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تقديــم
يــر البنــك املركــزي اليمنــي أن يضــع بــن يــدي القـراء والباحثــن واملهتمــن بالتطــورات االقتصاديــة والنقديــة يف
الجمهوريــة اليمنيــة العــدد الخامــس مــن النــرة الربــع الســنوية (ديســمرب  )2021آملــن أن تعــود بالفائــدة عــى
كل مــن يســتخدمها.
وتســتعرض النــرة أهــم التطــورات االقتصاديــة والنقديــة التــي شــهدها االقتصــاد اليمنــي خــال عــام ،2020
والثالثــة األربــاع األوىل مــن عــام  .2021وتتكــون 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  2020مبــا نســبته  8.5%مقارنــة مــع تحقيــق معــدل
منــو إيجــايب بلــع  1.4%يف العــام  .2019ســاهمت 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
الجمهوريــة والتــي ال تــزال تشــكل تحديًــا اقتصاديــا ً كليــا ً  ،وبالتــايل تتطلــب إســتجابة ّ
للسياســة النقديــة هدفهــا إســتقرار األســعار وتوفــر الســيولة الكافيــة لالقتصــاد للحفــاظ عــى التمويــل الســلس
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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.
تشــر توقعــات املوازنــة العامــة للدولــة إىل وجــود عجــز نقــدي بلغــت قيمتــه  754مليــار ريــال أو مــا نســبته
 4.9%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  2021مقابــل عجــز نقــدي وصلــت قيمتــه إىل نحو  782مليــار ريال
وبنســبة  5.1%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 مــا 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  2020باســتثناء عــام  2019حيــث ســجل ســعر رصف الريــال انخفاضــا متواص ـاً لتبلــغ
قيمتــه حــوايل  669ريال/الــدوالر األمريــي يف نهايــة شــهر ديســمرب  .2020واســتمر اإلنخفــاض خــال النصــف
األول مــن عــام  2021ليتجــاوز  900ريــال/دوالر .وبلــغ  1200ريــال/دوالر يف نهايــة ســبتمرب  .2021مــن هنــا
ميكــن القــول بــأن قضيــة تحســن أســعار الــرف واســتقرار األســعار تتطلــب تظافــر الجهــود إلعــادة إنعــاش
النشــاط االقتصــادي ،وتعزيــز عائــدات الصــادرات ،وبنــاء أرصــدة آمنــة مــن االحتياطيــات األجنبيــة ،والحــد من
التمويــل املبــارش للعجــز الحكومــي هــي الركائــز األساســية لسياســتنا املاليــة والنقديــة الكليــة 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
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نرشة التطورات االقتصادية والنقدية
مــن املتوقــع أن يرتاجــع النمــو العاملــي بنســبة  3.1%يف عــام  2020مقابــل منــو إيجــايب بلغــت نســبته  2.8%يف
عــام  .2019ويرجــع اإلنكــاش املســجل يف عــام  2020نتيجــة إنتشــار جائحــة كورونــا (كوفيــد  )19والتــي كان
لهــا األثــر األبــرز يف تراجــع النمــو يف الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي يف االقتصــادات املتقدمــة بنســبة 4.7%
واالقتصــادات الصاعــدة والناميــة مبــا نســبته  .2.2%وأشــارت التوقعــات أن الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي قــد
إنخفــض مبــا قيمتــه  2.8ترليــون دوالر يف عــام  2020ليصــل إىل  84.3ترليــون دوالر مقارنــة بـــ  87.3ترليــون دوالر
يف العــام الســابق.
ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن يتعــاىف االقتصــاد العاملــي خــال عــام  2021مبــا نســبته  5.9%مدعومـا ً بنمــو
االقتصــادات املتقدمــة بنســبة  5.2%واالقتصــادات الصاعــدة والناميــة بنســبة  .6.4%ويف مجــال التضخــم مقاسـا ً
بأســعار املســتهلكني خــال عــام  2020إنخفــض معدلــه يف االقتصــادات املتقدمــة ليبلــغ  .0.7%يف حــن ظــل
ثابتـا ً يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة الناميــة دون تغيــر عنــد مســتوى  5.1%يف عــام  .2020وتشــر تقديـرات
عــام  2021اىل معــاودة ارتفــاع معــدل التضخــم يف االقتصــادات املتقدمــة اىل حــوايل  ،2.8%وكذلــك يف األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ليســجل .5.5%
عــى الصعيــد املحــي ،ســجلت األنشــطة االقتصاديــة إنكامشـا ً بدايــة مــن عــام  2020نتيجــة اإلنخفــاض املســجل
خاصــة يف األنشــطة النفطيــة ،حيــث تشــر التقدي ـرات اىل إنكــاش الناتــج املحــي االجــايل باألســعار الثابتــة
بنســبة  8,5%يف عــام  2020مقابــل منــو بلــغ معدلــه  1,4%يف عــام  2019ليشــكل هــذا إنعــكاس ســلبي لالقتصــاد
الوطنــي نتيجــة تباطــؤ مــؤرشات منــو الناتــج املحــي اإلجــايل والتجــارة يف العــامل .أمــا فيــا يتعلــق مبعــدل
التضخــم الســنوي فقــد ارتفــع إىل حــوايل مــا نســبته  25%يف نهايــة عــام  2020مقارنــة مــع معــدل تضخــم ســنوي
منخفــض بلــغ  10%يف نهايــة عــام  .2019ومــن 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 أيض ـا ً دورا ً يف التأثــر عــى األوضــاع التضخميــة يف البــاد.
وتشــر التوقعــات إىل أن ارتفــاع أســعار النفــط ومــع إســتمرارية إنتشــار جائحــة كورونــا قــد يكــون لهــا تاثــرا ً
ســلبيا ً ملحوظـا ً عــى النشــاط االقتصــادي العاملــي بصفــة عامــة وعــى االقتصــاد اليمنــي بصفــة خاصــة ،حيــث
مــن املتوقــع أن ينكمــش الناتــج املحــي االجــايل بنســبة  2.0%يف عــام  2021ليعــاود بعدهــا بإســتعادة نســقه
اإليجــايب ليحقــق معــدل منــو يف حــدود  1.0%يف عــام  .2022ومــن جهــة أخــرى شــهد منحنــى املســتوى العــام
لألســعار نســقا ً تصاعدي ـا ً مــن عــام  2020تحــت تأثــر تدهــور قيمــة الريــال اليمنــي لينعكــس مبــارشة عــى
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أســعار الســلع األساســية املســتوردة والتــي متثــل حــوايل  90%مــن إجــايل املــواد املســتهلكة .وتشــر التوقعــات
إىل بلــوغ معــدل التضخــم مــا يقــارب  37.9%يف عــام  2021تحــت تأثــر ارتفــاع مــؤرش األســعار العامليــة إىل
جانــب تواصــل تدهــور قيمــة الريــال يف ســوق الــرف وتزايــد الطلــب املحــي مقابــل ارتفــاع تكاليــف النقــل
واضطـراب سلســة التوريــد .كــا يشــر املســح الخــاص باملــؤرش الشــهري ألدىن ســعر للســلة الغذائيــة إىل بلــوغ
مســتوى متوســط قــدره  56283ريــال يف شــهر ســبتمرب مــن عــام  2021مقابــل  46612ريــال يف شــهر ديســمرب
مــن عــام  ،2020أي بنســبة زيــادة تســاوي .21%
فيــا يتعلــق بتطــورات الســيولة املحليــة ومكوناتهــا خــال عــام  ،2020ارتفــع العــرض النقــدي ( )M2مبقــدار
 896.1مليــار ريــال وبنســبة  ،15%ليصــل إىل  6869.8مليــار ريــال .ومــن املالحــظ تســجيل ارتفــاع قــدره 511.6
مليــار ريــال لعــرض النقــد ( )M1وارتفــاع شــبه النقــد مبقــدار 384.6مليــار ريــال.
وقــد شــكلت نســبة العملــة املتداولــة إىل العــرض النقــدي الواســع بالريــال  46.5%يف عــام .2020وســجلت نســبة
الودائــع تحــت الطلــب إىل العــرض النقــدي الواســع بالريــال  10.6%يف عــام  .2020وباملقابــل ســجلت نســبة
ودائــع شــبه النقــد (ودائــع ألجــل واالدخــار واملخصصــة) إىل العــرض النقــدي الواســع بالريــال مــا نســبته 42.9%
يف عــام  ،2019فيــا بلغــت نســبة ودائــع العمــات األجنبيــة إىل العــرض النقــدي الواســع  .26.5%ونظـرا ً 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 .مــن املتوقــع أن ينمــو العــرض النقــدي مبفهومــه الضيــق والواســع بنســبة  18.3%و  19.1%عــى التــوايل
يف الســنة املاليــة  .2021ويتوقــع كذلــك أن ينمــو اإلصــدار النقــدي بنســبة .22.7%
أمــا فيــا يتعلــق بتطــورات أســعار الــرف فقــد بلــغ ســعر رصف الــدوالر األمريــي امــام الريــال اليمنــي 669
ريــال لــكل دوالر يف نهايــة عــام  2020مقابــل  591.2ريــال لــكل دوالر يف نهايــة عــام  .2019وتجــاوز ســعر
الــرف حاجــز  900ريــال/دوالر يف عــدد مــن املناســبات خــال النصــف األول مــن عــام  .2021وبلــغ 1200
ريــال/دوالر يف نهايــة ســبتمرب  .2021ويعــود ذلــك أساسـا ً للضغــوط الكبــرة التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد اليمنــي
جـراء 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 اإلي ـرادات العامــة للدولــة يف عــام  2020مبقــدار  8.0مليــار
ريــال ،أو مــا نســبته  0.9%لتصــل إىل  930مليــار ريــال .ويالحــظ أن نســبة اإليـرادات العامــة إىل الناتــج املحــي
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اإلجــايل بلغــت مــا نســبته  6.6%يف عــام  .2020كــا ارتفعــت النفقــات العامــة يف عــام  2020مبقــدار  87مليــار
ريــال أو مــا نســبته  5.4%لتصــل إىل  1712مليــار ريــال لتبلــغ نســبتها إىل الناتــج املحــي اإلجــايل  12.2%يف
عــام  .2020وتشــر البيانــات الفعليــة لإليـرادات العامــة خــال الربــع الثالــث مــن عــام  2021إىل تســجيل قيمــة
إجامليــة بلغــت  365مليــار ريــال .وبلغــت النفقــات العامــة  958مليــار ريــال خــال الربــع الثالــث مــن عــام
.2021كــا يتوقــع أن ترتفــع النفقــات العامــة مبقــدار  431مليــار ريــال وبنســبة  24.2%يف نهايــة عــام 2021
لتســجل  2210مليــار ريــال ،ومــن املتوقــع كذلــك أن تبلــغ نســبتها مــا يقــارب  11.7%مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل يف نهايــة عــام .2021
يف حــن أظهــر املي ـزان الــكيل للموازنــة العامــة للدولــة يف عــام  2020عج ـزا ً نقدي ـا ً مقــداره  782مليــار ريــال،
مقابــل عجــز نقــدي قيمتــه  703مليــار ريــال يف عــام  .2019ومــن املالحــظ أن نســبة تغطيــة اإليـرادات للنفقــات
العامــة يف عــام  2020قــد بلغــت  .54.3%ومــن املتوقــع أن يســجل رصيــد امليـزان الــكيل حــوايل  649مليــار ريــال
أو مــا نســبته  3.4%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام  .2021وتشــر البيانــات الفعليــة إىل تســجيل عجــز
قــدره  176مليــار ريــال خــال الربــع الثالــث مــن عــام .2021
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  3506مليــار ريــال يف ســبتمرب مــن
عــام  .2021وتــم متويلــه مــن البنــك املركــزي مبقــدار  3406مليــار ريــال وبنســبة  ،97.1%تليــه أدوات الديــن
العــام الداخــي (ودائــع الوكالــة ،شــهادات اإليــداع) بقيمــة إجامليــة بلغــت  100مليــار ريــال وبنســبة  2.9%مــن
إجــايل الديــن العــام الداخــي.
بخصــوص تطــورات القطــاع الخارجــي ،أظهــرت التقديـرات األوليــة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل خــال
عــام  2021حــدوث عجــز يف امليـزان الــكيل للمدفوعــات بحــوايل  465.1مليــون دوالر ،لتشــكل نســبته إىل الناتــج
املحــي اإلجــايل  2.5%يف عــام  .2020وقــد انعكــس هــذا العجــز عــى االحتياطيــات األجنبيــة اإلجامليــة للبنــك
املركــزي اليمنــي لتســجل مــا قيمتــه  937مليــون دوالر يف عــام  2020وهــو مــا يكفــي لتغطيــة واردات اليمــن
لحــوايل  1.3أشــهر .ويعــود هــذا العجــز الحاصــل يف ميــزان املدفوعــات أساســا ً إىل عجــز الحســاب الجــاري
والحســاب الرأســايل واملــايل .ومــن املتوقــع أن يســجل العجــز الــكيل حــوايل  2159مليــون دوالر يف نهايــة عــام
 ،2021أو مــا نســبته  11.1%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.
وبالنظــر إىل تطــورات الديــن العــام الخارجــي ،تشــر آخــر التقدي ـرات التــي قــام بهــا صنــدوق النقــد الــدويل
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ملوقــف الديــن العــام الخارجــي لليمــن إىل انخفــاض الرصيــد القائــم للديــن العــام الخارجــي مبقــدار  52.0مليــون
دوالر أو مــا نســبته  0.8%يف عــام  2020ليســجل  6665مليــون دوالر ،وشــكل مــا نســبته  35.2%مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل يف عــام  .2020كــا انخفــض رصيــد املديونيــة لهيئــة التنميــة الدوليــة يف عــام  2020مبقــدار 83.3
مليــون دوالر (األقســاط والفوائــد املســددة) وبنســبة  5.5%ليســجل  1421.4مليــون دوالر.
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ً

