ً مبقــدار  59.6مليــار ريــال أو مــا
نســبته  7.0%لتســجل  911مليــار ريــال .وهــو مــا ميثــل  24.9%مــن إجــايل الودائــع يف عــام  .2021مقارنــة مبــا
نســبته  24.2%يف العــام الســابق .وارتفعــت ودائــع االدخــار مببلــغ  10.6مليــار ريــال وبنســبة  % 3.9لتصــل إىل
 287مليــار ريــال وتشــكل مــا نســبته  7.8%مــن إجــايل الودائــع لعــام .2021مقارنــة مبــا نســبته  % 7.9يف العــام
الســابق .كــا انخفضــت الودائــع املخصصــة مبقــدار  2.2مليــار ريــال أو مــا نســبته  4.1%وشــكلت حصتهــا مــن
إجــايل الودائــع يف عــام  2021مبــا نســبته 1.4%مقارنــة مبــا نســبته يف العــام الســابق  .1.5%وســجلت ودائــع
الحكومــة صفــر ريــال يف العامــن عــى التــوايل.
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نرشة التطورات االقتصادية والنقدية
أمــا عــى صعيــد تطــور الودائــع وفقـا ً لنــوع العملــة

املســــــح النقـــــدي

فقــد ســجلت الودائــع بالعمــات األجنبيــة ارتفاع ـا ً

(أرصدة نهاية الفترة بمليارات الرياالت)

قــدره  55.8مليــار ريــال أو مــا نســبته  3.7%يف

البيــــــــــــــــــــــــان

ديسمرب
2019

ديسمرب
2020

ديسمرب
2021

5973.7

6701.0

7229.1

8.5

12.2

7.9

2562.6

2665.1

2749.8

4.0

3.2
38.0

عــام  2021لتســجل  1552.7مليــار ريــال .مقارنــة

العرض النقدي الواسع M2

بارتفــاع مقــداره  60.8مليــار ريــال وبنســبة  4.2%يف

نسبة التغري السنوي للعرض النقدي

عــام  .2020يف حــن بلغــت أهميتهــا النســبية مــن

شبه النقد

إجــايل الودائــع  42.4%يف عــام  2021مقارنــة مبــا

نسبة التغري السنوي لشبه النقد

5.9

نســبته  42.6%يف عــام  .2020وباملقابــل ارتفعــت

شبة النقد/العرض النقدي

42.9

39.8

حصــة الودائــع بالريــال إىل إجــايل الودائــع مــن

ودائع العمالت األجنبية

1436.1

1496.9

1552.7

 57.4%يف عــام  2020إىل  57.6%يف عــام .2021

نسبة التغري السنوي لودائع العمالت األجنبية

5.8

4.2

3.7

العمالت األجنبية/إجاميل الودائع

44.6

43.0

42.9

3411.1

4035.9

4479.3

18.3

11.0
62.0

التسهيالت االئتمانية

النقد M1

انخفض إجاميل التســهيالت املمنوحــة للقطاع الخاص

نسبة التغري السنوي للنقد

10.6

املقدمــة مــن البنوك العاملــة للقطاعــات االقتصادية

النقد /M1العرض النقدي M2

57.1

60.2

املختلفة مبقدار  41.1مليار ريال وبنسبة  8.5%يف عام

ودائع تحت الطلب

653.9

850.9

910.5

 2021لتصــل إىل  444.6مليار ريال .مقارنة بانخفاض

نسبة التغري السنوي للودائع تحت الطلب

11.9

30.1

7.0

الودائع تحت الطلب/العرض النقدي M2

10.9

12.7

12.6

2757.2

3185.0

3568.8

46.2

47.5

49.4

صايف األصول األجنبية

270.7

-37.0

-76.6

صايف األصول املحلية:

5703.0

6738.0

7305.6

حكومي

5889.7

6932.8

7271.8

غري حكومي

800.9

733.8

694.5

أخرى (صايف)

-987.6

-928.6

-660.7

مقــداره  92.5ريــال وبنســبة  16.0%يف عــام .2020
ً
ثالثا/العرض النقدي والعوامل املؤثرة العملة املتداولة خارج البنوك
عليه
العملة املتداولة خارج البنوك/العرض النقدي
ارتفــع العــرض النقــدي ( )M2يف عــام 2021
مبقــدار  528.1مليارريــال وبنســبة  ،7.9%ليســجل
7229.0مليــار ريــال .مقارنــة مــع زيــادة مقدارهــا
727.3مليــار ريــال ومبــا نســبته  12.2%يف عــام
 .2020وقــد جــاءت الزيــادة يف العــرض النقــدي

