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العمالت األجنبية مع  اليمني مقابل  الريال  الماضي تحسنا يف مؤشر سعر صرف  ابريل  حملت رياح 

تصاعد طفيف يف أسعار السلع األساسية يف المحافظات اليمنية التي تضمنها تقرير مؤشرات االقتصاد 

اليمني ابريل 2019م. 

وكما لعبت مجموعة السياسات والقرارات المتعلقة بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي يف 

عدن يف تهدئة حالة المضاربة على الدوالر وخفض حدة الشراء من السوق السوداء إال أن هناك عوامل 

أخرى جعلت أسعار السلع تحافظ على مستواها المرتفع بل تحرك مؤشرها نحو الزيادة بدال من أن 

يتجه إىل األسفل. 

ومن تلك العوامل حالة االنقسام يف اإلدارة الحكومية للشأن االقتصادي كنتيجة للحرب الدائرة يف اليمن 

كثر من أربعة أعوام، وأبرز مثال على ذلك عدم سريان القرارات االقتصادية التي أصدرها البنك  منذ أ

المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية على مناطق سيطرة جماعة الحويث يف المحافظات الشمالية 

والغربية وهي مناطق الثقل السكاين واالقتصادي، السيما عقب فرض البنك المركزي يف صنعاء على 

البنوك الخاصة عدم فتح االعتمادات المستندية وتحويل االموال إىل بنك عدن من أجل استيراد السلع 

األساسية يف  السلع  أسعار  بانخفاض  المؤشرات  تقرير  يوردها  التي  األرقام  يفسر  ما  األساسية. وهذا 

وارتفاع  النفطية  المشتقات  بأسعار  تتعلق  أخرى  أسباب  ناهيك عن  وارتفاعها يف صنعاء،  حضرموت 

مينايئ  من  القادمة  للسلع  عبر  مناطق  وهي  والضالع  الحديدة  يف  المسلح  الصراع  جراء  النقل  كلفة 

الحديدة وعدن.

ومع التحسن يف خدمة الكهرباء الحكومية يف بعض المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف 

بها دوليا تستمر معاناة محافظات أخرى ما زالت محرومة من خدمات الكهرباء والمياه الحكومية منذ 

بدء الحرب، االمر الذي يخلق حالة من التفاوت يف تقديم الخدمات للمواطنين يف المناطق المختلفة يف 

اليمن. 

يف هذا التقرير الصادر عن مركز الدراسات واالعالم االقتصادي نضع بين ايديكم مجموعة من المؤشرات 

التطورات  إىل  باإلضافة  الريال  صرف  سعر  وتطورات  النفطية  والمشتقات  السلع  ألسعار  األساسية 

االقتصادية وتلك المتعلقة بالقطاع الخاص خالل شهر ابريل 2018م.
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شهدت أسعار المواد األساسية (دقيق، سكر، أرز، زيت الطبخ، حليب مجفف، فاصوليا، شاهي، جبن، زبادي) ارتفاعا خالل 

شهر ابريل من العام 2019م يف المحافظات المستهدفة (صنعاء، عدن، تعز، مأرب، الحديدة، حضرموت) بمتوسط ارتفاع 

بلغ 2 % مقارنة بشهر مارس من العام نفسه ونسبة ارتفاع بلغت 136 % مقارنة بما قبل الحرب يناير 2015م.

ووفقا للبيانات التي رصدها المركز فقد سجلت محافظة الحديدة  أعلى نسبة ارتفاع يف أسعار المواد األساسية خالل شهر 

ابريل 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 8 % مقارنة بشهر مارس 2019م، تلتها العاصمة صنعاء ومحافظة تعز بمتوسط ارتفاع 

لكأل منهما %2، ثم محافظة مارب التي سجلت ارتفعا يف أسعار المواد األساسية خالل شهر ابريل بمتوسط ارتفاع بلغ 

%1 مقارنة بشهر مارس من العام نفسه، كما سجلت العاصمة المؤقتة عدن استقرار يف أسعار المواد الغذائية خالل شهر 

ابريل دون تسجيل أي ارتفاع، بينما سجلت محافظة حضرموت نسبة انخفاض يف أسعار المواد األساسية خالل شهر ابريل 

2019م بمتوسط انخفاض بلغ 1-% مقارنة بشهر مارس من العام نفسه.

أسعار السلع األساسية.. 
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سجلت أسعار المشتقات النفطية (بترول ، ديزل ، غاز منزيل)  ارتفاعا خالل شهر ابريل 2019 يف المحافظات المستهدفة 

(صنعاء، عدن، تعز، مأرب، الحديدة، حضرموت) حيث سجلت متوسط  ارتفاع بلغ 1 % مقارنة بشهر مارس 2019، فيما 

سجلت ارتفاعا  بنسبة 145 % مقارنة بما قبل االزمة يناير 2019م.

ووفقا للبيانات التي رصدها المركز فقد سجلت العاصمة المؤقتة عدن أعلى نسبة ارتفاع يف أسعار المشتقات النفطية 

خالل شهر ابريل  بمتوسط ارتفاع بلغ 3 % مقارنة بشهر مارس 2019، تلتها العاصمة صنعاء ومحافظة تعز ومحافظة 

الحديدة حيث سجلت كل محافظة متوسط ارتفاع بلغ %1 خالل شهر ابريل 2019م مقارنة بشهر مارس من العام نفسه، 

يف حين شهدت محافظتي حضرموت ومأرب حالة استقرار يف أسعار المشتقات النفطية خالل شهر ابريل 2019م مقارنة 

بـ مارس 2019م

2019م  الشكل التايل يوضح نسبة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يف المحافظات المستهدفة خالل شهر ابريل  

