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 هورية اليمنيةمالدولي في سد فجوات التمويل في الج أثر التمويل
 

 باعمر عمر ٤تمد أٛتد د.                                                                                              
  ا١تالية وا١تصرفية ، قسمستاذ مشاركأ                                                                                               

 جامعة حضرموت، كلية العلوم اإلدارية        

 :ملخصال
، و٘تثلت مشكلة الدراسة ات التمويل يف اٞتمهورية اليمنيةسد فجو  يفتناولت الدراسة أثر التمويل الدويل 

لية، وفجوة يف ا١توازةة وجود فجوة يف ا١توارد احمل، و ية تعاٍل من تدٍل معدالت االدخارن اٞتمهورية اليمنأيف 
، فقد تزايد االعتماد على ا١تدخرات االستثمار، وعدم قدرهتا على تغطية متطلبات العامة، وفجوة يف التجارة

 . يل الربامج االستثمارية الضروريةيف ٘تو  األجنبية
، هاوٖتليللالحتياجات التنموية الدويل  دراسة ا١تؤشرات ا١ترتبطة ٔتدى تغطية التمويل إىلوىدفت الدراسة 

 تواجو التمويل براز أىم التحديات اليتإ، و ولية يف سد فجوة ا١توارد احملليةوٖتليل مدى قدرة التمويالت الد
 . طلبات اٟتصول على التمويل الدويل، والتعرف على متالدويل يف اليمن

األجنيب ا١تباشر خالل االستثمار  اضا٩تفأ٫تها  ،٣تموعة من االستنتاجات إىلوتوصلت الدراسة 
األجنبية ستثمارات ، وتركز االاالبالد مؤخرً  يف العاملة األجنبيةخَتة بسبب مغادرة معظم الشركات السنوات األ

مقارةة ْتجم  ، وأن ةسبة القروض ا١تقدمة للقطاعات االقتصادية وا٠تدمية كاةت متدةيةيف قطاع واحد فقط
وبطء ، د والتحضَت للمشاريع االستثماريةعدايف اإل اتعهدات ا١تا٨تُت تواجو قصورً ن أ، و ا١تديوةية ا٠تارجية

 .ا١تا٨تُت يف ٗتصيص التعهدات
إىل مرحلة االعتماد ن يكون ا٢تدف من التمويل الدويل ىو الوصول باالقتصاد الوطٍت أب وتوصي الدراسة

اقة م مع الطءيتال، ؤتا يةدالت التنمن يكون يف اٟتدود اآلمنة اليت ال تضر ٔتستقبل معأعلى الذات، و 
ىداف خطط اليت تتفق مع أ إىل ا١تشروعات اإلةتاجية، وأن يتم توجيو ىذا ا١تصدر االستيعابية لالقتصاد الوطٍت

، ستدامة الدين العامامراعاة لعدم  ا، وأن يكون دعم ا١تا٨تُت يف شكل منح وليس قروضً التنمية االقتصادية
ثل للقروض وا١تساعدات ا٠تارجية من حيث سرعة سحب تلك القروض وا١تستعدات وضرورة االستخدام األم

 .غراض احملددة ٢تامن اٞتهات ا١تقرضة وا١تا٨تة واستخدامها يف األ
 :مقدمة

رية ، وىو حاجة ضرو امتقدمً  أما كان ةاميً سواء أ ،ستمرار أي اقتصاديعد التمويل الدويل ضرورة ال
 إىلة للوصول شكا٢تا توفَت احتياجات عدتتطلب عملية التنمية بكافة أ ذإ ؛القتصاديات البلدان النامية

 ، وفقداةو ساسيةةتاج األحد عناصر اإلن عنصر الرأٝتال ىو أأو٧تد  .وى مالئم ١تعدل النمو االقتصاديمست
ية يف ىذه لسد النقص اٟتاصل يف عملية التنم األجنيبأو ا٩تفاضو يف البلدان النامية ٬تعلها تستعُت بالرأٝتال 

 .الدولية ىذه الظروف لتضع شروطها ، وتستغل ا١تنظماتدان ورفع معدالت النمو االقتصاديالبل
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، وٓتاصة موارد النقد لية لتمويل عمليات االستثمار هباوتعاٍل معظم الدول النامية من قصور ا١توارد ا١تا
، ومن ىنا بدأت الدول يف البحث  عن عدم كفايتهاستقرار حصيلة الصادرات، فضاًل اةتيجة لعدم  األجنيب

األجنيب ا١تباشر عن مصادر مكملة لتمويل عمليات التنمية واليت تتمثل يف بديلُت أساسيُت ٫تا االستثمار 
األجنيب غَت ا١تباشر، خرى متمثلة يف ٖتويالت ا١تهاجرين واالستثمار أإىل بدائل ضافة إواالقًتاض ا٠تارجي، 

 .وا١تساعدات وا١تنح
 تزيد عن ما يتم ٖتقيقو ،موالالنامية مبالغ كبَتة من رؤوس األ ية التنمية االقتصادية يف الدولوتتطلب عمل

الداخل لسد لغرض  إىل األجنيبن ٯتول الفرق من خالل اةسياب الرأٝتال أمن موارد مالية ٤تلية، لذلك البد 
ل العامل ا١تالية الدولية فيما بُت دو  تشكل حركة التدفقات إذ ؛وارد احمللية ا١تعدة لالستثمارسد الفجوة يف ا١ت

 . ا يف التمويل الدويلا مهمً مصدرً 
حىت  ؛األجنبيةالتدفقات ا١تالية الدولية بالعمالت  إىلالتمويل الدويل يف اليمن كبلد ٭تتاج  أ٫تيةوتربز 

ةعاش النشاط ة إلساسية با١توارد الكافي٘تويل التنمية، ورفد ا٢تياكل األتتغلب على ٤تدودية مواردىا احمللية و 
 االقتصادي يف البالد. 

 :مشكلة الدراسة
، هتا على تغطية متطلبات االستثماردر معدالت االدخار احمللي، وعدم ق تعاٍل اٞتمهورية اليمنية من تدٍل

تدٍل الصادرات من السلع ، و عن تغطية النفقات العامة للدولة يراداتعجز ا١توازةة، وقصور اإلجاةب  إىل
 عن ٤تدودية ا١تصادر الرأٝتالية، وشحة ا١توارد قدرهتا على تغطية قيمة الواردات، فضاًل  مد، وعوا٠تدمات

، ا لًتاجع ا١تدخرات احمللية، ةظرً هاةفاق االستثماري على برامج التنمية وخططإىل اإل، يف ظل اٟتاجة ا١تتاحة
ة لتمويل االستثمارات ١تدخرات احمللي، وعدم كفاية اية وفجوة ا١توازةة وفجوة التجارةوتوسع فجوة ا١توارد احملل

، برزت لفجوة التمويلية للموارد احمللية، وسد اوٖتقيق معدالت النمو ا١تستهدفة ،مُت حاجة اجملتمعأالالزمة لت
، وىنا يربز السؤال عن مدى فاعلية يل الربامج االستثمارية الضروريةيف ٘تو  األجنبيةا١تدخرات  إىلاٟتاجة 
: ىل ا السؤال البحثي االسئلة التالية، ويتفرع من ىذات ا١توارد احمللية يف اٞتمهوريةد فجو يف س الدويلالتمويل 

تغطية فجوة التمويل الدويل  ىل استطاع، ا على التنمية يف اليمنثرً أقق التمويل الدويل ّتميع أشكالو ح
ن ألتمويل الدويل ٯتكن ا إىل، ىل اللجوء ل الدويل اليت تعتمد عليها اليمنىم مصادر التمويأ، ما ىي التمويل

 التسريع بعملية التنمية يف اليمن.م يف هميقوم بدور 
عاةت ا١تدخرات  إذ ؛إىل قصور ا١تدخرات احملليةساس اكل اليت واجهت اليمن ترجع يف األن معظم ا١تشأ

ىذا الوضع ن مثل أل ا٠تطط التنموية، ومن الطبيعي درجة السلبية خالل مراح إىلاحمللية من ىبوط حاد وصل 
جنبية على ا١تدى القريب أإىل ٤تاولة البحث عن مصادر ٘تويل مر الذي يدفع األ ،ساسيةأشكل مشكلة 

 ٖتتاج ٢تا موال كبَتة لتنفيذ ا١تشاريع اليتأإىل ن التنمية احمللية ٖتتاج أشكالت التمويل احمللي، باعتبار لتجاوز م
 . لدويلعرب التمويل ا الإال ٯتكن اٟتصول عليها و البالد 
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بتمويالت ا١تا٨تُت وا١تساعدات ا٠تارجية  ف على قدرة التمويل الدويل ٦تثاًل التعر إىل الدراسة  سعىوت
١تا٨تُت مشاريع التنمية ثر تعليق دعم اأردم فجوات التمويل يف اليمن، و لا١تباشر والقروض  األجنيبواالستثمار 

 . دوليةتواجو استيعاب التمويالت ال، والتحديات اليت يف اليمن
  :الدراسة أىمية

من ا١تتغَتات ذات الصلة  الكون التمويل الدويل يعد واحدً  ؛ا١توضوع ةفسة أ٫تيةالدراسة من  أ٫تيةتكمن 
تسعى اليمن  إذ ؛النشاط االقتصادي يف البالد، وحجم مسار التغَتات االقتصادية الكليةالوثيقة بتطور 

ا١تتمثلة يف عدم كفاية مواردىا الداخلية و نموية اليت يواجهها للحصول على التمويل الدويل بسبب ا١تشاكل الت
من البلدان النامية اعتمدت بشكل   هىداف التنمية فيها، واليمن كغَت أيل االستثمارات ا١تطلوبة لتحقيق لتمو 

 تغطية عجز موارد التمويل احمللية.كبَت على التمويل الدويل ل
فَت مكاةية االقتصاد القومي يف تو إةتاجيتها على مدى إمث  ومن، قف برامج االستثمارات وٗتصيصاهتاوتتو 

اليت  األجنبيةىم ىذه ا١توارد ا١تدخرات أامج االستثمارات التنموية، ومن مُت ٘تويل بر أا١توارد اٟتقيقية الالزمة لت
 جنبية مباشرة.أمنح ومساعدات وقروض واستثمارات  تنساب على شكل

إىل للتحديات اليت تواجو اةسياب التدفقات ا١تالية الدولية  اة ةظرً أ٫تيموضوع التمويل الدويل  لدراسةو 
، وا٩تفاض ة الرتفاع ةسبة ا١تنحة يف قروضها، وتوجو اٟتكومة تفعيل االعتماد على ا١تؤسسات الدولياليمن

تثمارية ن ٘تويل الربامج االسأذا ما عرفنا إا خصوصً ، خَتةاألجنيب يف اليمن خالل الفًتة األمعدالت االستثمار 
، وسعي اٟتكومة الستقطاب ا١تقدم من ا١تا٨تُتة على الدعم نموية يف اليمن يعتمد بدرجة رئيسللخطط الت

، وىو ما يستدعي ٪تائيةاحمللية عن ٘تويل االستثمارات اإلمصادر التمويل الدولية ا١تختلفة لتعويض عجز ا١توارد 
 ف جواةب التمويل الدويل يف اليمن.دراسة ٥تتل

، ومعرفة تأثَت التمويل يف اليمن البحث يف دراسة مدى قدرة التمويل الدويل على سد فجوة ٫تيةأوتكمن 
عوقات اليت تعًتض التمويل ا١تيف اليمن، وْتث كافة ا١تشاكل و االقتصادية  القطاعات٥تتلف  يفالتمويل الدويل 

فضل كفاءة االقتصادية أٖتقيق  من ، واقًتاح كافة السبل ا١تؤدية الستقطاب التمويل الدويل ٔتا ٯتكنوالدويل
 مية.ثرىا على التنأينعكس 

 :إىلهتدف الدراسة  :أىداف الدراسة
 .ا١تستحدثة ١توضوع التمويل الدويل ساسيةالتعريف با١تفاىيم األ -1
 .ودراسة مدى قدرة التمويالت الدولية على سد فجوة ا١توارد احمللية وٖتليل -2
 .هالتمويل الدويل لالستثمار احمللي وٖتليلدراسة ا١تؤشرات ا١ترتبطة ٔتدى تغطية ا -3
 .بات اٟتصول على التمويل يف اليمنىم التحديات اليت تواجو التمويل الدويل ومتطلأبراز إ -4
 . ية وتقسيماهتا القطاعية يف اليمندارة التمويالت الدولإتوضيح طرق  -5
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  :مشكلة الدراسة ٯتكن صياغة الفرضيات اآلتية من خالل فرضيات الدراسة:
ة ا٠تارجية وعجز عدم كفاية ا١توارد احمللية واختالل التجار  إىلالتمويل الدويل ترجع  إىلسباب اٟتاجة أ -1

 .ا١توازةة العامة
 على تغطية فجوة ا١توارد يف اليمن. ا٬تابً إثر التمويالت الدولية أ -2
الرئيسة لتغطية عجز ظروف اٟتالية وىي الطريقة للتنمية يف ال أ٫تيةالتمويل الدويل الوسيلة األكثر  ديع -3

 .التمويل
 .مج االستثماري للمشاريع يف اليمنتوقف التمويالت الدولية على تعثر تنفيذ الربةاأثر  -4
 كثر عناصر التمويل الدويل يف اليمن .أتعد ا١تنح وا١تساعدات  -5

اف ومعاٞتتها من ٥تتلف جواةبها، وبغية الوصول إىل األىد لغرض دراسة مشكلة الدراسةمنهج الدراسة: 
, ةتائج مفيدة ٖتقق أىداف الدراسة إىلوالوصول , ا١ترجوة من ىذه الدراسة، والختبار صحة الفرضيات

 سنحاول معاٞتة ىذه ا١توضوع باتباع ا١تناىج اآلتية: 
ر كثن ىذا ا١تنهج األإف ،هبدف ٖتليل البياةات اليت ٖتتوي على مشكلة الدراسة ا١تنهج التحليلي الوصفي:

، كما سيتم يتناسب مع الظاىرة موضوع الدراسةوالذي  ،ةساةية واالجتماعيةسة الظواىر اإلا يف درااستخدامً 
 ،ْتاث وا١تراجع ا١تتوفرةبياةات ا١تنشورة يف الدوريات واألاستخدام ا١تصادر الثاةوية من خالل اٟتصول على ال

ثر أا١تركزي لإلحصاء عند توصيف  من وزارة التخطيط والتعاون الدويل والتقارير الصادرة عن اٞتهاز هوما مت ةشر 
 ، وٖتليلها واستخراج النتائج.والتمويل الدويل على سد فجوة التمويل احمللي يف اليمن وتشخيص

 او جزءً أوالدوريات اليت عاٞتت ا١توضوع ْتاث والكتب االستقرائي: عن طريق استقراء الدراسات واألا١تنهج 
 وذلك ٠تدمة ىدف البحث. ومن

 .هات حكوميةعند مقارةة ةتائج الدراسة اٟتالية مع بعض الدراسات ا١تقدمة من ج منهج ا١تقارةة:
ة يف اليمن خالل السنوات لخطط والربامج االستثماريلعند استعراض مسَتة التمويل الدويل  :ا١تنهج التارٮتي

 .ا١تاضية
 الدراسات السابقة: 

في على التنمية االقتصادية  ثرىاأروض والمساعدات الخارجية و قباسل عمر قاسم الهارش, ال -1
الدراسة أن سوء استخدام حصيلة القروض وا١تساعدات  أوضحت :م2112الجمهورية اليمنية, 

ا٠تارجية، على مستوى القطاعات واألقاليم ٯتثل أىم مشكلة أمام ٖتقيق ا٢تدف التنموي ا١ترجو منها، 
 كبَت    يتمثل سوء االستخدام بتوجيو جزء  و  وةتيجة طبيعية للوضع النهائي الذي وصلْت إليو عملية التنمية.

من حصيلة القروض وا١تساعدات ٨تو قطاعات غَت منتجة، والًتكيز على اقتناء اآلالت وا١تعدات ووسائل 
، وبرامج التدريب قصَت األجل، وتنفيذ ا١تشروعات ا١تستهدفة ٘تيل األجنبيةأن بيوت ا٠تربة ا علمً  النقل،

دراسات ا١تعدة ٢تا، وعدم وجود خطط اسًتاتيجية ١تتابعة تقييم ا١تشروعات عدم االلتزام با٠تطط وال إىل
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الدراسة أنَّ  ينت، وفيما ٮتص االستغالل الفعلي للقروض ا٠تارجية واستخداماهتا، فقد بىاالتنموية وتنفيذ
( مليار دوالر من إٚتايل 106672) م31/12/2010ا١تسحوب من القروض ا٠تارجية، بلغْت يف 

%( من إٚتايل 83) ( مليار دوالر، أي ٔتا يعادل ٨تو126845) ض ا٠تارجية البالغة ٨توقيمة القرو 
، وفيما ٮتص االستغالل الفعلي للمساعدات وا١تنح وا٢تبات قروض ا٠تارجية للجمهورية اليمنيةال

 م،31/12/2010الدراسة أن ا١تسحوب من ا١تساعدات بلغْت يف  ، فقد بينتواستخداماهتا
 ٨تو وا١تنح وا٢تبات البالغة مليون دوالر، من إٚتايل قيمة ا١تساعدات( 17661346745)
%(، ىذه الدراسة ركزت على عنصر 3162) ( مليون دوالر، أي ٔتا يعادل ٨تو56465286786)

، لذلك جاءت ىذه الدراسة لردم الفجوة األجنيبومل تركز على بقية عناصر التمويل  ،ا١تساعدات ا٠تارجية
 ،وا١تساعدات ،ا١تنح :ٔتكوةاتو الثالثة األجنيبدراسة من خالل دراسة دور التمويل البحثية يف تلك ال

 األجنيب ا١تباشر.والقروض واالستثمار 
 :م2112على االقتصاد اليمني,  هثر أاألجنبي المباشر, محدداتو و , االستثمار منال علي عكبور -2

شحيحة مقارةة بالدول العربية  اليمنا١تباشرة يف  األجنبيةن االستثمارات أإىل توصلت ىذه الدراسة 
ن ا١تستثمرين أإىل ، كما توصلت الدراسة األجنبية تًتكز يف قطاع النفطن االستثمارات أخرى، كما األ

الدول  ىحدإاليمن  ديع االستثمارية يف اليمن، وتعكرب يف عدد ا١تشار كان ٢تم النصيب األالسعوديُت  
هنا مل تستطع أ الإاألجنيب عرب عدد من السياسات ا١تالية، ر اليت حاولت توفَت بيئة مناسبة لالستثما

 قطاع ا٠تدمات وىو ٯتثل فقد تركزت يف األجنبيةما بقية االستثمارات أاألجنبية، االستثمارات  بذج
األجنيب ا١تباشر وجود عالقة قوية بُت االستثمار  إىل، وتوصلت الدراسة اإلةتاجيف ٪تط  ا ىيكليً اختالاًل 

، ٚتايليف ا١تتوسط من الناتج احمللي اإل %30على من أ اتمثل ىذه االستثمار  إذ، ٚتايللي اإلوالناتج احمل
 ا١تباشر األجنيبالبلد ٦تثلة باالستثمار  إىلالداخلة  األجنبيةموال ألٚتيع ا او٢تاتنبينما دراستنا ٘تيزت ب

 وا١تعوةات والقروض وا١تساعدات.
االقتصادية في اليمن,  ية الخارجية في تحقيق التنمية, دور التدفقات المالاكرم محمد الهتار -3

ةسبة كبَتة من الناتج احمللي ا١تباشر حقق  األجنيبن االستثمار أإىل توصلت ىذه الدراسة  :م2114
ن أم ٦تا يعٍت 2012% يف عام 21ة ىي قل ةسبأ%، وكاةت 64إىل م وصلت 2006ٚتايل عام اإل

عاةات اٟتكومية ن ا١تنح واإلأرئيسة الةتعاش االقتصاد اليمٍت، و داة أاألجنيب ا١تباشر ٯتثل االستثمار 
م بلغت 2012عام  ، ولكن يف% من الناتج احمللي169ال إت ةسبة منخفضة من الناتج مل تتعد حقق

األجنيب ن االستثمار أو ، اجدً  ا، ومن ذلك يكون دور ىذه ا١تنح وا١تعوةات ضعيفً %764ىذه النسبة 
ألةو ٯتثل ةسبة كبَتة من الناتج  ،يف ٖتقيق التنمية االقتصادية اثرً أدفقات ا١تالية عوامل التكثر أا١تباشر 

ن ىذه الدراسة ركزت على أ يفية، وتظهر الفجوة البحثية ىنا مقارةة بباقي عوامل التدفقات ا١تالية الدول
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ثر التمويالت أعلى  دراستنا ركزت يف حُت أن، ايلٚتية الدولية على الناتج احمللي اإلثر التدفقات ا١تالأ
 .لية وردم فجوة ا١توارد احملليةالدولية يف ٘تويل النقص يف التمويالت احمل

 :م2116ثر التمويل الخارجي على النمو االقتصادي )دراسة تطبيقية لدول عربية(, ىمام وائل, أ -4
دن، مصر، ر عربية )األيف النمو االقتصادي يف ثالث دول  األجنيبةاقشت ىذه الدراسة دور التمويل 

