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تســتعرض النــرة أهــم التطــورات االقتصاديــة والنقديــة التــي شــهدها االقتصــاد اليمنــي يف العــدد الثامــن مــن 

النــرة الربــع الســنوية )ســبتمرب2022( والتــي تتكــون من أربعــة فصول: تنــاول الفصــل األول األوضــاع االقتصادية 

عــى املســتويني العاملــي واملحــيل، بينــا تنــاول الفصــل الثــاين آخــر تطــورات النقــود واالئتــان. وخصــص الفصــالن 

الثالــث والرابــع عــى التــوايل للاليــة العامــة وتطــورات القطــاع الخارجــي.

ســجل االقتصــاد اليمنــي انكاشــا بلغــت نســبته %2 يف عــام 2021 ومــن املتوقــع أن يحقــق منــوا إيجابيــا يف نهايــة 

ــادم 2023.ســاهمت األنشــطة  ــع أن ينمــو بنســبة %3.2 يف العــام الق عــام 2022 أي مبــا نســبته %2. كــا يتوق

ــة اىل  ــة اضاف ــر يف هــذا النمــو مــع االرتفــاع املتواصــل يف أســعار النفــط يف الســوق العاملي ــة بشــكل كب البرتولي

التعــايف التدريجــي مــن جائحــة كورونــا واســتعادة املبــادالت التجاريــة نســقها املعتــاد. 

ظلــت الضغــوط التضخميــة، التــي كانــت متأتيــة إىل حــد كبــر مــن التضخــم املســتورد بالنظــر اىل تراجــع قيمــة 

ــا  ــكل تحديً ــة، تش ــواق العاملي ــة يف األس ــة والبرتولي ــواد الغذائي ــعار امل ــوظ ألس ــاع امللح ــة واالرتف ــة الوطني العمل

اقتصاديــاً كليــاً، وبالتــايل تتطلــب اســتجابة منّســقة ومســتدامة للسياســة النقديــة هدفهــا اســتقرار األســعار وتوفــر 

الســيولة الكافيــة لالقتصــاد للحفــاظ عــى التمويــل الســلس مــن احتياجــات القطاعــني العــام والخــاص مبــا يتــاىش 

مــع املهمــة القانونيــة الرئيســية للبنــك املركــزي كــا هــو منصــوص عليــه بوضــوح يف املــادة 5 مــن قانــون البنــك 

املركــزي.

ــل  ــزال متوي ــك، ال ي ــع ذل ــة. وم ــة العام ــف املالي ــط الخــام يف تحســن موق ــد صــادرات النف ــاع عوائ ســاهم ارتف

عجــز املوازنــة العامــة للدولــة مــن القضايــا الحاســمة التــي يتعــني معالجتهــا قريبــاً بالتنســيق الوثيــق بــني جميــع 

الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة. كــا ســيظل تعزيــز إدارة املاليــة العامــة وتطويــر ســوق الديــن املحــيل والتعميــق 

املــايل مــن بــني األولويــات القصــوى لإلصالحــات املتوخــاة خــالل الســنوات القادمــة. 

بلــغ متوســط ســعر رصف الريــال أمــام الــدوالر األمريــي يف الســوق املــوازي 1085 ريــال/دوالر يف يونيــو 2022 

ــم  ــة ت ــة الوطني ــة العمل ــتوى لقيم ــا أن أدىن مس ــمرب2021. عل ــة ديس ــال/دوالر يف نهاي ــع 1255 ري ــة م مقارن

ــال/دوالر. ــرصف 1500 ري ــغ متوســط ســعر ال ــث بل تســجيله يف نوفمــرب 2021 حي

اتخــذ البنــك املركــزي اليمنــي سلســلة مــن اإلجــراءات واإلصالحــات للمســاعدة عــى اســتعادة االســتقرار يف ســوق 

تقديــم
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العمــالت األجنبيــة، وتوجــت تلــك اإلجــراءات بإطــالق آليــة مــزادات اســبوعية لبيــع العمــالت، ابتــداء مــن 

ــة لضــان الشــفافية والتنافســية املتوافقــة مــع األســس واملعايــر  شــهر نوفمــرب 2021، عــرب منصــة إلكرتوني

املنظمــة للســوق الحــرة. ومكنــت هــذه املــزادات البنــك املركــزي مــن ســحب ســيولة بقيمــة 589 مليــار ريــال 

مينــي ومــا نســبته %13.3 مــن حجــم القاعــدة النقديــة يف نهايــة يونيــو 2022 ليشــكل بذلــك خطــوة مهمــة 

نحــو إدارة فعالــة للســيولة باســتخدام أدوات السياســة النقديــة القامئــة عــى مبــادئ الســوق املفتوحــة.

إن تحقيــق اســتقرار ســعر الــرصف واملحافظــة عــى اســتقرار األســعار بصفــة عامــة يتطلــب تظافــر الجهــود 

مــن جميــع الجهــات ذات العالقــة، إلعــادة إنعــاش النشــاط االقتصــادي، وتعزيــز عائــدات الصــادرات، وبنــاء 

أرصــدة آمنــة مــن االحتياطيــات األجنبيــة، ورفــع كفــاءة تحصيــل املــوارد املحليــة مــع تكثيــف التنســيق بــني 

السياســة النقديــة والسياســة املاليــة لضــان اســتقرار االقتصــاد الــكيل.

                                                  والله املوفق ،،،

                                                                                                             املحافظ

                                                                                                       أحمد أحمد غالب
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تشــر تقديــرات الخــرباء يف صنــدوق النقــد الــدويل باالســتناد إىل تقريــر )آفــاق االقتصــاد العاملــي، عــدد إبريــل 

2022( أنــه مــن املتوقــع أن يرتاجــع منــو االقتصــاد العاملــي إىل مــا نســبته %3.6 خــالل عــام 2022 مقابــل تحقيــق 

منــو إيجــايب بلــغ %6.1 يف عــام 2021. ويرجــع التباطــؤ امللحــوظ يف النمــو العاملــي خــالل عــام 2022 اىل تداعيــات 

ــذي  ــي أفــرزت ارتفاعــات قياســية يف أســعار الغــذاء والطاقــة العامليــني، األمــر ال ــة الت األزمــة الروســية األوكراني

ــج املحــيل اإلجــايل الحقيقــي يف االقتصــادات املتقدمــة بنســبة 3.3%،  ــغ يف تباطــؤ منــو النات ــر البال ــه األث كان ل

واالقتصــادات الصاعــدة والناميــة مبــا نســبته %3.8. وأشــارت التوقعــات اىل أن الناتــج املحــيل اإلجــايل العاملــي 

قــد ارتفــع مبــا قيمتــه 7.6 ترليــون دوالر يف عــام 2022 ليصــل إىل 103.9 ترليــون دوالر مقارنــة بـــ 96.3 ترليــون 

دوالر يف عــام 2021.

ــد نفــس املســتوى املحقــق  ــام 2023 عن ــدويل أن يظــل معــدل النمــو العاملــي يف ع ــد ال ــدوق النق ــع صن ويتوق

ــك اىل تراجــع منــو االقتصــادات املتقدمــة بنســبة %2.4 بســبب  يف عــام 2022 أي مــا نســبته %3.6. ويرجــع ذل

ــع أن تســجل  ــن املتوق ــي م ــن الحــرب الت ــة الناتجــة ع ــدول املتقدم ــرة الضغــوط الســعرية عــى ال اتســاع دائ

فيهــا معــدالت التضخــم مــا نســبته %5.7 يف عــام 2022 مقابــل مــا نســبته %3.1 يف عــام 2021. ومــن املتوقــع 

أن يتصاعــد منــو االقتصــادات الصاعــدة والناميــة بنســبة %4.4. كــا يتوقــع أن ترتفــع فيهــا معــدالت التضخــم 

ــام 2021.  ــبة بلغــت %5.9 يف ع ــة بنس ــام 2022 مقارن لتســجل %8.7 يف ع

ــا يف عــام 2022،  ــج املحــيل اإلجــايل الحقيقــي منــواً إيجابي ــع أن يحقــق النات ــد املحــيل، مــن املتوق عــى الصعي

أي مــا نســبته %2، حســب البيانــات األوليــة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل. كــا يتوقــع صنــدوق النقــد 

الــدويل أن ينمــو الناتــج املحــيل اإلجــايل الحقيقــي مبــا نســبته %3.2 يف عــام 2023. ويف ســياق األزمــة الروســية 

األوكرانيــة وتداعياتهــا عــى دول الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ومنهــا اليمــن التــي تعتمــد بشــكل ملحــوظ 

عــى اســتراد الغــذاء والطاقــة، فــإن آثــار األزمــة ســتكون ملموســة خاصــة عــى مســتويات األمــن الغــذايئ الســيا 

القمــح، حيــث تعتمــد اليمــن عــى مــا يقــارب %40 مــن احتياجاتــه مــن القمــح مــن أوكرانيــا وروســيا. لذلــك 

فــإن البحــث عــن مصــادر بديلــة، قــد تكــون أكــر كلفــة، نظــرا الرتفــاع أســعار القمــح عامليــا مــا يتطلــب تعزيــز 

الدعــم الداخــيل والخارجــي للحــد مــن هــذه التداعيــات. كــا أن ارتفــاع أســعار املشــتقات النفطيــة ســينعكس 

ســلبا عــى ارتفــاع أســعار كافــة الســلع نتيجــة الرتفــاع تكاليــف النقــل والشــحن والتأمــني. 

ملخــص تنفيـذي
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شــهد منحنــى املســتوى العــام لألســعار نســقاً تصاعديــاً نتيجــة االرتفــاع غــر املســبوق ألســعار املــواد الغذائيــة 

والطاقــة يف االســواق العامليــة اضافــة اىل الضغــوط الكبــرة التــي تتعــرض لهــا العملــة الوطنيــة والتــي انعكســت 

يف مجملهــا عــى أســعار الســلع الغذائيــة األساســية املســتوردة والتــي متثــل حــوايل %90 مــن إجــايل الغــذاء 

املســتهلك يف الجمهوريــة اليمنيــة. وعــى ضــوء ذلــك ارتفــع متوســط مــؤرش تكلفــة املعيشــة لســلة الغــذاء يف 

الجمهوريــة اليمنيــة مــن 56659 ريــال يف يونيــو 2021 إىل 83591 ريــال يف ديســمرب 2021، كــا ســجل 81012 

يف يونيــو 2022، وهــذا يعكــس تضخــاً ســنويا يف أســعار ســلة الغــذاء بلغــت نســبته %43 للفــرتة )يونيــو 2021، 

يونيــو 2022(، يف كامــل الجمهوريــة يف حــني بلغــت نســب التضخــم للغــذاء يف املناطــق املحــررة 60.2%.

انخفضــت القاعــدة النقديــة بنســبة %1.1 يف يونيــو 2022 )مــا يعــادل57.8 مليــار ريــال مينــي(، كــا انخفــض 

صــايف االئتــان املمنــوح للحكومــة بنســبة ٪5. يعــود هــذا التحســن بشــكل أســايس إىل األثــر اإليجــايب العتــاد 

ســعر الــرصف الســائد يف الســوق لتقييــم عائــدات تصديــر النفــط منــذ ينايــر 2022 بالتزامــن مــع ارتفــاع أســعار 

ــي نجــح يف  ــزي اليمن ــك املرك ــة الســنوية أن البن ــذ الخطــة النقدي ــة تنفي ــت متابع ــايل بين ــاً. وبالت ــط عاملي النف

الســيطرة عــى منــو العــرض النقــدي خــالل النصــف األول مــن عــام 2022.

بلــغ متوســط ســعر رصف الريــال أمــام الــدوالر األمريــي يف الســوق املــوازي 1085 ريــال/دوالر يف يونيــو 2022 

ــم  ــة ت ــة الوطني ــة العمل ــتوى لقيم ــا أن أدىن مس ــمرب2021. عل ــة ديس ــال/دوالر يف نهاي ــع 1255ري ــة م مقارن

ــال/دوالر. تســجيله يف نوفمــرب 2021 حيــث تجــاوز متوســط ســعر الــرصف 1500 ري

اتخــذ البنــك املركــزي اليمنــي سلســلة مــن اإلجــراءات واإلصالحــات للمســاعدة يف اســتعادة االســتقرار يف ســوق 

ــن  ــداء م ــالت، ابت ــع العم ــبوعية لبي ــزادات أس ــة م ــالق آلي ــراءات بإط ــك اإلج ــت تل ــة، وتوج ــالت األجنبي العم

شــهر نوفمــرب 2021، عــرب املنصــة اإللكرتونيــة العامليــة )Refinitiv( لضــان الشــفافية والتنافســية املتوافقــة مــع 

األســس واملعايــر املنظمــة للســوق الحــرة. 

