
اإلقتصاد اليمني في سطور
العدد )الثامن( أكتوبر 2015

اإلفتتاحية

للدولة،  العامة  الموازنة  الفرد،  ودخل  االقتصادي  النمو  اتجاهات  على  الحرب  تداعيات  المكون  هذا  يتناول 
واالحتياطيات الخارجية من النقد األجنبي وتضخم أسعار المستهلك، وذلك على النحو التالي:

يتوقع انكماش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من 13.3 مليار دوالر عام 2014 إلى 8.7 مليار دوالر عام 
معظم  في  للحرب  المباشرة  اآلثار  أهمها  عديدة  ألسباب  ذلك  ويعود   .2015 عام   % -34.6 بحوالي  2015،أي 
المحافظات اليمنية )عدن، وتعز، وصعدة، وأبين، لحج، الضالع، مأرب، عمران، صنعاء، إب، الجوف، والحديدة 
االقتصادية  األنشطة  من  كثير  وتعطيل  والخاصة  العامة  والمنشآت  التحتية  البنى  لتدمير  أدت  والتي  وحجة( 
واالستثمارية. إضافة إلى وجود أزمات حادة في الوقود والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية. 
وكذلك، تعليق دعم المانحين الذي بلغ حوالي 7.1 مليار دوالر خالل الفترة 2012-2014. وتدني النفقات العامة 
للدولة وتجميد البرنامج االستثماري العام. فضاًل عن تعثر إنتاج النفط الخام وتوقف الصادرات النفطية وغير النفطية 

وتقييد الواردات من الخارج.

وفي مسار موازي، أنخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى مستويات مقلقة، حيث يقدر 
بحوالي 326 دوالر للفرد فقط عام 2015. مما يعني انزالق مزيد من السكان تحت خط الفقر ارتفاع مستويات انعدام 

األمن الغذائي المرتفع أصاًل، ومزيد من انتشار سوء التغذية بين األطفال.

اجتاهات املؤشرات االقتصادية الكلية:

تداعيات الصراع على املؤشرات االقتصادية الكلية

انكماش النمو االقتصادي:

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمن

شهد االقتصاد اليمني صدمات متوالية خالل الفترة الماضية، حيث نجمت الصدمة األولى عن األزمة المالية 
الوضع االقتصادي  تدهور  الخام وبالتالي  النفط  لتراجع أسعار وإيرادات  أدت  التي   2008 نهاية عام  العالمية في 
والمالي والنقدي عامي 2009-2010. وتجلت الصدمة الثانية في عملية التغيير السياسي عام 2011 وما صاحبها 
وجاءت  للسكان.  المعيشية  والحياة  الكلية  االقتصادية  والموازين  المؤشرات  في  حاد  وتدهور  أمنية  اختالالت  من 

الصدمة الثالثة في النصف الثاني من عام 2014. 

وقبل أن يتعافى االقتصاد اليمني من الصدمات السابقة، أتسع نطاق الصراعات المسلحة في البالد خالل العام 
الجاري 2015، مما أدى إلى مزيد من تدهور الوضع االقتصادي والمعيشي للسكان بصورة حادة. وفيما يلي تحليل 
موجز لتداعيات الحرب على اتجاهات أبرز المؤشرات االقتصادية الكلية. وكذلك، استعراض التحديات والمخاطر 

الرئيسة أمام االقتصاد، وأيضًا، اقتراح أبرز الحلول والتدخالت ذات األولوية.

1

النمو  )مثل  الكلي  االقتصاد  مؤشرات  تعتبر 
العام  الموقف  الفرد،  دخل  متوسط  االقتصاد، 
التضخم   ومعدل  الصرف،  سعر  العامة،  للموازنة 
العامة  الحالة  يقيس  الذي  الترمومتر  بمثابة   )...
الكيان  في  التدهور  أو  التحسن  ودرجة  لالقتصاد. 
على  تعاقبت  وقد  وأبعاده.  جوانبه  بكل  االقتصادي 
الصدمات االقتصادية  الوطني سلسلة من  االقتصاد 
العالمية  المالية  االزمة  من  بدا  السياسية  واالزمات 
في أواخر عام 2008 وتدهور أسعار النفط ومرورًا 
االخيرة  األزمة  ثم   2011 عام  الشعبية  باالنتفاضة 
المستفحلة منذ عام 2014 وحتى اآلن والتي الزالت 

