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 (املصريف القطاع على تطبيقيت دراست) اليمني االقتصاد على العامليت املاليت األزمت آثار إدارة

 صاحل عبداهلل محـىد.  د

 الدارست مقدمـــت

 :الدراست مشكلت

 المالية  األزمة  آثةار مةن خاصة  بصورة الفميرة والدول عام بشكل األخرى الدول من كغيره اليمن يعاني

 االلتصةاد  للنظةام واألخبللةي البنيةو  الجانة  مةن كةل فةي حةدثت التةي الكبيرة االختبلالت عن الناجم 

 فةي أمريكةا فةي حةدثت التي المالي  األسواق وانهيار العمار  الرهن أزم  حدوث في تسب  الذ  الغربي

 اإلفةرا  االخةتبلالت لهةذه الحتمية  النتيجة  كانت حيث اآلن، حتى تداعياتها رتواستم م2002 عام بداي 

 المالية  الكةوارث لحةدوث الربيسان السببان وهما المخا ر وتحمل المجازفات في واإلفرا  المديوني  في

 بدرجة  العةالم دول جمية  األزمة  لهذه السلبي  اآلثار عمت ولد االلتصاديين، المحليين لرأ  وفما   العالمي 

 مشاكل من أصبل   تعاني التي لليمن وكان العالمي، االلتصاد في واندماجه منها كل انفتاح وبممدار متفاوت 

 زال ال الةذ  المصرفي الم اع وخاص  الم اعات جمي  شملت التي اآلثار هذه من نصي  متعددة محلي 

 حتةى األزمة  آثةار إدارة علةى يعملةوا أن الحكومة  فةي المعنيةين علةى لزامةا   كةان فمةد ولةذا النشةؤة، حديث

 مةن األزمة  هةذه حةدوث عةن تةنجم لةد فةر  أ  ويسةتغلون ناحية ، من اآلثار هذه من يخففوا أو يتجنبوا

 .أخرى ناحي 

 مجموعة  اتخةاذ خةبلل مةن األزمة  آثةار إدارة على تعمل أن حاولت اليمني  الحكوم  أن من الرغم وعلى

 التي المشاكل تملي  بهدف الممرة خ  ها في النظر وإعادة والنمدي ، المالي  واإلجراءات السياسات من

 المعالجات هذه أن إال المصرفي، الم اع ومنها المختلف  الم اعات مستوى على المالي  األزم  عن نتجت

 لها التي الجوهري  األمور تشمل لم ألنها أو كافي ، وغير آني  كانت ألنها إما الم لو ، بالمستوى تكن لم

 بالنظام المتعلم  األمور بعض في النظر وإعادة االلتصاد، تنشي  مثل وال ويل، المتوس  المدى على أثر

 وإعةادة اليمنةي، االحتيةا ي منها يتكون التي العمل  في النظر إعادة مثل اليمن، في المتب  والنمد  المالي

 باعتبارهةا الة،،... والفابةدة الخزانة  أذون مثةل النمدي  السياسات في المستخدم  األدوات بعض في النظر

 منةه يعةاني الةذ  المةرض بةذور تمثةل والتةي المالية  األزمة  نشةإ فةي ساهمت التي األساسي  األمور أحد

 لبةةل مةةن إليةةه وجهةةت التةةي االنتمةةادات مةةن الةةرغم علةةى فلكةةه فةةي نسةةير نحةةن والةةذ  الرأسةةمالي النظةةام

 المحلةي المسةتوى علةى سةواء   سةتتكرر المشكل  فإن األمر هذا يعالج لم فإذا غربيين، وزعماء التصاديين

 تمةديم يةتم وأن أساسةي  بدرجة  المحلةي المسةتوى علةى األمةر هةذا يعةالج أن هنةا يهمنةا والذ  العالمي، أو

 وال المشكل  هذه تتكرر ال حتى العالمي المستوى على المشكل  هذه معالج  في تساهم أن يمكن ممترحات

 دراسة  سيتم حيث البحث هذا في دراسته الباحث سيحاول ما وهذا المستمبل، في العالم يصي  ما يصيبنا

 التةي والمعالجةات خاصة  بصةورة المصةرفي والم ةاع عام بشكل اليمني االلتصاد منها عانى التي اآلثار
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 هةذه مثةل حةدوث تبلفةي أو التمليةل فةي تسةاعد أن يمكةن التةي التصةورات وضة  ثةم كفايتهةا، ومدى تمت

 .المستمبل في االثار

 :الدراست أهميت

 تستلزم التي المواضي  أهم من خاص  بصورة االلتصادي  األزمات وإدارة عام بشكل األزمات إدارة تعد

 هذه أهمي  وتزداد مسبباتها، وتعددت األزمات أثار فيه تفالمت الذ  الحاضر الولت في وخاص  دراستها

 التصةادي  محلية  أزمةات مةن تعةاني التةي نمةوا   األلةل الةدول مةن تعةد دولة  فةي تجر  باعتبارها الدراس 

 الةدول هةذه مثل ألن العالمي  باألزمات تؤثرا   أكثر يجعلها مما االلتصادي  بنيتها في ضعف ومن وسياسي 

 لةادرة غيةر يجعلها الذ  األمر المت ورة اإلدارة األنظم  والى األساسي ، االلتصادي  الممومات إلى تفتمر

 في انفجرت التي المالي  األزم  ومنها الم لو  بالمستوى العالم في تحدث التي األزمات أثار إدارة على

 أهةم مةن يعةد الةذ  المصةرفي الم ةاع علةى وخاص  اآلن حتى مستمرة أثارها الزالت والتي 2002 عام

 الةيمن فةي الم ةاع هةذا لحداثة  ونظةرا   التنمية ، عملية  فةي ربيسةيا   دورا   تلعة  التي االلتصادي  الم اعات

 علةى الدراسة  هةذه ركةزت فمةد ولةذلن غيةره مةن أكبر علي  األزم  هذه أثار كانت فمد تجربته ومحدودي 

 عنهةا نجةم ومةا الم اع هذا في أكبر األزم  أثار حجم جعلت التي األسبا  أهم تحديد بغرض الم اع هذا

 فةي المسةاهم  خبللهةا مةن يمكةن التةي التصةورات وضة  ثم األخرى، االلتصادي  الكيانات على تؤثير من

 وأن تتكةرر األزمةات هذه أن باعتبار المستمبل في أو الحالي الولت في سواء اآلثار هذه مثل إدارة نجاح

 مشةاكل مةن تعةاني التةي األوربية  الةدول أهمهةا ومةن الةدول مةن كثيةر فةي لابمة  الزالت األزم  هذه أثار

 .اليمن فيها بما العالم دول جمي  تشمل وإنما فم  األوربي  الدول على أثارها تمتصر ال كبيرة التصادي 

 -:بالدراست اخلاصت التساؤالث

 بصةورة اليمنةي المصةرفي وبالم ةاع عةام بشةكل اليمنةي بااللتصةاد لحمةت التي اآلثار حجم ما .1

 خاص ؟

 بصةف  المصةرفي الم ةاع وفةي عةام بشةكل الةيمن فةي المالية  األزمة  آثةار إدارة نجاح مدى ما .2

 خاص ؟

 -:إلى الدراس  تهدف: الدراس  أهداف

 .المصرفي الم اع في وخاص  اليمن على العالمي  المالي  األزم  آثار حجم تحديد .1

 .نجاحها ومدى المالي  األزم  آثار معالج  في الدول  اتبعتها التي اآلليات على التعرف .2

 .المستمبل في األمر هذا مثل معالج  عند اتباعها يج  التي والممترحات التصورات وض  .3
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 :الدراسيت منهجيت

 واإلحصةابيات السةابم  والدراسات العلمي  المراج  على ترتكز التي المكتبي  الدراس  على الباحث اعتمد

 والنشةرات التمةارير مةن جمعهةا تةم والتةي الثانوية  البيانةات تحليةل فةي المتمثةل التحليلةي والمنهج المتاح 

 .الموضوع بهذه المتعلم  السابم  والدراسات اإلحصابي 

 :الدراست حدود

 الزمنية  الفتةرة علةى الدراسة  والتصةرت أساسةي ، بدرج  اليمني المصرفي الم اع على الدراس  ركزت

 .م2010 عام وحتى م2005 عام من بياناتها تغ ي التي

 -:الدراست خطت

 .الدراس  مشكل  •

 .الدراس  أهمي  •

 .بالدراس  الخاص  التساإالت •

 .الدراس  أهداف •

 .الدراس  منهجي  •

 .الدراس  حدود •

 -:األزمت إدارة: األول املبحث

 .والمص لحات المفاهيم •

 .األزم  إلدارة العملي  المنهجي  •

 -:المالي  األزم  وتؤثيرات اليمني االلتصاد  الوض : الثاني المبحث

 .المالي  األزم  حدوث لبل اليمني االلتصاد  الوض  •

 .المالي  األزم  حدوث بعد اليمني االلتصاد  الوض  •
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 -:اليمني المصرفي الم اع على المالي  األزم  آثار: الثالث المبحث

 .الوداب  على المالي  األزم  آثار •

 .والتمويل االستثمار نشا  على المالي  األزم  آثار •

 .العرضي  االلتزامات على المالي  األزم  آثار •

 -:اليمني االلتصاد على المالي  األزم  آثار إدارة: الراب  المبحث

 .المالي  واإلجراءات السياسات •

 .النمدي  واإلجراءات السياسات •

 -:والتوصيات النتابج

 .النتابج •

 .التوصيات •

 األول املبحث

 األزمـــــة إدارة

 أ  يواجهها التي األزمات على التغل  خبللها من يمكن التي والعملي  العلمي  األداة الرشيدة اإلدارة تمثل

 علةى التغل  من تتمكن التي فالكيانات آثارها، ومعالج  مإسس  أو ل اعا   أو دول  كان سواء   إدار  كيان

 المتةوفرة اإلمكانةات بحمةابك الةواعي التخ ةي  على تموم التي الكيانات هي بنجاح تواجهها التي األزمات

 الفعةةةل لةةةوى يسةةةتوع  الةةةذ  المةةةرن التنظةةةيم علةةةى وتعتمةةةد والمسةةةتمبل، الحاضةةةر مةةة  التعامةةةل وأدوات

 عةةن المتولةدة للمعولةات امتصةا  حةةاجز تمثةل التةي التغييةر ل الةةات ويتةي  الفاعةل اإلدار  والتصةرف

 الفعةال التوجيةه ويسةتخدم ومرسوم ، محددة ألدوار وفما   والفعل الحرك  على المدرة من وتمكنها األزم ،

 ويمةوم إليهةا، الفعةل أدوات وتوجيةه المةرارات، واتخةاذ األحةداث بموالة  االتصةال سرع  على يموم الذ 

 علةةى والعمةةل تنفيةةذها سةةبلم  مةةن والتؤكةةد المةةرارات اتخةةاذ بسةةبلم  لئلحا ةة  كثةة  عةةن الحثيثةة  بالمتابعةة 

 لمعالجة  التنفيةذ أو اإلعةداد مراحةل مةن مرحل  أي  في يظهر لصور أ  وعبلج لتصحي  الفور  التدخل

 .األزمات أثار

 -:والمصطلحات المفاهيم .أ 

 ت ةور حةدث ولةد األغريةك، عهةد إلةى أصةولها يرج  التي المديم  الُمص لحات من األزم  ُمص ل  يعد

 هةذا مةن الةرغم وعلةى المفةاهيم فةي اخةتبلف الت ةور هةذا ورافةك الماضةي ، الفتةرة خةبلل الُمص ل  لهذا
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 هةذه لمجمةل العةام المعنةا أن إال األزمة  إدارة أو باألزمة  المتعلمة  والمص لحات، المفاهيم في االختبلف

 سلبياتها الكيان وتجني  المختلف ، اإلداري  العلمي  باألدوات األزم  على التغل  كيفي  وهو واحد المفاهيم

