
اإلقتصاد اليمني في سطور
العدد )السادس( أغسطس 2015

اإلفتتاحية
يلعب التعليم دورًا محوريًا في بناء رأس المال البشري ورفع إنتاجية الفرد وتوسيع خياراته وتعزيز قدراته على المشاركة 
في عملية التنمية. وتظهر العديد من الدراسات وجود عالقة قوية بين التعليم والنمو االقتصادي وبالتالي مستوى المعيشة للسكان. 
وإدراكًا لذلك، ينص الدستور اليمني على أن التعليم حق للمواطنين جميعًا تكفله الدولة، وأن التعليم في المرحلة األساسية إلزامي. 
ومع ذلك، يصنف التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2014/2013 اليمن خارج مسار تحقيق الهدف الثاني من أهداف 

التنمية األلفية الخاص بتعميم التعليم األساسي للجميع بحلول عام 2015.

وتظهر بيانات الشكل أعاله، ارتفاع نسبة اإللتحاق الصافي في التعليم األساسي )6-14 سنة( من 68 % عام 2006 إلى 
 .2015 100 % عام  بـ  المحدد  األلفية  التنمية  أهداف  لتحقيق  أن هذا اإلنجاز كان بطيئًا وغير كاف  إال   .2012 72% عام 
وارتفعت نسبة إلتحاق اإلناث في التعليم األساسي بحوالي 6 نقاط مئوية خالل نفس الفترة فقط. وبلغت نسبة اإللتحاق بالتعليم 
الثانوي 23 % من السكان في الفئة العمرية )15-17 سنة( عام 2012 مقارنة بـ 24 % عام 2006. ورغم أن نسبة االلتحاق 
في التعليم الثانوي ظلت شبه ثابتة خالل تلك الفترة، فقد انخفض إلتحاق الذكور بخمس نقاط مئوية مقابل زيادة التحاق االناث 

بأربع نقاط مئوية. 
وتعاني اليمن من ارتفاع عدد األطفال غير الملتحقين بالمدرسة، فحوالي 1.6 
مليون طفل في الفئة العمرية )6-14 سنة( خارج النظام التعليمي في العام الدراسي 
2012-2013. أي أن أكثر من ربع السكان )27.5 %( في سن التعليم األساسي 
خارج المدرسة. وهذا يمثل حرمان لألطفال من حقوقهم األساسية في التعليم، كما 
أن له آثار سلبية حالية ومستقبلية على االستقرار والتنمية االقتصادية واالجتماعية.     
للجميع  للتعليم  اإلقليمي  التقرير  يظهر  العربية،  المنطقة  بدول  المقارنة  وعند 
الخاص بالدول العربية لعام 2014 الصادر عن منظمة اليونسكو أن اليمن تحتل 
عام  بالمدارس  الملتحقين  غير  سنة(   11-6( األطفال  عدد  في  األولى  المرتبة 
2011، وبنسبة شكلت 19.8 % من إجمالي عدد الطالب غير الملتحقين بالمدارس 

في الدول العربية. 
لترك  الرئيسي  السبب  يعود  االجتماعية،  الحماية  لرصد  الوطني  للمسح  ووفقا 
الطالب )6-11 سنة( للمدرسة إلى عدم القدرة على تحمل تكلفة التعليم )%37.6(، 
جاذبية  انخفاض  يعكس  مما  التعليم،  في  راغبين  يكونوا  لم  أنهم   % 32.2 وأفاد 
النظام التعليمي لألطفال. وفيما يتعلق باألطفال في الفئة الُعمرية )12-14( سنة، 
 ،)% 28.6( المدرسة  إلى  بالذهاب  االهتمام  عدم  للتسرب  الرئيسي  السبب  كان 
يليه عدم القدرة على تحمُّل تكلفة التعليم )17 %(؛ ثم مساعدة األبوين في المنزل 

)12%(؛ والعمل )11 %(.