تو أ٫تيو  األجنيبمن خالل دراسة واقع التمويل  ،(م2015 –م 1995خالل الفًتة الزمنية )( فلسطُت
٠تارجي(، وخرجت الدراسة بوجود ، الدين ا٪تائية الرٝتيةاألجنبية ا١تباشرة، ا١تساعدات اإلاالستثمارات )
األجنيب ٔتقدار وحدة الستثمار ن كل زيادة يف اإاألجنيب على النمو االقتصادي، أي ثر لالستثمار أ

ما أحالة ٣تتمعة،  ( لدول% 0603ادة يف النمو االقتصادي ٔتقدار )زي إىليؤدي  وةإواحدة، ف
شارت الدراسة أثر على النمو االقتصادي، و أأي  ا٪تائية الرٝتية والدين ا٠تارجي فليس ٢تما١تساعدات اإل

% ومثلت 10بنسبة  ابية شهدت تراجعً ول العر الد إىلا١تباشر  األجنيبن تدفقات االستثمار أإىل 
 األجنيب، وتركز االستثمار ٚتايل العام% من اإل 263ما ةسبتو الدول العربية  إىلاالستثمارات الواردة 

لث مارات والسعودية للعام الثااستحوذت كل من اإل إذ، د يف عدد ٤تدود من الدول العربيةا١تباشر الوار 
، ومت االستفادة من ىذه الدراسة التدفقات الواردة للدول العربية ٚتايلإمن %  48على التوايل على ٨تو 

ي من عناصره ٢تا أالنمو االقتصادي للبلدان النامية، و لتعرف على الدور الذي يؤديو التمويل ا٠تارجي يف ل
، ومن ليمنإىل التمويل ا٠تارجي يف اشارهتا إوة البحثية ٢تذه الدراسة يف عدم ، وتكمن الفجالدور الفاعل

 .على سد فجوات التمويل يف اليمن هسة اثر التمويل الدويل بكافة صور ىنا ٘تيزت ىذه الدراسة بدرا
, حسن ياسين بن خارجي على النمو االقتصادي في األردن, مازن حسن الباشاقياس أثر التمويل ال -5

)ةسبة إٚتايل  ىذه الدراسة إىل أن للمتغَت ا١تستقلشارت أ :م2114مو, سامر عبد الهادي, صع
قروض األردن ا٠تارجية إىل الناتج القومي اإلٚتايل( تاثَتًا معنويًا سالًبا على النمو االقتصادي، ويعود 
سبب ذلك إىل استخدام ىذه القروض يف ا١تشاريع غَت اإلةتاجية ولألغراض االستهالكية غَت اإلةتاجية، 

ا للمتغَت ا١تستقل )ةسبة االستثمار األجنيب وأوضحت ةتائج الدراسة أيًضا عدم وجود أثر دال إحصائيً 
ا١تباشر يف األردن إىل الناتج القومي اإلٚتايل( على النمو االقتصادي، واقًتحت الدراسة توصيات عدة، 
أ٫تها ضرورة االىتمام با١توارد الطبيعية ا١تتاحة، واستغال٢تا ٔتا ينسجم وقاةون ا١تيزة النسبية؛ لتحقيق وفرة 

عملية اإلةتاجية، وٖتفيز السلوك اإلدخاري لألفراد وا١تؤسسات على حد سواء، ومعاٞتة اقتصادية يف ال
عجز ا١توازةة العامة من خالل اٟتد من النفقات غَت الضرورية، وتكمن الفجوة البحثية يف أن ىذه 
الدراسة كاةت قياسية، ركزت على جاةب القروض واالستثمار األجنيب فقط، وكاةت حدودىا ا١تكاةية 

كافة دون استثناء، ٔتا فيها ا١تعوةات وا١تنح  األردن، يف حُت ٘تيزت دراستنا بدراسة أةواع التمويل الدويل
 وا١تساعدات، وكاةت حدودىا اٞتغرافية اٞتمهورية اليمنية.
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الموارد المحلية في الجزائر, بو رحلي أثر التمويل الدولي على التنمية االقتصادية في ظل تراجع  -6
على التنمية االقتصادية يف  الدويل ةاقشت ىذه الدراسة أثر التمويل :م2121, يل وحيدالربيع, نمند

ظل تراجع ا١توارد احمللية، وىي دراسة قياسية على دولة اٞتزائر با١تقارةة مع مصر وتوةس يف الفًتة 
دالت م(، وىدفت ىذه الدراسة إىل إبراز أ٫تية رؤوس األموال األجنبية يف ٖتقيق مع2017 –م 1990)

٪تو اقتصادي مقبولة ومستدٯتة بالنسبة للدول النامية، ويف ىذا اإلطار إتهت دول مشال أفريقيا )اٞتزائر، 
توةس، مصر( إىل ٖترير اقتصاداهتا أمام العامل ا٠تارجي من أجل االستعاةة واالستفادة من رؤوس األموال 

ج الدراسة أن الدول الثالث )اٞتزائر، األجنبية، وٖتقيق النمو االقتصادي ا١تستهدف، وقد بينت ةتائ
توةس، مصر( قد حققت ٧تاًحا متبايًنا يف مدى استقطاب رؤوس األموال األجنبية، وىو ما أسس لبناء 
ىيكل اقتصادي جديد، ٮتتلف بنسبة كبَتة عما كان عليو قبل فًتة اإلصالحات االقتصادية، كما بينت 

ال األجنبية قد ينجر عليو أثر سليب على الدول ا١تتلقية، الدراسة أن سوء استخدام تدفقات رؤوس األمو 
وىذه الدراسة تناولت يف تفاصيلها وأثناء التحليل التمويل الدويل كمكون عام، ومل تدرس أشكال التمويل 
األجنيب بصورة ٖتليلية لكل شكل على حدة، كما أن النطاق اٞتغرايف ٢تذه الدراسة مشل ثالث دول وىي 

ومصر، لذلك جاءت دراستنا لردم الفجوة البحثية من خالل دراسة أثر التمويل الدويل اٞتزائر وتوةس 
 بكافة مكوةاتو أثناء التحليل، كما أن اٟتدود ا١تكاةية لدراستنا ىي اٞتمهورية اليمنية.

  :االطار النظري للتمويل الدولي :ولالمبحث األ
   :هادر ومص هوعناصر  ووانواع توأىميمفهوم التمويل الدولي و : 1 -1
ادر ا١تالية لتغطية ةفقات ةو توفَت ا١تصأٯتكن تعريف التمويل الدويل ب :مفهوم التمويل الدولي :1 – 1 – 1

ا فوائض من ٣تموعة الدول اليت ٢ت جل الذي يتم توفَتهتضمن السعر واأل ،و رأٝتالية وفق شروط معينةأجارية 
 .(1)مالية 

د بالتمويل الدويل ىو ذلك اٞتاةب من العالقات االقتصادية ن ا١تقصو أخرى أكما تشَت كتابات اقتصادية 
    :منها ،ةا، ويتخذ ذلك جواةب عددوليً ا موال واةتقا٢ترؤوس األالدولية ا١ترتبط بتوفَت 

 اٞتاةب السلعي لالقتصاد الدويل. 
 لع وا٠تدمات فيما بُت دول العامل، وىو عادة ما يرافق اةسياب الساٞتاةب النقدي وا١تايل. 
 هاض االستثمار ا٠تارجي ٔتختلف صور تدفقات الدولية لرأس ا١تال ألغر ال. 

 هثر أ يف، وةشأت الدويل اٞتديد بعد اٟترب ساد النظام إذ ؛بعد اٟترب العا١تية الثاةية وقد شاع ىذا ا١تفهوم
 والبنك الدويل لإلةشاء والتعمَت. ،مثل صندوق النقد الدويل ،ةمؤسسات دولية عد

ة تدفق للموارد االقتصادية خارج حدود الدولة صاحب وةأسًتيك( التمويل الدويل بصادي )ويعرف االقت
 .( 2) ات والقروض واالستثمار األجنيب، ويشمل ذلك ا١تساعدتلك ا١توارد االقتصادية
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ةفاقها على االستثمارات، وتكوين رأس إجل أموال )السيولة النقدية( من والتمويل الدويل ىو توفَت األ
 .( 3) اإلةتاج واالستهالكزيادة  ت، هبدفا١تال الثاب

 ( 4)  :يف اآليت التمويل الدويل أ٫تيةتكمن  :التمويل الدولي أىمية: 2 – 1 – 1
 .١تشروعات القومية ا٠تاصة بالدولة٤تاولة توفَت رؤوس األموال الالزمة إل٘تام ا -1
 .صحيحشكل بذا مت استغاللو إستقبلة للتمويل ٗتفيض البطالة يف الدول ا١ت -2
 .التايل ٖتقيق التنمية االقتصاديةزيادة معدل التوظيف وب -3
 يادة الرفاىية لدى أفراد اجملتمع.، ومن مث ز تصاديزيادة معدل النمو االق -4
 .رفع معيشة السكان -5
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية م برامج وخططدع -6
 .١تدخرات احملققةارية ا١تطلوبة وامعاٞتة العجز يف موازين ا١تدفوعات وسد الفجوة االستثم -7
 :( 5) أ٫تها ،للتمويل الدويل عدة أةواع توجدأنواع التمويل الدولي:  :3 – 1 –1
  :، وتظهر يف اآليت ا١تقرض وا١تقًتض دون وجود وسيطويعٍت وجود عالقة مباشرة بُت :التمويل ا١تباشر -1

 وض أو استثماراتأكاةت يف ىيئة قر سواء  ،التدفقات الدولية لرؤوس األموال بأشكا٢تا ا١تختلفة. 
 صدار السندات.إ 

  :، وتظهر يف اآليتل بوجود وسيط بُت الدولة وا١تمولوىنا يتم التموي :التمويل غَت ا١تباشر -2
 األسواق ا١تالية. 
 البنوك وا١تؤسسات ا١تالية. 
 سواء الصادرات أو الواردات ،اٟتسابات ا١تًتتبة على ا١تبادرات التجارية بشقيها. 

مثل  ،ر بصورة كبَتة يف تلقي الدولة ا١تساعدات ا١تالية والقروض من ا١تؤسسات ا١تاليةيظه :التمويل الدويل -3
 ندوق النقد الدويل والبنك الدويل.ص

حة للمؤسسات ا١تالية احمللية لتكون متا ؛يظهر يف شكل طرح اٟتكومة ألذوةات ا٠تزاةة :التمويل احمللي -4
 واألوراق ا١تالية. مثل القروض ،رة احمللية، ومن مث فهو يضم ا١تصادر ا١تباشرة وغَت ا١تباشفقط

  (6) ام متكامل يضم ٜتسة عناصر أساسية:يعمل التمويل الدويل كنظ: : عناصر التمويل الدولي4 – 1 – 1
أ٫تها العمالت الوطنية واالحتياطيات ، عدة ةعناصر رئيس هوالذي يضم بدور  :النظام النقدي الدويل -1

 .مية الدولية ألسعار الصرفيات التنظيواآلل األجنبيةالدولية والعمالت 
واليت ٗتدم حركة  ،واليت تعكس كل ا١تعامالت ا١تتعلقة بالدفع على ا١تستوى الدويل :ا١تدفوعات الدولية -2

 .ميزان ا١تدفوعات ا٠تاصة بالدولة ، وتنعكس علىاإلةتاج واالدوات ا١تاليةالبضائع وعوامل 
لة، القروض، ، العمالتداول ا٠تاصة باألدوات ا١تاليةبآليات  وتعٍت ىذه النقطة :األسواق ا١تالية الدولية -3

 .وراق ا١تاليةاأل
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 .عبئة األموال على ا١تستوى الدويلوتستخدم لطريقة ت :الضرائب الدولية -4
 ا١تخاطر والتمويل العابر للحدود. وتدرس دولية االستثمار وإدارة :اإلدارة ا١تالية الدولية -5
تسلك الدول عادة ٨تو ا١تصادر ا٠تارجية عندما تعجز ا١تصادر  :مصادر التمويل الدويل :5 – 1 – 1

 ( 7)  :تيةة اآلإىل القنوات الرئيس، وتصنف مصادر التمويل ا٠تارجية للتمويل ١تواجهة الطلب احملليالداخلية 
 إىلتودي  إذ ؛إىل البلدللموارد ا١تالية ا١تتدفقة  حصيلة الصادرات ا١تصدر الرئيس تعد :حصيلة الصادرات -1

زيادة الطلب على السلع  إىل، وبالتايل يؤدي ةفاق العامإىل زيادة اإل، كذلك تؤدي ارتفاع الدخل القومي
ن أال إم اةتعاش االقتصاد الوطٍت، ، وبالتايل يت١تستثمرين على زيادة استثماراهتم٦تا يشجع ا ،وا٠تدمات

 :تيةيشكل معضلة، وذلك لألسباب اآل ىذا ا١تصدر يف الدول النامية
 وزيادة ةتاج احمللياإلضعف  :منها ،سباب عدةأإىل ، ويعود ذلك ا٩تفاض قيمة الصادرات السلعية ،

جراءات إسواق العا١تية، وزيادة ولية يف األسعار السلع األأعلى ا١تنتجات احمللية، وتدىور  الطلب احمللي
 .صنعةسعار السلع ا١تأارتفاع و ، لمية والتكنولوجيةالثورة العو ، اٟتماية اٞتديدة

 مُت أنقل والصَتفة والسياحة والت، وتشمل ىذه الصادرات خدمات الضعف الصادرات غَت ا١تنظورة
 ضعف واضح مقابل ا٠تدمات ا١تقدمة. تعاٍل من إذ ؛األجنبيةودخول االستثمارات 

م هبا البلدان باٗتاذىا، وذلك بسد فجوة و حدى مصادر التمويل اليت تقإىي  :االستثمارات األجنبية -2
وارد احمللية اليت تعاٍل منها، ٦تا يؤدي إىل زيادة االستثمار، وٗتفيف مشكلة القروض ا٠تارجية من ا١ت

 ،وتصنف االستثمارات األجنبية إىل صنفُت رئيسُت .واٞتاةب التنموي ،اٞتاةب ا١تايل :٫تا ُتجاةبُت مهم
  :٫تا
  ٦تا  ،بسبب ملكيتهم الكاملة ٢تاجاةب وىي االستثمارات اليت يديرىا األا١تباشر:  األجنيباالستثمار

ةشطة زراعة والصناعة وا١تناجم وبعض األما تتجو ىذه الشركات ٨تو ال ادارة، وغالبً ٬تعل ٢تم حق اإل
 اإلةتاجية.

  ول النامية سهم والسندات اٟتكومية يف الدو شراء األأوتتضمن القروض : غَت ا١تباشر األجنيباالستثمار
 شراف.إي أن يًتتب أن رباح دو قصاء األإإىل ٖتقيق ىذه ا١تشروعات ، وهتدف ا١تضيفة من قبل اجاةب

مثل  ،ق ا١تالية الدوليةوىل على السو نوع من التمويل يعتمد بالدرجة األن ىذا الأ :ا١تساعدات ا٠تارجية -3
وبعض  ،والبنك الدويل لإلةشاء والتعمَت ،مثل صندوق النقد الدويل ،قليميةاإلوا٢تيئات ا١تالية  ،البورصات

كما ىو   ،و استثماراتألية الدولية اليت يف شكل اعاةات امج التمويالرب  إىل، باإلضافة اإلقليميةا١تؤسسات 
ن ا١تعوةة إ إذ ة؛ورومتوسطيطار الشراكة األإوريب يف طلقو االٖتاد األأالذي  (ميدا)اٟتال بالنسبة لربةامج 

 % مع استخدام سعر25( عن ر ا١تنحةليت ال يقل فيها العنصر ا١تيسر )عنصالرٝتية ىي ا١تساعدات ا
ةساةية لتخفيف إإىل الدول لدوافع اقتصادية و تقدم ا١تساعدات فما الدول ا١تا٨تة أ%، 10ا٠تصم يبلغ 

الدول  إىلان الدول ا١تا٨تة من الدول الرأٝتالية ا١تتقدمة بدأت تقلل حجم مساعداهتا  إذ ؛مراضالفقر واأل
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سعار النفط، وكذلك ألسباب أ، وا٩تفاض ات اقتصادية مستدٯتةزمأمنها وجود عدة، سباب ألالفقَتة 
 .( 8) سياسية

ن القروض ا٠تارجية هتيمن على بقية مصادر التمويل من حيث اٗتاذىا النصيب أ :القروض ا٠تارجية -4
خرى شكال األصد هبا تلك ا١تقادير النقدية واأل، ويقاألجنبية ا١توجهة للدول الناميةاالكرب من التدفقات 

تصبح القروض و ، ن شروط معينة يتفق عليها الطرفانالثروة اليت تقدمها ا١تنظمات واٟتكومات ضممن 
 :منها ،متعددة شكااًل أفائدة، وتأخذ القروض ا٠تارجية  ، ويًتتب عليو سعرالتزامات خارجيةهبذا 

 تووقليل توومتوسطاألمد مل القروض ا٠تارجية طويلة وتش :القروض ا٠تارجية حسب فًتة السداد. 
 لتزامات تسدد يف آجا٢تا احملددة،ن القروض ا٠تارجية تعد اإ :القروض ا٠تارجية حسب شروط تقدٯتها 

ستحقاق ووجود فًتة وتتصف بطول فًتة اال ،ن القروض ا١تيسرةا: وىي ةوعةٗتتلف من حيث ا١تشروطيو 
 وتتسم بقصر فًتة االستحقاق وعدم وجود فًتة ٝتاح . ،، والقروض الصعبةالسماح

 رٝتية من  اقروضً  إما تكونو  إىل مصادرىا،وىي القروض ا١تقدمة  :قروض ا٠تارجية حسب مصادرىاال
، وعادة تكون قصَتة خاصة تقدمها ا١تصادر ا٠تاصة او قروضً أ ،قبل اٟتكومة وبشروط خالل اتفاقيات

 .مد، وارتفاع معدالت الفائدة فيهااأل
 وقروض سلعية ،قروض ةقدية :رجية ةوعُتوتأخذ القروض ا٠تا :القروض ا٠تارجية حسب ٤تتواىا. 
  :ومبرراتو وأعباؤهأسباب التمويل الدولي  :2 – 1
إىل اللجوء إىل داخلية وخارجية ادت  ىناك عوامل :الدوليأسباب اللجوء إلى التنويل : 1 – 2 – 1

  :التمويل الدويل وىي
  :األسباب الداخلية -1

لألةفاق ا١تبنية على الزيادة  ا٪تاطً أتبعت الدول النامية ا :، وضعف ا١تدخرات الوطنيةتزايد الطلب الكلي - أ
ع ، وىذا يشجاإلةتاج احملليمكاةيات إا ع وا٠تدمات ٔتعدالت تفوق كثَتً يف االستهالك الكلي من السل

فاء ٔتتطلبات االستثمار عن الو  اذا عجزت االدخارات احملققة ٤تليً ، و٢تالواردات على حساب الصادرات
ةتائج ذلك حدوث فجوة موارد ، وكان لدان النامية لربامج طموحة النمولتبٍت الب اا١تستهدف، وةظرً 

، باإلضافة ية ىذه الفجوةاالعتماد على التمويل ا٠تارجي لتغط إىل، ٦تا جعل ىذه الدول تضطر مالية
ه اب ىذصحأدرة للنفط، وْتث ، وتراكم الفوائض ا١تالية للدول ا١تصسعار الفائدةأا٩تفاض  يْ عامل   إىل

 الفوائض عن فرص االستثمار.
حالل ٤تل ية سياسة التنمية ا١تعتمد على اإلاتبعت معظم الدول النام :٪تائيةفشل السياسات اإل - ب

مر ود وىو ٗتفيض الواردات، ولكن األ، ولكن ىذه السياسة مل تنجح يف ٖتقيق ا٢تدف ا١تنشالواردات
من ٖتسينو،  ر حالة ميزان ا١تدفوعات بداًل تدىو ، و موجو للسوق احمللية وليس للتصديرةتاج إإىل دى أ
يف حُت  ،ضي على ا١تفاىيم ا١ترتبطة با١تزايا النسبيةحالل اليت تقا لسياسة اإلا٩تفاض الصادرات ةظرً و 



 

201 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

إىل دى أالتوجو ٨تو ا٠تارج، وىذا الوضع خيارات التنمية ا١تعتمد على  آسيااتبعت دول جنوب شرق 
 .ٕتاه اٟتتمي ىو التمويل ا٠تارجيمن حجم الصادرات ، وكان االكرب أ تهاتزايد حجم الواردات وقيم

س ا١تال تتمثل يف توفر العوامل أن البيئة اٞتاذبة لر أ :عدم وجود بيئة جاذبة لرأس ا١تال وىروبو ٨تو ا٠تارج - ج
، وكان من ةتيجة عدم وجود ىذه البيئة يف البلدان النامية والتوجهات االقتصادية االجتماعيةالسياسية 

ثل م ،خرى سلبيةأةشاء، ومع وجود عوامل و ا١تشاركة يف اإلأةشاء اإل عن األجنبيةوف االستثمارات عز 
ن التجارب السابقة إموال للخارج، كما اري والبَتوقراطية إتهت رؤوس األدالتسيب والفساد اإل

 ثل التأميمم ،ن السلوكإموال، و صحاب رؤوس األأن تؤثر يف قرار للحكومات ا١تختلفة يف ىذه البلدا
إىل تفاقم ، وتغيَت ةظام اٟتكم يؤدي بالضرورة ر السياسية واالةقالبات العسكريةخطاوا١تصادرة واأل

 ( 9) . خطارا ٢تذه األإىل ا٠تارج ٕتنبً موال ظاىرة ىروب رؤوس األ
  :األسباب ا٠تارجية -2

