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املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمن

ارتفع امجايل الدين العام من 4,737 مليار ريال (ما يعادل 22.1 مليار دوالر) عام 2014 إىل   ●
5,564 مليار ريال (ما يعادل 25.9 مليار دوالر) عام 2015، بنسبة زيادة بلغت %17.3. 

 االعتماد على الدين املحلي لتمويل عجز املوازنة العامة للدولة بالتزامن مع تعليق معظم   ●
القروض اخلارجية أدى لزيادة نسبة الدين املحلي إىل 73.4% من إمجايل الدين العام عام 

2015 مقارنة بـ 67% عام 2014. 

بعام 2014.   ● مقارنة  عام 2015  احلكومية  والسندات  اخلزانة  أذون  على  الطلب  اخنفض 
للبنك  احلكومة  مديونية  ارتفعت  وبالتايل،  االسالمية.  الصكوك  إصدار  اخنفض   ، وأيضاً 
من  هلذا النوع  ولتفادي املخاطر التضخمية  الدين املحلي،  إمجايل  من  إىل %35  املركزي 
التمويل جيب تعبئة املوارد احلقيقية من خالل استئناف إنتاج وتصدير النفط اخلام والغاز 

الطبيعي املسال، ومعاودة دعم املاحنني.

 كانت أذون اخلزانة استثماراً  جاذباً  للبنوك التجارية يف السنوات السابقة حيث استحوذت   ●
على حوايل 80% من  إمجايل قيمة أذون اخلزانة خالل الفترة 2010-2014. ويف عام 
2015 عزفت البنوك عن زيادة استثماراهتا يف أذون اخلزانة بسبب اخنفاض سعر الفائدة 

احلقيقي على أذون اخلزانة. وكذلك حاجة البنوك إىل السيولة ملواجهة طلبات عمالئها. 

اخنفض الرصيد القائم للدين اخلارجي من 7.26 مليار دوالر عام 2014 إىل 6.88 مليار   ●
دوالر عام 2015 بسبب تعليق القروض اخلارجية وتسديد البنك املركزي خلدمة الدين 

اخلارجي.

اخنفض السحب من القروض اخلارجية من 550.9 مليون دوالر عام 2014 إىل 63.3 مليون   ●
دوالر عام 2015، أي حبوايل 88.5%. بسبب تعليق دعم املاحنني والصعوبات اليت تواجه 
تنفيذ املشاريع االجتماعية والتنموية، مما أضر خمتلف شرائح املجتمع اليمين دون استثناء. 

بلغت نسبة الدين العام إىل الناتج املحلي اإلمجايل (94.4%) مستويات تنذر باخلطر عام   ●
2015، وجتاوزت احلدود اآلمنة املتعارف عليها (60%). وشكلت خدمة الدين العام  %64.2 
من إمجايل اإليرادات العامة و34.6% من إمجايل النفقات العامة للدولة عام  2015. هذا 
يعين أن عبء الدين العام جتاوز احلدود اآلمنة (25%). وبناء عليه، استحوذت مدفوعات 
الفائدة على أكثر من النفقات االجتماعية (التعليم والصحة واحلماية االجتماعية واملياه)، 
ومل تترك مساحة لإلنفاق على برامج الرعاية االجتماعية والربامج االستثمارية. وأصبح 

الدين العام يف وضع غري مستدام.

بلغت فوائد وأقساط الدين اخلارجي املسددة 350.9 مليون دوالر يف حني بلغت السحوبات   ●
مدفوعات  تبلغ  أن  ويتوقع  عام 2015.  فقط  دوالر  مليون  اخلارجية 63.3  القروض  من 
خدمة الدين اخلارجي 406 مليون دوالر عام 2016.  ونظـرا ً لشحة النقد األجنيب، ينبغي 
البحث عن قروض خارجية لسداد خدمة الدين اخلارجي أو احلوار مع الدائنني اخلارجيني 
(وخاصة الدول واملنظمات اليت علقت دعمها لليمن) لتأجيل سداد خدمة الدين اخلارجي 

إىل بعد احلرب.