أوال/الوضع االقتصادي العاملي :
باإلستناد إىل تقرير صندوق النقد الدويل (آفاق االقتصاد العاملي عدد اكتوبر  )2021من املتوقع أن يرتاجع النمو
العاملي بنسبة  3.1%يف عام  2020مقابل منو إيجايب بلغت نسبته  2.8%يف عام  .2019ويرجع اإلنكامش املسجل
يف عام  2020نتيجة إنتشار جائحة كورونا (كوفيد  )19والتي كان لها األثر األبرز يف تراجع النمو يف الناتج املحيل
اإلجاميل الحقيقي يف االقتصادات املتقدمة بنسبة  4.5%واالقتصادات الصاعدة والنامية مبا نسبته  .2.1%وأشارت
التوقعات أن الناتج املحيل اإلجاميل العاملي قد إنخفض مبا قيمته  3.7ترليون دوالر يف عام  2020ليصل إىل 83.8
ترليون دوالر مقارنة بـ  87.6ترليون دوالر يف العام السابق.
الجدير باإلشاره إليه أن اإلنكامش املسجل يف عام  2020كان
أقل حدة مام تنبأ به الصندوق ضمن مستجدات آفاق االقتصاد
العاملي عدد أكتوبر  2020والذي قدر حينها برتاجع نسبته .4.4%
ويتوقع صندوق النقد الدويل أن يتعاىف االقتصاد العاملي خالل
عام  2021مبا نسبته  5.9%مدعوما ً بنمو االقتصادات املتقدمة
بنسبة  5.2%واالقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة  6.4%لريتفع
بذلك الناتج املحيل اإلجاميل العاملي يف عام  2021ليسجل ما
قيمته  93.9ترليون دوالر .كام يويص الصندوق القامئني عىل إدارة

توقعات منو االقتصاد العاملي

نسبة النمو ()%

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

تقديرات

توقعات

2020

2022 2021

العالم
نسبة نمو االقتصاد
ي

-3.1

5.9

4.9

نسبة نمواالقتصادات المتقدمة

-4.5

5.2

4.5

نسبة نمو االقتصادات الصاعدة
والنامية
ش
نسبة نمو منطقة ال�ق

-2.1

6.4

5.1

-2.8

4.1

4.1

0.1

3.0

5.3

االوسط وآسيا الوسىط

نسبة نمو البلدان النامية
منخفضة الدخل

العالم – عدد إبريل .2021
الدول – آفاق االقتصاد
المصدر :صندوق النقد
ي
ي

جدول  1-1توقعات منو االقتصاد العاملي

االقتصاد اىل إنتهاج سياسات من شأنها زيادة معدالت اإلنتاجية مع ضامن تقاسم املكاسب بالتساوي ،باإلضافة
إىل املحافظة عىل بقاء الديون قابلة لالستدامة .ويف مجال التضخم فقد تراجع خالل عام  2020يف االقتصادات
املتقدمة ليبلغ معدله  7.0%مقارنة مع  4.1%يف عام  2019يف حني استقر يف األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية ليبلغ  5.1%يف عام  .2020وتشري تقديرات عام  2021اىل ارتفاع معدل التضخم يف االقتصادات املتقدمة
اىل حوايل  ،2.8%وكذلك يف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ليسجل  .5.5%أما فيام يتعلق بالبطالة تشري
التوقعات اىل ارتفاع معدالت البطالة يف عام  2020ويف عام  2021بالنسبة لكل من االقتصادات املتقدمة والنامية
واقتصادات األسواق الصاعدة.
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نرشة التطورات االقتصادية والنقدية
ً
ثانيا/التطورات االقتصادية احمللية
عىل الصعيد املحيل سجلت األنشطة االقتصادية يف عام  2020إنكامشا ً نسبته  8.5%نتيجة اإلنخفاض املسجل خاصة
يف األنشطة النفطية ،باملقارنة مع منو بلغ معدله  1.4%يف عام  .2019ويرجع اإلنكامش يف االقتصاد الوطني بدرجة
رئيسية إىل إنخفاض عوائد صادرات النفط بسبب إنخفاض أسعار النفط العاملية ،إضافة إىل التباطؤ امللحوظ يف
مؤرشات منو الناتج املحيل اإلجاميل والتجارة العامليني ،التي أفرزتها جائحة كوفيد  .19أما فيام يتعلق مبعدل التضخم
السنوي فقد ارتفع إىل حوايل ما نسبته  25%يف نهاية عام  2020مقارنة مع معدل تضخم سنوي منخفض بلغ
 10%يف نهاية عام .2019ومن املالحظ إىل أن التضخم املستورد يعترب من أهم املحددات الرئيسية التي تؤثر سلبا ً
عىل املستوى العام لألسعار يف االقتصاد املحيل إال أن العوامل الداخلية قد لعبت أيضا ً دورا ً يف التأثري عىل األوضاع
التضخمية يف البالد.
وبالنسبة للعام الحايل  2021والعام القادم  ،2022تشري التوقعات إىل إستمرار إنتشار جائحة كورونا (كوفيد – )19
قد يكون لهام تاثريا ً سلبيا ملحوظا ً عىل النشاط االقتصادي العاملي بصفة عامة وعىل االقتصاد اليمني بصفة خاصة،
إضافة إىل ذلك لو إستمرت الحكومة باإلعتامد عىل اإلصدار النقدي من البنك ملركزي لتغطية عجز املوازنة العامة،
سيؤدي حتامً إىل مزيد من إنخفاض أسعار الرصف وإىل جانب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط العاملية ،سيساهم ذلك
يف زيادة وترية التضخم املتسارع .وهو ما سيشكل ضغوطا ً إضافية عىل وضع ميزان املدفوعات واإلحتياطيات .حيث
من املتوقع أن ينكمش الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة  2.0%يف عام  2021ليعاود بعدها بإستعادة نسقة اإليجايب
ليحقق معدل منو يف حدود  1.0%يف عام .2022
ومن جهة أخرى شهد منحنى املستوى العام لألسعار نسقا ً تصاعديا ً خالل عام  2020بلغ معدله إىل نحو 23%
مقارنة بـ  10%يف عام  .2019ويعود ذلك لتدهور قيمة الريال اليمني يف سوق العمالت والذي وصل حينها إىل
مستويات تجاوزت ما وصلت إليه يف خريف  2018لينعكس مبارشة عىل أسعار السلع األساسية املستوردة والتي
متثل حوايل  90%من إجاميل املواد املستهلكة .كام تشري التوقعات إىل بلوغ معدل التضخم ملا يقارب  30%يف نهاية
عام  .2021ويشري املسح الخاص باملؤرش الشهري ألدىن سعر للسلة الغذائية إىل بلوغ مستوى وسطي قدره 56283
ريال يف شهر سبتمرب من عام  2021مقابل  46612ريال يف شهر ديسمرب من عام  ،2020أي بنسبة زيادة تساوي
.21%