بلــغ إجــايل العــروض املقدمــة مــن البنــك املركــزي منــذ بــدء املــزادات حتــى نهايــة يونيــو 2022، مــا قيمتــه 

685 مليــون دوالر أمريــي. فيــا ســجل إجــايل قيمــة العطــاءات 610 مليــون دوالر، لتشــكل قيمــة العطــاءات 

مــا نســبته %89.1 مــن إجــايل قيمــة العــروض، كــا ســجلت املبالــغ املخصصــة 537 مليــون دوالر حتــى نهايــة 

يونيــو 2022.

ومتكــن البنــك املركــزي مــن العمليــات آنفــة الذكــر مــن اســتيعاب 589 مليــار ريــال مينــي وتعــادل مــا نســبته 

ــة  ــك خطــوة مهمــة نحــو إدارة فعال ــو 2022 ليشــكل بذل ــة يوني ــة يف نهاي %13.3 مــن حجــم القاعــدة النقدي
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ــادئ الســوق املفتوحــة. ــة القامئــة عــى مب للســيولة باســتخدام أدوات السياســة النقدي

فيــا يتعلــق بتطــورات املاليــة العامــة، ارتفعــت اإليــرادات العامــة للدولــة يف يونيــو 2022 مبقــدار 952.6 مليــار 

ريــال أو مــا نســبته %352.8 لتصــل إىل 1222.6 مليــار ريــال، مقابــل ارتفــاع بلغــت قيمتــه 101.7 مليــار ريــال 

وبنســبة %60.5 يف يونيــو 2021. ومــن الجانــب اآلخــر ارتفعــت النفقــات العامــة يف يونيــو 2022 مبقــدار 463.6 

مليــار ريــال أو مــا نســبته %72.7، لتســجل 1101.8 مليــار ريــال، مقابــل ارتفــاع قــدره 111.5 مليــار ريــال وبنســبة 

%21.2 يف يونيــو 2021. 

يف حــني أظهــر موقــف املوازنــة العامــة للدولــة يف يونيــو 2022 فائضــا نقديــا مقــداره 120.8 مليــار ريــال، مقابــل 

عجــز نقــدي قيمتــه 368.2 مليــار ريــال يف نفــس الفــرتة مــن العــام الســابق. ومــن املالحــظ أن نســبة تغطيــة 

اإليــرادات للنفقــات العامــة قــد بلغــت %111 يف يونيــو 2022، مقابــل %42.3 يف يونيــو 2021.

وبالنظــر إىل تطــورات الديــن العــام املحــيل، فقــد ســجل قيمــة إجاليــة بلغــت 3449.1 مليــار ريــال يف يونيــو 

2022. وشــكلت نســبة مســاهمة البنــك املركــزي مــن القيمــة اإلجاليــة للديــن العــام الداخــيل حــوايل %94.2 يف 

يونيــو 2022. فيــا ســاهمت البنــوك التجاريــة واإلســالمية مبــا نســبته %5.8 مــن القيمــة اإلجاليــة للديــن العــام 

الداخــيل يف يونيــو 2022. 

ــار دوالر أمريــي  ــا بلــغ 2.1 ملي بخصــوص تطــورات القطــاع الخارجــي، ســجل ميــزان املدفوعــات عجــزا إجالي

ــة عــام 2022،  ــار دوالر يف نهاي ــة أن العجــز اإلجــايل ســيتجاوز 1.9 ملي ــرات األولي يف عــام 2021، وتشــر التقدي

ــاع  ــة ارتف ــاري، نتيج ــاب الج ــز يف الحس ــاع العج ــام األول إىل اتس ــات يف املق ــزان املدفوع ــز يف مي ــزى العج ويع

ــة. ــة صــادرات الســلع الوطني ــل محدودي ــواردات الســلعية، مقاب ــورة ال فات
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/الوضع االقتصادي العاملي:
ً
أوال

ــل 2022( مــن املتوقــع ان يرتاجــع  ــدويل )آفــاق االقتصــاد العاملــي ـ ابري ــر صنــدوق النقــد ال باالســتناد إىل تقري

ــل منــو إيجــايب بلغــت نســبته %6.1 يف عــام 2021.  النمــو العاملــي بنســبة %3.6 يف عــام 2022 مقاب

ويرجــع التباطــؤ امللحــوظ يف النمــو العاملــي خــالل عــام 2022 بســبب الحــرب الروســية األوكرانيــة التــي انعكســت 

آثارهــا يف ارتفــاع متزايــد لألســعار العامليــة للوقــود والغــذاء، ونتــج عنهــا ارتفــاع معــدالت التضخــم إىل مســتويات 

ــادات  ــي لالقتص ــايل الحقيق ــيل اإلج ــج املح ــو النات ــاض من ــغ يف انخف ــر البال ــه األث ــذي كان ل ــر ال ــية، األم قياس

املتقدمــة بنســبة %3.3 ولالقتصــادات الصاعــدة والناميــة مبــا نســبته %3.8 وكذلــك للبلــدان الناميــة املنخفضــة 

ــه 7.6  ــا قيمت ــع مب ــد ارتف ــي ق ــج املحــيل اإلجــايل العامل ــات إىل أن النات ــارت التوقع الدخــل بنســبة %4.6. وأش

ترليــون دوالر يف عــام 2022 ليصــل إىل 103.87 ترليــون دوالر مقارنــة بـــ 96.29 ترليــون دوالر يف العــام الســابق. 

الجديــر باإلشــارة اىل ان ارتفــاع النمــو املســجل يف )تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي ـ ابريــل 2022( كان اقــل مــا 

تنبــأ بــه صنــدوق النقــد الــدويل ضمــن تقريــر )مســتجدات آفــاق االقتصــاد العاملــي ـ ينايــر 2022( مبقــدار 0.8%، 

والــذي قــدر حينهــا بارتفــاع منــو نســبته %4.4. ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل ان يظــل معــدل النمــو العاملــي 

يف عــام 2023 بنفــس نســبة عــام 2022 لتبلــغ نســبته %3.6 ويرجــع ذلــك اىل انخفــاض نســبة منــو االقتصــادات 

املتقدمــة حيــث بلغــت %2.4 وارتفــاع نســبة منــو االقتصــادات الصاعــدة والناميــة حيــث بلغــت %4.4 لرتفــع 

بذلــك الناتــج املحــيل اإلجــايل العاملــي يف عــام 2023 اىل مــا قيمتــه 110.75 ترليــون دوالر.

ــه 5.7%  أمــا يف مجــال التضخــم فقــد ارتفعــت نســبته خــالل عــام 2022 يف االقتصــادات املتقدمــة ليبلــغ معدل

مقارنــة مــع مــا نســبته %3.1 يف عــام 2021، يف حــني ارتفــع لــدى االقتصــادات الصاعــدة والناميــة ليبلــغ 8.7% 

ــدالت التضخــم يف  ــاض مع ــام 2023 اىل انخف ــات لع ــام 2021. وتشــر التوقع ــة بـــ %5.9 ع ــام 2022 مقارن يف ع

االقتصــادات املتقدمــة اىل حــوايل %2.5، وكذلــك يف االقتصــادات الصاعــدة والناميــة ليســجل %6.5. وفيــا يتعلــق 

ــة يف االقتصــادات املتقدمــة فقــد انخفضــت مــن %5.6 يف عــام 2021 اىل %4.7 يف عــام 2022. مبعــدالت البطال

ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل ان يظــل معــدل البطالــة يف االقتصــادات املتقدمــة يف عــام 2023 كــا كان عليــه 

عــام 2022.



نرشة التطورات االقتصادية والنقديةنرشة التطورات االقتصادية والنقدية

نرشة ربع سنوية/ العدد )8( سبتمرب 2022

14

/التطورات االقتصادية احمللية:
ً
ثانيا

يف ظــل عــودة الحيــاة الطبيعيــة وتوســع حمــالت التلقيــح ضــد كوفيــد- 19 وانتهــاء اإلغالقــات الكليــة والجزئيــة 

وعــودة حركــة النقــل توقــع صنــدوق النقــد الــدويل، يف أحــدث بياناتــه، أن يحقــق االقتصــاد اليمنــي منــو إيجــايب 

يف الناتــج املحــيل اإلجــايل الحقيقــي مبــا نســبته %2 يف عــام 2022، مقابــل انكــاش نســبته %2 يف العــام الســابق. 

كــا يتوقــع أن تبلــغ نســبة النمــو حــوايل %3.2 يف عــام 2023. 

ومــن جهــة أخــرى شــهد منحنــى املســتوى العــام لألســعار نســقاً تصاعديــاً نتيجــة االرتفــاع غــر املســبوق ألســعار 

ــة  ــة الوطني ــا العمل ــي تتعــرض له ــرة الت ــة اىل الضغــوط الكب ــة إضاف ــة يف األســواق العاملي ــة والطاق املــواد الغذائي

ــل حــوايل %90 مــن  ــي متث ــة األساســية املســتوردة والت ــا عــى أســعار الســلع الغذائي ــي انعكســت يف مجمله والت

إجــايل الغــذاء املســتهلك يف الجمهوريــة اليمنيــة. وعــى ضــوء ذلــك ارتفــع متوســط مــؤرش تكلفــة املعيشــة لســلة 

الغــذاء يف الجمهوريــة اليمنيــة مــن 56659 ريــال يف يونيــو 2021 إىل 83591 ريــال يف ديســمرب 2021، كــا ســجل 

81012 يف يونيــو 2022، وهــذا يعكــس تضخــاً ســنويا يف أســعار ســلة الغــذاء بلغــت نســبته %43 للفــرتة )يونيــو 

2021، يونيــو 2022(، يف كامــل الجمهوريــة يف حــني بلغــت هــذه النســبة يف املناطــق املحــررة  60.2%.

ــرصاع  ــة لل ــات االقتصادي ــة، والتداعي ــة العاملي ــوب والطاق ــعار الحب ــاع أس ــإن ارتف ــة، ف بالنســبة للتطــورات املرتقب

بــني روســيا وأوكرانيــا، ســوف تســتمر يف إحــداث حالــة مــن عــدم اليقــني وزيــادة الضغــط التصاعــدي عــى أســعار 

الســوق املحليــة، مــع افــرتاض ثبــات باقــي املتغــرات.

تشــر البيانــات املتعلقــة بتنفيــذ املوازنــة يف يونيــو 2022 إىل التحســن الكبــر يف جانــب اإليــرادات العامــة ســواء 

تلــك املرتبطــة بزيــادة عوائــد الصــادرات النفطيــة أو املتعلقــة بإيــرادات الرضائــب العامــة واإليــرادات الجمركيــة، 

ــات  ــب النفق ــن جان ــاش التدريجــي للنشــاط االقتصــادي. وم ــو واالنتع ــة النم ــة لعجل ــذي ســيحقق دفع ــر ال األم

العامــة تــم تكثيــف الجهــود مؤخــرا يف احتوائهــا، وهــي خطــوة يف االتجــاه الصحيــح وســيؤدي الحفــاظ عــى هــذا 

االتجــاه إىل عــدم اللجــوء املفــرط للســحب عــى املكشــوف لتمويــل عجــز املوازنــة العامــة للدولــة مــا سيســاعد 

عــى اســتقرار أســعار الــرصف واألســعار بصفــة عامــة، وبالتــايل وضــع املاليــة العامــة عــى مســار مســتدام.

