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تاريخية حرجة في غاية الصعوبة  بلحظات  اليوم  اليمن  يمر 
تتقاذفه  واألمواج  النجاة  طوق  عن  يبحث  بات  حيث  والتعقيد 
من كل اتجاه فاقدًا للبوصلة ال يعلم إلى أين ومتى وكيف يمكنه 
االقتصاد  يعاني  األجواء،  هذه  وفي  األمان.  بر  إلى  الوصول 
المالية  وموارده  المادية  إمكاناته  بددت  عميقة  جراح  اليمني 

والبشرية. 

ولرصد التطورات االقتصادية المستجدة ، يتناول هذا اإلصدار 
االقتصادية  التطورات  أبرز  حول  وموجزًا  عامًا  استعراضًا 
التي تشهدها اليمن في الوقت الراهن. فحتى نهاية 2019، ُقدر 
االنكماش التراكمي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحوالي 
45%)1(، وقدرت الخسائر )تكلفة الفرصة الضائعة( التراكمية 
مليار دوالر)2(. وفي وسط   66 بحوالي  االقتصادي  النشاط  في 
أزمة المالية العامة وأزمة القطاع المصرفي وشحة النقد األجنبي 
التجاري  الميزان  عجز  وتنامي  الخارجية  التعامالت  وتقييد 
وتشوه مناخ االستثمار، عاد سعر صرف الدوالر للتصاعد من 
 .2019 سبتمبر  بحلول شهر  ريال/دوالر   600 متجاوزًا  جديد 
الغذاء  سلة  تكلفة  وزادت  والخدمات،  السلع  أسعار  وارتفعت 
 .)3(2019 أغسطس   2015 فبراير  بين   %112 بحوالي  الدنيا 
استعادة  على جهود  التركيز  مع  عاجلة  معالجات  يستدعي  مما 

السالم المستدام وبناء مؤسسات دولة قوية ونزيهة وشفافة.

المقدمـة

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

                                

ســعر الصرف الموازي
في أغسطس 2019. 

يحتاجون إلى مساعدة إنسانية          
عام 2019*.  

 90 % من السكان يفتقرون إلى 
الكهرباء من الشبكة العامة.**

* منظمات األمم المتحدة.
** البنك  الدولي، يونيو 2016.

الخسائر التراكمية في الناتج 
المحلي االجمالي 2019-2015 *.

معدل التضخم التراكمي في ديسمبر 
2018 مقارنة بديسمبر 2014

 اإلنكماش التراكمي في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي خالل 2015 - 2019

نسبـة االكتفاء الذاتي من القمح 
عام 2017.

ريال/دوالر584

مليون شخص24.1

مليار دوالر66

المصادر:مليون شخص24.3  % 45 

 % 110.4 %2.8

1 الناتج املحلي اإلمجايل.
2 املالية العامة وفاتورة الدين العام.

3 سعر الصرف          4 التضخم. 
5 امليزانية املوحدة للقطاع املصريف. 

6 امليزان التجاري. 
 اولويات خمتارة.

في هذا اإلصدار: 

  )أ( تم إعداد توقعات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في شهر مايو 2019، أي قبل االحداث االخير في عدن 
والمناطق المجاورة لها. 

2019)2()أ(،  عام   %2.1 بحوالي  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  ُقدر 
مدعومًا بتحسن مستوى تكيف االنشطة االقتصادية للقطاع الخاص وبالذات في 
مجال الكهرباء والبناء والتشييد الذي يشهد نموًا ملحوظًا باعتباره وعاء للمحافظة 
على القوة الشرائية لمن الزالت لديهم مدخرات بالعملة المحلية. وكذلك، الزيادة 
أسعار  وانخفاض   ،)4(%24.6 بحوالي  الخام  النفط  إنتاج  كميات  في  المتوقعة 
الوقود مقارنة بالمستوى الذي وصلت إليه بين منتصف سبتمبر ومنتصف نوفمبر 
2018. إضافة إلى تحسن الطلب الكلي في االقتصاد متأثرًا بدفع مرتبات موظفي 
الدولة في قطاع الصحة ومعاشات المتقاعدين في عموم البالد، ومواصلة دفع 
تحويالت الرعاية االجتماعية للحاالت الفقيرة. فضاًل عن دفع حوافز للمعلمين. 