نرشة ربع سنوية /العدد ( )5ديسمرب 2021
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نرشة التطورات االقتصادية والنقدية
ً

أوال/ميزانية البنك املركزي اليمني
ارتفعت ميزانية البنك املركزي اليمني يف سبتمرب  2021مبقدار
 556.1مليار ريال أو ما نسبته  7.6%مقارنة بنهاية ديسمرب ،2020
لتسجل  7842.4مليار ريال.

األصول

انخفضت األصول الخارجية الصافية للبنك املركـــــزي يف سبتمرب
 2021مبقدار  264.4مليار ريال أو ما نسبته  29.1%مقارنة بنهاية
ديسمرب  ،2020لتسجل قيمة سالبة مقدارها  643.1مليار ريال.
ويعزى ذلك اإلنخفاض إىل عدم االستقرار السيايس وانعكاس ذلك
سلبا ً عىل إيرادات صادرات النفط .ويالحظ أن األهمية النسبية
لألصول الخارجية اإلجاملية إىل إجاميل األصول قد سجلت  8.4%يف
سبتمرب .2021
ارتفعت املطالبات الصافية عىل الحكومة يف سبتمرب  2021مبقدار
 314مليار ريال أو ما نسبته  5.8%مقارنة بنهاية ديسمرب ،2020
لتبلغ  5712.9مليار ريال .فيام ظلت املستحقات عىل املؤسسات
العامة ملا يقارب السنة الرابعة عىل التوايل دون تغيري مسجلة بذلك
 309.5مليار ريال يف سبتمرب .2021

ميزانية البنك املركزي اليمني
مليار لاير

البيــــــــــــــــــــــــان

ديسم�
ب
2020

سبتم�
ب
2021

األصول الخارجية

387.8

663.5

األصول المحلية

5,708.4

6,022.4

5,398.9

5,712.9

309.5

309.5

-

-

1,190.1

1,156.4

األصول = الخصوم

7,286.3

7,842.4

القاعدة النقدية

3,948.2

4,275.1

3,327.5

3,685.3

ودائع البنوك

620.6

589.7

ودائع الحكومة

429.7

385.1

ودائع المؤسسات العامة

60.3

58.7

االجتماع
ودائعمؤسساتالضمان
ي
شهادات اإليداع
تز
االل�امات الخارجية

58.7

64.7

0.0

0.0

1,295.3

1,306.6

خصوم أخرى

1,494.1

1,752.2

واالحتياط
رأس المال
ي
إعادة تقييم األصول الخارجية

623.0

619.0

259.8

272.7

مخصصاتحقوقالسحبالخاصة

93.5

82.8

خصوممتنوعة

517.8

777.7

المستحقات عىل الحكومة
المستحقات عىل المؤسسات العامة
المستحقات عىل البنوك
أصول ثابتة وأخرى

العملة المصدرة

جدول  2-1امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية

اخلصوم

ارتفعت القاعدة النقدية (العملة خارج البنوك  +العملة يف خزائن البنوك  +أرصدة البنوك لدى البنك املركزي) يف
سبتمرب  2021مبقدار  326.9مليار ريال أو ما نسبته  8.3%مقارنة بنهاية ديسمرب  ،2020لتبلغ  4275.1مليار ريال.
ويعود االرتفاع يف سبتمرب  2021أساسا ً الرتفاع العملة املصدرة مبقدار  357.8مليار ريال وبنسبة  ، 10.8%يف حني
إنخفضت أرصدة ودائع البنوك مبقدار  30.9مليار ريال وبنسبة  5%يف سبتمرب  .2021كام انخفضت ودائع املؤسسات
العامة مبقدار  1.6مليار ريال عام كانت عليه يف ديسمرب  2020لتبلغ قيمة  58.7مليار ريال يف سبتمرب  .2021فيام
سجلت ودائع مؤسسات الضامن االجتامعي تغري مقداره  6مليار ريال مسجلة بذلك  64.7مليار ريال يف سبتمرب
.2021
نرشة ربع سنوية /العدد ( )5ديسمرب 2021
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إنخفض صايف البنود األخرى يف سبتمرب  2021مبقدار  291.8مليار ريال وبنسبة  96.0%مقارنة بنهاية ديسمرب
 ،2020لتسجل  373.8مليار ريال.

ً
ثانيا/امليزانية املوحدة للبنوك التجارية
واإلسالمية
أظهرت امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية يف عام

امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية
مليار لاير

2018

2019

األصول الخارجية

822.6

909.8

أجن�
نقد ب ي
اسل�ن
حسابات مع المر ي

66.8

97.4

414.3

470.9

استثمارات خارجية

341.5

341.5

االحتياط
ي
محل بالخزائن
نقد
ي

713.6

775.5

71.8

133.3

641.8

641.2

1.0

1.0

0.0

0.0

قروض وسلفيات

2157.8

2319.4

القطاع الخاص

583.2

578.2

المؤسسات العامة

19.8

20.4

الحكومة

1554.8

1720.8

أصول أخرى

339.2

404.2

األصول = الخصوم
تز
االل�امات الخارجية

4034.2

4408.9

62.7

36.6

59.8

33.6

2.9

3.0

3027.4

3249.3

ودائع تحت الطلب

584.2

653.9

ودائع ألجل

774.0

815.7

ودائع االدخار

242.0

260.9

ودائع مخصصة

46.2

49.9

1358.0

1436.1

23.0

32.8

لدى البنك املركزي) مبقدار  60.9مليار ريال وبنسبة  8.5%يف

944.1

1123.0

سلفيات من البنك المركزي

5.6

13.5

عام  2019لتسجل  774.5مليار ريال .ويعود ذلك إىل ارتفاع

واالحتياط
رأس المال
ي
أخرى

291.1

333.7

647.3

775.8

 2019ارتفاعا ً مقداره  374.7مليار ريال وبنسبــة  9.3%لتصل
إىل  4408.9مليار ريال.

األصول
ارتفعت صايف األصول الخارجية للبنوك التجارية واإلسالمية
عام  2019مبقدار  113.4مليار ريال و بنسبة  14.9%لتسجل
 873.2مليار ريال .ويعود االرتفاع يف عام  2019إىل االرتفاع
يف كل من حسابات املراسلني مبقدار  56.7مليار ريال وبنسبة
 13.7%والنقد االجنبي مبقدار  30.6مليار ريال وبنسبة
 ،45.8%وسجلت األصول الخارجية اإلجاملية ارتفاعا ً مبقدار
 87.2مليار ريال وبنسبة  ،10.6%لتصل إىل ما قيمته 909.8
مليار ريال .ومن املالحظ أن نصيب األصول الخارجية اإلجاملية
مــــــــن إجاملــــــي األصـول بلــــغ ما نسبتــه  20.6%يف
عام .2019
كام ارتفعت احتياطيـــــات البنوك (نقد بالخزائن  +أرصدة

النقد املحيل بالخزائن مببلغ  61.5مليار ريال وبنسبة 85.6%

البيــــــــــــــــــــــــان

أرصده لدى البنك المركزي

شهادات اإليداع
إعادة ش
ال�اء من البنك المركزي (الريبو)

