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أزمة املشتقات النفطية وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية 
تزيد من شدة معاناة املواطن اليمني 
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المتعاقبة  النفطية  للمشتقات  األزمات  من  سلسلة  اليمن  شهد 
خالل السنوات الماضية، تنعكس في صدمات قوية أثرت بشدة 
على األوضاع االقتصادية واالجتماعية وأوضاع األمن الغذائي 
بين  بالتكرار  األزمات  هذه  اتسمت  وقد  للسكان.  والمعيشي 
النفطية  فترة وأخرى والتزامن، لتشمل جميع أنواع المشتقات 
)الديزل والبترول والغاز المنزلي( و لتكون سببًا رئيسيًا للعديد 
بما  األخرى  واإلنسانية  واالجتماعية  االقتصادية  األزمات  من 
في ذلك اتساع معدالت الفقر والبطالة وكذلك ارتفاع األسعار 
وصعوبة الوصول إلى الخدمات الرئيسية مثل )المياه والصحة 
المرأة  مثل  الضعيفة  الشرائح  على  األعباء  وزيادة  والتعليم(. 
األمن  انعدام  حاالت  على  الضغوط  زيادة  وكذلك  والطفل. 

الغذائي. 

وفي سبيل تجاوز هذه االزمات المتعاقبة الرتفاعات أسعار 
المشتقات النفطية، يحتوي هذا  اإلصدار من نشرة المستجدات 
لهذه  متعمق  تحليل  على  اليمن  في  واالجتماعية  االقتصادية 
حزمة  إلى   للوصول    ،2019-2015 الفترة  يغطي  األزمة 
المحلي  السوق   احتياجات  لتامين  والمعالجات  التدخالت  من 
من المشتقات النفطية والحيلولة دون ظهور األسواق السوداء 
للمشتقات النفطية ، فضال عن  استعادة مساهمة قطاع النفط في  

التنمية والتعافي االقتصادي .

المقدمـة

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

حقائق ومؤشرات

                

                

ســعر الصرف في نوفمبر 2019. 
)النشرة الشهرية لمراقبة السوق، نوفمبر 

)4()2019

)UNVIM, November2019()25(

)المؤشرات االقتصادية في اليمن، ابريل 2019()16(

)توقعات قطاع الدراسات، وزارة التخطيط(

) نظرة عامة لالحتياجات االنسانية في اليمن 2019()3( )توقعات قطاع الدراسات، وزارة التخطيط(

ورادات المشتقات النفطية شهر 
نوفمبر  2019.  

الخسائر التراكمية في الناتج 
المحلي االجمالي 2019-2015.

24 مليون شخص يحتاج للمساعدة، 80% من السكان.
)األوتشا؛  اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي، التقرير السنوي 2020(

من السكان ال يحصلون على الكهرباء العامة

 اإلنكماش التراكمي في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي خالل 2015 - 2019

من السكان ال يستطيعون الوصول 
إلى مصادر المياه 

ريال/دوالر567

ألف طن متري191

مليار دوالر66.5 

اليمن للمرة الثانية يمثل “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” عام 2020

 % 45.1 

 %55 

 % 90 

امللخص التنفيذي 

أوال: أزمة املشتقات النفطية خالل الفترة  2015 - 2019.

ثانيا : االنعكاسات االقتصادية ألزمة املشتقات النفطية. 

ثالثا : االنعكاسات االجتماعية ألزمة املشتقات النفطية.

رابعا: احللول املقترحة ألزمة املشتقات النفطية.   

في هذا اإلصدار: 

 امللخص التنفيذي:
يعتبر تعاقب أزمة المشتقات النفطية احد االختالالت التي يعاني منها 
االقتصاد والتي تنعكس تداعياتها في زيادة معاناة ومرارة معيشة اليمنيين 
بين فترة وأخرى. تشير البيانات إلى ان سعر مادة الديزل ارتفع من 150 
ريال/لتر   438 إلى   2019 نوفمبر  نهاية  ليصل   2014 نهاية  ريال/لتر 
بنسبة زيادة تقدر بنحو 192% مقارنة مع نهاية 2014. وارتفعت أسعار 
البترول من 158 ريال/لتر نهاية 2014 الى 379 ريال/لتر نهاية نوفمبر 
2019 بنسبة زيادة 140%. من ناحية أخرى، ارتفع سعر غاز الطبخ من 
1925 ريال/أسطوانة 18كجم نهاية 2014 الى حوالي 7800 ريال نهاية 
2015، وفي نهاية نوفمبر 2019 بلغ سعر أسطوانة غاز الطبخ 4685 
ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 144%، مقارنة مع نهاية 2014. وتدل هذه 
لجميع  والتزامن  بالتكرار  تتسم  النفطية،  المشتقات  أزمة  أن  النتائج على 
أنواع المشتقات في نفس الفترة وهو األمر الذي يضاعف المعاناة واالثر 
السلبي على مختلف شرائح الدخل الثابت والمؤقت باإلضافة إلى تزامن 
الدخل وحرمان شرائح عريضة من  تراجع مستويات  الزيادات مع  هذه 

المجتمع لمصادر الدخل.  

الفترة  خالل  شهريا  طن  ألف   157 الوقود  واردات  متوسط  بلغ  وقد 
يناير -2018نوفمبر 2019، ساهمت في تغطية حوالي 29 % من الطلب 
تقدر  الطلب  فجوة  فأن  وبالتالي  الفترة.  نفس  المتوسط خالل  في  المحلي 
بنسبة 71% أي بحوالي 386 ألف طن شهريا في المتوسط خالل الفترة 
يناير -2018نوفمبر 2019. ويعكس هذا حقيقة أن قلة العرض من الوقود 
ترتبط  حيث  اليمن.  في  النفطية  المشتقات  أزمة  في  أساسيًا  عاماًل  يمثل 

أسعار الديزل والبترول ارتباًطا وثيًقا بوفرة العرض.

وبغرض توفير العملة األجنبية لمستوردي المشتقات النفطية، نفذ البنك 
المركزي في عدن، عدد من خدمات المصارفة والتحويل الخارجي لتجار 
السوق  أسعار  تقل عن  بأسعار  التجارية،  البنوك  النفطية عبر  المشتقات 

للعملة األجنبية، وقد نتج عن هذه األزمة العديد من:
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االنعكاسات االقتصادية، تتمثل بـ : 1( ارتفاع أجور النقل بنسب تراوحت بين 70% و 150% . 2( تزامن التغيرات الشهرية في أسعار 
المحروقات مع تغير أسعار السلع الغذائية األساسية )القمح، الدقيق، السكر، األرز، الزيت(. 3( ارتفاع أسعار األدوية كانت المشكلة األكثر 
صعوبة في 53% من المديريات في اليمن. 4( تضرر أكثر من ثلثي القطاع الزراعي وتلف المحاصيل الزراعية، كما تضرر حوالي 1.2 
مليون حائز زراعي في مختلف المحافظات. 5( ارتفاع أسعار التيار الكهربائي من مولدات الكهرباء الخاصة إلى 350 و 400 ريال للكيلو/ 

وات باإلضافة إلى فرض 300 ريال رسوم اشتراك اسبوعية. 

االنعكاسات االجتماعية، متمثلة بـ: 1( انعكست أزمة الديزل على تكلفة السلة الغذائية خالل سبتمبر وأكتوبر من العام 2019 حيث ارتفع 
سعر الديزل بنسبة 16.3% و15.2% على التوالي، في المقابل ارتفعت تكلفة الحد االدنى للسلة بحوالي 1.3% و3.6%  خالل نفس الفترة، 
وفي نوفمبر 2019 أنعكس تراجع سعر الديزل بنسبة 20.7% على تراجع تكلفة السلة بنسبة 5.6% . 2( ارتفاع أسعار المياه بشكل كبير 
 FEWS(وفقًا للتحليل الذي أجرته شبكة اإلنذار المبكر للمجاعة )حيث ارتفع أسعار صهاريج المياه بنسب متفاوتة بين 100 – 300 %، 3
NET(، نوفمبر 2019، فإن أزمة المشتقات النفطية تمثل أسوأ الحاالت المرجحة التي تزيد من خطر المجاعة، السيما إذا استمرت أزمة 
المشتقات النفطية لمدة 3-4 أشهر أو أكثر، حيث ارتفعت نسبة انعدام األمن الغذائي الى حوالي 70% عام 2019، بزيادة 20 نقطة مئوية، 

مقارنًة بنتائج تحليل التصنيف المرحلي لعام 2016.