ــاوز  ــع أن يتج ــن املتوق ــام 2021. وم ــي يف ع ــار دوالر أمري ــدره 2.1 ملي ــزا ق ــات عج ــزان املدفوع ــجل مي ــا س ك

ــار دوالر أمريــي يف نهايــة عــام 2022 مــا يتطلــب مزيــد مــن الدعــم  إجــايل عجــز ميــزان املدفوعــات 1.9 ملي

املــايل الخارجــي لتعزيــز االحتياطــي مــن العملــة وتحقيــق اســتقرار األســعار وضــان األمــن الغــذايئ يف ظــل الوضــع 

الصعــب الــذي يعيشــه االقتصــاد اليمنــي منــذ انــدالع الحــرب.
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اإلنتاج السميك

ارتفعــت كميــة وقيمــة اإلنتــاج الســمي خــالل عــام 2021، مبقــدار 32,304,063.1 طــن يف الكميــة ومببلــغ 20.1 

مليــار ريــال يف القيمــة مقارنــة بالعــام الســابق. يف حــني ســجلت كميــة اإلنتــاج الســمي خــالل الربــع األول مــن 

عــام 2022، مــا مقــداره 45,533,821.0 طــن، وبلغــت قيمتهــا 43.3 مليــار ريــال. ويشــمل اإلنتــاج الســمي كل مــن 

أســاك الســطح واألعــاق وأســاك منوعــة باإلضافــة إىل األحيــاء البحريــة األخــرى.

إنتاج األسماك واألحياء البحرية

البيان
الربع األول 202020212022

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

19,056,940.522.060,405,550.231.820,953,402.07.4أسماك السطح

97,113,988.0111.7120,101,888.1146.922,947,117.032.0أسماك األعماق

39,537,024.032.07,722,134.87.41,449,238.02.4أسماك منوعة

2,363,052.54.22,145,495.14.9184,064.01.4أحياء بحرية أخرى

158,071,005.0169.9190,375,068.1191.045,533,821.043.3اإلجمالي العام

المصدر: وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
الكمية: طن

القيمة: مليار لاير

اإلنتاج الزراعي

شــهدت املســاحة املزروعــة مبحاصيــل الحبــوب خــالل عــام 2021 تراجعــاً يف اإلنتــاج بنســبة %38 مقارنــة بالعــام 

ــدره 137,353  ــا ق ــام 2022 م ــن ع ــع األول م ــوب يف الرب ــن الحب ــة م ــاحة املزروع ــجلت املس ــا س ــابق. بين الس

هكتــار وبكميــة إنتاجيــة بلغــت 122,380 طــن. وســجلت املســاحة املزروعــة باألعــالف خــالل عــام 2021 انخفاضــاً 

ــا بلغــت  ــام الســابق. في ــه يف الع ــت علي ــا كان ــة مب ــاج بنســبة %6.2، مقارن ــا اإلنت نســبته %0.1 وانخفــض معه

ــا  ــار وبلغــت كميته ــا يســاوي 35,602 هكت ــام 2022 م ــن ع ــع األول م ــن األعــالف يف الرب ــة م املســاحة املزروع

ــة 419,731 طــن.  اإلنتاجي

ارتفعــت املســاحة املزروعــة بالهكتــار لــكل مــن الفواكــه واملحاصيــل النقديــة والخــرضوات والقــات خــالل عــام 

ــات  ــة للبقولي ــوايل، يف حــني انخفضــت املســاحة املزروع ــى الت ــا نســبته %2.5، %18.4، %2.5، %0.4 ع 2021 مب

بنســبة %1.2، مقارنــة بالعــام الســابق. وخــالل الربــع األول مــن عام 2022، ســجلت املســاحات املزروعــة والكميات 

اإلنتاجيــة التاليــة لــكل مــن الحبــوب واألعــالف والفواكــه واملحاصيــل النقديــة والخــرضوات والبقوليــات والقــات.

جدول 1-1 إنتاج األساك واألحياء البحرية
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الربع األول 202020212022البنداحملاصيل

الحبوب
554,687549,411137,353المساحة
789,527489,520122,380اإلنتاج

األعالف
142,602142,40735,602المساحة
1,789,0061,678,923419,731اإلنتاج

الفواكه
93,42195,71823,930المساحة 

962,155989,120247,280اإلنتاج

المحاصيل النقدية 
72,64485,98121,495المساحة 

77,31889,12222,281اإلنتاج

الخضروات
71,00172,78218,196المساحة
904,492920,321230,080اإلنتاج

البقوليات
50,55949,97612,494المساحة
99,27397,56124,390اإلنتاج

القات
169,848170,52342,631المساحة
241,309247,45161,863اإلنتاج

المصدر: وزارة الزراعة والري والثروة السمكية. 
اإلنتاج: طن

المساحة: هكتار

اإلنتاج الحيواين

شــهد قطــاع الــروة الحيوانيــة تزايــداً ملحوظــاً يف إجــايل عددهــا خــالل عــام 2021، حيــث بلغــت 22,195,362 

ــن  ــع األول م ــالل الرب ــابق. وخ ــام الس ــة بالع ــبته %2.2 مقارن ــا نس ــادة 481,771 ومب ــية، أي بزي ــن املاش رأس م

عــام 2022، ســجل إجــايل أعــداد املاشــية 5,548,840 رأس. وتشــمل املاشــية كل مــن األغنــام واملاعــز واألبقــار 

والجــال. 

أعداد املاشية
الربع األول 202020212022النوع

9,866,0179,900,1202,475,030األغنام

9,562,8819,987,9902,496,997املاعز

1,835,8011,850,931462,733االبقار

448,892456,321114,080 الجامل

21,713,59122,195,3625,548,840اإلجاميل
املصدر: وزارة الزراعة والري والروة السمكية

جدول 2-1 اإلنتاج الزراعي

جدول 3-1 اإلنتاج الحيواين ) أعداد املاشية (
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اما بخصوص تطور االنتاج الحيواين بالطن فقد تطور كا ييل:

الربع األول 202020212022السلعة

193,086195,17848,795اللحوم البيضاء

1,4491,556389بيض مليون حبة

16,98617,2004,300الجلود

4,8554,9501,238 الصوف

2,8232,950738 العسل
املصدر: وزارة الزراعة والري والرثوة السمكية.

جدول 4-1 اإلنتاج الحيواين ) السلع (
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/ميزانية البنك املركزي اليمني:
ً
أوال

ارتفعت ميزانية البنك املركزي اليمني يف يونيو 2022 

مبقدار 653.4 مليار ريال أو ما نسبته %8.1، مقارنة 

بديسمرب 2021 لتسجل 8743.7 مليار ريال.

 األصول
شهدت األصول الخارجية الصافية للبنك املركـــــزي 

انخفاضا يف يونيو 2022 مبقدار 972.8 مليار ريال 

أو ما نسبته %95.8، مقارنة بديسمرب 2021 لتسجل 

قيمة سالبة مقدارها 1987.9 مليار ريال، ويعزى 

االنخفاض يف األصول الخارجية الصافية بدرجة رئيسية 

إىل سداد أقساط وفوائد الدين العام الخارجي ، أضافة 

إىل التدخالت التي قام بها البنك املركزي عن طريق 

املزادات األسبوعية يف السوق ابتداء من نوفمرب 2021 

من جهة ، وارتفاع االلتزامات الخارجية من جهة أخرى 

كذلك انخفضت املطالبات الصافية عى الحكومة يف 

يونيو 2022 مبقدار 272.5 مليار ريال أو ما نسبته 5% 

مقارنة بـ ديسمرب 2021 لتصل إىل 5201.2 مليار ريال. 

فيا ظلت املستحقات عى املؤسسات العامة ملا يقارب 

السنة السادسة عى التوايل دون تغير مسجلة بذلك 

309.5 مليار ريال يف يونيو 2022.

اخلصوم
ــوك +  ــارج البن ــة خ ــة )العمل ــدة النقدي ــهدت القاع ش

العملــة يف خزائــن البنــوك + أرصــدة البنــوك لــدى 

البنــك املركــزي( انخفــاض يف يونيــو 2022 مبقــدار 57.8 

ــة بـــ ديســمرب  ــا نســبته %1.3 مقارن ــال أو م ــار ري ملي

ميزانية البنك املركزي اليمني
مليار لاير

2021البيــــــــــــــــــــــــان يونيو2022ديسم�ب

684.01843.5األصول الخارجية

7406.46900.1 األصول املحلية

5816.45561.8املستحقات عى الحكومة   

309.5309.5املستحقات عى املؤسسات العامة

0.00.0املستحقات عى البنوك

1280.51028.8   أصول ثابتة وأخرى

8090.38743.7األصول = الخصوم

4490.74432.9القاعدة النقدية

3802.73691.5  العملة املصدرة

688.0741.4  ودائع البنوك

342.7360.6ودائع الحكومة  

61.982.6ودائع املؤسسات العامة

58.758.7ودائع  مؤسسات  الضان االجتاعي

0.00.0شهادات اإليداع

1699.13831.4االلتزامات الخارجية

22.5-1437.3خصوم أخرى

734.7871.2 رأس املال واالحتياطي

1447.9-171.0 إعادة  تقييم  األصول الخارجية

0.00.0 مخصصات   حقوق  السحب  الخاصة

531.6554.2خصوم   متنوعة 

جدول 1-2 ميزانية البنك املركزي اليمني
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لتبلــغ 4432.9 مليــار ريــال. ويعــود االنخفــاض يف يونيــو 2022 أساســاً النخفــاض العملــة املصــدرة مبقــدار 111.2 

مليــار ريــال وبنســبة %2.9. بينــا ارتفعــت أرصــدة ودائــع البنــوك مبقــدار 53.4 مليــار ريــال وبنســبة %7.8 يف 

ــو 2022.  يوني

ارتفعــت ودائــع املؤسســات العامــة مبقــدار 20.7 مليــار ريــال وبنســبة 33.4 % يف يونيــو 2022، لتســجل 82.6 

ــال. فيــا ظلــت ودائــع مؤسســات الضــان االجتاعــي ثابتــة دون تغيــر منــذ نقــل عمليــات البنــك  ــار ري ملي

املركــزي اليمنــي إىل العاصمــة عــدن مســجلة بذلــك 58.7 مليــار ريــال حتــى يونيــو 2022. يف حــني ارتفــع صــايف 

البنــود األخــرى مبقــدار1208.1 مليــار ريــال وبنســبة %770.5، لتســجل 1051.3 مليــار ريــال يف يونيــو 2022.

/امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية:
ً
ثانيا

بلــغ إجــايل اصــول البنــوك مــا قــدره 4594.9 مليــار ريــال يف نهايــة ديســمرب 2021 بزيــادة 165.2 مليــار ريــال أو 

مــا نســبته %3.7. وأظهــرت امليزانيــة املوحــدة للبنــوك التجاريــة واإلســالمية يف يونيــو 2022 ارتفاعــاً مقــداره 89 

مليــار ريــال وبنسبــــة %1.9 لتصــل إىل 4683.9 مليــار ريــال.

 األصول
ارتفعــت صــايف األصــول الخارجيــة للبنــوك التجاريــة واإلســالمية يف يونيــو 2022 مبقــدار 1.4 مليــار ريــال وبنســبة   

%0.1  لتســجل 940 مليــار ريــال مقارنــة بارتفــاع مقــداره 57.4 مليــار ريــال وبنســبة %6.5 لكامــل عــام 2021. 

ويعــود االرتفــاع يف يونيــو 2022 إىل ارتفــاع حســابات املراســلني مبقــدار 1.5 مليــار ريــال وبنســبة %0.3 مقارنــة 

بارتفــاع قــدره 18.7 مليــار ريــال وبنســبة %4 يف نهايــة ديســمرب 2021. يف حــني انخفــض النقــد األجنبــي مبقــدار 

ــار ريــال وبنســبة %16.1 يف  ــار ريــال وبنســبة %1.1 يف يونيــو 2022 مقارنــة بارتفــاع مقــداره 18.7 ملي 1.5 ملي

ــا  ــال أو م ــار ري ــدار 5.6 ملي ــو 2022 مبق ــة يف يوني ــتثارات األجنبي ــت االس ــا انخفض ــمرب 2021. ك ــة ديس نهاي

ــة ديســمرب 2021، فيــا ســجلت  ــال وبنســبة %5.3 يف نهاي ــار ري ــة بارتفــاع قــدره 17.5 ملي نســبته %1.6 مقارن

األصــول الخارجيــة اإلجاليــة انخفاضــاً مبقــدار 5.6 مليــار ريــال وبنســبة %0.6، لتصــل إىل مــا قيمتــه 965.5 مليــار 

ريــال مقارنــة بارتفــاع مقــداره 54.9 مليــار ريــال وبنســبة %6 يف نهايــة ديســمرب 2021. ومــن املالحــظ أن نصيــب 

األصــول الخارجيــة اإلجالية مــــــــــن إجالــــــــي األصـــول بلــــــغ مــا نسبتــــه %20.6 يف يونيو2022. 

