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إعادة هيكلة المالية العامة في اليمن

ــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة  * ت
.)CARPO( بالشــراكة مــع الشــرق

لــم يكــن تفاقــم ســوء هيكلــة املاليــة العامــة يف اليمــن وليــد النــزاع الجــاري، فقــد عانــت اليمــن، حتــى قبــل النــزاع 
الجــاري، مــن االعتمــاد بصــورة مفرطــة ىلع صــادرات الطاقــة، وتعــد أحــد الــدول االدنــى معــدالت جبايــة للضرائــب 
يف العالــم، كمــا تعانــي املوازنــة العامــة وميــزان املدفوعــات مــن عجــز مزمــن. لجــأت الحكومــة اليمنيــة إلــى ســد 
العجــز التشــغيلي املترســخ عــن طريــق اســتخدام أدوات الديــن املحليــة لســحب االســتثمارات مــن القطــاع الخــاص، 
االقتــراض مــن البنــك املركــزي، أو االقتــراض مــن الخــارج. يف املقابــل هيمنــت النفقــات الجاريــة )أو الثابتــة( ىلع 
هيــكل اإلنفــاق الحكومــي مقارنــة باملوازنــة االســتثمارية والرأســمالية، بمــا يعكــس اإلســهام الضعيــف للدولــة يف 

عمليــة التنميــة خــال العقــود املاضيــة.
أدى احتــدام النــزاع عــام 2015 إلــى تجميــد صــادرات الطاقــة واملنــح الخارجيــة، مــع هبــوط حــاد يف املــوارد الضريبيــة 
يف ظــل االنهيــار الشــامل لاقتصــاد والدولــة. ونتيجــة لذلــك ارتفــع الديــن العــام، فيمــا تجــزأت مؤسســات الدولــة بيــن 
أطــراف الصــراع املختلفــة وتعثــرت عمليــة جبايــة املــوارد العامــة، وكذلــك األمــر بالنســبة للسياســات املاليــة والنقدية.

اجتمــع عــدد مــن أبــرز الخبــراء االجتماعييــن واالقتصادييــن اليمنييــن يف العاصمــة األردنيــة عمــان خــال الفتــرة 
ــادرة إعــادة تصــور  ــذي يعــد جــزءا مــن مب 29-27 أبريــل / نيســان 2019، يف إطــار منتــدى رواد التنميــة الخامــس ال
اقتصــاد اليمــن. وقــد أثمــرت نقاشــات املشــاركين املعمقــة حــول التحديــات التــي تواجــه منــاخ األعمــال واالســتثمار 

يف اليمــن عــن عــدد مــن التوصيــات للحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا. تتضمــن هــذه التوصيــات مــا يلــي:

إعادة تصدير منتجات الطاقة على نطاق أوسع بأقرب وقت ممكن. •
اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الموارد العامة بعيدًا عن صادرات الطاقة. •
تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي والجمركي اليمني. توجد عدد من الوسائل لتحقيق ذلك منها: •

فتح قنوات حوار مع القادة املحليين يف سبيل إنشاء عاقة جديدة بين الحكومة املركزية واملحافظات. —
توفير التدريب واملوارد لتحسين قدرات جباية الضرائب املحلية. —
تطبيق آليات شفافية ومساءلة جديدة وفعالة. —

تطوير آليات لتحسين الشفافية والمساءلة في سياق النفقات الحكومية. •
إصالح الخدمات العامة. •
السعي نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة. •
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الهيكلة المالية العامة في اليمن

قبل النزاع

الموارد العامة للدولة 

عانــت اليمــن لعقــود مــن بنيــة ماليــة ركيكــة فــي ظــل االعتمــاد المفــرط علــى صــادرات الطاقــة، 
ففــي ســبتمبر / أيلــول 2014، قبــل أن تنتــزع جماعــة الحوثييــن المســلحة بدعــم مــن الرئيس الســابق 
ــط  ــاع النف ــدات قط ــت عائ ــاء، كان ــة صنع ــة اليمني ــى العاصم ــيطرة عل ــح، الس ــد اهلل صال ــي عب عل
تشــكل 25% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي و65% مــن الموازنــة العامــة.)1( صحيــٌح أن الحكومــة حاولــت 
فــي مرحلــة مــا قبــل الصــراع الجــاري أن تقــوم بتنويــع االقتصــاد مــن خــال تبنــي برامــج إصاحيــة 
ــم  ــاوالت ل ــذه المح ــة، إال أن ه ــتثمارات األجنبي ــة واالس ــر النفطي ــات غي ــم القطاع ــى دع ــت إل هدف

تستطيع زحزحة هيكلية المالية العامة من االعتماد على النفط سوى بنسب زهيدة.)2(

تعــد اليمــن واحــدة مــن أقــل الــدول جبايــة للضرائــب فــي العالــم، فقــد كانــت اإليــرادات الضريبيــة 
كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ال تتجــاوز 9% قبــل الحــرب، مقارنــة بالمعــدل العالمــي الــذي 
يقــدر بـــ17.7% فــي الــدول الناميــة ذات االقتصــادات القريبــة مــن حجــم االقتصــاد اليمنــي.))( ســعت 
ــة كنســبة مــن  ــرادات الضريبي ــادة اإلي ــى زي ــي إصاحــات تهــدف إل ــر الســنوات لتبن ــى م ــة عل الدول
ــًا  ــرة 2010-2015 وفق ــي الفت ــت دون ال0)% ف ــبة ظل ــذه النس ــن ه ــة، ولك ــرادات العام ــوع اإلي مجم