تشير بيانات نهاية الفترة في الشكلين )1 و2( إلى ان سعر اللتر من مادة الديزل ارتفع من 150 ريال نهاية 2014 إلى 520 ريال/لتر نهاية 
2015، ليصل إلى نهاية نوفمبر 2019 إلى 438 ريال/لتر بنسبة زيادة 192%، مقارنة مع نهاية 2014. وارتفعت أسعار البترول من 158 
ريال/لتر نهاية 2014 إلى 379ريال/لتر نهاية نوفمبر 2019 بنسبة زيادة 140%. من ناحية أخرى، ارتفع سعر الغاز المنزلي من 1925 
ريال/أسطوانة نهاية 2014 الى 7800 ريال نهاية 2015، وفي نهاية نوفمبر 2019 بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 4685 ريال بنسبة 
زيادة 144% مقارن مع نهاية 2014. وهذا يدل على حدوث أزمات متكررة في المشتقات النفطية، لها تداعيات خطيرة تزيد من شدة معاناة 

اليمنيين بين فترة وأخرى.

والغاز  والبترول  الديزل  النفطية  المشتقات  في  متكررة  أزمات  المحافظات  معظم  شهدت 
المنزلي. ويوضح الشكل )3( أن أسعار الديزل في أكتوبر 2019 بلغت في المتوسط 552 ريال/
لتر، وسجلت 8 محافظات مستويات أعلى من المتوسط، كان أعالها في محافظة الحديدة بسعر 
898 ريال/لتر وفي محافظة أب بسعر 875 ريال/لتر، وفي محافظة ذمار 818 ريال/لتر. في 
الساحل  أدناها في حضرموت  المتوسط كان  أدنى من  10 محافظات مستويات  المقابل سجلت 
بسعر 325 ريال/لتر، وحضرموت الوادي بسعر 347 ريال/لتر، و375 ريال/لتر في محافظة 
المهرة. لقد ارتفع متوسط أسعار الديزل بنسبة تراوحت بين 60%-2% في معظم المحافظات 

خالل شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، فيما بلغ أعلى ارتفاع في محافظة الحديدة بنسبة %60. 

 وبلغ سعر البترول في المتوسط 491 ريال/لتر في أكتوبر 2019، سجلت 7 محافظات أعلى من السعر المتوسط كان أعلى سعر في محافظة 
ذمار بحوالي 788 ريال/لتر. كما ارتفع متوسط أسعار البترول بنسبة تراوحت بين 36%-1% في معظم المحافظات )أنظر الشكل 4(.

ومع تصاعد أزمة المشتقات النفطية وتكرارها في المحافظات وتضاعف أسعار الوقود بما يزيد عن ضعف األسعار بالمقارنة مع ما قبل 
الصراع، مما يشكل ضغطًا على الحياة المعيشية االعتيادية للمواطن في حين تتجه األسعار باالرتفاع بشكل تصاعدي للمواد الغذائية والنقل 
والمواصالت الداخلية وبين المحافظات. وبالنسبة للغاز الطبخ فقد بلغ متوسط سعر أسطوانة الغاز 5033 ريال/أسطوانة عبوة 18كجم في أكتوبر 

2019، وسجلت 9 محافظات أعلى من السعر المتوسط،  فيما بلغ أعلى سعر في محافظة ذمار بحوالي 8666 ريال/أسطوانة. )الشكل 5(.

أوال: أزمة املشتقات النفطية خالل الفرتة  2019-2015: 
املؤشرات السنوية ألزمة املشتقات النفطية )الديزل -  البترول -  الغاز املزنيل( : 

مؤشرات أزمة املشتقات النفطية على مستوى املحافظات أكتوبر 2019:

الشكل)2(: سعر غاز الطبخ)ريال/أسطوانة( هناية الفترة 2014 - 2019الشكل)1(: أسعار الديزل والبترول )ريال/لتر( هناية الفترة 2014 - 2019

الـمصدر: منظمة االغذية والزراعة، السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، النشرة الشهرية ملراقبة السوق، أعداد خمتلفة 2015 - نوفمرب 2019.
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الشكل)5(: غاز الطبخ )ريال/أسطوانة( أكتوبر 2019الشكل)4(: سعر البترول )ريال/لتر( أكتوبر 2019الشكل)3(: سعر الديزل )ريال/لتر( أكتوبر 2019

املهرة

البيضاء
صعدة

الضالغ

تعــز

أبــني

إب
احلديدة

شبوة

حجة
املحويت

عمران

أمانة العاصمة

ذمار

حضرموت الوادي

حضرموت الساحل

عدن

حلج

رمية

898

875
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763
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650

588

538

491

430

404

399

393

392

386

375

347

325

عدن

البيضاء

تعز

الضالع

حلج

عمران

إب

ذمار

أبني

صعدة

احلديدة

املحويت

شبوة

حجة

حضرموت الوادي

حضرموت الساحل

املهرة

أمانة العاصمة

رمية

788

782

647

640

614

508

474

449

447

417

389

385

375

365

365

365

354

342

325

الضالع

حجـة

رمية

شبوة

عدن

حلج

املحويت

ذمار

عمران

إب

صعدة

البيضاء

أبني

احلديدة

حضرموت الوادي

حضرموت الساحل

أمانة العاصمة

املهرة

تعــز

8666

7682

6925

6860

6671

6404

5704
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5323

4871

4167

3800

3800

3750

3438

3125

3088
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الـمصدر: منظمة االغذية والزراعة، السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، النشرة الشهرية ملراقبة السوق، العدد 51 أكتوبر 2019

ومع تصاعد أزمة المشتقات النفطية منذ نهاية أغسطس 2019 تشهد حالة اإلمداد اختناقات في توفر  الوقود من الديزل والبترول، حيث 
توفر بنسبة ضئيلة جدا في 12 محافظة من بين 18 محافظة، وتوفر إلى حد ما في 6 محافظات. في المقابل كان الغاز المنزلي شبة منعدم 
في 9 محافظات من بين 18 محافظة وتوفر إلى حد ما في 6 محافظات، وتوفر في 3 محافظات، وتستمر أزمة المشتقات النفطية في عدد 
من المدن اليمنية، حيث ألقت بظاللها على حياة المواطنين ومختلف القطاعات التي أصيبت بشلل شبه كامل بسبب نقص الوقود. فيما ال تزال 
أسعار المشتقات النفطية تحقق مكاسب تصاعديه بحيث بلغت ضعف مستوياتها بالمقارنة مع ما قبل الحرب، واستمرارها يزيد من التداعيات 
التي سوف تنعكس سلبًا على الحياة و األنشطة المعيشية المعتادة ويتسع نطاق العوامل السلبية المؤثرة على األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

واإلنسانية. وبسبب الشحة في الوقود وتذبذب االسعار، تضاعفت كلفة حركة ونقل السلع في معظم المحافظات)1(.

إلى خطر حدوث أزمة في  الشهرية، تؤدي  المتطلبات  إلى ما دون مستويات  الوقود  العرض من  انخفاضات كبيرة في  أن حالة حدوث 
المشتقات النفطية، حيث يعتمد استقرار أسعار الديزل والبترول بشدة على حجم المعروض من الوقود بالكميات الكافية. ويقدر الطلب المحلي 
على الوقود بحوالي 544 ألف طن شهريًا)2(. في المقابل بلغ متوسط واردات الوقود 158 ألف طن شهريا خالل الفترة يناير -2018نوفمبر 
2019، ساهمت في تغطية حوالي 29% في المتوسط من كميات الطلب المحلي خالل نفس الفترة. وبالتالي فإن فجوة الطلب تقدر بنسبة 
71% أي بما يعادل 386 ألف طن شهريا في المتوسط خالل الفترة يناير 2018 - نوفمبر 2019 كما هو موضح في الشكل)8(.وفي ظل تعثر 
المصافي المحلية لتكرير النفط في مدينة عدن، واالكتظاظ في مينائها باإلضافة إلى التأخر الكبير في اإلجراءات المتعلقة بالواردات)3(، كلها 

عوامل تعمل على استمرار األزمات المتكررة نتيجة قلة العرض واتساع فجوة الطلب.