M2

خــال عــام  2021وفقــا ً للتطــورات يف مكوناتــه
والعوامــل املؤثــرة عليــه:
جــاء االرتفــاع يف العــرض النقــدي ( )M2لعــام 2021
نرشة ربع سنوية /العدد ( )6مارس 2022
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كمحصلــة لتصاعــد صــايف االصــول املحليــه .ففيــا يتعلــق بصــايف األصــول املحليــة فقــد ســجل ارتفاعــا قــدره
 567.6مليــار ريــال ومبــا نســبته  8.4%يف عــام  .2021مقارنــة مــع ارتفــاع مقــداره  1035.0مليــار ريــال وبنســبة
 18.1%يف عــام  .2020وقــد جــاء االرتفــاع يف صــايف األصــول املحليــة خــال عــام  2021محصلــة لألثــر التوســعي
الناجــم عــن ارتفــاع متويــل املوازنــة العامــة للدولــة مبقــدار  339.0مليــار ريــال ومبــا نســبته  .4.9%مقارنــة
بارتفــاع مقــداره 1043.1مليــار ريــال أو مــا نســبته  17.7%يف العــامل الســابق .وانخفــض االئتــان املمنــوح
للقطاعــات غــر الحكوميــة خــال عــام  2021مبقــدار  39.3مليــار ريــال وبنســبة  .% 5.4مقابــل انخفــاض
مبقــدار 67.1مليــار ريــال وبنســبة  8.4%يف عــام  .2020يف حــن ارتفــع صــايف البنــود األخــرى مبــا مقــداره 267.9
مليــار ريــال وبنســبة .28.8%يف عــام . 2021مقارنــة بارتفــاع مبــا مقــداره  59.0مليــار ريــال ومبــا نســبته 6.0%
يف عــام  .2020وفيــا يتعلــق بصــايف األصــول األجنبيــة للجهــاز املــريف خــال عــام  2021فقــد انخفــض مبقــدار
 39.6مليــار ريــال وبنســبة  .106.9%مقارنــة بانخفــاض قــدره  307.7ريــال وبنســبة  113.7%يف عــام .2020
وتركــز االنخفــاض يف صــايف األصــول األجنبيــة يف عــام  2021بواقــع  1015.1مليــار ريــال للبنــك املركــزي مقابــل
ارتفــاع وقــدره  935.5مليــار ريــال للبنــوك التجاريــه واالســاميه.
وبالنظــر إىل تطــورات الســيولة املحليــة خــال عــام  2021وفقـا ً ملكوناتهــا ،يالحــظ أن التطــورات متثلــت بارتفــاع
عــرض النقــد ( )M1يف عــام  2021مبقــدار  443.4مليــار ريــال ومبــا نســبته  11.0%مقارنــة بارتفــاع مقــداره 624.8
مليــار ريــال ومبــا نســبته  18.3%يف عــام  .2020وارتفــع شــبه النقــد يف عــام  2021مبقــدار  84.6مليــار ريــال
وبنســبة  .3.2%مقابــل ارتفــاع بلــغ  102.4مليــار ريــال ومبــا نســبته  4.0%يف عــام  .2020وقــد جــاء االرتفــاع يف
النقــد ( )M1يف عــام  2021نتيجــة الرتفــاع يف العملــة املتداولــة مبقــدار  383.8مليــار ريــال ومبــا نســبته 12.1%
مقارنــة بارتفــاع بلــغ مقــداره  427.8مليــار ريــال ومبــا نســبته 15.5%وارتفــاع ودائــع تحــت الطلــب يف عــام
 2021مبقــدار 59.6مليــار ريــال ومبــا نســبته  7.0%مقارنــة بارتفــاع بلــغ مقــداره  197.0مليــار ريــال ومبــا نســبته
 30.1%يف العــام الســابق .شــكلت نســبة العملــة املتداولــة إىل العــرض النقــدي الواســع ( )M2بالريــال 49.4%
يف عــام  .2021مقارنــة مبــا نســبته  47.5لعــام .2020وســجلت نســبة الودائــع تحــت الطلــب إىل العــرض النقــدي
الواســع ( )M2بالريــال  12.6%يف عــام  2021مقارنــة مبــا نســبته  12.7%للعــام الســابق .وســجلت نســبة ودائــع
شــبه النقــد (ودائــع ألجــل واالدخــار واملخصصــة) إىل العــرض النقــدي الواســع ( )M2بالريــال يف عــام  2021مــا
نســبته  .38.0%مقارنــة مبــا نســبته  39.8%للعــام الســابق .فيــا بلغــت نســبة ودائــع العمــات األجنبيــة إىل
العــرض النقــدي الواســع  21.5%يف عــام  ، 2021مقارنــة مبــا نســبته  22.3%للعــام الســابق .
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ً
رابعا/سعر الصرف وإجراءات السياسة النقدية (مراجعة بشأن تطورات سعر
الصرف):
يف أغســطس  2017تــم تحريــر ســعر الــرف ،بعــد أن كان البنــك املركــزي قــد إتبــع منــذ بــدء اإلصالحــات
املرصفيــة يف إطــار برنامــج التثبيــت والتكييــف الهيــكيل يف عــام  1996نظــام الــرف املعـ ّوم املــدار .والــذي وصــل
فيــه ســعر الــرف التأشــري إىل مــا قبــل أغســطس  2017إىل  270ريــال/دوالر ويف عــام  ،2018ســجلت أســعار
رصف الريــال مقابــل الــدوالر املتوســطات الشــهرية اآلتيــة:
• بعــد إســتعامل اإلجـراءات الخاصــة بإســتالم الوديعــة الســعودية مببلــغ  2مليــار دوالر ،بــدأ يف شــهر أغســطس
 2018تحديــد أول ســعر رصف للريــال اليمنــي مقابــل الــدوالر األمريــي الخــاص باإلعتــادات املســتندية للســلع
الغذائيــة الخمــس املســتوردة ،وقــد ســجلت اإلعتــادات املســتندية مــن أغســطس  2018وحتــى 9/12/2018
أســعار الــرف اآلتيــة:
• تــم تحديــد ســعر رصف للريــال مقابــل الــدوالر لالحتياجــات العالجيــة يف الخــارج ،وكان القـرار محكومـا ً بعــدد
مــن الضوابــط منهــا:
• تحديد الحد األعىل لالحتياجات العالجية مببلغ  2000دوالر.
• أن ميتلك املريض تقريرا ً طبيا ً مع ّمدا ً من وزارة الصحة ،ولديه جواز سفر ساري املفعول وتذكرة سفر.
• أن يحــدد ســعر الــرف لالحتياجــات العالجيــة بواقــع ســعر رصف الريــال مقابــل الــدوالر يف الســوق بناقــص
 10نقــاط.
 تــم تحديــد ســعر رصف للريــال اليمنــي مقابــل الــدوالر األمريــي ألغ ـراض حســابات املوازنــة العامــة للدولــةبواقــع  380ريــال/دوالر.
 -تم تحديد سعر رصف للريال مقابل الدوالر ألغراض التسعرية الجمركية بواقع  300ريال/دوالر.

اخلطة النقدية السنوية 2022
إن إســتقرار الطلــب عــى النقــود يف الجمهوريــة يســاعد عــى تنفيــذ السياســة النقديــة يف إطــار إســتهداف
العــرض النقــدي لتحقيــق إســتقرار األســعار .يف هــذا اإلطــار ،يتــم إســتخدام القاعــدة النقديــة كهــدف تشــغييل
مبجــرد تأثرهــا بــأدوات السياســة النقديــة للبنــك املركــزي اليمني.كــا يعتمــد البنــك ســعر رصف أكــر مرونــة
بالرغــم مــن وجــود أســعار متعــددة كأدوات لدعــم أســعار الســلع االســتهالكية األساســية .وبغيــة تصميــم الخطــة
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النقديــة الســنوية لعــام  2022تــم إســتخدام الفرضيــات التاليــة:
 منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي بنسبة  3%يف عام .2022 معدل تضخم مستهدف يف حدود 15%إىل .20% حد أقىص للعجز الحكومي يف مستوى  600مليار ريال ( 2.8٪من الناتج املحيل اإلجاميل). إســتدامة تنفيــذ م ـزادات بيــع العملــة يف ســوق الــرف مــن قبــل البنــك املركــزي مبتوســط شــهري قــدره 60مليــار ريــال أي مــا يعــادل  720مليــار ريــال ســنويا ً وذلــك بإســتخدام وحــدات الســحب الخاصــة أو أيــة مــوارد
أجنبيــة أخــرى متاحــة.
 تواصل الوضع الراهن من حيث سياسة سعر الفائدة.متشــيا ً مــع الفرضيــات املذكــورة ،مــن املتوقــع منــو العــرض النقــدي مبفهومــه الواســع والقاعــدة النقديــة بنســبة
 % 18.0و  15.6%عــى التــوايل يف الســنة املاليــة  .2022ومــن املتوقــع كذلــك أن ينمــو اإلصــدار النقــدي بنســبة
 .18.4٪وإجــاالً تتســق هــذه التوقعــات مــع معــدل تضخــم مــايل يف حــدود  15٪إىل  20٪خــال عــام .2022
وعــى هــذا األســاس يتطلــب مــن الحكومــة بــذل جهــود كبــرة لحشــد وتعبئــة مــوارد خارجيــة هامــة مــن املانحــن
وإســتخدام مصــادر متويــل بديلــة غــر تضخميــة إىل جانــب تعزيــز املــوارد الذاتيــة مــن العملــة األجنبيــة.