لمؤشرات المالية العامة.)4(

فــي المقابــل، شــكلت المنــح والمعونــات الخارجيــة مــا نســبته 14.4% مــن إجمالــي المــوارد العامــة 
للموازنة في الفترة 2014-2012.)5(

اإلنفاق الحكومي

ســاهم القطــاع الحكومــي فــي اليمــن بمــا نســبته 45% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي قبــل النــزاع 
ــى اإلنفــاق الحكومــي.)6( وتضــم النفقــات  ــة )أو المتكــررة( عل ــم، فيمــا هيمنــت النفقــات الجاري القائ
الجاريــة رواتــب القطــاع الحكومــي، ونفقــات الســلع والخدمــات والصيانــة، أعبــاء الديــن العــام، ودعــم 
ــك  ــرة 2010-2014،)7( وخــال تل ــة العامــة فــي الفت ــا نســبته )2% مــن الموازن ــذي شــكل م الوقــود ال
الفتــرة مثلــت النفقــات الجاريــة أكثــر مــن 85% مــن النفقــات الحكوميــة بينمــا لــم تتجــاوز النفقــات 

االستثمارية والرأسمالية كنسبة من اجمالي االنفاق العام الحكومي )%1.)8(

 Yemen – Development Policy Grant for the Private Sector Growth and Social Development Protection Policy Grant,” The World Bank,” )1
December 14, 2010, http://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2010/12/14/yemen-development-policy-grant-for-the-private-sec-

.tor-growth-and-social-protection-development-policy-grant. Accessed July 20, 2019

 Republic of Yemen : 2014 Article IV Consultation and Request For a Three Year Arrangement,” International Monetary Fund, September” )2
24, 2014, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Republic-of-Yemen-2014-Article-IV-Consultation-and-Request-for-a-

.Three-Year-Arrangement-41901. Accessed July 20, 2019

Yemen Socio-Economic Update - Issue 12,” Ministry of Planning and International Cooperation, March 2016, https://reliefweb.int/sites/” )3
.reliefweb.int/files/resources/yseu12_english_v4_final.pdf. Accessed July 20, 2019

4( بحسب بيانات مجموعة من تقارير البنك املركزي السنوية لألعوام 2010-2015.

.Yemen Socio-Economic Update - Issue 12, March 2016 )5

Yemen Socio-Economic Update - Issue 30” Ministry of Planning and International Cooperation, December 31, 2017, https://reliefweb.int/” )6
.report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-30-december-2017-enar.. Accessed July 20, 2019

7( املصدر السابق.

8( املصدر السابق.
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ــى اإلنفــاق االســتثماري  ــاق الجــاري عل ــي تقــدم اإلنف ــة الت ــر المتوازن ال شــك أن هــذه المعــدالت غي
والرأســمالي هــي مؤشــر قــوي علــى هشاشــة الجهــود الحكوميــة فــي دعــم جوانــب التنميــة قبــل 
النــزاع.)9( ومــن شــبه المؤكــد انــه لــن تتحقــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة فــي ســيناريوهات مــا بعــد 
النــزاع مــا لــم تخصــص نســب أعلــى مــن اإلنفــاق الحكومــي العــام علــى اإلنفــاق االســتثماري 

والرأسمالي. 

ــة.)10(  ــة المحلي ــا يقــارب 1)% مــن القــوى العامل ــم توظــف م ــزاع القائ ــل الن ــت الحكومــة أيضــًا قب كان
وفــي الفتــرة 2010-2014، أنفقــت الموازنــة العامــة مــا نســبته 42% تقريبــًا مــن اإليــرادات الحكوميــة 
لســداد رواتــب مــا يقــارب 1.25 مليــون موظــف مدنــي وعســكري، اي بمــا يعــادل 75 مليــار ريــال يمنــي، 
أو 10% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.)11( وفــي المقابــل تــم دفــع نفقــات الرعايــة االجتماعيــة 
المدعومــة مــن الموازنــة العامــة بشــكل ربــع ســنوي الــى 1.5 مليــون يمنــي مــن ذوي الدخــل األدنــى 

وصلت قيمتها إلى )2 مليار ريال يمني.)12(

عجز ميزانية مترسخ

كان عجــز الموازنــة العامــة حاضــرًا بصــورة مســتمرة، وقــد ارتفــع مــن 266 مليــار ريــال يمنــي عــام 2010 
إلــى 908 مليــار ريــال يمنــي عــام 2015.))1( وقــدر معــدل نمــو الديــن العــام بنســبة 5.)1% فــي الفتــرة 
2010-2014، ومــن ثــم قفــز حجــم الديــن العــام بشــكل كبيــر مــن 4.74 تريليــون ريــال يمنــي )مــا يعــادل 

22 مليار دوالر( عام 2014 إلى 5.56 تريليون ريال يمني )ما يعادل 25 مليار دوالر( عام 2015.)14(

ــغيلية  ــة التش ــي الموازن ــة ف ــوة التمويلي ــد الفج ــة لس ــن المحلي ــى ادوات الدي ــة إل ــأت الحكوم لج
ــي،  ــزي اليمن ــك المرك ــن البن ــراض م ــة، واالقت ــة الحكومي ــندات وأذون الخزان ــل الس ــدة، مث المتصاع
والقــروض الخارجيــة. وبالنظــر إلــى معــدالت العوائــد العاليــة نســبيًا لصكــوك الديــن المحليــة،)15( فقــد 
جذبــت سياســات التوســع الحكوميــة فــي االقتــراض معظــم اســتثمارات البنــوك التجاريــة، والتــي كان 

يمكن أن تذهب إلى تنمية القطاع الخاص.