تداعيات األزمـــة الراهنة على التعليم العــــام يف اليمن
أواًل: وضع التعليم العام قبل األزمة:

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمن

معدل االلتحاق بالتعليم األساسي )6-14سنة( والثانوي )15-17 سنة(، عامي 2006 و 2012

عدد األطفال )6-11 سنة( غري امللتحقني باملدارس عام 2011 )باأللف(

التي  واألمم  الشعوب  أن  القول  نافلة  من  لعله 
علمية  نهضة  وحققت  وحديثًا  قديمًا  تطورت 
التطور   ذلكم  مفتاح  كان  وتكنولوجية   واقتصادية 
وسر ذلكم التفوق والرافعة التي قفزت بتلك الدول هو 
التعليم  واالستثمار في رأس المال البشري، فما من 
يعد  ولم  )سولي(.   يقول  كما  اإلنسان  تضاهي  ثروة 
عقود  خمسة  من  أكثر  قبل  كانت  دواًل  ثمة  أن  خافيًا 
من الزمن أكثر منا تخلفًا وأقل موردًا وثراًء كالتجربة 
الماليزية والكورية والتركية. وهي اليوم ضمن قائمة 
حركة  في  واسهامًا  وتصديرًا  انتاجًا  المتقدمة  الدول 

التطور والنهضة.
واالستراتيجي  التنموي  المنظور  من  االنسان   إن 
الحروب  فإن  وبالتالي   ووسيلتها،  التنمية  هدف  هو 
حق  من  الحرمان   إلى  تفضي   عادة  والصراعات 
األساسي  التعليم  وخاصة  التعليم  على  الحصول 
والثانوي. كما يزداد عدد األطفال خارج نطاق العملية 
التعليمية الذي أرتفع حاليًا في اليمن إلى 47% ـ أي 
المجتمع  حرمان  وبالتالي  طفل.  مليون   2.9 حوالي 
يتجاوزها  التي  البشرية  الموارد  هذه  من  والتنمية 
المستقبلي  اسهامها  ويكتنف  والمعرفة  التعليم  قطار 

الغموض. 
وبجانب التطرق لقضايا أخرى مستجدة )أزمة سعر 
الصرف، أسعار المستهلك(، فإن رسالة هذا العدد هي 
على  المسلحة  الصراعات  خطورة  إلى  اإلنتباه  لفت 
في  والجوهري  األصيل  دوره  على  والتأكيد  التعليم. 
تنمية اإلنسان المنتج والمجتمع الحديث باعتباره بوابة 
العبور اآلمن إلى المستقبل. وهذا يستلزم وضع التعليم 
على صدارة األولويات التنموية  في المرحلة القادمة.

املصدر: املسح الوطين لرصد احلماية االجتماعية )اجلولة األوىل(، واملسح العنقودي متعدد املؤشرات لعام 2006.
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ثانيا: التداعيات احلالية والتحديات املستقبلية: 

ثالثا: املعاجلات ذات األولوية: 

أدت الحرب الدائرة في اليمن إلى تداعيات سلبية كبيرة على التعليم بصورة عامة والتعليم األساسي والثانوي بصورة 
خاصة ليس فقط في مناطق النزاع ولكن أيضًا في المناطق التي تعتبر آمنة نسبيًا. ففي المناطق المتأثرة بالنزاع، تم 
الدراسي كاماًل.  للعام  الثاني كنتيجة  الدراسي  الدراسي األول والشهر األول من الفصل  نتائج الطالب للفصل  اعتماد 
وبالنسبة للمناطق اآلمنة نسبيًا، قامت وزارة التربية والتعليم بإجراء اختبارات مبكرة لطالب التعليم العام الذين خسروا 
شهرين من العام الدراسي 2015/2014. وتعويضًا لتلك الخسارة، سيتم تخصيص الشهر األول من العام الدراسي القادم 

2016/2015 لدراسة الموضوعات الضائعة. ولكن ذلك سيتوقف على الوضع األمني واالقتصادي. 
وفيما يتعلق بطالب الصف التاسع من التعليم األساسي والصف الثالث الثانوي، أقرت وزارة التربية والتعليم عودة 
أغسطس  في  العام  نهاية  امتحانات  يدخلون  وبحيث   ،2015 يوليو   25 من  بدًء  دروسهم  لمراجعة  لمدارسهم  الطالب 
بسبب  اآلن  حتى  بالكامل  جاهزة  ليست  الطالب  هؤالء  الستيعاب  تحديدها  تم  التي  المدارس  فإن  ذلك،  ومع   .2015

استمرار القتال وغياب األمن وندرة الوقود وصعوبة تمويل طباعة المواد.

