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وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمن

 اخنفضت كمية إنتاج النفط اخلام وصادرات الغاز الطبيعي املسال بـ 76.8% و80.3% على   ●
التوايل عام 2015 مقارنة بعام 2014. وتقدر تكلفة الفرصة الضائعة يف قيمة إنتاج النفط 

وصادرات الغاز حبوايل 2.5 مليار دوالر و1.6 مليار دوالر على التوايل عام 2015.
 توقف مصفاة عدن عن تكرير النفط، واخنفض انتاج مصفاة مأرب بـ 4.8%،  كما اخنفضت   ●

كميات واردات الوقود بـ 65.3%. مما أدى إىل شحة عرض الوقود يف السوق املحلي. 
 اخنفضت كمية مبيعات الوقود من شركة توزيع املنتجات النفطية بـ 65.2% عام 2015. وذلك   ●

بالتزامن مع اخنفاض مبيعات الغاز البترويل املسال (غاز الطبخ) بـ 18.5%. مما أدى إىل أزمة 
غري مسبوقة يف الوقود. 

 تفاوتت حدة أزمة الوقود بني املناطق والقطاعات، فمثالً ، كانت مأرب أقل املحافظات تأثراً    ●
بأزمة الوقود. واخنفضت مبيعات الشركة ملحطات الكهرباء وشركات الطريان ومصانع األمسنت 

بـ 77%، 80.8%، و81.8% على التوايل عام 2015.    
 بلغت أسعار الوقود وغاز الطبخ مستويات قياسية عام 2015. ورغم تراجعها يف الربع األول من   ●

عام 2016، لكنها ظلت أعلى بأكثر من 50% مقارنة بقبل احلرب. وبلغت أسعار الوقود ذروهتا 
يف حمافظة تعز. 

 انكمش الناتج املحلي لقطاع النفط والغاز حبوايل 75.7% مما ساهم يف تراجع دخل الفرد   ●
حبوايل 36.1% عام 2015. وأدى اخنفاض صادرات النفط والغاز حبوايل 84.5% عام 

2015 إىل شحة العملة الصعبة وتدهور قيمة العملة الوطنية وتصاعد التضخم وزيادة الفقر.

 اخنفضت إيرادات موازنة الدولة من النفط والغاز مببلغ 3.7 مليار دوالر عام 2015. مما أجرب   ●
املوازنة على وقف معظم بنود النفقات مبا فيها تعليق صرف اإلعانات النقدية للفقراء وتقليص 

نفقات تشغيل اخلدمات االجتماعية األساسية. 
 أدت أزمة الوقود إىل حرمان السكان من احلصول على خدمات املياه والصحة وبالذات فئات   ●

النازحني، وكذلك، األطفال والنساء الذين يتحملوا عبء نقل املياه على ظهورهم إىل املزنل. 
إضافة إىل تعثر خدمات الرعاية الصحية األولية واملستشفيات العامة.

 تعرض قطاع النفط والغاز ألضرار منها تدمري 91,224 اسطوانة غاز، وتدمري 18 حمطة وقود   ●
وغاز جزئياً  أو كلياً .

حقائق ومؤشرات

إضـــــاءات 

5.8 مليار دوالر الفجوة التمويلية املقدرة للموازنة العامة للدولة   ●
عام 2016، بدون احتياجات إعادة اإلعمار. 

بلغ سعر الصرف يف السوق املوازي حوايل 270 ريال/دوالر يف أبريل   ●
2016 مقارنة بـ 225 ريال/دوالر يف أبريل 2015. 

 غياب الكهرباء من الشبكة العامة كلياً  عن صنعاء وكثري من   ●
املحافظات منذ حوايل 8 شهور.

 واردات الوقود متثل 85 % و15 % من احتياجات السوق املحلي يف   ●
يناير وفرباير 2016 على التوايل.    

(OCHA, Shipment Snapshot, Mar. 2016)                 

14.4 مليون شخص يواجهون انعدام األمن الغذائي. و 1.8 مليون   ●
طفل معرضني خلطر سوء التغذية.    

(OCHA, Humanitarian bulletin, Issue 8, Feb. 2016)     

21.2 مليون (82 % من السكان) حيتاجون إىل مساعدة إنسانية.   ●
منهم 9.9 مليون طفل. و2.4 مليون نازحاً  داخلياً  (31 % أطفال). 

(UNICEF, SitRep, March 2016)                                

يسلط هذا العدد الضوء على قطاع النفط والغاز، وفيما يلي مقتطفات سريعة: 

يمتلك اليمن احتياطي مثبت من النفط الخام يقدر بـ 3 مليار برميل، إضافة إلى احتياطي أولي 
من الغاز قدره 18.215 مليار قدم مكعب. 

حتى عام 2014، لعب القطاع النفطي )نفط وغاز( أهمية عالية في النشاط االقتصادي وتمويل 
إجمالي  من  و%83.3  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   %  24.1 بـ  ساهم  حيث  اليمن،  في  التنمية 
النفط  للدولة. وتعتبر عائدات  العامة  الموازنة  الصادرات السلعية، و45.3% من إجمالي إيرادات 
والغاز أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي االحتياطيات الخارجية من النقد األجنبي، وتمول 

واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف.  