 -: المفاهيم هذه أهم وفيما عنها، الناجم  الفر  من واالستفادة

 :األزمة مفهوم .1

 تحول هي أو للكيان، واض  تهديد عنه ينتج ما أمر في ومفاجا خ ير خبلل حدوث بؤنها األزم  تعرف

 ين ةو  مفةاجا مولةف نشةإ عليهةا يترتة  التةي التفةاعبلت مةن لسلسةل  نتيجة  المعتاد السلون عن فجابي

 فةي سةريع  لرارات اتخاذ ضرورة معه يستلزم مما للكيان الجوهري  المصال  أو للميم مباشر تهديد على

 .األزم  تنفجر ال حتى وذلن التؤكد عدم ظروف ظل وفي ضيك ولت

 :األزمة إدارة مفهوم .2

 مةن والحةد األزمة  علةى السةي رة إلى الهادف  اإلجراءات من سلسل  عن عبارة بؤنها األزم  إدارة تعرف

 أو حةدوثها لمنة  الممكنة  بالترتيبةات األخةذ على والعمل حدوثها لبل باألزم  التنبإ عملي  هي أو تفالمها،

 التعريةف هةذا ومةن ترافمهةا، التةي الفةر  اسةتثمار ثةم منعهةا مةن التمكن عدم حال  في أثارها من التمليل

 مصةةالحه علةةى الحفةةاظ للكيةةان تضةةمن التةةي العلميةة  األداة هةةي لؤلزمةة  الرشةةيدة اإلدارة أن المةةول يمكةةن

 مةةن التمليةةل أو األزمةةات حةةدوث منةة  إلةةى تهةةدف إداريةة  عمليةة  كؤيةة  العمليةة  هةةذه وأن وحمايتهةةا الحيويةة 

 الفةر  واسةتثمار ناحي  من األزمات ألثار نتيج  تحدث لد خسابر أي  من اإلدار  الكيان وولاي  أثارها

 .األخرى ناحي  من األزمات تلن حدوث تصاح  التي

 -:األزمة إلدارة العلمية المنهجية .ب 

 إدارة في العلمي  المنهجي  إتباع إدار  كيان أ  في المعنيين من يت ل  المختلف  األزمات م  التعامل إن

 خضة  إذا إال بنجةاح األزمةات تلةن علةى السةي رة يتم أن يمكن ال إذا أثارها، على التغل  أو األزم  تلن

 -:  اآلتي في المتمثل  اإلداري  العلمي  المنهجي  إلى أثارها م  أو األزم  تلن م  التعامل

 وأعبابةةه، وتكاليفةةه الكيةةان علةةى األزمةة  تشةةكله الةةذ  الخ ةةر  بيعةة  تحليةةل إن: الخ ةة  وضةة  .1

 هةذه تتضةمن بحيةث لتجنبةه، األمثةل ال ريةك هةو الخ ةر هةذا لمواجهة  البلزمة  والبرامج الخ   وإعداد

 :جوان  ثبلث  الخ  

 لبةل عليةه كةان مةا إلةى الكيةان وإعةادة األزمة  عةن نجمةت التةي اآلثةار معالجة : األول الجانة  •

 .األزم 

 .منها الكيان وولاي  الكيان في األزم  آثار توس  من : الثاني الجان  •

 .استغبللها على والعمل األزم  خلمتها التي الفر  تحديد: الثالث الجان  •
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 الخ ةة  تشةةمل وأن بةةه، سةةيموم ومةةن ومتةةى بةةه الميةةام وكيفيةة  عملةةه يجةة  مةةا الخ ةة  فةةي يوضةة  أن علةةى

 .المستمبل في آثار من األزم  عن ينجم أن محتمل هو كلما لمواجه  المختلف  السيناريوهات

 تحديةةد مةةن بةةد ال األزمةة  آثةةار معالجةة  فةةي الكةةفء التةةدخل لضةةمان: التنظيميةة  بالعمليةة  الميةةام .2

 التي واألنش   منهم بكل المرتب   والمهام األزم  آثار معالج  مهم  إليهم ستوكل الذين واألفراد الجهات

 تضةمن التةي االتصةال سبل هي وما مسبولين، سيكونون من وأمام األزم ، هذه آثار إلدارة بها سيمومون

 واالزدواجية  التعارض وتمن  األزم  آثار بمعالج  المعنيين بين العبللات وإلام  والتوافك التنسيك عملي 

 آثةار معالجة  عملية  تت لبةه عمةا فضةبل   هةذا سةليم ، بصةورة المرار اتخاذ في المرون  وتكفل التنفيذ أثناء

 ومةن األمةر، لمعالج  البلزم  المرارات اتخاذ سرع  من المعنيين يمكن بما للسل ات تفويض من األزم 

 المعالجات إجراء من وتمكن األزمو  الحدث م  التعامل في التلمابي  على تساعد التي لئلجراءات تبسي 

 .سليم وبشكل سريع  بصورة

 علةى أساسةي بشةكل يعتمد المحددة والمهام الممرة الخ   تنفيذ عملي  إن: التوجيه بعملي  الميام .3

 الكافيةة  المعلومةةات مةةن المعنيةة  للميةةادات يةةوفره ومةةا المتةةاح االتصةةال نظةةام ونجةةاح الفاعلةة  الميةةادة تةةوفر

 اآلخةرين مة  التواصةل علةى المةدرةو األزمة ، آثةار بمعالجة  المتعلمة  السةليم  المةرارات التخاذ والبلزم 

 والوالعي  بالوضوح والمتصف  للمنفذين المرشدة واألوامر المرارات وإصدار إليهم المسندة المهام وشرح

 مةا فةإذا بةؤول، أوال   التنفيةذ أثنةاء تحةدث لةد مشةاكل أية  معالج  ومن الصبلحي ، ذات الجه  من والمعمدة

 وتحةريكهم اآلخةرين على والتؤثير السليم ، المرارات اتخاذ على لادرة محترف  ليادات إلى المهم  أوكلت

 حةدوث ومنة  المابم  اآلثار ومعالج  انتشارها، ومن  األزم  آثار من الحد في المتمثل الهدف تحميك نحو

 سةةتكون األزمةة  آثةةار فةةإن األزمةة ، حةةدوث لبةةل عليةةه كةةان مةةا إلةةى الكيةةان وإعةةادة منهةةا، والحةةد المخةةا ر

 .األزم  حدوث لبل عليه كان ما إلى سيعود والنشا  ستتبلشى األزم  أحدثتها التي والفجوة محدودة

 إداري  مهم  الكيان على وانعكاساتها االزم  آلثار المتابع  عملي  تشكل: المتابع  عملي  إجراء .4

 األعمةال وتحةدد واإلجةراءات السياسةات وترسةم الخ ة ، تعد أن يكفي فبل للميادة، األساسي  المهمات من

 سةير ومتابعة  إعةدادها حسةن مةن بد ال وإنما األزم ، آثار بمعالج  المتعلم  المرارات وتصدر واألنش  ،

 مةإثرة أمةور مةن يسةتجد ومةا مرحلة ، كل نتابج ومعرف  بؤول أوال   العمل سير سبلم  من والتؤكد تنفيذها

 لتصةويبها، البلزمة  اإلجراءات واتخاذ اآلثار معالج  أثناء تحدث لد انحرافات أي  وتحديد لؤلزم ، نتيج 

 األزمة  أحةداث لتةداعيات الفورية  بالمتابعة  والميام المعني ، األ راف م  اتصال لنوات فت  يت ل  وهذا

 حتى للفنيين البيانات من مناس  كم تدفك تؤمين بغرض وذلن السلوكيات هذه ونتابج أ رافها، وسلوكيات

 اإلدار  الكيةةان علةى سةلبي  آثةار أ  تولةف أو تملة  التةي المةرارات واتخةاذ الوضة ، تميةيم مةن يتمكنةوا

 إعةداد أثنةاء الحسةبان فةي األزمة  آثةار بمعالج  المتعلم  الخ   تنفيذ أثناء تحدث لد أخ اء أي  وتصوي 

 .الخ  

 االلتصةاد علةى المالية  األزمة  آثةار معالجة  أثنةاء الةذكر السةالف  العلمي  اإلداري  المنهجي  استخدمت فإذا

 سةتتمل  اآلثةار هةذه فةإن خاصة ، بصةورة المصةرفي الم اع في آثارها معالج  وأثناء عام بشكل اليمني

 وإنمةا منها، عانا التي السلبي  الجوان  تجاوز من فم  ليس المصرفي الم اع وسيتمكن ستمل، والتكاليف
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 يةتم لةم إذا أمةا لخسةابر، ا مةن بةدال   عوابةد يحمةك بما واستثمارها األزم  رافمت التي الفر  استغبلل من

 االرتجالي ، العشوابي  من إ ار في المشكل  هذه م  التعامل تم وإنما األمر هذا في العلمي  المنهجي  إتباع

 مةن الكيةان ومعانةاة ألةل، واالسةتفادة أعلةى والتكلفة  أكبةر سةيكون األثةر فةإن الفعل، ورد الفعل سياس  أو

 .أ ول لولت سيستمر ألزم  آثارا

 الثاني املبحث

 المالي  األزم  وتؤثيرات اليمني االلتصاد وال 

 المالية  األزمة  آثةار أن وباعتبةار لابمة ، مشةكل  أية  لمعالجة  األساسي  الخ وات أحد الوال  دراس  تمثل

 اليمنةي، االلتصةاد منها يعاني التي المشاكل حدة من زادت التي العوامل أحد تمثل أمريكا في حدثت التي

 مةن مجموعة  دراسة  خةبلل مةن عام بشكل الوال  على التعرف والباحثين المعنيين من يت ل  األمر فإن

 نةوع تحديةد يمكةن حتةى حةدوثها وبعةد األزمة  حةدوث لبةل الدراسة  محل بالموضوع المتعلم  المإشرات

 .الفترة هذه خبلل اليمني بااللتصاد لحمت التي اآلثار أهم ومستوى

 :المالي  األزم  حدوث لبل اليمني االلتصاد وال  - أ

 وسياسةي  واجتماعية  التصةادي  متعةددة مشةاكل مةن وتعةاني عانت التي نموا   األلل الدول من اليمن تعتبر

 مةن توضةيحه يمكةن مةا وهةذا متفاوتة ، بدرجات المشاكل تلن من تعاني زالت وال الماضي ، الفترة خبلل

 ) (: التالي  جتماعي واال االلتصادي  المإشرات بعض استعراض خبلل

 تتجةاوز ال حيةث النمةو معةدالت فةي ضةعف من اليمني االلتصاد يعاني: النمو معدالت ضعف .1

 ،%(3.2) معةةدل م2007 ،2006 عةةامي خةةبلل أ  األزمةة  انفجةةار لبةةل مةةا فتةةرة فةةي النمةةو معةةدالت

 إنتاجةه حجم انخفض النف  أن م  النف  إنتاج انخفاض إلى ذلن المعنيون ويرج  التوالي، على%( 3.6)

 .الفترة هذه خبلل كبيرة بدرج  سعره وزاد

 الرسةمي  المسةتهلن ألسةعار المياسةي للةرلم وفمةا   التضةخم معةدل تةراوح: التضةخم معةدل تنامي .2

 للتضةةخم معةةدل أعلةةى كةةان ولةةد التةةوالي علةةى%(  16.5%( )2.6) بةةين م2007 م،2006 فتةةرة خةةبلل

 .م2006 عام في هو الفترة هذه خبلل

 إلةى م2007 عةام فةي للدول  العام  الموازن  عجز وصل: للدول  العام  الموازن  عجز ارتفاع .3

 يتجةاوز ال العجةز هذا كان بينما اإلجمالي المحلي الناتج من%( 5.1) نسبته ما أ  لاير مليار( 250.7)

 .الماضي  السنوات الخمس خبلل%( 1.6) نسب 

 إلةةى م2007 عةةام نهايةة  فةةي الخةةارجي العةةام الةةدين حجةةم وصةةل: العةةام الةةدين حجةةم ارتفةةاع .4