 1. الناتج احمللي اإلمجايل.

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

%
مو 

الن
ل 

عد
م

201220112010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.2-15.13.3 3.6 -10.6 -30.5 -14.6 -10.0 0.8 2.1

5.1-15.53.2 2.3 -9.8 -25.1 -14.6 -9.4 -0.1 2.0

-17.6-18.64.1 14.6 -16.5 -74.5 -15.4 -22 27.2 3.6

الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي

الناتج املحلي احلقيقي للقطاعات غري النفطية
الناتج املحلي احلقيقي للنفط والغاز

الشكل)1(: تقديرات معدل منو الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي % 

الـمصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، نشرة احلسابات القومية حىت 2017. وتوقعات عامي 2018-2019 مصدرها وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
الناتج املحلي اإلمجايل مع احلربالناتج املحلي اإلمجايل الكامن بدون احلرب
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66.0 مليار دوالر 

اخلسائر املقدرة 
� الناتج املحلي 
اإلمجايل للفترة

2015-2019 

الشكل)2(: تكلفة الفرصة الضائعة يف الناتج املحلي اإلمجايل )مليار دوالر(

الـمصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدويل، قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2019. 

الناتج  في  التراكمي  االنكماش  قدر  ذلك،  ومع 
عام   %45 بحوالي  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي 
2019 مقارنة بما كان عليه عام 2014)1(. وقدرت 
القيمة المطلقة للخسائر التراكمية في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي )تكلفة الفرصة الضائعة( بحوالي 
الذي  األمر  الفترة)1(.  نفس  دوالر خالل  مليار   66
العمل والدخل وتفاقم معدالت  لتقليص فرص  أدى 

البطالة والفقر

إن انقسام ادارة المالية العامة منذ عام 2016 يجعل من الصعب التوصل إلى حقائق وارقام وتحليالت شاملة لوضع الموازنة العامة الموحدة 
على المستوى الوطني. وتمثل أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه االوضاع االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية في 
البالد، وضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة مرتبات الجزء األكبر من موظفي الدولة ألكثر من عامين، وتعليق سداد خدمة الدين العام 

المحلي الذي عرض القطاع المصرفي ألزمة سيولة خانقة. 
لقد ارتفع الدين العام المحلي من 3180 مليار ريال عام 2014 إلى 6019 مليار ريال في يونيو 2019، وبما يمثل 44.5% و94.1% من 
الناتج المحلي اإلجمالي خالل نفس الفترة على التوالي)5(. وهذا يظهر الزيادة السريعة في حجم وأعباء الدين العام إلى مستويات تنذر بالخطر. 
وأصبحت المالية العامة في الوقت الراهن عاجزة عن سداد خدمة الدين العام نقدًا مما يفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي. ويحمل تراكم 
أعباء الدين العام مخاطر ليس فقط حالية ولكن أيضا مستقبلية كون نفقات خدمة الدين العام ستزاحم بقية النفقات العامة االجتماعية والتنموية 

على الموارد المحدودة اصاًل. 
2 مليار دوالر  بمبلغ  ارتفع  فقد   ،2017-2014 7 مليار دوالر خالل األعوام  الخارجي دون  العام  للدين  المطلقة  القيمة  استقرار  ورغم 
)الوديعة السعودية( عام 2018)5(. وبالتالي، ارتفعت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي االجمالي من 22% عام 2014 إلى %77 
في يونيو عام 2019)ب(. نتيجة انكماش قيمة الناتج المحلي االجمالي وارتفاع سعر صرف الدوالر. وتدهورت الجدارة االئتمانية لليمن أكثر 

نتيجة صعوبة الوفاء بخدمة الدين العام الخارجي.  

