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مقدمة

يتضمن التقرير رصدا لمؤشرات االقتصاد وأسعار المواد األساسية والمشتقات النفطية وأسعار صرف 

العملة وكذلك التطورات االقتصادية خالل شهر يناير 2019م. 

تطورات  ايل  باإلضافة  يناير  شهر  خالل  االقتصادية  والتطورات  اإلنسانية  األوضاع  التقرير  يتضمن  كما 

القطاع الخاص 
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أسعار  يف  ارتفاع  نسبة  عدن  المؤقتة  العاصمة  سجلت  فيما   

المواد األساسية خالل شهر يناير 2019م بنسبة ارتفاع بلغت 8 

% مقارنة بشهر ديسمبر 2018م، تلتها محافظة مأرب بنسبة 

اقل  حضرموت  محافظة  سجلت  فيما   ،  %  7 بلغت  ارتفاع 

المحافظات  بين  األساسية   المواد  أسعار  يف  ارتفاع  نسبة 

 %  6 بلغ  ارتفاع  بمتوسط  2019م  يناير  خالل  المستهدفة 

مقارنة بشهر ديسمبر 2018م.

يف  األساسية  المواد  أسعار  ارتفاع  يوضح  انفجرافيك 

بديسمبر  مقارنة  2019م  يناير  خالل  المستهدفة  المحافظات 

2018م ويناير 2015م:

شهدت أسعار المواد األساسية (دقيق، سكر، ارز، زيت الطبخ، 

حليب مجفف ، فاصوليا ، شاهي ، جبن ، زبادي ) ارتفاعا خالل 

المستهدفة  المحافظات  يف  2019م  العام  من  يناير  شهر 

بمتوسط  حضرموت)  الحديدة،  مأرب،  تعز،  عدن،  (صنعاء، 

ارتفاع بلغ 9 % مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي 2018

يناير  الحرب  قبل  بما  مقارنة   %  136 بلغت  ارتفاع  ونسبة  م 

2015م.

صنعاء  العاصمة  سجلت  المركز  رصدها  التي  للبيانات  ووفقا 

أعلى نسبة ارتفاع يف أسعار المواد األساسية خالل شهر يناير 

بنسبة ارتفاع بلغت 12 % مقارنة بشهر ديسمبر 2018م، تلتها 

محافظة الحديدة بنسبة ارتفاع بلغت 10 %، ثم محافظة تعز 

بنسبة ارتفاع بلغت 9 % خالل شهر يناير2019م مقارنة بشهر 

ديسمبر 2018م،

مقارنة بـ ديسمرب18مقارنة بالعام 2015

صنعاءعدنتعزالحديدةمأربحرضموت

نسبة ارتفاع أسعار املواد الغذائية خالل شهر يناير مقارنة بـ :
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أسعار السلع األساسية
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فيما شهدت العاصمة صنعاء اعلى نسبة انخفاض يف أسعار 

بشهر  مقارنة  2019م  يناير  شهر  خالل  النفطية  المشتقات 

 ،16-% بلغ  انخفاض  وبمتوسط  2018م  العام  ديسمبر من 

تلتها محافظة تعز بنسبة انخفاض بلغت %-12 خالل شهر 

فيما  2018م  العام  من  ديسمبر  بشهر  مقارنة  2019م  يناير 

المشتقات  أسعار  يف  انخفاضا  الحديدة  محافظة  سجلت 

النفطية خالل شهر يناير 2019م بمتوسط انخفاض بلغ %-7 

مقارنة بشهر ديسمبر 2018م

سجلت أسعار المشتقات النفطية (بترول ، ديزل ، غاز منزيل) 

خالل شهر يناير انخفاضا يف المحافظات المستهدفة (صنعاء، 

5- % مقارنة  عدن، تعز، مأرب، الحديدة، حضرموت) بنسبة 

 % 134 بنسبة  وارتفاعا   ، 2018م  العام  من  ديسمبر  بشهر 

مقارنة بما قبل االزمة يناير 2019م.