تلقي بظاللها على المشهد االقتصادي. 
وأوهنت  االقتصادي  النمو  عوامل  اثخنت  لقد 
عمل  فرص  توليد  على  قادرًا  يعد  فلم  الحيه،  قواه 
المتصاص البطالة، كما تجمدت كثير من قطاعاته 
المؤشرات  وأصبحت  الحية  وخالياه  االقتصادية 
التدهور مع مرور كل  االقتصادية تشهد مزيدًا من 
هي  حرجة  مرحلة  بالفعل  االقتصاد  ودخل  يوم. 
الخدمات  انهارت  حيث  االنعاش.  غرفة  إلى  أقرب 
واختفت  االقتصادي  النشاط  وانكمش  األساسية 
المشتقات النفطية وتصاعدت أسعار السلع وانتعشت 
األسواق السوداء وخاصة للمشتقات النفطية وأسعار 

الصرف. 
وأمام هذا المشهد االقتصادي المريع تحاول وزارة 
هذا  من  االقتصاد  إنقاذ  الدولي  والتعاون  التخطيط 
المصير الكارثي فشرعت في إعداد برنامج إلعادة 
بالتعاون مع  االعمار والتنمية والتعافي االقتصادي 
لهذا  المؤسسية  األطر  واستكملت  التنمية.  شركاء 
البرنامج وسيجري في األيام القادمة تقييم األضرار 
وتحديد االحتياجات ومن ثم المضي في تنفيذ برنامج 
إعادة االعمار والتنمية وخاصة بعد أن تتوقف رحى 

الحرب وتتجه الجهود نحو التنمية والبناء.
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أ.د/محمد عبد الواحد الميتمي
 وزير التخطيط والتعاون الدولي
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نفقات املوازنة العامة للدولة خالل الفترة يناير- يوليو من عامي 2014 و2015 )مليار ريال(

بنسبة  للدولة  العامة  اإليرادات  إجمالي  انخفاض  إلى  األولية  البيانات  تشير 
-48.5% خالل الفترة يناير- يوليو من عام 2015 مقارنة بما كانت عليه في نفس 
العامة  اإليرادات  مكونات  مختلف  تدهور  إلى  ذلك  ويعود   .2014 عام  من  الفترة 

للدولة.

كميات  بتراجع  متأثرة   %  52.5– بنسبة  والغاز  النفط  إيرادات  تراجعت  لقد 
إنتاج النفط الخام وأسعاره العالمية في الربع األول من عام 2015 وتوقف صادرات 
النفط والغاز كليًا في الشهور الالحقة )أبريل- يوليو 2015(.ولذلك، انخفضت نسبة 
يوليو  يناير-  العامة خالل  اإليرادات  إجمالي  من   % 40.1 من  النفطية  اإليرادات 

2014 إلى 37.0 % خالل نفس الفترة من عام 2015.

وفي نفس االتجاه،انخفضت إيرادات المنح والقروض الخارجية بصورة حادة 
من 604.4 مليون دوالر خالل الفترة يناير- يوليو من عام 2015  إلى 11.6 مليون 
دوالر خالل نفس الفترة من عام 2015، أي بنسبة – 98.1 %.بسبب توقف دعم 
المانحين للموازنة العامة للدولة. وبالنتيجة، انخفضت نسبة مساهمة المنح والقروض 
وبالنسبة  التوالي.  على  الفترة  نفس  خالل   %  0.5 إلى   %  12.1 من  الخارجية 
لإليرادات الضريبية وغير النفطية األخرى فقد انخفضت بنسبة 45.9- % بسبب 
مساهمة  نسبة  ارتفاع  ورغم  االقتصادي.  األنشطة  وانكماش  المسلحة  الصراعات 
اإليرادات الضريبية وغير النفطية األخرى في إجمالي اإليرادات العامة، فإن قيمتها 

المطلقة قد انخفضت كما يبين الجدول أدناه. 