حقائق ومؤشرات

إضـــــاءات 

5.8 مليار دوالر الفجوة التمويلية املقدرة للموازنة العامة للدولة   ●
عام 2016، بدون احتياجات إعادة اإلعمار. 

من   ● وكثري  صنعاء  عن  كليا ً  العامــة  الشبكة  من  الكهرباء  غياب   
املحافظات منذ حوايل 9 شهور.

يقدر انكماش الناتج املحلي اإلمجايل بـ -34.6%، وتصاعد معدل   ●
التضخم بأكثر من 30% عام 2015.

تقلب سعر الصرف يف السوق املوازي حول 300 ريال/دوالر يف مايو   ●
2016 مقارنة بـ 225 ريال/دوالر يف مايو 2015. 

من   ● (أكثر  الغذائي  األمن  انعدام  يواجهون  شخص  مليون   14.4
50% من السكان).      

(FAO, Situation Report-Yemen, May 9, 2016)

21.2 مليون (82% من السكان) حيتاجون إىل مساعدة إنسانية.   ●
منهم 9.9 مليون طفل. و2.7 مليون نازحاً داخلياً (31% أطفال).

(UNICEF, SitRep, May, 2016)

أ.د/محمد عبد الواحد الميتمي
 وزير التخطيط والتعاون الدولي

 الديــــن العـــام يف اليمــــن

يسرنا في البداية أن نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لكل المهتمين 
المستجدات  نشرة  قراء  وخاصة  اليمن  في  التنموي  للشأن  والمتابعين 
العربية واالسالمية  أبناء شعبنا وأمتنا  االقتصادية واالجتماعية وكافة 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد 

هذه المناسبة على اليمن وقد استعاد عافيته وأمنه واستقراره. 
يسلط هذا اإلصدار الضوء على قضية الدين العام الذي تم االعتماد 
عليه على نحو مفرط لتمويل الفجوة المزمنة في الموازنة العامة للدولة 
ريال،  مليار   906.4( ذروتها  بلغت  والتي  الماضية  السنوات  خالل 
أي -15.4% من الناتج المحلي اإلجمالي( عام 2015. ولذلك، أرتفع 
النمو  على  قيدا  باتت  مقلقة  مستويات  إلى  العام  الدين  وأعباء  رصيد 
االقتصادي والتنمية وتحمل أعباء كبيرة على الجيل الحالي واالجيال 

القادمة. 
لقد أصبح تراكم رصيد وأعباء الدين العام بمثابة ثقب أسود يلتهم 
المتاحة  الموارد  على  الخاص  القطاع  ويزاحم  للدولة  العامة  الموارد 
اإلنفاق  لصالح  ليس  يتجه  الجديد  االقتراض  معظم  إن  لالستثمار. 
فعلي  العام.  الدين  وفوائد  أقساط  لسداد  وإنما  والتنموي  االجتماعي 
من   %70.7 العام  الدين  على  الفائدة  مدفوعات  شكلت  المثال،  سبيل 
إجمالي مصادر تمويل عجز الموازنة العامة الكلي عام 2015، ومثلت 

30.7% من إجمالي النفقات العامة.
ورغم المحاذير الكثيرة لتراكم رصيد وأعباء الدين العام المحلي 
والخارجي، إال أن األخطر من كل ذلك هو اللجوء إلى سياسة التمويل 
التضخمي عبر االقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني لتمويل 
وإلنقاذ  االقتصادي.  االستقرار  يزعزع  الذي  العامة  الموازنة  عجز 
االقتصاد من مخاطر التمويل التضخمي، تضمن هذا اإلصدار حزمة 
من األولويات أهمها استئناف صادرات النفط والغاز، ورفع تعليق دعم 