إجراءات السياسة النقدية يف سوق العمالت
رغــم الظــروف القاهــرة التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد الوطنــي بســبب إســتمرار الحــرب إال أن البنــك املركــزي إســتمر
يف تنفيــذ اإلجــراءات املتخــذة فيــا يخــص سياســته النقديــة لتعزيــز دوره يف املحافظــة عــى املســتوى العــام
لألســعار واســتقرار أســعار الــرف والتــي مــن أهمهــا:
 .1تفعيــل سلســله مــن اإلج ـراءات واإلصالحــات للمســاعده يف اســتعادة االســتقرار يف ســوق العمــات االجنبيــة،
وتوجــت تلــك االجـراءات باطــاق آليــه مـزادات اســبوعيه لبيــع العمــات ابتــداء مــن شــهر نوفمــر  ، 2021عــر
منصــة ( )Refinitiveاإللكرتونيــه العامليــه لضــان الشــفافيه والتنافســيه املتوافقــه مــع األســس واملعايــر املنظمــه
للســوق الحــرة ،ونتيجــة لتطبيــق االليــه املذكــورة أعــاه :
بلــغ اجــايل العــروض املقدمــه مــن البنــك املركــزي منــذ بــدء املـزادات حتــى نهايــة ديســمرب  ، 2021مــا قيمتــه
 135مليــون دوالر امريــي .فيــا ســجل اجــايل قيمــة العطــاءات  112.3مليــون دوالر  ،لتشــكل قيمــة العطــاءات
مانســبته  % 83.2مــن اجــايل قيمــة العــروض  .يف حــن ســجلت املبالــغ املخصصــه  110.3مليــون دوالر حتــى
نهايــة ديســمرب . 2021
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ومتكــن البنــك املركــزي مــن العمليــات آنفــة الذكــر مــن اســتيعاب  129.4مليــار ريــال مينــي وتعــادل مانســبته
 2.9%مــن منــو القاعــدة النقديــه يف نهايــة ديســمرب  . 2021ليشــكل بذلــك خطــوه مهمــه نحــو إدارة فعالــه
للســيوله باســتخدام أدوات السياســه النقديــه القامئــه عــى الســوق.
 .2تحديــث آليــة جديــد ملصارفــة املشــتقات النفطيــة وتطبيقهــا فعليـا ً وهــي آليــه تــم اعتامدهــا مــن قبــل دولــة
رئيــس الــوزراء .وأعــدت تلــك اآلليــة وفــق ضوابــط وإجـراءات تهــدف اىل:
• تقليــل الضغــط عــى ســوق رصف العمــات االجنبيــة مــن قبــل تجــار املشــتقات النفطيــة وبالتــايل اســتقرار
أســعار الــرف.
• تحصيــل كافــة العوائــد الجمركيــة والرضيبيــة للمشــتقات النفطيــة التــي يتــم اســتريادها وتوزيعهــا يف جميــع
محافظــات الجمهوريــة مــع ضــان توريــد تلــك اإلي ـرادات اىل البنــك املركــزي اليمنــي – املركــز الرئيــي عــدن.
إضافــة إىل حــر اســترياد املشــتقات النفطيــة ومنــع دخولهــا اىل املوانــئ اليمنيــة اذا كانــت ال تتوافــق مــع اآلليــة
الجديــدة.
• تفعيل آلية املصارفة لتوفري العملة الصعبة إلستعادة الدورة النقدية يف الجهاز املرصيف.
• ضامن استيفاء كافة متطلبات غسل األموال ومكافحة اإلرهاب ملعامالت املشتقات النفطية.
 .3اتخاذ العديد من اإلجراءات لضبط سوق رصف العمالت األجنبية عىل عدة مراحل وهي كااليت:
• إســتمرارية تنفيــذ حمــات تفتيشــية دوريــة ومنظمــة بالتعــاون مــع األمــن ونيابــة األمــوال العامــة عــى جميــع
رشكات ومنشــئات الرصافــة يف املحافظــات املحــررة.
• منــع البنــوك ورشكات ومنشــئات الرصافــة مــن القيــام بعمليــات التحويــات املاليــة الداخليــة بالعمــات األجنبيــة
واقتصارهــا فقــط عــى العملــة املحليــة.
• تنظيــم عمــل شــبكات الحــواالت املاليــة يف رشكات ومنشــئات الرصافــة مــن خــال عــدم التعامــل مــع الشــبكات
غــر املرخصــة مــع توســيع نطــاق الصالحيــات املطلوبــة يف املــدى القريــب لتطبيــق نظــام الربــط الشــبيك للحواالت
املاليــة بــن البنــك املركــزي ورشكات ومنشــئات الرصافــة.
• العمل جاري حاليا ً عىل تأسيس شبكة تحويالت مالية موحدة لجميع املناطق املحررة.
 .4إيقــاف منــح حصــة املحافظــات مــن مبيعــات النفــط بالعملــة الصعبــة بــدالً عــن ذلــك يتــم الــرف بالريــال
اليمنــي وبســعر هامــي يصــل اىل  30ريــال عــن ســعر الــرف .ان ذلــك اإلجـراء سيســهم يف توفــر النقــد األجنبــي
الســتخدامه يف مجــاالت أخــرى.
نرشة ربع سنوية /العدد ( )6مارس 2022
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تشــر بيانــات املوازنــة العامــة للدولــة يف عــام  2021إىل وجــود عجــز نقــدي قيمتــه 531.8مليــار ريــال ،وبنســبة
 2.7%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،مقارنــة مــع عجــز نقــدي مقــداره  895.5مليــار ريــال ومبــا نســبته  6.4%مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام .2020

ً

أوال/اإليرادات العامة:
ارتفعــت اإلي ـرادات العامــة للدولــة يف عــام  2021مبقــدار  373.2مليــار ريــال ،أو مــا نســبته  51.6%لتصــل إىل
 1096.9مليــار ريــال .مقارنــة بارتفــاع  13.7مليــار ريــال أو مــا نســبته  1.9%يف عــام  .2020ويــأيت االرتفــاع يف
اإلي ـرادات العامــة خــال عــام  2021بدرجــة أساســية اىل ارتفــاع اإلي ـرادات غــر النفطيــة مبقــدار  234.8مليــار
ريــال ومبــا نســبته  50.5%مقارنــة بارتفــاع قــدره  108.9مليــار ريــال وبنســبة  30.6%يف عــام  .2020يف حــن
ارتفعــت صــادرات النفــط الخــام يف عــام  2021مبقــدار  138.4مليــار ريــال أو مــا نســبته  53.4%مقارنــة بانخفــاض
قــدره  95.2مليــار ريــال وبنســبة  26.9%يف عــام  .2020ويالحــظ أن نســبة اإلي ـرادات العامــة إىل الناتــج املحــي
اإلجــايل بلغــت حــوايل  5.6%يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  5.2%يف عــام .2020

اإليرادات العامة
( بالمليار)

البيان
إجمالي اإليرادات العامة والمنح
اإليرادات النفطية
غ� النفطية
اإليرادات ي
اإليرادات الضريبية ومنها:
ض
ال�ائب
الجمارك
غ� الضريبية
اإليرادات ي
المنح

ديسم� 2020
ب

ديسم� 2021
ب

723.7

1096.9

259.1

397.5

464.6

699.4

289.8

580.6

220.5

420.7

69.3

159.9

174.8

118.8

0.0

0.0

*بيانات فعلية أولية – البنك المركزي اليمني.

جدول  3-1اإليرادات العامة

اإليرادات النفطية:
سجلت صادرات النفط الخام يف عام  2021إرتفاعا ً مبقدار  138.4مليار ريال أو ما نسبته  ،53.4%لتصل اىل
 397.5مليار ريال .مقارنة بانخفاض قدره  95.2مليار ريال وبنسبة  26.9%يف عام  .2020وارتفعت نسبة
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مساهمتها يف إجاميل اإليرادات العامة من  35.8%يف عام  2020إىل  36.2%يف عام  .2021وشكلت نسبتها إىل الناتـج
املحيل اإلجاميل حوايل  2.0%يف عام  .2021مقابل ما نسبته  1.9%يف عام .2020

اإليرادات غري النفطية :
ارتفعــت اإليـرادات غــر النفطيــة يف عــام  2021بقيمــة  234.8مليــار
ريــال أو مــا نســبته  50.5%لتصــل إىل  699.4مليــار ريــال .مقارنــة
بارتفــاع قــدره  108.9مليــار ريــال وبنســبة  30.6%يف عــام .2020
كــا انخفضــت مســاهمتها يف إجــايل اإليـرادات العامــة مــن 64.2%
يف عــام  2020إىل  63.8%يف عــام  .2021وشــكلت نســبتها إىل الناتـــج
املحــي اإلجــايل حــوايل  3.6%يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته

رسم بياين  3-1التوزيع النسبي لإليرادات العامة 2020

 3.3%يف عــام  .2020وتشــمل اإليــرادات غــر النفطيــة :اإليــرادات
الرضيبيــة مــن رضائــب عامــة وجمركيــة واإلي ـرادات غــر الرضيبيــة
(رســوم متنوعــة ومبيعــات الغــاز محلي ـا ً).