تشير البيانات الفعلية األولية إلى انخفاض إجمالي النفقات العامة من 1246.4 مليار ريال خالل الفترة 
يناير-يوليو 2014  إلى 922.4 مليار ريال خالل نفس الفترة من عام 2015، وذلك بمعدل –26.0 %. 

ويعود ذلك إلى تراجع كل من النفقات الجارية والرأسمالية معًا. 

لقد انخفضت النفقات الجارية بحوالي 24.2- % خالل الفترة يناير- يوليو 2015، ويرجع ذلك بدرجة 
رئيسة إلى انخفاض نفقات الصيانة والسلع والخدمات. وكذلك انخفاض نفقات اإلعانات والمنح والمنافع 
االجتماعية نتيجة توقف دعم المشتقات النفطية، وعدم صرف اإلعانات النقدية للمستفيدين من صندوق 

الرعاية االجتماعية.

أما النفقات الرأسمالية فقد تم تجميدها بصورة شبه تامة )الباب الرابع(، وعند جمعها مع التحويالت 
 .2015 يناير-يوليو  بحوالي–%53.9 خالل  تراجعت  أنها  نجد  الخارجية  القروض  وتسديد  الرأسمالية 
ويأتي هذارغم أهمية النفقات الرأسمالية في دعم النمو االقتصادي وتوليد فرص العمل والتخفيف من الفقر.

ونظرًا النهيار اإليرادات العامة، أصبحت الموازنة غير قادرة على تغطية كثير من النفقات األساسية 
ويتم التركيز في الوقت الراهن على دفع نفقات األجور والمرتبات للموظفين ومدفوعات الفائدة على الدين 
العام وجزء من احتياجات تشغيل المرافق العامة. ومع ذلك، فإن جزء كبير من هذه النفقات يمول عبر 

االقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني.   

أدى الصراع المسلح الجاري في البالد إلى فقدان كثير 
من فرص العمل والدخل وارتفاع قياسي في أسعار السلع 
األساسية والوقود. ورغم ضآلة مبلغ اإلعانات النقدية التي 
يقدمها صندوق الرعاية االجتماعية للفقراء الذي يتراوح 
إلى   14 حوالي  يعادل  ما  )أي  ريال   6000-3000 بين 
28 دوالر( شهريًا لكل حالة )أسرة(، فإنه لم يتم صرف 
أنه  كما  اآلن،  حتى   2015 عام  بداية  منذ  اإلعانات  تلك 
من غير المحتمل أن يتم صرف تلك اإلعانات في المدى 
من  هم  المستفيدين  من  حوالي 26.3%  وكون  القصير. 
من  النوع  هذا  فإن  عائل،  بدون  والنساء  األيتام  األطفال 
يستدعي  وهذا  اإلنسانية.  اإلعانات  ضمن  يعد  اإلعانات 
68.1 مليار ريال  لتوفير حوالي  القيام بمعالجات عاجلة 
 1.5 أكثر من  2015، يستفيد منها  يناير- سبتمبر  للفترة 

مليون حالة. 

تدهور وضع املوازنة العامة للدولة
أ - اإليرادات العامة للدولة )يناير-يوليو، 2015(: 

ب - النفقات العامة للدولة ) يناير- يوليو، 2015(:

البيـــــــــــــان
يناير-مارس
مليار ريال

معدل 
التغري  

%

أبريل-يوليو
مليار ريال

معدل 
التغري  

%

)يناير-يوليو(
مليار ريال

معدل 
التغري  

%

 % من إمجايل اإليرادات 
العامة )يناير-يوليو(

20142015201420152014201520142015

48.5100.0100.0-64.81074.4552.8-16.4714.0251.4-360.4301.4إجمالي االيرادات العامة

52.540.137.0-80.3431.2204.7-24.8215.342.3-215.8162.3    1- اإليرادات النفطية 

45.959.963.0-58.1643.2348.1-3.8498.7209.1-144.5139.0    2- اإليرادات غير النفطية

98.112.10.5-100.0129.92.5-129.90.0-0.02.5    3- المنح والقروض الخارجية ومنها:

10.50.4 97.8-100.0112.72.4-112.70.0-0.02.4                              - المنح الخارجية

البيـــــــــــــان

يناير-مارس
معدل مليار ريال

التغري  
%

أبريل-يوليو
معدل مليار ريال

التغري  %

)يناير-يوليو(
معدل مليار ريال

التغري  
%

)يناير-يوليو(
% من إمجايل النفقات

20142015201420152014201520142015

26.0100.0100.0-31.51246.4922.4-18.0736.7504.4-509.7418.1اجمالي النفقات العامة:

24.294.196.3-28.61173.1888.7-18.1682.8487.2-490.3401.5    النفقات الجارية

53.95.93.7-68.173.333.8-14.553.917.2-19.416.57    النفقات الرأسمالية*

* تتضمن التحويالت الرأمسالية وتسديد القروض اخلارجية.
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الصافي  العجز  قيمة  ارتفاع  األولية،  الفعلية  البيانات  تظهر 
للموازنة العامة للدولة من –172 مليار ريال خالل الفترة يناير- 
يوليو 2014 إلى –369.6 مليار ريال خالل نفس الفترة من عام 
2015. وقد تنوعت مصادر تمويل عجز الموازنة العامةخالل 
الفترة يناير- يوليو 2014 حيث ساهمت السندات الحكومية بأكبر 
الصكوك  التمويل، وساهمت  إجمالي  35.9 % من  بلغت  نسبة 
اإلسالمية بـ 25.2 %، وأذون الخزانة بـ 19.3 %، أما البنك 
تمويل  إجمالي  19.6 % من  بنسبة  فقد ساهم  اليمني  المركزي 

عجز الموازنة. 

تمويل  تغيرت مصادر   ،2015 يوليو  يناير-  الفترة  وخالل 
بدرجة  تعتمد  وأصبحت  جذرية  بصورة  العامة  الموازنة  عجز 
رئيسة على االقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني الذي 
الموازنة،  عجز  تمويل  إجمالي  من   %  113.5 بتغطية  ساهم 
وساهمت السندات الحكومية )السندات المباعة لصناديق التقاعد( 
بنسبة 16.2 %. ويعد االقتراض المباشر من البنك المركزي من 
قيمة  األسعار وتضعف  تشعل  التي  التضخمية  التمويل  مصادر 

العملة الوطنية، لذلك،يوصي االقتصاديون بتجنب هذا النوع من التمويل. وبالنسبة لمصادر التمويل األخرى، فقد احجمت البنوك اإلسالمية عن شراء الصكوك اإلسالمية، 
بسبب عدم استقرار األوضاع االقتصادية والسياسية واألمنية في البالد، وحاجتها للسيولة لمواجهة الزيادة في طلبات المودعين. وقام القطاع الخاص والبنوك التجارية ليس 

فقط بوقف شراء أذون خزانة جديدة بل أيضًا قاما بالتخلص من جزء من أذون الخزانة التي يملكونها لنفس السبب السابق ذكره.

ج - مصادر تمويل عجز الموازنة العامة )يناير-يوليو، 2015(:
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80.0

100.0

60.0

40.0

20.0

0.0

-20.0

-40.0

ينايرفرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو

االقتراض املباشر من البنك املركزي لتمويل عجز املوازنة العامة )مليار ريال(

إمجايل إحتياطيات البنك املركزي من النقد األجنيب )مليار دوالر(

البيـــــــــــــان
يناير-مارس
معدل مليار ريال

التغري  %

أبريل-يوليو
معدل مليار ريال

التغري  %

)يناير-يوليو(
معدل مليار ريال

التغري  %

التوزيع النسيب %
)يناير-يوليو(

20142015201420152014201520142015

21.922.6253.01016.9172.0369.6114.9100.0100.0-149.3116.7التمويـــــــــل:

10.9132.11116.622.9287.61156.633.7419.71143.719.6113.5      - البنك المركزي

3.035.916.2-29.661.759.9-33.740.219.128.019.7      - السندات الحكومية

29.7-430.919.3-109.9-54.392.333.2-28.2-190.5-55.6-61.4      - اذون خزانة

100.025.20.0-100.00.00.00.043.30.0-43.30.0      - الصكوك االسالمية

يعد مؤشر االحتياطيات الخارجية من النقد األجنبي أحد أهم المؤشرات النقدية 
التي تعكس الجدارة االئتمانية لالقتصاد الوطني وتمنح الثقة للمستثمرين وتستخدم 
لتحقيق االستقرار في سعر صرف العملة الوطنية. وتظهر البيانات أن احتياطيات 
البنك المركزي اليمني من النقد األجنبي )متضمنًا الوديعة السعودية بمبلغ 1 مليار 
دوالر(انخفضت من 5.23 مليار دوالر في يناير 2014 إلى 4.6 مليار دوالر في 
 2014 يوليو  شهر  في  دوالر  مليار   5.25 ذروتها  لتصل  ارتفعت  ثم  مايو،  شهر 
مدعومة بالدعم الخارجي الذي حصل عليه اليمن من المانحين. وبعد ذلك، اتجهت 

االحتياطيات الخارجية نحو التناقص التدريجي إلى أدني قيمة لها )منذ بداية العقد 
الماضي( 2.6 مليار دوالر في شهر سبتمبر 2015، متأثرة بتدهور الوضع السياسي 
واألمني في البالد، وتوقف الصادرات، وتعليق دعم المانحين واستخدام االحتياطيات 
حال  األساسية.وفي  الغذائية  والسلع  النفطية  المشتقات  واردات  فاتورة  لتغطية 
استمرار الحرب وتعليق الصادرات، يتوقع استمرار تراجع االحتياطيات الخارجية. 
وهذايشكل تهديدًا قويًا للعملة الوطنية وتصاعد التضخم، وبالتالي مزيد من تدهور 

مستويات المعيشة للسكان.

تآكل االحتياطيات اخلارجية من النقد األجنيب: 
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سعر الصرف )ريال/دوالر(

اجتاهات أسعار الدقيق والديزل مقارنة بفرباير 2015

معدل تضخم أسعار املستهلك )متوسط الفترة(%

أتسم سعر صرف العملة الوطنية باالستقرار خالل الفترة 
ريال/دوالر.   214.9 حوالي  عند   2014-2012 االنتقالية 
وتدفق  الصرف،  سعر  لسياسة  حكيمة  إدارة  بوجود  مدعومًا 
السياسي  المشهد  في  نسبي  تحسن  المانحين،وحدوث  دعم 

واألمني مما رفع مستوى الثقة في العملة الوطنية.

ومنذ يناير 2015، يعاني سوق الصرف المحلي شحة في 
ودائعهم  لسحب  البنوك  نحو  المودعين  وأتجه  الدوالر.  توفر 
بالعملة األجنبية وخاصة بعد بدء العمليات العسكرية لعاصفة 
الحزم في نهاية مارس 2015. ولحماية العملة الوطنية، قامت 
األجنبي  النقد  في  التعامل  بتقليص  البالد  في  العاملة  البنوك 
وأتاحت للعمالء سحب أرصدتهم بالريال اليمني فقط )مع إتاحة 
سحب النقد األجنبي بين وقت وأخر وفقًا لما يتوفر لدى البنوك 
الدوالر  صرف  سعر  ارتفع  وبالنتيجة،  األجنبي(.  النقد  من 
في السوق الموازي إلى حوالي 225 ريال/دوالر في مارس 
2015.وخالل أغسطس- أكتوبر2015، أرتفع سعر الصرف 
بصورة أكبر متراوحًا بين 240-250 ريال/دوالر)لمزيد من 

التفصيل أنظر العدد السادس لنشرة المستجدات(.