 فمةد الداخلي العام الدين أما المحلي، الناتج إجمالي من%( 23.6) نسبته ما أ  دوالر مليون( 5212.2)

 أن يعنةةي وهةةذا المحلةةي النةةاتج إجمةةالي مةةن%( 11.7) نسةةبته مةةا أ  لاير مليةةار( 576.6) إلةةى وصةةل
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 وهةي المحلةي، النةاتج إجمالي من%( 35) من أكثر إلى وصل لد والداخلي الخارجي العام الدين إجمالي

 .الماضي في األمر عليه كان بما لياسا   عالي  نسب 

 مليون( 21.3) م2007 عام في التجار  الميزان عجز بلغ: التجار  الميزان في عجز وجود .5

 .اإلجمالي المحلي الناتج من%( 0.3) إال يمثل ال العجز هذا فإن ذلن وم  دوالر،

 عام خبلل الفابدة لسعر التخفيض عملي  تمت: التضخم معدل من ألل إلى الفابدة سعر انخفاض .6

 العةام هةذا فةي التضةخم معةدل بلةغ بينمةا%( 11) إلةى السعر هذا معدل وصل حتى مرات ثبلث م2007

 .الفترة هذه في بالسال  كانت الفابدة سعر أن يعنى وهذا%( 11.42)

 إلحصةاءات وفمةا  %( 16) إلةى م2007 عةام فةي الب الة  معةدل وصةل: الب الة  معةدل ارتفاع .7

 %(.35) بــ المتخصص  المراكز تعدها التي للدراسات وفما   النسب  هذه لدرت بينما الرسمي ، الدول 

( 1.114) م2007 عةام فةي السةنو  الفرد دخل متوس  بلغ: السنو  الفرد دخل مستوى تدني .2

 .المماثل  الدول في الفرد دخل بمعدل لورن ما إذا جدا   متواض  دخل وهو دوالرا  

( 7.14) م2007 عةام خةبلل الةنف  صةادرات ليمة  إجمةالي بلةغ: الةنف  على الصادرات تركز .9

 .اليمني  الصادرات ليم  إجمالي من%( 26.1) نسبته ما يشكل المبلغ وهذا دوالر، مليار

 األزمة  انفجةار لبةل الحكةومي االحتيا ي بلغ: الصعب  العمل  من الحكوم  احتيا ي ليم  تدني .10

 علةى موزعة  الخارجية  البنةون في عمبلت سل  في مودع  دوالر، مليار( 7.76) مبلغ م2007 عام في

 بميةة %( 1) اسةةترليني، جنيةةه%( 2.7) يةةور،%( 20.6) دوالر،%( 69.3) بنسةةب  الربيسةةي  العمةةبلت

 كةةان بينمةةا شةةهر،( 11) لحةةوالي اليمنيةة  الجمهوريةة  واردات لتغ يةة  إال يكفةةي ال المبلةةغ وهةةذا العمةةبلت،

 الجمهورية  احتياجةات مةن التغ ية  يكفي أنه إال مليار،( 6.65) عن يزيد ال م2005 عام في االحتيا ي

 .شهر( 13) لحوالي اليمني 

 نظةرا   شة اله االلتصاديات من يعد اليمني االلتصاد أن يتض  المإشرات لبض السابك العرض خبلل من

 :أهمها من.. أمور لعدة

 .النف  وهي واحدة سلع  على الصادرات وتركز النمو معدل ضعف •

 .والخدمي  السلعي  الصادرات استمرار عدم •

 بُعد إلى باإلضاف  آسيا، شرق وجنو  جنو  دول) الدول من محدود عدد من الواردات تركز •

 مةن الةيمن تجعةل التةي األمةور مةن وغيرهةا اليمنية  السوق ومحدودي  العالمي  األسواق مراكز عن اليمن

 .الحالي  المالي  األزم  ومنها الدولي  باألزمات تؤثيرا   الدول وأشد أكثر

 :المالي  األزم  حدوث بعد اليمني االلتصاد  الوض  -  
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 آثارهةا وعمةت أمريكةا فةي حةدثت التةي المالية  األزمة  آثةار عةن بمعزل تكن لم اليمن بؤن فيه شن ال مما

 هةذا كةان سةواء   العةالمي، بااللتصةاد الةدول تلةن ارتبةا  درجة  بحس  متفاوت  بدرجات العالم دول جمي 

 واأللةةل نمةةوا   األلةةل الةةدول مةةن تعةةد الةةيمن أن ومةة  معةةا ، همةةا أو االسةةتثمار أو بالتجةةارة متعلةةك االرتبةةا 

 األزمة  تةؤثيرات أن إال الخةارج، فةي تهااسةتثمارا بحجةم يتعلةك فيمةا وخاصة  العالمي، بااللتصاد ارتبا ا  

 يمكةن مةا وهةذا أصةبل ، المتةرد  اليمنةي االلتصاد  الوض  على سلبي  انعكاسات لها كان العالمي  المالي 

 نتيجة  الةيمن منهةا وتعةاني عانةت التةي المةدى والمتوسة  المصةيرة اآلثةار أهةم تنةاول خةبلل من توضيحه

 -:يلي ما اآلثار هذه أهم ومن العالمي  المالي  لؤلزم 

 :المصير المدى على المالي  األزم  آثار •

 والم ةةاع عةةام بشةةكل اليمنةةي االلتصةةاد علةةى مباشةةرة وغيةةر مباشةةرة آثةةار   العالميةة  الماليةة  لؤلزمةة  كةةان

 ) (: يلي فيما أهمها تمثلت خاص ، بصورة المصرفي

 التةي اإليةرادات وهةي والغةاز الةنف  إيةرادات فةي تراجة  حةدث: والغةاز الةنف  إيرادات تراج  .1

 مةن م2002 عةام نهاية  في النف  سعر النخفاض نتيج  وذلن الدول  إيرادات من%( 75) من أكثر تمثل

( 40) إلى وصل حتى م2009 عام بداي  في هبو ه واصل ثُم دوالر،( 42) إلى للبرميل دوالر( 147)

 االسةتثماري  والتمويلية  الجاري  النفمات مواجه  على الحكوم  لدرة أضعف الذ  األمر للبرميل، دوالرا  

 .سواء حد   على

 الخسةابر ضةمنها ومةن متعددة خسابر باليمن لحك: لليمن مباشرة وغير مباشرة خسابر حدوث .2

 األهلةي والبنةن المركةز  البنةن في المتمثل  الحكومي  بالبنون الخاص  االستثمارات عن الناتج  المباشرة

 األخةرى التجارية  البنةون استثمارات وكذلن خا ، بشكل واألوروبي  األمريكي  األسواق في المستثمرة

 وهةي األخةرى، العربية  الةدول وبعةض الخلةيج دول فةي متركةز منهةا جةزء كةان التي اإلسبلمي  والبنون

 ميزانية  أن مة  البنةون تلةن تكبدتها التي الخسابر ممدار عن وال ممدارها عن تفص  لم التي االستثمارات

 كانةت المركةز  للبنةن الخارجية  األصةول ليمة  أن بينةت م2002 عةام مةن يوليةو لشةهر المركز  البنن

 للبنون الخارجي  واألصول دوالر، ألف وخمسماب  مليون وسبعين وسبع  وأربعماب  مليار ثماني  تساو 

 اسةتثمارات عةن فضةبل   هةذا دوالر، مليةون وخمسةين وتسةع  ومةابتين مليةارا   تساو  والتجاري  اإلسبلمي 

 تلةن حجةم عةن النضةر وبغةض الةدول، تلةن فةي الشخصي  واالستثمارات األخرى والمإسسات الشركات

 أن مةا حةد إلةى اسةت اع أنةه إال إمكاناتةه وتواضة  حداثتةه من الرغم على المصرفي الم اع فإن الخسابر

 معظةم ألن ممبولة  كانةت الم ةاع هةذا تكبةدها التةي الخسةابر تلةن أن إلةى يشةير وهذا المشكل  هذه يتجاوز

 .المشتمات في وباألخ  المالي  األسواق في تكن لم الخارج في استثماراته

 الخةارج فةي العةاملين تحةويبلت ليمة  انخفضةت: الخةارج في العاملين تحويبلت ليم  انخفاض .3

 بنسةةب  أ  م2009 عةةام فةةي دوالر مليةةون( 1111.2) إلةةى م2002 عةةام دوالر مليةةون( 1362.2) مةةن

 ولةةد لةةه، السةةابك العةةام عةةن م2002 عةةام فةةي%( 16.3) بلغةةت زيةةادة نسةةب  ممابةةل%( 12.4) انخفةةاض
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 في االلتصادي  األوضاع تدهور عنها نجم التي المالي  األزم  آثار إلى التراج  هذا حكومي تمرير أعزى

 .اليمن إلى منهم جزء وعودة اليمنيون المغتربون فيها يميم التي الدول

 التةةي والمعونةةات المسةةاعدات تملةةي  إلةةى الماليةة  األزمةة  أدت: الخارجيةة  المسةةاعدات تملةةي  .4

 تولعات أشارت حيث الدولي ، المإسسات خبلل من أو المانح  الدول من سواء   اليمن عليها تحصل كانت

 ترليةون( 1.1) بلةغ الةذ  المةال رأس تدفك في كبيرا   انخفاضا   ستواجه النامي  الدول أن إلى الدولي البنن

 إحةدى مةن هةي الةيمن أن وباعتبةار العةام، ذلةن فةي عليةه كةان عمةا%( 50) إلةى م2007 عام في دوالر

 .المماثل  الدول من كغيرها ستتؤثر فإنها المساعدات تتلمى التي النامي  الدول

 األجنبية  اليمنية  الةديون خدمة  نسةب  زادت لمةد: األجنبي  الديون خدم  نسب  في تضخم حدوث .5

 العمةةبلت حةةر  ظةةل فةةي وخاصةة  األمريكةةي، الفةةدرالي االحتيةةا ي البنةةن يتبعهةةا التةةي للسياسةة  نتيجةة   

 يتكةون التةي الةدول مةن تعةد الةيمن ألن منةه، المعةروض حجةم وزيةادة الةدوالر، سةعر بتخفيض والمتعلم 

 األجنبي الدين خدم  نسب  في زيادة عنه يسفر الدوالر ليم  في تخفيض فؤ  الدوالر، من احتيا ها معظم

 حةدوث عنةه يسةفر كمةا اإلجمةالي، المحلةي النةاتج مةن كنسةب  بالةدوالر المسةحوب  غيةر وفوابد ألسا  من

 أسةعار ارتفةاع وبالتةالي بةه المرتب ة  العملة  ليم  انخفاض عنه سينتج الدوالر سعر انخفاض ألن تضخم

 والدوالر السويسر  والفرنن االسترليني والجنيه باليورو والمسعرة األوربي  الدول من المستوردة السل 

 احتيا ي ومنها بالدوالر المميم  األصول في انخفاض عنه سينتج الدوالر انخفاض أن كما ال،... الكند 

 وعةدم للمسةتثمرين هروبةا   يسةب  الةذ  األمةر بالتزاماتةه، الوفاء على اليمن لدرة على سيإثر وهذا اليمن

 .الحرج  المرحل  هذه في وخاص  الم لو  األجنبي المال رأس اجتذا 

 معةدل النخفةاض نتيجة  السةياح  عابةدات انخفاض إلى األزم  أدت: السياح  عابدات انخفاض .6

 النخفةاض أو ألعمةالهم مةنهم الكثيةر لفمةدان نظةرا   الغربية  الةدول مةن الغال  في يؤتون الذين السواح نمو

 تراجعةت لد السياح  إيرادات في النمو معدل أن اإلحصابيات أظهرت فمد األزم ، حدوث جراء دخولهم

 على أثر بدوره وهذا م2009 عام في%( 7) إلى م2002 عام في%( 102) من النمو معدل هب  حيث