أثر النزاع ىلع هيكلية املالية العامة

قامــت الحكومــة اليمنيــة فــي أغســطس / آب 2014، تحــت ضغــط مــن صنــدوق النقــد الدولــي خــال 
ــود  ــم الوق ــج دع ــاء برنام ــوم بإلغ ــدار مرس ــال، بإص ــون ري ــة 560 ملي ــرض بقيم ــى ق ــاوض عل التف
الحكومــي. ومــع أن هــذا البرنامــج كان أحــد أكبــر وجــوه اإلنفــاق التــي تتحملهــا الحكومــة، إال أن هــذا 

 Feridoun Sarraf, “Integration of Recurrent and Capital “Development” Budgets: Issues, Problems, Country Experiences, and the Way )9
Forward”, The World Bank, July 2005,www1.worldbank.org/publicsector/pe/StrengthenedApproach/CapitalRecurrentIntegration.pdf. Ac-

.cessed July 19, 2019

.Yemen Socio-Economic Update - Issue 30, December 2017 )10

Yemen Economic Monitoring Brief - Fall 2018,” The World Bank, October 22, 2018, https://www.worldbank.org/en/country/yemen/pub-” )11
.lication/yemen-economic-monitoring-brief-fall-2018. Accessed July 20, 2019

.Yemen Socio-Economic Update - Issue 12, March 2016 )12

13( بحسب بيانات مجموعة من تقارير البنك املركزي السنوية لألعوام 2010-2015.

Yemen Socio-Economic Update - Issue 15,” Ministry of Planning and International Cooperation, June 2016, https://reliefweb.int/report/” )14
.yemen/yemen-socio-economic-update-issue-15-june-2016-enar. Accessed July 20, 2019

15( توفــر ســندات الخزانــة عوائــد عاليــة بمعــدل فائــدة اســمي يبلــغ حــوايل %16. وقــد دفــع هــذا املعــدل املرتفــع البـنـوك التجاريــة لالســتحواذ عــى حــوايل %80 مــن القيمــة اإلجماليــة 
.Yemen Socio-Economic Update- Issue 15, June 2016 :لســندات الخزينــة خــالل 2014-2010. انظــر
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ــة  ــن االحتياجــات المالي ــة بي القــرار كان ثمــرة تخطيــط ســيء، حيــث فشــلت الحكومــة فــي الموازن
ــَر الشــعب أي شــيء مــن الخطــط  ــم ي ــار االجتماعيــة: قفــزت أســعار الوقــود بصــورة مباشــرة ول واآلث
المقترحــة إلعــادة توزيــع واســتثمار مدخــرات العوائــد الموعــودة. وقــد أججــت هــذه اإلجــراءات، نتيجــة 
لذلــك، غضــب الشــارع إلــى درجــة كبيــرة ومهــدت الطريــق لجماعــة الحوثييــن المســلحة ألن تطلــق 
ــتياء  ــة باالس ــام الجماع ــا قي ــعبوية، تاه ــا الش ــن أجندته ــزء م ــة كج ــاد للحكوم ــاد ح ــة انتق حمل
المســلح علــى العاصمــة فــي الشــهر التالــي. وقــد انخفضــت العوائــد الحكوميــة منــذ ذلــك الحيــن 
بصــورة مســتمرة، ففــي عــام 2014، هبطــت صــادرات الطاقــة فــي اليمــن بنســبة 77% لتصــل إلــى 5).1 
مليــار دوالر مقارنــة بـــ 5.76 مليــار دوالر هــو معــدل الصــادرات فــي الفتــرة 2004-)201 ولــم يشــهد هــذا 

القطاع أي تحسن منذ ذلك الوقت.)16(

احتــدم النــزاع عــام 2015، وتــم تجميــد صــادرات الطاقــة بصــورة كاملــة فــي أبريــل / نيســان 2015، وهــو 
مــا كان يمثــل النســبة األكبــر مــن واردات اليمــن والمــوارد العامــة للدولــة فــي الســنوات الســابقة، حيــث 
شــكلت صــادرات الطاقــة أكثــر مــن 90% مــن الصــادرات الكليــة لليمــن فــي الفتــرة 2011-)201، وكانــت 

تسهم بما نسبته 40% من إجمالي الموارد العامة دون حساب اإليرادات المحصلة من المنح.)17(()18(

تــم أيضــًا تجميــد المنــح والمســاعدات الخارجيــة التــي كانــت قنــاة دعــم هامــة مــا بعــد 2011، وســرعت 
ــي  ــور ف ــى تده ــك ال ــاد ذل ــة، وق ــاد والدول ــمل االقتص ــذي ش ــام ال ــار الع ــة االنهي ــًا عجل ــرب أيض الح
ايــرادات الضرائــب. قــدرت نســبة المــوارد العامــة للدولــة )أي إجمالــي المــوارد العامــة الحكومية/الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي( بـــ24% قبــل انــدالع النــزاع، وانخفضــت هــذه النســبة إلــى 8% مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالي بحلول عام 2018.)19(

أدى انهيــار المــوارد العامــة فــي موازنــة الدولــة إلــى انخفــاض فــي اإلنفــاق العــام الحكومــي وصــل 
إلــى 6)% بيــن 2014 و2016.)20( واشــتمل ذلــك، فــي عــام 2015، علــى تجميــد برامــج الضمــان االجتماعي 
ــل  ــد الكام ــاهم التجمي ــاد. س ــي الب ــرا ف ــر فق ــر أكث ــن األس ــون م ــا 1.5 ملي ــتفيد منه ــي كان يس الت
ــة  ــات العام ــغيلية للخدم ــات التش ــف النفق ــص تكالي ــة وتقلي ــاريع التنمي ــة لمش ــات المخصص للنفق
مثــل التعليــم والصحــة والمــاء فــي اســتفحال األزمــة اإلنســانية، وأدت أزمــة الســيولة المتعاظمــة إلــى 

تجميد رواتب مئات اآلالف من العاملين في القطاع الحكومي في أغسطس / آب 2016.