2 - املالية العامة وفاتورة الدين العام:
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الشكل)4(: الدين العام املحلي ) مليار ريال(الشكل)3(: الدين العام اخلارجي ) مليون دوالر(

الـمصدر: البنك املركزي اليمين ، يونيو  2019. 

شكلت أزمة سعر الصرف التي وصلت ذروتها بين منتصف سبتمبر ومنتصف نوفمبر 2018 أبرز العوامل المستجدة التي أثرت سلبًا على 
األوضاع المعيشية للمواطنين في البالد. ورغم االنخفاض النسبي في سعر الصرف فيما بعد، إال أنه لم يستقر. فخالل الشهور الماضية من 
العام الجاري 2019، تصاعد سعر الصرف الموازي في المتوسط من 537 ريال/دوالر في يناير 2019 إلى أكثر من 570 ريال/دوالر في 
فبراير ومارس 2019، بل أنه أقترب من 600 ريال/دوالر في بعض ايام الربع األول من عام 2019. ثم تراجع إلى حوالي 513 ريال/دوالر 
في أبريل 2019. وبذلت جهود كبيرة الحتواء أزمة سعر الصرف من قبل البنك المركزي في عدن بما في ذلك تمويل واردات الوقود والسلع 
الغذائية االساسية بسعر صرف تفضيلي. وتفعيل النظام البنكي الخاص بإدارة المراكز المالية للبنوك. وتنشيط وظيفة الرقابة والتفتيش على 
البنوك، مع تدريب مسئولي االمتثال في البنوك على مراجعة وإعداد التقارير المطلوبة. وكذا، تحسين إدارة النقد األجنبي وشئون الصرافة. 
فضاًل عن إعداد تقارير التعرض لمخاطر النقد األجنبي. ومع ذلك، تصاعد سعر الصرف الموازي تدريجيًا حتى بلغ 584 ريال/دوالر في 
أغسطس 2019، مرتفعًا بحوالي 172% مقارنة بما كان عليه بداية 2015 )الشكل 5()6(. وهذا يقود إلى زيادة معدل تضخم أسعار المستهلك، 
واضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية. وبالتالي، تخفيض القيمة الحقيقية للمدخرات والدخل واالستهالك، وتفاقم مستويات الفقر وانعدام األمن 

الغذائي وسوء التغذية خاصة أن اليمن يعتمد على االستيراد في تغطية جل احتياجاته الغذائية وغير الغذائية.

3 - سعر الصرف: 

)ب( الحتساب نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي االجمالي في يونيو 2019، تم االستناد إلى سعر الصرف الموازي )559 ريال / دوالر( في يونيو 2019. 
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الشكل)5(: سعر الصرف املوازي للفترة 2015 - أغسطس 2019 )ريال / دوالر(

الـمصدر: البنك املركزي اليمين ،   2019. 

يتوقع ارتفاع معدل التضخم التراكمي ألسعار المستهلك بحوالي 110.4% في ديسمبر 2018 مقارنة بديسمبر 2014)7(. ويتوقع ارتفاعه 
بحوالي 10% في ديسمبر 2019 مقارنة بديسمبر 2018)2(. ويعود تصاعد االسعار إلى أزمة سعر الصرف، وزيادة األعباء الضريبية، 
وازدواج الرسوم الجمركية، وتقييد حركة السلع داخليًا بين المحافظات وخارجيًا من وإلى اليمن، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. فضاًل عن 

شحة بعض السلع االساسية مثل غاز الطبخ والوقود في بعض االحيان. 

وحسب بيانات السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، كانت أسعار سلع غذائية أساسية في أغسطس 2019 أعلى من فبراير 2015 بحوالي 
104.3% للقمح و91.6% لدقيق القمح و62.1% للسكر و113.9% للرز غير البسمتي و108.6% لزيت الطهي المنتج محليًا. وبالنتيجة، 

ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا بحوالي 112% خالل نفس الفترة)8(. 