دول النامية يف ٗتصصت ال :التبادل غَت ا١تتكافئ وتدىور شروط التبادل التجاري للدول النامية - أ
لى تكنولوجيا ضعيفة، كما ٗتصصت ةتاجية أو صناعية غَت رائدة أقل مردودية معتمدة عإقطاعات 

٪تا يتحكم يف سعرىا العرض والطلب عليها يف إو  ،ا يف تصدير مواد أولية بأسعار ال تتحكم فيهايضً أ
وزراعية ذات تكنولوجيا  يةن الدول ا١تتقدمة ٗتصصت يف قطاعات اسًتاتيجية صناعألسوق، يف حُت ا

تدىور شروط التبادل التجاري للدول النامية ةتيجة لزيادة أسعار الواردات ٔتعدل  إىل، باإلضافة متطورة
ويل ىذا العجز عن ٘ت إىل، واللجوء صادرات اليت تفاقم العجز ا٠تارجيأكرب من معدل تزايد أسعار ال

، تميز بالتذبذب، وترتبط بظروف االقتصاد العا١تيات للدول النامية ت، فحصيلة الصادر طريق االقًتاض
مصنعة ومواد  اهنا تتميز بكوهنا سلعً إما الواردات فأإىل اال٩تفاض يف ا١تدى الطويل، و٘تيل أسعارىا 

 ( 10) . إىل االرتفاعغذائية ٘تيل أسعارىا 
يادة التمويل الدويل مة يف ز هم ةالذي تبوأ مكاةن تطور سوق األورو دوالر إ :زمات النقدية الدوليةاأل - ب

 إىلدى أالسلطات النقدية يف الدول، قد  وبشكل واسع يف ظل اٟترية ا٠تالية من القيود اليت تفرضها
، ترغب يف اٟتصول على قروض خارجية اليت كاةت ،تنافس البنوك الدولية يف إقراض الدول النامية

، كل ىذا أدى ض ا١تالية للدول النفطيةد الفوائ، مع تزايإىل عجز ميزان ا١تدفوعات االمريكيباإلضافة 
، ٦تا زاد يف تعقيد على االقًتاض من ىذه السوق وخاصة دول أمريكا الالتينية ،إقبال الدول ا١تدينة إىل

 ( 11) . اتياألزمة مع بداية الثماةين
ىداف عالية من النمو االقتصادي من األ ٖتقيق معدالت ديع :مبررات التمويل الدولي :2 – 2 – 1
، فالزيادة يف معدالت النمو ىي وحدىا اليت ٘تكن ىذه ليهاإلوصول لألساسية اليت تسعى الدول النامية ا

، فاٟتاجة للتمويل ا٠تارجي ٕتد مربرىا ا١توضوعي بسد تنميتها االقتصادية واالجتماعية البلدان من ٖتقيق
بُت معدل االستثمار  :، أيومية ا١تتاحةتهدفة وا١تدخرات القالفجوة القائمة بُت االحتياجات االستثمارية ا١تس



 

201 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

الذي يتحقق يف ظل ظروف  ،معدل النمو ا١تستهدف وبُت معدل االدخار احمللي إىلا١تطلوب ٖتقيقو للوصول 
ن إيف ىذه اٟتالة ف ،(سم )فجوة ا١توارد احملليةاعادة  وة، والذي يطلق علياقتصاديو واجتماعيو وسياسية معين

 :( 12) ات ٟتل ىذا التعارضجو ثالثة خيار اجملتمع يوا
 .حدود ما تسمح بو مواردة احمللية ن يرضى اجملتمع ٔتعدل أقل للنمو يفأىو  :ولا٠تيار األ – 1
قتصاد الكامن يف ٥تتلف قطاعات اال ،االقتصادي وع على تعبئة فائضن يعمل اجملتمأىو  :ا٠تيار الثاٍل – 2

البلد من رفع معدل ، وذلك لكي يتمكن جتماعية الغنيةطبقات والفئات االال والقومي، والذي تستحوذ علي
 .ادخاره احمللي

 . إىل مصادر التمويل الدويلن يلجأ اجملتمع أىو  :ا٠تيار الثالث – 3
ذا كاةت ا١توارد احمللية للمجتمع غَت كافية لتمويل وإمن االستثمار،  ا معينً اجملتمع معداًل  فعندما ٭تدد

ن تقوم بدور مهم وكبَت أواليت يفًتض  ،مصادر التمويل الدويل إىلتمع سيلجأ ن اجملإف االستثمارات ا١تطلوبة،
 واالجتماعية.يف تسريع عملية التنمية االقتصادية  

ها التمويل الدويل بسبب عدم كفاية ا١توارد ا٠تارجية ا١تتاحة اليت ٖتصل علي إىلوكذلك تنشأ اٟتاجة 
قيمة مستوردات بلد ما خالل فًتة معينة تزيد عما أمكن ٖتقيقو ، فعندما تكون الدول ةتيجة موازينو التجارية

ن الفرق ىنا والذي ٯتثل العجز يف ا١تيزان التجاري إةتيجة صادراتو خالل ىذه الفًتة ف األجنيبمن حصيلة النقد 
 ما يطلق على ىذا ةضايف، وعادإن ٯتول عن طريق ٘تويل دويل ألمدفوعات خالل ىذه الفًتة البد و ا١تتحقق ل

 .سم )فجوة ا١توارد ا٠تارجية(االعجز 
ن تربط بُت أاألْتاث الرياضية اليت حاولت وقد ظهر على ساحة الفكر االقتصادي بعض النماذج و 

، ومن ىذه النماذج ٪توذج عجز اٟتادث يف موازينها التجاريةمشكلة ةقص ا١توارد احمللية يف ىذه الدول وبُت ال
األساسية يف ىذا النموذج ان الفكرة  إذ ؛ان العالقة بُت ىاتُت ا١تشكلتُتوىو أكثرىا داللة يف تبي ،الفجوتُت

ان مستوى ا١تدخرات احمللية ، فكلما كت احمللية ومستوى التمويل الدويلن ىناك عالقة وثيقة بُت ا١تدخراإىي 
ىل التمويل إ، زادت اٟتاجة لوبة لتحقيق معدل النمو ا١تستهدفمستوى االستثمارات ا١تط إىلبالقياس  ضئياًل 

 ( 13) . الدويل والعكس صحيح
و سد الفجوة ا١توجودة يف أدف سد النقص يف االدخار احمللي ذا ٘تت هبإإىل التمويل الدويل ن اٟتاجة إ

الل فًتة معينة ن االستثمارات اليت يقوم هبا االقتصاد القومي خإ :، أيوارد احمللية ا١تخصصة لالستثمارا١ت
 .ريق االستعاةة بالتمويل الدويلن يتم عن طأالبد  ،َته من ا١تدخرات احملليةمكن تدبأبشكل يزيد عن ما 

ن قيمة التمويل الدويل التجارة ا٠تارجية النإتة عن زيادة قيمة الواردات ع إىلوكذلك ٖتدث اٟتاجة 
 الصادرات خالل فًتة معينة.

ن أوفجوة التجارة ا٠تارجية، و  ليةا١توارد احمل ةبُت فجو  تطابقثبات إومن خالل ٪توذج الفجوتُت ٯتكن 
 ( 14)  :أيتثبات ذلك كما يإي فًتة مضت، وٯتكننا أن تتساويا خالل أالفجوتُت البد 
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 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

Y + M = c + I + x   ………  (1 ) 
  :نإ إذ
Y ٚتايل الناتج احمللي اإل-  M الواردات من السلع– C  االستهالك القومي-I   االستثمار القومي- X 

 .الصادرات
 :نأن ةستنتج أا١تعادلة ٯتكننا ومن ىذه 

Y =  C + I + X M   ( ............2 ) 
ن ىذا الدخل يستعمل يف ٘تويل االستهالك اٞتاري وتكوين أا لو، و  مساويً حمللي يولد دخاًل ن الناتج اأؤتا 

 ا١تدخرات 
(S   )فان: Y = C + S   ( .............3 ) 

 :نأةستنتج  3و  1ومن ا١تعادلتُت 
I = S + M – X   ( ........4 ) 

ن ىذا أان التجاري وميزان ا١تدفوعات، و ن زيادة الواردات عن الصادرات تظهر يف عجز يف ا١تيز أم ومن ا١تعلو 
 :نإ( أي  F)  األجنيبن ٯتول عن طريق تدفق االستثمار أالعجز البد 

M – X = F  ( .......5  ) 
 ى الشكل التايل: ( عل 4عادة كتابة ا١تعادلة رقم ) إومنو ٯتكن   

I – S = M – X = F  ( ......6 ) 
د عما يوفره ن االستثمارات اليت ينفذىا االقتصاد القومي خالل فًتة معينة بشكل يزيأومن ىذه ا١تعادلة ةعٍت 
ون فجوة ا١توارد احمللية ، بكوىذا ىو ا١تعٌت ا١تقصود ،حداث زيادةإ٪تا تنتج عن طريق إمن ا١تدخرات احمللية، 

 ( 15) .تساوى مع فجوة التجارة ا٠تارجية، وذلك يف أي مدة سابقةتن أب ( البداالدخار احمللي – تثماراالس)
إىل ، والسبب يف ذلك يرجع ليهما يف فًتة قادمةإا ادل بُت ىاتُت الفجوتُت منظورً ن يتم التعأا ليس شرطً و 

( ال يقوم هبا األفراد أةفسهم ادرات، الوارداتربعة )االدخار، االستثمار، الصالقرارات ا١تتعلقة با١تتغَتات األن أ
ارجية ن حصيلة الصادرات تتحدد على ضوء عوامل متغَتة ومتغَتات خأئات ةفسها، وقد ينعدم بينهم، و أو ا٢تي

 من الصعب التحكم أو التأثَت فيها.، تتعلق بظروف السوق العا١تي
ا للنمو يف مدة مقبلة، وكاةت نً معي اًل ن حدد اجملتمع معدإةو اذا حدث و إا لنموذج الفجوتُت فوطبقً 

ن تتسع لكي تتساوى مع أصغر البد و ن الفجوة األإكرب من األخرى يف تلك ا١تدة، فأحدى الفجوتُت إ
 .مع عن ٖتقيق معدل النمو ا١تستهدفال عجز اجملتإكرب و الفجوة األ

( عند االدخار احمللي –الستثمار أكرب من فجوة ا١توارد احمللية )ا ذا كاةت فجوة ا١توارد ا٠تارجيةإ فمثاًل 
ن ينجح يف اٟتصول أ يف ىذه اٟتالة يتعُت على االقتصاد الوطٍت وةإدل معُت للنمو يف فًتة قادمة، فٖتديد مع
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ن معدل النمو إن مل ينجح اجملتمع يف ذلك فإاألجنيب يعادل الفرق بُت الفجوتُت، فعلى قدر من الرأٝتال 
 .ا١تستهدف ال ٯتكن ٖتقيقو

  :إلى مصادر التمويلتقدير الحاجة  :3 – 2 – 1
قدير فجوة ا١توارد احمللية يتطلب معرفة حجم التمويل الدويل، وبالتايل تقدير تل :تقدير فجوة ا١توارد احمللية -1

 ومعدل االدخار احمللي بشكل دقيق. ،و٫تا معدل االستثمار ،ساسيُتا١تتغَتين األ
تثمارات ا١تطلوبة لتحقيق معدل النمو ا١تستهدف يف الدخل لتقدير االس :تقدير االستثمارات ا١تطلوبة - أ

ا ىي طريقة كثر اةتشارً القومي، ٯتكن االعتماد على طرق ٥تتلفة لتقدير االستثمارات، ولكن الطرق األ
س ا١تال على ٖتديد العالقة بُت حجم رأس أا لسهولتها، وتعتمد طريقة معامل ر س ا١تال ةظرً أمعامل ر 

 ( 16) :أو الدخل، وتتخذ ىذه العالقة الشكل التايلا١تال وحجم اإلةتاج 
Y  ÷K     = M 

  :نإ إذ
M   معامل رأس ا١تال– K رأس ا١تال القومي -Y  حجم الناتج القومي 

االستثمارات  ، وعند تقديرلزيادة الدخل ٔتقدار وحدة واحدة وتقيس ىذه العالقة عدد وحدات رأس ا١تال
والذي يوضح لنا العالقة بُت الزيادة  ،معامل رأس ا١تال اٟتدي وليس ا١تتوسطن ةعتمد على أا١تطلوبة البد لنا 

 يادة اليت ٖتدث يف الناتج القومي.( وبُت الز اليت ٖتدث يف رأس ا١تال القومي )االستثمار
ن تقدير ا١تدخرات احمللية يتطلب توافر بياةات كافية حول ا١تصادر ا١تتنوعة ٢تذ إ :تقدير ا١تدخرات احمللية - ب

ن تصنف ىذه ا١تصادر إىل ثالثة أصناف، وذلك حسب القطاعات اليت تقوم أوٯتكن  ،دخراتا١ت
 عمال، مدخرات القطاع اٟتكومي.بتكوينها، وىي مدخرات قطاع العائالت، مدخرات قطاع األ

ن العوامل ا١تؤثرة على ٖتديد ةسبة وحجم االدخار يف كل قطاع من القطاعات تتحدد أوعلى الرغم من 
 اجملتمع وةوعية ا١تؤسسات، وضاعأية اليت ٗتتلف حسب القاةوة عدد من العوامل االقتصادية واالجتماعيةا لوفقً 

 ى الدخل القومي ا١تتحقق.ن مؤسسات االدخار بشكل عام تتأثر بصورة كبَتة ٔتستو إف
 :نإف و١تستوى الدخل، وعلي ااالدخار احمللي تابعً  تعد٢تذا 

  S = ax 
  :نإ إذ

S لية .ا١تدخرات احمل    A   . ا١تيل اٟتدي لالدخار    Y  . الدخل 
ر اٟتدي الذي يقيس لنا ةسبة ما ولكن عند تقدير ا١تدخرات احمللية البد من حساب معدل االدخا

 اليت ٖتدث يف الدخل بوحدة واحدة. خره االقتصاد القومي من الزيادةدي
ية ٬تب علينا تقدير رصيد ميزان ا١تدفوعات لتقدير فجوة التجارة ا٠تارج :تقدير فجوة التجارة ا٠تارجية -2

موال، والعالقة الذي يشمل أرصدة ميزان السلع ا١تنظورة وغَت ا١تنظورة، مث ميزان حركة رؤوس األ ،اٞتاري
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ميزان السلع ا١تنظورة وغَت ا١تنظورة، واليت تسمى بفجوة التجارة  :أي ،الوطيدة بُت فجوة ا١تيزان التجاري
الذي يعكس حجم الديون ا٠تارجية ومقدارىا، واليت يتعُت  ،حركة رؤوس األموال ا٠تارجية، وبُت ميزان

 ن تقوم هبا يف ا١تستقبل.أعلى الدولة 
ي ٣تتمع، وىذه أىناك عالقة بُت حجم الواردات وحجم الدخل القومي يف  :تقدير قيمة الواردات - أ

 ا١تتوسط لالستَتاد. العالقة يعكسها ما يسمى ٔتعامل الواردات، ويطلق عليها عادة ا١تيل 
M = mx 

 :نإ إذ
M . حجم الواردات 
M . )معامل الواردات )ا١تيل ا١تتوسط لالستَتاد 
Y الدخل القومي  . 

من معرفة العالقة القائمة بُت الزيادة اليت ٘تت يف  ات خالل فًتة مقبلة البد لنا أيضً وعند تقدير الواردا
 .ق ما يسمى ٔتعدل االستَتاد اٟتديتقاس ىذه العالقة عن طري، و والزيادة يف مستوى الدخل القومي الواردات

 M ( Yt – Yo )   = M  Δ 
ليها الزيادة اليت حدثت إا مضافً  Moعبارة عن الواردات يف بداية الفًتة  tن الواردات يف الفًتة إومن مث ف

  :نإأي  M  Δيف الواردات خالل الفًتة ةتيجة لزيادة الدخل  
Mt = Mo + m (Yt – Yo) 

وعند  ،mن تقدير الواردات خالل فًتة مقبلة يتطلب على ا١تستوى القومي حساب ا١تيل ا١تتوسط لالستَتاد إ
البياةات التارٮتية يف السنوات السابقة للتعرف على حجم ىذين  إىلحساب ىذين ا١تعاملُت ٯتكن اللجوء 

، وعند اختيار ا١تعادلة اليت على أساسها ة واالجتماعية السائدة يف ا١تاضيالعاملُت يف ضوء الظروف االقتصادي
 ( 17)  :التقدير البد من مراعاة التغَتات ا١تتوقعة يف ا١تستقبل وىي

 مكاةيات ا١تتوقعة لإلةتاج احمللي البديل عن الواردات . اإل 
  خرى . اإلةتاج األالتغَتات يف ىيكل الصناعة لباقي فروع 
 . التغَت ا١تتوقع يف ىيكل الطلب االستهالكي  
على  اساسً أقعة للدولة يف فًتة مقبلة يتوقف ن تقدير الصادرات ا١تتو إ :تقدير حصيلة الصادرات - ب

لب جراء دراسات دقيقة حول مستقبل الطإن التقدير يتطلب إروف والعوامل ا٠تارجية، ولذلك فالظ
لى إتاىات ، وعالسوق العا١تي ٢تذه السلعة ، وعلى موقعها النسيب يفعلى السلع اليت تصدرىا الدولة

 .ليهاإيف الدول الرأٝتالية اليت تصدر  حركة الدورة االقتصادية
ساس أقبلة على ن الكثَت من ا٠ترباء االقتصاديُت يعتمدون يف تقدير حصيلة الصادرات خالل الفًتة ا١تإ

 ( 18) :تيةالدالة اآل



 

201 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

X = Xo ( 1+ r )  الكل أسr 
  :نإ إذ

X لفًتة . مستوى الصادرات ا١تتوقعة يف هناية ا 
Xo  . مستوى الصادرات يف بداية الفًتة 

r  . معدل النمو ا١تتوقع يف الصادرات 
r  . األس ( عدد السنوات ( 

  :يتوبذلك ٯتكننا قياس فجوة الواردات والصادرات كاآل
F = Mo + m (Yt – Yo)  -  X 

عن ما يوفره من  يزيدىا االقتصاد الوطٍت خالل فًتة معينة بشكل ذن االستثمارات اليت ينفإٔتعٌت 
 األجنيبحداث زيادة يف الواردات ٘تول عن طريق تدفق صايف للرأٝتال إ٪تا تنتج عن طريق إمدخرات ٤تلية، 

ن إ فجوة التجارة ا٠تارجية، و ن فجوة ا١توارد احمللية تنعكس يفألفًتة ةفسها، وىذا ىو ا١تقصود بخالل ا
 ن تتساويا يف أي فًتة ماضية.أالفجوتُت البد 

  :الصة المبحث األولخ
من خالل مشكلة الدراسة اليت تشَت إىل أن اٞتمهورية اليمنية تعاٍل من تدٍل معدالت االدخار، وعدم 
قدرهتا على تغطية متطلبات االستثمار، وقصور اإليرادات عن تغطية النفقات، وبالرجوع إىل الفرضية األوىل 

ل الدويل ترجع إىل عدم كفاية ا١توارد احمللية، واختالل للبحث اليت تشَت إىل أن أسباب اٟتاجة إىل التموي
التجارة ا٠تارجية، وعجز ا١توازةة العامة، فقد توصلنا يف ا١تبحث األول إىل أن اٟتاجة إىل التمويل الدويل جاءت 
بسبب عدم كفاية ا١توارد احمللية، فإةو من الضروري ىنا أن يتم تغطية النقص يف التمويل عن طريق ٘تويل 

 ايف، إذ سيتم اللجوء إىل مصادر التمويل الدويل اليت سيكون ٢تا دور مهم يف تسريع عملية التنمية. إض
  :من التمويل الدولي في اليمن تقدير االحتياجات :المبحث الثاني

   :تالل ىيكل الموارد االقتصاديةاخ :1 – 2
 االقتصاد ثمارات ا١تنفذة يفبُت االست ىي تعرب عن الفرق - :فجوة الموارد المحلية :1 – 1 – 2

رق بُت الطلب ، أي الفٚتايل الطلب احملليإٚتايل و آخر الفرق بُت الناتج احمللي اإل ، أو بتعبَتوا١تدخرات احمللية
 .الكلي والعرض الكلي

ساس التوازن أٚتايل االستثمار ٯتثل إٚتايل االدخار مع إن تعادل أإىل وتشَت النظرية االقتصادية الكلية 
مارات احمللية، فحجم اليمن تعاٍل من قصور ا١تدخرات احمللية يف تغطية االستث نأال إم ألي اقتصاد، العا

مكاةات ا١تتاحة لتكوين االدخارات ن اإلأل ؛رأس ا١تال سلوب استثمارىا ىو الذي ٭تدد تكوينأا١تدخرات و 
 ( 19) . تباين السلوك االدخاري عن فضاًل ا ٯتتلكو كل بلد من موارد طبيعية، ١ت ااحمللية تتفاوت من بلد آلخر تبعً 
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 لةللتخلف االقتصادي، والذي يعود ٞتمىم الصفات ا١تالزمة أا٩تفاض معدل االدخار احمللي من  دويع
ن النامية وبالذات ٖتول دون رفع ىذا ا١تعدل يف البلدا ان ىناك قيودً أوامل ترتبط بأسباب التخلف، كما من الع