النفط  إنتاج وتصدير  اليمن وتوقف  النفط والغاز األجنبية من  2015، غادرت شركات  وعام 
النفط العالمية بصورة  الخام والغاز الطبيعي المسال كليًا منذ أبريل 2015، كما انخفضت أسعار 
حادة. وتوقف تكرير النفط في مصفاة عدن وحدثت أزمة خانقة في المشتقات النفطية. مما أنعكس 
سلبيًا على المؤشرات والموازين االقتصادية الكلية وساهم بطريقة مباشر وغير مباشرة في تدهور 

الحياة المعيشية لماليين اليمنيين.

أوالً: حملة حول أهمية قطاع النفط والغاز:

أ.د/محمد عبد الواحد الميتمي
 وزير التخطيط والتعاون الدولي

 النفط والغاز يف اليمن .. التعايف ضرورة ملحة..
الخام مقارنة بدول أخرى في  للنفط  اليمن منتج صغير  يعد 
المنطقة، ومع ذلك فقد كان لقطاع النفط الدور الرئيسي في تمويل 
موازنة الدولة وفي تمويل التنمية وتوفير العملة الصعبة الالزمة 
لتغطية واردات السلع الغذائية والرأسمالية منذ مطلع التسعينات 
اليوم  حتى  القطاع  هذا  وظل  اليوم.  وحتى  الماضي  القرن  من 
كبيرة  بنسبة  يساهم  وأسعاره  النفطي  اإلنتاج  تراجع  من  بالرغم 
في الموازين االقتصادية العامة فهو في الوقت الحاضر يسهم بـ 
83.3% من إجمالي الصادرات السلعية، و 45.3% من إجمالي 

إيرادات الموازنة العامة للدولة عام 2014. 

النفط من مشكالت وصعوبات متنامية أبرزها  يعاني قطاع 
وانخفاض   2002 عام  منذ  اإلنتاج  كميات  في  المستمر  التراجع 
استهالك  ارتفاع  مقابل  مؤخرا،  العالمية  األسواق  في  األسعار 
وواردات الوقود، إضافة إلى محدودية االستثمارات وزيادة عدم 
شركات  أعلنت   ،2015 عام  ففي  واألمني.  السياسي  االستقرار 
النفط والغاز األجنبية الحالة القاهرة وغادرت اليمن، وتوقف إنتاج 
وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وحدثت أزمة خانقة 
واشتعال  االقتصادي  النشاط  انكماش  في  ساهم  مما  الوقود.  في 
الوطنية،  العملة  قيمة  وتدهور  الموازنة  عجز  وتفاقم  األسعار 
وبالنتيجة،  األساسية.  االجتماعية  للخدمات  الوصول  وصعوبة 
اليمنيين بطريقة مباشر وغير  المعيشية لماليين  الحياة  تدهورت 
تزال خارج  اليمنية ال  فإن معظم االراضي  ذلك،  مباشرة. ومع 
نطاق أعمال التنقيب واالستكشاف بما في ذلك المناطق البحرية. 

هذا  احتوى  والمخاطر،  التحديات  تلك  تجاوز  سبيل  وفي   
اإلصدار على حزمة من التدخالت واألولويات وأهمها استئناف 
الوضع  إلنقاذ  عاجلة  كأولوية  والغاز  النفط  وتصدير  إنتاج 

االقتصادي والتخفيف من معاناه المواطنين.
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بدأ إنتاج النفط الخام في اليمن بكميات صغيرة عام 1986، وتزايد إنتاج النفط حتى بلغ ذروته عام 2001. وبعد ذلك، بدأ العد التنازلي لكميات إنتاج النفط الخام 
الذي انخفض في المتوسط بحوالي 6.8 % سنويًا خالل الفترة 2001-2014، بسبب اتجاه بعض الحقول نحو النضوب ومحدودية االستثمارات في مجالي التنقيب 
وتطوير حقول اإلنتاج. إضافة إلى تزايد أعمال التخريب للبنية التحتية لقطاع النفط في السنوات األخيرة التي تعرضت لـ 78 هجومًا تخريبيًا خالل عامي 2012-
2013 مقارنة بـ 62 هجومًا خالل السنوات العشرين السابقة. وبالنتيجة، تأثرت أنشطة إنتاج وتصدير وتكرير النفط. فضاًل عن إعاقة جذب االستثمارات النفطية 

األجنبية إلى اليمن. 
وفي عام 2015، انخفضت كميات إنتاج النفط الخام بحوالي 76.8% مقارنة بما كانت عليه عام 2014، بسبب خروج شركات النفط األجنبية وتوقف تصدير 
النفط الخام منذ أبريل 2015. وتفيد البيانات الفعلية األولية أن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ 13.2 مليون برميل فقط عام 2015، بينما كان يتوقع إنتاج 61.8 مليون 
برميل. وبالتالي، تقدر تكلفة الفرصة الضائعة في قيمة إجمالي إنتاج النفط الخام بحوالي 2.5 مليار دوالر عام 2015 )بدون تكلفة األضرار المادية في قطاع النفط(. 

ويتبين من الشكل أعاله، ضيق الفجوة بين حصة الحكومة وإجمالي اإلنتاج مع مرور الزمن، مما يعني تزايد حصة الحكومة )التي وصلت 70 % من إجمالي 
اإلنتاج عام 2013( مقابل تناقص حصة الشركات األجنبية. وارتفعت حصة الحكومة أكثر عقب استحواذها على حقوق االمتياز في القطاع 10 الذي هو على وشك 

النضوب والقطاع 53 عام 2015. 

بدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009، وتبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية للمشروع 6.7 مليون 
طن متري سنويًا.وساهمت عائدات صادرات الغاز فقط بحوالي 6.9 % و 5.1 % من إجمالي إيرادات الموازنة 
في  الحاصل  التدهور  الغاز  إيرادات  تعوض  أن  المحتمل  التوالي. ومن غير  2014 و2015 على  العامة عامي 

إيرادات النفط الناجم عن انخفاض كميات إنتاج النفط.  
وفي عام 2015، انخفضت كمية صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 80.3 % مقارنة بما كانت عليه عام 
2014. بسبب مغادرة الشركات المنتجة للبالد، وبالتالي، توقف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 3 أبريل 
2015. وتشير البيانات الفعلية إلى انخفاض صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري عام 2015، بينما كان 
مخططًا تصدير 6.7 مليون طن متري. وباألخذ باالعتبار أسعار الغاز العالمية، تقدر تكلفة الفرصة الضائعة في 
قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 1.6 مليار دوالر للفترة أبريل- ديسمبر 2015. ويقدر الفاقد في حصة 

الحكومة من صادرات الغاز بحوالي 527.3 مليون دوالر خالل نفس الفترة. 

ثانيًا: الوضع الراهن للنفط والغاز:
1. اجتاهات إنتاج النفط اخلام:

2. اجتاهات إنتاج الغاز الطبيعي املسال:

إمجايل إنتاج النفط اخلام وحصة الدولة منه )مليون برميل(

صادرات الغاز الطبيعي املسال للفترة 2015-2009

تكلفة الفرصة الضائعة يف قيمة إنتاج النفط 
عام 2015 (مليار دوالر(

إمجايل إنتاج النفط اخلامإمجايل حصة الدولة
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قيمــة اإلنتـاجقيمة اإلنتاج الفعلي
الذي كان متوقعا

3.2

0.7

إلنتاج  محليًا  الغاز  استخدام  يعد 
تصديره  عائدات  من  أكثر جدوى  الكهرباء 
االقتصادية  القيمة   تقدر  حيث  للخارج، 
بضعف  الكهرباء  لتوليد  محليًا  الستخدامه 

القيمة االقتصادية لتصديره  
 .)Gerner and Tordo, 2011(  

من  اليمن  حصة  تحسين  سبيل  وفي 
الحكومة  قامت  الغاز،  صادرات  عائدات 
الشركات  مع  العقود  على  التفاوض  بإعادة 
الطبيعي  الغاز  مشروع  في  المساهمة 
المسال. مما ساهم في زيادة حصة الحكومة 
عام 2014. وفي حال استئناف تصدير الغاز 
نصيب  انخفاض  يتوقع  الراهن،  الوقت  في 
الحكومة من صادرات الغاز عما كانت عليه 
عام 2014 بسبب انخفاض األسعار العالمية 

للنفط والغاز بأكثر من 50 %. 

كاملة  توجد جاهزية  الفنية،  الناحية  ومن 
الغاز، ولكن هناك حاجة  الستئناف تصدير 
الحماية  وتأمين  السياسية،  اإلرادة  لتوفر 
توفير  وكذلك  للغاز،  التحتية  للبنية  األمنية 
حماية أمنية للسفن التي ستقوم بنقل شحنات 
الحماية  تكاليف  أن  علمًا  الغاز.  تصدير 
في  بلغت  الغاز  تصدير  لمشروع  األمنية 
دوالر  ألف   700 حوالي  الماضية  الفترة 

سنويًا.

تكلفة الفرصة الضائعة 
يف قيمة إنتاج النفط 

اخلام تقدر بـ 2.5 مليار 
دوالر عام 2015

2009201020112012201320142015البيان/العام

0.4004.5906.8775.0947.6346.6521.311كمية الصادرات )مليون طن متري(

124.9159.8187.2208.6275.9451.6341.1 متوسط سعر الطن/ دوالر

48.7733.71287.11062.52106.13003.7447.2قيمة الصادرات )مليون دوالر( ومنها:

6.9106.1183.4205.9379.6753.563.7            - حصة احلكومة
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تكرير النفط اخلام:

واردات الوقود:                 

3-1

3-2

الوقود املكرر يف مصفاة مأرب عامي 2014-2015 ( ألف طن متري )

قيمة واردات املشتقات النفطية )مليار دوالر(

مبيعات شركة توزيع املنتجات النفطية حسب املنتجات
كميات استهالك الوقود حملياً  )مليون طن متري( خالل 2014-2015 (مليون لتر)
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يمتلك اليمن مصفاتين لتكرير النفط الخام هما مصفاة عدن ومصفاة مأرب. 
من  المحلي  السوق  احتياجات  من   %36 المتوسط  في  المصفاتين  وغطت 
الوقود خالل الفترة 2005-2013.  وتعمل مصفاة عدن منذ 6 عقود وتبلغ 
طاقتها اإلنتاجية أكثر من 60,000 برميل يوميًا، وتقوم بتكرير النفط الخفيف 
الذي يصلها من مأرب. وتوقفت عن العمل نهاية الربع األول من عام 2015 
بسبب األضرار المادية التي لحقت بمنشآتها جراء الحرب والصراعات وعدم 
أنشطة  عن  بيانات  توجد  ال  اآلن  وحتى  مأرب.  من  الخام  بالنفط  تزويدها 

مصفاة عدن خالل عام 2015.  
يوميًا.  برميل   10,000 اإلنتاجية  طاقتها  تبلغ  مأرب،  لمصفاة  وبالنسبة 
الشكل،  ويبين   .2015 عام   %4.8 بـ  المكرر  الوقود  كميات  وانخفضت 
البنزين. وفي ضوء ما  إنتاج  الديزل والمازوت مقابل زيادة  إنتاج  انخفاض 
سبق، انكمش نشاط تكرير النفط وانخفض عرض الوقود في السوق المحلي.