 .النف  بعد الدول  موارد أهم من يعد مورد

 ارتفعةت حيةث الدوالر، ممابل اللاير ليم  تدهور من اليمن عانت: الصرف سعر استمرار عدم .7

 عةام فةي( 212) إلةى ثةم لاير( 207) إلةى لاير( 200) من ألل من م2002 عام في الواحد الدوالر ليم 

 .م2009

 عاليةة  الةةدول مةةن الةةيمن تصةةنيف تةةم: اليمنةةي المصةةرفي للم ةةاع الخارجيةة  األنشةة   تراجةة  .2

 وتولفةت اليمنية  البنةون حسةابات المراسةل  البنةون مةن عةدد إغةبلق إلى التصنيف هذا أدى ولد المخا ر

 أثةر وهةذا%( 100) إلةى التةؤمين نسةب  ورفعةت اليمنية  للبنةون تسةهيبلت أي  إع اء عن األخرى البنون

 بسةب  لةيس التراجة  هةذا كةان ولةد والتحاصةيل، والضمانات كاالعتمادات البنون أنش   من العديد على

 اسةتمرار وعةدم الةيمن، منهةا تعةاني التةي وااللتصةادي  السياسةي  المشةاكل بسةب  وإنما فم  المالي  األزم 
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 المرصةن  مشةكل  ومنهةا مشةاكل مةن عنةه نجةم ومةا لهةا، المجةاورة الةدول بعةض وفي الدول ، في الوض 

 .الجنوبي  المنا ك في والحران صعدة، في والمشكل  المند  با  في الموجودة

 مةةن األجنبةةي لنمةةدا مةةن االحتيةةا ي فةةي تراجةة  حةةدث: األجنبةةي النمةةد مةةن االحتيةةا ي تراجةة  .9

 يتراجة  لةم المبلةغ وهةذا م، 2002 عةام فةي تمريبةا   مليةار( 7) إلى م2007 عام في دوالر مليار( 7.76)

 واردات لتغ ية  إال يكفةي ال المبلةغ هةذا أصةب  حيةث الميمة  حيةث مةن تراجة  وإنمةا فمة ، الكم حيث من

( 11) لتغ يةة  يكفةةي السةةابم  السةةن  فةةي االحتيةا ي كةةان بينمةةا شةةهر،( 9 ،2) لحةةوالي اليمنيةة  الجمهورية 

 .شهرا  

 :المتوس  المدى على المالي  األزم  آثار •

 العةةالمي االلتصةةاد مسةةتوى علةةى الماليةة  لؤلزمةة  المباشةةرة اآلثةةار بعةةض محاصةةرة أو معالجةة  تةةم أن بعةةد

 مثةل آثار من عنها نتج وما الدول، تلن في االلتصاد إنعاش منها الهدف كان التي اإلنماذ خ   ووضعت

 ذلةن انعكةس فمةد إلة،،... العالمية  الربيسةي  العمةبلت أسةعار فةي والتغيير السل ، معظم أسعار في ارتفاع

 وأخةرى السةلبي  اآلثةار مةن مجموعة  ذلةن عةن نةتج حيةث الةيمن، ومنهةا األخةرى الدول التصاديات على

 ) (: أهمها من مباشرة وغير مباشرة ايجابي 

 دوالر( 70) إلةى وصةل حتةى جديةد مةن بةالنهوض البتةرول سعر عاود: البترول سعر ارتفاع .1

 عةام نهاية  فةي دوالر( 100) حاجز تعدى حتى ارتفاعه واصل ثم م2009 عام نهاي  في الواحد للبرميل

 الموازنة  عجةز انخفةاض وبالتةالي مواردهةا فةي نسةبي تحسن حدوث على اليمن ساعد ما وهذا م،2011

 .للدول  العام 

 نتيجة  كةان مختلفة  بنسة  منهةا الغذابية  وخاصة  السل  أسعار ارتفاع إن: السل  أسعار ارتفاع .2

 شةهر نهاية  السةوق فةي العمل  ليم  تدهور معدل وصل حيث والمستورد، المحلي التضخم نس  الرتفاع

 %(.27.17) إلى التضخم معدل ووصل الواحد، للدوالر لاير( 260) إلى م2011 عام من أكتوبر

 

 الةةدول بعةةض فةةي العمةةبلت سةةعر فةةي ارتفةةاع حةةدث لمةةد: الربيسةة  العمةةبلت سةةعر فةةي التغيةةر .3

 اليةورو سةعر انخفةض فمةثبل   األزمة ، بعةد مةا تلةت التةي الفتةرة خةبلل الةدوالر أمةام أخةرى في وانخفاض

 الةدول وهي الهندي  والربي  الصيني اإليوان ليم  وارتف  الدوالر، أمام الياباني والين اإلسترليني والجني 

 .الدوالر أمام عملتها انخفضت التي الدول من أكبر بنسب  اليمن منها تستورد التي

 م2010 عةام فةي العامة  الموازنة  عجةز انخفض: العام  الموازن  في العجز مستوى انخفاض .4

 حةدث الةذ  بةالعجز لةورن مةا إذا اإلجمةالي المحلي الناتج من%( 4) يمثل ما أ  لاير مليار( 224) إلى

 المحلةي النةاتج مةن%( 9.1) مثةل والةذ  مليةار( 517.7) والبةالغ م2009 عةام فةي العامة  الموازنة  في

 .اإلجمالي
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 بحسةةة %( 19.7) إلةةةى م2010 عةةةام فةةةي الب الةةة  نسةةةب  وصةةةلت: الب الةةة  معةةةدل ارتفةةةاع .5

 .الم لوب  بالدرج  التشغيل مستوى في تحسن يوجد ال أنه إلى يشير وهذا الرسمي  اإلحصاءات

 خ  تحت السكان نسب  أن إلى الرسمي  اإلحصابيات تشير: الفمر خ  تحت السكان نسب  زيادة .6

 عةةن يزيةةد ال م2005 عةةام فةةي المعةةدل هةةذا كةةان بينمةةا ،2009 عةةام فةةي%( 42.2) إلةةى وصةةل الفمةةر

(34.2.)% 

 بحةوالي م2009 عام اإلجمالي المومي الناتج من الفرد نصي  لدر: الفرد دخل متوس  تراج  .7

 .دوالر( 1209) م2002 عام في كان بينما دوالر( 1123)

 المروض أ  المصنف  والتسهيبلت المروض نسب  ارتفعت: والتسهيبلت المروض نسب  ارتفاع .2

( 72.9) إلةى 2009 عةام فةي مليةارا  ( 57) مةن المصةرفي الم ةاع فةي لها مخصصات وض  يج  التي

 الم اع منها عانى التي التعثرات حجم إلى يشير وهذا%( 32.4) زيادة بنسب  أ  ،2010 عام في مليار

 .الفترة هذه خبلل اليمني المصرفي

 عام في المركز  البنن عممها التي المروض على الفابدة نسب  لرف  كان: الفابدة معدل ارتفاع .9

 الةذ  اإلجةراء هةذا ألن بالسال  االستثمار نشا  على أثر%( 20) بـ لها األدنى الحد حدد والذ  2010

 آثةار معالجة  علةى يسةاعد لةم الذ  األمر االستثمار، تنشي  على عكسي أثر له كان المركز  البنن اتبعه

 .المالي  األزم 

 أوابةل فةي حةاد بشةكل الةدوالر أمةام الةلاير ليمة  في تدهور حدث: الو ني  العمل  ليم  تدهور  .10

 التةةدهور هةةذا عةةن نجةةم ولةةد لاير،( 255) إلةةى الواحةةد الةةدوالر ليمةة  وصةةل حتةةى م2010 عةةام منتصةةف

 الحكومة  أن ومة  المحلية ، العملة  أمةام للةدوالر ارتفةاع كل م  ترتف  التي األساسي  السل  أسعار ارتفاع

 للةدوالر لاير( 214) إلةى الةدوالر ليمة  تراجة  أن التةدخل هةذا عةن فنةتج تةدخبل اليمني المركز  والبنن

 سةعر اسةتمرار فةي الثمة  لعدم وذلن تنخفض ولم عليه، هي ما على بميت السل  معظم سعر أن إال الواحد

 .اللاير

 فةي لاير مليار( 961) من الصافي الداخلي العام الدين ارتف : الداخلي العام الدين حجم زيادة  .11

 %(.32) لدرها زيادة بنسب  أ  م2010 عام في لاير مليار( 1.264.9) إلى 2009 عام

( 590.5) إلةى م2010 عةام فةي الخزانة  أذون شةراء ليم  وصلت: الخزان  أذون ليم  زيادة  .12

 %(.12) من أكثر إلى تصل نمو بنسب  أ  2009 عام في لاير مليار( 525.2) ممابل لاير مليار

 لةد فجةوة هنةان أن فسيتضة  الةيمن فةي تمت التي بالمعالجات ولارناها المإشرات هذه إلى نظرنا ما فإذا

 الولةةت فةةي الوضةة  عليةةه هةةو ومةةا األمةةور مةةن كثيةةر فةةي االلتصةةاد  الوضةة  عليةةه كةةان مةةا بةةين حةةدثت

 التةي واإلجراءات الشؤن بهذا اتخذت التي والمرارات تمت التي المعالجات أن إلى ذلن ويرج  الحاضر،

 .دليم  بصورة اليمن على آثارها لحجم وال األزم  ألسبا  كافي  دراسات على بناإها يتم لم أتبعت
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 الثالث املبحث

 اليمني المصرفي الم اع على المالي  األزم  آثار

 مةا إذا بالتواضة  نشةا ه حجةم يتسةم الةذ  النشةؤة الحديثة  الم اعةات مةن اليمنةي المصةرفي الم اع يعتبر

 البنةون أصةول فحجةم األخةرى، العربية  الةدول بعةض فةي أو الخلةيج دول فةي البنةون نشا  بحجم لورن

 ال المةةدفوع مالهةةا رأس وحجةم 2010 عةةام نهاية  فةةي دوالر مليةةار( 9) تتجةاوز لةةم الم ةاع لهةةذا المكونة 

 نهاية  فةي بنكةا  ( 19) إلةى وصةل فمةد البنةون هةذه عةدد أمةا الفتةرة، نفةس في دوالر مليون( 560) يتعدى

 خمسة  التمليدية  البنون هذه من تمليديا   بنكا  ( 12)و متخصصان وبنكان إسبلمي  بنون( 5) منها م،2010

 م،1963 عام في إال نشا ه ممارس  تجار  محلي بنن أول يبدأ ولم محلي ، بنون وثماني  خارجي  بنون

 ) (. م1995 عام في إال نشا ه ممارس  بنن أول يبدأ فلم االسبلمي  البنون أما

 فةي فإننا أهمي  الم اعات أكثر ومن المالي ، باألزم  تؤثرا   الم اعات أكثر من يعد الم اع هذا ألن ونظرا  

 ربيسةيا   دورا   تلعة  التةي الهام  الم اعات أحد باعتباره أكبر، بدرج  عليه التركيز سنحاول الدراس  هذه

 النشةا  هةذا منهةا يعةاني التةي المشةاكل على التغل  من وتمكينه به والنهوض اليمني االلتصاد تنشي  في

 آثةار حةول الدراسة  وسةتتمحور العالمية ، االلتصةادي  األزمة  آثةار عن الناجم  المشاكل أهمها من والتي

 الم ةةاع فةةي العرضةةي  االلتزامةةات ونشةةا  والتمويةةل، االسةةتثمار وأنشةة   الودابةة  مةةن كةةل علةةى األزمةة 

 .اليمني المصرفي

 :الودائع على المالية األزمة آثار .أ 

 فكلمةةا المصةةرفي، الم ةةاع فةةي للمةةوارد الربيسةةي المصةةدر المكلفةة  غيةةر أو المكلفةة  سةةواء   الودابةة  تشةةكل

 الشةركات وأمةوال المةوا نين مدخرات مصدرها التي الوداب  هذه من أكبر حجم جذ  البنون است اعت