لسد الفجوة القائمة  األجنبيةا١تدخرات  إىلاللجوء  إىلمية، لذلك تضطر ىذه البلدان وىل من التنيف ا١تراحل األ
دار ، كما يتوقف مقىداف التنمية االقتصاديةأمة لتحقيق بُت حجم ا١تدخرات احمللية وحجم االستثمارات الالز 

تثمارات الالزمة لتحقيق م االس، وبالتايل حجىداف اليت يسعى اجملتمع لتحقيقهافجوة ا١توارد احمللية على األ
لدرجة النمو االقتصادي وحجم الناتج وحجم  اجم الفجوة يف الدول النامية تبعً تفاوت حيىداف التنموية، و األ

فجوة ا١توارد احمللية يف زيادة  أل اٟتدي لالدخار، وبالتايل تنشومستوى ا١تعيشة وا١تي ،السكان يف البلد
 ( 20) . حجم ا١تعروض من ا١تدخرات احملليةمو ا١تستهدف عن االستثمارات ا١تطلوبة إل٧تاز معدل الن

، فكلما عجز االدخار األجنبيةوىناك عالقة وثيقة بُت مستوى ا١تدخرات احمللية ومستوى ا١تدخرات 
، أي االستعاةة با١تدخرات األجنبيةا١تدخرات  إىلاحمللي عن ٘تويل االستثمارات ا١تطلوبة كلما ظهرت اٟتاجة 

الالزمة يف االقتصاد الوطٍت،  ١تدى كفاية ا١توارد احمللية لتمويل االستثمارات او تتناقص تبعً أايد األجنبية تتز 
 بزيادة، والسماح تصبح ضرورية لتغطية فجوة ا١توارد احمللية من ةاحية األجنبيةذلك فان تدفق ا١تدخرات لو 

 ( 21)  خرى.أمي من ةاحية الدخار ا٠تاص واٟتكو ا ىو متاح من امَّ ةفاق اٟتكومي عاالستثمار واإل
و٫تا  ،ساسيُتي، وبالتايل تقدير ا١تتغَتين األولتقدير ا١توارد احمللية يتطلب معرفة حجم التمويل ا٠تارج

 .لوب ٖتقيقو ومعدل االدخار احملليمعدل االستثمار ا١تط
ضافة ةو يبُت اإلأل ؛خاصة يف تقدير مستوى العجز يف ا١توارد احمللية أ٫تية امعدل االدخار اٟتدي ذ دويع

 ٭تققها لزيادة مقدرتو على النمو. اليت
 مليون دوالر(م )2020 –م١2011تيل اٟتدي لالدخار للفًتة ( يوضح تقدير ا2 – 1اٞتدول )

 االدخار السنة
S 

 التغير في االدخار
SO – S 

 الناتج المحلي
Y 

 التغير في الناتج المحلي
YO - Y 

معدل االدخار 
 المحلي

 0 0 28125 0 2837 م2011
 06207 - 1173+  29298 243 - 2594 م2012
 06008+  2419+ 31717 21+  2615 م2013
 06261+  394+  32111 103+  2718 م2014
 06142 - 1958 - 30153 278 - 2440 م2015
 06318 - 1354 - 28799 431 - 2009 م2016
 06309 - 638 - 28161 197 - 1812 م2017
 06131 - 1606 - 26555 211 - 1601 م2018
 06203 - 335 - 26220 68 - 1533 م2019
 06541- 320 - 25900 173 - 1360 م2020

 ، اٞتهاز ا١تركزي لإلحصاءحصاء السنويكتاب اإل  :ا١تصدر



 

230 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

م 2011فًتة عام كان يف بداية ال  إذ ؛ن االدخار احمللي يتناقصأ( 2 – 1ةالحظ من خالل اٞتدول )و 
إىل م 2013خرى عام أمليون دوالر، مث ازداد مرة  2594 إىلم 2012مث وصل عام ، مليون دوالر 2837
 إذم بالتناقص 2015، مث بدأ يف عام مليون دوالر 2718م 2014د يف عام ، مث تزايمليون دوالر 2615

لي أصغر من االدخار ا١تتوسط يف ، وكان معدل االدخار احململيون دوالر 1360إىل م 2020وصل عام 
إىل تدٍل قيمة ، ويرجع ذلك خَتةإىل التناقص يف ا٠تمس السنوات األٕتاه االن أسنوات، وىذا يعٍت لب الاغ

والذي   ،النفط والغاز اوٖتديدً  ،اإلةتاجٚتايل بسبب توقف معظم القطاعات االقتصادية على الناتج احمللي اإل
، لالستهالك ولناتج وتوجيو معظملى تدٍل قيمة اع ووىذا ما عكس ةفس، لدولة بعائدات كبَتةعلى اكان يدر 

 .تايل تدٍل االدخارات احملليةالوب
  :يتوٯتكن تقدير العجز يف االدخار احمللي من خالل اٞتدول اآل

 مليون دوالر()م 2020 –م2011( خالل الفًتة من T Gيوضح تقدير العجز يف االدخار احمللي ) (2 – 2)جدول 

 السنة
التغير في الناتج 

 المحلي
YO   -Y 

معدل االدخار 
 حديال

االنحراف المتوسط 
 لالدخار

(-  YO    Y )S 

التغير في 
 االدخار
S  O 

 االدخار المحلي االستثمار
T G 

 222+  2615 2837 0 0 0 م2011
 114+  2480 2594 243 - 06207 - 1173+  م2012
 66 - 2681 2615 21+  06008+  2419+ م2013
 28+  2690 2718 103 + 06261+  394+  م2014
 476 - 2916 2440 278 - 06142 - 1958 - م2015
 1041 - 3050 2009 431 - 06318 - 1354 - م2016
 979 - 2791 1812 197 - 06309 - 638 - م2017
 119 - 1720 1601 211 - 06131 - 1606 - م2018
 144 - 1677 1533 68 - 06203 - 335 - م2019
 58 - 1418 1360 173 - 06541 - 320 - م2020

 عداد الباحثإاٞتدول من 
ن الصفة العامة لالدخار احمللي ٘تثلت بالعجز الشديد يف قدرتو أ( 2 – 2ل )يتضح من بياةات اٞتدو 

فاوت مقدار العجز من عام ، وتم2012م و2011عوام ات االستثمار احمللي باستثناء األعلى تغطية متطلب
ن االدخارات احمللية ال تغطي أمليون دوالر، وىذا يعٍت  1041إىل م 2016وصل ذروتو يف عام  إذآلخر 

ل الدويل ا٠تارجي ، ٦تا يتطلب االعتماد على التمويداالستثمارات ا١تطلوبة لعملية التنمية االقتصادية يف البال
 .لسد ىذه الفجوة

ة االدخار احمللي بالناتج لعالق على ا١تعادلة ا١تقدرة ابناءً  وةإلية للفًتة ا١تقبلة، فما تقدير فجوة ا١توارد احملأ
( سيحدد لنا االدخار احمللي ا١تتوقع 2 – 3احمللي حسب بياةات السنوات السابقة، كما يتضح من اٞتدول )

كل منها يف النموذج ا١تقدر   ، وذلك بتعويضاحمللي ا١تتوقعة للسنوات القادمةعند كل قيمة من قيمة الناتج 
  :يتاآل
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 ()مليون دوالر االدخارات احمللية للفًتة ا١تقبلة( يوضح تقدير 2 – 3جدول )

 
 

 السنوات
 
 

االدخار 
 المحلي

S 

 الناتج المحلي
Y 

االنحراف 
المتوسط لالدخار 

 المحلي
S * 

االنحراف 
المتوسط للناتج 

 المحلي
Y* 

االنحراف المتوسط 
لالدخار مضرباً في 
االنحراف المتوسط 

 للناتج

تربيع انحرافات 
 المتغير المستقل

Y  بيعتر 

 335241 165015 - 579 - 685 12528 2837 م2011
 86436 129949 294 442 29298 2594 م2012
 9078169 1395019 3013 463 31717 2615 م2013
 11607649 1928362 3407 566 32111 2718 م2014
 2099601 417312 1449 288 30153 2440 م2015
 9025 13585 - 95 143 - 23799 2009 م2016
 294849 184620 543 - 340 - 28161 1812 م2017
 4601025 1179750 2145 - 550 - 26555 1601 م2018
 6170256 1537569 2484 - 619 - 26220 1533 م2019
 7862416 2220768 2804 - 792 - 25900 1360 م2020
 42144667   - - 287039 21519 المجموع

 اٞتهاز ا١تركزي لإلحصاء :ا١تصدر
S  = 21519  ÷10  =2152 

Y  =87039 2  ÷10   =28704 
على ا١تستوى ا١تقدر وا١تطلوب  وحمللي للسنوات ا١تقبلة ةقوم بطرحوبعد عملية تقدير حجم االدخار ا

مقدار العجز يف  لالستثمارات الالزمة يف كل سنة من تلك السنوات لنحصل على ضوء تلك العملية على
 .ا١توارد احمللية( ةفجو و ما يسمى )أاالدخار احمللي 

لناتج ضوء معرفتنا ٔتعدل النمو يف ا يفوتتم عملية ٖتديد ذلك ا١تستوى ا١تطلوب من االستثمارات الالزمة 
دل ول على الثاٍل ٨تصل على معل القيام بعملية قسمة ا١تؤشر األذ من خالإومعامل رأس ا١تال اٟتدي، 

تلك ا١تستويات  إىلللناتج احمللي سنتمكن من الوصول يف القيم ا١تتوقعة  واالستثمار، الذي عن طريق ضرب
 لالستثمارات يف السنوات القادمة. ا١تطلوبة

، لفجوة عن اختالل ا١توازةة العامةتعرب ىذه ا :ت والنفقات )فجوة الموازنة(يرادافجوة اإل :2 – 1 – 2
رة يف الذي ينعكس بصو  ،ت العامةيرادات العامة عن تغطية النفقايف اإل اويف مثل ىذه اٟتالة يكون ىناك قصورً 

قًتاض من الفكر ا١تايل الكنزي تضطر الدولة لتغطية ةفقاهتا ا١تتزايدة عن طريق اال اعجز ا١توازةة، واةطالقً 
ةو مع ظهور الركود التضخمي وا٩تفاض النمو أال إصدار النقد، إإىل زيادة ، و اٟتكومي من اٞتهاز ا١تصريف
    ن أي سياسة مالية أاليت ترى  ةظهور ا١تدرسة النقدية الفريدماةي إىلدى أ اتياالقتصادي مع بداية السبعين
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وٯتكن  ( 22) إىل زيادة معدالت التضخم.زيادة ملموسة يف الناتج اٟتقيقي بقدر ما تؤدي  إىلو ةقدية لن تؤدي أ
  :يتٞتدول اآلم يف ا2020 – م2011ة يف اليمن خالل الفًتة من توضيح فجوة ا١توازة

 ( يوضح عجز ا١توازةة العامة يف اليمن2 – 4)جدول 

20 عجز ا١توازةة العامة يف اليمن
11

 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م

 ()مليار لايرعجز ا١توازةة الصايف 

-
31

36
2

 

-
30

96
3

 

-
29

16
2

 

-
28

16
0

 

-
27

56
5

 

-
26

06
7

 

-
21

96
9

 

-
15

76
8

 

-
14

36
4

 

-
11

66
7

 

الناتج احمللي  ةسبة العجز الصايف من
 اإلٚتايل %

-
46

1
 

-
36

9
 

-
36

1
 

-
26

8
 

46
9

 56
1

 86
8

 10
62

 13
65

 17
61

 

 عدة سنواتلاٟتسابات القومية  :ا١تصدر
 ()% ( يوضح التوزيع النسيب ١تصادر ٘تويل عجز ا١توازةة العامة يف اليمن2 – 5جدول )

مصادر ٘تويل 
20 عجز ا١توازةة

11
 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م

السندات 
41 49 اٟتكومية

66
 50

68
 

34 22 31 19 15 12 10
62

 

39 41 ذون ا٠تزاةةأ
64

 

28 19
63

 15
61

 

11 76
2

 86
3

 

7 66
1

 

- البنك ا١تركزي
 5 

1 1 16
67

 

38 42 55 60
67

 71
63

 76
64

 

الصكوك 
 سالميةاإل

 

15 18 20
62

 

30 24
69

 

16 18
68

 

16 96
7

 76
3

 

10 ٚتايلاإل
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 

 النشرة الشهرية للبنك ا١تركزي اليمٍت :ا١تصدر
%( من الناتج 1761) ٕتاوز ةسبة عجز ا١توازةة الصايف للحدود اآلمنةة ول السابقاتظهر بياةات اٞتد

 كثر منأزةة من موارد حقيقية بسبب فقدان ، ويوجد صعوبة يف ٘تويل عجز ا١توام2020ٚتايل عام احمللي اإل
 ( 22) . زاةة والسندات اٟتكوميةوتراجع الطلب على أذون ا٠ت ،يرادات العامةةصف اإل
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ك ا١تركزي بنسبة بلغت ٘تويل عجز ا١توازةة العامة عرب االقًتاض ا١تباشر من البن إىلولذلك مت اللجوء 
اطر كثَتة على ، و٭تمل االقًتاض ا١تباشر بُت البنك ا١تركزي ٥تم2020ٚتايل عجز ا١توازةة عام إ% من 7664

ضعاف قيمة العملة الوطنية، ارتفاع معدالت أة الضغوط على ميزان ا١تدفوعات، الوضع االقتصادي منها زياد
، وىذا ٭تتم التسريع بتعبئة ا١توارد اٟتقيقية احمللي، ارتفاع عبء الدين العام التضخم، تدٍل مستويات ا١تعيشة

 .نفط ا٠تام والغاز الطبيعي ا١تسالةتاج وتصدير الإئناف ٫تها استأزمة لتمويل النفقات اٟتتمية، و الال
، وتقلصت النفقات ٔتا يف ذلك يرادات العامة بصورة غَت مسبوقةراجعت اإلخَتة توخالل الفًتة األ

، ولتجاوز تلك عاةات للفقراء، وتفاقم عجز ا١توازةةتعليق صرف اإلو  ،قليص الربةامج االستثماري العامت
 يل فجوة ا١توارد من مصادر خارجية.ة ا٠تيارات ا١تناسبة لتمو التحديات يتطلب دراس

تنعكس الفجوة بُت  :ات )فجوة التجارة الخارجية(الفجوة بين الصادرات والوارد :3 – 1 – 2
من ا٠تلل ا٢تيكلي  ا، وٯتثل ذلك ٪تطً اٟتساب اٞتاري ١تيزان ا١تدفوعات الصادرات والواردات بصورة عجز يف

عن قصور  ايضً أقتصاد الكلي، وتعرب تلك الفجوة لتعديل والتكيف على مستوى االجراء اإالذي يستدعي 
ي اةعكاس لفجوة ، وفجوة التجارة ا٠تارجية ىن تغطية قيمة الوارداتميلة الصادرات من السلع وا٠تدمات حص

 ( 23) ين بُت الطلب الكلي والعرض الكلي.، وىي تعبَت عن مستوى التباا١توارد الداخلية
ارة تقدير رصيد ا١تدفوعات اٞتاري، وتشمل ميزان السلع ا١تنظورة، وميزان حركة رؤوس جوة التجويشمل ف

، وتسمى بفجوة التجارة ان السلع ا١تنظورة وغَت ا١تنظورة، أي ميز لعالقة بُت فجوة ا١تيزان التجاري، واموالاأل
 ة ومقدارىا.كس حجم الديون ا٠تارجيموال الذي يعارجية، وبُت ميزان حركة رؤوس األا٠ت

وىذا ، ١تيزان ا١تدفوعات ( من خالل اٟتساب اٞتارياألجنبيةا١توارد م تقدير فجوة التجارة ا٠تارجية )ويت
  :يةتاٟتساب يشمل ا١توازين اآل

 أي حركة صادرات السلع ا١تادية ووارداهتا. :ميزان التجارة ا١تنظور )ا١تيزان التجاري( - أ
ويقصد بو حركة الصادرات والواردات من ا٠تدمات غَت  :دمات(ميزان التجارة غَت ا١تنظور )ميزان ا٠ت - ب

 مُت، النقل(.أا١تادية )خدمات السياحة، الت
موال الوطنية يف ويتمثل يف األرباح والفوائد النإتة عن استثمار رؤوس األ :ميزان دخول االستثمارات - ت

 ة ا١تستثمرة يف الداخل.موال األجنبيا٠تارج، وا١تدفوعات اليت تتحملها الدولة ألصحاب رؤوس األ
، أي ٬تب ا٨تصل على ميزان العمليات اٞتارية، وقد يكون وضع ا١تيزان سالبً وّتمع ىذه ا١توازين الثالثة 

رصيد الدولة من العمالت  إىلو اللجوء أمن ا٠تارج،  قًتاضكاالموال  حركة رؤوس األمعاٞتتو من خالل 
 د البالد لدى صندوق النقد الدويل.السحب من رصيو أاألجنبية، واالحتياطيات من العملة  األجنبية
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على ا١تعادلة ا١تقدرة لعالقة التجارة  اةو بناءً إيف الفًتة ا١تقبلة، فما عن تقدير فجوة التجارة ا٠تارجية أ
، سيحدد لنا تلك الفجوة ا١تتوقعة عند قيمة من قيم لي حسب بياةات السنوات السابقةا٠تارجية بالناتج احمل

 .لي ا١تتوقعة للسنوات القادمةاحملالناتج 
 (م )مليون دوالر2020 –م 2011 0ة ( يوضح تقدير العجز يف التجارة ا٠تارجية للفًت 2- 6جدول )

 السنوات

التغير في 
 الواردات

 1و –و 
U O - U 

التغير في الناتج 
 المحلي

 1ت –ت 
M - M O 

المعدل الحدي 
 لالستيراد  م

Y O – Y 

االنحراف 
 المتوسط للواردات

 (1ت –م ) ت 
M 

معدل التغير 
 في الواردات

M O 

 
 الصادرات

X 

التجارة 
 الخارجية

F 

 381 8599 8218 0 0 0 0 م2011
 30 8341 8311 14780 1266 1173 93 م2012
 544 - 7902 8446 43300 1769 2419 135 م2013
 3915 - 7862 11777 3964 061 394 3331 م2014
 4865 - 1444 6309 705 - 0636 1958 - 5468 - م2015
 6367- 431 6798 3791 2.8 - 1354 - 489 م2016
 5215 - 1301 6516 1467 - 2.3 638 - 282 - م2017
 5535 - 1569 7104 9903 368 - 2606 - 688 م2018
 5848 - 1382 7230 913 267 - 335 - 126 م2019
 6296 - 1115 7411 576 168 - 320 - 181 م2020

 

مليون دوالر عام  8599اٞتدول السابق تراجع قيمة الصادرات بشكل كبَت من حوايل ويتضح من 
 ،تدىور قيمة الصادرات النفطية إىل، ويرجع ذلك م2020مليون دوالر عام  1115وايل ح إىلم 2011

 ا٩تفاض قيمة الصادرات بشكل عام. إىلدت أليت ٟتقت بالبنية التحتية واليت ا٠تسائر ا إىلو 
 ما منذ عاا مستمرً لتجاري حقق عجزً ن سجل ا١تيزان اأبادل التجاري مع العامل ا٠تارجي الت عنوقد ةتج 

النسبية لكل من الصادرات والواردات  ٫تية، وتتضح فجوة العجز يف ا١تيزان التجاري الذي يتضمن األم2013
مليون دوالر عام  6296 إىلم 2011مليون دوالر عام  381ٚتايل التجارة ا٠تارجية اليت ارتفعت من إإىل 

 .م2020
على ضوء ا١تعادلة ا١تقدرة لعالقة  وةإالسنوات القادمة فما ٓتصوص تقدير فجوة التجارة ا٠تارجية يف أ

  :يتت السابقة ةوضحها يف اٞتدول اآلالواردات بالناتج احمللي حسب السنوا
 مليون دوالر(١تقبلة )( يوضح تقدير فجوة التجارة يف السنوات ا2 – 6جدول )

 الواردات السنوات
M 

الناتج 
 المحلي

Y 

االنحراف 
 المتوسط
 M 

االنحراف 
 المتوسط

 Y 

 ضرب االنحرافات
* M* ضرب Y 

تربيع انحرافات 
 المتغير المستقل

Y تربيع 
 335241 2370426 579 - 4094 - 28125 3218 م2011
 352836 593406 594 999 29298 8311 م2012
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 الواردات السنوات
M 

الناتج 
 المحلي

Y 

االنحراف 
 المتوسط
 M 

االنحراف 
 المتوسط

 Y 

 ضرب االنحرافات
* M* ضرب Y 

تربيع انحرافات 
 المتغير المستقل

Y تربيع 
 9078169 3416742 3013 1134 31717 8446 م2013
 11607649 15212255 3407 4465 32111 11777 م2014
 2099601 592641 - 1449 409 - 30153 6309 م2015
 9025 48830 - 95 514 - 28799 6798 م2016
 294849 432228 543 - 796 - 28161 6516 م2017
 4618201 446992 2149 - 208 - 2655 7104 م2018
 6170256 203688 2484 - 82 - 26220 7230 م2019
 7862416 266380 - 2804 - 95 25900 7411 م2020
 42428243 - - 65808 287039 73120 اجملموع

 مليون دوالر 7312=  10على  امقسومً  M  =73120متوسط 
 مليون دوالر 28704=  10على  امقسومً  Y  =287039متوسط 

  :ليىيكل تمويل التراكم الرأسما التغير في -:2- 2
 ن ٨تدد ىيكل ا١تواردأمن الضروري  وةإف النسبية ١تصادر ٘تويل االستثمارات ا١تختلفة ٫تيةلدراسة األ