ارتفعــت احتياطيـــــــات البنــوك )نقــد بالخزائــن + أرصــدة لــدى البنــك املركــزي( مبقــدار 36 مليــار ريال وبنســبة 

%3.8 يف يونيــو 2022 لتســجل 974.3 مليــار ريــال مقارنــة بارتفــاع مقــداره 117.1 مليــار ريــال وبنســبة 14.3% 
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ــات  ــاع يف احتياطي ــود االرتف ــمرب 2021. ويع ــة ديس يف نهاي

ــوك  ــاع أرصــدة البن ــو 2022 أساســا إىل ارتف ــوك يف يوني البن

لــدى البنــك املركــزي مبقــدار 58.6 مليــار ريــال ومبــا نســبته 

ــبة  ــال وبنس ــار ري ــدره 25.8 ملي ــاع ق ــة بارتف %8.3 مقارن

ــن  %3.8 يف 2021. يف حــني انخفــض النقــد املحــيل بالخزائ

مببلــغ 22.6 مليــار ريــال أو مــا نســبته %9.7 يف يونيــو 2022 

مقارنــة بارتفــاع مقــداره 91.4 مليــار ريــال وبنســبة 64.1% 

ــات  ــة احتياطي ــر إىل حص ــمرب 2021. وبالنظ ــة ديس يف نهاي

ــو  ــد بلغــت %26 يف يوني ــع فق ــوك كنســبة مــن الودائ البن

 .2022

ــدار  ــو 2022 مبق ــلفيات يف يوني ــروض والس ــت الق انخفض

152.8 مليــار ريــال وبنســبة %6.6 لتصــل اىل 2150.8 مليــار 

ريــال مقارنــة بانخفــاض مقــداره 1.8 مليــار ريــال وبنســبة 

%0.1 يف نهايــة ديســمرب 2021، ويرجــع االنخفــاض يف يونيو 

ــدار  ــاص مبق ــاع الخ ــروض القط ــاض ق ــة انخف 2022، نتيج

160.6 مليــار ريــال وبنســبة %36.1 يف يونيــو 2022 مقارنــة 

بانخفــاض مقــداره 41.1 مليــار ريــال وبنســبة %8.5 يف 

نهايــة ديســمرب 2021، يف حــني ارتفعــت القــروض املقدمــة 

ــهادات  ــة وش ــع الوكال ــا يف ودائ ــة أساس ــة واملتمثل للحكوم

ــو  ــال وبنســبة %0.5يف يوني ــار ري ــداع  مبقــدار 8.4 ملي اإلي

2022. كــا انخفضــت ســلفيات املؤسســات العامــة مبقــدار 

0.6 مليــار ريــال وبنســبة %1 يف يونيــو 2022، مقارنــة 

ــة  ــبة %6.0 يف نهاي ــال وبنس ــار ري ــدره 3.5 ملي ــاع ق بارتف

ــمرب 2021. ديس

امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية
                                                                                        مليار لاير

ديسمبرالبيــــــــــــــــــــــــان

2021 

يونيو

2022
971.1965.5األصول الخارجية

ي 135.1133.6نقد أجن�ب
ن 486.8488.3حسابات مع المراسل�ي

349.2343.6استثمارات خارجية

938.3974.3االحتياطي
233.9211.3   نقد محلي بالخزائن

704.4763.0   أرصده لدى البنك المركزي
0.00.0شهادات اإليداع

اء من البنك المركزي  إعادة ال�ش
)الريبو(

0.00.0

2,303.62150.8قروض وسلفيات
444.6284.0   القطاع الخاص

61.060.4   المؤسسات العامة
1798.01806.4   الحكومة

381.8593.3أصول أخرى
4,594.94683.9األصول = الخصوم
امات الخارجية ز 32.525.5االل�ت

32.525.5   بنوك بالخارج
ن 0.00.0   حسابات غ�ي مقيم�ي

0.00.0  سلفيات من بنوك خارجية
3,660.33750.7الودائع

910.5889.0   ودائع تحت الطلب
859.2874.3   ودائع ألجل

286.9292.6   ودائع االدخار
50.962.8   ودائع مخصصة

1552.71632.1   ودائع بالعمالت األجنبية
0.00.0   ودائع الحكومة

902.1907.7خصوم أخرى
6.86.8سلفيات من البنك المركزي       

368.2396.2   رأس المال واالحتياطي
527.1504.7    خصوم متنوعة

جدول 2-2 امليزانية املوحدة للبنوك التجارية واإلسالمية
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اخلصوم
ــد  ــع رصي ــا ارتف ــام 2021. ك ــال وبنســبة %4.1 يف ع ــار ري ــداره 144.3 ملي ــا مق ــع ارتفاع ســجل أجــايل الودائ

ــال.  ــار ري ــل إىل 3750.7 ملي ــبة %2.5 لتص ــال وبنس ــار ري ــدار 90.4 ملي ــو 2022 مبق ــجل يف يوني ــع املس الودائ

ــع  ــل والودائ ــع االج ــة وودائ ــالت األجنبي ــع بالعم ــن الودائ ــاع كل م ــو 2022 إىل ارتف ــاع يف يوني ــع االرتف ويرج

املخصصــة وودائــع االدخــار مبقــدار 79.4، 15.1، 11.9، 5.7 مليــار ريــال عــى التــوايل، ومبــا نســبته 5.1%، 1.8 %، 

%23.4، %2 عــى التــوايل، يف حــني انخفضــت الودائــع تحــت الطلــب مبقــدار 21.5 مليــار ريــال وبنســبة 2.4%. 

ــل إىل  ــو 2022 لتص ــبة %39.6 يف يوني ــال وبنس ــار ري ــدار 205.9 ملي ــة مبق ــرى الصافي ــوم األخ ــت الخص انخفض

ــاع  ــود االرتف ــام 2021. ويع ــبة %5.8 يف ع ــال وبنس ــار ري ــدره 28.5 ملي ــاع ق ــة بارتف ــال مقارن ــار ري 314.4 ملي

يف يونيــو 2022 اساســاً إىل زيــادة رأس املــال واالحتياطــي للبنــوك التجاريــة واإلســالمية مبقــدار 28 مليــار ريــال 

وبنســبة %7.6 ليســجل 396.2 مليــار ريــال مقارنــة بارتفــاع قــدره 10.2 مليــار ريــال وبنســبة %2.8 يف 2021. يف 

ــال يف  ــار ري ــال وبنســبة 4.2 % لتصــل اىل 504.7 ملي ــار ري حــني انخفضــت الخصــوم املتنوعــة مبقــدار 22.4 ملي

ــة ديســمرب 2021. ــال أو مــا نســبته %2.6 يف نهاي ــار ري ــل ارتفــاع قــدره 13.2 ملي ــو 2022 مقاب يوني

هيكل الودائع 
ــع  ــاع الودائ ــو 2022 إىل ارتف ــا يف يوني ــاً آلجاله ــة وفق ــة املحلي ــع بالعمل ــي ســجلتها الودائ ــؤرشات الت ــح امل توض

املخصصــة مبقــدار 11.9 مليــار ريــال وبنســبة %23.4، لتبلــغ 62.8 مليــار ريــال مقارنــة بانخفــاض قــدره 2.2 مليــار 

ــال وبنســبة %4.1 يف عــام 2021، كــا ارتفعــت نســبتها مــن إجــايل الودائــع مــن %1.4 يف 2021 إىل 1.7%  ري

ــال أو مــا نســبته 1.8  ــار ري ــو 2022 ارتفاعــاً مبقــدار 15.1 ملي ــع الجــل يف يوني ــو 2022. وســجلت الودائ يف يوني

% لتســجل 874.3 مليــار ريــال، وهــو مــا ميثــل %23.3 مــن إجــايل الودائــع يف يونيــو 2022 مقارنــة مبــا نســبته 

%23.5 يف نهايــة ديســمرب 2021. وارتفعــت ودائــع االدخــار مببلــغ 5.7 مليــار ريــال وبنســبة %2 لتصــل إىل 292.6 

مليــار ريــال، وشــكلت مــا نســبته %7.8 مــن إجــايل الودائــع يف يونيــو2022.

أمــا عــى صعيــد تطــور الودائــع وفقــاً لنــوع العملــة فقــد ســجلت الودائــع بالعمــالت األجنبيــة ارتفاعــاً قــدره 

79.4 مليــار ريــال أو مــا نســبته %5.1 يف يونيــو 2022 لتبلــغ 1632.1 مليــار ريــال مقارنــة بارتفــاع قــدره 55.8 

مليــار ريــال وبنســبة %3.7 يف نهايــة ديســمرب 2021. وبلغــت حصــة الودائــع بالعمــالت األجنبيــة مــن إجــايل 

الودائــع %43.5 يف يونيــو2022، وباملقابــل انخفضــت حصــة الودائــع بالريــال مــن إجــايل الودائــع إىل %56.5 يف 
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يونيــو 2022.

التسهيالت االئتمانية 
املمنوحــة  للتســهيالت  اإلجــايل  املبلــغ  ســجل 

للقطــاع الخــاص املقدمــة مــن البنــوك العاملــة 

ــة انخفاضــا مقــداره  ــة املختلف للقطاعــات االقتصادي

41.1 مليــار ريــال وبنســبة %8.5 يف نهايــة ديســمرب 

 160.6 مبقــدار  االنخفــاض  هــذا  وتواصــل   ،2021

مليــار ريــال وبنســبة %36.1 يف يونيــو 2022 لتصــل 

قيمــة التســهيالت إىل 284 مليــار ريــال.

/العرض النقدي والعوامل املؤثرة 
ً
ثالثا

عليه:
ــادة مقدارهــا 1.8  ســجل العــرض النقــدي )M2( زي

مليــار ريــال ومبــا نســبته %0.02، ليبلــغ 7230.9 

يف  االرتفــاع  جــاء   .2022 يونيــو  يف  ريــال  مليــار 

العــرض النقــدي يف يونيــو 2022 نتيجــة ارتفــاع شــبه 

النقــد مبقــدار 111.9 مليــار ريــال وبنســبة %4.1، يف 

حــني انخفــض النقــد M1 مبقــدار 110.1 مليــار ريــال 

وبنســبة %2.5.  ســجل صــايف األصــول األجنبيــة 

ــداره  ــا مق ــو 2022 انخفاض ــرصيف يف يوني ــاز امل للجه

وتركــز   .1269.7% وبنســبة  ريــال  مليــار   971.3

االنخفــاض يف صــايف األصــول األجنبيــة يف يونيــو 

2022 بواقــع 972.8 مليــار ريــال 

ــار  ــدره 1.4 ملي ــاع وق ــل ارتف ــزي مقاب ــك املرك للبن

ــق  ــا يتعل ــة واإلســالمية. وفي ــوك التجاري ــال للبن ري

املســــــح النقـــــدي
)أرصدة نهاية الفترة بمليارات الرياالت(

ديسمرب البيــــــــــــــــــــــــان
2021

يونيو
2022

M2 7229.17230.9 العرض النقدي الواسع

7.90.02نسبة التغري السنوي للعرض النقدي 

2749.82861.7شبه النقد

3.24.1نسبة التغري السنوي لشبه النقد 

38.039.6شبة النقد/العرض النقدي

1552.71632.1ودائع العمالت األجنبية

3.75.1نسبة التغري السنوي لودائع العمالت األجنبية 

42.443.5العمالت األجنبية/إجاميل الودائع

M1 4479.34369.2النقد

2.5-11.0نسبة التغري السنوي للنقد 

M2 العرض النقدي/M1 62.060.4النقد

910.5889.0ودائع تحت الطلب

2.4-7.0نسبة التغري السنوي للودائع تحت الطلب 

M2 12.612.3الودائع تحت الطلب/العرض النقدي

3568.83480.2العملة املتداولة خارج البنوك

M249.448.1  العملة املتداولة خارج البنوك/العرض النقدي

1047.8-76.5-صايف األصول األجنبية

7305.68278.7صايف األصول املحلية:

7271.77007.7حكومي

694.5512.5غري حكومي

660.7758.4-أخرى )صايف(

جدول 3-2 املسح النقدي
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بصــايف األصــول املحليــة فقــد ســجل ارتفاعــا قــدره 973.1 مليــار ريــال ومبــا نســبته %13.3 يف يونيــو 2022. 