وفًقا آللية التحقق والتفتيش التابعة لألمم المتحدة في اليمن )UNVIM( )4(،  يبين الشكل )6( واردات الوقود)الديزل والبترول( بين يناير 
2018 ونوفمبر 2019، ففي يناير 2018 بلغت واردات الوقود 119612 طن متري لترتفع إلى 164268 طن متري في مارس 2018، 
للمادتين، وفي أبريل 2018 انخفضت واردات الوقود الى 144713 طن متري لتغطي  تغطي 22% و 30.2% من المتطلبات الشهرية 
26% من المتطلبات، وهذا يشير الى انخفاض العرض من الوقود، ونتيجة لذلك سجلت أسعار الديزل والبترول ارتفاعا بنسبة 1.9% و 
الى  الوقود  واردات  انخفضت  2018 حيث  ونوفمبر  سبتمبر  في  بوضوح  الحالة  هذه  وتكررت   .2018 ابريل  التوالي خالل  3.5% على 
بنسبة  والبترول  الديزل  أسعار  ارتفعت  لذلك  ونتيجة  الشهرية  المتطلبات  122244 و102803 طن متري تغطي 22.5% و18.9% من 
25.4% و28.7% على التوالي في سبتمبر 2018 وبنسبة تفوق 20% في نوفمبر 2018. وعلى العكس من ذلك ارتفعت واردات الوقود في 
ديسمبر 2018 الى 203357 طن متري تغطي 37.4% ونتيجة ارتفاع العرض من الوقود، تراجعت أسعار الديزل والبترول بنسبة %24.6 

و27.1% على التوالي خالل نفس الفترة. 

)1( منظمة األغذية والزراعة، السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، النشرة الشهرية لمراقبة السوق، العدد 51 أكتوبر 2019.
)2( االوتشا، نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية في اليمن 2019، ديسمبر 2018. ص 6. 
)3( االوتشا، نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية في اليمن 2019، ديسمبر 2018. ص 6.

)4( يستقبل ميناء الحديدة والصليف أكتر من ثلثي المشتقات النفطية على مستوى اليمن، ، لمزيد من التفاصيل أنظر: مركز الدراسات واألعالم االقتصادي، التطورات االقتصادية 2019.
FEWS NET, YEMEN Food Security Outlook, October 2019 to May 2020.
Eased import restrictions provide relief to fuel crisis, with future import financing uncertain, November 2019. https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-
update/november-2019.

عوامل أزمة املشتقات النفطية:
1( عوامل العرض وفجوة الطلب من الوقود:
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الشكل)6(: واردات الوقود وفجوة الطلب )طن متري( & تغطية ااملتطلبات وتغري سعر الديزل والبترول)%( 

UNVIM, MONTHLY OPERATIONAL SNAPSHOTS & WEEKLY SITUATION REPORT 30 NOVEMBER. https://www.vimye.org/opsnap :الـمصدر
منظمة االغذية والزراعة، السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، النشرة الشهرية ملراقبة السوق، العدد 52 نوفمرب 2019..

وخالل العام 2019 استمرت عوامل العرض من الوقود في التأثير على أزمة المشتقات النفطية فقد أدى انخفاض العرض في أبريل 2019 
الى 112888 طن متري والتي تغطي 21% فقط من المتطلبات الشهرية إلى ارتفاع اسعار الديزل والبترول بنسبة 10.1% و21.4% مقارنة 
مع مارس 2019.  وعلى العكس من ذلك فقد ادى ارتفاع عرض الوقود في يونيو 2019 الى 277346 طن متري التي تغطي %51 من 

المتطلبات الشهرية إلى تراجع أسعار الديزل والبترول بنسبة %5.5 و%13.9 على التوالي خالل نفس الفترة. 

وبمجرد شعور المواطنين بانفراج وشيك لألزمة، سرعان ما تعود األزمة مجّددا، حيث أخذت واردات الوقود تتناقص لتصل إلى 127,632 
طن متري تغطي 23% من المتطلبات الشهرية في سبتمبر 2019 مقارنة مع 34% في أغسطس، ونتيجة انخفاض عرض الوقود تصاعدت 
النفطية في أكتوبر 2019 بنفس  التوالي في سبتمبر 2019. لتستمر أزمة المشتقات  الديزل والبترول بنسبة 16.3% و19% على  أسعار 
الوتيرة، غير أنها انخفضت خالل نوفمبر 2019. وهذا يعكس حقيقة أن العرض من الوقود )استيراد الوقود( يمثل عامل أساسي في أزمة 

المشتقات النفطية في اليمن. على هذا النحو، ترتبط أسعار الديزل والبترول ارتباًطا وثيًقا بوفرة العرض.

الوصول  صعوبات  تعتبر 
عبر الطرق البرية من العوامل 
أزمة  تعميق  في  ساهمت  التي 
ال  حيث  النفطية.  المشتقات 
الطرق  إلى  الوصول  يزال 
المناطق  من  العديد  في  صعبًا 
داخل اليمن. فقد ألحقت الحرب 
في  بالغة  أضرارًا  الجارية 
التحتية  البنى  أجزاء واسعة من 
بما في  البرية  للطرق  األساسية 
ذلك الجسور والطرق الرئيسية، 
شديدة  وقيود  عوائق  وفرضت 
صهاريج  نقل  حركة  على 

المشتقات النفطية والمسافرين والتجارة. فضال عن االضرار التي لحقت بالطرق البرية بسبب عدم صيانتها في الوقت المحدد. كما ال تزال 
تشكل القيود المفروضة على إمكانية الوصول تحديًا خطيرًا للمشتقات النفطية في العديد من المناطق، السيما في المناطق التي يحتدم فيها 
التفتيش  النفطية للمرور عبر سلسلة طرق بديلة طويلة ووعره في بعض األحيان ونقاط  الصراع. وتحولت معظم الشحنات من المشتقات 
الممتدة عبر الطرق البرية. مما يعرضها للتأخير ويحملها أعباء مالية عالية، حيث تنعكس في أزمة خانقة للمشتقات النفطية. إن مساحات 
شاسعة من الطرق الرئيسية بين المحافظات أصبحت غير قابلة للوصول مما يثير مخاوف بشأن المزيد من القيود المفروضة على إمدادات 
الوقود، وبالرغم من حدوث بعض التحسن، إال أن العديد من الطرق الرئيسية مغلقة أو يصعب الوصول إليها)5(. ونتيجة لهذه الصعوبات أصبح 

يستغرق نقل صهاريج الوقود أكثر من عشرة أيام حيث يتعين على الشاحنات االنتظار والمرور عبر طرق رديئة وطويلة.