2010 حيث انخفضت كمية مبيعات شركة توزيع  الماضية تجلت أوالها عام  القليلة  السنوات  النفطية خالل  المشتقات  اليمني عدة أزمات في  شهد االقتصاد 
 ،2014 16.9%. وفي عام  الوقود بحوالي  مبيعات  انخفضت كمية  ازدادت حدة األزمة حيث   ،2011 4.8%. وفي عام  الوقود بحوالي  النفطية من  المنتجات 
انخفضت كمية مبيعات الوقود بحوالي 8.6%. أما عام 2015، فقد بلغت األزمة ذروتها حيث انخفضت مبيعات الوقود في السوق المحلي بحوالي 65.2% مقارنة 
بما كانت عليه عام 2014. لقد انخفضت كميات مبيعات البنزين والديزل والمازوت بحوالي 52.8% و69.5% و75.4% على التوالي. ورغم التباين في أسباب 
أزمات الوقود ودرجة تأثيرها على التنمية من مرة إلى أخرى، فإن العامل المشترك بين تلك األزمات هو تدهور موقف الموازنة العامة للدولة وصعوبة توفير النقد 

األجنبي الالزم الستيراد الوقود.

إجمالي  من   %64 حوالي  الوقود  واردات  شكلت 
-2005 الفترة  خالل  الوقود  من  المحلي  االستهالك 

لعدة  العمل  عن  عدن  مصفاة  لتوقف  ونظرًا   .2013
الستيراد  الحاجة  زادت  فقد   ،2015 عام  خالل  شهور 
األولية  البيانات  تشير  ذلك،  ومع  الخارج.  من  الوقود 
إلى تراجع كميات واردات الوقود بحوالي 65.3% عام 
2015 مقارنة بما كانت عليه عام 2014 بسبب القيود 
على االستيراد ومحدودية النقد األجنبي الالزم الستيراد 
الوقود. مما أدى إلى شحة عرض الوقود محليًا، وتفاقم 
مليارات  على  الوقود  واردات  وتستحوذ  الوقود.  أزمة 
الشكل(،  )أنظر  سنويًا  األجنبي  النقد  من  الدوالرات 
وبالتالي تساهم بدرجة ملموسة في زيادة الضغوط على 
ميزان المدفوعات واستنفاد االحتياطيات الخارجية من 
النقد األجنبي. مما يستدعي تحديث وتوسعة مصفاة عدن 

وبناء مصافي جديدة )بعد التسوية السياسية(.

3. اجتاهات إنتاج وواردات الوقود:

4. اجتاهات استهالك الوقود:
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 %37.2 بحوالي  والجوف  مأرب  محافظات  في  النفطية  المنتجات  توزيع  شركة  مبيعات  زادت  فقد  املحافظات،  الوقود حسب  مبيعات  بتوزيع  يتعلق  وفيما 
و29.1% على التوالي. ولذلك، لم تتأثر هاتين المحافظتين بأزمة الوقود نتيجة قربهما من مصفاة مأرب لتكرير النفط. ورغم أن الجدول أدناه يظهر أن عدن ولحج 
والضالع وحضرموت وأبين من أكثر المحافظات تأثرًا بأزمة الوقود، إال أن هذه المحافظات حصلت على الوقود من مصادر أخرى غير شركة توزيع المنتجات 

النفطية بعد شهر أغسطس 2015. 

يظهر  القطاعات،  حسب  الوقود  مبيعات  لتوزيع  وبالنسبة 
الجدول حدوث انخفاض حاد في مبيعات شركة توزيع المنتجات 
الذي تلقى صدمة قوية في  الوقود لقطاع الصناعة،  النفطية من 
على  الوقود  أزمة  من  وللحد   .2015 عام  من  األولى  الشهور 
القطاع الخاص، تم السماح له باستيراد احتياجاته من الوقود منذ 

أغسطس 2015. 
بحوالي  الطيران  لشركات  الوقود  مبيعات  انخفاض  ويالحظ 
80.8%، مما يعكس بجالء مدى الجمود الذي أصاب قطاع النقل 
االتجاه،  نفس  وفي  والصراع.  الحرب  بسبب  اليمن  في  الجوي 
عام   %77 بحوالي  الكهرباء  لقطاع  الوقود  مبيعات  انخفضت 
2015. وهذا يؤكد توقف الكهرباء من الشبكة العامة في الثالثة 
األرباع األخيرة من عام 2015 عن معظم المحافظات اليمنية)1(. 
وبالنتيجة، تم استنزاف جزء من العمالت األجنبية لصالح استيراد 

المولدات الكهربائية الخاصة ومنظومات الطاقة الشمسية.