وقــد جــاء االرتفــاع يف صــايف األصــول املحليــة يف يونيــو 2022 كنتيجــة الرتفــاع صــايف األصــول األخــرى مبقــدار 

1419.1 مليــار ريــال ومبــا نســبته %214.8، فيــا انخفــض االئتــان املمنــوح للقطاعــات غــر الحكوميــة يف 

ــال وبنســبة 26.2%.  ــار ري ــو 2022 مبقــدار 182 ملي يوني

 وبالنظــر إىل تطــورات الســيولة املحليــة يف يونيــو 2022 وفقــاً ملكوناتهــا، يالحــظ أن التطورات متثلــت بارتفاع 

شــبه النقــد مبقــدار 111.9 مليــار ريــال ومبــا نســبته %4.1 مقارنــة بارتفــاع مقــداره 84.7 مليــار ريــال ومبــا 

نســبته %3.2 يف نهايــة ديســمرب 2021. يف حــني انخفــض النقــد )M1( يف يونيــو 2022 مبقــدار 110.1 مليــار 

ــة ديســمرب 2021.  ــال ومبــا نســبته %11 يف نهاي ــار ري ــغ 443.4 ملي ــل ارتفــاع بل ــال وبنســبة %2.5 مقاب ري

وقــد جــاء االرتفــاع يف شــبه النقــد يف يونيــو 2022 نتيجــة الرتفــاع كل مــن ودائــع العمــالت األجنبيــة وودائــع 

االجــل والودائــع املخصصــة وودائــع االدخــار مبــا نســبته %5.1، %1.8، %23.4، %2 عــى التــوايل. يف حــني 

جــاء االنخفــاض يف النقــد )M1( يف يونيــو 2022، نتيجــة انخفــاض العملــة املتداولــة خــارج البنــوك مبقــدار 

88.6 مليــار ريــال ومبــا نســبته %2.5 وانخفــاض ودائــع تحــت الطلــب مبقــدار 21.5 مليــار ريــال ومبــا نســبته 

%2.4. شــكلت نســبة العملــة املتداولــة إىل العــرض النقــدي الواســع )M2( بالريــال %48.1 يف يونيــو 2022 

مقارنــة مبــا نســبته %49.4 يف كامــل عــام 2021. 

/سعر الصرف وإجراءات السياسة النقدية: 
ً
رابعا

ــو  ــال/دوالر يف يوني ــدوالر األمريــي يف الســوق املــوازي 1094 ري ــال أمــام ال ــغ متوســط ســعر رصف الري بل

2022 مقارنــة مــع 1255 ريــال/دوالر يف نهايــة ديســمرب 2021. علــاً أن أدىن مســتوى لقيمــة العملــة 

ــال/دوالر. ــرصف 1500 ري ــعر ال ــط س ــغ متوس ــث بل ــرب 2021 حي ــجيله يف نوفم ــم تس ــة ت الوطني

إجراءات السياسة النقدية يف سوق العمالت
رغــم الظــروف القاهــرة التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد الوطنــي بســبب اســتمرار الحــرب إال أن البنــك املركــزي 

اســتمر يف تنفيــذ اإلجــراءات املتخــذة فيــا يخــص سياســته النقديــة لتعزيــز دوره يف املحافظــة عــى املســتوى 

العــام لألســعار واســتقرار أســعار الــرصف والتــي مــن أهمهــا:

ــالت  ــوق العم ــتقرار يف س ــتعادة االس ــاعدة يف اس ــات للمس ــراءات واإلصالح ــن اإلج ــلة م ــل سلس 1.   تفعي
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االجنبيــة، وتوجــت تلــك االجــراءات باطــالق آليــة مــزادات اســبوعية لبيــع العمــالت ابتــداء مــن شــهر نوفمــرب 

ــس  ــع األس ــة م ــية املتوافق ــفافية والتنافس ــان الش ــة لض ــة العاملي ــة )Refinitive( اإللكرتوني ــرب منص 2021 ، ع

ــاله: ــورة أع ــة املذك ــق االلي ــه للســوق الحــرة، ونتيجــة لتطبي ــر املنظم واملعاي

بلــغ اجــايل العــروض املقدمــة مــن البنــك املركــزي منــذ بــدء املــزادات حتــى نهايــة يونيــو 2022، مــا قيمتــه 685 

مليــون دوالر أمريــي. فيــا ســجل إجــايل قيمــة العطــاءات املقدمــة مــن البنــوك  610 مليــون دوالر، وشــكلت 

مــا نســبته %89.1 مــن إجــايل القيمــة املعروضــة. يف حــني ســجلت املبالــغ املخصصــة 537 مليــون دوالر حتــى 

نهايــة يونيــو عــام 2022. متكــن البنــك املركــزي مــن خــالل العمليــات آنفــة الذكــر مــن اســتيعاب 589.3 مليــار 

ريــال وتعــادل مــا نســبته %13.3 مــن القاعــدة النقديــة يف نهايــة يونيــو 2022، ليشــكل بذلــك خطــوة مهمــة نحــو 

إدارة فعالــة للســيولة باســتخدام أدوات السياســة النقديــة القامئــة عــى الســوق.

2.   اتخاذ العديد من اإلجراءات لضبط سوق رصف العمالت األجنبية عى عدة مراحل وهي كااليت:

•   اســتمرارية تنفيــذ حمــالت تفتيشــية دوريــة ومنظمــة بالتعــاون مــع األمــن ونيابــة األمــوال العامــة عــى جميــع 

رشكات ومنشــئات الرصافــة يف املحافظــات املحررة. 

ــالت  ــة بالعم ــة الداخلي ــالت املالي ــات التحوي ــام بعملي ــن القي ــة م ــئات الرصاف ــوك ورشكات ومنش ــع البن •   من

ــة.  ــة املحلي ــى العمل ــط ع ــا فق ــة واقتصاره األجنبي

•   تنظيــم عمــل شــبكات الحــواالت املاليــة يف رشكات ومنشــئات الرصافــة مــن خــالل عــدم التعامــل مــع الشــبكات 

غــر املرخصــة مــع توســيع نطــاق الصالحيــات املطلوبــة يف املــدى القريــب لتطبيــق نظام الربــط الشــبي للحواالت 

املاليــة بــني البنــك املركــزي ورشكات ومنشــئات الرصافة.

•   العمل جاري حالياً عى تأسيس شبكة تحويالت مالية موحدة لجميع املناطق املحررة.

وقد ساعدت هذه اإلجراءات يف تحقيق استقرار نسبي يف سوق العمالت واألسعار بالرغم من:

•   زيادة الطلب عى العمالت األجنبية نتيجة ارتفاع فاتورة استراد الغذاء واملشتقات النفطية.

•   تأخر وصول الدعم املعلن من األشقاء.

ــزاد  ــات امل ــن متطلب ــر م ــزء كب ــول ج ــت مت ــي كان ــرتكة والت ــوات املش ــة بالق ــغ الخاص ــل املبال ــف تحوي •  توق

ــة. ــة األجنبي ــبوعي للعمل األس

•   االنتظام برصف املرتبات لجميع قطاعات الدولة مبا فيها الجيش واألمن والتشكيالت املساندة.

•   تخصيص مبالغ كبرة بالعمالت الصعبة لدفع مستحقات ومديونيات الطاقة املشرتاة.
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ــال،  ــار ري ــه 120.8 ملي ــدي قيمت ــض نق ــو 2022 إىل وجــود فائ ــة يف يوني ــة للدول ــة العام ــات املوازن تشــر بيان

ــو 2021.   ــال يف يوني ــار ري ــه 368.2 ملي ــدي قيمت ــز نق ــة بعج مقارن

/اإليرادات العامة: 
ً
أوال

ســجلت اإليــرادات العامــة للدولــة 1222.6 مليــار ريــال يف يونيــو 2022 مقابــل 270 مليــار ريــال يف يونيــو 2021 

بارتفــاع قــدره 952.6 مليــار ريــال وبنســبة %352.8. ويــأيت االرتفــاع يف اإليــرادات العامــة خــالل يونيــو مــن عــام 

2022 بدرجــة أساســية اىل التحســن امللحــوظ يف اإليــرادات النفطيــة التــي بلغــت 836.3 مليــار ريــال أي بزيــادة 

ــغ  ــو 2022 لتبل ــة يف يوني ــر النفطي ــرادات غ ــا ارتفعــت اإلي ــال وبنســبة %437.5. ك ــار ري ــا 680.7 ملي قدره

386.3 مليــار ريــال بارتفــاع قــدره 271.9 مليــار ريــال وبنســبة 237.7%.

اإليرادات العامة
) مليار ريال(             

يونيو 2022يونيو 2021البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
270.01222.6إجمالي اإليرادات العامة والمنح

155.6836.3اإليرادات النفطية 
114.4386.3اإليرادات غير النفطية

110.1383.4اإليرادات الضريبية
4.32.9اإليرادات غير الضريبية 

0.00.0المنح
*بيانات فعلية أولية – البنك المركزي اليمني.

جدول 1-3 اإليرادات العامة

اإليرادات النفطية
ســجلت اإليــرادات النفطيــة مــا قيمتــه 836.3 مليــار ريــال يف يونيــو 2022 مقابــل 155.6 مليــار ريــال يف يونيــو 

2021، أي بارتفــاع قــدره 680.7 مليــار ريــال أو مــا نســبته %437.5. ويعــود االرتفــاع يف الصــادرات النفطيــة يف 

يونيــو 2022 أساســا إىل ارتفــاع أســعار النفــط يف الســوق العامليــة. كــا ارتفعــت نســبة مســاهمتها يف إجــايل 

اإليــرادات العامــة مــن %57.6 يف يونيــو 2021 إىل %68.4 يف يونيــو 2022.

اإليرادات غري النفطية 
بلغــت اإليــرادات غــر النفطيــة 386.3 مليــار ريــال يف يونيــو 2022 مقابــل 114.4 مليــار ريــال يف يونيــو 2021، 
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رسم بياين 1-3 التوزيع النسبي لإليرادات العامة 2021

رسم بياين 2-3 التوزيع النسبي لإليرادات العامة 2022

ــو 2022  ــة يف يوني ــرادات غــر النفطي ــاع يف اإلي ــال وبنســبة %237.7. ويعــود االرتف ــار ري ــدره 271.9 ملي ــاع ق بارتف

بدرجــة رئيســية إىل ارتفــاع اإليــرادات الرضيبيــة مبقــدار 273.3 مليــار ريــال وبنســبة %248.2، وانخفــاض اإليــرادات 

غــر الرضيبيــة بحــوايل 1.4 مليــار ريــال وبنســبة 32.6%.

ــرادات العامــة  يف حــني انخفضــت مســاهمتها يف إجــايل اإلي

يونيــو 2022.  إىل %31.6 يف  يونيــو 2021  مــن %42.4 يف 

ــة مــن  ــرادات الرضيبي ــة: اإلي ــرادات غــر النفطي وتشــمل اإلي

رضائــب عامــة وجمركيــة واإليــرادات غــر الرضيبيــة )رســوم 

ــاً(. ــاز محلي ــات الغ ــة ومبيع متنوع

اإليرادات الضريبية
ارتفعــت اإليــرادات الرضيبيــة يف يونيــو 2022 لتبلــغ 383.4 مليــار ريــال مقابــل 110.1 مليــار ريــال يف يونيــو 2021 

اي بارتفــاع قــدره 273.3 مليــار ريــال وبنســبة %248.2. ويرجــع 

االرتفــاع يف اإليــرادات الرضيبيــة يف يونيــو 2022 نتيجــة ارتفــاع 

إيــرادات الرضائــب العامــة والجمركيــة يف حــني انخفضــت نســبة 

مســاهمتها يف إجــايل اإليــرادات العامــة مــن %40.8 يف يونيــو 

ــو 2022. 2021 إىل %31.4 يف يوني

اإليرادات غري الضريبية
ســجلت اإليــرادات غــر الرضيبيــة مــا قيمتــه 2.9 مليــار ريــال يف 

يونيــو 2022 مقابــل 4.3 مليــار ريــال يف يونيــو 2021، بانخفــاض 

قــدره 1.4 مليــار ريــال وبنســبة %32.6. وانخفضــت مســاهمتها يف إجــايل اإليــرادات العامــة مــن %1.6 يف يونيــو 

2021 إىل %0.2 يف يونيــو 2022. وبالنظــر اىل ضعــف هــذه اإليــرادات، فمــن املهــم وضــع اســرتاتيجية مالمئــة للرفــع 

ــا يســاهم يف  ــة مب ــات االقتصادي ــع القطاع ــا لتشــمل جمي ــع قاعدته ــة وتنوي ــر الرضيبي ــرادات غ ــة اإلي ــن مردودي م

تعزيــز اإليــرادات الحكوميــة.
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/النفقات العامة:
ً
ثانيا

ــار ريــال يف يونيــو 2021 بارتفــاع  ــار ريــال يف يونيــو 2022 مقابــل 638.2 ملي بلغــت النفقــات العامــة 1101.8 ملي

بلــغ 463.6 مليــار ريــال وبنســبة %72.7. ويعــود االرتفــاع يف النفقــات العامــة يف يونيــو 2022 باألســاس إىل ارتفــاع 

النفقــات الجاريــة مبقــدار 462.3 مليــار ريــال وبنســبة %72.9 وارتفــاع النفقــات التنمويــة الرأســالية مبقــدار 1.3 

مليــار ريــال وبنســبة %35.1. وتشــمل النفقــات العامــة: النفقــات 

الجاريــة والنفقــات التنمويــة الرأســالية.