بنوك بالخارج

ين
مقيم�
غ�
حسابات ي

الودائع

ودائع بالعمالت األجنبية
ودائع الحكومة
خصوم أخرى

جدول  2-2امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية

وانخفاض أرصدتها لدى البنك املركزي مبقدار  0.5مليار ريال وبنسبة  .0.1%وبالنظر إىل حصة احتياطيات البنوك
كنسبة من الودائع بلغت  23.8%يف عام  .2019أما القروض والسلفيات فقد ارتفعت يف عام  2019مبقدار 161.6
10
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مليار ريال وبنسبة  7.5%لتصل إىل 2319.4
مليار ريال .ويرجع هذا االرتفاع نتيجة ارتفاع القروض املقدمة للحكومة املتمثلة أساسا ً يف أذون الخزانة
والصكوك اإلسالمية مبقدار  166.0مليار ريال وبنسبة  10.7%يف عام  ،2019إضافة إىل ارتفاع سلفيات املؤسسات
العامة مبقدار طفيف بلغ  0.6مليار ريال وبنسبة  3.0%يف عام  .2019يف حني انخفضت سلفيات القطاع الخاص
مبقدار  5.0مليار ريال أو ما نسبته  0.9%يف عام .2019

اخلصوم
ارتفع رصيد الودائع املسجل خالل عام  2019مبقدار  222.0مليار ريال وبنسبة  7.3%لتصل إىل  3249.3مليار
ريال ،ويرجع ذلك الرتفاع كل من الودائع تحت الطلب بنسبة  11.9%والودائع املخصصة بنسبة  8.0%وودائع
االدخار بنسبة  7.8%والودائع ألجل بنسبة .5.4%
وارتفعت الخصوم األخرى الصافية مبقدار  113.9مليار ريال وبنسبة  18.8%خالل عام  2019لتصل إىل 718.8
مليار ريال .ويعود هذا االرتفاع جزئيا ً إىل زيادة رأس املال واالحتياطي للبنوك التجارية واإلسالمية مببلغ 42.6
مليار ريال وبنسبة  14.6%يف عام  ،2019ليصل إىل  333.7مليار ريال.

هيكل الودائع
توضح املؤرشات التي سجلتها الودائع بالعملة املحلية وفقا ً آلجالها يف عام  2019إىل ارتفاع الودائع ألجل مبقدار
 41.7مليار ريال وبنسبة  ،5.4%لتبلغ  815.7مليار ريال وشكلت ما نسبته  25.1%من إجاميل الودائع ،وسجلت
الودائع تحت الطلب يف عام  2019ارتفاعا ً مبقدار  69.7مليار ريال أو ما نسبته  11.9%لتسجل  653.9مليار
ريال و هو ما ميثل  20.1%من إجاميل الودائع ،وارتفعت ودائع االدخار مببلغ  18.9مليار ريال وبنسبة 7.8%
لتصل إىل  260.9مليار ريال وتشكل ما نسبته  8.0%من إجاميل الودائع لعام  .2019كام ارتفعت الودائع
املخصصة مبقدار  3.7مليار ريال أو ما نسبته  8.0%وبلغت حصتها من إجاميل الودائع يف عام  2019ما نسبته
 .1.5%وسجلت ودائع الحكومة ارتفاعا ً مبقدار  9.8مليار ريال وبنسبة  42.6%وبلغت حصتها من إجاميل الودائع
ما نسبته  1.0%يف عام .2019
أما عىل صعيد تطور الودائع وفقا ً لنوع العملة فقد سجلت الودائع بالعمالت األجنبية ارتفاعا ً قدره  78.1مليار
ريال أو ما نسبته  5.8%يف عام  2019لتسجل  1436.1مليار ريال يف حني إنخفضت أهميتها النسبية من إجاميل
الودائع لتصل إىل  44.2%يف عام  ،2019وباملقابل ارتفعت حصة الودائع بالريال إىل إجاميل الودائع لتبلغ ما
نسبته  55.8%يف عام .2019
نرشة ربع سنوية /العدد ( )5ديسمرب 2021
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التسهيالت االئتمانية
إنخفض إجاميل التسهيالت املمنوحة للقطاع الخاص املقدمة من البنوك العاملة للقطاعات االقتصادية املختلفة مبقدار
 5.0مليار ريال أو بنسبة  0.9%يف عام  2019لتصل إىل  578.2مليار ريال .وبحسب التوزيع القطاعي للتسهيالت
املمنوحة من قبل البنوك التجارية واإلسالمية نالحـــظ
إنخفاض حصة كل من متويل التجارة ،البناء والتشييد،
متويل الصناعة بنسبة  20.5% ،16.9% ،27.7%عىل التوايل
يف عام  .2019يف حني ارتفعت حصة كل من الزراعة وصيد
األسامك ،والقروض والتسهيالت املصنفة بنسبة ،85.5%
 5.1%عىل التوايل يف عام .2019
ويشري توزيع االئتامن غري الحكومي بحسب األجل يف
عام  2019إىل أن القروض والسلفيات قصرية األجل بلغت
حصتها  18.0%من إجاميل االئتامن غري الحكومي ،وشكلت
حصة القروض متوسطة وطويلة األجل يف عام  2019ما
نسبته  3.0%من إجاميل االئتامن غري الحكومي ،وبلغت
حصة استثامرات البنوك اإلسالمية يف عام  2019ما نسبته
 25.9%من إجاميل االئتامن غري الحكومي .كام شكلت
حصة القروض والتسهيالت املصنفة ما نسبته  53.0%من
إجاميل االئتامن غري الحكومي يف عام .2019

ً
ثالثا/العرض النقدي والعوامل املؤثرة عليه

املســــــح النقـــــدي
(أرصدة نهاية الفترة بمليارات الرياالت)

البيــــــــــــــــــــــــان

2018

2019

2020

5504.2

5973.7

6,869.8

28.5

8.5

15

شبه النقد

2420.2

2562.6

2,947.2

التغ� السنوي لشبه النقد
نسبة ي
شبة النقد/العرض النقدي

23.11

5.89

15

44.0

42.9

42.9

1358.0

1436.1

1,820.6

52.5

5.8

26.8

45.2

44.6

49.5

3084.0

3411.1

3,922.7

التغ� السنوي للنقد
نسبة ي

33.1

10.6

15

النقد /M1العرض النقدي M2

56.0

57.1

57.1

ودائع تحت الطلب

584.2

653.9

728.4

20.1

11.9

11.4

10.6

10.9

10.6

2499.8

2757.2

3,194.3

45.4

46.2

46.5

662.5

270.7

4,841.7

5,703.0

5,044.6

5,889.7

748.5

800.9

-951.4

-987.6

العرض النقدي الواسع M2
التغ� السنوي للعرض النقدي
نسبة ي

ودائع العمالت األجنبية
التغ� السنوي لودائع العمالت
نسبة ي
األجنبية
العمالت األجنبية/
إجمال الودائع
ي
النقد M1

التغ� السنوي للودائع تحت
نسبة ي
الطلب
الودائع تحت الطلب/العرض النقدي
M2
العملة المتداولة خارج البنوك
العملة المتداولة خارج البنوك/العرض
النقديM2
ف
صا� األصول األجنبية
ي
ف
صا� األصول المحلية:
ي
حكوم
ي
حكوم
غ�
ي
ي
ف
أخرى
(صا�)
ي

جدول  2-3املسح النقدي

ارتفع العرض النقدي ( )M2من  5973.7مليار ريال يف عام  2019إىل  6869.8مليار ريال يف عام  2020بزيادة قدرها
 896.1مليار ريال وبنسبة  .15%وقد جاءت هذه الزيادة يف العرض النقدي خالل عام  2020وفقا ً للتطورات يف
مكوناته والعوامل املؤثرة عليه.
جاء االرتفاع يف العرض النقدي ( )M2لعام  2019كمحصلة لتصاعد صايف األصول املحلية وتراجع صايف األصول
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األجنبية .ففيام يتعلق بصايف األصول املحلية فقد سجل ارتفاعا ً قدره  861.3مليار ريال ومبا نسبته  17.8%يف عام
 .2019وقد جاء االرتفاع يف صايف األصول املحلية خالل عام  2019محصلة لألثر التوسعي الناجم عن ارتفاع متويل
املوازنة العامة للدولة مبقدار  845.1مليار ريال ومبا نسبته  ،16.8%باإلضافة إىل ارتفاع االئتامن املمنوح للقطاعات
غري الحكومية مبقدار  52.4مليار ريال وبنسبة  . 7.0%يف حني تراجع صايف البنود األخرى مبقدار  36.2مليار ريال
وبنسبة .3.8%يف عام .2019
وفيام يتعلق بصايف األصول األجنبية للجهاز املرصيف خالل عام  2019فقد تراجع مبقدار  391.8مليار ريال وبنسبة
 .59.1%وتركز اإلنخفاض يف صايف األصول األجنبية بواقع ( )505.2مليار ريال للبنك املركزي مقابل ارتفاع وقدره
 113.4مليار ريال للبنوك التجارية واإلسالمية.
وبالنظر إىل تطورات السيولة املحلية خالل عام  2020وفقا ً ملكوناتها ،يالحظ أن التطورات متثلت بارتفاع قدره
 511.6مليار ريال لعرض النقد ( )M1وارتفاع شبه النقد مبقدار  384.6مليار ريال .وقد جاء ارتفاع عرض النقد
( )M1نتيجة للزيادة يف العملة املتداولة مبقدار  437.1مليار ريال وارتفاع ودائع تحت الطلب بالريال مبقدار 74.5
مليار ريال.
شكلت نسبة العملة املتداولة إىل العرض النقدي الواسع ( )M2بالريال  46.5%يف عام  .2020وسجلت نسبة الودائع
تحت الطلب إىل العرض النقدي الواسع ( )M2بالريال  10.6%يف عام  .2020وباملقابل سجلت نسبة ودائع شبه
النقد (ودائع ألجل واالدخار واملخصصة) إىل العرض النقدي الواسع ( )M2بالريال ما نسبته  42.9%يف عام .2020
فيام بلغت نسبة ودائع العمالت األجنبية إىل العرض النقدي الواسع  26.5%يف عام .2020