وضع خطة عمل مزمنة لضمان توفير الفصول الدراسية الالزمة 	  
العام  في  خسروها  التي  الموضوعات  األطفال  تعليم  الستكمال 
لبدء  الالزمة  والمطبوعات  التجهيزات  وتوفير  السابق،  الدراسي 

العام الدراسي الجديد في موعده. 
سرعة استكمال الترتيبات الالزمة ألخذ امتحانات الشهادة األساسية 	  

والثانوية العامة في منتصف أغسطس 2015.  
التي 	   المناطق  في  دراستهم  بمواصلة  النازحين  لألطفال  السماح 

نزحوا إليها.
بديلة 	   أماكن  توفير  عبر  النازحين  يقطنها  التي  المدارس  إخالء 

إليواء النازحين.  
استئجار مباني مؤقتة بداًل عن المدراس التي دمرت أو احتلت من 	  

قبل جماعات مسلحة.  
التمويلية 	   الفجوة  وسد  التعليم  لقطاع  المانحين  دعم  استئناف 

للمنظمات العاملة في مجال التعليم. مثاًل، تقدر الفجوة التمويلية في 
مجال التعليم بمنظمة اليونيسف بحوالي 9.9 مليون دوالر وتشكل 

94 % من االحتياجات التمويلية المطلوبة لعام 2015. 
دعم أطفال األسر النازحة والفقيرة المعّرضين لخطر التسرب من 	  

المدرسة عبر توسعة برنامج التعليم مقابل الغذاء ليشملهم جميعًا.
الصراعات 	   في  األطفال  تجنيد  بمخاطر  الوعي  مستوى  رفع 

المسلحة.

األطفال خارج املدرسة )%(

مدارس التعليم العام املتضررة من احلرب )على مستوى املحافظات(

27.5

47

قبل األزمةأثناء األزمة
20152012

أبرز تداعيات األزمة الحالية على التعليم العام:
ارتفاع نسبة األطفال خارج المدرسة إلى 47 % )2.9 مليون طفل(، ألسباب أمنية واقتصادية والنزوح 	  

الداخلي.  
أغلقت 70 % من المدارس في اليمن )3,584 مدرسة( قبل نهاية العام الدراسي، مما أعاق مواصلة 	  

تعليم 1.84 مليون طالب. 
العام 	   الدراسي، وضياع شهرين دراسيين، مع عدم الخضوع الختبارات نهاية  العام  تأجيل استكمال 

الدراسي.
أكثر من 600 ألف طالب في الصف التاسع من التعليم األساسي والصف الثالث الثانوي لم يتمكنوا من 	  

دخول امتحانات شهادة التعليم األساسي والثانوي في موعدها المحدد.
مجموعات 	   بواسطة  األقل  على  مدرسة   29 واحتالل  كليًا.  مدرسة  و95  جزئيًا  مدرسة   288 تدمير 

مسلحة.
استخدام 317 مدرسة إليواء النازحين داخليًا. ويتم أحيانًا احراق الماسات والكراسي كحطب للطهي. 	  
تعليق الدعم التنموي المقدم من المانحين لقطاع التعليم، بما في ذلك برنامج الغذاء مقابل التعليم.	  
تعرض 398 طفل للقتل، وجرح 605 طفل )حتى 4 أغسطس 2015(.	  
تأثر الحالة النفسية لألطفال والمعلمين في مناطق الصراع. 	  
ويعرضهم 	   الدراسي،  مستقبلهم  يضيع  مما  المسلح،  الصراع  في  المشاركين  األطفال  نسبة  زيادة 

لإلصابات أو القتل.