المانحين، وإعادة هيكلة الدين العام المحلي والخارجي.
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تصاعد الرصيد القائم إلجمالي الدين العام بمعدل نمو سنوي بلغ 13.5% في المتوسط خالل الفترة 2010-2014. ولكنه قفز بصورة ملحوظة عام 2015، 
حيث ارتفع اجمالي الدين العام من حوالي 4,737 مليار ريال )ما يعادل 22.1 مليار دوالر( عام 2014 إلى 5,564 مليار ريال )ما يعادل 25.9 مليار دوالر( 
عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 17.3%. ومصدر هذه الزيادة هو ارتفاع الدين المحلي، أما الدين الخارجي فقد انخفض بسبب تعليق السحب من القروض الخارجية 

وتسديد البنك المركزي لخدمة الدين الخارجي. 

وفيما يتعلق بهيكل الدين العام، فقد تزايدت نسبة الدين المحلي من عام إلى أخر حتى بلغت ذروتها )73.4% من إجمالي الدين العام( عام 2015. ويعود ذلك إلى 
تنامي االعتماد على الدين المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ألن اإلجراءات المطلوبة لالقتراض المحلي أكثر يسرًا مقارنة بشروط االقتراض الخارجي 

الذي يتطلب إجراءات طويلة بما فيها مصادقة مجلس النواب على القرض وضرورة استخدام القروض الخارجية لتمويل مشاريع استثمارية. 

تواجه الموازنة العامة للدولة صعوبات وتحديات متنامية منذ عام 2009، مما ترتب عليه تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة في معظم السنوات الالحقة. ويتم 
تمويل عجز الموازنة الصافي عبر الدين المحلي الذي ارتفع بحوالي 20.1% خالل الفترة 2010-2014. وفي عام 2015، تجاوز عجز الموازنة الصافي الحدود 
المحلي  الدين  بلغ  2015. وبالتالي،  العام  28.7% خالل نفس  المحلي بحوالي  للدين  القائم  الرصيد  ارتفع  لذلك،  المحلي اإلجمالي(.  الناتج  15.4 من  اآلمنة )- 

مستويات تنذر بالخطر. 

وتتمثل أدوات تمويل الدين المحلي في أذون الخزانة والسندات الحكومية والصكوك اإلسالمية، وأيضا، االقتراض من البنك المركزي اليمني. ويظهر الشكلين 
أدناه، تطور رصيد الدين المحلي القائم )تراكمي( حسب أدوات الدين. وكذلك، هيكل الدين المحلي.    

أوالً: اجتاهات الدين العام
1. اجتاهات إمجايل الـدين العام:

2. اجتاهات الدين املحلي:

هيكل الدين العام %

تطور الدين املحلي حسب أدوات الدين )مليار ريال(هيكل الدين العام الداخلي عام 2015
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يظهر كل عمود في الشكل أدناه المبلغ الذي ساهمت به كل أداة من أدوات الدين 
المحلي في تمويل عجز الموازنة العامة الصافي سنويًا  خالل الفترة 2015-2010. 
لقد أرتفع عجز الموازنة العامة بصورة ملحوظة )906.4 مليار ريال( عام 2015. 
مقارنة  الحكومية  والسندات  الخزانة  أذون  شراء  على  اإلقبال  انخفض  ذلك،  ومع 

بالسنوات السابقة.  وكذلك، انخفض إصدار الصكوك االسالمية.)1( 
بتغطية  ساهم  الذي  اليمني  المركزي  البنك  من  االقتراض  إلى  اللجوء  تم  ولذلك، 
المباشر  االقتراض  ويحمل   .2015 عام  الموازنة  عجز  قيمة  إجمالي  من   %84
الضغوط  أهمها: زيادة  االقتصادي  الوضع  كثيرة على  المركزي مخاطر  البنك  من 
وتدني  التضخم  معدالت  ارتفاع  الوطنية،  العملة  إضعاف  المدفوعات،  ميزان  على 
بتعبئة  التسريع  يحتم  وهذا  المحلي.  العام  الدين  عبء  وارتفاع  المعيشة،  مستويات 
وتصدير  إنتاج  استئناف  وأهمها  العامة،  الموازنة  لتمويل  الالزمة  الحقيقية  الموارد 

النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

تعتبر أذون الخزانة استثمار مالي مضمون ومرتفع العائد )يبلغ سعر 
البنوك  الستثمارات  جاذبة  جعلها  مما   ،)%16 حوالي  األسمى  الفائدة 
التجارية التي زاد طلبها على أذون الخزانة سنة بعد أخرى، واستحوذت 
على حوالي 80% من  إجمالي قيمة أذون الخزانة خالل الفترة 2010-

 .2014
أما في عام 2015، باعت البنوك جزء من أصولها المالية من أذون 
الخزانة في النصف األول من العام. وبحلول نهاية 2015، ظلت قيمة 
أذون الخزانة الخاصة بالبنوك كما كانت عليه عام 2014. وهذا يعني 
عزوف البنوك عن زيادة استثماراتها في أذون الخزانة بسبب انخفاض 
سعر الفائدة الحقيقي على أذون الخزانة وكذلك حاجة البنوك إلى السيولة 
لمواجهة طلبات عمالئها. مما زاد صعوبة تمويل عجز الموازنة العامة 

من مصادر حقيقية. 

انخفض الرصيد القائم للدين الخارجي من 7.26 مليار دوالر عام 2014 إلى مبلغ 6.88 مليار دوالر عام 2015 بسبب تعليق القروض الخارجية وتسديد البنك 
المركزي لخدمة الدين الخارجي المستحقة. ويتبين من الشكل أدناه، أن مديونية اليمن الخارجية مستقرة نسبيًا. وتتسم بأنها قروض ميسرة. ووفقًا لقانون الدين 
الخارجي توجه القروض الخارجية نحو مشاريع استثمارية وليس نفقات جارية. وهذا يجعلها أكثر جدوى من الدين المحلي عالي التكلفة والذي ال يوجه بالضرورة 

نحو المشاريع التنموية.  

3. اجتاهات الدين اخلارجي:

أذون اخلـــــزانــــة )مليار ريال(مسامهة أدوات الدين املحلي يف متويل عجز املوازنة العامة الصايف )مليار ريال(

هيكل الدين اخلارجي عام 2015 (%)إمجايل الرصيد القائم للدين العام اخلارجي )مليـــــــار دوالر(
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)1( في الوقت الراهن، تطالب البنوك اإلسالمية البنك المركزي اليمني استيعاب فائض السيولة لديها عبر إصدار صكوك إسالمية لتمويل بعض المشاريع في الموازنة العامة للدولة أو مشاركتها في 

تمويل واردات المشتقات النفطية مثاًل.
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يقاس العبء االقتصادي والمالي للدين العام من خالل عدد من المؤشرات التي تعكس مدى قدرة االقتصاد على تحمل الدين وتساعد على رصد مخاطر المالءة 
والسيولة المرتبطة بالدين العام، وباحتساب أهم هذه المؤشرات في الجدول أدناه، يالحظ ما يلي: 

تتجه القروض الخارجية نحو تمويل مشاريع تنموية. وقد تراجع السحب من القروض الخارجية من 550.9 مليون دوالر عام 2014 إلى 63.3 مليون دوالر عام 
2015، أي بحوالي 88.5%. بسبب تعليق دعم المانحين، وفي نفس الوقت، وجود صعوبات واجهت تنفيذ المشاريع أهمها غياب األمن في بعض المناطق وأزمة 
الوقود وشحة المدخالت المادية للمشاريع مثل اإلسمنت. وشمل تعليق دعم المانحين حتى البرامج االجتماعية األساسية مثل التعليم األساسي والصحة اإلنجابية 

وشبكة األمان االجتماعي. مما أضر مختلف شرائح المجتمع اليمني دون استثناء.