ً
رابعا/سعر الصرف وإجراءات السياسة النقدية
بلغ سعر رصف الدوالر األمرييك أمام الريال اليمني  669ريال لكل دوالر يف نهاية عام  2020مقابل  591.2ريال لكل
دوالر يف نهاية عام  .2019كام تجاوز سقف  900ريال للدوالر الواحد يف العديد من املناسبات خالل النصف االول
من عام  2021وبلغ  1200ريال للدوالر الواحد يف نهاية شهر سبتمرب  .2021ويعود هذا التدهور امللحوظ يف العملة
الوطنية أساسا ً للضغوط الكبرية التي يتعرض لها االقتصاد اليمني جراء تأثري جملة من العوامل الظرفية والهيكلية
التي تتعلق برتاجع اإلحتياطيات من العمالت األجنبية واتساع عجز ميزان املدفوعات وتراجع تحويالت العاملني
بالخارج واملساعدات االنسانية وارتفاع اسعار املواد االساسية وسعر النفط يف االسواق العاملية اضافة اىل اضطراب
سلسلة التوريد وارتفاع كلفة النقل وتراجع العرض.
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اخلطة النقدية السنوية 2021
إن إستقرار الطلب عىل النقود يف الجمهورية يساعد عىل تنفيذ السياسة النقدية يف إطار إستهداف العرض النقدي
لتحقيق إستقرار األسعار .يف هذا اإلطار ،يتم إستخدام القاعدة النقدية كهدف تشغييل مبجرد تأثرها بأدوات
السياسة النقدية للبنك املركزي اليمني.كام يعتمد البنك سعر رصف أكرث مرونة بالرغم من وجود أسعار متعددة
كأدوات لدعم أسعار السلع االستهالكية األساسية .وبغية تصميم الخطة النقدية السنوية لعام  2021تم إستخدام
الفرضيات التالية:
 منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي بنسبة  0.5%يف عام .2021 معدل تضخم مستهدف يف حدود .25٪ تسجيل عجز مايل يف عام  2021يف مستوى  750 - 700مليار ريال ( 4.0%من الناتج املحيل اإلجاميل). عدم تجديد الوديعة السعودية خالل عام  2021لدعم ميزان املدفوعات. تواصل الوضع الراهن من حيث سياسة سعر الفائدة.متشيا ً مع الفرضيات املذكورة ،من املتوقع منو العرض النقدي مبفهومه الضيق والواسع بنسبة  18.3%و 19.1%
عىل التوايل يف السنة املالية  .2021ومن املتوقع كذلك أن ينمو اإلصدار النقدي بنسبة  .22.7٪وإجامالً تتسق هذه
التوقعات مع معدل تضخم مايل يف حدود  20٪إىل  25٪خالل عام .2021
وعىل هذا األساس يتطلب من الحكومة بذل جهود كبرية لحشد وتعبئة موارد خارجية هامة من املانحني وإستخدام
مصادر متويل بديلة غري تضخمية إىل جانب تعزيز املوارد الذاتية من العملة األجنبية.

إجراءات السياسة النقدية يف سوق العمالت
رغم الظروف القاهرة التي يتعرض لها االقتصاد الوطني بسبب إستمرار الحرب إال أن البنك املركزي إستمر يف تنفيذ
اإلجراءات املتخذة فيام يخص سياسته النقدية لتعزيز دوره يف املحافظة عىل املستوى العام لألسعار واستقرار أسعار
الرصف والتي من أهمها:
 .1تحديث آلية جديد ملصارفة املشتقات النفطية وتطبيقها فعليا ً وهي آليه تم اعتامدها من قبل دولة رئيس
الوزراء .وأعدت تلك اآللية وفق ضوابط وإجراءات تهدف اىل:
• تقليل الضغط عىل سوق رصف العمالت االجنبية من قبل تجار املشتقات النفطية وبالتايل استقرار أسعار
14
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الرصف.
• تحصيل كافة العوائد الجمركية والرضيبية للمشتقات النفطية التي يتم استريادها وتوزيعها يف جميع محافظات
الجمهورية مع ضامن توريد تلك اإليرادات اىل البنك املركزي اليمني – املركز الرئييس عدن .إضافة إىل حرض استرياد
املشتقات النفطية ومنع دخولها اىل املوانئ اليمنية اذا كانت ال تتوافق مع اآللية الجديدة.
• تفعيل آلية املصارفة لتوفري العملة الصعبة إلستعادة الدورة النقدية يف الجهاز املرصيف.
• ضامن استيفاء كافة متطلبات غسل األموال ومكافحة اإلرهاب ملعامالت املشتقات النفطية.
 .2اتخاذ العديد من اإلجراءات لضبط سوق رصف العمالت األجنبية عىل عدة مراحل وهي كااليت:
• إستمرارية تنفيذ حمالت تفتيشية دورية ومنظمة بالتعاون مع األمن ونيابة األموال العامة عىل جميع رشكات
ومنشئات الرصافة يف املحافظات املحررة.
• منع البنوك ورشكات ومنشئات الرصافة من القيام بعمليات التحويالت املالية الداخلية بالعمالت األجنبية
واقتصارها فقط عىل العملة املحلية.
• تنظيم عمل شبكات الحواالت املالية يف رشكات ومنشئات الرصافة من خالل عدم التعامل مع الشبكات غري
املرخصة مع توسيع نطاق الصالحيات املطلوبة يف املدى القريب لتطبيق نظام الربط الشبيك للحواالت املالية بني
البنك املركزي ورشكات ومنشئات الرصافة.
• العمل جاري حاليا ً عىل تأسيس شبكة تحويالت مالية موحدة لجميع املناطق املحررة.
 .3إيقاف منح حصة املحافظات من مبيعات النفط بالعملة الصعبة بدالً عن ذلك يتم الرصف بالريال اليمني
وبسعر هاميش يصل اىل  30ريال عن سعر الرصف .ان ذلك اإلجراء سيسهم يف توفري النقد األجنبي إلستخدامه يف
مجاالت أخرى.
 .4بدء تطبيق نظام مزادات بيع ورشاء العمالت االجنبية عرب منصات إليكرتونية وتطبيقات دولية متقدمة .يأيت
ذلك تنفيذا ً لقرار مجلس إدارة البنك املركزي ،بعد التحسن الجيد ملوقف رصيد االحتياطي من النقد األجنبي للبنك
املركزي وتأكيده عىل انتهاج وسائل تتسم بالشفافية واالستدامة وتعمل عىل تنظيم العرض والطلب عىل النقد
األجنبي وتحسني فعالية وكفاءة استخدامه ملواجهة احتياجات عمالء البنوك منه وتساعد عىل تحقيق استقرار سعر
الرصف وإعادة الدورة النقدية اىل الجهاز املرصيف ،حيث ستتم التسوية وخصم املقابل من أرصدة حسابات البنوك
بالعملة املحلية لدى البنك املركزي .ويتضمن هذا اإلجراء العمل من خالل منصة متخصصة ملزادات العمالت
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األجنبية وهي منصة ( )Refinitivالعاملية ،حيث يتم من خاللها تنظيم عمليات البيع والرشاء للنقد األجنبي ،بصورة
شفافة وتنافسية متوافقة مع معايري وقواعد السوق الحرة والعادلة .وقد قام البنك املركزي باإلعالن عن بدء تفعيل
هذا اإلجراء ودعوة البنوك للمشاركة يف هذا املزاد األسبوع القادم بداية من يوم  11نوفمرب  ،2021ومبوجبه ميكن
للتجار وعرب بنوكهم توفري احتياجاتهم من النقد األجنبي بالخارج.
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تشري بيانات املوازنة العامة للدولة يف عام  2020إىل وجود عجز نقدي قيمته  782مليار ريال ،وبنسبة  5.1%من
الناتج املحيل اإلجاميل ،مقارنة مع عجز نقدي مقداره  703مليار ريال ومبا نسبته  5.6%من الناتج املحيل اإلجاميل يف
عام  .2019ومن املتوقع أن يصل العجز النقدي يف عام  2021إىل حوايل  754مليار ريال أو ما نسبته  4.9%من الناتج
املحيل اإلجاميل.