أبزر التحديات المستقبلية أمام التعليم العام:
عودة 	   بعد  حتى  للتعليم،  المخصصة  الحكومية  الموازنات  تقليص 

وتراجع  العام  لإلنفاق  أخرى  قطاعات  مزاحمة  نتيجة  االستقرار 
اإليرادات النفطية للدولة.

ضعف قدرة كثير من األسر على مواصلة تمويل تعليم أبنائها، بسبب 	  
ارتفاع األسعار وفقدان سبل المعيشة. 

يتوقع اتساع فجوة النوع االجتماعي في التعليم، بسبب تراجع أولوية 	  
تعليم البنات لدى بعض األسر النازحة والتي فقدت مصادر دخلها.

زيادة نسبة التسرب من التعليم، وتعذر وصول الطالب والمعلمين إلى 	  
المدارس في مناطق الصراع. 

بالتعليم، حتى في حال حدوث تسوية سياسية 	   االلتحاق  تدني معدالت 
سيحتاج األمر إلى سنوات قبل العودة إلى الوضع قبل األزمة، بسبب 
الخسائر في البنية التحتية، ونزوح حوالي 1.3 مليون يمني عن مناطقهم 

بينهم مدرسين وأطفال في سن التعليم األساسي والثانوي.

ونتيجة لما سبق، يتوقع خسارة جزء من اإلنجازات السابقة بانخفاض 
أهداف  عن  أكثر  واالبتعاد  والثانوي،  األساسي  بالتعليم  االلتحاق  معدالت 

التنمية األلفية 2015. وأهداف التنمية لما بعد 2015.

إمجايلحمتلة من مسلحنيإليواء النازحنيمدمرة جزئيامدمرة كليااملحافظة
47- 1235- إب
98- 58211األمانة
24- 6108البيضاء
6287918131تعز
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4- 4- - املحويت
19- 19- - رمية
721230- عدن
9528831729729اإلمجايل



املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمنالعدد )6( أغسطس 2015 - الصفحة ) 3 (

سعر الصرف )ريال / دوالر(

م( منذ بداية برنامج اإلصالح االقتصادي في منتصف 1996م. ويقوم البنك المركزي اليمني بالتدخل ضد أي تقلبات  لقد أتبعت اليمن نظام سعر الصرف الحر )المعوَّ
كبيرة في سعر الصرف غير مبررة اقتصاديًا. ويعتبر استقرار سعر الصرف شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وجذب االستثمارات والحفاظ على القوة 

الشرائية للعملة الوطنية، بينما تعكس التقلبات الحادة والمفاجئة في سعر الصرف مدى حدة األزمة االقتصادية والسياسية واألمنية التي تمر بها البلد. 
سعر  شهدها  التي  التقلبات  ورغم 
عام  قبل  وأخرى  فترة  بين  الصرف 
عند  ذلك  بعد  استقر  أنه  إال   ،2012
مارس  حتى  ريال/دوالر   215 حوالي 
إلى  بدرجة رئيسة  ذلك  2015. ويرجع 
البنك  إلتزام  أهمها  العوامل  من  عدد 
األجنبي  النقد  بتوفير  اليمني  المركزي 
الالزم الستيراد السلع الغذائية األساسية 
الموازنة  عجز  تمويل  تقليص  والوقود. 
وضع  تضخمية.  مصادر  من  العامة 
دوالر  مليار  بمبلغ  السعودية  الوديعة 
اليمني، وتدفق دعم  المركزي  البنك  في 
 4.9 حوالي  منه  سحب  الذي  المانحين 
 - سبتمبر2012  للفترة  دوالر  مليار 
ديسمبر 2014. وكذلك، تحسن مستوى 
الثقة في العملة الوطنية بعد الدخول في 
التسوية السياسية نهاية عام 2011.     