النفقات اجلارية
ــار  ــغ 1096.8 ملي ــو 2022 لتبل ــة يف يوني ارتفعــت النفقــات الجاري

ــدره  ــاع ق ــو 2021، بارتف ــال يف يوني ــار ري ــل 634.5 ملي ــال مقاب ري

ــا  ــت حصته ــني ارتفع ــبة %72.9. يف ح ــال وبنس ــار ري 462.3 ملي

ــن 99.4%  ــة م ــات العام ــايل النفق ــة بإج ــا مقارن ــا طفيف ارتفاع

يف يونيــو 2021 إىل %99.5 يف يونيــو 2022. ويرجــع االرتفــاع يف 

النفقــات الجاريــة يف يونيــو 2022 أساســا الرتفــاع االجــور واملرتبات 

واإلعانــات واملنافــع االجتاعيــة ومدفوعــات فوائــد الديــن العــام واملرصوفــات األخــرى مبقــدار 150.5، 250.6، 27.7، 

2.3 مليــار ريــال وبنســبة %70.7، %177.9، %115.4، %15.3 عــى التــوايل. وارتفــاع مشــرتيات الســلع والخدمــات 

ــو 2022. ــال وبنســبة %12.9 يف يوني ــار ري ــدار 31.2 ملي مبق

النفقات الرأمسالية
ــو 2021،  ــال يف يوني ــار ري ــل 3.7 ملي ــو 2022 مقاب ــال يف يوني ــار ري ــالية 5 ملي ــة الرأس ــات التنموي ــت النفق بلغ

النفقات العامة
مليار لاير

يونيو 2022يونيو 2021البيــــــــــــــــــــــــان

638.21101.8إجمالي النفقات العامة

634.51096.8النفقات الجارية منها:
212.8363.3األجور والمرتبات

241.7272.9مشتريات السلع والخدمات
24.051.7مدفوعات الفوائد

اإلعانات والمنافع 
140.9391.5االجتماعية

15.017.3مصروفات أخرى
3.75.0النفقات الرأسمالية

*بيانات فعلية أولية – البنك المركزي اليمني.

جدول 2-3 النفقات العامة

رسم بياين 4-3 التوزيع النسبي للنفقات العامة 2022رسم بياين 3-3 التوزيع النسبي للنفقات العامة 2021
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بارتفــاع قــدره   1.3مليــار ريــال وبنســبة %35.1. وشــكلت حصتهــا مــن إجــايل النفقــات العامــة حــوايل %0.5 يف 

ــد  ــغ املخصــص للنفقــات الرأســالية عن ــك يجــب الرفــع مــن املبل ــو 2021. لذل ــو 2022 مقابــل %0.6 يف يوني يوني

ــة النمــو واســتعادة  ــد مــن املــوارد لهــذا الغــرض بهــدف دفــع عجل ــة، وحشــد املزي ــة العامــة للدول إعــداد املوازن

النســق املطلــوب لتمويــل املشــاريع التنمويــة والتخطيــط إلعــادة بنــاء وتقويــة هيــاكل القطاعــات الرئيســية الكليــة 

لالقتصــاد اليمنــي.

ثالثاًًًًً /الدين العام الداخلي:
ســجل موقــف الديــن العــام الداخــيل 3449.1 مليــار ريــال يف يونيــو 2022 مقابــل قيمــه بلغــت 3466 مليــار ريــال 

يف يونيــو 2021، بانخفــاض قــدره 16.9 مليــار ريــال وبنســبة 0.5%.

شــكل االقــرتاض املبــارش مــن البنــك املركــزي املصــدر األســايس للديــن العــام الداخــيل بقيمــة 3248.3 مليــار ريــال 

ــال  ــار ري ــو 2022 مقابــل 3366 ملي وبنســبة مســاهمة مــن إجــايل الديــن العــام الداخــيل بلغــت %94.2 يف يوني

وبنســبة مســاهمة بلغــت %97.1 يف يونيــو 2021. فيــا شــكلت ودائــع الوكالــة وشــهادات اإليــداع املصــدر الثــاين 

للديــن العــام الداخــيل بقيمــة 200.8 مليــار ريــال وبنســبة مســاهمة مــن إجــايل الديــن العــام الداخــيل بلغــت 

ــو 2021. ــال وبنســبة مســاهمة يف حــدود %2.9 يف يوني ــار ري ــل 100 ملي ــو 2022 مقاب %5.8 يف يوني

       تنويه: موقف الدين العام الداخيل منذ نقل عمليات البنك املركزي إىل العاصمة املؤقتة عدن يف سبتمرب 2016

جدول 3-3 الدين العام الداخيل

الدين العام الداخلي
مليار لاير

يونيو 2022يونيو 2021البيــــــــــــــــــــــــان

33663248.3السحب على المكشوف من البنك المركزي	 

100200.8تمويل البنوك التجارية واإلسالمية للحكومة )ودائع الوكالة، شهادات اإليداع(	 

34663449.1- الدين العام الداخلي اإلجمالي
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/ميزان املدفوعات:
ً
أوال

لعبــت األوضــاع السياســية واألمنيــة يف البــالد دوراً أساســياً يف أداء االقتصــاد الوطنــي عمومــاً والقطــاع الخارجــي 

عــى وجــه الخصــوص لينعكــس هــذا بــدوره عــى وضــع ميــزان املدفوعــات ومكوناتــه.

تشــر تقديــرات صنــدوق النقــد الــدويل – إبريــل 2022 إىل أن معامــالت اليمــن مــع العــامل الخارجــي خــالل عــام 

2021 قــد أظهــرت حــدوث عجــز يف امليــزان الــكيل للمدفوعــات بحــوايل 2098 مليــون دوالر مقارنــة بعجــز كيل 

بلغــت قيمتــه 528 مليــون دوالر يف عــام 2020 لتشــكل نســبته إىل الناتــج املحــيل اإلجــايل حــوايل %10.8 يف عــام 

2021 مقابــل %2.8 يف عــام 2020. ومــن املتوقــع أن يســجل عجــز يف امليــزان الــكيل بقيمــة 1928 مليــون دوالر 

يف نهايــة عــام 2022.

ويعــود العجــز الحاصــل يف ميــزان املدفوعــات يف عــام 2021 أساســاً إىل عجــز الحســاب الجــاري، حيــث بلــغ العجز 

ــون دوالر يف عــام 2020. وشــكلت  ــة بقيمــة 1166 ملي ــون دوالر يف عــام 2021 مقارن ــه 2129 ملي ــه مبــا قيمت في

نســبته %10.9 مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل يف عــام 2021 مقابــل مــا نســبته %6.2 يف عــام 2020. وجــاء عجــز 

الحســاب الجــاري يف عــام 2021 نتيجــة العجــز يف امليــزان التجــاري بقيمــة 8960 مليــون دوالر وبنســبة بلغــت 

%46 مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل. أمــا فيــا يتعلــق بالحســاب الرأســايل واملــايل فقــد ســجل فائضــاً مقــداره 31 

مليــون دوالر يف عــام 2021 مقارنــة بفائــض بلغــت قيمتــه 29 مليــون دوالر يف العــام الفــارط. كــا ســجلت نســبة 

ــام 2021، وهــي نفــس  ــج املحــيل اإلجــايل حــوايل 0.2 % يف ع ــايل إىل النات ــض يف الحســاب الرأســايل وامل الفائ

النســبة املســجلة يف عــام 2020. وفيــا يــيل عــرض تفصيــيل للمــؤرشات والبنــود الرئيســة مليــزان املدفوعــات.

)أ ( احلساب اجلاري
ــج  ــت %10.9 إىل النات ــبة بلغ ــام 2021 وبنس ــون دوالر يف ع ــه 2129 ملي ــزاً قيمت ــاري عج ــاب الج ــجل الحس س

ــة بعجــز قيمتــه 1166 مليــون دوالر وبنســبة %6.2 إىل الناتــج املحــيل اإلجــايل يف عــام  املحــيل اإلجــايل مقارن

ــون  ــه 1935 ملي ــا قيمت ــام 2022 ليســجل م ــة ع ــع العجــز يف الحســاب الجــاري يف نهاي ــع أن يرتف 2020. ويتوق

دوالر وبنســبة %6 إىل الناتــج املحــيل اإلجــايل. ويشــمل الحســاب الجــاري كل مــن املعامــالت املتعلقــة بالســلع 

ــة. ــالت الجاري والخدمــات والدخــل والتحوي
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1( امليزان التجاري
ســجل عجــز امليــزان التجــاري 8960 مليــون دوالر يف عــام 2021 بزيــادة قيمتهــا 1667.9 مليــون دوالر وبنســبة 

%22.9 مقارنــة بارتفــاع قيمتــه 1635.5 مليــون دوالر وبنســبة %18.3 يف عــام 2020. وبلغــت نســبة عجــز امليــزان 

التجــاري إىل الناتــج املحــيل االجــايل %46 يف عــام 2021 مقابــل مــا نســبته %38.7 يف عــام 2020. ومــن املتوقــع 

أن يرتفــع عجــز امليــزان التجــاري يف عــام 2022 مبقــدار 404.2 مليــون دوالر وبنســبة %4.5 ليبلــغ 8556 مليــون 

دوالر. كــا يتوقــع أن تصــل نســبته حــوايل %26.5 إىل الناتــج املحــيل اإلجــايل يف عــام 2022.

الصادرات 
ارتفــع إجــايل قيمــة الصــادرات مبقــدار 347 مليــون دوالر أو مــا نســبته %31.1 يف عــام 2021 ليســجل 1463 

مليــون دوالر مقارنــة بانخفــاض بلغــت قيمتــه 446 مليــون دوالر وبنســبة %28.6 يف عــام 2020. وبلغــت نســبة 

الصــادرات إىل الناتــج املحــيل اإلجــايل %7.5 يف عــام 2021 مقابــل مــا نســبته %5.9 يف عــام 2020. ويتوقــع أن 

ترتفــع قيمــة الصــادرات يف نهايــة عــام 2022 لتصــل إىل 2209 مليــون دوالر ومبــا نســبته %6.8 إىل الناتــج املحــيل 

اإلجــايل. وبتفحــص بنــود الرتكيــب الســلعي للصــادرات نجــد أن:

صادرات النفط اخلام والغاز
ارتفعــت صــادرات النفــط الخــام والغــاز مبقــدار 346 مليــون دوالر وبنســبة %53.4 يف عــام 2021 لتســجل 993.8 

مليــون دوالر مقارنــة بانخفــاض قــدره 453.2 مليــون دوالر وبنســبة %41.2 يف عــام 2020. كــا ارتفعــت حصتهــا 

مــن إجــايل قيمــة الصــادرات مــن %58.1 يف عــام 2020 إىل %67.9 يف عــام 2021. وشــكلت نســبتها إىل الناتــج 

     مؤشرات ميزان املدفوعات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 
نسبة مئوية )%(   
2022 2021 2020 البنود
-7.0 -10.7 -6.2 العجز الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(
8.0 7.3 5.9 الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(
6.2 5.0 3.4 الصادرات النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(
16.4 21.6 19.7 تحويالت العاملين إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(
38.9 52.3 44.6 الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

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



نرشة التطورات االقتصادية والنقديةنرشة التطورات االقتصادية والنقدية

نرشة ربع سنوية/ العدد )8( سبتمرب 2022

34

املحــيل اإلجــايل %5.1 يف عــام 2021 مقابــل %3.4 يف عــام 2020. وقــد بلغــت إيــرادات صــادرات النفــط الخــام 

والغــاز الفعليــة، حســب البيانــات الفعليــة األوليــة للبنــك املركــزي مــا يقــارب 739.3 مليــون دوالر خــالل الفــرتة 

ينايــر- يونيــو مــن عــام 2022 مقابــل 551.7 مليــون دوالر يف نفــس الفــرتة مــن العــام الســابق بزيــادة بلغــت 

ــاع  ــاً اىل ارتف ــاز أساس ــام والغ ــط الخ ــادرات النف ــة ص ــاع قيم ــع ارتف ــبة %34. ويرج ــون دوالر وبنس 187.6 ملي

األســعار يف الســوق العامليــة. 