يقــدر البنــك الدولــي أيضــًا أن نســبة الديــن العــام قــد قفــزت إلــى 75% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
عــام 2017،)21( وقــدر العجــز الحكومــي لعــام 2018 الحقــًا بـــ 600 مليــار ريــال يمنــي، حيــث تــم تمويلــه 
بصــورة شــبه كاملــة عبــر االقتــراض مــن البنــك المركــزي،)22( وتــم صــرف 60% مــن هــذا التمويــل لســداد 

International Trade Centre )ITC), Market Analysis and Research. “Trade Map )16.” وهــي قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة تحتــوي عــى إحصائيــات تجاريــة شــهرية 
وفصلية وسنوية من املستوى األكرث عمومية وحتى مستوى خط التعرفة، وهي معنية بتنمية األعمال التجارية الدولية وتغطي قيم االسترياد والتصدير، واألحجام، ومعدالت 
النمو، وأســهم الســوق. كما توفر مؤشــرات حول أداء الصادرات والطلب الدويل واألســواق البديلة واألســواق التنافســية، باإلضافة إىل دليل لشــركات االســترياد والتصدير. تغطي 
220 دولــة ومنطقــة و5300 منتــج مــن النظــام املنســق. تصنــف املنتجــات الهيدروكربونيــة تحــت رمــز النظــام املنســق 27. وبموجــب هــذه املجموعــة فــإن أهــم الصــادرات الهيدروكربونيــة 

.http://www.trademap.org/Index.aspx .)2711 اليمنيــة إىل العالــم همــا نفــط البــرتول الخــام )ورمــزه 2709( وغــاز البــرتول )رمــزه

.Central Bank of Yemen )CBY(. 2012 Annual Report, 29. http://www.centralbank.gov.ye/App_Upload/Ann_rep2012_en.pdf )17

.Central Bank of Yemen )CBY). 2013 Annual Report, 27, 106, and 107. http://www.centralbank.gov.ye/App_Upload/Ann_rep%202013_EN%20.pdf )18

.Yemen Economic Monitoring Brief - Fall 2018 - The World Bank )19

.Yemen Socio-Economic Update, Issue 30 - December 2017 )20

.Yemen Economic Monitoring Brief - Fall 2018 - The World Bank )21

 Starvation, Diplomacy and Ruthless Friends: The Yemen Annual Review 2018”, Sana’a Center for Strategic Studies, January 22, 2019,” )22
.https://www.sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6808#ED-macro. Accessed July 19, 2019
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رواتــب القطــاع العــام، و17% نفقــات تشــغيلية، و14% منافــع اجتماعيــة، ومــا تبقــى تــم اســتخدامه 
في تمويل أصول أعباء الدين العام المحلي.))2(

وفيمــا يتعلــق بمؤشــرات االقتصــاد الكلــي، فقــد هبــط معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي اليمنــي 
ــدر  ــام 2017،)24( وتق ــد -10.9% ع ــدل عن ــتقر المع ــام 2015، واس ــى -).0)% ع ــام 2010 إل ــن ).)% ع م
الخســائر التراكميــة التــي تكبدهــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي بـــ47% خــال الســنوات الثــاث التــي تلت 

اندالع الحرب.)25(

مالية عامة متصدعة وواقع اقتصادي مجزأ محليًا

ــك  ــًا بصفــة رســمية البن ــرف بهــا دولي ــة المعت ــت الحكومــة اليمني ــول 2016، نقل فــي ســبتمبر / أيل
المركــزي مــن صنعــاء إلــى عــدن، وهــو مــا خلــق فعليــًا ســلطتين خاضعتيــن لاســتقطاب والضغــط 
بيــن طرفــي الصــراع فــي صنعــاء وعــدن.)26( وذلــك يعنــي أنــه لــم يعــد هنــاك جهــة موحــدة تقــوم 
ــة  ــات المالي ــة المؤسس ــة. أدت تجزئ ــة والنقدي ــات المالي ــة، أو ادارة السياس ــوارد الحكومي ــع الم بجم
ــة مــن  ــغ ماليــة هائل ــذي ســحب مبال الرســمية فــي اليمــن إلــى صعــود وازدهــار الســوق الســوداء ال

االقتصاد الرسمي.

ــًا شاســعًا بيــن المحافظــات اليمنيــة المختلفــة،  ــة تباين ــك تباينــت الظــروف االقتصادي فــي ظــل ذل
وبــرزت أيضــًا مســتويات مختلفــة مــن توفــر الخدمــات نتيجــة للنــزاع، فعلــى ســبيل المثــال، تحصــل 
المحافظــات المنتجــة للنفــط كمــأرب وحضرمــوت وشــبوة علــى 20% أو أكثــر مــن عائــدات بيــع تلــك 
المــوارد، فيمــا تفتقــر العديــد مــن المحافظــات األخــرى والمؤسســات العامــة تحــت ســيطرة الحوثييــن 
ــل  ــوم بتحوي ــة تق ــلطات الحوثي ــا أن الس ــغيلية. كم ــف التش ــط التكالي ــة أبس ــل لتغطي ــى التموي إل

بعض موارد الدولة المتاحة لتمويل عملياتها الحربية.