اإليرادات الضريبية :
ارتفعــت اإلي ـرادات الرضيبيــة (مبــا فيهــا الرســوم الجمركيــة) يف عــام
 2021مبقــدار 290.8مليــار ريــال أو مــا نســبته  ، 100.3%لتســجل مــا

رسم بياين  3-2التوزيع النسبي لإليرادات العامة 2021

قيمتــه  580.6مليــار ريــال .مقارنــة بارتفــاع مقــداره  12.8مليــار ريــال وبنســبة  4.6%يف عــام  .2020كــا ارتفعــت
نســبة مســاهمتها يف إجــايل اإليـرادات العامــة مــن  40.0%يف عــام  2020إىل  52.9%يف عــام  .2021وشــكلت نســبتها
إىل الناتــج املحــي اإلجــايل حــوايل  3.0%يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  2.1%يف عــام .2020

اإليرادات غري الضريبية :
انخفضت اإليرادات غري الرضيبية (التي تتضمن الرسوم وتحويالت األرباح) يف عام  2021مبقدار  56مليار ريال أو
ما نسبته ، 32%لتسجل ما قيمته 118.8مليار ريال .مقارنة بارتفاع قدره  96.1مليار ريال وبنسبة  122.1%يف عام
 .2020كام انخفضت نسبة مساهمتها يف إجاميل اإليرادات العامة من  24.2%يف عام  2020إىل  10.8%يف عام
 .2021وشكلت نسبتها إىل الناتج املحيل اإلجاميل حوايل  0.6%يف عام  .2021مقابل ما نسبته  1.2%يف عام .2020
28
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ً
ثانيا/النفقات العامة :

ارتفعــت النفقــات العامــة يف عــام  2021مبقــدار  9.5مليــار ريــال أو مــا نســبته  0.6%لتصــل إىل  1628.7مليــار
النفقات العامة

ريــال .مقارنــة مــع ارتفــاع قــدره  71.3مليــار ريــال وبنســبة 4.6%
يف عــام  .2020لتبلــغ نســبتها إىل الناتــج املحــي اإلجــايل حــوايل
 8.3%يف عــام  .2021مقابــل  11.6%يف عــام .2020

مليار لاير

البيــــــــــــــــــــــــان

ديسم�2021
ديسم�2020
ب
ب

إجمالي النفقات العامة

1,619.2

1628.7

النفقات الجارية منها:

1,594.7

1,599.0

ت
مش�يات السلع والخدمات

698.9

566.1

489.0

632.1

مدفوعات الفوائد

67.1

62.7

اإلعانات والمنافع االجتماعية

302.5

301.9

مصروفات أخرى

37.2

36.3

النفقات الرأسمالية

24.6

29.7

األجور والمرتبات

*بيانات فعلية أولية – البنك المركزي اليمني.

جدول  3-2النفقات العامة

رسم بياين  3-3التوزيع النسبي للنفقات العامة 2020

النفقات اجلارية:
ارتفعت النفقات الجارية يف عام  2021مبقدار  4.3مليار ريال

رسم بياين  3-4التوزيع النسبي للنفقات العامة 2021

أو ما نسبته  0.3%لتسجل ما قيمتة 1599مليار ريال يف عام  .2021كام انخفضت حصتها من اجاميل النفقات
العامه من  98.5%يف عام  2020اىل  98.2%يف عام  . 2021وشكلت نسبتها اىل الناتج املحيل اإلجاميل  8.2%يف
عام  . 2021مقابل حوايل  11.4%يف عام  .2020ويعود ارتفاع النفقات الجاريه يف عام  2021أساسا الرتفاع نفقات
مشرتيات السلع والخدمات مبقدار  143.1مليار ريال وبنسبة  ، % 29.3مقارنة مع ارتفاع قدره  303.1مليار ريال
وبنسبة  163%يف عام . 2020كام انخفضت نفقات األجور واملرتبات مبقدار  132.8مليار ريال وبنسبة  19%يف
عام  . 2021مقابل انخفاض ئقدره  168.1مليار ريال وبنسبة  % 19.4يف عام  .2020وانخفضت مدفوعات الفوائد
مبقدار  4.4مليار ريال وبنسبة  6.6%يف عام  .2021مقارنة بانخفاض مقداره  3.2مليار ريال وبنسبة  4.6%يف عام
 . 2020وانخفضت النفقات الجاريه األخرى مبقدار  0.9مليار ريال وبنسبة  2.4%يف عام  .2021مقارنة بانخفاض
قدره  1.3مليار ريال وبنسبة  3.4%يف عام  .2020كام انخفضت نفقات اإلعانات واملنافع االجتامعيه مبقدار 0.6
مليار ريال او مانسبته  0.2%يف عام  2021مقارنة يف عام .2020
نرشة ربع سنوية /العدد ( )6مارس 2022
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النفقات الرأمسالية:
ارتفعــت النفقــات التنمويــة الرأســالية يف عــام  2021مبقــدار 5.1
مليــار ريــال أو مــا نســبته  20.7%لتصــل إىل  29.7مليــار ريــال .مقارنة
بارتفــاع قيمتــه  12مليــار ريــال وبنســبة  95.2%يف عــام  .2020كــا
ارتفعــت حصتهــا مــن إجــايل النفقــات العامــة مــن  1.5%يف عــام
 2020إىل  1.8%يف عــام  .2021وشــكلت نســبتها إىل الناتــج املحــي
اإلجــايل حــوايل  % 0.2يف عــام  .2021مقابــل  % 0.2يف العام الســابق.

ً
ثالثا/امليزان الكلي:

امليزان الكلي للمالية العامة
مليار لاير

البيــــــــــــــــــــــــان
إجمالي اإليرادات العامة

ديسم�
ب
2020

ديسم�
ب
*2021

723.7

1096.9

0.0

0.0

المنح
إجمالي النفقات العامة

1619.2

1628.7

الميزان الكلي (على أساس نقدي)

-895.5

-531.8

*بيانات فعلية أولية – البنك المركزي اليمني.

جدول  3-3امليزان الكيل للاملية العامة

أظهــر امليـزان الــكيل للموازنــة العامــة للدولــة يف عــام  2021عجـزا ً نقديـا ً مقــداره  531.8مليــار ريــال ،مقابــل عجــز
نقــدي قيمتــه  895.5مليــار ريــال يف عــام  .2020ومــن املالحــظ أن نســبة تغطيــة اإليـرادات للنفقــات العامــة قــد
بلغــت  67.3%يف عــام  2021مقابــل  44.7%يف عــام .2020

الدين العام الداخلي
مليار لاير

البيــــــــــــــــــــــــان
السحب على المكشوف من البنك المركزيتمويل البنوك التجارية واإلسالمية للحكومة (ودائع الوكالة ،شهادات اإليداع)الدين العام الداخلي اإلجمالي