2( صعوبة الطرق الربية:

إمكانات الطرق الربية منخفضة للغاية   
بسبب أضرار احلرب على الطرق واجلسور

فرض عوائق وقيود شديدة على حركة النقل عرب  
سلسلة طويلة من نقاط التفتيش املمتدة عرب الطرق  

.الربية حتدث أزمة خانقة للمشتقات النفطية

االضرار اليت حلقت بالطرق الربية بسبب  
عدم الصيانة الدورية يف الوقت احملدد

صعوبة الطرق الواقعة يف املناطق  
اليت حيتدم فيها الصراع

الشكل)7(: صعوبة الطرق الربية

)5( ممجموعة البنك الدولي،، 2017،مذكرة سياسة اليمن رقم)3( جاهزية القطاع الخاص للمساهمة في إعادة اإلعمار والتعافي في اليمن، 23 مايو 2017. .الملحق 1 ص 28.
البنك الدولي، تأمين واردات السلع إلى اليمن، تقييم قيود وخيارات التدخل، 2017 ص 70

Food Security Outlook Update, Increased conflict in Aden threatens further disruption to livelihoods and port activities, August 2019
http://fews.net/es/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/august-2019
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تمثل حالة االنقسام في إدارة الشأن االقتصادي وخاصة المالي والنقدي الناتجة عن الحرب والصراع القائم منذ ما يناهز خمسة أعوام، من 
بين العوامل المغذية ألزمة المشتقات النفطية. حيث خلق تعقيدات وإجراءات مطولة فضال عن تباين توجهات السياسة المالية والنقدية ويمكن 

اإلشارة الى بعض الحاالت ذات الصلة بموضوع المشتقات النفطية منها:

المتزايد على  الطلب  200 مليون دوالر لمواجهة  الى  2 مليار دوالر  باإلضافة  بمبلغ  المركزي عدن  البنك  السعودية في  الوديعة  رغم 
النقد األجنبي ألغراض استيراد السلع األساسية بما فيها المشتقات النفطية)9(، والتي ساهمت في تخفيف حدة أزمة المشتقات النفطية،  إال أن 
محدودية وشحة مصادر النقد األجنبي بصورة عامة  لتمويل الواردات وخاصة الواردات من المشتقات النفطية في استمرار أزمة المشتقات، 
حيث لم تعد تتوفر احتياطيات من النقد األجنبي لدى البنك المركزي سواء للحفاظ على سعر الصرف أو لتمويل احتياجات اليمن من الخارج. 
وفي هذا الصدد قام البنك المركزي في عدن بوضع آلية  للحد من المضاربة على العملة الصعبة وتنظيم  الحصول على النقد األجنبي من 

خالل فتح االعتمادات الستيراد المشتقات. كما اتخذ عددًا من اإلجراءات منها:

اإلجراءات التي تتخذها سير المعامالت المتعلقة بتراخيص استيراد المشتقات من البنك المركزي في عدن وفقا لآللية التي أقرها في هذا 	  
الشأن وعدم امتثال بعض البنوك بهذه اآللية األمر الذي يؤدي الى تعليق او تأخير هذه التراخيص)6(. 

فرض البنك المركزي في صنعاء على البنوك الخاصة عدم فتح االعتمادات المستندية وتحويل األموال إلى البنك المركزي في عدن من 	  
أجل استيراد المشتقات النفطية)7(. 

يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية األخرى بحسب قرار الحكومة في عدن رقم 49 لعام 2019 كما يتم فرض 	  
رسوم جمركية مرة ثانية في ميناء الحديدة)8(.

السماح لمستوردي الوقود الدفع بالريال اليمني بداًل من العمالت األجنبية والتي قد تسهل واردات الوقود المستقبلية.	  
نفذ البنك المركزي في عدن، العديد من عمليات مصارفه لمستوردي المشتقات النفطية، وفقًا لآللية التي أشرنا اليها أعاله منها على سبيل 	  

المثال في يوليو وأغسطس 2019 بمبلغ إجمالي بلغ 170 مليون ريال سعودي، و60 مليون ريال سعودي، من خالل توفير العملة االجنبية 
لمستوردي المشتقات النفطية. وتقديم خدمات المصارفة والتحويل الخارجي لتجار المشتقات النفطية عبر البنوك التجارية وبأسعار تقل 

عن أسعار السوق للعملة األجنبية)10(.  
على الرغم من أهمية هذه اآللية إال أن ثمة تأخير نسبيا في إنجاز معامالت التسهيالت االئتمانية األمر الذي يساهم في استمرار أزمة 	  

المشتقات من  الوقود)11(.

3 ( انقسام اإلدارة االقتصادية للبالد:

4 ( شحة مصادر النقد األجنيب: 

)6(  مركز الدراسات واالعالم االقتصادي، تقرير مؤشرات االقتصاد في اليمن، ابريل 2019.
)7(  مركز الدراسات واالعالم االقتصادي 2019.

.FEWS NET, YEMEN Food Security Outlook, October 2019 to May 2020 )8(
)9( نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن، العدد 45 ، أكتوبر 2019.

)10( مركز الدراسات واالعالم االقتصادي 2019.
)11( االوتشا، نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية، 2019.  ص 6.

)12( مجموعة البنك الدولي، 2017،مذكرة سياسة اليمن رقم)3( جاهزية القطاع الخاص للمساهمة في إعادة اإلعمار والتعافي في اليمن، 23 مايو 2017..
)13( باالستناد الى البنك الدولي، تأمين واردات السلع الى اليمن، 2017 ص 60. واستطالعات فريق النشرة نوفمبر 2019 .

انعكست أزمة المشتقات النفطية في اليمن سلبًا على الوضع االقتصادي المتردي في البالد بحيث ازدادت المعاناة إلى مستويات غير مقبولة. 
وتشير التقديرات إلى أن 50% من الحركة االقتصادية توقفت بشكل عام وعلى وجه الخصوص في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية 
والنقل الداخلي وبين المدن، وطال التأثير السلبي المباشر لألزمة  العاملين في تلك القطاعات، كان من تداعياتها زيادة نسبة البطالة وتسجيل 

عاطلين جدد عن العمل، يضافون إلى قائمة الفقراء الذين يحتاجون للمساعدات اإلنسانية بشكل دوري.

أدى شحة توافر المشتقات النفطية إلى أزمة خانقة في وسائل المواصالت، حيث ارتفعت أجور المواصالت )النقل داخل المحافظة( بنسبة 
تتراوح بين 76% إلى 150% في العديد من المحافظات. بينما زادت أجور النقل المحلي بين معظم المحافظات بنسبة تصل إلى 90% و 
120%, مقارنة بما قبل األزمة)12(. وارتفعت أجور النقل الثقيل في المتوسط بنسب تراوحت بين 160%-71%، على سبيل المثال؛ ارتفعت 
بنسب تراوحت بين 160%-80% في خط عدن –صنعاء ، وبنسب تراوحت بين 71% - 130% في خط الحديدة- صنعاء وذلك مقارنة بما 

قبل األزمة)13(.

مما أدى إلى توقف كثير من سيارات النقل العاملة في الخطوط، خالل فترات األزمة، وهذا ما دفع المسافرين للتكدس داخل الباصات وفي 
بعض األحيان الصعود على أسطحها لكي يصلوا إلى وجهاتهم. كما أن انعدام الوقود تسبب بتوقف سيارات النظافة عن العمل، ما أدى إلى 

تراكم النفايات في الشوارع واحتمال حدوث مخاطر بيئية.

ثانيا:  االنعكاسات االقتصادية ألزمة املشتقات النفطية:

انعكاسات أزمة املشتقات النفطية على أجور النقل: 
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الشكل)8(: إنعكاسات أزمة املشتقات النفطية على أجور النقل

 حيث احملافظات بني النقل أسعار ارتفاع
  و %90 بني االرتفاع نسبة تراوحت

االجرة سيارات يف النقل ،وأجور120%

 بنسبة املدينة داخل النقل أسعار ارتفاع
 على يؤثر وهذا ،%150 و %76 بني تراوحت

اليومية لألعمال والتنقل املعيشية احلياه

 حلاويات الثقيل  النقل أسعار ارتفاع
  بني االرتفاع نسبة تراوحت حيث البضائع

  ، %160 و 71%

أسعار النقل  
الداخلي

أسعار النقل  
بني احملافظات

أسعار النقل  
الثقيل

150%-76%

120%-90%

160%-71%

يبين الشكل )9( انعكاسات أزمة المشتقات النفطية على أسعار السلع الغذائية، حيث يالحظ تزامن متوسط التغيرات الشهرية في أسعار 
المحروقات )الديزل والبترول( مع متوسط التغيرات الشهرية في اسعار السلع الغذائية )القمح، الدقيق، السكر، األرز، الزيت( خالل يناير-
نوفمبر 2019. ان ارتفاع أسعار السلع الغذائية االساسية يجعل الفئات األشد احتياجا وذوي الدخل المحدود أكثر عرضة النعدام األمن الغذائي. 

نتيجة انعكاسات أزمة المشتقات النفطية على الفئات والشرائح الضعيفة.