ً

أوال/اإليرادات العامة
ارتفعت اإليرادات العامة للدولة يف عام  2020مبقدار  8.0مليار ريال ،أو ما نسبته  0.9%مقارنة بالعام  ،2019لتصل
إىل  930مليار ريال .ويأيت االرتفاع يف اإليرادات العامة بدرجة أساسية اىل ارتفاع اإليرادات غري النفطية مبقدار 31.7
مليار ريال ومبا نسبته  6.1%مقارنة بالعام  .2019يف

اإليرادات العامة

حني إنخفضت اإليرادات النفطية مبقدار  23.7مليار
ريال أو ما نسبته  6.7%مقارنة بالعام  .2019ويالحظ أن
نسبة اإليرادات العامة إىل الناتج املحيل اإلجاميل بلغت
حوايل  6.6%يف عام  .2020ويتوقع أن ترتفع اإليرادات
العامة مبقدار  561مليار ريال وبنسبة  60.3%يف عام
 2021لتصل إىل حوايل  1491مليار ريال مقارنة بعام
 2020لتشكل ما نسبته  7.9%من الناتج املحيل اإلجاميل
يف نهاية عام  .2021وتشري البيانات الفعلية اىل تسجيل

مليار لاير

سبتم�
ب

البيــــــــــــــــــــــــان

2019

2020

*2021

إجمال اإليرادات العامة والمنح
ي

922

930

1491

365

اإليرادات النفطية

354

330

888

198

غ� النفطية
اإليرادات ي
ض
اإليرادات ال�يبية

520

552

509

167

338

346

280

162

غ� ض
ال�يبية
اإليرادات ي

182

206

229

5

المنح

48

48

94

-

**2021

المصدر /وزارة المالية.
للتغي�.
*توقعات الموازنة ،قابلة
ي
** القيم الفعلية لألرباع الثالثة األوىل من عام .2021
 = -ال تتوفر البيانات

جدول  3-1اإليرادات العامة

ايرادات اجاملية بقيمة  365مليار ريال خالل الربع الثالث من عام .2021

اإليرادات النفطية
سجلت اإليرادات النفطية يف عام  2020إنخفاضا ً مبقدار  23.7مليار ريال أو ما نسبته  ،6.7%مقارنة بالعام ،2019
لتصل اىل  330.3مليار ريال .وبلغت نسبة مساهمتها يف إجاميل اإليرادات العامة يف عام  2020حوايل .35.5%
وشكلت نسبتها إىل الناتـج املحيل اإلجاميل حوايل  2.4%يف عام  .2020ومن املتوقع أن ترتفع اإليرادات النفطية
مبقدار  557.7مليار ريال وبنسبة  168.8%يف نهاية  2021لتسجل حوايل  888مليار ريال .مقارنة بنهاية ديسمرب
 .2020لتشكل ما نسبته  4.7%من الناتج املحيل اإلجاميل يف نهاية .2021
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رسم بياين  3-1التوزيع النسبي لإليرادات العامة 2020

رسم بياين  3-2التوزيع النسبي لإليرادات العامة 2021

اإليرادات غري النفطية
ارتفعت اإليرادات غري النفطية يف عام  2020بقيمة  31.7مليار ريال أو ما نسبته  6.1%مقارنة بالعام  ،2019لتصل
إىل  551.7مليار ريال ،وارتفعت مساهمتها يف إجاميل اإليرادات العامة إىل  59.3%يف عام  .2020وشكلت نسبتها إىل
الناتـج املحيل اإلجاميل حوايل 3.9%يف عام  .2020ومن املتوقع أن تنخفض اإليرادات غري النفطية مبقدار  42.7مليار
ريال وبنسبة  7.7%يف نهاية  2021لتسجل  509مليار ريال .مقارنة بنهاية ديسمرب  .2020لتشكل ما نسبته  2.7%من
الناتج املحيل اإلجاميل يف نهاية  .2021وتشمل اإليرادات غري النفطية :اإليرادات الرضيبية من رضائب عامة وجمركية
واإليرادات غري الرضيبية (رسوم متنوعة ومبيعات الغاز محليا ً).

اإليرادات الضريبية
ارتفعت اإليرادات الرضيبية (مبا فيها الرسوم الجمركية) يف عام  2020مبقدار  7.5مليار ريال أو ما نسبته  2.2%مقارنة
بالعام  ،2019لتسجل ما قيمته  345.5مليار ريال .وبلغت مساهمتها يف إجاميل اإليرادات العامة مبا نسبته 37.2%
يف عام  .2020وشكلت نسبتها إىل الناتج املحيل اإلجاميل حوايل  2.5%يف عام  .2020ويتوقع أن تنخفض اإليرادات
الرضيبية مبقدار  65.5مليار ريال وبنسبة  19%يف نهاية  2021لتسجل  280مليار ريال .مقارنة بنهاية ديسمرب .2020
لتشكل ما نسبته  1.5%من الناتج املحيل اإلجاميل يف نهاية .2021
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اإليرادات غري الضريبية
ارتفعت اإليرادات غري الرضيبية (التي تتضمن الرسوم وتحويالت األرباح) يف عام  2020مبقدار  24.2مليار ريال
أو ما نسبته  13.3%مقارنة بالعام  ،2019لتسجل ما قيمته  206.2مليار ريال يف حني بلغت نسبة مساهمتها يف
إجاميل اإليرادات العامة  22.2%يف عام  .2020وشكلت نسبتها إىل الناتج املحيل اإلجاميل حوايل  1.5%يف عام .2020
ويتوقع أن ترتفع اإليرادات غري الرضيبية مبقدار  22.8مليار ريال وبنسبة  11.1%يف نهاية  2021لتسجل  229مليار
ريال .مقارنة بنهاية ديسمرب  .2020لتشكل ما نسبته  1.2%من الناتج املحيل اإلجاميل يف نهاية .2021

ً
ثانيا/النفقات العامة
ارتفعت النفقات العامة يف عام  2020مبقدار  154مليار ريال أو ما نسبته  9.5%مقارنة بالعام  ،2019لتصل إىل
 1779مليار ريال لتبلغ نسبتها إىل الناتج املحيل اإلجاميل حوايل  12.7%يف عام  .2020ويتوقع أن ترتفع النفقات
العامة مبقدار  431مليار ريال وبنسبة  24.2%يف نهاية عام  2021لتسجل  2210مليار ريال مقارنة بنهاية ديسمرب
 ،2020لتشكل ما نسبته  11.7%من الناتج املحيل اإلجاميل يف نهاية عام  .2021وتشري البيانات الفعلية اىل تسجيل
نفقات اجاملية بقيمة  958مليار ريال خالل الربع الثالث من عام .2021

النفقات اجلارية
ارتفعت النفقات الجارية يف عام  2020مقارنة بالعام  2019مبقدار  128مليار ريال أو ما نسبته  ،8.3%لتسجل ما
قيمته  1663مليار ريال.وبلغت حصتها من إجاميل النفقات العامة حوايل ما نسبته  97.1%يف عام  .2020وشكلت
نسبتها إىل الناتج املحيل اإلجاميل  11.9%يف عام  .2020ويعود ارتفاع النفقات الجارية أساسا ً الرتفاع نفقات األجور
واملرتبات مبقدار  24مليار ريال وبنسبة  ،2.8%وارتفعت نفقات مشرتيات السلع والخدمات مبقدار  79مليار ريال
وبنسبة  65.8%يف عام  .2020كام ارتفعت مدفوعات الفوائد مبقدار  225مليار ريال وبنسبة  .750%وارتفعت
النفقات الجارية األخرى مبقدار  11مليار ريال وبنسبة  28.2%يف عام  .2020يف حني إنخفضت نفقات اإلعانات
واملنافع اإلجتامعية مبقدار  211مليار ريال أو ما نسبته  42.9%يف عام  .2020ويتوقع أن ترتفع النفقات الجارية
مبقدار  431مليار ريال وبنسبة  25.9%يف نهاية  2021لتسجل  2094مليار ريال .مقارنة بنهاية ديسمرب .2020
لتشكل ما نسبته  11.1%من الناتج املحيل اإلجاميل يف نهاية .2021
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النفقات الرأمسالية
ارتفعت النفقات التنموية الرأساملية يف عام 2020

النفقات العامة
البيــــــــــــــــــــــــان

مليار لاير

سبتم�
ب

2019

2020

*2021

 ،2019لتصل إىل  49مليار ريال .وبلغت حصتها من

إجمال النفقات العامة
ي

1,625

1,779

2,210

958

النفقات الجارية منها:

1,535

1,663

2,094

889

إجاميل النفقات العامة ما نسبته  2.8%يف عام .2020

األجور والمرتبات

854

878

1,111

374

ت
مش�يات السلع والخدمات

120

199

208

242

مدفوعات الفوائد

30

254

336

41

اإلعانات والمنافع االجتماعية

492

281

397

210

مرصوفات أخرى

39

51

42

22

النفقات الرأسمالية

20

49

52

22

ف
صا� اإلقراض
ي

70

67

64

47

مبقدار  29مليار ريال أو ما نسبته  145%مقارنة بالعام

**2021

المصدر /وزارة المالية.
للتغي�.
*توقعات الموازنة ،قابلة
ي
** القيم الفعلية لألرباع الثالثة األوىل من عام .2021

جدول  3-2النفقات العامة

رسم بياين  3-3التوزيع النسبي للنفقات العامة 2020

وشكلت نسبتها إىل الناتج املحيل اإلجاميل حوايل
 0.3%يف عام  .2020ومن املتوقع أن ترتفع النفقات
الرأساملية مبقدار  3مليار ريال وبنسبة  6.1%يف
نهاية  2021لتسجل  52مليار ريال .مقارنة بنهاية
ديسمرب  .2020لتشكل ما نسبته  0.3%من الناتج
املحيل اإلجاميل يف نهاية .2021
22

رسم بياين  3-4التوزيع النسبي للنفقات العامة 2021
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ً
ثالثا/امليزان الكلي

امليزان الكلي للمالية العامة
مليار لاير

أظهر امليزان الكيل للموازنة العامة للدولة يف عام
 2020عجزا ً نقديا ً مقداره  849مليار ريال ،مقابل
عجز نقدي قيمته  703مليار ريال يف عام .2019
ومن املالحظ أن نسبة تغطية اإليرادات للنفقات
العامة قد بلغت  52.3%يف عام  .2020ومن املتوقع
أن يسجل رصيد امليزان الكيل حوايل  649مليار ريال