عجز ميزان املدفوعات

ــت  ــد كان ــاري، فق ــاب الج ــي الحس ــز ف ــن عج ــة م ــود طويل ــة لعق ــات اليمني ــزان المدفوع ــى مي عان
صــادرات النفــط قبــل النــزاع تشــكل مــا يقــارب )8% مــن اجمالــي صــادرات الســلع، أمــا عائــدات النفــط 
فقــد مثلــت 65% مــن تدفــق النقــد األجنبــي إلــى اليمــن حينهــا،)27( وفــي نفــس الوقــت اســتوردت 
اليمــن قبــل النــزاع مــا يقــارب 90% مــن الغــذاء مــن الخــارج، إضافــة إلــى احتياجاتهــا مــن الوقــود وغيــر 

ذلك من المنتجات التجارية.

23( املصدر السابق.

.Yemen Socio-Economic Update - Issue 30, December 2017 )24

25( املصدر السابق.

Mansour Rageh, Amal Nasser and Farea Al-Muslimi, ”Yemen Without a Functioning Central Bank: The Loss of Basic Economic Sta- )26
bilization and Accelerating Famine”, Sana’a Center for Strategic Studies, November 2, 2016, https://www.sanaacenter.org/publications/

.main-publications/55. Accessed July 19, 2019

Yemen Socio-Economic Update - Issue 14,”, Ministry of Planning and International Cooperation, May 2016, https://reliefweb.int/sites/” )27
.reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf. Accessed July 20, 2019
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شــهد النــزاع منــذ بداياتــه عوامــل جديــدة مختلفــة كان منهــا مــا أثقــل كاهــل ميــزان المدفوعــات 
في اليمن، ومنها ما دعمها.

كان توقــف صــادرات الطاقــة عــام 2015 يعنــي خســارة عائــدات النفــط، وقــد اضطــر البنــك المركــزي 
نتيجــة ذلــك إلــى اســتهاك احتياطاتــه مــن العملــة األجنبيــة لدعــم واردات الســلع األساســية، وهــو 
مــا أدى إلــى تراجــع تلــك االحتياطــات مــن )5.2 مليــار دوالر أمريكــي بدايــة 2014 إلــى أقــل مــن مليــار 
دوالر أمريكــي بنهايــة عــام 2016.)28( وُيضــاف إلــى ذلــك أن 27 جهــة دوليــة مانحــة تعهــدت بتقديــم 
المســاعدات إلــى اليمــن بيــن ســبتمبر / أيلــول 2012 و مــارس / آذار 2015، حيــث تجاوز حجــم التعهدات 
المفتــرض ضخهــا 10 مليــار دوالر، ولكــن لــم يتــم توريــد ســوى 44% مــن هــذه التعهــدات فــي نهايــة 
ــزان المدفوعــات، مــع وصــول العجــز فــي  ــدات النفــط العجــز فــي مي المطــاف. وفاقــم فقــدان عائ

الحساب الجاري إلى 9% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2018.)29(

كمــا أن السياســات التوســعية التــي عمــل بهــا البنــك المركــزي فــي اليمــن بطبــع أوراق نقديــة جديدة 
لســداد القــروض الحكوميــة قــد ســاعدت علــى تســريع عجلــة تدهــور قيمــة الريــال اليمنــي بيــن 2016 
و2018،)0)( وهــو مــا أدى بــدوره إلــى زيــادة مضطــردة في معــدالت التضخــم)1)( وارتفــاع معــدالت الفقر،)2)( 
ــب المســتهلك مــع انخفــاض قيمــة واردات الســلع  ــى تخفيــض طل إال أن هــذه العوامــل قــد أدت إل

بنسبة 46% بين 2014 و2017، أي من ).12 مليار دوالر أمريكي إلى 6.6 مليار دوالر أمريكي.)))(

تــم ضــخ مــا قيمتــه 2 مليــار دوالر أمريكــي فــي حســاب البنــك المركــزي بعــدن بموجــب االتفاقيــة 
التــي وقعتهــا اليمــن والســعودية يــوم 15 مــارس / آذار 2018، إضافــة إلــى معونــات ســعودية بقيمــة 
ــة  ــي قيم ــوس ف ــتقرار ملم ــى اس ــم إل ــذا الدع ــد أدى ه ــط. وق ــح نف ــي ومن ــون دوالر أمريك 200 ملي
الريــال اليمنــي بتحســن قيمــة صــرف الريــال اليمنــي ووصولهــا إلــى 500 ريــال يمنــي للــدوالر نهايــة 

2018 بدال عن 800 ريال يمني للدوالر الواحد في أكتوبر / تشرين األول من نفس العام.)4)(

وكانــت الحــواالت الماليــة التــي يرســلها اليمنيــون العاملــون فــي الخــارج خــال النــزاع، التــي قــدرت بـــ 
ــام  ــي الع ــار دوالر ف ــدرت بـــ7.) ملي ــية ق ــة قياس ــى قيم ــا إل ــد وصوله ــام 2017 بع ــار دوالر ع 4.) ملي
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ــار دوالر  ــدة بـــ2.6 ملي ــم المتح ــا األم ــي قدرته ــانية الت ــن اإلنس ــة اليم ــم خط ــة بدع ــات المانح الجه

أمريكي لعام 2019. ساهم هذان العامان بتخفيض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
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التوصيات

إن إعــادة هيكلــة الموازنــة العامــة للدولــة مشــروع طويــل األمــد، ال يمكــن تنفيــذه مــع اســتمرار النــزاع، 
ــم إتباعهــا  ــدء بهــا، بحيــث يت ــرة األمــد التــي يمكــن الب ــر القصي ــاك بعــض التدابي ولكــن يبقــى هن
ــه الظــروف. وفــي هــذا الســياق،  ــة المــدى وحســب مــا تســمح ب الحقــًا بخطــوات متوســطة وطويل
قــدم رواد التنميــة التوصيــات التاليــة فــي ســبيل إعــادة هيكلــة منظومــة الماليــة العامــة فــي اليمــن 

إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والجهات الدولية الداعمة:

ــة  • ــن. إن الحكوم ــت ممك ــرب وق ــع بأق ــاق أوس ــى نط ــة عل ــات الطاق ــر منتج ــادة تصدي إع
اليمنيــة فــي حاجــة ملحــة إلــى العوائــد لتغطيــة العجــز الكبيــر فــي موازنتهــا العامــة، ويبقــى 
مخــزون اليمــن مــن النفــط والغــاز هــو الخيــار األكثــر واقعيــة لخلــق عوائــد كافيــة علــى المــدى 
القصيــر إلرســاء أســس اســتقرار الهيكليــة الماليــة الحكوميــة وتوفيــر الخدمــات العامــة علــى نطاق 
أوســع وإنعــاش مخــزون البــاد مــن العملــة األجنبيــة. ويجــب، بناء علــى ذلــك، تطوير اســتراتيجية 
فعالــة لتشــجيع شــركات النفــط علــى العــودة إلــى العمــل فــي اليمــن. ســتحقق عمليــة تقليــص 
ــك  ــد منهــا: 1( سيســمح ذل ــن الفوائ ــر م ــد النفــط الكثي ــن خــال عوائ ــة م ــة العام عجــز الموازن
ــدة(  ــة جدي ــة أوراق نقدي ــل طباع ــزي )مث ــك المرك ــن البن ــراض م ــن االقت ــف ع ــة بالتوق للحكوم
ــاد  ــة باالعتم ــك للحكوم ــمح ذل ــك؛ 2( سيس ــى ذل ــة عل ــة المترتب ــرات الفادح ــتتجنب التأثي وس
بصــورة أقــل علــى ادوات الديــن المحليــة وهــو مــا ســيؤدي إلــى تخفيــض معــدالت الفائــدة عليها، 
ــى االســتثمار فــي شــركات القطــاع الخــاص  ــة عل ــدوره المؤسســات المالي ــك يشــجع ب ولعــل ذل

وفي مجال التنمية.

فــي ذات الوقــت، ال يجــب المبالغــة عنــد تقديــر قيمــة عائــدات النفــط والغــاز فيمــا بعــد الحــرب، 
حتــى مــع وجــود حاجــة ملحــة الســتئناف تصديــر الطاقــة فــي اليمــن، فــي ظــل التغيــرات الكبيرة 
التــي شــهدتها ســاحة الطاقــة العالميــة واالنخفــاض المســتمر منــذ العــام 2002 فــي معــدالت 
إنتــاج النفــط فــي يمــن مــا قبــل الحــرب. إن زيــادة إنتــاج الغــاز والنفــط فــي اليمــن هــي عمليــة 
ــى  ــا عل ــع إنجازه ــافية وال يتوق ــطة استكش ــي أنش ــرة ف ــتثمارات كبي ــب اس ــد تتطل ــة األم طويل

المدى القصير.

اتخــاذ خطــوات نحــو تنويــع مصــادر المــوارد العامــة للدولــة بعيــدًا عــن صــادرات الطاقــة.  •
إن حالــة اختــال التــوازن الهيكليــة فــي المنظومــة الماليــة العامــة، هــي فــي جــزء كبيــر منهــا، 
نتيجــة االعتمــاد المفــرط علــى عوائــد النفــط. وتبقــى الوســائل الرئيســة لتحقيــق ذلــك هــي 
تعزيــز تنميــة القطــاع الخــاص )ُيرجــى االطــاع علــى ورقــة أولويــات لتعافــي القطــاع الخــاص فــي 
اليمــن: إصــاح بيئــة األعمــال واالســتثمار(، وإجــراء إصاحــات واســعة للنظــام الضريبــي والجمركــي 
الــذي تعتمــده الحكومــة، وتطويــر سياســات قطاعيــة تحســن جاذبيــة القطاعــات غيــر النفطيــة 
ــرأس  ــش ل ــاد المتعط ــاد الب ــى اقتص ــرة إل ــة المباش ــتثمارات الخارجي ــذب االس ــن، وتج ــي اليم ف

المال في سبيل دعم عملية تحول واسعة لوجه اقتصاد الباد.

تحســين فعاليــة وكفــاءة النظــام الضريبــي والجمركــي اليمنــي. لقــد واجهــت عــدة عوائــق،  •
ولفتــرة طويلــة، قــدرة الدولــة علــى جمــع المســتحقات مــن األفــراد والشــركات، بفعــل الفســاد 
ــة.  ــة المختلف ــتويات الحكوم ــن مس ــات بي ــة والخصوم ــة الهزيل ــي والبيروقراطي ــرب الضريب والته
وبالنظــر إلــى التحديــات المختلفــة، فهنــاك عــدد واســع مــن الحلــول الممكنــة التــي يمكــن العمل 
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عليها بالتوازي:

ــة  — ــن الحكوم ــدة بي ــة جدي ــاء عاق ــبيل إنش ــن يف س ــادة املحليي ــع الق ــوار م ــوات ح ــح قن فت
ــرة  ــة لفت ــد مــن املناطــق اليمني ــة واملحافظــات. شــعرت الســلطات املحليــة يف العدي املركزي
طويلــة أن الحكومــة املركزيــة تقــوم بجبايــة العوائــد مــن مناطقهــا دون أن يعــود عليهــا ذلــك 
بالنفــع الكبيــر. وقــد خلــق ذلــك حالــة مــن التلكــؤ بيــن املحافظــات مــن إعــادة عوائــد الضرائــب 
إلــى الحكومــة املركزيــة، وبنــاء ىلع ذلــك، يجــب ىلع الحكومــة املركزيــة أن تســعى لفتــح حــوار 
ــا. تســتطيع الحكومــة املركزيــة تقديــم  مــع الســلطات املحليــة للعمــل ىلع حــل هــذه القضاي
عــدد مــن األمــور تحفيــزًا لألقاليــم ىلع جمــع وإعــادة الضرائــب منهــا الســماح لهــا بإبقــاء حصــة 
ــم التوصــل إليــه يف مــأرب، وحضرمــوت، وشــبوة  ــذي ت ــل االتفــاق ال معينــة يف املحافظــة )مث
بمــا يتعلــق بعوائــد النفــط والغــاز(. وتســتطيع الحكومــة أيضــا تركيــز بعــض الســلطات القانونيــة 
يف املحافظــات بمــا يعطــي هــذه املحافظــات مزيــدًا مــن االســتقال. ويتســق ذلــك أيضــا مــع 
املبــدأ العــام الــذي نوقــش يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي العــام الــذي أقيــم خــال الفتــرة مــارس 

ــر 2014. -2013 يناي

ــى فــرق  — ــة. يعــد االفتقــار إل ــب املحلي ــة الضرائ ــب واملــوارد لتحســين قــدرات جباي ــر التدري توفي
العمــل املدنيــة املاهــرة وأيضــا األنظمــة املحوســبة التــي تســاعد ىلع تيســير العمــل أحــد أهــم 
العوائــق لعمليــة جمــع الضرائــب والجمــارك. يجــب ىلع الحكومــة اليمنيــة أن تســعى للحصــول 
ىلع مســاعدة دوليــة ُتعيــن ىلع توفيــر وتمويــل التدريــب واملعــدات الازمــة لتحديــث نظــام 

تحصيــل الضرائــب يف البــاد.

ــة  — ــات العام ــح الفســاد يف الخدم ــة. لقــد أصب ــدة وفعال ــات شــفافية ومســاءلة جدي ــق آلي تطبي
اليمنيــة أمــرًا مفروغــا منــه يف نظــر الكثيــر مــن اليمنييــن. ولكــن يمكــن لتحديــث وحوســبة نظــام 
تحصيــل الضرائــب، أن يكــون خطــوة كبيــرة ىلع طريــق زيــادة الشــفافية ومســاءلة فــرق العمــل، 
كمــا أن الرفــع مــن ســوية تدريــب العامليــن لــه أن يســاعد ىلع إحــداث نقلــة ثقافيــة بعيــدًا عــن 

قبــول ممارســات الفســاد.

ــح  • ــة. أصب ــات الحكومي ــياق النفق ــي س ــاءلة ف ــفافية والمس ــين الش ــات تحس ــر آلي تطوي
ســوط الفســاد أحــد أهــم المعوقــات التــي تحــول دون التوظيــف الكــفء لألمــوال العامــة فــي 
اليمــن، ولهــذا يجــب تطويــر وتنفيــذ آليــات جديــدة مــن خــال مؤسســات الدولــة الموجــودة، مثــل 
وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، ووزارة الماليــة، والجهــاز التنفيــذي لإلشــراف علــى كيفية توزيع 
أمــوال الحكومــة علــى المســتويات المحليــة والمركزيــة فــي ســبيل ضمــان الشــفافية والتحكــم 
ــة القائمــة فــي ســياق التعــاون والتنســيق،  والمســاءلة. كمــا يتوجــب أيضــًا دعــم األطــر العملي
مثــل الجهــاز التنفيــذي، لدعــم الشــفافية بيــن مســتويات الحكومــة المختلفــة، والجهــات المانحــة 
ــى تشــجيع  ــوع عل ــي فــي اليمــن. وستســاعد خطــوات مــن هــذا الن ومنظمــات المجتمــع الدول
ــي  ــه الدعــم الدول ــدًا توجي ــة وتحدي ــد المســاعدات المالي ــى تزوي ــة المانحــة عل الجهــات الدولي
بصــورة مباشــرة إلــى أمــور اســتثمار رؤوس األمــوال فــي الميزانيــة بمــا يعــزز التنميــة االجتماعيــة 

االقتصادية طويلة األمد.

إصــالح الخدمــات العامــة. ان دفــع رواتــب القطــاع الحكومــي المتضخمــة هــو مــا ال يمكــن تحمله  •
مــن الناحيــة الماليــة ويهــدد التعافــي االقتصــادي واالســتقرار المســتقبلي فــي اليمــن فــي ظــل 
ــن الضــروري إجــراء  ــه م ــاة. ولهــذا فإن ــى أســاس المحاب ــف عل ــح الوظائ ــن الفســاد ومن عقــود م
تقييــم لنمــو كشــوفات الرواتــب التــي حدثــت فــي ظــل النــزاع، وتقليــل الفســاد اإلداري مــن خــال 
اســتخدام تقنيــة التســجيل بالبصمــة لجميــع موظفــي القطــاع الحكومــي، وتطويــر اســتراتيجية 
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لنــزع الســاح مــن المقاتليــن وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع دون أن يشــكلوا عبئــا إضافيــا علــى 
القطــاع الحكومــي. وتشــتمل اإلصاحــات طويلــة األمــد الراميــة إلــى إرســاء أســس قطــاع حكومــي 
كــفء ومســتدام ماليــًا علــى تدقيــق الخدمــات الحكوميــة، وتقليــل الرواتــب عبــر تقليــص أعــداد 
ــن  ــد م ــفافة. )لمزي ــن ش ــراءات تعيي ــر إج ــًا، وتطوي ــات تدريجي ــوف المرتب ــي كش ــجلين ف المس
التفاصيــل، انظــر “تضخــم يفــوق القــدرات الماليــة: الحاجــة إلــى إصــاح نفقــات رواتــب القطــاع 

العام”(.