يظهر التقييم متعدد القطاعات للمواقع فهمًا أعمق النعكاسات أزمة المشتقات النفطية، ضمن الصعوبات التي تلقى اهتمامًا على مستوى 
المديريات فيما يتعلق بالمشاكل المحددة. حيث تمت اإلشارة إلى أن أسعار األدوية هي المشكلة األكثر صعوبة التي تواجه النازحين داخليًا 
والعائدين والمجتمعات المستضيفة، في عدد كبير من المديريات في اليمن. ففي 53% من المديريات كان ارتفاع أسعار األدوية هو إحدى 
المشاكل الرئيسية الثالث األكثر صعوبة التي تواجههم. أيضًا، أشار المدلون بالمعلومات إلى أن أسعار األدوية هي المشكلة األكثر صعوبة 
التي تواجه العائدين في 56% من المديريات، ومن جانب أفراد المجتمعات المستضيفة في 54% من المديريات أشار المدلون بالمعلومات 
إلى ارتفاع أسعار األدوية، كما في مديريتي الوحدة والتحرير في أمانة العاصمة ومديرية خور مكسر في عدن والعديد من المحافظات)14(. 
لقد كانت انعكاسات أزمة المشتقات النفطية أكثر حدة على أسعار األدوية وال يمكن تحملها فهي المشكلة األكثر صعوبة التي تواجه السكان 
وخاصة في المناطق النائية التي تتطلب السفر إلى المدن للحصول على األدوية وهنا يواجه المواطن األمرين في نفس الوقت ارتفاع تكلفة 

النقل وارتفاع أسعار الدواء.

انعكاسات أزمة املشتقات النفطية على أسعار السلع الغذائية

انعكاسات أزمة املشتقات النفطية على أسعار األدوية:

يناير فرباير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب
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متوسط تغري أسعار السلع الغذائية (قمح، دقيق، سكر، أرز، زيت) %متوسط تغري أسعار املحروقات ( ديزل ، بترول) %

الشكل)9(: متوسط التغري الشهري أسعار املحروقات وأسعار السلع الغذائية 2019 )%(

الـمصدر: باالستناد اىل منظمة االغذية والزراعة، السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، النشرة الشهرية ملراقبة السوق، االعداد 42-52 يناير- نوفمرب  2019.

)14( أوتشا، وأخرون، 2019، التقرير الشامل للتقييم متعدد القطاعات للموقع، 2019.



GGDP $$
اإلقتتصادية واإلجتماعيةاإلقتصادية واإلجتماعية

اليمناجلمهورية اليمنية

اليمن دات
ستج

امل
املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمنالعـدد )46( يناير ، 2020 - الصفحة ) 7 (

GDP $$
اإلقتصادية واإلجتماعيةاإلقتصادية واإلجتماعية

اليمناجلمهورية اليمنية

اليمن دات
ستج

امل GDP اإلقتصادية وواإلجتماعية$$
اليمناجلمهورية اليممنية

اليمن

اإلنتاج الزراعي والعملية الزراعية: تعاني المحاصيل الزراعية في معظم المحافظات أوضاعًا مأساوية وتعذر ري المزروعات نتيجة 
استمرار تكرار أزمة المشتقات النفطية وخصوصا في وقود الديزل، مما تسبب في أضرار ُوصفت بالكارثية. تهدد أزمة المشتقات النفطية 
بهالك مئات اآلالف من الهكتارات الزراعية في تهامة ومحافظات حضرموت، وصعدة، وحجة، وإب، وتعز، والمحويت، ولحج، وذمار 

وأبين ومحافظة الجوف.
الوقود  أزمات  نتيجة  اليمن  في  الزراعي  القطاع  ثلثي  من  أكثر  وتضرر 
أزمة  انعكاسات  وتكون  يمنية،  ومحافظات  مناطق  تضرب  التي  المتكررة 
ُيعد  حيث  زراعيين  موسمين  بين  األزمة  ظهور  عند  أشد  النفطية  المشتقات 
كارثة حقيقة. كما حصل في األزمة األخيرة سبتمبر 2019 فإن أزمة الديزل 
في  المزروعة  الحبوب  محاصيل  بتلف  هددت  أسعاره  في  الكبير  واالرتفاع 
األمطار  موسم  انقضاء  وإن  خاصة  حصادها،  حان  والتي  الصيفي،  الموسم 
حائز  مليون   1.2 تضرر  لقد  األخيرة.  الوقود  أزمة  بدء  مع  تزامن  الحالي 
الواحد  الُمزارع  أن  إلى  التقديرات  وتشير  المحافظات  مختلف  في  زراعي 
يحتاج في المتوسط إلى نحو 2000 لتر من الوقود لري زراعته.  أن محاصيل 
الحبوب في أغلب المناطق تضررت واتلفت، إذ عجز المزارعون عن ريها، 
في حين يكافح المزارعون إلنقاذ حصادهم بالري المتواصل؛ لتجنُّب خسارتها 

قبل النضوج.

يعتمد أغلب مزارعي الخضراوات والفواكه والحبوب في اليمن على المياه 
اآلبار  مياه  على  تعتمد  التي  المزروعة  المساحة  نسبة  تقدر  حيث  الجوفية، 
بحوالي 36%. وتسبب توقف الكثير من المضخات في تلف المحاصيل، وبذلك 

فإن التأثير على المستهلكين والمزارعين سيستمر إلى أمد يمتد وفًقا للدورة الزراعية. 

ضهم  كما تتسبب أزمات الوقود المتتالية باضطراب في العملية الزراعية ككل، ودفعت بآالف المزارعين لإلحجام كلّيا عن العمل في ظل تعرُّ
للخسائر بصورة متكررة، زيادة على ذلك ينفق المزارعون كثيًرا على الحراثة والَبذور )بكل الوسائل المتاحة( وبتكلفة أكثر، ومع بلوغ الموسم 
الزراعي منتصفه تظهر أزمة وقود خانقة تقضي على كل شيء. ولم ينتِه األمر عند هذا الحد، فالقطاع الزراعي الذي يشغِّل أكثر من ثلث 
العمالة في اليمن، ان 29.2% من العاملين كان عملهم الرئيسي في الزراعة، لترتفع هذه النسبة الى 40.9% عند إضافة المنتجين الزراعيين 

الستخداماتهم الخاصة)15(، لقد ُتركت أزمة المشتقات النفطية مئات المزارع دون زراعة.

من  المنتجات  أسعار  ارتفاع  على  ينعكس  وهذا  الزراعي  اإلنتاج  تكلفة  ارتفاع  باليمن  المحلية  األسواق  في  الوقود  أزمة  تداعيات  ومن   
الخضراوات والفاكهة -وحتى الحبوب- على نحو مبالغ فيه، يقابله تدهور في القدرة الشرائية لدى المواطنين، وربما انعدامها، خصوًصا مع 

انقطاع الرواتب منذ عام 2016. 

لتلبية  اليمني إلى االعتماد على الطاقة الشمسية كحل مصيري  بالتحديات المجتمع  ونظرا لالنعكاسات السلبية، ألجأ هذا الموقف المليء 
احتياجاته األساسية من الكهرباء. وهكذا حققت تقنيات الطاقة الشمسية انتشارًا متزايدًا في السوق باعتبارها السبيل الوحيد للحصول على 
الكهرباء وكبديل جديد لمنتجي الكهرباء المستقلين الصغار الذين يستخدمون الديزل ويفرضون رسوما باهظة وغير المنتظمة إمداداتهم غالبا. 
البلد، فضاًل عن  لتحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية في  الشمسية  الطاقة  تكنولوجيا  بها  تبشر  التي  ومما ساعد على هذا اإلمكاناُت 

االنخفاض النسبي في أسعارها)16(.

انعكاسات أزمة املشتقات النفطية على االنتاج الزراعي والكهرباء: 

الشكل)10(: املساحة املزروعة حسب طرق الري يف اليمن 2018)%(

مياه الغيول

 األمطـــــار

املياه اجلوفية (أبار)

مياه السيول

%49

%13
%2

%36

الـمصدر: كتاب االحصاء الزراعي 2018

)15( منظمة العمل الدولية، مسح القوى العاملة 2014.
)16( البنك الدولي، المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تقييم أوضاع أنظمة الطاقة الشمسية في اليمن ، مايو 2017.