ويشهد السوق المحلي اختناقات في عرض البنزين والديزل بين فترة وأخرى، بما في ذلك شحة عرض الوقود في االسبوع الثاني من 
يوليو وفي النصف الثاني من شهر سبتمبر 2019 نتيجة النزاع حول آليات االستيراد واحتجاز السفن. كما يعاني السوق المحلي من شحة 
غاز الطبخ في كثير من المحافظات ألسباب منها محدودية االنتاج المحلي وتنامي الطلب المحلي على غاز الطبخ، مع مزاحمة المركبات 
للطلب المنزلي على الغاز. مما يخلق االسواق الموازية بفوارق حادة في االسعار تتجاوز الضعف. لقد ارتفعت أسعار الديزل والبنزين وغاز 
الطبخ في المتوسط بنسبة 36% و10% و8% على التوالي في يوليو 2019 مقارنة بيوليو 2018)3(. وكانت أسعار البنزين والديزل في كثير 
من المحافظات أعلى بحوالي 185% في أغسطس 2019 مقارنة بفبراير 2015)8(. ومؤخرًا، رفعت شركة النفط في مأرب سعر التجزئة 
ألسطوانة عاز الطبخ )20 كيلو جرام( من 1500 ريال إلى 2200 ريال)8(. وٌيصعب ارتفاع التضخم وصول الفقراء وذوي الدخل المحدود 

إلى السلع والخدمات االساسية, وبالتالي، يقود إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي وتفشي ظاهرة الفقر في البالد. 

4 - التضخم:

**2019*20172018*20152016العام / البند

23.911.91830.710.0معدل تضخم أسعار املستهلك )هناية الفترة %(

اجلدول)1(: معدل التضخم السنوي هناية العام )%(

الـمصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، نشرة أسعار املستهلك، 2018.
            قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية يف وزارة التخطيط والتعاون الدويل، فريق التوقعات االقتصادية، 2019.

* تقديرات        ** اسقاطات
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الشكل)6(: اجتاهات تكلفة أدىن سلة غذائية مساعدة على البقاء على قيد احلياة لـ 7 أشخاص يف الشهر )فرباير 2015 - اغسطس 2019(

الـمصدر: السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، االصدار رقم )49(، يوليو، 2019. 
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الشكل)7(: املبيعات املحلية من الغاز البترويل املسال )غاز الطبخ، ألف طن متري(

الـمصدر: وزارة النفط واملعادن، 2019. 
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الشكل)8(: هيكل أصول القطاع املصريف يف يوليو 2019

تشير البيانات المتاحة حول الميزانية الموحدة للبنوك التجارية واالسالمية 
2018 إلى 3,702  إلى ارتفاع أصولها من 3,509 مليار ريال في ديسمبر 
مليار ريال في يوليو 2019، بمعدل زيادة 5.5%)10(. ومع ذلك، تظهر تفاصيل 
ميزانية البنوك أن الجزء األكبر من األصول البنكية ما زالت خارج السيطرة 
وغير متاحة لالستخدام وهي في شكل أوراق مالية حكومية، وأرصدة )ودائع 
واحتياطي قانوني( لدى البنك المركزي، وقروض للقطاع الخاص جزء كبير 
منها معرض لخطر عدم السداد. مما يفسر استمرار أزمة السيولة في القطاع 

المصرفي )الشكل 8(.
لقد تحسنت االصول الخارجية للقطاع المصرفي بين ديسمبر 2018 ويوليو 
2019 بحوالي 1.2% نتيجة الزيادة في النقد األجنبي لدى البنوك. وجاء ذلك 
رغم انخفاض ارصدتها من النقد األجنبي في البنوك الخارجية واستثماراتها 
الخارجية بسبب الصعوبة في ترحيل السيولة من وإلى اليمن وفي التعامالت 