ديسم� 2020
ب

ديسم� 2021
ب

3083.6

3,498.4

100

190.8

3183.6

3689.2

جدول  3-4الدين العام الداخيل
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ً
رابعا/الدين العام الداخلي:
يف ظــل اإلنخفــاض املســتمر يف حجــم املــوارد العامــة ومــع توقــف القــروض الخارجيــة ،ارتفــع الديــن العــام الداخــي
منــذ ق ـرار نقــل عمليــات البنــك املركــزي اليمنــي إىل العاصمــة املؤقتــة عــدن يف ســبتمرب مــن عــام  ،2016مبقــدار
505.6مليــار ريــال أو مــا نســبتة  15.9%يف عــام  2021ليســجل مــا قيمتــه  3689.2مليــار ريــال .مقارنــة بارتفــاع
مقــداره  806.6مليــار ريــال وبنســبة  33.9%يف عــام .2020
شــكل االقــراض املبــارش مــن البنــك املركــزي املصــدر األســايس لتمويــل الديــن العــام الداخــي ،ليبلــغ  3498.4مليــار
ريــال يف عــام  .2021مقابــل  3083.6مليــار ريــال يف عــام .2020وانخفضــت حصتــه مــن إجــايل الديــن العــام الداخــي
مــن  % 96.9يف عــام  2020إىل  94.8%يف عــام  .2021فيــا شــكلت (ودائــع الوكالــة وشــهادات اإليــداع) املصــدر الثــاين
للديــن العــام الداخــي بقيمــة  190.8مليــار ريــال يف عــام  .2021يف حــن ارتفعــت حصتهــا مــن إجــايل الديــن العــام
الداخــي مــن  3.1يف عــام 2020إىل  5.2%يف عــام .2021
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ً

أوال/ميزان املدفوعات:
لعبــت األوضــاع السياســة واألمنيــة يف البــاد خــال عــام  2021دورا ً أساســيا ً يف أداء االقتصــاد الوطنــي عمومــا ً
والقطــاع الخارجــي عــى وجــه الخصــوص لينعكــس هــذا بــدوره عــى وضــع ميــزان املدفوعــات ومكوناتــه.
حيــث تشــر البيانــات األوليــة إىل أن معامــات اليمــن مــع العــامل الخارجــي خــال عــام  2021قــد أظهــرت حــدوث
عجــز يف املي ـزان الــكيل للمدفوعــات بحــوايل  1674مليــون دوالر .مقارنــة بعجــز كيل بلغــت قيمتــه  464مليــون
دوالر يف العــام الســابق .لتشــكل نســبته إىل الناتــج املحــي اإلجــال حــوايل  8.6%يف عــام  2021مقابــل  2.5%يف
عــام .2020
ويعــود العجــز الحاصــل يف ميـزان املدفوعــات يف عــام  2021أساسـا ً إىل عجــز الحســاب الجــاري  ،حيــث بلــغ العجــز
يف الحســاب الجــاري مــا قيمتــه  1705مليــون دوالر يف عــام  .2021مقارنــة بقيمــة  1103مليــون دوالر يف عــام .2020
وشــكل مــا نســبته  % 8.8مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  5.9%يف عــام  .2020وجــاء
عجــز الحســاب الجــاري يف عــام  2021بدرجــه رئيســيه اىل العجــز يف املي ـزان التجــاري .وفيــا يتعلــق بالحســاب
الرأســايل واملــايل فقــد ســجل فائضـا ً مقــداره  31مليــون دوالر يف عــام  .2021فيــا بلغــت نســبة الفائــض يف هــذا
الحســاب إىل الناتــج املحــي اإلجــايل حــوايل  0.2%يف عــام  .2021مقابــل  0.1%يف عــام  .2020ويرجــع الفائــض يف
الحســاب الرأســايل واملــايل إىل انخفــاض االســتثامرات املبــارشة واألخــرى .وفيــا يــي عــرض تفصيــي للمــؤرشات
والبنــود الرئيســة مليـزان املدفوعــات.

(أ) احلساب اجلاري:
ميثــل الحســاب الجــاري املعامــات املتعلقــة بالســلع والخدمــات والدخــل والتحويــات الجاريــة ،حيــث ســجل
الحســاب الجــاري لعــام  2021عجــزا ً مقــداره  1705مليــون دوالر وبلغــت نســبته إىل الناتــج املحــي اإلجــايل
باألســعار الجاريــة  .% 8.8مقارنــة عجــز بلغــت قيمتــه  1103مليــون دوالر وبنســبة  5.9%إىل الناتــج املحــي
اإلجــايل يف عــام .2020
ومــن املتوقــع أن يرتفــع عجــز الحســاب الجــاري يف عــام  2022مبقــدار 231ليبلــغ قيمتــه  1936مليــون دوالر.
ويتوقــع أن تصــل نســبته  9.7%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام .2022
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مؤشرات ميزان املدفوعات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
البنود
العجز الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%
الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%
الصادرات النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%
تحويالت العاملين إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%
الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%
الواردات النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%
واردات المواد الغذائية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

2020

2021

-5.9

-8.8

6.3

9.7

3.8

7.3

19.7

22.1

44.6

53.5

11.0

14.4

16.5

22.6

جدول  4-1مؤرشات ميزان املدفوعات كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل

 )1امليزان التجاري:
انخفــض عجــز املي ـزان التجــاري يف عــام  2021مبقــدار  1307مليــون دوالر أو مــا نســبته  18.1%ليســجل 8536
مليــون دوالر  .مقارنــة بإرتفــاع قيمتــه  1699مليــون دوالر وبنســبة  19%يف عــام  .2020وبلغــت نســبة عجــز
امليــزان التجــاري إىل الناتــج املحــي االجــايل حــوايل  % 43.8يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  38.4%يف
عــام. 2020
ومــن املتوقــع أن يرتفــع عجــز املي ـزان التجــاري يف عــام  2022مبقــدار  20مليــون دوالر وبنســبة  0.2%ليبلــغ
 8556مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبته  % 42.7مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام .2022

الصادرات :
ارتفــع إجــايل قيمــة الصــادرات مبقــدار  708مليــون دوالر أو ما نســبته  60.1%يف عام  2021لتســجل 1887مليون
دوالر .مقارنــة بانخفــاض قيمتــه  383مليــون دوالر وبنســبة  24.5%يف عــام  .2020وبلغــت نســبتها إىل الناتــج
املحــي اإلجــايل  % 9.7يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  % 6.3يف عــام .2020
ويتوقــع أن ترتفــع قيمــة الصــادرات يف نهايــة عــام  2022مبقــدار  322مليــون دوالر وبنســبة  17.1%لتبلــغ
 2209مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها  11%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  .2022وبتفحــص بنــود
الرتكيــب الســلعي للصــادرات نجــد أن:

صادرات النفط اخلام والغاز:
ارتفعــت صــادرات النفــط الخــام والغــاز يف عــام  2021مبقــدار  707مليــون دوالر وبنســبة  99.4%لتســجل 1418
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مليــون دوالر .مقارنــة بانخفــاض  390مليــون دوالر وبنســبة  35.4%يف عــام  .2020كــا ارتفعــت حصتهــا مــن
إجــايل قيمــة الصــادرات مــن  60.3يف عــام  2020إىل  75.1%يف عــام  .2021وبلغــت نســبتها إىل الناتــج املحــي
اإلجــايل  % 7.3يف عــام  .2021مقابــل  3.8%يف العــام الســابق.
ومــن املتوقــع أن ترتفــع صــادرات النفــط الخــام والغــاز يف عــام  2022مبقــدار  304مليــون دوالر وبنســبة 21.4%
لتصــل إىل  1722مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها  8.6%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام .2022

الصادرات غري النفطية:
ارتفعــت قيمــة الصــادرات غــر النفطيــة مبقــدار واحــد مليــون دوالر أو مــا نســبته  0.2%يف عــام  2021لتبلــغ
قيمتهــا  469مليــون دوالر .مقارنــة بارتفــاع قيمتــه  7مليــون دوالر وبنســبة  1.5%يف عــام  .2020كــا انخفضــت
حصتهــا يف إجــايل صــادرات الســلع والخدمــات مــن  39.7%يف عــام  2020إىل  24.9%يف عــام  .2021وبلغــت
نســبتها اىل الناتــج املحــي اإلجــايل  2.4%يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  2.5%يف عــام .2020
ومــن املتوقــع أن ترتفــع قيمــة الصــادرات غــر النفطيــة يف عــام  2022مبقــدار  18مليــون دوالر وبنســبة 3.8%
لتصــل إىل  487مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها  2.4%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام .2022