4. السحب من القروض اخلارجية:

201020112012201320142015
الدين العام %

42.547.855.058.765.094.4إمجايل الدين العام / الناتج املحلي اإلمجايل
156.5180.5151.7201.2207.1523.6إمجايل الدين العام/ إيرادات الدولة

3.24.36.87.18.211.6خدمة الدين العام / الناتج املحلي اإلمجايل
11.716.418.724.326.264.2خدمة الدين العام / إيرادات الدولة

10.213.816.618.822.934.6خدمة الدين العام / نفقات الدولة
الدين املحلي  %

22.828.332.538.043.569.3الدين املحلي/الناتج املحلي االمجايل
83.9106.889.8130.1138.7384.6الدين املحلي/ايرادات الدولة

2.23.35.86.16.910.0خدمة الدين املحلي/الناتج املحلي اإلمجايل
8.012.416.021.022.155.5خدمة الدين املحلي/إيرادات الدولة

7.010.414.116.219.329.9خدمة الدين املحلي / إمجايل نفقات الدولة
الدين اخلارجي %

19.719.522.420.721.525.1الدين اخلارجي / الناتج املحلي اإلمجايل
72.673.762.071.068.4139.0الدين اخلارجي/ إيرادات الدولة

0.80.90.80.81.11.3خدمة الدين اخلارجي/ الناتج املحلي اإلمجايل
3.03.32.22.63.47.2خدمة الدين اخلارجي/ إيرادات الدولة

بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي )94.4%( مستويات تنذر بالخطر عام 2015، وتجاوزت الحدود اآلمنة المتعارف عليها )%60(.	  

شكلت خدمة الدين العام )االقساط والفوائد( 64.2% من إجمالي اإليرادات العامة و34.6% من إجمالي النفقات العامة للدولة عام  2015. هذا يعني أن عبء 	  
الدين العام تجاوز الحدود اآلمنة )25%(. وبناء عليه، استحوذت خدمة الدين العام على أكثر من النفقات االجتماعية )التعليم والصحة والحماية االجتماعية 

والمياه(، ولم تترك مساحة لإلنفاق على برامج الرعاية االجتماعية والبرامج االستثمارية. 

استحوذت خدمة الدين المحلي على 29.9% من إجمالي النفقات العامة للدولة و55.5% من إجمالي اإليرادات العامة للدولة عام 2015. كما شكلت خدمة الدين 	  
المحلي 65.1% من عجز الموازنة العامة الصافي عام 2015. أي أن حوالي ثلثي الدين المحلي الجديد يستخدم لسداد فوائد الدين المحلي القديم. وبالتالي، أصبح 

الدين المحلي في وضع غير مستدام.

السحب من القروض اخلارجية شهريا عامي 2014-2015 )مليون دوالر(السحب من القروض اخلارجية حسب القطاعات )مليون دوالر(
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ميسرة 	   قروض  بأنها  الخارجية  القروض  تتسم 
في   %1.5 تتجاوز  )ال  منخفضة  فائدة  بأسعار  أي 
عنصر  وارتفاع  السماح،  فترة  وطول  المتوسط(، 
المنحة. وفي عام 2015، بلغت فوائد واقساط الدين 
في  دوالر  مليون   350.9 المسددة حوالي  الخارجي 
حين بلغت السحوبات من القروض الخارجية 63.3 
خدمة  مدفوعات  تراوح  ويتوقع  فقط.  دوالر  مليون 
دوالر  مليون   600-400 في حدود  الخارجي  الدين 
سنويًا خالل الفترة 2016-2022 . ومع أن مؤشرات 
عبء الدين الخارجي ال تزال مقبولة مقارنة بعبء 
الوقت  النقد األجنبي في  المحلي، إال أن شحة  الدين 
الدين  خدمة  سداد  في  االستمرار  يصعب  الراهن 

الخارجي. 