مع المؤسسات المالية الدولية.
وخالل نفس الفترة، ارتفعت احتياطيات البنوك بحوالي 11.6% نتيجة تراكم ارصدتها لدى البنك المركزي التي معظمها في حكم المجمدة. 
وكذلك، ارتفاع النقد المحلي في خزائن البنوك كون البنوك لم تعد تضع ودائعها في البنك المركزي. وبالتوازي، كان هناك زيادة محدودة في 
قروض وسلفيات القطاع المصرفي بحوالي 1.2% خالل نفس الفترة نتيجة زيادة القروض المقدمة لمؤسسات القطاع العام. وكذلك، زيادة 
القروض للحكومة بحوالي 6.4% الناجمة عن تسجيل خدمة الدين المحلي المستحق على الحكومة للبنوك التي تقيد دفتريًا لكنها ليست متاحة 
نقدًا، وأيضًا، تقديم قروض جديدة. ولألسف، تراجع االئتمان المقدم للقطاع الخاص بحوالي 13.5% رغم أهمية هذه القروض لتحريك النشاط 

االقتصادي وتوليد فرص العمل والدخل. 

5 - امليزانية املوحدة للقطاع املصريف: 

الـمصدر: البنك املركزي اليمين ،   2019. 

يوليو  201420152016201720182019البيان / العام
1.57.07.510.25.5-1.2إمجايل االصول

8.54.91.2-8.30.414.9-االصول اخلارجية:

46.61.050.8-8.1-5.185.4-          نقد اجنيب

5.2-1.013.6-13.421.9-5.3          بنوك يف اخلارج

0.4-3.7-3.4-3.517.9-20.7-          استثمارات اجنبية

6.127.014.729.811.311.6-االحتياطي:

11.1133.013.240.9-30.5-19.7          نقد حملي

9.436.817.023.011.17.8-          ارصدة لدى البنك املركزي

8.22.05.312.61.8-7.1قروض وسلفيات:

1.83.06.612.16.4-8.9          احلكومة

4.812.7-29.3-47.58.2-14.0          املؤسسات العامة

13.5-1.53.015.0-21.5-2.6          القطاع اخلاص

12.817.115.222.52.228.2-اصول اخرى

اجلدول)2(: معدل التغري السنوي ألصول البنوك التجارية واالسالمية للفترة 2014 - يوليو 2019 )%(

الـمصدر: البنك املركزي اليمين ،   2019. 
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وفي جانب الخصوم، نمت إجمالي الودائع في البنوك التجارية واالسالمية بحوالي 5.6% بين ديسمبر 2018 ويوليو 2019. ويعود ذلك 
للقطاع  الخارجية  االلتزامات  انخفضت  المقابل،  المخصصة. وفي  والودائع  الطلب  الودائع تحت  في  الملحوظة  الزيادة  إلى  بدرجة رئيسية 
المصرفي بحوالي 57.4% بين ديسمبر 2018 ويوليو 2019. ويعود ذلك بدرجة رئيسية إلى انخفاض االئتمان/االيداع الممنوح من البنوك 
الخارجية للبنوك المحلية. مما يعكس ضعف ثقة البنوك الخارجية في البنوك المحلية في ظل تصنيف اليمن منطقة ذات مخاطر مرتفعة، األمر 

الذي يقلص قدرة البنوك المحلية على منح االئتمان وتمويل االستيراد.

يوليو  201420152016201720182019البيان / العام
7.07.510.25.5-1.21.5إمجايل اخلصوم

5.64.58.95.6-0.03.4الودائع:

-31.6-49.925.5-35.1181.235.8        احلكومة

3.051.00.49.830.315.6        حتت الطلب

4.02.53.13.5-3.018.3        ألجل 

12.82.49.42.2-5.46.8        االدخار

10.44.14.40.3-7.2-3.7        بالعمالت االجنبية

3.054.1-10.2-3.6-2.5-20.0        خمصصة

-97.957.4-0.37.7-3.025.8االلتزامات اخلارجية:

-103.459.4-7.5-0.7-3.625.5        بنوك باخلارج

-17.46.8-17.39.9-30.2-5.6        غري مقيمني

1.02.0----        سلفيات من بنوك خارجية

6.38.112.218.311.29.0خصوم اخرى:

-77.485.036.29.030.1100.0        سلفيات من البنك املركزي

5.14.31.011.67.213.7        راس املال واالحتياطي

7.010.519.622.213.17.8        خصوم متنوعة

اجلدول)3(: معدل التغري السنوي خلصوم البنوك التجارية واالسالمية للفترة 2014 - يوليو 2019 )%(

الـمصدر: البنك املركزي اليمين ،   2019. 