ويعاني سوق الصرف شحة في توفر 

 اجتاهات وأسباب أزمة سعر الصرف
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الدوالر منذ يناير 2015. وفي أبريل 2015، أرتفع سعر الصرف في السوق الموازي إلى حوالي 225 ريال/دوالر، بسبب المستجدات األمنية لعاصفة الحزم واتجاه 
المودعين نحو البنوك لسحب ودائعهم بالعملة األجنبية. ولحماية العملة الوطنية، أصدر البنك المركزي اليمني إجراءات تلزم البنوك بوقف التعامل في النقد األجنبي وأتاح 
للعمالء سحب أرصدتهم بالريال اليمني فقط. وساعد هذا اإلجراء بجانب تدني الواردات وانخفاض اإلنفاق العام والخاص في احتواء سعر الصرف عند 225 ريال/دوالر. 
وفي بداية أغسطس 2015، أرتفع سعر صرف الدوالر بصورة حادة حتى بلغ 255 ريال/دوالر )يوم الخميس 2015/8/6( خالل اسبوع، مرتفعًا بنسبة 13.3 % مقارنة 
بما كان عليه في نهاية يوليو 2015. وبذلك، فقد الريال اليمني حوالي 18.6 % من قيمته في أقل من 5 شهور. ثم تراجع في األسبوع الثاني من أغسطس إلى حوالي 240 

ريال/دوالر.

العوامل السياسية واألمنية والنفسية ألزمة سعر الصرف:
حدوث زيادة مفاجئة في الطلب على الدوالر في سوق الصرف عقب تعويم أسعار 	  

اإلقامة  تحت  اليمني  المركزي  البنك  محافظ  بوضع  الشائعات  وانتشار  الوقود، 
الجبرية.

تعليق دعم المانحين لمشاريع التنمية والموازنة العامة للدولة.	  
وجود بيئة طاردة لالستثمارات المحلية واألجنبية، وزيادة المخاوف المستقبلية حول 	  

مناخ األعمال، ويؤكد ذلك أن:
46 % من أصحاب المنشآت الكبيرة خططوا لنقل أعمالهم خارج اليمن، مما يعني   «

اتجاههم نحو تسييل أصولهم الثابتة وتهريبها إلى الخارج في شكل عمالت أجنبية. 
79 % من أصحاب المنشآت لديهم توقعات متشائمة أو غموض حول مستقبل أعمالهم،   «

وبالتالي، تفضيلهم حيازة العمالت األجنبية. 
انخفاض   « مسببًا  السياحي،  النشاط  وتجمد  اليمن،  إلى  الخارجية  االستثمارات  توقف 

عرض النقد األجنبي.
التشاؤم بشأن مستقبل التنمية في اليمن، وضعف الثقة في العملة الوطنية. مما زاد 	  

الريال  قيمة  تدهور  من  مزيد  وبالتالي  )الدولرة(،  األجنبية  العمالت  على  الطلب 
اليمني.

أهم األسباب االقتصادية ألزمة سعر الصرف:
التي 	   النفط والغاز  الدولة من  النقد األجنبي، وأهمها صادرات  تدني شديد في موارد 

تراجعت إلى 22.1 مليون دوالر في الربع الثاني من عام 2015 مقارنة بـ 594 مليون 
دوالر في الربع الثاني 2014، بنسبة -96.3 %.

إلى 	   األجنبي  النقد  من  اليمني  المركزي  البنك  احتياطيات  في  السريع  االنخفاض 
مستويات لم يسبق أن شهدها منذ عام 2001. وبالتالي، ضعف قدرة البنك المركزي 

على التدخل لحماية سعر الصرف. 
ريال 	   مليار   251 بمبلغ  العامة  الموازنة  لتمويل عجز  الجديد  النقدي  اإلصدار  زيادة 

للفترة يناير- مايو 2015، مقابل 55 مليار ريال لنفس الفترة عام 2014، مقترنًا بركود 
تضخمي. وهذا يساهم في إشعال التضخم ومزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية. 

الزيادة الحادة في معدل التضخم، مما يجعل التضخم المحلي أكبر من معدل التضخم 	  
وكذلك  قيمتها.  وتتدهور  الوطنية  بالعملة  األفراد  ثقة  تضعف  وبالتالي  الخارجي، 

انخفاض سعر الفائدة الحقيقي الذي أصبح سالبًا.
ضعف القاعدة اإلنتاجية، وعدم تنوع الصادرات، ووجود اختالالت هيكلية في موقف 	  

الحساب الجاري والرأسمالي، واختالل المالية العامة للدولة.