  :ٚتالية خالل الثالثُت سنة ا١تاضية حسب اآليتيف االقتصاد اليمٍت يف صورتو اإل واالستخدامات
 (م2020 –م 1991تثمار )( يوضح الناتج احمللي وا١توارد واالس2 - 7جدول )
 متوسط الفترة 

 (م2111 -م 1991)
 متوسط الفترة  

 (م 2111 -م 2111)
 متوسط الفترة 

 (م2121 -م 2111)
 50988 49213 11480 جماليالناتج المحلي اإل

 25665 32274 4046 االستيراد من السلع والخدمات
 - 2603 504 الصادرات من السلع والخدمات

 76653 78884 15022 جمالي المواردإ
 63555 60704 12969 ستهال  الكلياال

 13098 18180 2053 جمالي التراكم الرأسمالي إ

 عدة سنواتلاٞتهاز ا١تركزي / اٟتسابات القومية  :ا١تصدر
اليت يربزىا ىيكل ا١توارد واالستخدامات على النحو ا١تبُت يف اٞتدول ىو ما  تىم االستخالصاأمن 

م 2001ن الفًتة من أ، فمن خالل بياةات اٞتدول يتضح ل فًتةمتوسط كيتعلق باٞتهد االستثماري خالل 
إىل الناتج ةسبة الرأٝتايل ) ن بلغ االستثمارأىائلة يف معدل االستثمار، فبعد م قد شهدت قفزة 2010 –

، ورٔتا يرجع جزء من م2010 –م 2001% يف السنوات 37إىل % ارتفع ىذا ا١تعدل 18( حوايل احمللي
وا١تستوردة، ولكن ٦تا الزيادة يف التكاليف االستثمارية احمللية  إىليف حجم الًتاكم الرأٝتايل  ىذا االرتفاع الكبَت

إىل زيادة الناتج احمللي دت أىم العوامل اليت أرتفع للًتاكم الرأٝتايل يعد من ن ىذا ا١تعدل ا١تأالشك فيو 
 ( 24) %(.6) ٚتايل ٔتعدل سنوي مرتفعاإل
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ميزان االدخار  إىلن ةتوصل أل السابق تصادي العام اليت تظهر يف اٞتدو وٯتكن من صورة التوازن االق
تكون يويل االستثمار، وكما ىو معروف النسبية يف مصادر ٘ت ٫تيةالذي يساعدةا يف ٖتديد األ ،واالستثمار

دات لفرق بُت الوار ٚتايل الناتج احمللي وا١توارد اليت تتدفق من ا٠تارج لتمويل اإ ا١توارد من ا١توارد احمللية )ٚتايلإ
ٚتايل إةفاق االستهالكي النهائي و ٚتايل ا١توارد بُت اإلإمث يتم توزيع  ،(والصادرات من السلع وا٠تدمات

الفرق بُت ا١توارد احمللية )أي ن ةقيس فجوة ا١توارد احمللية باعتبارىا أخرى ٯتكننا أالتكوين الرأٝتايل، وبطريقة 
ن ىذه الفجوة ٬تري إار، ويف اٟتالة االعتيادية فكلي على االستهالك واالستثم( واالةفاق الٚتايل الناتج احملليإ

 ( 25) .خالل صايف تدفق ا١توارد ا٠تارجيةتغطيتها من 
ت وىو ٖتويال ،م للموارد ا١تتاحة لتغطية ىذه الفجوةهمروف االقتصاد اليمٍت ىناك مصدر لكن يف ظ

 .األجنيبية = صايف ٖتويالت ا١تغًتبُت + فجوة النقد فجوة ا١توارد احملل: ا١تغًتبُت اليمنيُت، أي ان
ٖتويالت  واالستثمار، ولطا١تا اعتربةا ن فجوة ا١توارد احمللية ليس سوى الفرق بُت االدخار احملليإوالواقع 

ب االدخار القومي، جاة إىلذن لن تكون إاإلةتاج يف ا٠تارج، فهي عوائد عناصر خرى ا١تغًتبُت والتمويالت األ
االستثمار = فجوة النقد  –االدخار القومي  :ية السابقة يف الصورة التاليةعادة كتابة ا١تتساو إ ٯتكن ومن مث
 .األجنيب

اخلي وا٠تارجي، وىي ٖتدد بوضوح من زاوية التوازن االقتصادي الد اخَتة تصلح دائمً وىذه ا١تتساوية األ
 إىلعدم كفاية االدخار القومي يلزم اللجوء ، ويف حالة تم ٘تويلو بواسطة االدخار القومين االستثمار يأ

  :نإأي  ،لسد الفجوة األجنيباالدخار 
 ( 26) .األجنيباالستثمار = االدخار القومي + صايف االدخار   

   :ل التراكم الرأسمالي في اليمنمصادر تموي :3 – 2
روط الالزمة لنجاح عملية شىم الأمن هها وتوجيا١توارد ا١تالية احمللية مدى قدرة البلد على تعبئة  عدي

ة بسبب ضعف االدخار مر باليمن فقد اعتمد اليمن على ا١توارد ا٠تارجية بدرجة كبَت التنمية، وبقدر تعلق األ
، ٪تائيةفاق اإلقتصادية واالجتماعية، ومنها اإلةفاق العام على ا٢تياكل االعباء ا١تتزايدة ١تواجهة اإلاحمللي، واأل

ذ شكلت حوايل إ ؛اكبَتً   امن على ا١تصادر ا٠تارجية اعتمادً ت خطط التنمية يف اليوتنجيو ٢تذا الوضع اعتمد
56.% 

 ( 27)  :ىم اةواع ا١تصادر احمللية للتمويل يف اآليتأوتتمثل 
 وتشمل ا١توارد الذاتية للمؤسسات وا٢تيئات اٟتكومية . :ا١توارد اٟتكومية -1
 موارد القطاع ا٠تاص . -2
 ٖتويالت العاملُت يف ا٠تارج . -3
 .ا٢تبات وا١تساعدات -4

  :اما ا١تصادر ا٠تارجية فتتمثل يف اآليت
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  :٫تا ،وتأخذ شكلُت :القروض ا٠تارجية -1
 االتفاقيات الثنائية بُت الدولة والدول ا١تا٨تة . - أ

 والدولية . اإلقليميةاالتفاقيات مع ا١تنظمات وا١تؤسسات  - ب
 االستثمارات األجنبية ا١تباشرة .  -2

كرب شكلت ا١تصادر ا٠تارجية ا١تمول األلي وتزايد االلتزامات التنموية وكاستمرار لضعف االدخار احمل
 :يت، وٯتكن توضيح ذلك من خالل اٞتدول اآلٝتال الثابتألتكوين الر 

 (( يوضح مصادر التمويل يف اليمن )مليون دوالر2 – 8جدول )

 
21 المصادر

11
 م

21
12

 م

21
13

 م

21
14

 م

21
15

 م

21
16

 م

21
17

 م

21
18

 م

21
19

 م

21
21

 م

الم
موع

ج
 

 4274 281 349 416 491 522 591 515 441 369 299 مصادر محلية منها
 1915 108 120 157 193 122 291 265 241 219 199 حكومي
 2430 173 299 259 299 400 300 250 200 150 100 خاص

 4043 295 371 393 418 466 451 444 417 391 397 مصادر خارجية منها
الدول والمنظمات 

 3209 190 205 233 211 300 451 444 417 391 367 والدولية العرب

االستثمارات 
في الغاز  األجنبية

 والنفط
419 441 486 408 325 161 207 160 166 108 2881 

 متعددة سنواتلقتصادية واالجتماعية لليمن خطط التنمية اال :ا١تصدر
% من 52ن دوالر وشكلت ةسبة مليو  4274ن ا١تصادر احمللية بلغت أويتضح من خالل اٞتدول 

، فيما يساىم %5469أي ٔتا ةسبتو  ،، كما تساىم ا١تصادر اٟتكومية بأكثر من النصفٚتايل التمويلإ
اليت تشجع القطاع  ،طار التوجهات والسياساتإ% وىي مسا٫تة كبَتة يف 4561سبة القطاع ا٠تاص بن

القواةُت والتشريعات و اصدار أستقرار السياسي سواء من حيث اال ،من خالل هتيئة ا١تناخ االستثماريا٠تاص 
، %4367األجنبية ٔتا ةسبتو الدول العربية و  ممليون دوالر تساى 8287ما ا١تصادر ا٠تارجية فتبلغ أا١تناسبة، 

 .األجنبية يف النفط والغازوٯتول الباقي من االستثمارات 
ا١تباشر يف تكوين الًتاكم الرأٝتايل يف اليمن فيمكن توضيحو يف  األجنيبما بالنسبة لتدفق االستثمار أ

   :يتاٞتدول اآل
 مليون دوالر(ا )قل ٪توً إىل الدول األا١تباشر  األجنيب( يوضح تدفق االستثمار 2 – 9جدول رقم )

 
 الدول

متوسط 
20 الفترة

11
 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م

 0 0 0 0 8 10 11 897 714 80 172 اليمن
 1311 1280 1271 1262 1214 880 548 558 470 690 98564 افريقيا
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 الدول

متوسط 
20 الفترة

11
 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م
مريكا أ

 - - - 2 - 5 7 12 13 15 5 الالتينية

جنوب آسيا 
 وشرقها

34364 84 121 254 241 375 494 545 588 605 627 

منطقة احمليط 
 60 61 56 54 54 51 44 40 45 23 44 ا٢تادئ

 ااالقتصادية يف الدول األقل ٪توً  البنك الدويل / ةشرة حول ا١تؤشرات :ا١تصدر
، فاالقتصاد اليمٍت يعاٍل من تدٍل إىل اليمنا١تباشر  األجنيبويالحظ من اٞتدول تدٍل تدفق االستثمار 

زال ال ي ن ىيكل االستثماراتأة، كما لية مقارةة ببعض االقتصاديات الناميآالواردة ا١تباشر  األجنيباالستثمار 
األجنيب ا١تباشر، كرب قطاع جاذب لالستثمار أ دغَتىا كقطاع النفط الذي يعيف قطاعات ٤تدودة دون  ا٤تصورً 

األجنبية يف النفط ، و٘تثل االستثمارات األجنبية يف اليمنقدم االستثمارات أاالستثمارات النفطية من  دتع إذ
 . األجنبيةلب االستثمارات اغ

خَتة مباشرة يف اليمن خالل الفًتات األجنبية أةو ال توجد أي استثمارات أا يضً أكما يتضح من اٞتدول 
تعمل يف ٣تال النفط والغاز اليت  ،األجنبيةمغادرة معظم الشركات  إىلويرجع ذلك  ،م2020 –م 2017

ن األجاةب و ر مٍت يف ا١تناطق اليت تعمل فيها. ويرى ا١تستثم، وعدم االستقرار األبسبب اٟترب الدائرة يف البالد
 ( 28)  :٫تهاأمن  ،(إىل اليمن )يف ما عدى النفط األجنيبأن ىناك عوائق ٖتول دون تدفق االستثمار 

جهزة اٟتكومية، والضعف العام يف مراقبة الدولة مصاعب قضائية بسبب تداخل الصالحيات بُت األ -1
 حكام وتنفيذ األ

 .ىاتقادم قواةُت االستثمار وقصور  -2
 فروضة على القطاع ا١تايل . استمرار القيود ا١ت -3
 دارية .ةقص الكفاءات ا١تهنية والتقنية واإل -4

  :خالصة المبحث الثاني
إىل مشكلة البحث اليت تشَت إىل عدم قدرة االدخار احمللي على تغطية متطلبات االستثمار، بالرجوع 

 ية قيمة الواردات، وبناءً على تغطوقصور اإليرادات العامة عن تغطية النفقات العامة، وعدم قدرة الصادرات 
على الفرضية الثاةية اليت تشَت إىل وأنَّ التمويالت الدولية أثرت إ٬تابًا على تغطية فجوة ا١توارد يف اليمن، 
والفرضية الثالثة اليت تشَت إىل أن التمويل الدويل الوسيلة األكثر أ٫تية للتنمية، وىي الطريقة الوحيدة لتغطية 

لنا يف ا١تبحث الثاٍل إىل أن اليمن يعاٍل من فجوة يف ا١توارد احمللية وفجوة يف ا١توازةة عجز ا١توازةة، فقد توص
وفجوة يف التجارة؛ إذ اعتمدت اليمن على ا١توارد ا٠تارجية بدرجة كبَتة بسبب ضعف االدخار احمللي، واألعباء 
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ها اإلةفاق اإل٪تائي، وةتيجة ٢تذا الوضع ا١تتزايدة ١تواجهة اإلةفاق العام على ا٢تياكل االقتصادية واالجتماعية ومن
 فقد اعتمدت خطط التنمية يف اليمن اعتماًدا كبَتًا على ا١تصادر ا٠تارجية . 

  :تحليل أثر تمويالت المانحين لليمن :المبحث الثالث
  :مسار مؤتمرات المانحين لليمن :1- 3
 يف ول مؤ٘تر أ فعقد، ُت لليمنعقدت ستة مؤ٘ترات للما٨ت :لمحة عن مؤتمرات المانحين :1 – 1 – 3

دعم برامج التنمية حىت عام ، وخصص لدوالر اتمليار  467، وٚتع فيو م يف لندن2006ةوفمرب  17
عقد ا١تؤ٘تر  مث، دوالر اتمليار  664، وٚتع اضم يف الري2012سبتمرب  4عقد ا١تؤ٘تر الثاٍل يف مث ، و م2010

مليارين كاةت مطلوبة  صلأمليار دوالر من  161مع ّت ىم يف جنيف، واةته2017ريل بأ 25الثالث يف 
، وشهدت تعهدات م2018بريل أ 3ا١تؤ٘تر الرابع يف  ااستضافت جنيف أيضً  مثزمة اإلةساةية، ١تواجهة األ

عقد مث ، و مارات العربية ا١تتحدةملكة العربية السعودية ودولة اإلبتقدَل ملياري دوالر ةصفها مقدمة من ا١ت
مليون  500مليار دوالر منها  266، وٚتعت فيو م2019فرباير  26ذلك يف جنيف يف كا١تؤ٘تر ا٠تامس  

 ا مقداره، وقدمت دولة الكويت مبلغً مارات ٔتبلغ ٦تاثلاإل ، كما تعهدتتعهدت السعودية بتقدٯتهادوالر 
مليار  16350ٚتع مبلغ  ، ومت فيوم2020السادس يف الرياض يف يوةيو عقد ا١تؤ٘تر مث مليون دوالر،  250

ةساةية يف اليمن من يوةيو لتمويل خطة االستجابة اإل مم ا١تتحدةرهتا األمليار دوالر قدَّ  264صل أدوالر من 
 . م2020رب حىت ديسم

  :الفجوة التمويلية التي سيردمها تمويل المانحين في اليمن :2 – 1 – 3
نها مليار دوالر تعهدات والتزامات مو  ،م2006حىت  اتمليار  768 ــــب ٚتاليةتقدر الفجوة التمويلية اإل

 –م 2007خالل السنوات  دوالر ا١تطلوب توافر اتمليار  565، ومرب٣تة مع عدد من الدول ا١تا٨تة خارجية
م، ويتطلب اليمن لتحقيق 2010 ةفاق ا١تتوقع على ا١تشاريع ما بعدمليار دوالر يشمل اإل 163م، و2020

ديسمرب  –م 2011ٚتايل تعهدات ا١تا٨تُت خالل الفًتة من سبتمرب إا، وبلغ دوالر سنويً  اتمليار  5لفية األ
 761، وقد سحب اليمن % قروض25% يف شكل منح، و75دوالر، توزع بواقع  اتمليار  1069م 2020

، ووديعة ةقدية منح ةفطية لدعم ا١توازةة العامة % يف شكل5663، منها دوالر من دعم ا١تا٨تُت اتمليار 
 ( 28) .م2020 –م 2011العملة الوطنية خالل الفًتة لدعم استقرار سعر صرف 

استمر الصندوق العريب  يف حُت ،ا١تا٨تُت غالبوتبعو  ،لليمن وم علق البنك الدويل دعم2015عام  ويف
، وقدر اإلةساةية الدولية يف دعم اليمن سالمي للتنمية وا١تنظماتاالقتصادي واالجتماعي والبنك اإل ٪تاءلإل

مليون دوالر  109 إىلم 2011مليون دوالر عام  ١2158تنح والقروض ا٠تارجية من تراجع السحب من ا
 .%95م ْتوايل 2020عام 

 نو م وفر ا١تا٨ت2016يوةيو  24حىت  ، فمثاًل يلية كبَتةةساةية فجوة ٘تو ت الدولية اإلوتواجو ا١تنظما
مليون  11963اليوةيسيف  ، وتبلغ الفجوة التمويلية ٠تطةم2016ةساةية لعام % من ا١تتطلبات اإل 2264
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هم تعليق دعم ا١تا٨تُت يف سأيل االحتياجات التمويلية، وقد ٚتاإ% من 66ٔتا ٯتثل  ،م2020دوالر عام 
، وارتفاع مستويات التضخم ا١توازةة، وتدىور قيمة الريال اليمٍت زالربامج االستثمارية، وتفاقم عجتوقف 
 . والفقر
 :(م2111 -م 2116ن لخطة التنمية الثالثة )و المانح المساعدات التي تعهد بها :3 – 1 – 3

( حوايل م2010 –م 2006الثالثة )ٚتايل التعهدات ا١تالية ا١تخصصة لتمويل مشاريع خطة التنمية إبلغ 
، وىي اإلقليميةلس التعاون ا٠تليجي والصناديق من دول ٣ت اتمليار  368، منها دوالر اتمليار  6625

الر من ا١تملكة مليار دو  161، ٔتا يف ذلك مبلغ وبكأسالمي وصندوق بنك اإلوالالصندوق العريب للتنمية 
على ٘تويل أكثر من ٙتاةُت ، ومت ٗتصيص تعهدات دول ٣تلس التعاون ا٠تليجي للصرف العربية السعودية

 يف ٥تتلف مناطق اٞتمهورية .  اا تنمويً ا وبرةا٣تً مشروعً 
تحدة ٖتويل مساعداهتا ا١تقدمة لليمن على شكل قروض مارات العربية ا١تقرت اإلأم 2009ةوفمرب 1ويف 

الر سبق التعهد هبا ومت ٖتويلها مليون دو  150مبلغ  إىلضافة إإىل منحة، مليون دوالر  500ميسرة بقيمة 
 منحة .  إىل ايضً أ
 –م 2111المساعدات التي تم التعهد بها لتمويل البرنامج االستثماري لألعوام  :4 – 1 – 3 

  :م2121
مم ا١تتحدة بإعداد الربةامج ا١ترحلي لالستقرار ية بالتعاون مع البنك الدويل واألامت اٞتمهورية اليمنق

 اتمليار  664، وتعهدت الدول ا١تا٨تة بتقدَل ٘تويل ٢تذا الربةامج بقيمة م2020 –م 2011والتنمية للفًتة 
مليار دوالر  164بقيمة ضايف إمبلغ م، و 2012ديسمرب  4رياض الذي عقد يف دوالر يف مؤ٘تر ا١تا٨تُت يف ال

 769بلغ ٣تموع التعهدات  إذ ؛م2012سبتمرب 27عقد يف  صدقاء اليمن يف ةيويورك الذيأيف مؤ٘تر 
، ٦تا رفع ٣تموع التعهدات ضافية بعد ىذين ا١تؤ٘ترينإلربةامج، وقد مت التعهد ٔتبالغ دوالر لتمويل ىذا ا اتمليار 
 دوالر من ا١تملكة العربية السعودية .  اتمليار  3625، دوالر اتمليار  8كثر من أإىل 
  :تيعاب تعهدات المانحينتسريع اس 5 – 1 – 3

ة، قدم ا١تشًتكة لتحديد االحتياجات التنموية للجمهورية اليمني ةيف االجتماع اٟتادي عشر للجنة الفني
م 2013، مث صدر يف يناير ةشاء جهاز تنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات ا١تا٨تُتإا باٞتاةب اليمٍت مقًتحً 

 ( 29) : إىلةشاء اٞتهاز التنفيذي لتسريع تعهدات ا١تا٨تُت والذي يهدف إم ب2013( لسنة 22ار رئيس رقم )قر 
 ولويات الوطنية.تعهدات ا١تا٨تُت ٔتا ينسجم مع األطار عام لتسريع استيعاب إطار رؤية واضحة و بناء إ 
 تبادلة بُت اٟتكومة وا١تا٨تُت.طار ا١تشًتك للمسئوليات ا١تدعم تنفيذ اإل 
 طراف اٟتكومية ا١تعنية وٕتاوز العوائق.عاون بُت ٚتيع األا١تسا٫تة يف تعزيز التنسيق والت 
 لدى اٞتهات  وتنفيذىا عداد ا١تشاريعإيف بلورة السياسات والربامج و  وتطويرىا تنمية القدرات البشرية

 اٟتكومية ا١تعنية. 
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 قبة لتنفيذ ا١تشاريع والتزامها با١تعايَت.تعزيز عملية ا١تتابعة وا١ترا 
 بياةات موحدة وموثقة للمشاريع والتمويالت ا٠تارجية.  ةبناء قاعد 
  :أوعية دعم المانحين وتخصيصاتها في اليمن - :2 – 3