 تنشةةي  فةةي بفاعليةة  المسةةاهم  مةةن تمكنةةت كلمةةا البنةةون مةة  المتعاملةة  األخةةرى االلتصةةادي  والمإسسةةات

 فةةي الثمةة  درجةة  علةةى يتولةةف عليهةةا والمحافظةة  الودابةة  هةةذه واجتةةذا  المختلفةة ، االلتصةةادي  الم اعةةات

 والظةروف االسةتمرار ومسةتوى المجتمة  فةي المصةرفي الةوعي ودرج  العابد ونسب  المصرفي، الم اع

 أو التصةادي  أو مالية  أزمة  لوجةود نتيجة    للثمة  اهتةزاز أ  حةدثت مةا فةإذا والدولي ، المحلي  االلتصادي 

 الحةال هةو كما وذلن متفاوته بدرجات الوداب  حجم على سيإثر الوض  هذا فإن دولي ، أو محلي  سياسي 

 الم ةاع فةي الودابة  علةى أثةار مةن عنهةا نجةم ومةا م2002 عةام فةي العالمية  المالي  األزم  حدثت عندما

 الجةةدول فةةي المبةين النحةةو علةةى وذلةن الودابةة ، تحليةةل خةبلل مةةن معرفتةةه سةنحاول مةةا وهةةذا المصةرفي،

 -:التالي
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 (1) جدول

 بمبليةةين) م2010 إلةةى م2005 مةةن الفتةةرة خةةبلل اليمنةةي المصةةرفي الم ةةاع فةةي الودابةة  أرصةةدة ت ةةور

 (الرياالت

 المصرفي الم اع التمليدي  البنون اإلسبلمي  البنون السن 

 النمو معدل المبلغ النمو معدل المبلغ النمو معدل المبلغ

2005 124.600 - 455.300 - 639.900 - 

2006 242.990.6 32% 610.242.4 34% 253.233 33% 

2007 279.570.7 15% 773.792.2 27% 1.053.363 23% 

2002 336.752.2 20% 299.222.2 16% 1.236.041 17% 

2009 400.152.6 19% 945.252.3 5% 1.345.417 9% 

2010 453.653.5 13% 1.067.529.3 13% 1.521.123 13% 

 المجمعة  الميزاني  ت ور -اليمني المركز  البنن -اليمني  الجمهوري : من الباحث وتحليل جم : المصدر

 39 ،40 ،32 صـ ،2010 ،2002 ،2006: لؤلعوام للبنون

 :اآلتي السابك الجدول خبلل من يتض 

 انخفضةت حيةث ككةل المصةرفي الم ةاع مسةتوى علةى انخفةض لةد عةام بشةكل النمو معدل أن .1

 عةام فةي وانخفضةت م، 2007 عةام فةي عليةه كان عما%( 6) بممدار م2002 عام في الوداب  نمو نسب 

 فيةه تةم الةذ  العةام وهةو لةه، السةابك العةام فةي المحمةك النمةو معةدل مةن النصةف يمةار  مةا إلى م2009

 الم ةةاع مةوارد علةةى كبيةرة كانةةت المالية  األزمةة  آثةار أن إلةةى يشةير وهةةذا األزمة ، انفجةةار عةن اإلعةبلن

 االلتصةاد  للركةود نتيجة    وكةذلن األفةراد، دخةل مسةتوى علةى آثةار مةن عنهةا نجةم لمةا نتيجة  المصرفي

 اآلثةار هذه أن من الرغم على كافي  بدرج  األزم  آثار إدارة على الحكوم  لدرة وعدم االلتصاد وتبا إ

 فةي االلتصةادي  األنشة   مةن عةدد انةدماج لعةدم نظةرا   الدول، من غيرها عن اليمن في و ؤة أخف كانت

 لؤلسةواق بالنسةب  الحةال هةو كمةا وذلةن كبيةرة، بدرجة  العالمية  االلتصةادي  األنشة   مةن عةدد مة  اليمن

 .المالي  األوراق أسواق وخاص  المالي 

 بممةدار المعةدل هذا هب  حيث التمليدي  البنون في كان الوداب  نمو معدل في انخفاض أكبر إن .2

 ممةا االلتصةاد تنشةي  فةي المسةاهم  فةي البنةون لدرة على سينعكس الشن وهذا م،2009 عام في الثلثين

 .اليمني االلتصاد على السلبي  المالي  األزم  آثار من سيزيد
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 الودابة  إجمةالي مةن%( 27) علةى تسةتولي التةي اإلسةبلمي  البنون في للوداب  النمو معدل أن .3

 في المعدل هذا يتؤثر ولم له، السابك العام عن الرب  بممدار م2002 عام في زاد لد المصرفي الم اع في

 السةن  عةن الثلثةين مةن بةؤكثر النمةو معةدل فيهةا انخفةض الةذ  التمليدي  البنون في حدث كما م2009 عام

 وتشةةغيل اسةةتم ا  علةةى البنةةون هةةذه ولةةدرة اإلسةةبلمي ، بةةالبنون الجمهةةور ثمةة  إلةةى يشةةير وهةةذا السةابم ،

 كمةا المرحلة  هةذه فةي سةيول  أزمة  أية  اإلسةبلمي  البنةون تواجه لم ولهذا الحميمي، االلتصاد في األموال

 السةةيول  هةةذه تشةةغيل فةةي صةةعوب  واجهةةت بؤنهةةا المةةول يمكةةن وإنمةةا التمليديةة  األخةةرى البنةةون فةةي حةةدث

 مةن العملية  هةذه رافةك الةذ  والتخةوف اليمنةي االلتصةاد أصا  الذ  للركود نظرا   الم لو ، بالمستوى

 اسةبلمي  أدوات وجةود وعةدم األزمة  حةدوث لبةل سةابما   كةان كمةا الخةارج فةي الفابضة  األمةوال استثمار

 فمة  نةاتج لةيس التراجة  وهةذا ،2010 عةام في للوداب  يحدث تراج  أكبر كان فمد ذلن وم  كالصكون،

 اليمن في المستمر غير السياسي الوض  عن الناجم  األزم  عن أيضا   ناتج وإنما المالي ، األزم  آثار عن

 .الجنوبي  المحافظات وبعض صعدة محافظ  في وخاص 

 :والتمويل االستثمار نشاط على المالية األزمة آثار .  

 فعةن خاصة ، بصةورة اإلسةبلمي  والبنةون عةام بشكل البنون أنش   أهم واالبتمان االستثمار نشا  يشكل

 وتنهض األرباح وتحمك اإليرادات تتكون خبلله ومن االلتصاد، وينش  الموارد تشغل النشا  هذا  ريك

 تنميةة  المجتمةة  ويحمةةك مجزيةة  عوابةةد ومسةةاهمين مةةودعين مةةن األمةةوال مةةالكوا ويحمةةك التنميةة  عمليةة 

 الة،،... سيزيد واستم ابها سترتف  الوداب  عوابد فإن فاعل بشكل النشا  هذا بإدارة اهتم ما فإذا مستدام 

 كمةا لةاهرة لظةروف أو النشةا  هةذا إدارة لسةوء نتيجة    إما اختبلل أو الجان  هذا في تبا إ حدث إذا أما

 سةينعكس ذلةن تةؤثير فةإن آثارهةا إدارة حسةن على المدرة عدم حال  في وخاص  األزمات حال  في يحدث

 حيث العالمي  األزم  حدوث أثناء اليمني المصرفي الم اع في حدث ما وهذا االستثمار، نشا  على سلبا  

 تلةن ألثةار نتيجة  أخةرى فةي وتراجة  السنوات بعض في االستثمار نشا  في النمو معدل في تبا ؤ حدث

 -:التالي الجدول خبلل من توضيحه يمكن ما وهذ األزم 

 (2) جدول

 إلةى م2005 مةن الفتةرة خةبلل اليمنةي المصةرفي الم ةاع فةي والتمةويبلت والسةلفيات المروض ت ورات

 (الرياالت بمبليين) م2010

 المصرفي الم اع التمليدي  البنون اإلسبلمي  البنون السن 

 النمو معدل المبلغ النمو معدل المبلغ النمو معدل المبلغ

2005 100.002 - 122.629.3 - 222.691.3 - 

2006 112.207 13% 150.195.5 22% 263.002.5 12% 

2007 152.023.3 40% 203.671.1 36% 361.694.4 32% 
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2002 166.990.7 6% 251.425 23% 412.415.7 16% 

2009 122.993 10% 222.460.5 -9% 411.453.5 -2% 

2010 122.950.6 0% 263.330.2 15% 446.220.2 2 % 

 المجمعة  الميزاني  ت ور -اليمني المركز  البنن -اليمني  الجمهوري : من الباحث وتحليل جم : المصدر

 44 ،34 ،44 صـ ،2010 ،2002 ،2006: لؤلعوام للبنون

 :اآلتي السابك الجدول خبلل من يتض 

 فةي المصةرفي الم ةاع في والمروض واالستثمارات للتمويبلت اإلجمالي النمو معدل انخفاض .1

 هنةان يكةن لم حيث م2009 عام في معمول  غير بصورة تراج  حدث ثم واضح ، بصورة م2002 عام

 الةذ  النمةو معدل من بدال  %( 2-) بمعدل السابك العام في عليه كان عما تراج  هنان كان وإنما نمو أ 

 علةى أثةرت التةي المالية  األزمة  آثار حجم إلى يشير وهذا%( 16) والبالغ 2002 عام في تحمك لد كان

 االسةةتيراد، بعملية  الخاصةة  التمةويبلت نسةةب  النخفةاض نتيجة    مباشةةر غيةر بشةةكل االلتصةادي  الم اعةات

 الزابةد والحةر   ،الجمية بةين انتشر الذ  التخوف بسب  األخرى المجاالت في االستثمارات وانخفاض

 عمليةة  فةي الةدخول وعةدم بالضةمانات التشةديد خةبلل مةن االسةبلمي  وخاصة  البنةون تنتهجةه بةدأت الةذ 

 .الفترة هذه في حدث الذ  والركود الم اعات بعض في التمويل

 في النمو بمعدل لورن ما إذا م2002 عام في االسبلمي  البنون في النمو مستوى في انخفاض .2

 البنةةون فةةي حةةدث الةةذ  النمةةو أن: منهةةا أسةةبا  عةةدة إلةةى ذلةةن ويرجةة  الفتةةرة، نفةةس فةةي التمليديةة  البنةةون

 الةذ  وللتةؤثير ناحية  مةن%( 40) إلةى وصةل حيث مرتفعا   كان م2007 لعام السابك العام في اإلسبلمي 

 المالية  لؤلزمة  نتيجة    الخةارج فةي اسةتثمارات لةديها كان التي االسبلمي  البنون بعض الستثمارات حدث

 المالية  االسةواق فةي واألسهم الصكون وبعض العمارات مجال في خصصت التي لبلستثمارات وخاص 

 يتعلةك فيمةا الكبيةر والتشةدد الفتةرة، هةذه خةبلل تظهةر آثةاره بةدأت الذ  االلتصاد  الركود إلى باإلضاف 

 نمةو معةدل تحميةك مةن تمكنةت حيث البنون هذه نشا  نمو معدل في تغير حدث فمد ذلن وم  بالضمانات

 .العام هذا في التمليدي  البنون تحممه لم ما وهو%( 10) بمعدل م2009 عام في

 بمعةدل لةورن مةا إذا منخفضا   كان م2002 عام في التمليدي  البنون حممته الذ  النمو معدل أن .3

 م2002 عةام فةي اإلسةبلمي  البنةون حممتةه الةذ  النمةو بمعةدل لةورن لةو أنةه إال له السابك العام في النمو

 اسةتثمار علةى أساسةي بشةكل تعتمةد البنةون هذه أن أهمها من عوامل لعدة نتيج    أفضل كان أنه فسيتض 