سبتم�
ب

2019

2020

*2021

إجمال اإليرادات العامة
ي

922

930

1,492

782

المنح

48

48

94

-

1,625

1,779

2,210

958

-703

-849

-649

-176

البيــــــــــــــــــــــــان

إجمال النفقات العامة
ي
يز
الكل (عىل أساس نقدي)
الم�ان ي

**2021

المصدر /وزارة المالية.
*توقعات ي ز
للتغي�.
الم�انية ،قابلة
ي
** القيم الفعلية لألرباع الثالثة األوىل من عام .2021

جدول  3-3امليزان الكيل للاملية العامة

أو ما نسبته  3.4%من الناتج املحيل اإلجاميل يف

نهاية عام  .2021وتشري البيانات الفعلية اىل تسجيل عجز قدره  176مليار ريال خالل الربع الثالث من عام .2021

ً
رابعا/الدين العام الداخلي

يف ظل اإلنخفاض املستمر يف حجم املوارد العامة ومع توقف القروض الخارجية ،إنخفض الدين العام الداخيل منذ
قرار نقل عمليات البنك املركزي اليمني إىل العاصمة املؤقتة عدن يف سبتمرب من عام  ،2016مبقدار  497مليار ريال
أو ما نسبته  16.5%من سبتمرب  ،2021ليسجل ما قيمته  3506مليار ريال.
شكل االقرتاض املبارش من البنك املركزي املصدر األسايس لتمويل الدين العام الداخيل ،ليبلغ  3406مليار ريال يف
سبتمرب  .2021وسجلت حصته من إجاميل الدين العام الداخيل ما نسبته  97.1%يف سبتمرب  .2021فيام شكلت
أدوات الدين العام الداخيل (ودائع الوكالة وشهادات اإليداع) املصدر الثاين للدين العام الداخيل بقيمة  100مليار
ريال ،وبلغت حصتها من إجاميل الدين العام الداخيل ما نسبته  2.9%يف سبتمرب .2021
الدين العام الداخلي
مليار لاير

البيــــــــــــــــــــــــان
السحب عىل المكشوف من البنك المركزيتمويل البنوك التجارية واإلسالمية للحكومة (ودائعالوكالة ،شهادات اإليداع)

اإلجمال
الداخل
الدين العام
ي
ي

2019

2020

سبتم� 2021
ب

2,277

2,909

3,406

100

100

100

2377

3009

3,506

جدول  3-4الدين العام الداخيل
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نرشة التطورات االقتصادية والنقدية
ً

أوال/ميزان املدفوعات:
لعبــت األوضــاع السياســة واألمنيــة يف البــاد خــال عــام  2020دورا ً 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  2020قــد أظهــرت حــدوث
عجــز يف امليـزان الــكيل للمدفوعــات بحــوايل  465.1مليــون دوالر ،لتشــكل نســبته إىل الناتــج املحــي اإلجــال حــوايل
 .3.3%وقــد انعكــس هــذا العجــز عــى انخفــاض االحتياطيــات األجنبيــة اإلجامليــة للبنــك املركــزي اليمنــي بقيمــة
 465.1مليــون دوالر يف عــام  2020لتصــل إىل  937مليــون دوالر وهــو مــا يكفــي لتغطيــة واردات اليمــن لحــوايل 1.3
أشــهر .ويعــود هــذا العجــز الحاصــل يف ميـزان املدفوعــات أساسـا ً إىل عجــز الحســاب الجــاري والحســاب الرأســايل
واملــايل ،حيــث بلــغ العجــز يف الحســاب الجــاري مــا قيمتــه  644.3مليــون دوالر يف عــام  ،2020ليشــكل مــا نســبته
 3.4%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،وجــاء عجــز الحســاب الجــاري نتيجــة العجــز يف امليــزان التجــاري وميــزان
الدخــل ومي ـزان التحويــات .وفيــا يتعلــق بالحســاب الرأســايل واملــايل فقــد ســجل فائض ـا ً مقــداره  6.8مليــون
دوالر يف عــام  .2020وقــد بلغــت نســبة العجــز يف هــذا الحســاب إىل الناتــج املحــي اإلجــايل حــوايل  .9.8%ويرجــع
العجــز يف الحســاب الرأســايل واملــايل إىل إنخفــاض 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  2020عجــزا ً مقــداره  644.3مليــون دوالر وبلغــت نســبته إىل الناتــج املحــي اإلجــايل
باألســعار الجاريــة  .3.4%ومــن املتوقــع أن يرتفــع عجــز الحســاب الجــاري يف نهايــة عــام  2021مبقــدار 751.3
مليــون دوالر وبنســبة  116.6%ليبلــغ  1395.6مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبته  9.8%مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل يف عــام .2021
 )1امليزان التجاري

ارتفــع عجــز املي ـزان التجــاري يف عــام  2020مبقــدار  1468.6مليــون دوالر أو مــا نســبته  16.9%ليســجل 7225.3
مليــون دوالر ،وبلغــت نســبة هــذا العجــز اىل الناتــج املحــي االجــايل حــوايل  38.2%يف عــام  .2020ومــن املتوقــع
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مؤشرات ميزان املدفوعات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
2019

2020

2021

العجز الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

-3.6

-3.4

-9.8

(الصادرات  +الواردات) إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

52.4

50.7

54.8

الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

6.9

6.2

8.3

الصادرات النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

4.9

3.8

5.6

تحويالت العاملين إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

18.8

18.5

16.0

المساعدات االنسانية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

16.2

16.4

12.3

الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

45.4

44.4

46.6

الواردات النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

12.0

10.9

12.0

واردات المواد الغذائية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

12.9

16.5

20.0

اإلحتياطي من العملة األجنبية (مليون دوالر)

1402

937

937

1.6

1.3

1.1

البنود

تغطية اإلحتياطي من العملة األجنبية للواردات (عدد األشهر)

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

أن يرتفــع عجــز املي ـزان التجــاري يف نهايــة عــام  2021مبقــدار  1354.7مليــون دوالر وبنســبة  18.7%ليبلــغ 8580
مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبته  38.3%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام .2021

الصادرات
انخفــض إجــايل قيمــة الصــادرات مبقــدار  383.6مليــون دوالر أو مــا نســبته  24.6%يف عــام  2020لتســجل
1178.2مليــون دوالر ،وبلغــت نســبتها إىل الناتــج املحــي اإلجــايل  6.2%يف عــام  .2020ويتوقــع أن ترتفــع قيمــة
الصــادرات يف نهايــة عــام  2021مبقــدار  672مليــون دوالر وبنســبة  57%لتبلــغ  1850مليــون دوالر .ويتوقــع أن
تصــل نســبتها  8.3%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام  .2021وبتفحــص بنــود الرتكيــب الســلعي للصــادرات
نجــد أن:
صادرات النفط اخلام والغاز

انخفضــت صــادرات النفــط الخــام والغــاز يف عــام  2020مبقــدار  390.5مليــون دوالر وبنســبة  35.5%لتســجل
 710.5مليــون دوالر ،لتشــكل حصتهــا مــا نســبته  60.3%مــن إجــايل قيمــة الصــادرات ،وبلغــت نســبتها إىل الناتــج
املحــي اإلجــايل  3.8%يف عــام  .2020ومــن املتوقــع أن ترتفــع صــادرات النفــط الخــام والغــاز يف نهايــة عــام 2021
مبقــدار  670.5مليــون دوالر وبنســبة  94.3%لتصــل إىل  1381مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها  6.1%مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام .2021
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الصادرات غري النفطية

ارتفعــت قيمــة الصــادرات غــر النفطيــة مبقــدار  6.9مليــون دوالر أو مــا نســبته  1.5%يف عــام  2020لتبلــغ
قيمتهــا  467.7مليــون دوالر ،وشــكلت حصتهــا يف إجــايل صــادرات الســلع والخدمــات مــا نســبته  39.7%يف
عــام  .2020وبلغــت نســبتها اىل الناتــج املحــي اإلجــايل  2.5%يف عــام  .2020ومــن املتوقــع أن ترتفــع قيمــة
الصــادرات غــر النفطيــة يف نهايــة عــام  2021مبقــدار  1.3مليــون دوالر وبنســبة  0.3%لتصــل إىل  469مليــون
دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها  2.1%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام .2021

الواردات
إنخفــض إجــايل قيمــة الــواردات مبقــدار  1852.1مليــون دوالر ومبــا نســبته  18.1%يف عــام  2020لتســجل
 8403.5مليــون دوالر ،لتشــكل الــواردات حــوايل  44.4%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  .2020ومــن
املتوقــع أن ترتفــع قيمــة الــواردات يف نهايــة عــام  2021مبقــدار  2026.5مليــون دوالر وبنســبة  24.1%لتصــل إىل
حــوايل  10430مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها  46.6%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام .2021
واردات املشتقات النفطية

انخفضــت قيمــة واردات املشــتقات النفطيــة مبقــدار  630.0مليــون دوالر أو مــا نســبته  23.3%يف عــام 2020
لتســجل  2070مليــون دوالر ،وبلغــت حصتهــا يف إجــايل واردات الســلع مــا نســبته  24.6%يف عــام .2020
وشــكلت نســبتها اىل الناتــج املحــي اإلجــايل  10.9%يف عــام .2020ومــن املتوقــع أن ترتفــع قيمــة واردات
املشــتقات النفطيــة يف نهايــة عــام  2021مبقــدار  620.9مليــون دوالر وبنســبة  30.0%لتصــل إىل حــوايل 2690.9
مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبتها  12.0%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام .2021
واردات املواد الغذائية