ديسمرب  –م 2012دوالر خالل الفًتة سبتمرب  اتمليار  1069ٚتايل تعهدات ا١تا٨تُت حوايل إبلغ 
 ،ٚتايل التعهدات خالل ةفس الفًتةإ% من  4561دوالر، ؤتا ٯتثل  اتمليار  469وسحب منها  ،م2020

ٝتاك، الكهرباء، الطرق وا١تياه، الصرف الصحي، الوضع تشمل التعليم، الصحة، األعدة قطاعات  موزعة على
، رار سعر الصرفا١توازةة العامة للدولة، ودعم استقعمار ودعم إىل الربةامج العاجل إلعادة اإلضافة إةساٍل، اإل

% 25، بينما شكلت القروض ا٠تارجية ايل التعهداتٚتإمن  %75وكان معظم دعم ا١تا٨تُت يف شكل منح 
 .ٚتايل التعهداتإمن 

مليار دوالر، وبذلك  262مة م حصلت اليمن على منحة ةفطية من السعودية بقي2012ويف بداية عام 
 –م 2012دوالر خالل الفًتة من  اتمليار  761 اليمن من دعم ا١تا٨تُت حوايل وٚتايل ما سحبإبلغ 

 دعم هم بصورة ملموسة يفسأ، وىذا ا يف ا١تتوسط خالل تلك الفًتةمليار سنويً  2637ي أ ،م2020
 .االستقرار االقتصادي الكلي

 مليون دوالر(م )2020 -م 2011ٚتايل دعم ا١تا٨تُت للفًتة من إ( يوضح 3 – 1جدول )

 % تالتعهدا مجموعة المانحين
الموقع 
 علية

 % السحوبات %

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

5665 5168 % 36354 4066 % 26466 5061 % 

المؤسسات الدولية 
 قليميةواإل

26886 2665 % 26600 3164 % 996 2063 % 

 % 2966 16455 28600 26314 % 2167 26369 الدول الثنائية الصديقة
 % 100 364636455 % 100 86268 %100 106905 جمالياإل

 م 2012مليار دوالر بداية عام  262 ــــب ال يدخل يف اٞتدول منحة ا١تشتقات النفطية# 
 م2021 وزارة التخطيط والتعاون الدويل، تقرير حول مستوى تنفيذ ا١تشروعات ا١تمولة بقروض ومساعدات خارجية، مايو :ا١تصدر

 

البنك  ان ما عدن دعمهم لليمو يف البالد علق ا١تا٨تة ا١تستجدة منيوةظرا  لألوضاع السياسية واأل
ات الدولية العاملة يف اٞتاةب ٪تاء االقتصادي واالجتماعي وا١تنظمالمي للتنمية والصندوق العريب لإلساإل
إىل م 2020مليون دوالر عام  2158، وبوجو عام تراجع السحب من ا١تنح والقروض ا٠تارجية من ةساٍلاإل

الربامج االجتماعية و  عم ا١تا٨تُت الربامج االقتصادية، ومشل تعليق د%95أي ْتوايل  دوالر، ُتيمال 109
 .٧تابية واٟتماية االجتماعيةساسي والصحة اإلاألساسية مثل التعليم األ
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 ( يوضح استخدام ا١تنح وا١تساعدات حسب القطاعات االقتصادية3 – 2جدول )
 

20 القطاعات
11

 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م

الزراعة 
 4600 569 762 9600 1168 1365 1468 1464 1661 1865 ٝتاكواأل

 13600 1569 1767 1969 2164 2462 2766 2865 3161 3265 التعليم
 1600 362 661 1168 1267 3166 3960 4861 5362 5163 الصحة

 10600 1368 3562 9369 11761 18160 19561 20265 22866 22166 الكهرباء وا١تياه
ا١توازةة والبنك 

 2165 8168 15168 21462 28068 31661 44069 55060 63064 77065 ا١تركزي
الطرق وتطوير 

 4065 4361 4963 5165 6068 5968 7163 7766 8169 9066 ا١تدن
الصندوق 

االجتماعي  
ومشروع 
 األشغال

17364 17169 16561 14365 13562 11168 9168 3363 2161 1868 

 م2021مايو، ا١تمولة بالقروض ومساعدات خارجيةالتقرير حول مستوى تنفيذ ا١تشروعات ، ة التخطيط والتعاون الدويلوزار :ا١تصدر
من ا١تنح والقروض يتضح من اٞتدول السابق ا٩تفاض حجم التمويل ١تعظم القطاعات االقتصادية 

ماليُت دوالر  4م إىل 2011مليون دوالر عام  1865ٝتاك من ا٠تارجية؛ إذ تراجع ٘تويل قطاع الزراعة واأل
مليون دوالر  4065م إىل 2011مليون دوالر عام  9066م، كما تراجع قطاع الطرق وا١تدن من 2020عام 
 10م إىل 2011مليون دوالر عام  22166م، وتراجع أيًضا التمويل لقطاع الكهرباء وا١تياه من 2020عام 

مليون  77065م، وكان الًتاجع الكبَت لقطاع ا١توازةة العامة والبنك ا١تركزي من 2020ماليُت دوالر عام 
م، وشهد قطاعا الصحة والتعليم تراجًعا يف التمويل 2020مليون دوالر عام  2165م إىل 2011دوالر عام 

       م إىل2011مليون دوالر عام  3265من ا١تنح والقروض ا٠تارجية إذ ا٩تفض ٘تويل قطاع التعليم من 
م إىل 2011مليون دوالر عام  5163م، وتراجع التمويل يف قطاع الصحة من 2020مليون دوالر عام  13

 . م2020مليون دوالر عام 
 ٚتايل التمويلإىل إ( يوضح ةسبة ا١تنح وا١تساعدات 3- 3جدول )

 جمالي المنح والمساعدات الدوليةإإلى النسبة  القطاع 
 %35 المياه والصرف الصحي

 %18 نشاءات والنقل والمواصالتاإل
 1469 سما  الصناعة والزراعة واأل
 17605 التعليم 
 7655 الصحة 

 %7 دارة الحكوميةاإل
 % 0650 الكهرباء 

 ()قطاع التعاون الدويل وزارة التخطيط والتعاون الدويل :ا١تصدر



 

221 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

حظي بنسبة كبَتة من ا١تنح ن قطاع ا١تياه والصرف الصحي أل بياةات اٞتدول السابق يتضح من خال
% 18لنقل وا١تواصالت على ٨تو حظي قطاع االةشاءات وا يف حُت%، 35إىل وا١تساعدات الدولية وصلت 

% من 1469ال بنسبة إاإلةتاجية كالصناعة والزراعة القطاعات  يل ا١تساعدات ا٠تارجية، ومل ٖتظٚتاإمن 
، وقطاع الصحة بنسبة %17605نسبة لتعليم ب، كما حظي قطاع اٚتايل ا١تنح وا١تساعدات ا٠تارجيةإ

% من 0650ال بنسبة إمل ٭تظ قطاع الكهرباء  يف حُت%، 7دارة اٟتكومية بنحو %، وقطاع اإل7655
 ٚتايل ا١تنح وا١تساعدات ا٠تارجية ا١تقدمة للجمهورية اليمنية . إ

 مليون دوالر(سحب من ا١تنح والقروض ا٠تارجية )( يوضح ال3 – 4جدول )
 

20 واعاألة
11

 م
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منحة 
 - 10 80 216 414 601 618 855 780 800 ةفطية

 6366 89 86 113 217 296 391 388 419 544 القروض
منح 
 45 81 119 291 258 316 650 668 903 814 أخرى

 (عاون الدويلالت قطاع)، وزارة التخطيط والتعاون الدويل :ا١تصدر
 

ن ي رائدُتسالمي للتنمية ٪توذجاالقتصادي واالجتماعي والبنك اإل ٪تاءالصندوق العريب لإل دويع
، ومع م وحىت اليوم2015ة يف اليمن عام اليت استمرت يف ٘تويل مشاريع التنمي قليميةاإلللمؤسسة التنموية 

٩تفض السحب من ٘تويالت البنك او  ،%8161 ــــن ٘تويالت الصندوق العريب بذلك ا٩تفض السحب م
ـــب سالمياإل اليت واجهت تنفيذ م بسبب التحديات ا١تستجدة 2011م مقارةة بعام 2020% عام  5862 ـ

الية للمشاريع )مثل ، وشحة ا١تدخالت ا١ت٫تها غياب األمن يف بعض ا١تناطق، وأزمة الوقودأمشاريع التنمية، و 
 سفلت( .ٝتنت واإلاإل

، مل يف الصندوق االجتماعي للتنميةشغال كثيفة العبعض ا١تشاريع يف ٣تال ا١تياه واأل تنفيذ أيًضا استمرو 
ُت يمال ١466تاةية ُت دوالر من منحة اٟتكومة األيمال 4مت سحب حوايل  إذ ايل متواضعً و وكان حجم التم

م والربع 2015 ولندية خالل عاممليون دوالر من منحة اٟتكومة ا٢ت 165، و١تاٍلدوالر من بنك التنمية األ
 .م2016ول من عام األ

 

 م )مليون دوالر(2020م و2011سالمي خالل عامي ( يوضح مشاريع الصندوق العريب والبنك اإل3 - 5جدول )
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الصندوق العريب 
لإل٪تاء االقتصادي 

 واالجتماعي
25866 32365 41562 29961 20668 118 - - 2364 49 

البنك اإلسالمي 
 864 1661 1369 1164 - 14663 22862 3363 1767 2061 للتنمية

 قطاع التعاون الدويل(الدويل ) وزارة التخطيط والتعاون :ا١تصدر
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% عام 14564 ــــب ةساةيةدعم ا١تا٨تُت ٠تطة االستجابة اإل ةساةية يف اليمن ارتفعاإل ةزما لألواستشعارً 
% 55غطى حوايل  إذةساةية ا لتلبية االحتياجات اإليكن كافيً ، ومع ذلك مل م2014م مقارةة بعام 2015
 م .2015ةساةية عام بات التمويلية ٠تطة االستجابة اإلٚتايل ا١تتطلإن فقط م

ٚتايل احملتاجُت إ% من 65أي  ،مليون شخص 1366ةساةية حوايل وتستهدف خطة االستجابة اإل
، % مليار دوالر168ةساةية حوايل ةساةية ٠تطة االستجابة اإلساةية، وبلغت ا١تتطلبات اإلةللمساعدات اإل

 % فقط من2264ٚتايل ا١توارد ا١تتاحة من ا١تا٨تُت ألةشطة ا٠تطة حوايل إم بلغ 2016وةيو ي 24وحىت 
ةساةية، وتقدَل جوة التمويلية ٠تطة االستجابة اإلن سد الفيف أ، وال شك م2016ا١تتطلبات التمويلية لعام 

 حياة ماليُت اليمنيُت .  ذةقاإزمات االقتصادية و ضرورة لتخفيف حدة األ دعاةات النقدية الكافية تعاإل
  :تحليل نماذج لدعم المانحين لليمن :3 – 3
، ويقدم ٘تويالت ميسرة يف ٣تتمع ا١تا٨تُت اا قياديً ورً دالبنك  الدويل  يؤدي :البنك الدولي :1 – 3 – 3

، وةقص يف نةشطة اليت كان ٯتو٢تا يف اليماألم علق البنك الدويل تنفيذ 2015مارس  11ويف  ح.نةصفها م
مليون دوالر عام  5167إىل م 2014مليون دوالر عام  18664السحب من ٘تويالت البنك الدويل من  إثره

 86263يمن يل يف الم بلغت احملفظة ا١تالية النشطة للبنك الدو 2020، وحىت %7263م، ْتوايل 2015
مليون دوالر، ؤتا ٯتثل  52962ا١تعلقة حوايل ومنها بلغت التمويالت  ،(امشروعً  19مليون دوالر )تغطي 

 .% من قيمة احملفظة ا١تالية 6164
لليمن ٔتا يف ذلك التمويل ا١تخصص للفقراء ا١تستفيدين من  ون البنك الدويل علق دعمأومن ا١تفارقة 

ية قليمألغذائي، يف حُت ال تزال مؤسسات م والطفل واألمن ارامج صحة األلرعاية االجتماعية وبصندوق ا
، وىذا يستدعي ٪تاء االقتصادي واالجتماعيالمي للتنمية والصندوق العريب لإلستعمل يف اليمن مثل البنك اإل

 مراجعة البنك الدويل وا١تنظمات والدول ا١تا٨تة لسياستها ٕتاه دعم ا١تواطن اليمٍت .
 االت البنك الدويل يف اليمن ربعيً ( يوضح ٘توي3 – 6جدول )

 م2121عام  م2111عام 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني ولالربع األ الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني ولالربع األ

3557 2752 4159 8256 3152 1651 552 152 

 عاون (وزارة التخطيط والتعاون الدويل ) قطاع الت :ا١تصدر
 

 ()مليون دوالرم 2020 –م 2011للفًتة ( يوضح ٘تويالت البنك الدويل يف اليمن 3 – 7جدول )
 م2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011

55168 61461 48069 18663 15168 8069 9162 7262 6865 5167 

 اون(قطاع التعالدويل ) ا١تصدر: وزارة التخطيط والتعاون
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مم ا١تتحدة ا١تتخصصة يف حدى منظمات األإاليوةيسيف منظمة  دتع :منظمة اليونيسيف :2 – 3 – 3
كز تدخالهتا يف ، تًت يف الوقت الراىنةساٍل يف اليمن إكرب منظمة تقدم دعم أٍل ا، وىي ثطفالدعم األ

 جتماعية وٛتاية الطفل . وىي التغذية والصحة وا١تياه والتعليم واٟتماية اال ،ساسيةأقطاعات اجتماعية 
 9665، مقارةة ْتوايل م2020مليون دوالر عام  9866ٚتايل ةفقات الدعم ا١تقدم لليمن حوايل إوبلغ 

وةقدية لألسر اليمنية ا١تتضررة يف شكل منح عينية  ا، وتقدم اليوةيسيف دعمً م2011مليون دوالر عام 
% من 66م ٔتا ٯتثل 2020مليون دوالر عام  11963، وتبلغ الفجوة التمويلية ألةشطة اليوةيسيف طفا٢تاأو 
جل التخفيف من معاةاة أا٨تُت بسد الفجوة التمويلية من عي قيام ا١تد، وىذا يستٚتايل االحتياجات التمويليةإ
       طفال يف اليمن تتجاوز بكثَت ن احتياجات األأا رب، علمً طفال اليمن واألسر الفقَتة ا١تتضررة من اٟتأ
 ( 30) . منظمة اليوةيسيفا تضمنتو موازةة م

 م2020خالل عام ( يوضح ا١تتطلبات التمويلية ١تنظمة اليوةيسيف 3 – 8جدول )
 % المبلغ ) مليون دوالر( التفاصيل

 % 1- 180 ٚتايل ا١تتطلبات التمويليةإ
 % 34 6067 التمويل ا١تتاح

 % 66 11963 الفجوة التمويلية
 ( )قطاع التعاون الدويلوزارة التخطيط والتعاون الدويل :١تصدرا

 (علي من دعم اليوةيسيف يف اليمن )مليون دوالر( يوضح السحب الف3 – 9جدول )
 م2121 م2119 م2118 م2117 م2116 م2115 م2114 م2113 م2112 م2111
9665 17166 20069 18661 6564 7166 8164 5362 6166 9866 

 (التعاون الدويلوزارة التخطيط والتعاون الدويل )قطاع  :ا١تصدر  
  :تمويل برامج التنمية في اليمن فيأثر تعليق دعم المانحين  :3 – 3
يعتمد ٘تويل الربامج االستثمارية للخطط التنموية بدرجة كبَتة  :تعثر خطط وبرامج التنمية :1 – 3 – 3

ازةة العامة، لقد كان ظل الوضع اٟترج للمو  ىذا الدعم يف أ٫تية، وتزداد الدعم ا١تقدم من ٣تتمع ا١تا٨تُت على
% 5168ومنها  ،م2015مليار لاير على مشاريع الربةامج االستثماري العام خالل عام  564اةفاق  ا٥تططً 

، وتعليق دعم ا١تا٨تُت بلغت رب والصراعات اٞتارية يف البالدلتداعيات اٟت اةظرً ، و ٥تطط ٘تويلو من دعم ا١تا٨تُت
م ا١تا٨تُت ، وشكل دعصة يف الربةامج االستثماري العامقات ا١تخصٚتايل النفإفقط من  %4النفقات الفعلية 

 م .2020ٚتايل دعم ا١تا٨تُت االستثماري ا١تخصص لعام إ% فقط من 763الفعلي 
ام كلفة الفرصة الضائعة يف دعم ا١تا٨تُت ١تشاريع الربةامج االستثماري العويف ضوء ما سبق تقدر  

 مليار دوالر( . 1626ادل أي ما يعم )2015مليار لاير عام  27067
 م2020كلفة الفرصة الضائعة يف ٘تويل مشاريع الربةامج االستثماري لعام ( يوضح  3 – 10جدول )
 لاير( )مليار تكلفة الفرصة الضائعة المخصصة إلىالنفقات الفعلية  (النفقات الفعلية )مليار لاير ()مليار لاير النفقات المخصصة

تمويل 
 محلي 

تمويل 
 خارجي

 جماليإلا
 

تمويل 
 محلي

تمويل 
 خارجي

تمويل  جمالياإل
 محلي

تمويل 
 خارجي

تمويل  جمالياإل
 محلي

تمويل 
 خارجي 

 جمالياإل

272 292 564 154 2153 2257 155 % 753 % 451% 27156 27157 54143 
 (قمرجع ساب)القتصادية واالجتماعية, لمستجدات ا, اوزارة التخطيط والتعاون الدولي :المصدر
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 : ما يأيتومن أىم تداعيات تعليق دعم ا١تا٨تُت على مشاريع التنمية 
توقف مشاريع التنمية، ومنها مشاريع اسًتاتيجية كاةت ٖتت التنفيذ، ٦تا يعٍت عدم االستفادة من تلك  -1

ضافة إىل فقدان فرص العمل يف تلك إةفق عليها من جهد ووقت ومال، أا١تشاريع والتضحية ٔتا 
 ا١تشاريع .

ةشطتها ومل إٔتمدت  إذقطاع ا١تقاوالت وموردي ومقدمي ا٠تدمات وا١تكاتب االستشارية احمللية،  رتضر  -2
من  احت كثَتً تتمكن من ٖتصيل بعض مستحقاهتا ا١تالية ا١تتأخرة لدى وزارة ا١تالية وا١تا٨تُت وسرَّ 

 موظفيها .
وحدة  33ا، وعددىا حوايل تعطل عمل الوحدات التنفيذية ا١تشرفة على ا١تشاريع ا١تمولة خارجيً  -3

، م2020إىل عام م 2016تنفيذية، ومل يتم صرف مرتبات العاملُت ٢تذه الوحدات منذ بداية عام 
ن من إ، ولذلك فوسيؤثر تسريح ىذه ا٠تربات على الطاقة االستيعابية للمنح والقروض ا٠تارجية مستقباًل 

يذ ا١تشاريع ا١تتوقفة ا١توجودة يف ا١تناطق ستكمال تنفا١تهم مواصلة دول الدول وا١تنظمات ا١تا٨تة ال
 ا، وصرف ا١تستحقات ا١تتأخرة للمقاولُت وا١توردين .ا١تستقرة أمنيً 

ما رافقها من تعليق دعم ا١تا٨تُت للربامج االجتماعية و، رب والصراعات اٞتارية يف البالددت اٟتأوقد 
وحرماهنم  ،وضاع ا١تعيشية للسكانوتفاقم األ ،وتفشي الفقر، إىل تعميق التحديات التنمويةومشاريع التنمية 

ٔتا فيها ليبَتيا  ،خرى ا١تتأثرة بالنزاعاتاألساسية، وتظهر ٕتارب الدول األا٠تدمات االجتماعية  إىلمن الوصول 
 ،ستقراريساعد بصورة فعالة يف تقوية اال أنن قبل ا١تا٨تُت ٯتكن ن الدعم ا١تقدم مإ .فغاةستانأوسَتاليون و 

ن يساعد أا١تالية للفئات ا١تتضررة ٯتكن ن حشد ا١توارد أ، ويالحظ بشكل متزايد ص السالم والتنميةوتعزيز فر 
 ( 31) ٬تابية لالقتصاد واجملتمع . إمتدة عرب اآلجال، وٖتقيق فوائد كسر حلقة الفقر ا١ت  ويفيف حفظ حياهتم، 

 

ا٠تارجية ا١تقدمة للموازةة العامة حوايل ٚتايل ا١تنح والقروض إبلغ  :تفاقم وضع الموازنة العامة :2 – 2 – 3
يرادات العامة للدولة خالل الفًتة من ٚتايل اإلإ% من  1464دوالر، معظمها منح، وشكلت  اتمليار  468

موازةة يف صورة منح ، وقدمت تلك التمويالت لصاحل مشاريع استثمارية ودعم مباشر للم2020 –م 2011
م ا٩تفضت 2020ويف عام  .وازةة خالل ا١ترحلة االةتقاليةء عجز ا١تيف احتوا اساسيً أا دورً  أدتةفطية، و 

، يق دعم ا١تا٨تُت للموازةة العامة( بسبب تعل%9365 -وض ا٠تارجية بصورة حادة )يرادات ا١تنح والقر إ
 إىلم 2011يرادات العامة عام ٚتايل اإلإ% من 1365ح والقروض ا٠تارجية من ا٩تفضت ةسبة مسا٫تة ا١تنف