بسبب  الطبخ(  )غاز  المسال  البترولي  الغاز  في  أزمة  المحلي  السوق  شهد 
الغاز  نقل  لقاطرات  والتقطعات  الغاز  على  الطلب  وزيادة  العرض  انخفاض 
على الطرق. لقد انخفضت كميات الغاز المعروضة لالستهالك المحلي بحوالي  
وتوقف  )مأرب(  صافر  معامل  إنتاج  بانخفاض  متأثرة   2015 عام   %18.5
مصافي عدن منذ فبراير 2015 )أنظر الشكل أدناه(. وفي نفس الوقت، أرتفع 

للعمل  الكهربائية  والمولدات  السيارات  تحويل بعض  بسبب  الغاز  الطلب على 
وبالنتيجة،  الثمن.  ومرتفعة  النادرة  والديزل  البترول  منتجات  عن  بداًل  بالغاز 
ارتفعت أسعار غاز الطبخ بدرجة غير مسبوقة، وتأثرت الحياة المعيشية للسكان، 
واتسعت تجارة الحطب كوقود بديل مما يضر بالبيئة. وتبين األشكال أدناه وفي 
الفقرة التالية رقم 6 تفاوت حدة األزمة من شهر إلى أخر ومن منطقة إلى أخرى. 

)1( توقف إنتاج وتوزيع الكهرباء من الشبكة العامة بصور كلية في معظم المحافظات اليمنية بسبب الصراعات المسلحة وتدني الموارد العامة. ومع ذلك، تم استئناف إنتاج وتوزيع الكهرباء في بعض 

المحافظات الجنوبية خالل الشهور األخيرة. 
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كمية مبيعات شركة توزيع املنتجات النفطية من الوقود حسب املحافظات عامي 2012 و2015 (مليون لتر)

مبيعات شركة توزيع املنتجات النفطية من الوقود حسب القطاعات )مليون لتر(

5. اجتاهات استهالك الغاز البترويل املسال )غاز الطبخ(:
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كميات االستهالك املحلي من الغاز البترويل املسال
)ألف طن متري(



املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمنالعدد ) 14 ( مايـــــو 2016 - الصفحة ) 5 (

أدى شحة عرض الوقود خالل عام 2015 إلى ظهور سوق سوداء وارتفعت أسعار الوقود المحلية بصورة غير مسبوقة بلغت ذروتها في الربع الثاني من عام 
2015 )أنظر الشكل(. مما أدى إلى شلل في حركة الحياة العامة وتدهور حاد في األنشطة االقتصادية واالجتماعية وتفاقم األوضاع المعيشية للسكان. وفي أغسطس 
2015، تم تخفيض السعر الرسمي للبنزين والديزل من 150 ريال/لتر إلى 135 ريال/لتر بما يتماشى مع توجهات تحرير أسعار الوقود. وفي الوقت الراهن، 
يتجاوز سعر بيع البنزين في المحطات الرسمية 200 ريال/لتر. وهذا السعر ال ينسجم مع أسعار الوقود العالمية الرخيصة. وبالنتيجة، تم حرمان المواطن اليمني 

من التمتع بأسعار الوقود الرخيصة عالميًا.

6. األسعار املحلية والعاملية للوقود: 

برتين قبل األزمة
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منو الناتج املحلي احلقيقي لقطاع النفط والغاز %

اجتاهات أسعار الوقود املحلية األسبوعية )الديزل والبزنين: ريال/لتر، والغاز ريال/كيلو جرام( 

 نسبة تغري اسعار الوقود يف مارس 2016 مقارنة مارس 2015 (%)

ثالثًا: أبرز التداعيات االقتصادية واالجتماعية)2(:
انكماش الناتج املحلي اإلمجايل: -1

اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %24 حوالي  والغاز  النفط  إنتاج  شكل 
أعمال  تنامي  رغم  وذلك   .2014-2010 الفترة  خالل  الجارية  باألسعار 

التخريب للبنية التحتية للنفط والغاز خالل المرحلة االنتقالية. 
والغاز  النفط  لقطاع  الحقيقي  المحلي  الناتج  انكمش   ،2015 عام  وفي 
بحوالي 75.7% ، متأثرًا بتدهور الوضع األمني ومغادرة شركات النفط 
النفط  قطاع  تدهور  ساهم  أخرى  عوامل  وبجانب  البالد.  األجنبية  والغاز 
والغاز في انكماش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة تقدر بـ %34.6    
المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  انخفاض  يقدر  وبالنتيجة،   .2015 عام 
مقارنة   2015 عام  فقط  دوالر/للفرد   331 إلى حوالي  الحقيقي  اإلجمالي 
بـ 518 دوالر/فرد عام 2014. مما يعني انزالق مزيد من السكان تحت 

خط الفقر.

)2( لمزيد من المعلومات حول آثار وتداعيات أزمة الوقود وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، أنظر األعداد السابقة لنشرة المستجدات وخاصة األعداد 5، 6، 7، 11، و12. 

Source: Yemen Market Situation Update, March 2016.