الصادرات غري النفطية 
ارتفعــت قيمــة الصــادرات غــر النفطيــة مبقــدار طفيــف جــداً بلغــت قيمتــه واحــد مليــون دوالر وبنســبة 0.2% 

لتبلــغ قيمتهــا 469 مليــون دوالر يف عــام 2021 مقارنــة بارتفــاع قيمتــه 7.2 مليــون دوالر وبنســبة %1.6 يف عــام 

2020. وانخفضــت حصــة الصــادرات غــر النفطيــة يف إجــايل صــادرات الســلع والخدمــات مــن 41.9 % يف عــام 

ــا  ــل م ــام 2021 مقاب ــج املحــيل اإلجــايل يف ع ــام 2021. وبلغــت نســبتها %2.4 إىل النات 2020 إىل %32.1 يف ع

نســبته %2.5 يف عــام 2020. ومــن املتوقــع ان ترتفــع قيمــة الصــادرات غــر النفطيــة يف عــام 2022 مبقــدار 18 

مليــون دوالر وبنســبة %3.8 لتصــل إىل 487 مليــون دوالر، ويتوقــع أن تصــل نســبتها إىل حــوايل %1.5 مــن الناتــج 

املحــيل اإلجــايل يف عــام 2022. 

الواردات 
 ارتفــع إجــايل قيمــة الــواردات مبقــدار 2014.9 مليــون دوالر ومبــا نســبته %24 يف عــام 2021 لتســجل 10423 

ــام 2020. وشــكل إجــايل  ــون دوالر وبنســبة %19.8 يف ع ــه 2081.4 ملي ــاض قيمت ــة بانخف ــون دوالر مقارن ملي

قيمــة الــواردات حــوايل %53.5 مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل يف عــام 2021 مقابــل مــا نســبته %44.6 يف العــام 

الســابق. ومــن املتوقــع أن ترتفــع قيمــة الــواردات يف عــام 2022 مبقــدار 342 مليــون دوالر وبنســبة %3.3 لتصــل 

ــة  ــتقات النفطي ــعار املش ــع يف أس ــاع املتوق ــاس إىل االرتف ــك باألس ــود ذل ــون دوالر. ويع ــوايل 10765 ملي إىل ح

املســتوردة مبقــدار 342 مليــون دوالر عــا كانــت عليــه يف عــام 2021. 
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واردات املشتقات النفطية 
ــون  ــون دوالر وبنســبة %35.1، لتســجل 2803 ملي ــدار 729 ملي ــة مبق ــة واردات املشــتقات النفطي ــت قيم ارتفع

ــه 660 مليــون دوالر وبنســبة %24.1 يف عــام 2020.  كــا ارتفعــت  ــة بانخفــاض قيمت دوالر يف عــام 2021 مقارن

ــكلت  ــام 2021. وش ــام 2020 إىل %26.9 يف ع ــن %24.7 يف ع ــات م ــلع والخدم ــايل واردات الس ــا يف إج حصته

ــام 2020.  ــا نســبته %11 يف ع ــل م ــام 2021 مقاب ــج املحــيل اإلجــايل حــوايل %14.4 يف ع نســبتها اىل النات

ــبة  ــون دوالر وبنس ــدار 342 ملي ــام 2022 مبق ــة يف ع ــتقات النفطي ــة واردات املش ــع قيم ــع أن ترتف ــن املتوق وم

ــة. ــوق العاملي ــط يف الس ــعار النف ــية ألس ــات القياس ــبب االرتفاع ــون دوالر بس ــل إىل 3145 ملي %12.2 لتص

واردات املواد الغذائية 
ــام  ــا نســبته %41.3 يف ع ــون دوالر أو م ــدار 1285.9 ملي ــة األساســية مبق ــة واردات الســلع الغذائي ارتفعــت قيم

2021 لتســجل 4400 مليــون دوالر مقارنــة بارتفــاع قيمتــه 212.6 مليــون دوالر وبنســبة %7.3 يف عــام 2020.  كــا 

ارتفعــت حصتهــا يف إجــايل واردات الســلع والخدمــات مــن %37 يف عــام 2020 إىل %42.2 يف عــام 2021. وبلغــت 

نســبتها اىل الناتــج املحــيل اإلجــايل حــوايل %22.6 يف عــام 2021 مقابــل مــا نســبته %16.5 يف عــام 2020. ومــن 

ــد مســتوى 4400 مليــون دوالر. كــا يتوقــع أن تصــل  ــة عــام 2022 عن املتوقــع أن تحافــظ عــى قيمتهــا يف نهاي

نســبتها إىل حــوايل %13.6 مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل يف نهايــة عــام 2022.

الواردات األخرى
ظلــت قيمــة الــواردات األخــرى يف عــام 2021 ثابتــه عنــد قيمــة 3220 مليــون دوالر وهــي نفــس القيمــة التــي 

ــه 1634 مليــون دوالر وبنســبة %33.7 يف عــام 2020، وانخفضــت  ــة بانخفــاض قيمت بلغتهــا يف عــام 2020 مقارن

حصتهــا يف إجــايل واردات الســلع والخدمــات مــن %38.3 يف عــام 2020 إىل حــوايل %30.9 يف عــام 2021. وبلغــت 

ــل مــا نســبته %17.1 يف عــام 2020. ويتوقــع أن  ــج املحــيل اإلجــايل %16.5 يف عــام 2021 مقاب نســبتها اىل النات

تحافــظ الــواردات األخــرى عــى قيمتهــا 3220 مليــون دوالر حتــى نهايــة عــام 2022. كــا يتوقــع أن تصــل نســبتها 

%10 مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل يف نهايــة عــام 2022. 
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2.ميزان الدخل والتحويالت )صايف( 
ارتفــع صــايف ميــزان الدخــل والتحويــالت مبقــدار 705 مليــون دوالر أو مــا نســبته %11.5 يف عــام 2021 ليســجل 6831 

مليــون دوالر مقارنــة بانخفــاض قيمتــه 1956.1 مليــون دوالر وبنســبة %24.2 يف عــام 2020. وتشــكلت نســبته إىل 

الناتــج املحــيل اإلجــايل حــوايل %35.1 يف عــام 2021 مقابــل مــا نســبته %32.5 يف عــام 2020. ويرجــع ارتفــاع صــايف 

ميــزان الدخــل والتحويــالت يف عــام 2021 بدرجــة رئيســية إىل ارتفــاع ميــزان التحويــالت مبقــدار 703 مليــون دوالر 

وبنســبة %11.4 وارتفــاع ميــزان الدخــل مبقــدار 2 مليــون دوالر وبنســبة %10.5 يف عــام 2021. ويــأيت ارتفــاع ميــزان 

التحويــالت نتيجــة ارتفــاع تحويــالت العاملــني مبقــدار 580 مليــون دوالر وبنســبة %15.6 يف عــام 2021 باإلضافــة إىل 

ارتفــاع الســحوبات عــى هبــات املانحــني مبقــدار 123 مليــون دوالر وبنســبة %5.1 يف عــام 2021. وتشــر التوقعــات 

الدخــل  ميــزان  صــايف  ينخفــض  أن 

والتحويــالت يف نهايــة عــام 2022 مبقــدار 

ــل  ــبة %3.1 لتص ــون دوالر وبنس 210 ملي

إىل حــوايل 6621 مليــون دوالر يف حــني 

مــن املتوقــع أن تصــل نســبته %20.5 مــن 

ــام 2022. ــج املحــيل اإلجــايل يف ع النات

 ب.احلساب الرأمسايل واملايل 
الثــاين  املكــون  الحســاب  هــذا  يعتــرب 

مليــزان املدفوعــات، وهــو ميثــل التدفقــات 

يف  تتمثــل  والتــي  والخاصــة  الرســمية 

ــة وأقســاطها املســددة،  القــروض الخارجي

باإلضافــة اىل حركــة االســتثارات الرســمية 

والخاصــة، وقــد ســجل هــذا الحســاب 

ــون دوالر لتشــكل  فائضــاً مقــداره 31 ملي

نســبة الفائــض %0.2 إىل الناتــج املحــيل اإلجــايل يف عــام 2021. كــا تشــر التوقعــات أن ينخفــض صــايف الحســاب 

ميزان المدفوعات
                                                                  مليون دوالر أمريي

2022 2021 2020 البنود
2209 1463 1116 صادرات السلع والخدمات
1722 994 648 الصادرات النفطية
487 469 468 الصادرات غير النفطية

10765 10423 8408 واردات السلع والخدمات
3145 2803 2,074 واردات المشتقات النفطية
4400 4400 3,114 واردات السلع األساسية
3220 3220 3,220 واردات أخرى
-8556 -8536.0 -7,292 الميزان التجاري
6621 6831 6,126 ميزان الدخل والتحويالت
-17 -17 -19 ميزان الدخل

6638 6848 6145 ميزان التحويالت
4538 4301 3,721 تحويالت العاملين
2100 2547 2,424 المساعدات االنسانية
-1935 -2129 -1,166 الحساب الجاري

7 31 29 صافي الحساب الرأسمالي والمالي
0.0 0.0 -13 صافي الحساب المالي
0.0 0.0 622 السهو والخطأ

-1928 -2098 -528 الميزان الكلي
-   تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي إبريل 2022.

جدول 2-4 ميزان املدفوعات
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الرأســايل واملــايل يف نهايــة عــام 2022 مبقــدار 24 مليــون دوالر وبنســبة 77.4 ليســجل مــا قيمتــه 7 مليــون دوالر. 

ــام 2022. ــة ع ــايل يف نهاي ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــوايل %0.1 م ــبته ح ــل نس ــع أن تص ويتوق

 ج.امليزان الكلي
ســجل امليــزان الــكيل عجــزاً قيمتــه 2098 مليــون دوالر، ومثلــت نســبته %10.8 مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل يف 

عــام 2021 مقارنــة مــع عجــز قــدره 528 مليــون دوالر وبنســبة %2.8 إىل الناتــج املحــيل اإلجــايل يف عــام 2020. 

ويعــزى العجــز الحاصــل يف امليــزان الــكيل يف عــام 2021 أساســاً إىل العجــز الحاصــل يف الحســاب الجــاري قيمتــه 

2129 مليــون دوالر يف حــني ارتفــع الحســاب الرأســايل واملــايل بقيمــة 31 مليــون دوالر.

/ الدين العام اخلارجي: 
ً
ثانيا

بالنظــر اىل بقــاء قاعــدة بيانــات الديــن العــام الخارجــي يف فــرع البنــك املركــزي يف صنعــاء، حصــل املقــر الرئيــي 

للبنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن مؤخــرًا عــى برنامــج إدارة الديــون والتحليــل املــايل )DMFAS( مــن األونكتــاد. 

ــة. رغــم  ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــة مبســاعدة الوكال ــون الخارجي ــات شــاملة للدي ــدأ يف إعــداد قاعــدة بيان وب

ــد  ــن )األقســاط والفوائ ــة الدي ــت لخدم ــق مؤق ــا عــى تعلي ــد وحصوله ــي تعيشــها البل الظــروف االســتثنائية الت

املســتحقة( مــن كثــر مــن الــدول واملنظــات واســتمرار البعــض يف تســجيل املتأخــرات، فــإن الجمهوريــة اليمنيــة 

اســتمرت يف خدمــة الديــن لهيئــة التنميــة الدوليــة )IDA( حتــى ال تنقطــع متويالتهــا ومســاعداتها للشــعب اليمنــي 

ــة  ــد املســتحقة( للمؤسســة الدولي ــن الخارجــي )األقســاط والفوائ ــة الدي ــك املركــزي لخدم ــا دفعــة البن ــغ م ليبل

ــون دوالر  ــل 44.3 ملي ــي مقاب ــون دوالر أمري ــه 45.2 ملي ــا قيمت ــو 2022 م ــر- يوني ــرتة يناي ــة )IDA( للف للتنمي

أمريــي خــالل نفــس الفــرتة مــن العــام الســابق.