%  5367يرادات العامة للدولة ْتوايل خرى يف ا٩تفاض اإلأسهم ضمن عوامل أم ٦تا 2020 % عام 169
جرب ا١توازةة العامة على وقف معظم بنود النفقات ٔتا فيها تعليق مشاريع الربةامج أ، وبالتايل م2020عام 

ا٠تدمات  ، وتقليص ةفقات تشغيل مرافقعاةات النقدية للفقراءالستثماري العام، وتعليق صرف اإلا
 مثل التعليم والصحة وا١تياه .  ،األساسيةاالجتماعية 
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ن ا١توازةة أصبحت غَت قادرة على دفع مستحقات ا١تقاولُت وا١توردين عن أعمال إومن جاةب آخر ف
يف ا١تشاريع ا١تمولة من عدم قدرهتا على توفَت ا١تسا٫تة اٟتكومية  إىلضافة إمليار لاير،  350ايل سابقة تقدر ْتو 

، فقد مت تعليق ةفقات ا١توازةة العامة يق دعم ا١تا٨تُت ١تشاريع التنمية، ويف ظل ٤تدودية ا١توارد احمللية وتعلا٨تُتا١ت
على دور ا١توازةة العامة يف توفَت فرص العمل  ام، ٦تا أثر سلبيً 2020منذ هناية عام  اٝتالية كليً أعلى اٞتواةب الر 

 والتخفيف من الفقر .
 دعم ا١تا٨تُت للموازةة العامة  ( يوضح3 – 11جدول )

 البيان
 معدل التغَت يرادات العامة ) مليار لاير (اإل

% 
 ٚتايل االيراداتإ% من 

ٚتايل الناتج إ% من 
 ٚتايلاحمللي اإل

 م2020 م2011 م2020 م2011 م2020 م2011
يرادات ٚتايل اإلإ

  3164 10060 10060 5367 - 106267 229360 العامة ومنها

  068 069 267 8464 - 966 6166 اض ا٠تارجياالقًت 
  364 160 1068 9567 - 1066 24862 ا١تنح ا٠تارجية

عجز ا١توازةة العامة 
 للدولة

34469 - 90863 16364 - - - 467 - 1564 

 م2121( الربع الرابع 62حصاءات مالية الحكومة )العدد إوزارة المالية, نشرة  :المصدر
  :الصرفتدىور سعر  - :3- 3- 3

اٞتمهورية  إىلٚتايل تدفقات دعم ا١تا٨تُت إرة التخطيط والتعاون الدويل بلغ للبياةات ا١تتاحة لوزا اوفقً 
مليار دوالر  2637أي  ،م2020 –م 2011دوالر خالل الفًتة من عام  اتمليار  761اليمنية حوايل 

ةساةية وا١تساعدات من ا١تنتجات واإل وض ا١توجهة للربامج التنموية، وتشمل ا١تنح والقر ا يف ا١تتوسطسنويً 
ا للعملة ا رئيسً لذلك فقد شكل دعم ا١تا٨تُت مصدرً ، دية يف البنك ا١تركزي اليمٍتوكذلك الوديعة السعو  ،النفطية
رى هم تعليق ا١تا٨تُت ّتاةب عوامل أخسأ، و استقرار سعر صرف العملة الوطنية هم بقوة يف دعمسأ، و الصعبة

للبنك ا١تركزي وتدىور  األجنيب، وبالتايل تآكل االحتياطيات ا٠تارجية من النقد دفوعاتيف زيادة عجز ميزان ا١ت
 قيمة العملة الوطنية .

  :معوقات استيعاب دعم المانحين :4 – 3- 3
 :وىي ،يواجو استيعاب تعهدات ا١تا٨تُت الكثَت من التحديات ا١تزمنة وا١تستجدة

  :التحديات ا١تزمنة - أ
  للمشاريع التنموية . عداد والتحضَتقصور اإل -1
 ضعف القدرات ا١تؤسسية والبشرية يف اٞتهات اٟتكومية . -2
 ضعف قدرات قطاع ا١تقاوالت وا٠تدمات االستشارية احمللية . -3
 ضعف التنسيق بُت اٞتهات ا١تركزية واحمللية . -4



 

221 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

 بطء ا١تا٨تُت يف ٗتصيص التعهدات وتوقيع اتفاقيات التمويل . -5
 حول دعم ا١تا٨تُت . عدم وجود قاعدة بياةات شاملة -6
 صعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية للما٨تُت . -7
 ضعف موائمة ا١تا٨تُت مع أولويات التنمية يف اليمن . -8

  :التحديات ا١تستجدة - ب
 غياب األمن يف الكثَت من ا١تناطق وتعليق دعم ا١تا٨تُت التنموي . -1
ة االستمرار يف سداد خدمة الدين ا، وصعوبصعوبة دفع ا١تسا٫تة اٟتكومية يف ا١تشاريع ا١تمولة خارجيً  -2

 ا٠تارجي .
توقف اٞتهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات ا١تا٨تُت، وشحة ا١توارد التشغيلية لوزارة التخطيط  -3

 والتعاون الدويل . 
 صعوبة صرف مرتبات موظفي وحدات تنفيذ ا١تشاريع .  -4
 عمال ٣تلس النواب . أصعوبة اٟتصول على قروض جديدة لتعليق  -5
 ادرة الشركات األجنبية واالستشارية والنفذة للمشاريع اليمن . مغ -6
 سعار مواد البناء . أغياب الكهرباء، وشحة الوقود، وارتفاع  -7
 البنوك احمللية .  إىلوجود قيود على ٖتويل الدوالر من ا٠تارج  -8

  :خالصة المبحث الثالث
دخرات احمللية وتوسع فجوة ا١توارد احمللية بالرجوع إىل مشكلة البحث اليت تشَت إىل أةو ةظرًا لًتاجع ا١ت

وفجوة ا١توازةة وفجوة التجارة، ولسد الفجوة التمويلية للموارد احمللية برزت اٟتاجة إىل ا١تدخرات األجنبية يف 
٘تويل الربامج االستثمارية الضرورية، واإلجابة عن سؤال مشكلة البحث ىل اللجوء إىل التمويل الدويل ٯتكن 

ور مهم يف التسريع بعملية التنمية يف اليمن، وبناءًا على الفرضية الثاةية اليت تشَت إىل أن التمويالت أن يقوم بد
الدولية أثرت إ٬تابًا يف تغطية فجوة ا١توارد يف اليمن، والفرضية الرابعة اليت تشَت إىل أن توقف التمويالت الدولية 

يمن، فقد توصلنا يف الفصل الثالث من الدراسة إىل تراجع أثرت يف تنفيذ الربةامج االستثماري للمشاريع يف ال
%، كما أثر تعليق دعم ا١تا٨تُت يف ٘تويل برامج التنمية يف 95السحب من ا١تنح والقروض ا٠تارجية ْتوايل 

 اليمن من خالل تعثر خطط وبرامج التنمية، وتفاقم وضع ا١توازةة العامة، وتدىور سعر الصرف .
  :والقروض األجنبيأثر االستثمار  تحليل :المبحث الرابع

  :يعو على القطاعات االقتصاديةوتوز  األجنبياالستثمار  :1 – 4
العمل على جذب  إىلات يسعت اٟتكومة اليمنية منذ بداية ٖتقيق الوحدة اليمنية يف بداية التسعين

ويع ع التنمية االقتصادية وتنيف مشاري األجنيبا١تباشرة هبدف مشاركة الرأٝتال العريب و  األجنبيةاالستثمارات 
األجنبية ا١تباشرة، ستثمارات ٞتذب اال ها١تالئم وتوفَت  خا١تنا ، من خالل هتيئة مصادر ٘تويل االقتصاد القومي
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مع  ،األجنبيةمام االستثمارات أتعديالت أكثر من مرة لفتح الباب ال ودخلت عليألقد صدر قاةون االستثمار و 
، كما حرص ا١تشرع إىل ا٠تارج دون قيودرباح ة لتحويل األلضريبية والشروط ا١تتحرر منح ا١تستثمرين كل اٟتوافز ا

 ( 32) .  األجنيباليمٍت على ا١تعاملة ا١تتساوية بُت ا١تستثمر احمللي و 
، ٘تثلت ىذه القطاعات يف باألفضلية من وجهة ةظر ا١تستثمر وقد حظيت بعض القطاعات االقتصادية

األجنبية ا١تباشرة كاةت متدةية ن االستثمارات أثبت أن الواقع أغَت ، واد االستهالكيةمواد البناء وا١تا١تعادن و 
األجنبية ا١تباشرة وخاصة يف م مثل ةقطة ٖتول بالنسبة لتدفق االستثمارات 1982ن عام أغَت  ،بشكل عام

لك ن معظم تأاألجنبية ا١تستثمرة، لكن ا١تالحظ ، من خالل قدوم عدد من الشركات قطاع النفط
   ( 33) ستثماراهتا يف قطاع النفط فقط .اجنبية وتركز أاالستثمارات كاةت لشركات 

 

 رةة بغَتىا من الدول النامية .ايف اليمن مق األجنبيةتدٍل االستثمارات  إىل يتوتشَت بياةات اٞتدول اآل
 ية )ماليُت الرياالت(( يوضح تطور حجم االستثمارات األجنبية وتوزيعها على القطاعات االقتصاد4 – 1جدول )

 

 
 السنوات

 
القطاع 
 النفطي

 
القطاع 
 الصناعي

 
القطاع 
 الزراعي

 
القطاع 
 السمكي

 
القطاع 
 السياحي

 
القطاع 
 الخدمي

جمالي إ
االستثمارات 

في 
 القطاعات

 
 
 النمو
% 

نسبة االستثمار 
إلى  األجنبي

جمالي إ
 االستثمارات

 %99 %(41)  29264 - 98 19 - 117 29030 م2011
 %45 %17 34177 203 367 660 - 294 32653 م2012
 %30 %48 50400 4015 88 24 6 802 45465 م2013
 %28 %7 54129 2982 90 573 51 1922 48511 م2014
 %22 %164 54883 923 869 - 28 2831 50332 م2015
 %20 %(22) 44921 1427 190 724 370 3714 38496 م2016
 %18 % (21) 37182 913 45 818 385 2910 32111 م2017
 %15 % ( 13) 32931 888 56 768 218 2400 28601 م2018
 %13 % ( 36) 24255 634 31 816 114 1360 21300 م2019
 %8 % ( 16) 28117 222 - 556 - 405 26934 م2020
 - - 390259 12207 1843 4958 1172 16755 353433 اجملموع

 م2020، تقرير عن مستوى تنفيذ ا١تشاريع االستثمارية حىت عام مارا٢تيئة العامة لالستث :١تصدرا
م 2011بلغ عام  إذ ؛من عام آلخرشر ا١تبا األجنيبيالحظ من اٞتدول السابق تزايد حجم االستثمار 

م 2013غ يف عام بل إذمليون، واستمرت زيادتو  34177 إىلم 2012، وتزايد يف عام مليون لاير 29264
، م2015م و2014عوام األجنيب ا١تباشر يف األ، كذلك اٟتال استمرت زيادة االستثمار مليون لاير 50400

م 2017%، وعام 22م بنسبة 2016لكن بدأ اال٩تفاض يف حجم االستثمار األجنيب ابتداًءا من عام  
%، ويرجع ا٩تفاض االستثمارات األجنبية 16م بنسبة 2020% واستمر اال٩تفاض حىت عام 21بنسبة 

ة البالد بسبب اٟترب سبب مغادرة معظم الشركات النفطيم ب2020م إىل عام 2016فًتة من عام خالل ال
 يف البالد . األجنبيةمنية ا١تتوترة يف مواقع عمل الشركات واألوضاع األ



 

210 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

، وبالتايل كان اٞتواةب التنموية متدةية للغاية ةفاق علىن ةسبة اإلأكما يالحظ من اٞتدول السابق 
األجنبية ا٨تصرت على قطاع ن االستثمارات أاألجنبية متدةية، كما يتضح من اٞتدول ات حجم االستثمار 

خَتة ةتيجة ا١تباشر قد تراجع يف السنوات األ األجنيبستثمار ن االأإىل ، وتشَت بعض البياةات النفط فقط
 والتصدير . اإلةتاجمرحلة  إىلستكشاف والتنقيب لتحول بعض الشركات من مرحلة اال

حصة  تبلغ إذ ؛قطاع واحد ىو قطاع النفط يفاألجنيب تركز ستثمار ن االأظ من اٞتدول السابق ويالح
، والنسبة ا١تتبقية كاةت ةصيب القطاع الصناعي األجنيب ا١تباشرٚتايل االستثمار إ% من 91قطاع النفط 

 .والقطاع ا٠تدمي 
على االستثمارات  اليمن قد اعتمد بشكل كبَتيف  األجنبيةستثمارات ن ٘تويل االأإىل وتفيد البياةات الرٝتية 

دية يف اٞتمهورية اليمنية، ( اليت اعتمدت عليها سياسة ٘تويل برامج التنمية االقتصاغَت ا١تباشرة )القروض الرٝتية
تراكمت من سنوات  لب تلك القروض قداغن أاألجنبية ا١تباشرة، غَت كرب من االستثمارات أومثلت مسا٫تتها 

ن أثقيلة على عملية التنمية، كما  ىا سوف تكونءعباأن أاستهالكية، بيد  امثلت قروضً  عظمهامن أسابقة، و 
 .متدةية بشكل عام يف اليمن األجنيببالنسبة ١تصادر التمويل  األجنيبةسبة تدفق االستثمار 

  :وتغطية فجوة الموارد المحليةجمالي إلى تمويل االستثمار اإل األجنبينسبة التمويل  :2 – 4
ن أاألجنبية ا١تباشرة، ومن ا١تعلوم يف القروض وا١تساعدات ا٠تارجية واالستثمارات  األجنيبتمثل التمويل ي

، كل كبَت، وذلك لًتاجع ا١تدخرات احملليةالديون احمللية خالل الفًتة ا١تاضية تراكمت على االقتصاد الوطٍت بش
األجنبية يف ٘تويل لربامج ايد األعباء على ا١تدخرات تز  إىلدى أة ا١توارد احمللية، األمر الذي فتوسع حجم فجو 

 .االستثمارية الضرورية 
تج ٫تيتو النسبية لكل من الناأاألجنيب يف ٘تويل االستثمار اإلٚتايل و ( يوضح تطور التمويل 4 – 2جدول )

 (اٞتارية سعاروباألٔتاليُت الرياالت احمللي واالستثمار اإلٚتايل )

 السنوات
 الناتج  المحلي

 جمالياإل
 (1 ) 

 جمالياالستثمار اإل
 (2 ) 

 األجنبيالتمويل 
 (3 ) 

 األجنبيالتمويل 
الناتج المحلي 

 111× جمالياإل

 األجنبيالتمويل 
 111× األجنبياالستثمار 

 % 9168 % 1965 59114 64390 303165 م2011
 % 9264 % 2066 104100 112713 505789 م2012
 % 960 % 261 15385 170879 730225 م2013
 % 965 % 264 20996 221215 882218 م2014
 % 1061 % 363 27844 276465 842163 م2015
 % 2762 % 665 72315 266218 1120920 م2016
 % 3768 % 761 86412 228505 1217101 م2017
 % 3767 % 763 91956 244211 1255200 م2018
 % 3269 % 762 94417 286620 1300109 م2019
 % 3164 % 764 98114 311642 1318223 م2020

 م 2020 –م 2011حصاء السنوي لألعوام كتاب اإل  :ا١تصدر
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، ويرجع خَتةاألجنيب خالل السنوات األيف حجم التمويل  ان ىناك تناقضً أيتضح من خالل اٞتدول 
ةشطة الشركات أوقف األجنبية ا١تباشرة بسبب تستثمارات من اال األجنيبىم مصادر التمويل أإىل توقف ذلك 

من ا٠تارج  ، وتوقف ٖتويالت ا١تغًتبُت اليمنيُتاألجنبية البالديف الداخل ومغادرة الكثَت من الشركات  األجنبية
أي قروض من الدول ن اعدات األجنبية، وعدم منح اليم، وتوقف ا١تنح وا١تسخالل السنوات األخَتة

 ستقرار السياسي واألمٍت.  اال مالبالد وعدوا١تنظمات الدولية لسبب ظروف اٟترب اليت تشهدىا 
جمالي واالستثمار إلى الناتج المحلي اإل األجنبينسبة المقارنة بين مساىمة التمويل المحلي و  :3 – 4
  :االقتصاد الوطني فيثر كل منهما أجمالي ومدى اإل

التمويل احمللي والتمويل  ٚتايل يف كل منية ومعدالت ٪تو الناتج احمللي اإلالتنم يفا ثَت مباشرً يوجد تأ
 :يت، وٯتكن مالحظة ذلك من خالل اٞتدول اآلاألجنيب

ٚتايل األجنيب يف الناتج احمللي اإلمستوى مسا٫تة التمويل احمللي و  ( يوضح ا١تقارةة بُت4 – 3) جدول
 االقتصاد يفمدى أثر كل منهما واالستثمار و 

 السنوات
 
الناتج 
المحلي 

 جمالياإل

 
 

التمويل 
 المحلي

 
التمويل 
 األجنبي

 
االستثمار 

 جمالياإل

 
التمويل 
 المحلي

 الناتج المحلي
×111 

التمويل 
 األجنبي
الناتج 
 المحلي

×111 

التمويل 
 المحلي
االستثمار 

 جمالياإل
×111 

 

التمويل 
 األجنبي
 االستثمار

 جمالياإل
×111 

 % 92 % 4666 % 1965 % 1367 64390 59114 41613 303165 م2011
 % 92 % 10467 % 2066 % 2363 112713 104100 118044 505789 م2012
 % 9 % 16 % 261 % 367 170879 15385 27356 730225 م2013
 % 965 % 668 % 264 % 265 221215 20996 22118 882218 م2014
 % 1061 % 668 % 363 % 262 276465 27844 18813 842163 م2015
 % 2762 (062) % 665 ( %0605) 266218 72315 586- 1120920 م2016
 % 3768 (867) % 761 ( %166) 228505 86412 19961- 1217101 م2017
 % 3667 % 062 % 763 % 0603 244211 91956 417 1255200 م2018
 % 3767 ( %162) % 763 ( %063) 286620 94417   3555 - 1300109 م2019
 % 3165 ( %0606) % 764 ( %0601) 311642 98114 188- 1318223 م2020

 م2020 –م 2011حصاء السنوي لألعوام كتاب اإل  :ا١تصدر
ٚتايل بالسالب ١تعظم السنوات ٔتعدل متوسط حمللي كنسبة من الناتج احمللي اإلمثلت مسا٫تة التمويل ا

 األجنيباالستثمار  إىل، كما اتسمت ةسبة التمويل احمللي ٚتايل% من الناتج احمللي اإل0682بلغ  سالب
ن االدخار أٚتايل، ويفسر لنا ذلك % من االستثمار اإل2سط سالب بلغ بالسلبية ١تعظم السنوات ؤتعدل متو 

، ةتيجة تردي كان يف السالب خالل ىذه السنواتو  .لفجوة ا١توارد األساسيةحد احملددات أوالذي ٯتثل  ،احمللي
تسم اا١توارد يف االقتصادي الوطٍت الذي  تساع فجوةان أدية وا٩تفاض متوسط دخل الفرد، و وضاع االقتصااأل

عتماد زيادة اال إىل، وتؤدي خمة للتضا من العناصر الرئيسيضً أحد االختالالت ا٢تيكلية تعد أهبا واليت ٘تثل 
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تايل تدٍل حجم ال، وببع من أعباء على االقتصاد الوطٍت، وما يعكسو ذلك بالطاألجنبيةعلى ا١تصادر 
 يفيل احمللي من العناصر ا١تؤثرة ، لذلك فقد كان التمو الذاتية لالقتصاد الوطٍتر القوة االستثمارات وتدىو 

 ( 34) ايل وتدىور االقتصاد بشكل كبَت .ٚتاجع معدالت ٪تو الناتج احمللي اإل، ومن مث تر تدىور االقتصاد الوطٍت
االقتصاد اليمٍت خالل  ، فقد عاٌلٚتايلاألجنيب كنسبة من الناتج احمللي اإلما بالنسبة ١تشاركة التمويل أ

، وتزايد ٩تفاض الدخلال ارً ، وتوسيع فجوة ا١توارد احمللية ةظود ةتيجة لسبية ا١تدخرات احملليةىذه الفًتة من رك
، واٟتفاظ على صاد اليمٍت ا٠تروج من ىذه اٟتالةقت، وبالتايل بات من احملتم على االةفاق اٞتاري للحكومةاإل

 لتمويل برامج االستثمارات التنموية . األجنبيةماد على ا١تصادر عتمعدالت النمو ا١تستهدفة اال
 

عتماد تزايد اال إىل، فيشَت اٞتدل السابق ٚتايلاألجنيب كنسبة من االستثمار اإلوبالنسبة ١تسا٫تة التمويل 
هنا فاقت أإىل درجة ٚتايل بصورة كبَتة خالل ىذه الفًتة األجنيب يف ٘تويل االستثمار اإلعلى التمويل 

بلغت النسب  إذ ؛م2014م، 2013م، 2012السنوات  ٚتالية يف معظم السنوات كما يفاالستثمارات اإل
يف عام  اايل على التوايل، وتراجعت ةسبيً ٚت% من االستثمار اإل14164، %10164%، 135التالية، 
عتمد ا ن االقتصاد الوطٍتأٚتايل، وىذا يفسر لنا % من االستثمار اإل102متوسط بلغ  م ٔتعدل2015