Source: Yemen Market Situation Update, March 2016.
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اخنفاض إيرادات املوازنة العامة ودعم الوقود:  

تدين الصادرات وتدهور قيمة العملة الوطنية: 

-2

-3

تعد إيرادات النفط والغاز المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة، حيث ساهمت بحوالي 53.6% من إجمالي اإليرادات العامة للدولة خالل الفترة 2014-2010. 
وانخفضت إيرادات النفط والغاز بحوالي 77.1% عام 2015 بسبب تداعيات الحرب والصراع وانخفاض األسعار العالمية للنفط الخام. وبعبارة أخرى، انكمشت 
إيرادات النفط والغاز بمبلغ قدره 3.7 مليار دوالر عام 2015. وهذا المبلغ الفاقد يتجاوز إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة على التعليم والصحة والحماية 
االجتماعية. مما أجبر الموازنة على وقف معظم بنود النفقات بما فيها تعليق مشاريع البرنامج االستثماري العام، وتعليق صرف اإلعانات النقدية للفقراء، وتقليص 

نفقات تشغيل مرافق الخدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم والصحة والمياه. 

كانت والزالت صادرات النفط والغاز أهم موارد النقد األجنبي في البالد، ومثلت حوالي 82.9 % من إجمالي الصادرات السلعية خالل الفترة 2014-2010. 
انخفاض عائدات صادرات  إلى  البيانات األولية  وتشير 
النفط والغاز بحوالي 84.5% عام 2015، مما ساهم في 

انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بـ %81.1.  
وبالتالي، تآكل احتياطيات البنك المركزي اليمني من 
النقد األجنبي من 4.7 مليار دوالر في ديسمبر 2014 إلى 
2.1 مليار دوالر في ديسمبر 2015، بمعدل -55.3 %. 
وهذا أضعف قدرة البنك المركزي على التدخل لحماية 
سعر الصرف وأجبره على التوقف عن تمويل واردات 
الوقود والسكر بسعر الصرف الرسمي )214.9 ريال/

دوالر(.
المطلوبة  المبالغ  وكبر  الدوالر  لشحة عرض  ونظرًا 
الستيراد الوقود وغيره من السلع، زادت الضغوط على 
من  الموازي  الصرف  سعر  وأرتفع  الصرف،  سوق 
214.9 ريال/دوالر في مارس 2015 إلى حوالي 270 
 .%25.6 زيادة  بمعدل   ،2016 أبريل  في  ريال/دوالر 
المستهلك  أسعار  تضخم  معدل  تصاعد  في  ساهم  مما 

وزادت مستويات الفقر والحرمان.

من جانب آخر، ساعد انخفاض األسعار العالمية للوقود في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة حيث انخفضت إجمالي نفقات دعم الوقود بحوالي %95.7  
عام 2015 مقارنة بما كانت عليه عام 2014. ورغم الجدوى العالية لتثبيت تحرير أسعار وواردات الوقود حاليًا ومستقباًل، إال أن هناك حاجة لتنظيم سوق الوقود 

الدولية  الممارسات  ألفضل  وفقًا 
بما يسمح للمواطن االستفادة من 
انخفاض االسعار العالمية للوقود 

مقابل تحمل أعباء ارتفاعها. 
وقود  أسعار  تحرير  يتم  ولم 
استحوذت  حيث  بعد،  الكهرباء 
و   %37.6 على  الكهرباء 
82.6% من إجمالي دعم الوقود 
على   2015 و   2014 عامي 
الموازنة  وواجهت  التوالي. 
وقود  دعم  مواصلة  في  صعوبة 
ساهم  مما   .2015 عام  الكهرباء 
الكهرباء  محطات  توقف  في 
العاملة بالديزل والمازوت، ودفع 

المواطن واالقتصاد ثمنًا عاليًا.

 )مليار دوالر(البيان/العام
معدل التغري %

% من الناتج املحلي اإلمجايل% من إمجايل اإليرادات

201420152014201520142015
100.0100.031.418.0-10.74.953.7إمجايل اإليرادات العامة ومنها: 

45.322.414.24.0-4.81.177.1إيرادات النفط والغاز   

معدل التغري  %20142015  إمجايل نفقات الدعم ودعم وقود الكهرباء
-22319695.7إمجايل دعم الوقود ومنه:                        )مليون دوالر(

-838.579.690.5دعم الوقود )ديزل ومازوت( للكهرباء           )مليون دوالر(
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اخنفاض صادرات
 النفط والغاز بـ 

%84.5-

شحة الدوالر وتآكل
االحتياطيات اخلارجية بـ

توقف متويل واردات الوقود
والسكر بسعر الصرف الرمسي،

وصعوبة الدفاع عن سعر الصرف

تصاعد معدل التضخم
وزيادة الفقر واحلرمان

%55.3-

زيادة الضغوط على سوق الصرف،
وارتفاع سعر صرف الدوالر ب

%25.6

دعم املشتقات النفطية )مليار دوالر(
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صعوبة الوصول للخدمات االجتماعية األساسية: 4

أدت أزمة الوقود إلى حرمان المواطن من الوصول إلى الخدمات االجتماعية األساسية بما فيها المياه والصحة، حيث يعتبر الوقود ضروريا لتوفير المياه وتشغيل مولدات 
الكهرباء في المستشفيات، ونستعرض تداعيات أزمة الوقود على المياه والصحة وفعالية االستجابة فيما يلي:

يعد اليمن إحدى أكثر الدول شحا في المياه، ففي عام 2013، بلغت نسبة األسر التي 
تحصل على المياه داخل المسكن 29% فقط، ويضطر 23% من األسر للمشي أكثر 
من 30 دقيقة للوصول إلى المياه)3(. وفي عام 2015، أدى شحة الوقود الذي تزامن مع 
انقطاع الكهرباء إلى غياب شبه كلي للمياه من الشبكة العامة.ووفقًا لمنظمة اليونيسف، 
يحتاج 19 مليون شخص من اليمنيين للوصول إلى المياه الصالحة للشرب - نصفهم 
تقريبا من األطفال. وتم اللجوء إلى المياه المنقولة بالشاحنات )وايت(. وبالتالي، ارتفع 
سعر )وايت( الماء بحوالي 200-400 % خالل العام 2015. مما حرم المواطنين 

خاصة ذوي الدخل المحدود من حقهم في المياه.