تعرضت التجارة الخارجية لصدمة قوية خالل سنوات الحرب والصراع حيث انخفضت قيمة الصادرات السلعية بحوالي 80% وانخفضت 
الواردات السلعية بـ 20% عام 2018 مقارنة بما كانت عليه عام 2014)11(. ولذلك، ارتفع عجز الميزان التجاري من حوالي 3.9 مليار 
دوالر عام 2014 إلى حوالي 5.5 مليار دوالر عام 2018، ويقدر أن يبلغ 5.8 مليار دوالر عام 2019 )الجدول 4()11(. ويعود تدهور التبادل 
التجاري مع العالم الخارجي إلى عدة عوامل أبرزها: شحة النقد األجنبي وتأثر القدرة االستهالكية واالنتاجية للبلد، وتأخر دخول وتخليص 
السفن في الموانئ اليمنية، وإغالق بعض المنافذ البرية والجوية الرئيسية وتعرضها لألضرار المادية. إضافة إلى مغادرة شركات النفط والغاز 
األجنبية من اليمن. وبالتالي، ُصنف اليمن في ثاني أسوء مرتبة عالميًا في مؤشر التجارة عبر الحدود في تقرير البنك الدولي حول بيئة أداء 

االعمال الصادر في يناير 2019)12(. 
لقد كانت صادرات النفط والغاز أهم روافد العملة الصعبة الالزمة لتغذية االحتياطيات الخارجية من النقد األجنبي وتمويل الواردات السلعية 
ودعم استقرار سعر الصرف حيث شكلت أكثر من 80% من إجمالي الصادرات السلعية قبل الحرب الجارية. ومنذ بداية أبريل 2015، توقف 
تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال باستثناء تصدير كميات محدودة من النفط الخام. مما ساهم بقوة في تقليص تدفق النقد األجنبي إلى 

البالد وتدهور العملة الوطنية. 

6 - امليزان التجاري:          

2019**2018*2017*2016**20142015* البيان / العام
78621444431130115691,382.3الصادرات السلعية

11,7776,3096,7986,5167,1047,230الواردات السلعية

5,848-5,535-5,215-6,367-4,865-3,915-امليزان التجاري )الصادرات – الواردات(

هيكل الصادرات السلعية %
100.0100.0100.0100.0100.0100.0الصادرات السلعية:

81.468.219.563.678.880.0    صادرات النفط والغاز

18.731.880.536.421.220.0    الصادرات غري النفطية

هيكل الواردات السلعية %
100.0100.0100.0100.0100.0100.0الواردات السلعية:

16.313.516.125.229.728.7     الواردات النفطية

83.786.583.974.870.371.3     الواردات غري النفطية

الـمصدر: البنك املركزي اليمين، 2019. 

اجلدول)4(: الصادرات والواردات السلعية )مليون دوالر(

*بيانات أولية          **توقعات
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وفي عام 2018، بلغت كمية صادرات النفط الخام من حضرموت وشبوة حوالي 10.8 مليون برميل، ويتوقع ارتفاعها إلى 13.5 مليون 
برميل عام 2019، بمعدل زيادة 24.6%. أي أن كمية النفط الخام المتوقعة لعام 2019 ستمثل حوالي ثلث حصة الحكومة في كمية انتاج النفط 
الخام عام 2014. ويظهر الشكل )9( الكميات الفعلية من النفط الخام المصدرة موزعة شهريًا خالل الفترة ديسمبر 2017 - يونيو 2019)4(. 
وفي حين تواصل إنتاج الغاز البترولي المسال الذي يستهلك محليًا ألغراض الطبخ في الغالب، فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال ال زالت 

متوقفة منذ أبريل 2015. كما أن صادرات النفط من مأرب عبر ميناء رأس عيسى الزالت متوقف أيضًا. 
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الشكل)9(: صادرات النفط اخلام باملليون برميل شهرياً خالل ديسمرب 2017 - يونيو 2019

الـمصدر: وزارة النفط، دائرة تسويق النفط اخلام، 2019. 