 رفة  التةي الفتةرة تلةن فةي وخاصة  اليمنةي المركةز  البنةن عن الصادرة الخزان  أذون في أموالها معظم

 البنةون حممتةه الةذ  النمةو معةدل إلةى نظةر مةا إذا أمةا%( ) ( 13) إلى الفابدة معدل المركز  البنن فيها

 عليةه كةان عمةا%(  9 -) إلةى وصل حيث كبيرة بدرج  تراج  لد أنه فسيتض  م2009عام في التمليدي 

 العةام نفةس فةي اإلسةبلمي  البنةون في واالستثمارات للتمويبلت النمو معدل وصل بينما م،2002 عام في

 االسةبلمي  البنةون بةه تتمتة  التةي الميةزة إلةى يشير وهذا له، السابك العام في عليه كان عما%( 10) إلى
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 البنةون نشةا  على محدودة األزم  هذه آثار جعل الذ  األمر الحميمي االلتصاد في أموالها استثمار وهي

 .التمليدي  البنون في حدث الذ  التدهور مرحل  إلى يصل ولم الفترة هذه في اإلسبلمي 

 :العرضي  االلتزامات على المالي  األزم  آثار .ج 

 الخةةدمات وأحةةد المصةةرفي، الم ةةاع فةةي لئليةةرادات الربيسةة  المصةةادر أحةةد العرضةةي  االلتزامةةات تشةةكل

 والم ةاع عةام بشةكل التجةارة تنشةي  خبللهةا مةن يةتم مةا عةادة والتةي والتصةدير االستيراد بنشا  المتعلم 

 أل  فيةه يحةدث تراجة  أ  فةإن النشةا  هةذا يمثلهةا التةي األهمية  لهذه ونظرا   خاص ، بصورة المصرفي

 البنةون فةي التشةغيل إيردات على وبالتالي العرضي  اإللتزامات حجم على سلبا   سيإثر أألسبا  من سب 

 اإللتزامةات هةذه حجةم تراجعةت حيةث م2002 عةام فةي المالية  األزمة  حةدوث أثناء الحال هو كما وذلن

 -:التالي الجدول خبلل من إيضاحه يمكن ما وهذا كبيرة، بدرج 

 (3) جدول

 بمبليةةين) م2010 وحتةةى م2005 مةةن الفتةةرة خةةبلل المصةةرفي الم ةةاع فةةي العرضةةي  االلتزامةةات ت ةةور

 (الرياالت

 المصرفي الم اع التمليدي  البنون اإلسبلمي  البنون السن 

 النمو معدل المبلغ اجمالي النمو معدل المبلغ النمو معدل المبلغ

2005 112.130.2 -- 234.102.9 -- 346.239.7 -- 

2006 146.305.7 30% 322.334.3 40% 474.640 37% 

2007 132.122.9 -6% 431.414.7 31% 569.597.6 20% 

2002 120.703.2 -13% 446.154.2 3% 566.252 0% 

2009 145.612.6 21% 431.412.2 -3% 577.037.4 2% 

2010 159.253.2 10% 450.773.2 4% 610.627 6% 

 المجمعة  الميزاني  ت ور -اليمني المركز  البنن -اليمني  الجمهوري : من الباحث وتحليل جم : لمصدرا

 55 ،53 ،36 صـ ،2010 ،2002 ،2006: لؤلعوام للبنون

 -:اآلتي السابك الجدول خبلل من يتض  .د 
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 االعتمةةةادات،) المصةةةرفي الم ةةةاع مسةةةتوى علةةةى العرضةةةي  االلتزامةةةات حجةةةم إجمةةةالي أن .1

 ولةد المالي ، األزم  انفجار لبل ما أ  م2007 عام في عليه كانت عما انخفضت( التحاصيل الضمانات،

 بةين االنخفةاض هذا تراوح ولد م، 2010 عام إلى 2002 عام بين ما الفترة خبلل االنخفاض هذا استمر

 النشةةا  ينمةةو أن مةةن فبةةدال   م2009م،2002 عةةام فةةي هةةو حةةدث انخفةةاض أعلةةى كةةان ولةةد%( 6 ،0%)

 السابم  السنوات في يحدث كان كما وذلن%( 20 ،%15) بين يتراوح بمعدل المجال هذا في المصرفي

 عةن نةتج الةذ  االلتصةاد  الركةود أن إلةى يشةير وهةذا م،2002 عام في( صفر) إلى وصل حتى تراج 

 بدرجة  المصةرفي الم ةاع بةذلن وتةؤثر الةيمن، فيهةا بمةا الةدول جمي  أثره شمل لد العالمي  المالي  األزم 

 .والتصدير االستيراد بنشا  المتعلم  الخدمات يخ  فيماً   وخاص  الم اعات من غيره من أكبر

 الم ةاع حجةم مةن%( 25) من أكثر على تستحوذ التي اإلسبلمي  البنون نشا  على التؤثير إن .2

 بةدأ حيةث التمليدية ، بةالبنون لةورن مةا إذا األزمة  حةدوث بداية  فةي أكبةر كةان المجةال هذا في المصرفي

 إال فيةه، ظهةرت لةد األزمة  آثةار كانةت الذ  العام وهو األزم ، انفجار لبل أ  م2007 عام في التراج 

 - ،%6 -) بةين مةا تةراوح ولةد م2002 عةام فةي التراجة  هةذا نسب  ارتفعت ثم عنها، اإلعبلن يتم لم أنه

 فةي حةدث ممةا أكبةر كةان الةذ  التراج  هذا أن إال األزم ، انفجار عن فيه أعلن الذ  العام وهو%( 13

 خةبلل التمليدية  البنةون فةي يحةدث لةم مةا وهذا م2010 م، 2009 عام في نمو إلى تحول التمليدي  البنون

 .ذلن عكس حدث وإنما الفترة هذه

 م2002 عةام فةي تظهةر بةدأت التمليدية  البنةون فةي العرضةي  االلتزامةات على األزم  آثار إن .3

 حيةث م2009 عةام فةي تراجة  إلةى االنخفةاض هةذا وتحةول%( 3) إلةى النمةو معةدل فيهةا انخفض حيث

 إال نمةو إلةى م2010 عام في تحول التراج  هذا أن وم %( 3-) بممدار بالسال  فيها النمو معدل أصب 

 فيهةا بةدأ التةي اإلسبلمي  البنون في حدث ما عكس وهذا ،%(4) يتعد لم ألنه متواضعا   كان النمو هذا أن

 م2009 عةةام فةةي%( 21) إلةةى النمةةو معةةدل فيهةةا وصةةل حيةةث العةةام، هةةذا فةةي كبيةةرة بدرجةة  يزيةةد النمةةو

 الثم  إلى يشير وهذا محلي ، أزم  ووجود األزم  آثار استمرار رغم يليه الذ  العام في النمو هذا واستمر

 وخاصة    لعمبلبهةا، اإلسةبلمي  البنةون تمنحها التي والميزات العمبلء بين اإلسبلمي  البنون بها تتمت  التي

 .الخارجي  المرابح  باعتمادات يتعلك فيما

 الرابع بحثامل

 األزمـــة اثــار معالجــة

 المالية  األزمة  بةه تسةببت ولمةا ناحي ، من اليمني االلتصاد منه يعاني الذ  المابم المتدهور للوض  نظرا  

 هةذا معالجة  علةى اليمنية  الحكومة  عملةت فمةد أخةرى، ناحية  من مباشرة وغير مباشرة آثار من العالمي 

 والتغلة  األمةر هةذا لمواجهة  والنمدية  المالي  واإلجراءات السياسات من مجموع  اتخاذ خبلل من األمر

 أهةم ومةن خاصة  بصةورة المصةرفي والم ةاع عةام بشةكل اليمني االلتصاد على المالي  األزم  آثار على

 :يلي ما واالجراءات السياسات هذه
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 :المالي  واإلجراءات السياسات .أ 

 ) (:باالتي المالي  األزم  أثار لمعالج  الحكوم  اتخذتها التي المالي  واإلجراءات السياسات أهم تتمثل

 فةةي والمعتمةةدة تؤجيلهةةا يمكةةن التةةي والمشةةاري  الجديةةدة االسةةتثماري  المشةةاري  تمويةةل توليةةف .1

 .م2009 عام موازن 

 .م2009 عام موازن  في مدرج هو ما خارج جديدة خارجي  تعالدات أ  توليف .2

 األجور باستثناء م2009 عام موازن  في المرصودة االعتمادات إجمالي من%( 50) تخفيض .3

 .والمرتبات

 فةةي العجةةز علةةى المحافظةة  إلةى يةةإد  بمةةا النف يةة  غيةةر الدولة  مةةوارد وتنميةة  إيةةرادات زيةادة .4

 .اآلمن  بالحدود الدول  موازن 

 .الممرة والمرتبات األجور استراتيجي  في المحددة واألجور المرتبات زيادة توليف .5

 .الضروري  غير التعالدي  الوظابف وتنزيل بالتعالد المإلت التوظيف توليف .6

( الة،... االلتصةادي ، السةياحي ، اإلعبلمية ، الصةحي ، الثمافية ، المالية ،) الملحميةات كافة  إلغاء .7

 .بمهماتها بالميام السفارة وتكليف

 .الجديدة بالمنشآت الخاص  التجهيزات عدا ما والتجهيزات واألثاث النمل وسابل شراء ولف .2

 .النادرة والتخصصات الثمافي التبادل من  على وحصرها للدراس  الخارج إلى االبتعاث ولف .9

%( 30)و م،2009 المةالي للعةام المبوبة  غير النفمات اعتمادات من%( 20) نسبته ما خفض .10

 .م2009 المالي للعام ال،... والصيان  والولود العيني  والمزايا والمكافآت اإلضافي نفمات من

 المالية  األزمة  اثةار معالجة  بغةرض اليمنية  الحكومة  اتخةذتها التةي المالية  السياسة  بؤن يتض  سبك مما

 يمكةن التةي المشةاري  وتؤجيةل الجديةدة االسةتثماري  المشةاري  تمويةل توليةف علةى أساسي  بدرج  ركزت

 تخفةيض يةتم لةم بينمةا االلتصةاد تنشةي  علةى سةلبي اثر له كان الذ  األمر الموازن  في والمعتمدة تؤجيلها

% 20 بممةدار المبوبة  غيةر النفمةات خفضةت فمثبل   جدا   محدود بممدار اال الضروري  غير النفمات بعض

 في األصو  فمن اتباعه يج  كان ما عكس وهذا% 30 بممدار والمكافبات باإلضافي الخاص  والنفمات

 غيةةر النفمةةات وتملةةي  االلتصةةاد تنشةةي  بغةةرض االسةةتثماري  النفمةةات فةةي التوسةة  الحةةاالت هةةذه مثةةل

 النفمات على األلل على اإلبماء أو التوس  ألن الترشيد بغرض منها الضروري  غير وخاص  االستثماري 
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 يةتم مةا وهةذا األلةل علةى منهةا التخفيةف أو المالية  األزم  اثار من الحد على سيساعد المابم  االستثماري 

 .الحاالت هذه مثل معالج  في اتباعه

 :النمدي  واإلجراءات السياسات .  