املصدر: املوقع بوست - هاين جود – حضرموت، 20 نوفمرب2017 متاح على املوقع:
https://almawqeapost.net/reports/25120

اإلطار )1( أزمة الديزل هتدد زراعة القمح يف وادي حضرموت:
أزمة كل موسم: يشكو المزارعون بوادي حضرموت من أزمة الديزل خالل مواسم القمح بالسنوات األخيرة، األمر الذي دفع البعض 
إلى اإلقالع عن زراعة القمح الذي يمثل موردا أساسيا. فقد انخفضت زراعة القمح إلى قرابة 80 %، من أسبابها أزمة المشتقات النفطية.

كلفة عالية وعائد منخفض: يتطلب الفدان الواحد قرابة ثالثة براميل من الديزل، أي 600 لتر خالل موسم زراعة القمح الممتدة 
من أكتوبر حتى فبراير، فضال عن أجرة مركبة الحراثة، التي يصل متوسط كلفتها إلى 3500 ريال/ ساعة، ناهيك عن المبالغ التي 
يحتاجها مقابل أجور األسمدة والعمال. التقديرات تشير إلى أن حصاد الفدان الواحد من القمح 10 أكياس عبوة 50كجم، فيما يتراوح سعر 

الكيس الواحد من 9000 الى 12000 ريال يمني.
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انعكاسات أزمة املشتقات النفطية على الكهرباء: تعيش معظم المحافظات 
أوضاعًا مأساوية نتيجة أزمة المشتقات النفطية ونقص الوقود وارتفاع أسعاره 
انخفضت  التي  الوقود  باستخدام  الكهرباء  توليد  مستوى  على  سلبا  انعكست 
بنسبة 77% منذ عام 2015. وفي نفس الفترة، انخفضت انبعاثات األضواء 

الليلية من اليمن بمقدار الثلثين)17(.  

ومنذ بداية األزمة في اليمن ال تزال خدمة الكهرباء العمومية منقطعة في 
معظم المحافظات اليمنية، حيث تبلغ نسبة المواطنين الذين ال يحصلون على 
الكهرباء العامة 90% من إجمالي عدد السكان. ولم يشهد أي تحسن معتبر 
في خدمة الكهرباء العامة  وإن  بنسب متفاوتة  ففي بعض المناطق وخاصة 
المناطق الشمالية والغربية، حيث تشهد هذه المناطق انقطاع شبه تام لخدمة 
الكهرباء العامة منذ بداية الحرب ، وتنتشر في هذه المناطق خدمة الكهرباء 
التجارية ذات التكلفة المرتفعة، حيث يصل سعر الكيلو إلى 280 ريال مقارنة 
بـ 6 ريال سعر الكيلو العمومي قبل الحرب، وبنسبة ارتفاع 4400%، مقارنة 
بسعر الكيلو/وات قبل الحرب، باإلضافة إلى فرض رسوم اشتراك أسبوعية 
تبلغ 300 ريال)18( يدفعها المشترك سواء  استهلك كهرباء ام لم يستهلك، وهو 
ما يعد استغالال لحاجة المواطنين لخدمة الكهرباء. ومع تكرار أزمة المشتقات 
النفطية، يقوم أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة من حين آلخر برفع أسعار 
التيار الكهربائي إلى 350 و 400 ريال للكيلو باإلضافة إلى رسوم االشتراك 

األسبوعية. 

وفي المناطق الجنوبية والشرقية حيث تتوفر خدمة الكهرباء العمومية نوعا 
ما في معظم المحافظات. ومع ذلك تؤدي أزمة المشتقات النفطية إلى انقطاع 
الكهرباء. حيث وصلت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الى 6 ساعات، مقابل 
الصيف ومع  في فصل  الكهربائي، خصوصا  للتيار  توصيل  ساعة ونصف 
ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، األمر الذي يجعل من الكهرباء ضرورة 
ملحة ال يمكن االستغناء عنها بالنسبة للمواطنين. وال يكاد يمر أسبوع كامل 
النفطية  المشتقات  في  أزمة  هناك  تكون  أن  دون  عدن  في  المواطنين  على 
لتنفرج بعدها أليام ليستعد بعدها المواطنون لمجابهة أزمة جديدة. وهذا يدل 

على انعكاس أزمة المشتقات النفطية على معظم المناطق اليمنية.

مرارة  تزيد  النفطية  املشتقات  أزمة  اإلطار)2( 
املعاناة اليومية لليمنيني:

والمعامل  التجارية  المحال  وماّلك  مواطنون  يشكو 
من  بمرارة  اليمنية  المناطق  كافة  في  المهنية  والمشاغل 
للحياة  األساسية  االحتياجات  تلبية  في  اليومية  المعاناة 
المعيشية وتوفير متطلبات استمرار أعمالهم، مثل البنزين 
المتطلبات  من  العديد  على  اإلنفاق  وزيادة  والديزل 
الضرورية، كتوفير المياه، واألهم شراء وسائل اإلضاءة 
الطاقة  توفير  في  أكبر  بشكل  المعاناة  تتجسد  إذ  البديلة، 

الكهربائية..
شهريًا  »أدفع  يقول:  التجارية،  الكهرباء  يف  مشترك 
نحو 12 َالف ريال لتسديد فاتورة الكهرباء التي تشكل عبئًا 
الذي  األمر  أعوام،  منذ ثالثة  بينما راتبي متوقف  كبيرًا، 
اضطرني إلى العمل في البناء لتوفير ما تيّسر من تكاليف 
المنزل  إيجار  مثل  العامة،  والخدمات  المعيشية  الحياة 
الكهرباء  في  اشتراكه  أن  ويقول  والماء«.  والكهرباء 
الخاصة كان اضطرارًا بعد توقف الكهرباء الحكومية التي 
كان يعتمد عليها أغلب السكان في صنعاء وعموم المناطق 

اليمنية، وكانت ال تكلفه أكثر من ألفي ريال شهريًا.
تتطلب  مهنة  في  »أعمل  يقول  للخياطة  مشغل  صاحب 
التزام العمل واإلنتاج لكي أحصل على قوت يومي، ألنه 
عندما أتعرقل أو أنشغل طوال الوقت بالبحث عن كهرباء 
يتراجع  الكهربائي،  المولد  لتشغيل  وبترول  وإضاءة 
يجعلني  الذي  المناسب  الدخل  على  أحصل  وال  إنتاجي، 

أعيل أسرة مكونة من ثمانية أفراد«.

https://www.alaraby.co.uk/home:املصدر: متاح على املوقع

الشكل)11(: إنعكاسات أزمة املشتقات النفطية على الكهرباء

ارتفاع الكهرباء اخلاصة

العامة الكهرباء انقطاع 

الليلية األضواء اخنفضت 

اخنفاض توليد الكهرباء 

خلدمة  استغالل حاجة املواطين  
الكهرباء

90%
 الكهرباء على حيصلون ال الذين املواطنني نسبة

 يف حتسن أي يشهد ومل .السكان من %90 العامة
العامة الكهرباء خدمة

77%
  بنسبة الوقود باستخدام الكهرباء توليد اخنفاض

  األضواء انبعاثات واخنفضت .2015 عام منذ 77%
الثلثني مبقدار اليمن من الليلية

ريال  400–350
  مولدات أصحاب يقوم النفطية املشتقات أزمة تكرار مع

  400 و 350 إىل التيار أسعار برفع اخلاصة الكهرباء
  .األسبوعية االشتراك رسوم إىل باإلضافة للكيلو ريال

04
03
02
01

05

https://blogs.worldbank.org/ar/node/17829  ،2018 17( سارة بديعي، لمحة عن الكهرباء في اليمن: مدونة البنك الدولي، 4 ديسمبر(
http://economicmedia.net/?p=2143    ، 2019  18( مركز الدراسات واالعالم االقتصادي، ابريل ، أكتوبر(
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انعكست أزمة المشتقات النفطية على عمليات القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي. يدير القطاع الخاص معظم األنشطة االقتصادية 
في اليمن لتصل مساهمته إلى نحو 90% من االنتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة وتشير التقديرات إلى أن أزمة المشتقات 
النفطية تؤدي إلى توقف نصف عدد المصانع في اليمن، حيث تشير الغرفة التجارية والصناعية إلى إن أكثر من 350 مصنعًا توقفت عن 
العمل، بسبب أزمة المشتقات النفطية وفقد أكثر من 980 ألف عامل مصادر أرزاقهم)19(. كما تؤدي أزمة المشتقات النفطية إلى ارتفاع تكاليف 
االنتاج الصناعي بما فيها من تفرعات وأنشطة والتي تتأثر جميعها نتيجة األزمات المتكررة وتأخر اإلمداد من المشتقات النفطية، مما يتسبب 
في انخفاض إنتاج المنشآت الصناعية والخدمية. كما تقوم المنشآت بوقف نشاطها مؤقتًا خالل أزمة المشتقات النفطية وخفض دوامها إلى 
النصف مما يرفع تكاليف اإلنتاج والنقل والتخزين. ويساهم في تدني إنتاجية وعائدات القطاع الخاص وتقليص قدرته على التوسع وتوليد 

فرص العمل والدخل.