محافظة  سجلت  فقد  المركز  رصدها  التي  للبيانات  ووفقا 

مأرب ارتفاعا بنسبة 3 % يف أسعار المشتقات النفطية خالل 

شهر يناير 2019 مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2018، وهي 

أسعار  يف  ارتفاع  نسبة  سجلت  التي  الوحيدة  المحافظة 

حضرموت  محافظة  شهدت  فيما  النفطية،  المشتقان 

المشتقات  أسعار  استقرار يف  حالة  عدن  المؤقتة  والعاصمة 

من  ديسمبر  بشهر  مقارنة  2019م  يناير  النفطية خالل شهر 

العام 2018م

مقارنة بـ ديسمبر 18مقارنة بالعام 2015

صنعاءعدنتعزالحديدةمأربحضرموت

176%

128%
150%

223%

33%

94%

0% 0%-16% -12% -7% 3%

نسبة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية خالل شهر يناير  2019 مقارنة بـ :

أسعار المشتقات النفطية
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أسعار العمالت ... الريال يعاود التراجع مقابل العمالت االجنبية

ووفقا للبيانات التي رصدها المركز فقد سجل الريال اليمني 

ترجعا أيضا مقابل الريال السعودي خالل شهر يناير2019م، 

الريال  مقابل  السعودي  الريال  ارتفاع  متوسط  بلغ  حيث 

اليمني خالل يناير 2019م بنسبة %7 مقارنة بشهر ديسمبر 

من العام 2018م، فيما سجل الريال السعودي نسبة ارتفاع 

بلغت 163 % خالل يناير 2019م مقارنة بما قبل االزمة يناير 

2015م.

شهد شهر يناير 2019م تراجعا يف سعر الريال اليمني مقابل 

الدوالر األمريكي حيث بلغ متوسط ارتفاع الدوالر مقابل الريال 

اليمني خالل شهر يناير 2019م 6 % مقارنة بشهر ديسمبر 

الدوالر  الريال نسبة تراجع كبيرة مقابل  2018م، فيما سجل 

مقارنة بما قبل االزمة يناير 2015م بنسبة بلغت 156%.

مقارنة بـ ديسمبر 18مقارنة بالعام 2015

ريال سعودي

دوالر

نسبة ارتفاع  أسعار العمالت االجنبية مقابل الريال اليمني خالل شهر  
يناير 2019 مقارنة بـ:

6%

7%

156%

163%

السياسات النقدية
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• البنك المركزي يعلن تحويل مبالغ االعتمادات إىل حسابات 

البنوك التجارية الخارجية.

• وزير التجارة والصناعة يقول أن الحكومة اليمنية شرعت يف 

جهود اإلعمار والتعايف، و 12 مليون يمني يعانون المجاعة و

60 % فقدوا أعمالهم جراء االنقالب الحويث.

• وفد أورويب رفيع المستوى يزور البنك المركزي بعدن.

• األمم المتحدة تعلن عن تسليم أغذية لـ 9.5 ماليين يمني.

أساسية  مواد  استيراد  عن  يعلن  اليمني  المركزي  البنك   •

العام  السعودية خالل  الوديعة  من  دوالر  مليون   314 بمبلغ 

.2018

• محافظ حضرموت فرج البحسني، يصدر قراراً بتشكيل لجنة 

للتخفيف  السكنية واعتماد أسعار مناسبة  اإليجارات  لتقييم 

عن المواطنين.

• وزير االتصاالت وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف 

يصدر قرارا يقضي بنقل مركز إدارة الشركة اليمنية لالتصاالت 

" تيليمن " إىل العاصمة المؤقتة عدن .

الحويث  جماعة  قيام  عن  يعلن  العالمي  الغذاء  برنامج   •

باالستيالء على المساعدات االنسانية والتالعب بها.