شهدت أسعار المستهلك تصاعدًا ملحوظًا 
الجاري  العام  من  الماضية  الشهور  خالل 
2015، حيث وصلت األسعار المحلية ذروتها 
تدريجيًا  انخفضت  ثم  ومايو  أبريل  شهر  في 
أن  لبثت  مما  أنها  إال  الالحقة،  الشهور  خالل 
 .2015 سبتمبر  خالل  أخرى  مرة  تصاعدت 
الغذاء  برنامج  الصادرة عن  للمعلومات  فوفقًا 
استمرت  فقد   ،2015 سبتمبر  لشهر  العالمي 
ومن  والوقود،  األساسية  الغذائية  السلع  ندرة 
تعز،  كانت:  تأثرًا  المحافظات  أكثر  ضمن 
الحديدة، مأرب، حجة، الجوف، صعدة، لحج، 
البيضاء، وأبين. وبالنتيجة، أرتفع متوسط سعر 
الوقود بحوالي 250 % مقارنة بمستوياته في 
فبراير 2015، وبلغ حوالي 400 % في كل 
من صنعاء والحديدة وتعز. أما سعر الدقيق فقد 
ارتفع بحوالي 45 % في المتوسط في سبتمبر 
 )% 100 من  أكثر  تعز  في  )وأرتفع   2015
وبناء   .2015 فبراير  في  بمستوياته  مقارنة 
)الجزئية(  الغذاء  سلة  تكلفة  ارتفعت  عليه، 
بأكثر من30 % في المتوسط خالل نفس الفترة 
في  و50 %  الحديدة  في   % 55 بـ  )ارتفعت 

عدن(.

متوسط  يبلغ  أن  يتوقع  عامة،  وبصورة 
معدل تضخم أسعار المستهلك حوالي 30 % 
عام 2015. ويعود تصاعد معدل التضخم إلى 
البالد  الدائرة في  الحرب  أهمها  أسباب عديدة 
السلع  وندرة  للموانئ  إغالق  من  رافقها  وما 
وارتفاع  الكهرباء،  وغياب  والوقود  األساسية 
السوق  واتساع  الوطنية،  العملة  سعر صرف 
مزيد  إلى  يقود  وهذا  واالحتكار.  السوداء 
وتدهور  للمواطنين  الشرائية  القوة  تآكل  من 
الدخل  وذوي  للفقراء  المعيشة  مستويات 

المحدود.

تدهور قيمة العملة الوطنية:

تصاعد معدل التضخم:
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تصاعد الحرب الدائرة في البالد، وتفكك كيان ومؤسسات الدولة، وتدمير كثير من المرافق الحيوية والمنشآت العامة والخاصة.	  
تعثر حركة الموانئ الجوية والبحرية وتضررها من الحرب، وتوقف الصادرات وتقييد الواردات من الخارج. 	  
ندرة الوقود وغياب الكهرباء وشحة السلع وتدني الخدمات األساسية.	  
تعثر عجلة النشاط االقتصادي واالستثماري، وتدني فرص العمل والدخل وتفاقم مستويات البطالة والفقر.	  
شحة الموارد الحقيقية للموازنة العامة للدولة، واالعتماد علىاالقتراض المباشر من البنك المركزي الذي غطى أكثر من نصف النفقات العامة في الشهور األخيرة. مع 	  

تجميد البرنامج االستثماري العام، وتدني نفقات تشغيل الخدمات األساسية، وتوقف صرف اإلعانات النقدية للفقراء. 
تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الصرف،وتآكل االحتياطيات الخارجية من النقد األجنبي.إضافة إلى تقييد التحويالت الخارجية الواردة بالدوالر.وكذلك، 	  

إنتشار السوق السوداء للتعامل بالسلع األساسية وتنامي ظاهرة اإلحتكار.
توقف دعم المانحين التنموي، واالقتصار على الدعم اإلنساني المحدود.	  
خروج كثير من الكفاءات المحلية واألجنبية، وهروب رؤوس األموال إلى الخارج.	  