 المشةاكل بعةض معالجة  بغةرض اليمنةي المركةز  البنةن اتخةذها التةي واالجةراءات السياسات أهم تمثلت

 ) (: يلي فيما األزم  آثار من المصرفي الم اع وتجني  االلتصادي 

 الةذ  األمةر%( 7) إلةى%( 10) مةن بةاللاير الودابة  علةى االلزامي االحتيا ي نسب  تخفيض (1

 .لاير مليار( 12) بـ لدرت سيول  توفير للبنون أتاح

 وخ ابةةات المسةةتندي  االعتمةةادات تؤمينةةات علةةى اإللزامةي االحتيةةا ي نسةة  مةةن البنةةون إعفةاء (2

 العمةبلت علةى اإللزامةي االحتيةا ي مةن جزء تحرير إلى اإلجراء هذا أدى ولد األجنبي  بالعمل  الضمان

 .األجنبي 

 إلةى%( 13) مةن م2009 عةام مةن األول النصةف فةي التؤشةيري  الدابنة  الفابةدة سعر تخفيض (3

 وبالتةةالي الةةل بفوابةةد والتسةةهيبلت المةةروض مةةن  علةةى البنةةون تشةةجي  بغةةرض%( 10) إلةةى ثةةم%( 12)

 تةم حيةث م2010 عةام بداية  فةي فيةه النظةر أعيةد وإنمةا يستمر، لم التخفيض هذا أن إال االلتصاد، تنشي 

 أن إلةى يشةير وهةذا أدنةى كحةد%( 20) إلةى العةام نفةس مةن مةارس فةي ثةم%( 15) إلةى يناير في رفعه

 المترتبة  لؤلثةار كافية  دراسة  وبةدون سةريع  بصةورة تةتم كانةت التؤشةيري  الفابةدة لسعر التخفيض عملي 

 التةي والمةروض التمةويبلت تكلفة  الرتفةاع نتيجة  الدولة  في االستثمار  الوض  على أثر مما ذلن، على

 .المالي  األزم  اثار معالج  على عكسيا   تؤثيرا   له كان الذ  األمر البنون تمنحها

 االسةةتيراد لمت لبةةات احتياجاتهةةا وتغ يةة ( دوالر) نمةةدا   السةةيول  مةةن باحتياجاتهةةا البنةةون إمةةداد (4

 (.تحويل)

 المركةةز  البنةةن مةةن لهةةم المبلغةة  االحترازيةة  الرلابةة  لمعةةايير الصةةارم بةةالت بيك البنةةون الةةزام (5

 .مختلف  جغرافي  ومنا ك بنون على الخارجي  أرصدتهم توزي  ضرورة والمتضمن 

 المشةكون للديون الكافي  المخصصات وعمل للبنون المبلغ  االبتماني  المعايير بت بيك االلتزام (6

 .تحصيلها في

 عةام مةن األول الربة  فةي%( 10) إلةى%( 20) مةن الةدوالر علةى االحتيا ي نسب  تخفيض  (7

 .األجنبي  بالعمل  السيول  وتوفير اليمني  البنون مركز دعم بغرض وذلن ،2011

 أدوات إدخةال بغةرض 2010 عةام بداية  فةي االسبلمي  الصكون لوحدة المركز  البنن إنشاء (2

 أن إال للةببلد، االلتصةادي  الخ   مشاري  تمويل أجل من اإلسبلمي  البنون فوابض تستوع  جديدة مالي 
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 هةي الخزينة  أذون وظلةت الخزينة  أذون فةي الحةال هةو كمةا الم لةو ، بالشةكل تفعيلهةا يتم لم األداة هذه

 .األمر هذا في الفاعل  األداة

 مةن السياسة  هةذه خفمةت فمةد البنةون على إيجابيا تؤثيرا   المركز  البنن اتبعها التي السياس  لهذه كان ولد

 ومخةا ر السةيول  أزمة  مخةا ر أهمهةا مةن المخةا ر مةن العديةد البنةون وجن  المالي  األزم  أثار و ؤة

 .االفبلس إلى تإد  لد التي المخا ر وهي التشغيل ومخا ر االبتمان

 السياسةةات فةةي تمثلةةت والتةةي األزمةة  أثةةار إدارة فةةي الةةيمن اتبعتهةةا التةةي اآلليةة  بةةؤن يتضةة  سةةبك ممةةا

 ركةزت لةد العالمية  المالية  األزم  عن الناجم  اآلثار معالج  بغرض الحكوم  اتخذتها التي واإلجراءات

 التصةرت ولةد النمةد  أو المةالي بالجانة  يتعلك فيما سواء   م2009 عام خ   تعديل على أساسي  بدرج 

 كةافي ولةت إلةى تحتةاج النف ي  غير الدول  موارد تنمي  على والعمل النفمات تملي  على المعالجات تلن

 عملية  أن الةرغم وعلى ،2009 عام بعد ما فترة تتضمن لم المعالجات معظم أن كما أثر، لها يكون حتى

 إعةادة مثةل المالية  األزمة  بمسةببات عبللة  لهةا التةي الجوانة  تشةمل لةم النف ية  غير الدول  موارد تنمي 

 تعتمد التي الت بيمات وبعض الوهمي االلتصاد في واالستثمارات النمدي  السياس  أدوات بعض في النظر

 نةدرن أن دون ونحاكيةه فلكةه فةي نةدور نحةن الةذ  العةالمي المةالي النظةام عليهةا يمةوم التةي الفلسةف  على

 علةى االلتصةاد بتنشةي  المتعلمة  الجوانة  تشةمل لةم المعالجةات أن عةن فضةبل   هةذا عنه الناجم  المخا ر

 والمشاري  الجديدة االستثماري  المشاري  تمويل أولفت بل الم لوب ، بالصور المتوس  أو المصير المدى

 لتصةاداال تنشةي  علةى عكسةي  نتابجهةا كانةت المعالجةات بعض أن يعني وهذا تؤجيلها يمكن والتي المابم 

 فةي االسةتثمار  بالجان  يتعلك فيما وخاص    كافي  وغير آني  كانت أنها إال مناسب  كانت األخر والبعض

 بصةورة المصةرفي وللم ةاع عةام بشةكل لبللتصةاد يحةدث تةؤثير أكبةر كةان فمةد ولذلن المصرفي، الم اع

 بينةت حيةث الحكومة ، وإجةراءات سياسةات معظةم فيةه نفةذت الةذ  العام وهو 2009 عام في هو خاص 

 الودابة  نمةو معةدل فةي كبيةر وانخفةاض االسةتثمارات فةي تراجعةا   هنةان أن الم اع بهذا المتعلم  الدراس 

 غيةر كانةت الدولة  اتخةذتها التةي واإلجةراءات السياسةات تلةن أن يعنةي وهةذا االلتزامةات نمو في وتولف

 المعالجةات تشةمل ولةم الم لةو ، بالمسةتوى منهةا الهةدف تحمةك لم ألنها االلتصاد  المستوى على كافي 

 ولةم فيهةا، األزمة  آثةار تستمر أن المتول  الفترة يغ ي متكامل لبرنامج وفما   تكن ولم 2009 بعد ما فترة

 آلثةار نتيجة    حةدوثها المتولة  االفتراضات مواجه  خبللها من يمكن التي المختلف  السيناريوهات تتضمن

 .أخرى ناحي  من المتبلحم  المحلي  وااللتصادي  السياسي  واألزمات ناحي  من العالمي  المالي  األزم 

 والتىصياث النتائج

 :النتائج .أ 

 المصةرفي الم اع ووض  عام، بشكل الماضي  الفترة في اليمني االلتصاد لوال  السابك التحليل على بناء  

 النتةابج أهم تلخي  يمكن التحليل ذلن ضوء وعلى إدارتها، وكيفي  المالي  األزم  وآثار خاص ، بصورة

 -:اآلتي النحو على الباحث إليها توصل التي
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 معةدل ارتفةاع النمةو معةدالت ضةعف مثةل عديةدة مشةاكل مةن أصبل   يعاني اليمني االلتصاد أن .1

 .ال،... العام  الموازن  في عجز ووجود الب ال  ومعدل التضخم

 كةان والتةي األزم  عن الناجم  لآلثار نتيج    المعتاد المعدل عن االلتصاد  النمو معدل تراج  .2

 عنةه ترتة  الةذ  األمةر السةياح ، وعابةدات المغتةربين وتحةويبلت الةنف  أسعار في االنخفاض أهمها من

 هةذا حجةم وصةل حيةث م2009 لعةام العامة  الموازن  في العجز تفالم وبالتالي الدول  موارد في انخفاض

 .اإلجمالي المحلي الناتج من%( 9.1) يعادل ما أ  لاير مليار( 511.7) إلى العجز

 أكبةةر كةةان ولةةد الةةدوالر، رأسةةها وعلةةى الربيسةةي  العمةةبلت ممابةةل الةةلاير صةةرف سةةعر تةةدهور .3

 أسةعار فةي ارتفةاع حةدوث فةي سةاهم الةذ  األمةر م2011 ،2010 عةام مةن كةل بداية  فةي حةدث تدهور

 متولفة  شةبه االسةتثماري  العملية  أصةبحت فمةد الةيمن، فةي االسةتثماري  العملية  فةي شديد وتراج  السل ،

 فةي وتراجة  السةكان بةين الفمةر معةدالت وزيةادة الب الة  معةدل ارتفةاع ذلةن عةن ونةتج الفتةرة هةذه خةبلل

 .العام الدين معدل وارتف  الدخل معدالت متوس 

 خةبلل يحةدث معدل أعلى وهو أدني كحد%( 20) إلى وصل حتى التؤشير  الفابدة سعر رف  .4

 بةه لامةت مةا عكةس وهةذا االسةتثمار، تشجي  يتم حتى تخفيضه يتم أن المفترض من كان بينما الفترة هذه

 وتنشةةي  االسةةتثمار تشةةجي  بغةةرض الصةةفر يمةةار  مةةا إلةةى المإشةةر هةةذا خفضةةت حيةةث المتمدمةة  الةةدول

 .االلتصاد

 في الخاص  األمريكي  المتحدة الواليات في المتبع  للسياس  نتيج    الديون خدم  نسب  في زيادة .5

 الةدول مةن وغيرهةا الةيمن علةى آثار من ذلن عن ينتج وما منه، المعروض وزيادة الدوالر ليم  تخفيض

 وانخفاض الدوالر، غير بعمل  المستوردة السل  سعر ارتفاع مثل الدوالر من احتيا ها معظم يتكون التي

 .بالدوالر المسحوب  غير وفوابد ألسا  من األجنبي الدين أعباء وزيادة بالدوالر، المميم  األصول في

 وضة  يجة  التةي المةروض أ  م2010 عةام فةي المصةنف  والتسةهيبلت المةروض نسةب  زيادة .6

 وهةذا م2009 عةام فةي عليهةا كانةت عمةا%( 32) عن تزيد بنسب  المصرفي الم اع في لها مخصصات

 الةذ  األمةر الممولة ، للبنةون بالتزامةاتهم الوفةاء علةى العمبلء لدرة وعدم التعثرات حجم زيادة إلى يشير

 .سلبا   المصرفي الم اع أداء على أثر

 فةي تراج  أكبر حدث ولد متفاوت  بدرجات اليمني المصرفي الم اع في النمو معدالت تراج  .7

-) بنسةب  أ  لاير مليةار( 7) مةن بةؤكثر والتمويبلت والسلفيات المروض نشا  تراج  حيث م2009 عام

 السةابم ، السةن  عةن% 10 عةن يمةل ال بمعةدل تنمةو أن مةن بةدال   م2002 عةام في عليه كانت عما%( 2

 كةةان م2009 عةةام خةةبلل النمةةو معةةدل أن أ  مليةةار( 569.5) مبلةةغ عنةةد الخةةارجي النشةةا  نمةةو وتولةةف

 االسةتثمار نشةا  فةي حةدث ممةا ألةل بدرجة  تةؤثرت فمةد الوداب  أما له، السابك بالعام لورن ما إذا صفرا  

 عةةام فةةي%( 17) مةةن انخفةةض للودابةة  النمةةو معةةدل أن أ  الخةةارجي والنشةةا  والمةةروض والتمةةويبلت

 .ككل المصرفي الم اع مستوى على وذلن م2009 عام في%( 9) معدل إلى م2002
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 األزمة  آثةار كانةت حيةث التمليدية  والبنون اإلسبلمي  البنون بين األزم  تؤثيرات درج  تفاوت .2

 االسةبلمي ، البنون في لورنت ما إذا والوداب  والسلفيات المروض في وخاص  التمليدي  البنون على أكبر

 أ  مليار( 23) إلى م2009 عام خبلل التمليدي  البنون في والتمويبلت والسلفيات المروض تراجعت فمد