• 44 منظمة مجتمع مدين يف اليمن تصدر بيانا بشأن تقارير 

نهب المساعدات يف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

• مكتب ضرائب تعز يعلن عن  ثالثة مليار و مائتين مليون 

 85 بمبلغ  مقارنة   2018 العام  االيرادات خالل  اجمايل   ريال 

مليون يف 2017م.

• عدن: تدشين الورشة الخاصة  بعمل مسؤويل االمتثال يف 

البنوك العاملة يف اليمن التي نظمها قطاع الرقابة على البنوك 

على مدى عشرة أيام.

• الحكومة اليمنية تطالب رسمياً من ألمانيا االتحادية، إعادة 

فتح الحسابات الحكومية التابعة للبنك المركزي اليمني لدى 

بعض المصارف األلمانية.

• عدن تشهد انطالق أعمال اللقاء التشاوري السنوي لقيادات 

تحت  للجمارك  العالمي  باليوم  واالحتفال  الجمارك  مصلحة 

شعار (حدود ذكية لسالسة التجارة والسفر والنقل)

على  الموافقة  وصول  عن  يعلن  اليمني  المركزي  البنك   •

السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 13 بمبلغ وقدرة 

األساسية  السلع  تجار  لعدد من  56  مليون دوالر مخصصة 

المصارفة  أسعار  وان  اليمنية،  البنوك  من  عدد  عبر  مقدمة 

ثابت حسب أسعار العام 2018.

• أعلن البنك المركزي اليمني أن أسعار الصرف ثابتة بـ 440 

الوقت  الغذائية، يف  المواد  استيراد  فيما يخص  للدوالر،  رياالً 

رياالً   590 السوداء  السوق  يف  الصرف  سعر  تخطى  الذي 

للدوالر.

أن  يعلن  زمام  محمد  اليمني  المركزي  البنك  محافظ   •

يتجه  البنك  وأن  دوالر،  مليار   2.8 نحو  بلغ  البنك  احتياطي 

فور  السوق  يف  للتداول  الجديدة  ريال"   100 "فئة   إلصدار 

من  العجز  تغطية  بهدف   2019 موازنة  الحكومة  إعالن 

المصادر غير التضخمية.

اللجنة االقتصادية تكشف عن فضحية فساد يف المضاربة   •

يوم   20 خالل  ريال  مليار   9 الفوارق  وصلت  حيث  بالعملة 

للرقابة  المركزي  للجهاز  التوجيه  الحكومة  رئيس  وتطالب 

والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق يف الموضوع.

• رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، يوجه الجهاز 

بالقيام بعملية مراجعة وفحص  للرقابة والمحاسبة  المركزي 

تقارير البنك المركزي اليمني على خلفية رسالة وجهها رئيس 

الجمهورية  لرئيس  االقتصادي  المستشار  االقتصادية  اللجنة 

بأسعار  بالمضاربة  المركزي  البنك  فيها  اتهم  معياد  حافظ 

 9 ايل  يصل  العملة  بيع  يف  فوارق  هناك  وان  العملة  صرف 

مليار ريال خالل عشرين يوميا فقط.

 "S2" قطاع  يف  العام  النفط  وضخ  انتاج  عمليات  توقفت   •

الشركة  اتخذته  قرار  بعد  شبوة،  بمحافظة  العقلة،  بحقل 

على  لالستحواذ  الصراع  جراء  النمساوية،   "OMV" المشغلة 

بين  اشتباكات  حدثت  قد  وكانت  للشركة،  الخدمات  تقديم 

الجيش ومسلحين قبليين يتبعون رجل االعمال فارس ناصر 

تلك  عن  ونتج  الخام،  النفط  بنقل  للمطالبة  الخبيلي  صالح 

االشتباكات احراق عدد من ناقالت النفط الخام.