أبرز التحديات واملخاطر:

التدخالت ذات األولوية:

2

3
في سبيل تجاوز التحديات والمخاطر التي تواجه االقتصاد الكلي، يوجد كثير من القضايا التي ينبغي التركيز عليها. وفيما يلي حزمة األولويات العاجلة التي يقترح 

تنفيذها خالل فترة الصراع )الوقت الراهن(، وكذلك التدخالت ذات األولوية المقترحة عقب التوصل لتسوية سياسية:  

أثناء الصراع التدخالت ذات األولويةالقضايا الرئيسة
)عاجل(

بعد الصراع 
)متوسط املدى(

التوصل لتسوية 
سياسية مستدامة

التوصل لتسوية سياسية مستدامة.	  
صياغة رؤية وطنية شاملة إلعادة اإلعمار والتنمية، بحيث تكون جاهزة للتنفيذ عند وقف الحرب.	  

توفري السلع 
واخلدمات األساسية 

توفير الوقود بصورة منتظمة إلعادة الحياة للنشاط االقتصادي واإلنساني وتسهيل الوصول لخدمات المياه والكهرباء 	  
والصحة.

تشجيع القطاع الخاص على استيراد الوقود، وتسهل استيراد األدوية عن طريق المطارات الجوية.	  
ضمان حرية التجارة الخارجية، وتقليص الواردات غير الضرورية التي لها بدائل محلية )مؤقتًا(.	  

إعادة اإلعمار
تنفيذ تقييمات مستمرة لألضرار االقتصادية والدمار في البنى التحتية والمرافق العامة والمنشآت الخاصة.	  
إعداد برنامج إلعادة اإلعمار والبناء.	  

إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية والخدمات العامةالمتضررة.تعويض المواطنين والقطاع الخاص المتضررين.	  

إعادة تأهيل وتطوير 
قطاع الطاقة

تنفيذ إجراءات تحرير أسعار الوقود، وفتح حساب بنكي مستقل لفوارق أسعار الوقود يمول الكهرباء.	  
تحفيز االنتقال نحو مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، واستخدامها لتوفير الخدمات العامة.	  
توفير حماية أمنية فعالة للشركات النفطية، وأنابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء. 	  
استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتطوير الحقول الحاليةإلنتاج النفط.	  
إدخال الوحدة الخامسة للغاز البترولي المسال إلى الخدمة.	  
إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية )المرحلة 1(، وإدخال المرحلة الثانية في الخدمة.	  

دعم وإصالح املالية 
العامة

البحث عن تمويالت خارجية لتغطية اإلعانات النقدية للفقراء، والنفقات التشغيلية لقطاعات الصحة والتعليم والمياه.	  
تحفيز تحصيل المتأخرات الضريبية. وإعادة جدولة الدين المحلي.	  
إزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين، والبدء باستكمال تنفيذ المشاريع االستثمارية المتعثرة.	  
إعادة هيكلة النفقات العامة لصالح اإلنفاق االجتماعي والتنموي. وتطوير النظام الضريبي.ردم الفجوة بين الموازنة 	  

العامة وخطة التنمية.وتمويل برنامج استثماري قوي لحفز االقتصاد الوطني.
السيطرة على عجز الموازنة العامة وتمويله من مصادر حقيقية.	  

احلفاظ على استقرار 
سعر الصرف والسيطرة 

على معدل التضخم

السعي للحصول على وديعة أجنبية بالدوالر في البنك المركزي اليمني.	  
تعزيز اإلشراف والرقابة على القطاع المالي ومؤسسات الصرافة. وتخفيف وإزالة القيود على الحواالت بالدوالر من 	  

الخارج.
إعادة تصدير النفط الخام من حضرموت كمرحلة أولى ثم رأس عيسى الحقًا.	  
الرقابة على  أسعار السلع األساسية، وتشجيع المنافسة ومحاربة االحتكار والسوق السوداء.	  

حتفيز النشاط 
االقتصادي واحلد من 

البطالة

توسيع برامج تمويل المشاريع الصغيرة واألصغر، ومشاريع النقد مقابل العمل )برنامج ضمان العمل(. 	  
تمويل برامج المبادرات الذاتية للشباب، ودعم المرأة في امتالك األصول اإلنتاجية. 	  
تأهيل الشباب العاطلين عن العمل بما يسمح باستيعابهم في سوق العمل الخليجي.	  
تنويع مصادر الدخل القومي، وتحسين بيئة األعمال،وتطوير البنى التحتية. 	  