آثار أزمة سعر الصرف على التعليم:
وفقًا إلحدى الدراسات يؤدي زيادة سعر الصرف بـ 1 % إلى زيادة معدل التضخم بـ 0.33 %، مما يضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية ويؤدي لتآكل مدخرات 
األفراد واتساع مستويات الفقر خاصة في ظل االعتماد الكبير على االستيراد لتغطية االحتياجات المحلية. وكذلك، ارتفاع تكاليف الخدمات األساسية ومنها التعليم. 
المدارس، والرسوم  إلى  التعليمية، ونقل الطالب  المستلزمات  التعليم. وكذلك، تكاليف  حيث يتوقع أن يسهم ارتفاع سعر الصرف في زيادة تكاليف االستثمار في 
الدراسية في المدارس الخاصة. وأيضًا، يتوقع تراجع أولويات اإلنفاق على التعليم في ميزانية األسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود نتيجة مزاحمة اإلنفاق على السلع 
الضرورية. وهذا سيفاقم مشكلة التسرب من التعليم المرتفعة أصاًل، كون عدم القدرة على تحمل تكاليف التعليم تمثل سبب رئيسي لترك األطفال المدرسة. وبوجه عام، 

لتجاوز أزمة سعر الصرف، فإن الخطوة األولى تتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب الدائرة في البالد. 
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معدل تغري أسعار الدقيق والوقود يف األسبوع الرابع من يوليو 2015

أسعار الدقيق والبترول والديزل والغاز املزنيل ومستوى توافر تلك السلع يف االسبوع الرابع من يوليو 2015 مقارنة بقبل األزمة على مستوى املحافظات

تشير المعلومات الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي إلى ارتفاع تكلفة سلة الغذاء الجزئية )الدقيق، السكر، زيت الطبخ، البصل، فاصوليا حمراء( بنسبة 30 % في 
يوليو 2015 مقاربة بقبل األزمة )فبراير 2015(، وبنسبة 2 % مقارنة بشهر يونيو 2015. ومع ذلك، فقد تراجعت أسعار بعض السلع األساسية )مثل البترول والديزل( 
في األسبوع الرابع من يوليو 2015 مقارنة بيونيو 2015 في بعض المحافظات. وتحسن مستوى توافر السلع األساسية في كل في عدن، ولحج، وأبين، والضالع بعد إعادة 

تشغيل ميناء عدن. وفيما يلي عرض مختصر حول اتجاهات أسعار ومستوى توافر أهم السلع في األسبوع الرابع من يوليو 2015، كما يلي:
المتوسط في االسبوع  الدقيق 187 ريال/كيلوجرام في  بلغ سعر  الدقيق: 
األزمة،  بقبل  مقارنة   %  37 بنسبة  أرتفع  حيث   ،2015 يوليو  من  الرابع 
و1% مقارنة بشهر يونيو 2015. وكان أعلى سعر في عدن وأقل سعر في 
ذمار. وشهدت األسواق المحلية تحسن بسيط في مستوى توافر الدقيق في كل 

من عدن، لحج، أبين، والضالع. 
البترول: بلغ سعر البترول 611 ريال/لتر في المتوسط في االسبوع الرابع 
لكنه  األزمة،  بقبل  مقارنة   %  286 بنسبة  أرتفع  حيث   ،2015 يوليو  من 
في  سعر  أعلى  وكان   .2015 يونيو  بشهر  مقارنة   %  13 بنسبة  انخفض 
المحلية  األسواق  معظم  وشهدت  وسقطرة.  صنعاء  في  سعر  وأقل  الضالع 

شحة في مستوى توافر البترول. 
الديزل: بلغ سعر الديزل 732 ريال/لتر في المتوسط في االسبوع الرابع 
لكنه  األزمة،  بقبل  مقارنة   %  388 بنسبة  أرتفع  حيث   ،2015 يوليو  من 
انخفض بنسبة 9 % مقارنة بشهر يونيو 2015. وكان أعلى سعر في عدن 
وأقل سعر في سقطرة. وشهدت األسواق المحلية تحسن في مستوى توافر 