مدفوعات فوائد وأقساط الدين اخلارجي عام 2015 )مليون دوالر(
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إعادة هيكلة الدين أم العجز عن السداد

األولـــــــــويات متوسطة املدىالقضايا الرئيسة

إدارة الدين العام 
وختفيف أعباءه

عقد مؤتمر دولي إلعفاء اليمن من الديون الخارجية وإعادة جدولتها. وبحيث يدعى للمشاركة في المؤتمر ليس فقط الدول األعضاء في نادي   -
باريس ولكن أيضًا الدول والمؤسسات الدولية غير األعضاء في نادي باريس.  

نقل وظائف الخزانة العامة )بما فيها إصدار وخدمة الدين العام( من البنك  المركزي اليمني إلى وزارة المالية.  -
إصدار قانون ينظم الدين الحكومي المحلي من مجلس النواب.  -

استكمال إنشاء سوق األوراق المالية من  أجل حشد المدخرات، والتوسع في أدوات التمويل متوسطة وطويلة األجل كالصكوك اإلسالمية   -
والسندات كونها تمول مشاريع استثمارية.

تنقسم إعادة هيكلة الدين إلى قسمين هما: إعادة جدولة الديون، أي إطالة آجال استحقاق الدين القديم، وانخفاض أسعار الفائدة. وخفض الديون، أي انخفاض 
القيمة االسمية ألدوات الدين القديمة. ولكن هل هناك جدوى إلعادة هيكلة الدين العام في الوقت الراهن؟

يمكن إعادة هيكلة الدين المحلي من خالل الدخول في حوار ودي مع الدائنين المحليين إلطالة فترة استحقاق الدين سواء كان أذون خزانة أو سندات حكومية. 
ومن حيث المبدأ فإن هذا اإلجراء سيكون مفيدًا جدًا لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة في المدى القصير. 

ومع ذلك، هناك محاذير. إن قاعدة الدائنين المحلية ضيقة ويسيطر عليها القطاع المصرفي الذي يساهم بـ 67.4 % من إجمالي الدين الداخلي. ونظرًا 
لألضرار والقيود المفروضة على القطاع المصرفي جراء الحرب والصراعات، فإن خفض جزء من مستحقاته لدى الحكومة سيفاقم األزمة التي يتعرض لها 
القطاع المصرفي وسيؤثر على قدرته في تقديم االئتمان للقطاع الخاص وسيضعف ثقة البنوك في االئتمان الحكومي خاصة أن سعر الفائدة الحقيقي أصبح 

سالبًا في الوقت الراهن. 
يحتمل أن يكون إلعادة هيكلة الديون الخارجية تأثيرًا محدودًا ألن معظم ديون اليمن الخارجية ميسرة ) 22 % دول نادي باريس، و 29 % دول غير 
نادي باريس، 49 % مؤسسات دولية(. ولو كانت تلك الديون غير ميسرة سيكون إلعادة هيكلة الدين الخارجي تأثير ملموس في تخفيض عبء خدمة الدين 

الخارجي. ومع ذلك، قد ال يكون هذا الخيار متاحًا إال بعد التوصل لتسوية سياسية. 
وأين كان األمر، فإن تآكل احتياطيات البنك المركزي من النقد األجنبي أصبح عائقًا أمام مواصلة سداد فوائد وأقساط الدين الخارجي. وهذا يستدعي البحث 
عن قروض خارجية لسداد خدمة الدين الخارجي أو الحوار مع الدائنين الخارجيين )وخاصة الدول والمنظمات التي علقت دعمها لليمن( لتأجيل سداد خدمة 

الدين الخارجي إلى بعد الحرب.

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

www.mpic-yemen.org

املخاطر املحتملةفعالية السياسةالسياسات البديلةالتحديات

الدين املحلي
تفاقم عبء الدين املحلي 

حيث بلغت مدفوعات الفائدة 
على الدين املحلي 590.3 

مليار ريال عام 2015.
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قوي3- استئناف صادرات النفط والغاز

الدين خلارجي

تآكل االحتياطيات اخلارجية 
من النقد األجنيب أصبح 

عائقاً  أمام مواصلة سداد 
خدمة الدين اخلارجي الذي 

يقدر بـ 406 مليون دوالر عام 
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