تطوير التعاون 
والشراكة مع جمتمع 

املاحنني

عقد مؤتمر دولي للمانحين إلعادة اإلعمار والتنمية. وتحسين كفاءة استخدام المنح والقروض الخارجية.	  
التنسيق والشراكة بين الحكومة ودول الخليج وبقية المانحين إلنشاء صندوق متعدد المانحين إلعادة اإلعمار والتنمية.	  
تغطية الفجوة التمويلية للموازنة العامة المقدر بـ 3.7 و4.6 مليار دوالر عامي 2015 و2016 على التوالي )صندوق 	  

النقد الدولي، أكتوبر 2015(.
تمويل برنامج طموح لتأهيل االقتصاد اليمني لالندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.	  

إستعادة زخم 
االصالحات الوطنية

واعتماد 	   والمساءلة،  النزاهة  أطر  وتقوية  الدولة  وبناء مؤسسات  هيكلة  االقتصادية.إعادة  استعادة زخم االصالحات 
المنافسة في الوظيفة العامة. فضاًل عن تعديل قانون الحصانة بما يسمح بمساءلة كبار مسئولي الدولة.
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لـمحة على الوضع االقتصادي واالجتماعي 

النمو االقتصادي، 
والتضخم، املوازنة العامة

يتوقع انكماش الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي -34.6% عام 2015. ويتوقع تصاعد معدل تصخم أسعار المستهلك بحوالي %30 	  
عام 2015.

ارتفاع تكلفة سلة الغذاء الجزئية بأكثر من 30% في سبتمبر 2015 مقارنة بفبراير 2015.*	  

تقدر الفجوة التمويلية للموازنة العامة )بدون احتياجات إعادة اإلعمار( بحوالي 3.7 و4.6 مليار دوالر عامي 2015 و2016 على 	  
التوالي.**

مناخ األعمال 
%46 من أصحاب المنشآت الكبيرة خططوا لنقل أعمالهم خارج اليمن. ***	  

%79 من أصحاب المنشآت لديهم توقعات متشائمة أو غموض حول مستقبل أعمالهم. ***	  

احلماية االجتماعية
اإلعانات النقدية للمستفيدين )68.1 مليار ريال( من صندوق الرعاية االجتماعية لم ُتصرف للفترة يناير- سبتمبر عام 2015. 	  

توقف معظم المشاريع تحت التنفيذ )283 مشروعًا( في برنامج النقد مقابل العمل، كان المفترض أن يستفيد منها حوالي 60 ألف 	  
أسرة. ***  

انخفاض مستوى توفر الوقود في السوق المحليإلى %12 من احتياجات السوق المحلي للوقود في أغسطس 2015 مقارنة بـ%69 	  مستوى توفر الوقود 
في يوليو، %46 في يونيو، %16 في مايو، 1و% في أبريل 2015.*****

االحتياجات اإلنسانية 
21.1 مليون نسمة يحتاجون حاليًا للمساعدة اإلنسانية، منهم 9.9 مليون طفل. ******	  

15.2 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية الصحية األساسية بسبب االزمة الحالية. ******	  

امللحق

المراجع العربية: 
***نتائج استبيان مناخ األعمال اليمني لشهر يونيو 2015، وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر 

التابعة للصندوق االجتماعي. للتنمية.
**** برنامج النقد مقابل العمل، الصندوق االجتماعي للتنمية، مايو 2015.

* www.wfp.org/content/yemen-monthly-market-watch-2015 
** IMF, 2015,  ***** https://www.humanitarianresponse.info/

operations/yemen
***** UNICEF Yemen Crisis SitRep 29 July-4 August 2015.

المصادر اإلنجليزية: 

معلومات اإلتصال:
أ.عبداملجيد البطلي ملزيد من املعلومات حول موضوعات النشرة، ميكن التواصل مع:   

 الربيد اإللكتروين: aalbataly@gmail.com    موبايل:967771555730+
www.mpic-yemen.org