أولويات خمتارة: 
تقييم وإصالح الصناديق والوحدات االقتصادية بما يضمن كفاءة وفاعلية أداءها، وتوجيه فائض مواردها نحو االستثمار المستدام.	  
إعداد دراسات لتحليل الدين العام المحلي وتحديد بدائل مناسبة لتقليصه.	  
تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مناطق االستقرار النسبي لتقديم بعض الخدمات بصيغ الشراكة المالئمة.	  
إعداد دراسات جدوى للفرص االستثمارية وعرضها على القطاع الخاص مثل إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وانتاج البطاريات وإعادة 	  

تدويرها، وإعادة تدوير القمامة لصالح إنتاج الوقود، وإنتاج اعالف للدواجن.
تشغيل محطات الطاقة الكهربائية المتوقفة وإيكال التوزيع للقطاع الخاص بما يضمن دفع فواتير الكهرباء واستدامة توصيل الكهرباء 	  

بسعر مناسب.
إعطاء أولوية لصيانة اسطوانات الغاز المنزلي إلنقاذ أرواح األسر. 	  
إدخال الوحدة الخامسة للغاز البترولي المسال إلى الخدمة.	  
تسهيل التعامالت مع العالم الخارجي وبالذات واردات الوقود، ونقل ارصدة البنوك من النقد االجنبي واألدوية عبر المطارات.	  
مواصلة تمويل واردات السلع االساسية والوقود بسعر صرف تفضيلي.	  
تطوير آليات جباية واستخدام وتنمية موارد الوقف والزكاة بما يسمح بالتخفيف من الفقر.	  
زيادة نسبة المساعدات والمنح الخارجية المخصصة لبرامج سبل العيش ومكافحة الفقر.	  
إعطاء أولوية لصيانة الطرق االسفلتية المتضررة لتفادي اتساع اضرارها عبر اتاحة الموارد الكافية لصندوق صيانة الطرق. 	  
إعطاء أولوية لدفع مرتبات المعلمين، والتصدي لظاهرة الغش في االختبارات العامة مع تغطية نفقات االختيارات العامة لطالب التعليم 	  

االساسي والثانوي.
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أهم املصادر:
1 -  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية، مايو 2019.

2 -  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية، فريق التوقعات االقتصادية، مايو 2019.     
3 -  السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، االصدار رقم )48(، يوليو، 2019.

4 -  وزارة النفط والمعادن، دائرة تسويق النفط الخام، 2019.
5 -  البنك المركزي اليمني، بيانات الدين العام للفترة -2014 يونيو 2019. 

6 -  البنك المركزي اليمني، بيانات سعر الصرف، أغسطس 2019.  
7 -  الجهاز المركزي لإلحصاء، نشرة أسعار المستهلك، 2019.

8 -  السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، االصدار رقم )49(، أغسطس، 2019.
9 -  وزارة النفط والمعادن، بيانات مبيعات الغاز البترولي المسال، 2019.

10 - البنك المركزي اليمني، بيانات الميزانية الموحدة للبنوك التجارية واالسالمية، 2019.
11 - البنك المركزي اليمني، تقديرات ميزان المدفوعات، 2019.

12 - البنك الدولي، تقرير بيئة أداء األعمال، 2019.

أ.عبداملجيد البطليمعلومات اإلتصال: ملزيد من املعلومات حول موضوعات النشرة، ميكن التواصل مع:   
 الربيد اإللكتروين: aalbataly@gmail.com    موبايل:967771555730+

* هذا االصدار بدعم من املكتب القطري ملنظمة اليونيسف
www.mpic-yemen.org