التطورات األقتصادية خالل شهر يناير 2019م
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خدمة الكهرباء والمياه

التي تحتاج ايل طاقة  التجارية  المحالت  احتياجات  تلبي   وال 

هناك  كان  لكن  الكبيرة.  والماكينات  الثالجات  لتشغيل  كبر  أ

الطاقة  انظمة  شراء  على  االسر  من  للعديد  كبير  اقبال 

وتصل  الكهربائية،  الطاقة  من  احتياجاتهم  لتوفير  الشمسية 

كلفة الحصول منظومة طاقة شمسية بقدرة 100 امبير فقط 

اىل ما يقارب ألف دوالر امريكي.

الحكومة  سيطرة  تحت  الواقعة  المحافظات  تعتبر  فيما 

حيث  المناطق  من  حاال  أفضل  دوليا  بها  المعترف  الشرعية 

تحت  التي  المحافظات  معظم  يف  العمومية  الكهرباء  تتوفر 

والعاصمة  حضرموت  محافظة  يف  خاصة  الشرعية  سيطرة 

المؤقتة عدن ومحافظة مأرب.

تعاين  حيث  الكهرباء  عن  العامة  المياه  خدمة  تختلف  وال 

المناطق الواقع تحت سيطرة جماعة الحويث من انقطاع خدمة 

16 مليون شخص ايل  الحرب، فيما يحتاج  بداية  المياه منذ 

المساعدة يف مجال المياه واالصحاح البيئي.

منذ بداية الحرب يف اليمن ما تزال خدمة الكهرباء العمومية 

نسبة  يبلغ  اليمنية، حيث  المحافظات  على معظم  منقطعة 

المواطنين الذين ال يحصلون على الكهرباء العامة 90 % من 

يف  تحسن  أي  يناير   شهر  يشهد  ولم  السكان.  عدد  أجمايل 

خدمة الكهرباء العامة خاصة يف المناطق التي تسطير عليها 

جماعة الحويث ، حيث تشهد هذه المناطق انقطاع تام لخدمة 

المناطق  ، وتنشتر يف هذه  الحرب  بداية  العامة منذ  الكهرباء 

، حيث يصل  المرتفعة  التكلفة  التجارية ذات  الكهرباء  خدمة 

الكيلو  سعر  ريال   6 بـ  مقارنة  ريال    270 ايل  الكيلو  سعر 

العمومي قبل الحرب، وبنسبة ارتفاع 4400 % مقارنة بسعر 

اشتراك  رسوم  فرض  ايل  باإلضافة  الحرب،  قبل  الكيلو 

أسبوعية تبلغ 300 ريال على كل مشترك يدفعها المشترك 

ام لم يستخدم، وهو ما يعد استغالال  سوى استخدم كهرباء 

لحاجة المواطنين لخدمة الكهرباء.

الشمسية  الطاقة  انظمة  شراء  ايل  اليمنيين  معظم  ويلجأ 

الطاقة  ان  من  الرغم  وعلى  العمومية،  للكهرباء  كبديل 

المنزيل  االستخدام  من   %  60 سوى  تغطي  ال  الشمسية 

للكهرباء،

الخدمات األساسية

٢٤
٢٤
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الطبية  والمستلزمات  االدوية  انعدام  الحويث يف ظل  جماعة   

الالزمة لمواجهه الوباء، حيث تشير التقارير ايل ان 51 % من 

المنشئات الصحية ما زالت تعمل بشكل كلي فيما توقفت 

عن العمل %14 من المنشئات الصحية ، بينما تعمل 35 % 

لسبا  ينعكس  ما  وهو  جزيئ  بشكل  الصحية  المنشئات  من 

لتقرير  ووفقا  للمواطنين  االزمة  الصحية  الرعاية  تقديم  على 

االوتشا فإن 19.7 مليون بحاجة ايل الرعاية الصحية.