الســعي نحــو إعــادة توحيــد مؤسســات الدولــة. يشــمل ذلــك البنــك المركــزي اليمنــي ووزارة  •
ــرة  ــال فت ــي خ ــر واقع ــر غي ــو أم ــة ه ــد كامل ــادة توحي ــة إع ــام بعملي ــح أن القي ــة. صحي المالي
الصــراع، إال أنــه يجــب العمــل علــى التنســيق غيــر المباشــر بخصــوص القضايــا الحساســة. ويبقــى 
ذلــك أمــرًا ضروريــًا لضمــان االســتقرار االقتصــاد الكلــي الــذي يتوقــف علــى عــدد مــن القضايــا منهــا 

التدفق المستمر للحواالت المالية وأموال المعونات إلى الباد.

بعيــدًا عــن العمــل علــى إعــادة توحيــد مؤسســات الدولــة الحيويــة، تســتلزم التبعــات العميقــة التــي 
خلفتهــا عقــود مــن النزاعــات واإلدارة الســيئة، تقييمــًا مؤسســاتيًا للبنــى القائمــة بمــا يقــود فــي 
النهايــة إلــى إصاحــات بنيويــة عميقــة علــى المســتوى الوطنــي تتصدرهــا قيــادة سياســية قويــة. 
لــن يكــون للمبــادرات التــي ســتتصدى لتحديــات مرحلــة مــا بعــد الحــرب فــي اليمــن أن تحقــق النجــاح 
مــا لــم يتــم إدماجهــا مــع المؤسســات القائمــة حاليــًا فــي اليمــن، ووضعهــا ضمــن إطــار رؤيــة إصاحات 
أشــمل تتمتــع ببعــد النظــر. إن التحــول االقتصــادي واإلصاحــات الحقيقيــة يجســدان نقلــة جذريــة 

وعملية سياسية وطنية على أوسع نطاق.

مالحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن. التوصيــات الــواردة يف 
هــذه الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون، وهــي ال تمثــل بالضــرورة  آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية أو 
شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO( أو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا 
أي مــن املشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة. كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف 

االتحــاد األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.

https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Inflated_Beyond_Fiscal_Capacity
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Inflated_Beyond_Fiscal_Capacity
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مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا 
باألبحـــاث  عالقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم االستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ املش ـــز ىلع تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
األوســـط.  الشـــرق  يف  املصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
املشـــاريع  تنفيـــذ  يف  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

بتمويل مشترك من: بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.

ديب روت لالستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  يف 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  ىلع  بنـاء  تدخالتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  املحليـة  للسـياقات  أوسـع 
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  االستشـاري  ومجلسـها 
ويف  والخـاص  العـام  القطاعيـن  يف 
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن 

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى 
اإلنتـاج  عبـر  فـارق  إحـداث  إلـى 
املعـريف، مـع تركيـز خـاص ىلع 
تغطـي  املجـاور.  واإلقليـم  اليمـن 
إصـدارات وبرامـج املركـز، املتوفرة 
واإلنجليزيـة،  العربيـة  باللغتيـن 
التطـورات السياسـية واالجتماعية 
بهـدف  واألمنيـة،  واالقتصاديـة 
املحليـة  السياسـات  ىلع  التأثيـر 

والدوليـة.  واإلقليميـة 
 www.sanaacenter.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس 2017، 
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات 
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة 
ـــرة  ـــر لفت ـــى التحضي ـــرب، وإل ـــرة الح ـــال فت ـــاد خ للب
مـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب. يهـــدف املشـــروع إلـــى بنـــاء 
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة 
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة املّطلعـــة وتعزيـــز 
ـــر  ـــى التأثي حضورهـــا يف الخطـــاب العـــام، باإلضافـــة إل
ـــة  ـــة واإلقليمي ـــة املحلي ـــط التنمي ـــي يف خط اإليجاب

والدوليـــة.

يتألف املشروع من أربعة مكونات:

1( منتديـــات رواد التنميـــة، والتـــي تجمـــع خبـــراء 
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة 
ســـتحدد  والتـــي  واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة 
ــات  ــرح توصيـ ــل وتقتـ ــية للتدخـ ــا الرئيسـ القضايـ

ملعالجـــة هـــذه القضايـــا.                                

2( الخليـــة البحثيـــة، والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا 
أفضـــل  يف  ســـتبحث  املنتديـــات  وتوصيـــات 
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب 
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــازم 
ملبـــادرة »إعـــادة التصـــور لاقتصـــاد اليمنـــي«.

)( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة 
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة 
ـــاع  ـــك القط ـــا يف ذل ـــي، بم ـــتوى املحل ىلع املس
ـــي،  ـــع املدن ـــات املجتم ـــباب ومنظم ـــاص والش الخ
باإلضافـــة إلـــى حمـــات إعاميـــة تتـــم عبـــر كل 
مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي، وذلـــك 

ــع. ــي األوسـ ــور اليمنـ ــراك الجمهـ ــدف إشـ بهـ

ـــة  ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــرًا س 4( وأخي
ـــج املشـــروع،  وإطـــاع األطـــراف املعنيـــة ىلع نتائ
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــات املجتمـــع 
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة 

قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.

info@devchampions.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، شارع حدة، صنعاء، اليمن - البريد اإللكتروني
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