أدى انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع شحة الوقود إلى تفاقم وضع 
الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الصحية األولية، مما جعل تشغيل 
اكثر صعوبة  المتنقلة  الخدمات  وجعل  أمرًا صعبًا،  الصحية  المرافق 
وذات تكلفة اكبر بكثير من التكلفة االعتيادية. وبالتالي، تدهورت قدرة 
النظام الصحي في توفير الخدمات الصحية األساسية للسكان بما فيهم 
التي  التبريد  سلسلة  الوقود  نقص  ويهدد  والنازحين.  والنساء  األطفال 
من  وحمايتهم  األطفال  تطعيم  وضمان  للقاحات  بالنسبة  حيوية  تعتبر 

األمراض العشرة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

الوقود  لترًا من   5,141,037 اليونيسف ما مجموعه  2015، قدمت  أبريل  منذ 
مياه  معالجة  المحلية ومحطة  المياه  توزيعها على شركات  تم  والبنزين(.  )الديزل 
الصرف الصحي وصندوق النظافة. استفاد منها 4,661,599 مستفيد في 13 مدينة 

والعديد من القرى الريفية في أنحاء اليمن. 
وبدون دعم الوقود، فإنه لم يكن ممكنًا لهذه المدن مواصلة تشغيل شبكات المياه 
بسبب انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق البالد، ووجود صعوبة في تحصيل فواتير 

المياه من المستهلكين.

ضمن منظمات أخرى، قدمت اليونيسيف أكثر من 270,000 لتر من الوقود لـ:
دعم صيانة سلسلة تبريد اللقاحات.	  
دعم بعض المستشفيات الرئيسية التي تقدم خدمات رعاية األمومة والطفولة.	  
دعم أكثر من 100 فريق متنقل في 14 محافظة، لتقديم الخدمات ألكثر من 370 قرية / مجتمع.	  

التبريد المركزية و11 من اصل 17غرفة تبريد على  وقد تم توفير الوقود شهريًا لغرفة 
مستوى المحافظات. كما تم تقديم أكثر من 195,000 لتر من الوقود لصيانة سلسلة التبريد، 

مما ساعد على حماية اللقاحات التي تم استخدامها لتطعيم وحماية قرابة 6.8 مليون طفل. 

فعالية االستجابة:

فعالية االستجابة:
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قطاع املياه: 

قطاع الصحة:

4-1

4-2

رابعًا: مناذج لألضرار  يف قطاع النفط والغاز:
تضرر المكامن والحقول بسبب توقف االنتاج والتصدير. 	  
دفع 	   وعدم  لتكريره،  الخام  بالنفط  تزويدها  لعدم  وتوقفها  عدن،  مصفاة  تضرر 

مرتبات الموظفين )حوالي 300 عامل(.
خسائر فنية في حقول إنتاج النفط ومنشآته. 	  
مغادرة شركات النفط والغاز األجنبية، وفقدان كثير من العاملين في قطاع النفط 	  

لوظائفهم.

تدمير حوالي 91,224 اسطوانة غاز في تعز وصعدة وعدن.	  
تضرر ميناء رأس عيسى النفطي، وأرصفة تفريغ النفط في ميناء الحديدة.	  
تدمير 18 محطة وقود وغاز جزئيًا أو كليًا، بما فيها محطات تمويل الطائرات 	  

في تعز والحديدة وصنعاء. إضافة إلى تدمير محطات غاز مركزي على طريق 
عدن وصعدة. 

تدمير عدد من ناقالت الوقود. 	  
)3( IPC-IG and UNICEF. Yemen National Social Protection Monitoring Survey )NSPMS(: 20122013- Final Report. Brasília: International Policy 

Centre for Inclusive Growth, 2014.
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خامسًا: مصفوفة التحديات واألولويات:
اإلطار الزميناألولويـــــــــــاتالتحديات واملخاطرالقضايا الرئيسة

حتييد قطاع 
النفط والغاز

توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز 	  
الصعبة  العملة  وشحة  المسال.  الطبيعي 

الستيراد الوقود.
مغادرة شركات النفط والغاز األجنبية من 	  

اليمن، وإعالنها الحالة القاهرة. 
توقف تكرير النفط في مصفاة عدن، لعدم 	  

إمدادها بالنفط الخام من مأرب، وتضرر 
بعض منشآتها. 

استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. والبدء بتصدير   -
النفط الموجودة حاليًا في موانئ التصدير.

وتوفير  التصدير.  الستئناف  المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  شركات  دعوة   -
الحماية األمنية لسفن تصدير الغاز )حسب العادة(.  

النفط  شركات  عليها  تسيطر  التي  القطاعات  من  الخام  النفط  تصدير  بدء   -
الوطنية )صافر، وبترومسيله(.

إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة عدن وتزويدها بالنفط الخام من مأرب بصورة   -
منتظمة.