ارتفعــت قيمــة واردات الســلع الغذائيــة األساســية مبقــدار  212.6مليــون دوالر أو مــا نســبته  7.3%يف عــام
 2020لتســجل  3114.1مليــون دوالر ،وشــكلت حصتهــا يف إجــايل واردات الســلع والخدمــات  37.1%يف عــام
 .2020وبلغــت نســبتها اىل الناتــج املحــي اإلجــايل حــوايل  16.5%يف عــام  .2020الجديــر بالذكــر أن البنــك
املركــزي اليمنــي قــام بتغطيــة كافــة االعتــادات املســتندية ملســتوردي الســلع الغذائيــة الخمــس لتأمــن توافرهــا
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باســتمرار يف كافــة املحافظــات اليمنيــة دون اســتثناء .ومــن املتوقــع أن ترتفــع قيمــة فاتــورة واردات املــواد الغذائيــة
يف نهايــة عــام  2021مبقــدار  1366.9مليــون دوالر وبنســبة  43.9%لتصــل إىل حــوايل  4481مليــون دوالر .ويتوقــع
أن تصــل نســبتها  20%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام .2021
الواردات األخرى
انخفضــت قيمــة الــواردات األخــرى مبقــدار  1434.7مليــون دوالر أو مــا نســبته  30.8%يف عــام  2020لتســجل
قيمتهــا  3219.4مليــون دوالر ،وشــكلت حصتهــا يف إجــايل واردات الســلع والخدمــات  38.3%يف عــام .2020
وبلغــت نســبتها اىل الناتــج املحــي اإلجــايل  17.0%يف عــام .2020ومــن املتوقــع أن ترتفــع قيمــة الــواردات األخــرى
يف نهايــة عــام  2021مبقــدار  38.5مليــون دوالر وبنســبة  1.2%لتصــل إىل حــوايل  3257.9مليــون دوالر .ويتوقــع أن
تصــل نســبتها  14.6%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام .2021
 )2ميزان الدخل والتحويالت (صايف)

انخفــض صــايف ميــزان الدخــل والتحويــات مبقــدار  1301.1مليــون دوالر أو مــا نســبته  16.5%يف عــام 2020
ليســجل  6581.0مليــون دوالر .لتشــكل نســبته إىل الناتــج املحــي اإلجــايل حــوايل  34.8%يف عــام  .2020ويرجــع
إنخفــاض صــايف ميـزان الدخــل والتحويــات يف عــام  2020بدرجــة رئيســية إىل إنخفــاض ميـزان التحويــات مبقــدار
 1300.0مليــون دوالر وبنســبة  16.5%وإنخفــاض مي ـزان الدخــل مبقــدار  1.1مليــون دوالر وبنســبة  6.2%يف عــام
 .2020ويــايت إنخفــاض ميـزان التحويــات نتيجــة إنخفــاض تحويــات العاملــن مبقــدار  750.0مليــون دوالر وبنســبة
 17.6%وكــذا إنخفــاض الســحوبات عــى هبــات املانحــن مبقــدار  550.0مليــون دوالر وبنســبة  .15.1%يف عــام
 .2020ومــن املتوقــع أن ينخفــض صــايف مي ـزان الدخــل والتحويــات يف نهايــة عــام  2021مبقــدار  268.3مليــون
دوالر وبنســبة  4.1%لتصــل إىل حــوايل  6312.7مليــون دوالر .ويتوقــع أن تصــل نســبته  28.2%مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل يف نهايــة عــام .2021

(ب) احلساب الرأمسايل واملايل
يعتــر هــذا الحســاب املكــون الثــاين ملي ـزان املدفوعــات ،وهــو ميثــل التدفقــات الرســمية والخاصــة والتــي تتمثــل
يف القــروض الخارجيــة وأقســاطها املســددة ،باإلضافــة اىل حركــة االســتثامرات الرســمية والخاصــة ،وقــد ســجل هــذا
الحســاب فائضــا ً مقــداره  19.6مليــون دوالر لتشــكل نســبته  0.1%إىل الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام .2020
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ويتوقــع أن يرتفــع صــايف الحســاب الرأســايل واملــايل يف نهايــة عــام  2021مبقــدار  10.2مليــون دوالر وبنســبة 52.0%
ليصــل إىل  29.8مليــون دوالر .ويتوقــع
أن تصــل نســبته  0.1%مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام .2021

(ت) امليزان الكلي
ســجل امليــزان الــكيل عجــزا ً مقــداره
 465.1مليــون دوالر عــام  ،2020ليمثــل
مــا نســبته  3.3%مــن الناتــج املحــي
االجــايل ،ويعــزى العجــز خــال عــام
 2020بدرجــة أساســية إىل ارتفــاع
العجــز يف الحســاب الجــاري الناتــج عــن
انخفــاض حصــة الحكومــة مــن صــادرات
النفــط والغــاز ،إضافــة إىل إنخفــاض
أســعار النفــط يف األســواق العامليــة .كــا
زاد مــن حــدة عجــز مي ـزان املدفوعــات
تحــول فائــض الحســاب الرأســايل
إىل عجــز نتــج عــن ارتفــاع تدفقــات

ميزان املدفوعات
أمريك
مليون دوالر
ي

البنود

صادرات السلع والخدمات
الصادرات النفطية
غ� النفطية
الصادرات ي
واردات السلع والخدمات
واردات المشتقات النفطية
واردات السلع األساسية
واردات أخرى
يز
م�ان السلع والخدمات
يز
م�ان تجارة النفط
يز
م�ان الدخل والتحويالت
يز
م�ان الدخل
يز
م�ان التحويالت
ين
العامل�
تحويالت
المانح�ن
سحوبات عىل هبات
ي
الحساب الجاري
ف
والمال
أسمال
صا� الحساب الر
ي
ي
ي
ف
صا� تدفقات رأس المال /1
ي
ف
صا� التدفقات المالية
ي
السهو والخطأ
يز
الكل
الم�ان ي
ف
إجمال اإلحتياطيات الدولية
التغ� ي�
ي
ي
بنود للتذكرة
إجمال اإلحتياطيات الدولية
ي
تغطية الواردات (شهور)
أمريك/
سعر النفط المصدر (دوالر
ي
برميل)
ن
الحد األد� من الواردات الغذائية
المطلوبة
سعر الرصف (المتوسط)
سعر الرصف (نهاية ت
الف�ة)

2019

2020

2021

1,561.8

1,178.2

1,850

1,101.0

710.5

1,381

460.8

467.7

469

10,255.6

8,403.5

10,430

2,700.0

2,070.0

2,691

2,901.5

3,114.1

4,481

4,654.1

3,219.4

3,258

-8,693.9

-7,225.3

-8,580

-1,599.0

-1,359.5

-1,431.3

7,882.1

6,581.0

6,312.7

-17.9

-19.0

-11

7,900.0

6,600.0

6,403

4,250.0

3,500.0

3,581

3,650.0

3,100.0

2,750

-811.7

-644.3

-1,395.6

-740.0

6.8

29

0.0

19.6

29

-740.0

-12.8

0.0

661.7

172.4

0.0

-890.0

-465.1

-2,159

890.0

465.1

0.0

1,402.0

936.9

936.9

1.6

1.3

1.1

61.4

41.3

58.5

3,638.7

3,920.3

4,480.9

558.6

741.0

844.5

591.2

669.0

1,020.1

سبتم� .2021
الدول،
خ�اء صندوق النقد
ب
المصدر /السلطات اليمنية؛ وتوقعات ب
ي
 /1توقعات إعفاءات الدين بعد شهر اكتوبر  ،2021ي ن
لح� توفر مصادر من (.)CCRT

جدول  4-2ميزان املدفوعات
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االســتثامر املبــارش للخــارج إضافــة إىل انخفــاض االســتثامرات األخــرى خــال  ،2020لينعكــس ذلــك عــى إجــايل
االحتياطيــات األجنبيــة اإلجامليــة للبنــك املركــزي التــي انخفضــت بقيمــة  465.1مليــون دوالر خــال عــام .2020

ً
ثانيا /موقف الدين العام اخلارجي
نظــرا ً لعــدم توفــر بيانــات دقيقــة مــن الجهــات والــدول املقرضــة واملانحــة عــن حجــم املديونيــة الخارجيــة
للجمهوريــة اليمنيــة ،فقــد تــم تكويــن فريــق عمــل يضــم ممثلــن مــن البنــك املركــزي ووزارة املاليــة ووزارة
التخطيــط والتعــاون الــدويل ،لجمــع البيانــات املتعلقــة بالديــن العــام الخارجــي وذلــك عــن طريــق التواصــل مــع
الجهــات املقرضــة وإعــادة تشــغيل نظــام الدمفــاس.
وتشــر آخــر التقديـرات التــي قــام بهــا البنــك الــدويل ملوقــف الديــن العــام الخارجــي لليمــن إىل إنخفــاض الرصيــد
القائــم للديــن العــام الخارجــي مبقــدار  52مليــون دوالر أو مــا نســبته  0.8%يف عــام  2020ليســجل  6665مليــون
دوالر ،وشــكل مــا نســبته  35.2%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  .2020كــا إنخفــض رصيــد املديونيــة لهيئــة
التنميــة الدوليــة يف عــام  2020مبقــدار  83.3مليــون دوالر (األقســاط والفوائــد املســددة) وبنســبة  5.5%ليســجل
 1421.4مليــون دوالر .وبلغــت حصتــه مــن رصيــد الديــن العــام الخارجــي القائــم مــا نســبته  21.3%يف عــام .2020
كــا بلغــت نســبته  7.5%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل 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
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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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