الواردات:
ارتفــع إجــايل قيمــة الــواردات مبقــدار  2015مليــون دوالر ومبــا نســبته  24%يف عــام  2021لتســجل 10423
مليــون دوالر .مقارنــة بانخفــاض قيمتــه  2082مليــون دوالر وبنســبة  19.8%يف عــام  .2020لتشــكل الــواردات
حــوايل  % 53.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  % 44.6يف العــام الســابق.
ومــن املتوقــع أن ترتفــع قيمــة الــواردات يف عــام  2022مبقــدار  342مليــون دوالر وبنســبة  3.3%لتصــل إىل
حــوايل  10765مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها 53.8%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام .2022

واردات املشتقات النفطية
ارتفعــت قيمــة واردات املشــتقات النفطيــة مبقــدار  729مليــون دوالر أو مــا نســبته  35.1%يف عــام 2021
لتســجل  2803مليــون دوالر .مقارنــة بانخفــاض قيمتــه  660مليــون دوالر وبنســبة  24.1%يف عــام  .2020كــا
ارتفعــت حصتهــا يف إجــايل واردات الســلع  24.7%يف عــام  2020إىل  26.9%يف عــام  2021وشــكلت نســبتها اىل
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الناتــج املحــي اإلجــايل  % 14.4يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  11%يف عــام .2020
ومــن املتوقــع أن ترتفــع قيمــة واردات املشــتقات النفطيــة يف عــام  2022مبقــدار  342مليــون دوالر وبنســبة 12.2%
لتصــل إىل حــوايل  3145مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها  15.7%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام
.2022

واردات املواد الغذائية :
ارتفعــت قيمــة واردات الســلع الغذائيــة األساســية مبقــدار  1286مليــون دوالر أو مــا نســبته  41.3%يف عــام 2021
لتســجل  4400مليــون دوالر .مقارنــة بارتفــاع قيمتــه  212مليــون دوالر وبنســبة  7.3%يف عــام  .2020كــا ارتفعــت
حصتهــا يف إجــايل واردات الســلع والخدمــات مــن  37%يف عــام  2020إىل  42.2%يف عــام  .2021وبلغــت نســبتها
اىل الناتــج املحــي اإلجــايل حــوايل  22.6%يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  16.5%يف العــام الســابق.
ومــن املتوقــع أن تنخفــض قيمــة فاتــورة واردات املــواد الغذائيــة يف نهايــة عــام  2022مبقــدار واحــد مليــون دوالر
وبنســبة  0.02%لتصــل إىل حــوايل  4399مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها  22%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
يف نهايــة عــام .2022

الواردات األخرى:
ظلــت قيمــة الــواردات األخــرى يف عــام  2021ثابتــه عنــد قيمــة  3220مليــون دوالر وهــي نفــس القيمــة التــي
بلغتهــا يف عــام  .2020مقارنــة بانخفــاض قيمتــه  1634مليــون دوالر وبنســبة  33.7%يف عــام  .2020وانخفضــت
حصتهــا يف إجــايل واردات الســلع والخدمــات مــن  38.3%يف عــام  2020إىل حــوايل  30.9%يف عــام  .2021وبلغــت
نســبتها اىل الناتــج املحــي اإلجــايل  16.5%يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  17.1%يف عــام .2020
ومــن املتوقــع أن ترتفــع قيمــة الــواردات األخــرى يف نهايــة عــام  2022مبقــدار واحــد مليــون دوالر وبنســبة 0.03%
لتصــل إىل حــوايل  3221مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها  16.1%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام
.2022

ميزان الدخل والتحويالت (صايف) :
ارتفــع صــايف مي ـزان الدخــل والتحويــات مبقــدار  705مليــون دوالر أو مــا نســبته  11.5%يف عــام  2021ليســجل
 6831مليــون دوالر .مقارنــة بانخفــاض قيمتــه  1956مليــون دوالر وبنســبة  24.2%يف عــام  .2020لتشــكل نســبته
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إىل الناتــج املحــي اإلجــايل حــوايل  35.1%يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  32.5%يف عــام  .2020ويرجــع ارتفــاع
صــايف مي ـزان الدخــل والتحويــات يف عــام  2021بدرجــة رئيســية إىل ارتفــاع مي ـزان التحويــات مبقــدار  703مليــون
دوالر وبنســبة  11.4%وانخفــاض ميــزان الدخــل مبقــدار  2مليــون دوالر وبنســبة  10.5%يف عــام  .2021ويــأيت
ارتفــاع ميــزان التحويــات نتيجــة ارتفــاع تحويــات العاملــن مبقــدار  580مليــون دوالر وبنســبة  15.6%يف عــام
 .2021مقارنــة بانخفــاض قــدره  529مليــون دوالر وبنســبة  12.4%يف عــام  .2020وارتفعــت الســحوبات عــى هبــات
املانحــن مبقــدار  123مليــون دوالر وبنســبة  .5.1%يف عــام  .2021مقارنــة بانخفــاض قــدره  1426مليــون دوالر
وبنســبة  37.0%يف العــام الســابق.
ومــن املتوقــع أن ينخفــض صــايف ميـزان الدخــل والتحويــات يف نهايــة عــام  2022مبقــدار 211مليــون دوالر وبنســبة
 3.1%لتصــل إىل حــوايل  6620مليــون دوالر يف حــن
مــن املتوقــع أن تصــل نســبته  33.1%مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل يف عــام .2022

(ب) احلساب الرأمسايل واملايل
يعتــر هــذا الحســاب املكــون الثــاين مليــزان
املدفوعــات ،وهــو ميثــل التدفقــات الرســمية
والخاصــة والتــي تتمثــل يف القــروض الخارجيــة
وأقســاطها املســددة ،باإلضافــة اىل حركــة
االســتثامرات الرســمية والخاصــة ،وقــد ســجل هــذا
الحســاب فائضـا ً مقــداره  15مليــون دوالر لتشــكل
نســبته  0.2%إىل الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام
.2021
ويتوقــع أن يرتفــع صــايف الحســاب الرأســايل
واملــايل يف نهايــة عــام  2022مبقــدار  631مليــون
دوالر وبنســبة  2035.5%ليصــل إىل  662مليــون

البنود

صادرات السلع والخدمات
الصادرات النفطية
الصادرات غير النفطية
واردات السلع والخدمات
واردات المشتقات النفطية
واردات السلع األساسية
واردات أخرى
ميزان السلع والخدمات
ميزان تجارة النفط
ميزان الدخل والتحويالت
ميزان الدخل
ميزان التحويالت
تحويالت العاملين
سحوبات على هبات المانحين
الحساب الجاري
صافي الحساب الرأسمالي والمالي
صافي تدفقات رأس المال /1
صافي التدفقات المالية
السهو والخطأ
الميزان الكلي

2020

2021

1,179

1,887

711

1,418

468

469

8,408

10,423

2,074

2,803

3,114

4,400

3,220

3,220

-7,229

-8,536

-1,363

-1,385

6,126

6,831

-19

-17

6,145

6,848

3,721

4301

2424

2,547

-1103

-1,705

16

31

29

31

-13

0

623

0

-464

-1674

المصدر  /السلطات اليمنية وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي يناير .2022
 /1توقعات إعفاءات الدين بعد شهر أكتوبر 2021لحين توفر مصادر من (.)ccrt

جدول  4-1امليزان الكيل

دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبته  3.3%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام .2022
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(أ) امليزان الكلي
ســجل امليـزان الــكيل عجـزا ً مقــداره  1674مليــون دوالر عــام  ،2021ليمثــل مــا نســبته  8.6%مــن الناتــج املحــي
االجــايل .مقارنــة مــع عجــز قيمتــه  464مليــون دوالر وبنســبة  2.5%يف العــام الســابق .ويعــزى العجــز يف امليـزان
الــكيل يف عــام  2021بدرجــة أساســية إىل ارتفــاع العجــز يف الحســاب الجــاري الناتــج عــن انخفــاض حصــة ارتفــاع
الكميــات املســتهلكة محليــا مــن املشــتقات النفطيــة مــن جهــة وارتفــاع أســعار النفــط العامليــة مــن جهــة أخــرى.