عاجل

تنظيم استرياد 
وتسويق الوقود 

وغاز الطبخ

استيراد 	   إدارة  في  المتبعة  اآللية  قصور 
وتوزيع وتسعير الوقود.

نظام 	   عن  بدال  الطابور  نظام  اعتماد 
الحصص )وفقا لالحتياج في المحافظات( 
)غاز  المسال  البترولي  الغاز  توزيع  في 

الطبخ(.

تحرير أسعار وواردات الوقود وفقًا ألفضل الممارسات الدولية، ومن ذلك   -
إنشاء كيان مؤسسي مستقل يعنى بقضايا الطاقة ويتولى ضمن مهامه: 

*  مراقبة أسعار الوقود وبما يضمن تعديل األسعار المحلية تبعًا لألسعار 
الدولية بصورة دورية، ووضع الفوارق السعرية في حساب مستقل.  

*  اإلشراف على تنفيذ سياسات ومشاريع الطاقة وفقًا لخطط مزمنة.
المرافق  وتشغيل  الكهرباء  لتوليد  الوقود  من  خارجية  منح  عن  البحث   -

الصحية وتوصيل المياه للسكان.
نظام  عن  بدال  المسال  البترولي  الغاز  توزيع  في  الحصص  نظام  اعتماد   -

الطابور.

عاجل ومتوسط 
املدى

للكهرباء 	   الوقود  دعم  تغطية  صعوبة 
بالديزل  العاملة  المحطات  تشغيل  يعيق 

والمازوت.
للمصافي 	   اإلنتاجية  الطاقة  انخفاض 

البترولي  والغاز  الوقود  لتكرير  المحلية 
المسال.

تحرير أسعار الكهرباء )مؤقتًا( بما يسمح بتشغيل المحطات العاملة بالبنزين   -
عاجل والديزل.

توليد  في  بعد  تباع  لم  التي  المسال  الطبيعي  الغاز  احتياطيات  استخدام   -
الكهرباء.

إنشاء  على  الخاص  القطاع  وتحفيز  عدن.  مصفاة  وتوسعة  تأهيل  إعادة   -
مصافي لتكرير النفط الخام الثقيل )مثل نفط المسيلة(.

توسعة معامل تكرير الغاز البترولي المسال.  -

متوسط املدى

توفري احلماية 
األمنية وإعادة 

اإلعمار

للنفط 	   التحتية  للبنية  المتكرر  التخريب 
والغاز. 

وسط 	   الغاز  تعبئة  محطات  إنشاء 
التجمعات السكانية مخالفة للوائح والنظم. 

تعرض ناقالت الوقود والغاز للتقطعات.	  

توفير حماية أمنية فعالة للبنية التحتية للنفط والغاز لتجنب توقف مصافي   -
التكرير وإعاقة التصدير ولجذب االستثمار األجنبي.

التجمعات  وسط  الغاز  تعبئة  محطات  إنشاء  لمنع  واللوائح  القوانين  تنقيذ   -
السكانية. 

مستمر

ومعدات 	   التحتية  البنى  بعض  تعرض 
أوكلي،  جزئي  تدمير  إلى  والغاز  النفط 

وشحة الموارد المحلية.

وضع معايير لترتيب تدخالت إعادة اإلعمار حسب األولوية.  -
حشد الموارد الخارجية إلعادة تأهيل وإعمار المنشآت المتضررة والبنية   -

التحتية، وتعويض المتضررين. 
عاجل ومتوسط 

املدى

اإلصالحات 
اهليكلية

متكاملة 	   استراتيجية  رؤية  وجود  عدم 
لقطاع الطاقة.

النفط 	   إنتاج  كميات  في  مستمر  انخفاض 
الخام منذ عام 2002.

 محدودية االستثمار في مجال االستكشاف 	  
والتنقيب وتطوير حقول اإلنتاج. 

صافر 	   لشركة  المتاح  التمويل  شحة 
توسع  يعيق  مما  بترومسيلة،  وشركة 
على  الموازنة  اعتماد  رغم  أنشطتهما، 

إيرادات هاتين الشركتين.
ضعف الشفافية في بيانات قطاع النفط. 	  
انخفاض أسعار النفط العالمية. 	  

والغاز  النفط  تشمل  الطاقة  لقطاع  المدى  طويلة  متكاملة  رؤية  إعداد   -
والكهرباء، ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة.

تحفيز شركات النفط األجنبية للعودة إلى اليمن لمواصلة أنشطتها السابقة   -
وتوسيعها.

حقول  وتطوير  واالستكشاف  التنقيب  مجال  في  األجنبي  االستثمار  جذب   -
النفط. 

إدارة شركات النفط الوطنية )صافر وبترومسيلة( بمعايير تجارية، تزويدها   -
والغاز.  النفط  عن  والتنقيب  االستكشاف  لتوسيع  كافية  رأسمالية  بموارد 

وتشجيعها على الدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات األجنبية. 
االلتزام بمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية ونشر تقارير منتظمة.   -

وتعزيز الرقابة على نفط الكلفة.
تنويع مصادر الدخل القومي باستغالل الثروة المعدنية.  -

متوسط املدى

معلومات اإلتصال:
أ.عبداملجيد البطلي ملزيد من املعلومات حول موضوعات النشرة، ميكن التواصل مع:   

 الربيد اإللكتروين: aalbataly@gmail.com    موبايل:967771555730+
www.mpic-yemen.org