 إلةةى م2002 عةام فةي%( 16) مةن الودابة  فةي النمةو معةدل وانخفةض م2002 عةام عةن%( 9-) بوالة 

 بحجةم يتعلةك فيمةا هةذا البنةون، هذه لدى م2010 عام في الب يء التحسن بدأ ثم م2009 عام في%( 5)

 التةؤثير كةان حيةث يختلةف األمةر كان فمد اإلسبلمي  للبنون بالنسب  أما التمليدي ، البنون على األزم  تؤثير

 فةي وخاصة    واالسةتثمار للتمةويبلت بالنسةب  التمليدي  البنون من ألل وكان للوداب ، بالنسب  محدودا   عليها

 المالية  األزمة  آثةار بسةب  فمة  لةيس وذلةن م2010 عةام فةي أكبر كان أنه إال م، 2009 ،2002 عامي

 علةى أثةرت التةي النمدية  السياسة  ضةمنها ومةن واالٌلتصادي  منها السياسي  المحلي  الظروف بسب  وإنما

 هةذا فةي ألةل التمليدي  البنون في اآلثار كانت بينما االسبلمي  البنون عليه تعتمد الذ  االستثمار  الجان 

 كانةةت والتةةي موردهةةا، تشةةغيل فةةي أساسةةي  بدرجةة  الخزانةة  أذون علةةى البنةةون هةةذه العتمةةاد نظةةرا   العةةام

 االلتزامةات علةى بالتؤثير يتعلك فيما أما الظروف، بتلن تتؤثر فلم%( 20) عن يمل ال بما العابد مضمون 

 حيةث م2002 عةام فةي واسةتمرت االسةبلمي  البنةون فةي م2007 عةام مةن تؤثيراتهةا بةدأت فمد ي العرض

 تراجة  بنسةب  أ  لاير مليةار( 17.4) بممةدار لهةا السةابم  السةن  عةن كبيرة بدرج  العام هذا في تراجعت

 فةي التعةافي يبةدأ فلةم ذلةن ومة  التمليدية  البنون في ألل النشا  هذا في التؤثير كان بينما ،%(13-) بلغت

 مةن المجال هذا في التعافي بدأ فمد االسبلمي  البنون في أما منخفض، وبمعدل متؤخرا   إال التمليدي  البنون

 الم اع في حدث الذ  التؤثير حجم يبين ذلن كل التمليدي  البنون من بؤضعاف أعلى وبمعدل م2009 عام

 .أخرى ناحي  من اليمن في المستمرة غير ولؤلوضاع ناحي  من المالي  لؤلزم  نتيج  المصرفي

 الخاصة  الموازنة  بنةود بعض تخفيض على المالي  األزم  ألثار الحكوم  معالج  آلي  التصار .9

 ضةمن تكةن لةم أنهةا كمةا آنية ، كانةت المعالجةات أن يعنةي وهذا ذلن، من أكثر إلى تمتد ولم م2009 بعام

 الةيمن، على األزم  آثار فيها تمتد أن يتول  التي الزمني  الفترة يغ ي دليك بشكل ومحدد متكامل برنامج

 كانةت التةي األدوات وهي النمد  النظام إدارة في المستخدم  األدوات بعض في النظر إعادة تتضمن ولم

 لبةل مةن بعضةها عةن التخلةي بدأ والتي العالمي  المالي  األزم  لحدوث الحميمي  األسبا  من أساسيا   جزءا  

 إلةى الم لةو  بالشةكل تفعيلهةا يةتم ولةم م2010 عةام فةي انشةابها تةم التي الصكون وحدة باستثناء متبنيها

 .اآلن

 :التوصيات .  

 -:يلي فيما التوصيات أهم سرد يمكن إليها التوصل تم التي النتابج ضوء على

 بشةكل الةيمن فةي والنمةد  المةالي النظةام إدارة فةي المسةتخدم  األدوات بعض في النظر إعادة .1

 مةن والتةي متكةرر بشةكل االلتصادي  األزمات حدوث في تتسب  ما عادة التي األدوات وخاص  تدريجي

 والسةةندات الفابةةدة عةةن بةةدال   المشةةارك  مثةةل بديلةة  أدوات واسةةتخدام الخزانةة  وأذون الفابةةدة سةةعر أهمهةةا

 فةةي اسةتخدامها يمكةن جديةدة وكوسةابل الخزانة ، أذون عةن بةدال   المختلفة  بؤنواعهةا اإلسةبلمي  والصةكون
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 للحكومةات بالنسةب  الناجحة  التمويةل أدوات أحةد باعتبارها الكبيرة المشاري  إلى وتوجيهها السيول  إدارة

 .الجديدة األسواق في المالي  والمإسسات

 سةيناريوهات تتضمن لل وارئ خ   وض  المصرفي الم اع في وخاص  كيان كل يتولى أن .2

 .العالمي  أو المحلي  األزمات مواجه  خبللها من يتم مختلف 

 علةةى فيةةه يركةةز الدولةة  مسةةتوى علةةى الحةةاالت هةةذه مثةةل فةةي متكامةةل برنةةامج إعةةداد يةةتم أن .3

 أن على شرين فيه المصرفي الم اع يكون بحيث التحتي  البني  مجال في وخاص  اإلستراتيجي  المشاري 

 رأس واجتةذا  المصةرفي الم ةاع فةي المتاحة  األموال وتشغيل االلتصاد تنشي  إلى البرنامج هذا يهدف

 التغلة  يمكةن حتى الجديدة االستثماري  الفر  عن والبحث العربي المال رأس وخاص  الخارجي المال

 .األزم  عن الناجم  اآلثار على

 حميمية  مشةروعات فةي االنتاجية  الماعةدة توسةي  علةى يمةوم مصةرفي نظةام ت بيك عملي  تبني .4

 .الممرض دور وليس الشرين دور المصرفي الم اع فيه يلع  والذ 

 العالمية ، الربيسةي  العمةبلت أمةام الو نية  العملة  ليمة  اسةتمرار إلةى تهدف نمدي  سياس  اتباع .5

 مدخراتةه تكةون أن علةى يعمةل وبالتةالي المحلية  بالعملة  المةوا ن لةدى الثمة  تتولد حتى الدوالر وخاص 

 سةةعر اسةةتمرار إلةةى وسةةيإد  ألةةل الةةدوالر علةةى ال لةة  سةةيجعل الةةذ  األمةةر الةةدوالر، مةةن بةةدال   بةةاللاير

 سيسةاهم وهةذا الحميمةي االسةتثمار نحةو واالتجةاه العمةبلت في المضاربات من والحد ما حد إلى الصرف

 .الدول  في االلتصاد  الوض  تصحي  في

 اسةةتثمار وجةةذ  المسةةتثمرين  مؤنةة  بغةةرض الربيسةةي  العمةةبلت مةةن الةةيمن احتيةةا ي تعزيةةز .6

 .اليمن إلى أموالهم

 الربيسةي  العمةبلت جمية  تشةمل بحيث األجنبي النمد من عمبلت سل  في اليمن احتيا ي تنوي  .7

 تلةن مةن الةيمن اسةتيراد ونسةب  العالمي االنتاج في الدول تلن مساهم  نسب  م  تتناس  بممادير العالم في

 النسةة  تلةةن تغيةةر مةة  النسةةب  هةةذه تتغيةةر أن علةةى التجةةار  التبةةادل فةةي عملتهةةا اسةةتخدام الممكةةن الةةدول

 .المعياري 

 فةةي االسةةتثمار أ  الحميمةةي االسةةتثمار علةةى التركيةةز علةةى يعمةةل أن المصةةرفي الم ةةاع علةةى .2

 .وغيرها المشتمات مثل الوهمي االلتصاد في االستثمار من بدال   وخدمي  انتاجي  مشاري 

 علةى تعتمةد والتةي اسةبلمي  بنةون إلى التدريجي التحول على اليمن في التمليدي  البنون تشجي  .9

 وااللتصةةاد االسةةتثمار مةةن بةةدال   الحميمةةي االلتصةةاد فةةي وتسةةتثمر اإللةةراض مبةةدأ مةةن بةةدال   المشةةارك  مبةةدأ

 األزمةات أثار وتتجن  المجتم  في والشرع الميم م  وتنسجم الحميمي  التنمي  في دورها وتإد  الوهمي،

 .العالم في التمليدي  البنون لها وتتعرض تعرضت التي المالي 
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 إلى المخا ر إدارة مهم  واسناد محكم مخا ر نظام وض  خبلل من المخا ر بإدارة االهتمام .10

 على والعمل وتحديدها، بها والتنبإ والعالمي  المحلي  المخا ر دراس  على لدرة لديه محترف عمل فريك

 العالمية  أو المحلية  المشةاكل عةن ناتجة  هةي المخةا ر هةذه أكانةت سةواء   آثارهةا معالجة  أو تجنبها كيفي 

 التةي وااللتصادي  والنمدي  السياسي  المصال  في تمار  من يصاحبه وما العولم  نظام ضل في وخاص   

 .نموا   األلل الدول على وخاص  كارثي  أزمات عنها ينتج

 أكبةر بدرج  المحلي االستثمار على تركز أن اليمن في المصرفي للم اع المكون  البنون على .11

 االستثمار مخا ر من تخفف أو وتتجن  المحلي االلتصاد تنشي  في تساهم حتى الخارجي االستثمار من

 .األزمات هذه مثل عن الناجم  وخاص  الخارجي

 املراجــــــع

 -:الكتـ 

 عمةان، والتوزية  للنشةر الراية  دار األزمةات، إلدارة الحديث  االستراتيجي  جلده، ب رس سليم .1

 م2011

 الحديثةة ، صةةنعاء م ةةاب  التخ ةةي ، ومعةةايير االلتصةةادي  المإشةةرات حسةةا  ل ينةة ، عةةدنان .2

 .م2010 صنعاء،

 .تاري، بدون: الماهرة مدبولي، مكتب  األزمات، إدارة الخضر، محسن .3

 -:المجــبلت

 ،29 العدد االستثمار، مجل  اليمن، في النف  انتاج لرف  استراتيجي  رإي  بارباع، صال  رشيد .4

 .م2005

 ،39 العةدد العصةر، شةبون مجل ( خليجي منضور من الخليجي  اليمني  العبللات) حسن، عمر .5

 .م2010

 -:التماريــر

 .م2007 سبتمبر، السنو ، التمرير اليمني، المركز  البنن اليمني ، الجمهوري  .6

 .م2010 السنو ، التمرير اليمني، المركز  البنن اليمني ، الجمهوري  .7

 .م2002 السنو ، التمرير اليمني، المركز  البنن اليمني ، الجمهوري  .2
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 وأثرهةةا الراهنةة  العالميةة  وااللتصةةادي  الماليةة  األزمةة  الشةةورى، مجلةةس اليمنيةة ، الجمهوريةة  .9

 .م2009 فبراير االلتصادي ، اللجن  تمرير اليمني، االلتصاد على المتول 

 .م2010 يونيو ،2010 لعام السنو  التمرير اليمني ، البنون جمعي  .10

 اليمنةةي، االسةةتراتيجي التمريةةر( العامةة  الموازنةة  أداء تميةةيم) االسةةتراتيجي ، الدراسةةات مركةةز .11

 .م2010 صنعاء،

 -:اإلحصابيـات

 .م2010 يوليو ،2009 لعام اإلحصاء كتا  لئلحصاء، المركز  الجهاز اليمني ، الجمهوري   .12

 .م2006 لعام للبنون المجمع  الميزاني  ت ور اليمني، المركز  البنن اليمني ، الجمهوري   .13

 .م2002 لعام للبنون المجمع  الميزاني  ت ور اليمني، المركز  البنن اليمني ، الجمهوري   .14

 .م2010 لعام للبنون المجمع  الميزاني  ت ور اليمني، المركز  البنن اليمني ، الجمهوري   .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