تنعكس أزمة المشتقات النفطية في اليمن في بروز ظاهرة السوق السوداء حتى توسعت وأقامت سوقًا موازيًا للسوق الرسمي للمشتقات 
النفطية مما يؤدي الى عدم استقرار الوضع التمويني والسعري للمشتقات النفطية. وهذه المشتقات النفطية في السوق السوداء تعد مصدر 
اتالف للماكينات والمعدات والمحركات المختلفة نتيجة ضعف االلتزام بمعايير الجودة وسالمة خاصة  من حيث النقاوة و ضبط معيار التعبئة.  
باإلضافة الى ذلك؛ فإن عدم تخزين المشتقات النفطية وفق المعايير المتبعة وتكدس كمياته، والتي تباع بالسوق السوداء يؤدي الى  كثير من 
الخسائر التي تخلفها الحرائق سواء  في احتراق سيارات و محالت تجارية أو  حتى في المشتقات النفطية التي كان يبيعها تجار السوق السوداء. 
وفضال عن ذلك كله؛ يتولد عن السوق السوداء للمشتقات النفطية مخاطر جمة على االقتصاد الوطني في جوانب عدة منها تلك المتصلة بسوق 

الصرف و كذا التهريب.

انعكاسات أزمة املشتقات النفطية على األنشطة الصناعية والقطاع اخلاص: 

انعكاسات ازمة املشتقات النفطية على بروز ظاهرة السوق السوداء للمشتقات النفطية: 

يبين الشكل )12( انعكاسات أزمة المشتقات النفطية في اليمن على تكلفة الحد األدنى للسلة الغذائية للبقاء على قيد الحياة. حيث يالحظ تزامن 
التغيرات الشهرية في أسعار الديزل )المنحنى باللون األحمر( مع تكلفة الحد االدنى للسلة الغذائية للبقاء على قيد الحياة )العمود باللون األزرق( 
ومعدل التغير الشهري لتكلفة السلة )المنحنى باللون األسود( خالل يناير2018 -نوفمبر 2019. ففي سبتمبر 2018 أرتفع سعر الديزل بنسبة 
25.4% وبالنتيجة، ارتفعت تكلفة الحد االدنى للسلة الغذائية للبقاء على قيد الحياة بحوالي 26.2%. وعلى العكس من ذلك في ديسمبر 2018 
انخفض سعر الديزل بنسبة 24.6% وبالنتيجة انخفضت تكلفة الحد األدنى للسلة بحوالي 13.1%. وخالل سبتمبر وأكتوبر من العام 2019 
ارتفع سعر الديزل بنسبة 16.3% و15.2% على التوالي. في المقابل ارتفعت تكلفة الحد األدنى للسلة بحوالي 2.8% و2.5% خالل نفس 
الفترة. وفي نهاية نوفمبر 2019 ساهم تراجع أسعار الديزل بنسبة 20.7% في تراجع تكلفة السلة بحوالي 5.6%. وتركزت انعكاسات أزمة 
الوقود على تكلفة الحد األدنى للسلة الغذائية للبقاء على قيد الحياة من خالل حلقات سلسلة توفير السلة الغذائية إلى المستهدفين في جوانب 

تكاليف إنتاج الغذاء وتخزينه ونقله. وبالتالي، ارتفعت األسعار في مختلف حلقات سلسلة تكلفة الحد االدنى للسلة الغذائية .

ثالثا:  االنعكاسات االجتماعية ألزمة املشتقات النفطية :
االنعكاسات على تكلفة احلد االدىن للسلة الغذائية للبقاء على قيد احلياة:
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تكلفة أدين سلة غذائية (ريال)معدل تغري تكلفة السلة %معدل تغري سعر لتر الديزل%

الشكل)12(: تكلفة ادىن سلة غذائية)ريال( التغري الشهري لسعر لتر الديزل)%( للفترة يناير 2018 -نوفمرب 2019

الـمصدر: باالستناد اىل منظمة االغذية والزراعة، السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، النشرة الشهرية ملراقبة السوق، االعداد 42-52 يناير- نوفمرب  2019..

)19( االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة. أكتوبر 2019.
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ال تختلف خدمة المياه العامة عن الكهرباء حيث تعاني معظم المناطق اليمنية من انقطاع خدمة المياه ، وانعكست أزمة المشتقات النفطية 
على ارتفاع أسعار المياه بشكل كبير. حيث ارتفعت أسعار صهاريج المياه بنسب متفاوتة بين 100 – 300%، كما هو الحال في مدينة تعز 
التي تشهد ازمة مياه خانقة منذ فبراير 2019 ، وكذلك في أمانة العاصمة، حيث بلغ سعر صهريج المياه في ظل أزمة المشتقات النفطية حوالي 
12 ألف ريال، مرتفعا من 4-5 الف ريال قبل أزمة المشتقات النفطية، ويصل إلى 18 ألف ريال في محافظة تعز وفي محافظة الحديدة 8 ألف 

ريال، وفي محافظة حضرموت ومحافظة عدن  6 ألف ريال)20(.

تنعكس أزمة المشتقات النفطية على العمليات اإلنسانية، حيث تعاني منظمات اإلغاثة والعمل اإلنساني بشدة من عدم توفر الوقود الالزم مما 
يشكل صعوبات أمام جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني، من حيث نقل المساعدات إلى المرافق التي تدعمها، وتقديم المساعدة المنقذة 
للحياة، و تعليق دعم األطفال المصابين بسوء التغذية، وتقليل توزيع الغذاء والمياه. وخالل أزمة المشتقات النفطية األخيرة أثر نقص الوقود 
منذ شهر سبتمبر 2019 على العمليات اإلنسانية. وقد أثر ذلك سلًبا على سبل العيش وتفاقم التحديات اللوجستية التي واجهت بالفعل عملية 
تقديم المساعدة. وتأخير توصيل الغذاء واألدوية إلى المجتمعات المحلية وخاصة إلى المجتمعات النائية منها، إن صعوبة الوصول الفوري إلى 
األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية العاجلة قد يعني إمكانية تعرض الماليين من الناس للمجاعة، السيما النساء واألطفال الذين 

يعانون بالفعل من الجوع.