ايل  بحاجة  هم  الذين  المواطنين  عدد  يوضح  التايل  الشكل 

مساعدات إنسانية وفقا للقطاعات:

ألخر  ووفق   ، لها  اإلنسانية  الكلفة  تزداد  الحرب  استمرار  مع 

تقرير أصدرته منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن اوتشا فقد 

لمساعدات  ماسة  بحاجة  هم  الذين  المواطنين  عدد  ارتفع 

إنسانية  بنسبة 27 % مقارنة بشهر ديسمبر 2017م ، حيث 

بلغ عدد السكان الذين هم بحاجة ايل مساعدات إنسانية ايل 

السكان   عدد  اجمايل  80 % من  يقارب  ما  أي  مليون   24.1

منهم 14.3 مليون بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية ، و 17.8 

للشرب  الصالحة  المياه  ايل  الوصول  يفتقرون  نسمة  مليون 

والصرف الصحي، و ، فيما ارتفع عدد النازحين ايل 3.3 مليون 

شخص.

ومع تزايد المعانة اإلنسانية يف اليمن يف ضل انتشار لألمراض 

واألوبئة القاتلة كالكوليرا وأنفلونزا الخنازير الذي اودى مؤخرا 

التي  المناطق  يف  خاصة  المواطنين  من  العشرات  بحياة 

تسيطر عليها

األوضاع االنسانية
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• افتتاح فندق اسطنبول السياحي بمدينة مأرب بكلفة مليار 

ريال يمني.

الطائرات  تزويد  بوقف  تهدد  بحضرموت  النفط  شركة   •

لتسديد  ساعة   48 اليمنية  طيران  ادارة  وتمهل  بالوقود، 

مديونيتها.

• محكمة بصنعاء تأمر بحجز أموال وممتلكات شركة سبأفون 

بناًء على طلب من مصلحة الضرائب يف صنعاء.

• اندالع حريق يف مصنع لتعبئة الشامبو يف صنعاء ناتج عن 

تسرب الغاز داخل المصنع.

• الغرفة التجارية الصناعية بتعز تهيب بكبار المكلفين تقديم 

اإلقرارات الضريبية.

• اإلعالن عن تأسيس تكتل للقطاع الخاص يف اليمن برعاية 

البنك الدويل يف العاصمة األردنية عمان بهدف توحيد كيانات 

القطاع الخاص ضمن كيان موحد.

إحدى  بالحديدة  تهامة  شركة  يف  هائل  حريق  اندالع   •

منطقة  يف  بقذائف  استهدافها  جراء  ثابث  إخوان  مجموعات 

كيلو 7 

• تذليل الصعوبات التى تواجه النشاط التجاري يتصدر لقاء 

سالمين  فرج  حضرموت  محافظ  مع  واألعمال  المال  رجال 

البحسني .

 16 كيلو  منطقة  يف  نانا  مصنع  عمال  من  أربعة  إصابة   •

االنتاج  أقسام  أحد  على  قذائف  سقوط  جراء  بالحديدة 

بالمصنع.

• وضع حجر األساس لمصنع الوطنية لتعليب وتغليف 

األسماك  بكلفة 20 مليون دوالر بمدينة الشحر يف 

حضرموت .

تطورات القطاع الخاص خالل شهر يناير 2019م



المدني  المجتمع  منظمات  أهم  أحد  االقتصادي  واإلعالم  الدراسات  مركز  يعد 
اليمنية التي تعمل في الشأن االقتصادي والتوعية بالقضايا االقتصادية وتعزيز 
الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والعمل على إيجاد 

إعالم مهني ومحترف.
كان للمركز إسهامات كبيرة في مناقشة وتصويب السياسات االقتصادية وكشف 
االختالالت في األداء االقتصادي والتأثير على صناع القرار بما يخدم الرؤية التي 
يسعى إليها المركز؛ " اقتصاد يمني ناجح وشفاف"، ناهيك عن أدواره في تقديم 
المعلومة االقتصادية بصورة مبسطة للمجتمع. و يحرص المركز على االستمرار 

في دوره المعرفي رغم الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن.
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