نرشة التطورات االقتصادية والنقديةنرشة التطورات االقتصادية والنقدية

نرشة ربع سنوية/ العدد )8( سبتمرب 2022

38

امللحق اإلحصائي
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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 يــيل أبــرز مــا تضمنتــه النــرة:

/ الوضع الراهن واآلفاق االقتصادية:
ً
أوال

ميثــل تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل املصــدر الوحيــد الــذي يعتمــد عليــه يف 

تشــخيص تطــور األوضــاع االقتصاديــة العامليــة وتوقعاتهــا املســتقبلية، يف حــني نعتمــد عــى بيانــات الجهــاز املركــزي 

لإلحصــاء يف حــال توفرهــا لتشــخيص أوضــاع االقتصــاد الوطنــي.

/ التطورات النقدية واملصرفية:
ً
ثانيا

يعتــرب 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 واإلســالمية وكذلــك نشــاطاتها املختلفــة.

ــا يتناســب  ــكل دوري ومب ــر بش ــا للن ــات وتجهيزه ــذه البيان ــع ه ــاء بجم ــوث واإلحص ــة للبح ــوم اإلدارة العام وتق

مــع دليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل لعــام 2000 ويعامــل البنــك املركــزي 

البيانــات التــي جمعهــا بشــكل منفــرد عــن املؤسســات املعنيــة بالرسيــة التامــة. وتنــر البيانــات النقديــة بصورتهــا 

ــة املتبعــة وتصنيــف  ــات عنــد إجــراء أي تعديــل يتعلــق باملنهجي ــة( وتتــم مراجعــة هــذه البيان ــة )غــر أولي النهائي

ــواردة يف الجــداول النقديــة واملرصفيــة: البيانــات النقديــة. وفيــا يــيل تعريــف مبضمــون أبــرز املصطلحــات ال

• البنوك: تشتمل عى جميع البنوك التجارية واإلسالمية العاملة يف الجمهورية اليمنية والتي تقبل الودائع .

• الجهاز املرصيف: يشتمل عى البنك املركزي اليمني والبنوك التجارية واإلسالمية العاملة يف اليمن .

• الحكومة: تشتمل عى الحكومة املركزية واملجالس املحلية.

ــة  ــة العام ــات واملؤسس ــات واملعاش ــة للتأمين ــة العام ــى الهيئ ــتمل ع ــي: وتش ــامن االجتامع ــات الض • مؤسس

ــكري . ــي والعس ــد األمن ــات التقاع ــات ومؤسس ــات واملعاش للتأمين

ــة  ــي للحكوم ــركات الت ــات وال ــة( املؤسس ــر املالي ــة )غ ــات العام ــى املؤسس ــتمل ع ــة: تش ــات العام • املؤسس
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ــا. ــرة فيه ــة مؤث ــوة تصويتي ــة و/أو ق مصلح

• القطاع غري الحكومي: ويشمل كل القطاعات املحلية ما عدا الحكومة ومؤسسات الضان االجتاعي .

• 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 والطــالب االجانــب 

الذيــن يقيمــون ألكــر مــن ســنة .

• غــري 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 العائــالت واألفــراد الذيــن لهــم 

مركــز أو مصلحــة اقتصاديــة يف اليمــن ولهــم ســكن دائــم حتــى لــو أقــام بــه بشــكل متقطــع .

• صــايف األصــول الخارجيــة:  ميثــل األصــول الخارجيــة، للجهــاز املــرصيف مطروحــا منهــا الخصــوم الخارجيــة عــى 

ــكل مــن البنــك املركــزي والبنــوك مــن واقــع األصــول  الجهــاز املــرصيف اســتناداً إىل مفهــوم اإلقامــة. ويحتســب ل

والخصــوم الخارجيــة الــواردة يف ميزانياتهــا. 

ــاز  ــة للجه ــس املحلي ــة واملجال ــة املركزي ــى الحكوم ــات ع ــوع املطالب ــل مجم ــة: ميث ــراض الحكوم ــايف اق • ص

ــرصيف. ــاز امل ــدى الجه ــة ل ــع الحكومي ــوع الودائ ــه مجم ــاً من ــرصيف مطروح امل

ــاع  ــة والقط ــات العام ــى املؤسس ــات ع ــوع املطالب ــل مجم ــي: ميث ــري الحكوم ــاع غ ــى القط ــات ع • املطالب

ــيل . ــاص املح الخ

• صــايف البنــود األخــرى: عبــارة عــن مجمــوع األصــول األخــرى للجهــاز املــرصيف مطروحــاً منــه الخصــوم األخــرى 

للجهــاز املــرصيف وهــي البنــود التــي مل تــرد ضمــن تعريــف صــايف األصــول الخارجيــة وصــايف إقــرتاض الحكومــة 

ــة  ــوك التجاري ــدة للبن ــة املوح ــزي وامليزاني ــك املرك ــة البن ــن ميزاني ــي م ــر الحكوم ــاع غ ــى القط ــات ع واملطالب

واإلســالمية .

• 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 املــرصيف لــكل مــن القطــاع 

الخــاص )املحــيل( واملؤسســات العامــة .

ــة  ــة لكاف ــع بالعمــالت األجنبي ــي والودائ ــال اليمن ــع االدخــار وألجــل بالري • شــبه النقــد: يشــمل كل مــن ودائ
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القطاعــات املذكــورة يف تعريــف النقــد لــدى الجهــاز املــرصيف مضافــاً إليهــا ودائــع مؤسســات الضــان االجتاعــي .

• عــرض النقــد: يســاوي النقــد مضافــا اليــه شــبه النقــد ، ويعــادل ايضــا مجمــوع كل مــن صــايف األصــول الخارجيــة 

وصــايف اقــرتاض الحكومــة واملطالبــات عــى القطــاع غــر الحكومــي وصــايف البنــود األخــرى .

• ودائع البنوك لدى البنك املركزي وتشمل اآليت:

1( االحتياطــي اإللزامــي: قيمــة الحــد األدىن الــذي يتوجــب عــى البنــوك االحتفــاظ بــه لــدى البنــك املركــزي اليمني 

مقابــل اإليفــاء بنســبة االحتياطــي اإللزامــي املفروضــة عــى الودائــع لــدى البنــوك .

ــة  ــة املحلي ــي بالعمل ــزي اليمن ــك املرك ــدى البن ــة ل ــة املفتوح ــابات الجاري ــي الحس ــة: وه ــابات الجاري 2( الحس

ــابات. ــذه الحس ــن ه ــال ضم ــداع بالري ــهادات اإلي ــرب ش ــوك. وال تعت ــل البن ــن قب ــة م ــالت األجنبي وبالعم

ــة  ــهيالت وأوراق مالي ــروض وتس ــة ق ــى هيئ ــة ع ــوك التجاري ــن البن ــوح م ــان املمن ــوك: االئت ــلفيات البن • س

ــتثارية . ــا االس ــالمية لعملياته ــوك اإلس ــل البن ــا متوي ــا اليه ــة مضاف مخصوم

• القــروض والســلفيات املمنوحــة للقطــاع الخــاص من قبــل البنوك: يشــمل هذا البنــد القروض والتســهيالت 

املبــارشة املمنوحــة مــن قبــل البنــوك للقطــاع الخــاص باالضافة إىل اســتثارات البنــوك يف أســهم الركات .

ــوك  ــل الصك ــة )بدي ــع الوكال ــل ودائ ــوك: ومتث ــل البن ــن قب ــة م ــروض والســلفيات املمنوحــة للحكوم • الق

ــة . ــندات الحكومي ــة إىل الس ــداع، باإلضاف ــهادات اإلي ــالمية(، ش اإلس

ــام العمــالت  ــة أم ــة الوطني ــرب محــور أســعار رصف العمل ــة: يعت ــرصف والسياســة النقدي • تطــور أســعار ال

األجنبيــة الرئيســية مــن املحــاور التــي يســعى البنــك املركــزي جاهــداً ألســتقرارها عــرب إجــراءات السياســة النقديــة 

الفعالــة لتحقيــق التــوازن االقتصــادي الــكيل بــني العــرض والطلــب وكبــح جــاح التضخــم يف األســعار. وتعتــرب اإلدارة 

العامــة للنقــد األجنبــي وشــئون الرصافــة مصــدر تلــك البيانــات واإلجــراءات.

/ تطورات املالية العامة: 
ً
ثالثا

ــا  ــات يف وقته ــك البيان ــإذا تعــذر الحصــول عــى تل ــة ف ــة للدول ــة العام ــات املوازن ــة مصــدر بيان ــرب وزارة املالي تعت

ــات  ــي وتشــمل بيان ــزي اليمن ــك املرك ــة بالبن ــة للموازن ــن اإلدارة العام ــة م ــات أولي ــاد عــى بيان نضطــر اىل اإلعت

ــى اآليت: ــة ع املوازن

• اإليــرادات العامــة: تشــمل اإليــرادات العامــة عــى إيــرادات النفــط والغــاز واإليــرادات الرضيبيــة املبــارشة وغــر 
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املبــارشة مبــا فيهــا الرســوم الجمركيــة، واإليــرادات غــر الرضيبيــة.

• املنح: وتشمل كافة املبالغ املتحصل عليها كهبات بدون مقابل من الدول الشقيقة والصديقة.

ــث  ــاين والثال ــاب األول والث ــة وتتضمــن الب • النفقــات العامــة:  تشــمل النفقــات العامــة عــى النفقــات الجاري

ــع والخامــس. ــاب الراب ــة والرأســالية عــى الب ــوي النفقــات التنموي ــا تحت حســب التبويــب االقتصــادي بين

• امليــزان الــكيل: ميثــل موقــف املوازنــة العامــة للدولــة ويظهــر مــدى تغطيــة اإليــرادات العامــة لجميــع أوجــه 

اإلنفــاق العــام.

/ القطاع اخلارجي:
ً
رابعا

ــزي  ــك املرك ــرب البن ــنة 2000 يعت ــم )14( لس ــي رق ــزي اليمن ــك املرك ــون البن ــاً لقان ــات: طبق ــزان املدفوع • مي

املســؤول عــن تجميــع إحصــاءات ميــزان املدفوعــات، حيــث كلفــت إدارة ميــزان املدفوعــات التابعــة لــإلدارة العامــة 

للبحــوث واإلحصــاء بتجميــع بيانــات ميــزان املدفوعــات مــن مختلــف الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة، وكــذا مــن 

واقــع مســوحات رشكات االســتثار.

• 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 مطروحــاً منهــا األقســاط املســددة ، مضافــاً إليهــا متأخــرات األقســاط 

والفوائــد.



نرشة التطورات االقتصادية والنقديةنرشة التطورات االقتصادية والنقدية

نرشة ربع سنوية/ العدد )8( سبتمرب 2022 43نرشة ربع سنوية/ العدد )8( سبتمرب 2022

تنبيه:

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

واملاليــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل لعــام 2000، وقــد وضعــت هــذه املالحظــة حتــى يســهل عــى الباحثــني 

واملتابعــني واملهتمــني معرفــة أســباب التغــر يف األرقام.

ــات  ــات والبيان ــع املعلوم ــرب جمي ــنة 2000 تعت ــم )14( لس ــزي رق ــك املرك ــون البن ــن قان ــادة )45( م ــب امل o حس

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

تنــر أيــة معلومــات تكشــف عــن األحــوال املاليــة ألي بنــك أو مؤسســة ماليــة.

o تعتــرب البيانــات الــواردة يف النــرة التــي تردنــا مــن مصادرهــا كالــوزارات واألجهــزة الحكوميــة بيانــات أوليــة قابلــة 

للتغيــر يف حــال تــم تعديلهــا مــن مصدرهــا. 

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

صنــدوق النقــد الدويل.

o تصــدر هــذه النــرة عــن اإلدارة العامــة للبحــوث واإلحصــاء يف البنــك املركــزي اليمنــي – املركــز الرئيــي عــدن 

– الجمهوريــة اليمنيــة.
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