ستهالك اٞتاري، ، وكذلك لتغطية جزء من االٚتايلبشكل كلي على ا١تدخرات ا٠تارجية لتمويل االستثمار اإل
 ن تدفعأيف الثمن )األعباء( اليت ٬تب  أعباء يتمثل ووهبذا اٟتجم يًتتب علي ستعاةة هبذا ا١تصدرن االأغَت 

ا على عملية ا واضحً نيب خالل ىذه الفًتة تأثَتً األجن ١تسا٫تة التمويل إألصحاب ىذا ا١تصدر، وبالتايل ف
( ا١تًتتبة على ٚتايل من حيث حجم األعباء )قسط + فائدةمث معدالت ٪تو الناتج احمللي اإل ، ومنالتنمية

 ، واليت تعد من معوقات التنمية يف اليمن .للغَتاالقتصاد اليمٍت 
 

ن ا٢تيئات وا١تنظمات الدولية جي ا١تقدم من الدين ا٠تار إٯتكن القول  :أثر القروض الخارجية :4 – 4
مل يستخدم بشكل كامل يف ٘تويل ٥تتلف القطاعات االقتصادية ا٠تدمية منها  األجنبيةوالدول  قليميةواإل

، وىذا التفاوت خرآلمن قطاع  اتلك القطاعات كاةت متفاوتة ةسبيً ، حىت اٞتزء ا١تستخدم يف ٘تويل اإلةتاجيةو 
، فمن خالل اٞتدول قطاع خالل برامج ا٠تطط التنموية كلوتفصيلها على  ٟتكومة سياسة ا أ٫تية إىليرجع 

رى( بنسبة بلغت أكثر من أخة تركز بشكل كبَت يف قطاع رٝتي )ن حجم ا١تديوةية ا٠تارجيأيت يتضح اآل
يت و بياةات كافية عن ةوع ىذا القطاع واألةشطة الأوةية ا٠تارجية، ومل ٧تد تفاصيل ٚتايل ا١تديإ% من 71

 هنا قروض متعددة األغراض تنموية وعسكرية . أشارة تفيد بإفقت فيها تلك النسبة، باستثناء أة
روسية واليت كون القروض ال  ؛هنا قروض عسكرية واستهالكيةأالقروض ٯتكن القول ب ن تلكأويف تقديرةا 

 اقروض الروسية قروضً ٚتايل الإ% من 80ا٠تارجية مثلت منو ةسبة  ٚتايل ا١تديوةيةإ% من 70مثلت حوايل 
 .( 35) استهالكية عسكرية
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، وىي ةسبة يف الواقع متدةية ٚتايل ا١تديوةيةإ% من 29يون ا٠تارجية و٘تثل ةسبة وقد تركزت باقي الد
ية يف ٥تتلف القطاعات مقارةة ْتجم ا١تديوةية وحجم متطلبات اليمن من ا١تشاريع االستثمارية التنمو 

 :يتات البنية التحتية كما يوضحها اٞتدول اآل، وخاصة يف قطاعاالقتصادية
 م2020حىت عام توزيع القروض على القطاعات االقتصادية ةسبة ( يوضح 4 – 4جدول )

 اسم القطاع م
نسبة القروض المخصصة 

 لكل قطاع
 المستخدم منها

 % 8362 % 565 قطاع الكهرباء 1
 % 9463 % 468 قطاع الطرق 2
 % 9360 % 463 قطاع الزراعة 3
 % 6362 % 367 قطاع ا١تياه 4
 % 9966 % 262 قطاع الصناعة 5
 % 7865 % 261 قطاع النقل 6
 % 7463 % 167 قطاع التعليم 7
 % 7569 % 164 قطاع ا١تواصالت 8
 % 9163 % 069 ٝتاكقطاع األ 9

 % 1366 % 067 قطاع ا٠تدمة ا١تدةية والتدريب ا١تهٍت 10
 % 7267 % 066 قطاع الصحة 11
 % 9967 % 066 سكان والتخطيط اٟتضريقطاع اإل 12
 % 9768 % 064 قطاع النفط 13
 % 9265 % 7161 أخرى 14

 % 90 % 100 ٚتايلاإل

 ، عدنالبنك ا١تركزي اليمٍت :ا١تصدر
ةتهجتها اقتصادية اليت ومن خالل اٞتدول السابق ٯتكن القول ان تلك التفضيالت يف القطاعات اال

 وظروفو كون واقع اجملتمع اليمٍت  ؛التنموية ٢تا ما يربرىا من وجهة ةظر السياسة االقتصاديةسياسة اٟتكومة 
واستكمال ما سبق تنفيذه واليت تعد ضرورية لعملية التنمية  ،الكثَت من مشاريع البنية التحتية لبيتط

ىم عناصر أستمرارىا، ومن قاعدة أساسية لعملية التنمية وال ن ذلك يعدصادية ولصياةة ا١تتهالك منها، ألاالقت
  ( 36) . باشرا١ت األجنيبجذب االستثمار 

، ويرجع ياسة التمويل التنموية بشكل كبَتخَتة االعتماد على القروض يف سنوات األوقد تراجع يف الس
، ويل ا٠تارجي على ا١تصادر الرٝتيةعتماد يف التمالسياسة االقتصادية للحكومة ٨تو تفضيل اال إىلذلك 

شرة، ىذا من ا١تبا األجنبيةستثمارات ، وعلى االهاا١تؤسسات الدولية الرتفاع ةسبة ا١تنحة يف قروضوخاصة 
ورة كبَتة بص األجنبيةخرى ما عكستو اٟترب من آثار سلبية ٘تثل يف تدٍل تدفق ا١تدخرات أةاحية، ومن ةاحية 
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لدان الفقَتة ومنها ن قدرة البأقراض، كما تزايد شروط اإل ن عجل ا٠تاصة، فضاًل وخاصة القروض قصَتة األ
فاع درجة ا١تخاطر قراض من البنوك ومن مصادر االئتمان ا٠تاصة األخرى قد تدىورت بسبب ارتاليمن على اإل

 ها االئتماةية يف أسواق النقد الدويل .  ت، وتدىور جباياالئتماةية ٢تا
 :يتنوضحها يف اٞتدول اآلفما توزيع القروض على مستوى احملافظات أ

 م2020حىت عام ( يوضح توزيع القروض حسب احملافظات 4 – 5جدول )
 ةسبة استخدام القروض احملافظة

 % 56 السلطة ا١تركزية
 % 23 ، اٟتديدةب، حجة، دمارإتعز، حضرموت، 

 % 21 ٤تافظة ( 15بقية احملافظات وعددىا ) 
 

السلطة ا١تركزية  (، فقد استحوذتقاليم )احملافظاتوفيما ٮتص استخدامات القروض ا٠تارجية ْتسب األ
ست ٤تافظات، وىي)تعز، حجة، ذمار،  يل القروض ا٠تارجية، كما استحوذت%( من إٚتا56) على ٨تو

مل ٖتصل بقية احملافظات  يف حُتمن إٚتايل القروض ا٠تارجية، % 23اٟتديدة، حضرموت، إب( على ٨تو
وبالتايل فإن اٟتضر حظيت باىتمام  ،روض% من تلك الق21( ٤تافظة سوى على ٨تو15عددىا ) والبالغ

، ويساعد زيادة ا٢تجرة ختالل التنموي بُت اٟتضر والريفأكرب من الريف والقرى، ٦تا يسهم يف تعميق واقع اال
، كما أن سوء استخدام حصيلة القروض وا١تساعدات ا٠تارجية، على مستوى القطاعات إىل ا١تدنمن الريف 

ام ٖتقيق ا٢تدف التنموي ا١ترجو منها، وةتيجة طبيعية للوضع النهائي الذي واألقاليم ٯتثل أىم مشكلة أم
وا١تساعدات ٨تو من حصيلة القروض  كبَت    جزء  ستخدام بتوجيو ويتمثل سوء اال ،وصلْت إليو عملية التنمية

 جنبيةاألأن بيوت ا٠تربة ا علمً  ،قتناء اآلالت وا١تعدات ووسائل النقلا، والًتكيز على قطاعات غَت منتجة
زام با٠تطط والدراسات ا١تعدة عدم االلت إىلوتنفيذ ا١تشروعات ا١تستهدفة ٘تيل  األجل ةوبرامج التدريب قصَت 

ما بالنسبة لتوزيع القروض ىا، أقييم ا١تشروعات التنموية وتنفيذ، وعدم وجود خطط اسًتاتيجية ١تتابعة ت٢تا
 : يت اٞتدول اآليفحسب اٞتهات ا١تا٨تة فيمكن توضيحها 

 يع القروض حسب اٞتهات ا١تا٨تةز ( جدول يوضح تو 4 – 6)جدول 
 ةسبة توزيع القروض اٞتهات ا١تا٨تة 

 41658 ا١تؤسسات الدولية 
 22699 الصناديق والدول العربية 

 22624 الدول األوربية 
 9691 الدول اآلسيوية 

 1670 ا١تنظمات اإلقليمية 
 1659 مريكية الواليات ا١تتحدة األ

 وزارة التخطيط والتعاون الدويل :صدرا١ت
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 %(.23) وةستخلص من ذلك وجود عالقة ضعيفة بُت الصناديق والدول العربية، إذ مل تتجاوز مسا٫تتها ٨تو
 (عربية على القطاعات االقتصادية )%( يوضح توزيع قروض الصناديق والدول ال4 – 7)جدول 

 ةسبة استخدام القروض القطاعات االقتصادية
 % 44 يةا١تال

 % 4 الصناعة
 % 3 الزراعة
 % 1 األٝتاك

 % 36 البنية التحتية
 % 12 تنمية اجملتمع

 وزارة التخطيط والتعاون الدويل  :ا١تصدر
أن قطاع ا١تالية ُحظي بنسبة كبَتة ٧تد وفيما ٮتص استخدامات القروض حسب القطاعات االقتصادية، 

%، وقطاع الزراعة 4 بينما مل ٭ُتظ  قطاع الصناعة إال بنحو ،% من إٚتايل القروض ا٠تارجية44 إىلوصلْت 
مل ٖتظ   (الصناعة والزراعة واألٝتاك) ٣تتمعةً  اإلةتاجية%، ٔتا يعٍت أن القطاعات 1 % فقط، وقطاع األٝتاك3

% من 36 كما حصلْت قطاعات البنية التحتية ٣تتمعًة على ٨تو ،% من إٚتايل القروض ا٠تارجية8 إال بنسبة
 إىلوبالنظر  ،%12القطاعات اليت تساعد على تنمية اجملتمع على  حصلتيل القروض ا٠تارجية، و إٚتا

تفاصيل ا١تشروعات ا٠تاصة هبذه القطاعات ا١تذكورة يتضح لنا غياب الرؤية التنموية الشمولية يف  تلك 
 . افتقارىا إىل الًتابط فيما بينهاا١تشاريع و 

 

  :خالصة الفصل الرابع
التساؤل الذي أوردةاه يف مشكلة البحث حول ما ىي أىم مصادر التمويل الدويل الذي  إىلبالرجوع 

يعتمد عليو اليمن، والفرضية ا٠تامسة اليت تشَت إىل تعدد ا١تنح وا١تساعدات أكثر عناصر التمويل يف اليمن، 
موية يف اليمن، ويرجع فقد توصلنا يف ا١تبحث الرابع إىل تراجع االعتماد على القروض يف سياسة التمويل التن

ذلك إىل السياسة االقتصادية للحكومة ٨تو تفضيل االعتماد يف التمويل ا٠تارجي على ا١تصادر الرٝتية وخاصة 
ا١تنظمات الدولية الرتفاع ةسبة ا١تنحة يف قروضها، كما أن االستثمارات األجنبية ا١تباشرة كاةت متدةية وتركزت 

وصلنا إىل أن ىناك تناقًصا يف حجم التمويل األجنيب يف السنوات على قطاع واحد وىو قطاع النفط، وت
األخَتة، ويرجع ذلك إىل توقف أىم أةشطة الشركات األجنبية ا١تباشرة بسبب مغادرة الكثَت من الشركات 
 األجنبية البالد، وتوقف ٖتويالت ا١تغًتبُت اليمنيُت يف ا٠تارج، وتوقف ا١تنح وا١تساعدات األجنبية، وعدم منح

 .باليمن أي قروض من الدول وا١تنظمات الدولية بسبب ظروف اٟتر 
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  :النتائج والتوصيات
  :النتائج :أواًل 
تدٍل قيمة الناتج احمللي االٚتايل بسبب  ل فًتة الدراسة، ويرجع ذلك إىلدخار احمللي يتناقص خالن االإ -1

لدولة على االذي كان يدر  النفط والغاز اوٖتديدً  ،اإلةتاجتوقف معظم القطاعات االقتصادية على 
 بعائدات كبَتة .

قيقية ، وىناك صعوبة يف ٘تويل عجز ا١توازةة من موارد حز ا١توازةة الصايف للحدود اآلمنةٕتاوز ةسبة عج -2
 يرادات العامة .بسبب فقدان أكثر من ةصف اإل

تزايد  إىلع ذلك ، ويرجتراجع الصادرات وزيادة الواردات وجود فجوة كبَتة يف التجارة ا٠تارجية بسبب -3
، وا٠تسائر اليت ٟتقت وزيادة استَتاد ا١تشتقات النفطية، ٠تارج يف استَتاد السلع الضروريةاالعتماد على ا

 ا٩تفاض قيمة الصادرات . إىلبالبنية التحتية اليت أدت 
% 25حوايل  شكلت القروض ا٠تارجية ، يف حُت%75ا٨تُت كان يف شكل منح بنسبة معظم دعم ا١ت -4

  .يل التعهداتٚتاإمن 
 % .  95تراجع السحب من ا١تنح والقروض ا٠تارجية بنسبة  -5
ةساةية يف ا لتلبية االحتياجات اإليكن كافيً ، ومع ذلك مل ةساةيةدعم ا١تا٨تُت ٠تطة االستجابة اإل عا ارتف -6

 اليمن .
ٖتت التنفيذ، ريع اسًتاتيجية كاةت ، ومنها مشا لليمن على توقف مشاريع التنميةأثر تعليق دعم ا١تا٨تُت -7

، واهنيار سعر صرف األجنيب، وتآكل االحتياطيات ا٠تارجية من النقد وزيادة عجز ميزان ا١تدفوعات
 العملة الوطنية .

عداد نة وا١تستجدة، ٘تثلت يف قصور اإلمن التحديات ا١تزم اتواجو استيعاب تعهدات ا١تا٨تُت كثَتً  -8
شارية احمللية، وبطء قاوالت وا٠تدمات االست، وضعف قدرات قطاع ا١توالتحضَت للمشاريع التنموية

 ٗتصيص التعهدات وتوقيع اتفاقيات التمويل .  عنا١تا٨تُت 
ة معظم ا٠تمس األخَتة بسبب مغادر  ا١تباشر يف اليمن خالل السنوات األجنيبا٩تفاض االستثمار  -9

 .الشركات النفطية البالد
ٚتايل إ% من 91بلغت حصتو  إذ ؛اع النفطشر على قطاع واحد وىو قطا١تبا األجنيبتركز االستثمار  -10

 ا١تباشر . األجنيباالستثمار 
ن ةسبة القروض ا١تقدمة للقطاعات االقتصادية وا٠تدمية كاةت متدةية مقارةة ْتجم ا١تديوةية ا٠تارجية إ -11

 لليمن . 
 إىلك ، ويرجع ذل سياسة ٘تويل التنمية بشكل كبَتتراجع يف السنوات األخَتة االعتماد على القروض يف -12

وخاصة  ،السياسة االقتصادية للحكومة ٨تو تفضيل االعتماد يف التمويل ا٠تارجي على ا١تصادر الرٝتية
 ا١تؤسسات الدولية الرتفاع ةسبة ا١تنحة يف قروضها . 
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  :التوصيات :اثانيً 
ات اليت ٖتقق االعتماد على الذ ،كوةو ٯتثل السياسة الصحيحة  ؛من الضروري رفع معدل االدخار احمللي -1

 ٚتايل والنمو االقتصادي .  يف رفع معدل االستثمار اإلتقباًل مس
بل البد من  ،لى عوامل خارجية يف توليد الفائضعتماد عم وضع ميزان ا١تدفوعات ْتيث ال يتم االدع -2

مثل ٖتسُت أداء ا١تيزان التجاري من خالل رفع القدرات التنافسية  ،ساسيةأاالعتماد على قاعدة 
ا من خالل يضً أ، بل حسبسعار أو اٞتودة فأو األ اإلةتاجة ليس من خالل زيادة للصادرات اليمني

، ويف وسائل النقل الالزمة وٖتسُت ا٠تدمة يف مواةئ التصدير ،(ٖتسُت خدمة ا١تنتج )التغليف، التخزين
 وغَتىا . 

ديهم، مع األخذ يف ة لالتواصل مع الصناديق ا٠تليجية لتحريك ا١توارد ا١تالية ا١تتاحة يف احملافظ ا١تالي -3
 عادة ٗتصيص جزء من تلك ا١توارد لالحتياجات الطارئة اليت فرضتها الظروف الراىنة . إاالعتبار 

بدون اشًتاط  ايث يتكفلوا بتمويل ا١تشاريع كليً التواصل مع ا١تا٨تُت الذين مل يعلقوا دعمهم لليمن ْت -4
 مشاركة اٟتكومة يف التمويل . 

، وٖتويل متطلبات تشغيل اتنمية يف ا١تناطق ا١تستقرة أمنيً فيذ مشاريع الدعوة ا١تا٨تُت الستئناف تن -5
 ا٠تدمات االجتماعية األساسية .

 تقدَل دعم ا١تا٨تُت يف شكل منح وليس قروض مراعاة لعدم استدامة الدين العام . -6
 اٞتهات التنفيذية يفحدات و ، واللوزارة التخطيط والتعاون الدويل تطوير القدرات ا١تؤسسية والبشرية -7

ةشاء إيعاب تعهدات ا١تا٨تُت، يف سبيل از التنفيذي لتسريع استه، واالستفادة من ٕتربة اٞتذات العالقة
 عمار والتعايف الوطٍت يتمتع بالكفاءة والقدرة واالستقاللية ا١تالية واالدارية . جهاز تنقيدي إلعادة اإل

صادية واليت تتضمن البيئة االقت ،ا١تباشرة جنبيةاألاالىتمام بتوفَت البيئة ا١تالئمة ٞتذب االستثمارات  -8
 . األجنيبىم عناصر اٞتذب لالستثمار أأي االستثمار الكثيف كوةو ٯتثل  ،والسياسية والتدريب البشري

لتمويل  اكوهنا قروضً   ؛دارية وا١تاليةصالحات االقتصادية واإلالكية مثل قروض اإلٕتنب القروض االسته -9
جراءات ةفاق ا١تًتتب على اإلالسريع لإلتوفَت التمويل  إىلات ٤تددة هتدف برامج وليس لتمويل مشروع

هنا هتدف لضمان استمرار الدولة ا١تدةية يف خدمة ديوهنا أإىل دعم ميزات ا١تدفوعات، كما الرامية 
، ويقدم من سنوات 10 – 5التمويل تًتاوح من  لب فًتات ىذااغية وسداد التزاماهتا الدولية، و ا٠تارج
 وصندوق النقد الدويل .  ،البنك الدويل :٫تا ،تُت دوليتُتمؤسس

 إىلن يكون ا٢تدف من التمويل الدويل ىو الدخول باالقتصاد الوطٍت أحوال ن يراعى يف ٚتيع األأ٬تب  -10
 ن يكون يف اٟتدود اآلمنة اليت ال تضر ٔتستقبل معدالت التنمية . أرحلة االعتماد على الذات، و م

مثل للقروض وا١تساعدات ا٠تارجية من حيث سحب تلك القروض وا١تساعدات ضرورة االستخدام األ -11
 ومن مث استخدامها يف األغراض احملددة ٢تا مع ترشيد االقًتاض ا٠تارجي  . ،من اٞتهات ا١تقرضة وا١تا٨تة

ًتكيز ، والر ا١تشاريع ا١تمولة بقروض أجنبيةاالعتبارات وا١تعايَت االقتصادية يف اختيا إىلضرورة االستناد  -12
 . األجنبيةبالعملة  التصديرية اليت ٯتكن ان تدر دخاًل على ا١تشاريع 
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The impact of International Financing on Bridging the Financing Gaps 

 in the Republic of Yemen 

Dr. Mohammed Ahmed Baomar 
 

Abstract: 

The study dealt with the impact of international financing on bridging the financing 

gaps in the Republic of Yemen. The research problem was that the Republic of Yemen 

suffers from low saving rates and gaps in the local resources, general budget, and trade. It 

also suffers from the inability to cover investment requirements as the dependence on 

foreign savings to finance the necessary investment programs has increased. 

The study aimed at examining and analyzing the indicators associated with the extent 

of the international financing coverage of the total investment, analyzing the capacity of 

international financing to bridge the gap of domestic resources, highlighting the most 

important challenges facing international financing in Yemen, and identifying the 

requirements for obtaining international financing. 

The study found a set of conclusions, the most important of which are the decline in 

foreign direct investment in recent years due to the departure of most foreign companies 

operating in the oil field from the country, the concentration of foreign investments in only 

one sector, and the low rate of loans allocated to the economic and service sectors 

compared to the size of the external indebtedness. Moreover, the study found that donors’ 

pledges face deficiencies in the preparation for investment projects, and donors are slow in 

allocating pledges. 
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