 FEWS(وفقًا للتحليل الذي أجرته شبكة اإلنذار المبكر للمجاعة
النفطية  المشتقات  أزمة  فإن   ،2019 نوفمبر  في   ،)NET
)االنخفاضات الكبيرة في واردات الوقود وارتفاع أسعارها( تمثل 
أسوأ الحاالت المرجحة التي تزيد من خطر المجاعة )المرحلة 5 
تفاقم  IPC( حيث  الغذائي  المتكامل لألمن  التنصيف المرحلي  من 
بسبب  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام  من  بالفعل  الشديدة  المستويات 
انعكاسات أزمة المشتقات النفطية التي تؤدي إلى المزيد من صدمات 
األسعار للسلع الغذائية األساسية، يواجه أكثر من 12 مليون شخص 
عجز كبير في استهالك الغذاء، وبالتالي االنخراط في استراتيجيات 
سلبية من أجل محاولة تلبية احتياجاتهم الغذائية . تؤدي هذه العوامل 
الغذائي لخطر  أمنها  يتعرض  التي  األسر  إلى زيادة عدد  مجتمعًة 
استمرت  إذا  )المرحلة5(. ال سيما  الكارثة  إلى مستويات  التدهور 

أزمة المشتقات النفطية لمدة 3-4 أشهر أو أكثر)22(. يبين الشكل )13( أن نسبة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي )المرحلة 4+3 
حالة أزمة أو طوارئ( أرتفع الى حوالي %70 عام 2019 بزيادة 20 نقطة مئوية مقارنًة بنتائج تحليل التصنيف المرحلي في 2016. تضيف 

وتؤدي انعكاسات أزمة المشتقات النفطية على قطاع المياه إلى تداعيات كارثية في ظل انهيار متسارع لألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والمعيشية على حياة ماليين السكان اليمنيين. ونتيجة لشحة الوقود تعتمد معظم شبكات المياه في المناطق المعرضة لخطر المجاعة بشكل 
كبير على المساعدات اإلنسانية لتوفير الوقود أو الخدمات األخرى في إطار المساعدات اإلغاثية المقدمة للشعب اليمني، تشير التقديرات إلى 
أن حوالي 55% من السكان ال يستطيعون الوصول إلى مصادر المياه اآلمنة. نتيجة لذلك، يلجأ الناس بشكل متزايد إلى مصادر المياه غير 
المحسنة. هذا األمر يزيد من خطر اإلصابة بأمراض اإلسهال التي تؤدي بدورها إلى تدهور الحالة التغذوية، وفي بعض الحاالت، إلى زيادة 
خطر الوفاة. على الرغم من أن المياه المنقولة بالشاحنات أو المياه المعبأة في زجاجات قد توفر مصادر مياه أكثر أمانًا، فقد ارتفعت أسعارها 
بشكل كبير حيث ارتفعت بنسبة 65% في بعض المناطق)21(. وحتى أغسطس 2019، يحتاج 17.8 مليون نسمة إلى مساندة لتلبية احتياجاتهم 
البيئي، منهم 12.6 مليون نسمة في حاجة ملحة إلى هذه الخدمات. وقد ترتب على صعوبة إمكانية  المياه واإلصحاح  األساسية في مجال 

الحصول على المياه، تفشي أمراض متتالية كالكوليرا والدفتريا على مدار استمرار أزمة المشتقات النفطية.  

انعكاسات أزمة املشتقات النفطية على املياه:

انعكاسات أزمة املشتقات النفطية على العمل اإلنساين:

انعكاسات أزمة املشتقات النفطية على األمن الغذائي وسوء التغذية:
الشكل)13(: حالة انعدام األمن الغذائي يف اليمن 2014-2019)%(

املرحلتني 4+3 ( انعدام أمن غذائي)الشدة واحلد األدىن (املرحلة 1 و 2)
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)20( مركز الدراسات واالعالم االقتصادي، أكتوبر 2019
.FEWS NET, YEMEN Food Security Outlook, October 2019 to May 2020  )22( )21( االوتشا، نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية في اليمن 2019.   

 YEMEN IPC, 2014 - 2019الـمصدر: 
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أزمة الوقود المستمرة تحديات تفاقم سوء التغذية. ويشهد اليمن حاليًا واحدًا من أعلى معدالت سوء التغذية المزمن في العالم، حيث يموت 
طفل واحد كل 10 دقائق ألسباب يمكن الوقاية منها. ويعاني حوالي 1.7 مليون طفل من سوء التغذية الحاد المتوسط ويعاني حوالي 357000 
طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم، فيما تصل معدالت سوء التغذية الحاد العالمي إلى 28% في بعض األماكن، أي حوالي 

ضعفي حد الطوارئ البالغ %15)23(.

تنعكس أزمة المشتقات النفطية على متابعة األطفال للتعليم وقدرة األسرة على تلبية احتياجات الطفل، ان االسرة التي لديها 3 أطفال تحتاج 
إلى 600 ريال يوميا على األقل أجور مواصالت للمدرسة أي حوالي 18000 ريال شهريا وهذا يمثل ثلث دخل األسرة الشهري)24(. وبالتالي 
تواجه األسرة صعوبة كبيرة في توفير أجور نقل األطفال إلى المدارس نتيجة أزمة المشتقات النفطية. وبشكل عام توجد صعوبة في توفير 
أجور النقل للطالب في مختلف مراحل التعليم، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف وسائل وأدوات التعليم في المرافق والمنشآت التجارية. وفي أحسن 

األحوال يضطر الطالب إلى التزاحم في وسائل المواصالت والتخفيف في الوجبات الغذائية مما قد يعرضهم للمخاطر.

االنعكاسات على التعليم: 

االنعكاسات السلبية الكبيرة ألزمة المشتقات النفطية على األوضاع االقتصادية واالجتماعية والمعيشية للمواطنين، تتطلب معالجات عاجلة 
ومستدامة ،أهمها ما يلي:

1( إزالة جميع القيود التي تؤثر على استيراد الوقود التجاري. وهذا يقتضي أمرين هما :

األول: من األهمية بمكان تطوير نظام آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش )UNVIM( من أجل الحد من أوقات التأخير والتكاليف في 
ميناء الحديدة.

الثاني: توفير النفط الخام لمصافي عدن، والذي بدوره سيعمل على إنعاش المصافي من الركود الحاصل،  إضافة إلى  تغطية السوق 
المحلية من المشتقات النفطية وبالتالي زيادة العرض و تقليص فجوة الطلب.

2( تسهيل حركة النقل وصيانة الطرق وفتح الطرق المغلقة، وضمان الحد األدنى من التفتيش بما يضمن سرعة وصول صهاريج المشتقات 
تقييم شامل لتشخيص االحتياجات اإلنمائية وإعادة تأهيل الطرق  يتم إجراء  المتوسط،  المدى  المحافظات. وعلى  النفطية وانتقالها بين 

والجسور.

التجاري  التمويل  وتسهيل  المستوردة  النفطية  المشتقات  لشراء  الصعبة   العملة  توفير  في  اليمني  المركزي  البنك  دور  و  قدرة  استعادة   )3
لمستوردي المشتقات النفطية. 

4( الحصول على وديعة جديدة تمكن البنك المركزي في عدن من توفير مصادر النقد األجنبي لتمويل الواردات من المشتقات النفطية والحفاظ 
على استقرار سعر الصرف والعملة الوطنية. 

الكميات  توفير  النقد األجنبي مع  لتعزيز مصادر  الخارج  إلى  المسال وتصديره  الطبيعي  الخام والغاز  النفط  استئناف استخراج وانتاج   )5
الكافية من النفط الخام لمصافي عدن لتكريره وتوزيعه على المحافظات حسب االحتياج باإلضافة إلى توفير الغاز وتوزيعه على جميع 

المحافظات باألسعار المعقولة والمناسبة.

6( صيانة وإعادة تشغيل محطة مأرب الغازية وإصالح أبراج وخطوط نقل الكهرباء مع توفير الوقود الالزم لتشغيل محطات الكهرباء. 

7( توعية المواطنين بترشيد استهالك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.

8( إعطاء الملف االقتصادي األولوية التي يستحقها في أي مفاوضات للتسوية السياسية. بما في ذلك تجنيب المواطنين مزيد من األزمات في 
المشتقات النفطية واالقتصادية والمعيشية األخرى.

رابعا: احللول املقرتحة ألزمة املشتقات النفطية  :

)23( مجموعة البنك الدولي، 2017،مذكرة سياسة اليمن رقم)3( جاهزية القطاع الخاص للمساهمة في إعادة اإلعمار والتعافي في اليمن، 23 مايو 2017،
)24( يبلغ متوسط الكسب الشهري في الوظيفة الرئيسية 52500 ريال. أنظر: منظمة العمل الدولية، مسح القوى العاملة في الجمهورية اليمنية 2014.
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