ً
ثانيا /موقف الدين العام اخلارجي
تشــر آخــر التحديثــات يف قاعــدة بيانــات البنــك الــدويل ،ان الرصيــد القائــم للديــن العــام الخارجــي لليمــن قــد
انخفــض مبقــدار  480.4مليــون دوالر او مــا نســبته  7.9%يف عــام  2021ليســجل  5634.9مليــون دوالر .مقارنــة
بانخفــاض مقــداره  601.6مليــون دوالر وبنســبة  9%يف عــام  . 2020وشــكل رصيــد الديــن العــام الخارجــي القائــم
مــا نســبته  28.9%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  .2021مقابــل مــا نســبته  32.5%يف عــام .2020كــا
انخفــض رصيــد املديونيــة لهيئــة التنميــة الدوليــة يف عــام  2021مبقــدار  86.8مليــون دوالر (األقســاط والفوائــد
املســددة) وبنســبة  6.1%ليســجل 1334.4مليــون دوالر .مقارنــة بانخفــاض قــدره  83.5مليــون دوالر وبنســبة
 5.5%يف العــام الســابق .يف حــن ارتفعــت حصتــه مــن رصيــد الديــن العــام الخارجــي القائــم مــن  23.2%يف عــام
 2020إىل  23.7%يف عــام  .2021وبلغــت نســبته  7.5%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام .2021مقابــل مــا
نســبته  6.9%يف عــام .2020
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دليل املنهجية واملفاهيم اإلحصائية
تركــز النــرة االقتصاديــة والنقديــة الربــع الســنوية التــي يصدرهــا البنــك املركــزي اليمنــي إبتــداء مــن ديســمرب 2020
عــى تطــورات األوضــاع االقتصاديــة العامليــة وآفاقهــا املتوقعــة باإلضافــة اىل التطــورات االقتصاديــة والنقديــة املحليــة.
وفيــا يــي أبــرز مــا تضمنتــه النــرة:

ً

أوال /الوضع الراهن واآلفاق االقتصادية :
ميثــل تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل املصــدر الوحيــد الــذي يعتمــد عليــه يف
تشــخيص تطــور األوضــاع االقتصاديــة العامليــة وتوقعاتهــا املســتقبلية ،يف حــن نعتمــد عــى بيانــات الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء يف حــال توفرهــا لتشــخيص أوضــاع االقتصــاد الوطنــي.

ً
ثانيا /التطورات النقدية واملصرفية :
يعتــر البنــك املركــزي اليمنــي املصــدر الرئيــي لإلحصــاءات 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 وكذلــك نشــاطاتها املختلفــة.
وتقــوم اإلدارة العامــة للبحــوث واإلحصــاء بجمــع هــذه البيانــات وتجهيزهــا للنــر بشــكل دوري ومبــا يتناســب
مــع دليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل لعــام  2000ويعامــل البنــك املركــزي
البيانــات التــي جمعهــا بشــكل منفــرد عــن املؤسســات املعنيــة بالرسيــة التامــة .وتنــر البيانــات النقديــة بصورتهــا
النهائيــة (غــر أوليــة) وتتــم مراجعــة هــذه البيانــات عنــد إج ـراء أي تعديــل يتعلــق باملنهجيــة املتبعــة وتصنيــف
البيانــات النقديــة .وفيــا يــي تعريــف مبضمــون أبــرز املصطلحــات الــواردة يف الجــداول النقديــة واملرصفيــة:
• البنوك :تشتمل عىل جميع البنوك التجارية واإلسالمية العاملة يف الجمهورية اليمنية والتي تقبل الودائع .
• الجهاز املرصيف :يشتمل عىل البنك املركزي اليمني والبنوك التجارية واإلسالمية العاملة يف اليمن .
• الحكومة :تشتمل عىل الحكومة املركزية واملجالس املحلية.
• مؤسســات الضــان االجتامعــي :وتشــتمل عــى الهيئــة العامــة للتأمينــات واملعاشــات واملؤسســة العامــة
للتأمينــات واملعاشــات ومؤسســات التقاعــد األمنــي والعســكري .
• املؤسســات العامــة :تشــتمل عــى املؤسســات العامــة (غــر املاليــة) املؤسســات والــركات التــي للحكومــة
40
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مصلحــة و/أو قــوة تصويتيــة مؤثــرة فيهــا.
• القطاع غري الحكومي :ويشمل كل القطاعات املحلية ما عدا الحكومة ومؤسسات الضامن االجتامعي .
• املقيــم :الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي يقيــم عــادة داخــل اليمــن أو مــى عــى اقامتــه يف اليمــن مــدة
ســنة فأكــر  ،بغــض النظــر عــن جنســية هــذا الشــخص .باســتثناء الهيئــات واملؤسســات الدوليــة والطــاب االجانــب
الذيــن يقيمــون ألكــر مــن ســنة .
• غــر املقيــم :الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي يقيــم عــادة خــارج اليمــن و/أو الــذي مل يكمــل مــدة ســنة
مــن االقامــة داخــل اليمــن  ،بغــض النظــر عــن جنســية هــذا الشــخص .باســتثناء العائــات واألف ـراد الذيــن لهــم
مركــز أو مصلحــة اقتصاديــة يف اليمــن ولهــم ســكن دائــم حتــى لــو أقــام بــه بشــكل متقطــع .
• صــايف األصــول الخارجيــة :ميثــل األصــول الخارجيــة ،للجهــاز املــريف مطروحــا منهــا الخصــوم الخارجيــة عــى
الجهــاز املــريف اســتنادا ً إىل مفهــوم اإلقامــة .ويحتســب لــكل مــن البنــك املركــزي والبنــوك مــن واقــع األصــول
والخصــوم الخارجيــة الــواردة يف ميزانياتهــا.
• صــايف اقــراض الحكومــة :ميثــل مجمــوع املطالبــات عــى الحكومــة املركزيــة واملجالــس املحليــة للجهــاز
املــريف مطروحــا ً منــه مجمــوع الودائــع الحكوميــة لــدى الجهــاز املــريف.
• املطالبــات عــى القطــاع غــر الحكومــي :ميثــل مجمــوع املطالبــات عــى املؤسســات العامــة والقطــاع
الخــاص املحــي .
• صــايف البنــود األخــرى :عبــارة عــن مجمــوع األصــول األخــرى للجهــاز املــريف مطروحـا ً منــه الخصــوم األخــرى
للجهــاز املــريف وهــي البنــود التــي مل تــرد ضمــن تعريــف صــايف األصــول الخارجيــة وصــايف إقــراض الحكومــة
واملطالبــات عــى القطــاع غــر الحكومــي مــن ميزانيــة البنــك املركــزي وامليزانيــة املوحــدة للبنــوك التجاريــة
واإلســامية .
• النقــد املصــدر :هــو النقــد الــذي أصــدره البنــك املركــزي ويتكــون مــن النقــد املتــداول خــارج البنــوك مضافــا
إليــه النقــد يف الصنــدوق لــدى البنــوك .
• النقــد :النقــد املتــداول مضافــا إليــه ودائــع تحــت الطلــب بالريــال لــدى الجهــاز املــريف لــكل مــن القطــاع
الخــاص (املحــي) واملؤسســات العامــة .
• شــبه النقــد :يشــمل كل مــن ودائــع االدخــار وألجــل بالريــال اليمنــي والودائــع بالعمــات األجنبيــة لكافــة
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القطاعــات املذكــورة يف تعريــف النقــد لــدى الجهــاز املــريف مضافـا ً إليهــا ودائــع مؤسســات الضــان االجتامعــي .
• عــرض النقــد :يســاوي النقــد مضافــا اليــه شــبه النقــد  ،ويعــادل ايضــا مجمــوع كل مــن صــايف األصــول الخارجيــة
وصــايف اقــراض الحكومــة واملطالبــات عــى القطــاع غــر الحكومــي وصــايف البنــود األخــرى .