الديزل في االسبوع األخير من يوليو 2015. 
الغاز املزنيل: بلغ سعر الغاز المنزلي 5153 ريال/اسطوانة في المتوسط 
مقارنة   % 168 بنسبة  أرتفع  2015، حيث  يوليو  من  الرابع  االسبوع  في 
بقبل األزمة، وبنسبة 5 % مقارنة بشهر يونيو 2015. وكان أعلى سعر في 
الضالع وأقل سعر في أبين. وشهدت األسواق المحلية شحة في توافر مادة 

الغاز المنزلي.

اجتاهات أسعار الدقيق والوقود
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السعر ريال 

مدى توفره  % التغري ميين
يف السوق

السعر ريال 
مدى توفره  % التغري ميين

يف السوق
السعر ريال 

مدى توفره  % التغري ميين
يف السوق

السعر ريال 
مدى توفره  % التغري ميين

يف السوق
 3850100 675326700367 21758أبني
 6833255 1050563761408 24478الضالع
 5550188 8884611080620 275101عدن
 5625192 6002791038592 16823البيضاء

 6000212 750374833456 19643اجلوف 
 4200118 463192450200 15916املهرة

 4250121 463192813442 18132املحويت
 4150116 713350656338 15211عمران
 4375127 575263688358 1435ذمار
 4306124 481204497231 17125حضرموت
 5375179 788397744396 16823حجة
 5167168 600279700367 16017احلديدة
 6000212 625295731388 15916إب
 6667246 375137943528 26090حلج
 5500186 713350725383 19441مأرب
 4475132 7253581000567 22363رمية
 5625192 856441950533 17225صعدة
 4313124 27574325117 17326صنعاء
 4500134 27574338125 18233األمانة
 5125166 550247713375 17629شبوة
 5400181 2757425570 15513سقطرة
 6075216 7383661175683 19039تعز

%5153168%732388%611286%18737املتوسط

املصدر: برنامج الغذاء العاملي، النشرة االسبوعية ملستجدات وضع السوق يف اليمن، االسبوع الرابع: يوليو 2015.متوفر جزئيا بصورة متقطعةمتوفر بصورة عامة
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لـمحة على الوضع االقتصادي واالجتماعي 

الصادرات، التضخم
انخفاض عائدات الدولة من صادرات النفط والغاز بحوالي 96.3 % في الربع الثاني من 2015 مقارنة بنفس الفترة عام 	  

.2014
ارتفاع تكلفة سلة الغذاء بحوالي 30 % في يوليو 2015 مقارنة بقبل األزمة.*	  

46 % من أصحاب المنشآت الكبيرة خططوا لنقل أعمالهم خارج اليمن. ** 	  مناخ األعمال 
79 % من أصحاب المنشآت لديهم توقعات متشائمة أو غموض حول مستقبل أعمالهم. **	  

احلماية االجتماعية

اإلعانات النقدية للمستفيدين )45.4 مليار ريال( من صندوق الرعاية االجتماعية لم ُتصرف للربعين األول والثاني من عام 	  
 .2015

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

انخفاض فجوة الطلب المحلي على الوقود إلى 60 % في يوليو 2015 مقارنة بـ 40 %، 18 %، 1 % في يونيو، مايو، 	  فجوة الطلب على الوقود 
أبريل 2015 على التوالي. ****

21.1 مليون نسمة يحتاجون حاليًا للمساعدة اإلنسانية، منهم 9.9 مليون طفل. ***** 	  االحتياجات اإلنسانية 
15.2 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية الصحية األساسية بسبب االزمة الحالية ونقص الوقود. *****	  

الملحق:

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

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

* www.wfp.org/content/yemen-monthly-market-watch-2015 
**** https://www.humanitarianresponse.info/operations/yemen
***** UNICEF Yemen Crisis SitRep 29 July-4 August 2015.
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