• ودائع البنوك لدى البنك املركزي وتشمل اآليت :
 )1االحتياطــي اإللزامــي :قيمــة الحــد األدىن الــذي يتوجــب عــى البنــوك االحتفــاظ بــه لــدى البنــك املركــزي اليمني
مقابــل اإليفــاء بنســبة االحتياطــي اإللزامــي املفروضــة عــى الودائــع لــدى البنــوك .
 )2الحســابات الجاريــة :وهــي الحســابات الجاريــة املفتوحــة لــدى البنــك املركــزي اليمنــي بالعملــة املحليــة
وبالعمــات األجنبيــة مــن قبــل البنــوك .وال تعتــر شــهادات اإليــداع بالريــال ضمــن هــذه الحســابات.
• ســلفيات البنــوك :االئتــان املمنــوح مــن البنــوك التجاريــة عــى هيئــة قــروض وتســهيالت وأوراق ماليــة
مخصومــة مضافــا اليهــا متويــل البنــوك اإلســامية لعملياتهــا االســتثامرية .
• القــروض والســلفيات املمنوحــة للقطــاع الخــاص من قبــل البنوك :يشــمل هذا البنــد القروض والتســهيالت
املبــارشة املمنوحــة مــن قبــل البنــوك للقطــاع الخــاص باالضافة إىل اســتثامرات البنــوك يف أســهم الرشكات .
• القــروض والســلفيات املمنوحــة للحكومــة مــن قبــل البنــوك :ومتثــل ودائــع الوكالــة (بديــل الصكــوك
اإلســامية) ،شــهادات اإليــداع ،باإلضافــة إىل الســندات الحكوميــة .
• تطــور أســعار الــرف والسياســة النقديــة :يعتــر محــور أســعار رصف العملــة الوطنيــة أمــام العمــات
األجنبيــة الرئيســية مــن املحــاور التــي يســعى البنــك املركــزي جاهــدا ً ألســتقرارها عــر إجـراءات السياســة النقديــة
الفعالــة لتحقيــق التــوازن االقتصــادي الــكيل بــن العــرض والطلــب وكبــح جــاح التضخــم يف األســعار .وتعتــر اإلدارة
العامــة للنقــد األجنبــي وشــئون الرصافــة مصــدر تلــك البيانــات واإلج ـراءات.

ً
ثالثا /تطورات املالية العامة :
تعتــر وزارة املاليــة مصــدر بيانــات املوازنــة العامــة للدولــة فــإذا تعــذر الحصــول عــى تلــك البيانــات يف وقتهــا
نضطــر اىل اإلعتــاد عــى بيانــات أوليــة مــن اإلدارة العامــة للموازنــة بالبنــك املركــزي اليمنــي وتشــمل بيانــات
املوازنــة عــى اآليت:
• اإليـرادات العامــة :تشــمل اإليـرادات العامــة عــى إيـرادات النفــط والغــاز واإليـرادات الرضيبيــة املبــارشة وغــر
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املبــارشة مبــا فيهــا الرســوم الجمركيــة ،واإليـرادات غــر الرضيبيــة.
• املنح :وتشمل كافة املبالغ املتحصل عليها كهبات بدون مقابل من الدول الشقيقة والصديقة.
• النفقــات العامــة :تشــمل النفقــات العامــة عــى النفقــات الجاريــة وتتضمــن البــاب األول والثــاين والثالــث
حســب التبويــب االقتصــادي بينــا تحتــوي النفقــات التنمويــة والرأســالية عــى البــاب الرابــع والخامــس.
• املي ـزان الــكيل :ميثــل موقــف املوازنــة العامــة للدولــة ويظهــر مــدى تغطيــة اإلي ـرادات العامــة لجميــع أوجــه
اإلنفــاق العــام.
ً
رابعا /القطاع اخلارجي :
• ميــزان املدفوعــات :طبقــا ً لقانــون البنــك املركــزي اليمنــي رقــم ( )14لســنة  2000يعتــر البنــك املركــزي
املســؤول عــن تجميــع إحصــاءات ميـزان املدفوعــات ،حيــث كلفــت إدارة ميـزان املدفوعــات التابعــة لــإدارة العامــة
للبحــوث واإلحصــاء بتجميــع بيانــات مي ـزان املدفوعــات مــن مختلــف الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة ،وكــذا مــن
واقــع مســوحات رشكات االســتثامر.
• الديــن العــام الخارجــي :اإلدارة العامــة للقــروض واملســاعدات الخارجيــة بالبنــك املركــزي اليمنــي هــي مصــدر
بيانــات الديــن العــام الخارجــي .ويف هــذا الجانــب ميكــن اإلشــارة إىل أن الرصيــد القائــم للديــن الخارجــي :ميثــل
املبالــغ املســحوبة مــن القــروض الخارجيــة مطروح ـا ً منهــا األقســاط املســددة  ،مضاف ـا ً إليهــا متأخ ـرات األقســاط
والفوائــد.
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تنبيه:
 oإبتــدا ًء مــن أغســطس  2008تــم تعديــل وتحديــث البيانــات النقديــة واملرصفيــة وفقـا ً لدليــل اإلحصــاءات النقديــة
واملاليــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل لعــام  ،2000وقــد وضعــت هــذه املالحظــة حتــى يســهل عــى الباحثــن
واملتابعــن واملهتمــن معرفــة أســباب التغــر يف األرقام.
 oحســب املــادة ( )45مــن قانــون البنــك املركــزي رقــم ( )14لســنة  2000تعتــر جميــع املعلومــات والبيانــات
االفراديــة التــي تقــدم للبنــك املركــزي معلومــات رسيــة عــى نحــو صــارم وتســتخدم فقــط لألغـراض اإلحصائيــة ،وال
تنــر أيــة معلومــات تكشــف عــن األحــوال املاليــة ألي بنــك أو مؤسســة ماليــة.
 oتعتــر البيانــات الــواردة يف النــرة التــي تردنــا مــن مصادرهــا كالــوزارات واألجهــزة الحكوميــة بيانــات أوليــة قابلــة
للتغيــر يف حــال تــم تعديلهــا مــن مصدرهــا.
 oيف حــال تعــذر الحصــول عــى البيانــات اإلحصائيــة مــن الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة نضطــر اىل األخــذ بتوقعــات
صنــدوق النقــد الدويل.
 oتصــدر هــذه النــرة عــن اإلدارة العامــة للبحــوث واإلحصــاء يف البنــك املركــزي اليمنــي – املركــز الرئيــي عــدن
– الجمهوريــة اليمنيــة.
هاتف +967 -2- 256518
الربيد اإللكرتوينRSD@CBY-YE.COM :
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