مقارنة بشهر مارس 2019م ومقارنة بما قبل األزمة يناير 2015م

أسعار المشتقات النفطية
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اليمني مقابل العمالت األجنبية، حيث بلغت  الريال  2019م تحسنا يف سعر صرف  ابريل  شهد شهر 
متوسط التحسن يف سعر الريال اليمني مقابل الدوالر خالل شهر ابريل 9-%، حيث بلغ متوسط سعر 

صرف الدوالر خالل ابريل 2019م 510 ريال للدوالر الواحد مقابل 560 ريال يف شهر مارس2019م.
وفقا للبيانات التي جمعها المركز فقد سجل الريال اليمني ايضا تحسنا امام الريال السعودي بمتوسط 
%10- خالل شهر ابريل 2019م مقارنة بشهر مارس 2019م، حيث سجل الريال السعودي متوسط 
سعر صرف امام الريال اليمني بلغ 133 ريال خالل شهر ابريل 2019م مقابل 147 خالل شهر مارس 

2019م. 
 الشكل التايل يوضح متوسط سعر أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الريال اليمني خالل شهر 

ابريل 2019م مقارنة بشهر مارس 2019م وما قبل االزمة يناير 2015م

أسعار العمالت ... الريال اليمني يشهدا تحسنا 
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التطورات االقتصادية خالل شهر  ابريل  2019م
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البنك المركزي اليمني يعلق تراخيص استيراد المشتقات النفطية، وَمَنع وصول شحنات الوقود إىل الموائن اليمنية مشترطا 

المحلية  البنوك  بالتعاون مع  النفطية  المشتقات  البالد من  واردات  لتغطية  البنك  أقرها  التي  االستيراد  آللية  وفقاً  التعامل 

ومستوردي الوقود.

البنك المركزي اليمني يوقع مع قيادة وزارة المالية ومؤسسة النقد العريب السعودي والبنك األهلي السعودي وقيادة القوات 

هذه  تحول  بحيث  لليمن  السعودية  العربية  المملكة  تقدمة  الذي  الموازنة  ودعم  المرتبات  تحويل  اتفاقية  على  المشتركة، 

األموال اىل البنك المركزي بالريال السعودي ويقوم البنك المركزي بمصارفتها بالريال اليمني.

البنك المركزي اليمني يعلن عن قبول عملة الدوالر االمريكي اصدار العام 2006 ومقابلها وبنفس سعر السوق من البنوك التي 

فتحت نوافذ لصرف العمالت األجنبية للجمهور. وذلك لضمان حماية الجمهور من االستغالل والتالعب بأسعار صرف الدوالر 

األمريكي اإلصدارات 2006 وما قبلها.

دوالر  مليون   56 بمبلغ   20 للدفعة  السعودية  الوديعة  السحب من  الموافقة على  يعلن عن وصول  اليمني  المركزي  البنك 

المخصصة لتغطية الطلبات المقدمة عبر عدد من البنوك التجارية واإلسالمية يف جميع محافظات الجمهورية لفتح اعتمادات 

استيراد سلع اساسية.

اللجنة االقتصادية تدعو تجار المشتقات النفطية المؤهلين يف المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحويث، لالستمرار يف تطبيق 

آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية من ِقبل جميع التجار يف جميع المناطق وإىل جميع موائن اليمن.

البنك المركزي يعلن للتجار ورجال االعمال والشركات والمؤسسات بأن البنك المركزي سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من 

العمالت األجنبية ألغراض االستيراد وبأقل سعر ُسجل يف السوق، ويف حساباتهم يف البنوك المعتمدة.

كما سيقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج فور إجراء عملية المصارفة يف 

حسابات العميل وحسابات البنك المركزي.

390 مليار ريال عوائد البنك المركزي من مبيعات الوديعة السعودية خالل 7 أشهر

البنك المركزي يتفق مع الخزانة األمريكية على تأهيل البنوك اليمنية ومعاقبة مخالفي قوانين غسيل األموال وممويل االرهاب.

مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة ينفذ حملة واسعة يف مختلف أسواق مدينة الغيضة لضبط األسعار ومراقبة مدى 

التزام التجار والمحالت التجارية باألسعار يف ظل التعايف الملحوظ للريال اليمني. 

محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد يدعو صندوق النقد إىل فتح حسابات البنوك اليمنية بواشنطن وأوروبا

اللجنة االقتصادية تعلن عن استعدادها للتعاون مع تجار الوقود المؤهلين يف مناطق سيطرة الحوثيين للشحن إىل الموائن 

الخاضعة لسيطرة الحكومة ونقل الوقود إىل تلك المناطق بإشراف دويل وبأسعار أقل بعد إجبار جماعة الحويث كافة التجار بعدم 

التعامل مع آلية ضبط وتجارة المشتقات التي أعلنها البنك المركزي يف عدن.



أزمة مشتقات نفطية خانقة يف مناطق سيطرة الحويث وسعر الدبة البنزين سعة 20 لتر يصل إىل 20 ألف ريال.

اللجنة االقتصادية المشكلة من الرئيس هادي تقول بأن  ميناء الحديدة استقبل %58 من المشتقات النفطية على مستوى اليمن 

خالل الربع األول من العام 2019.

تراجع لسعر الريال اليمني اىل 530 مقابل الدوالر الواحد بعد أن كان قد شهد نوع من التحسن مع بداية ابريل بلغ 500 ريال يمني 

للدوالر الواحد.

مجلس النواب يصوت على الموازنة العامة للعام 2019م ويوصي الحكومة بعدد من التوصيات المتعلقة باإليرادات والنفقات 

العامة وهي المرة االوىل التي يقر فيها البرلمان الموازنة العامة للدولة منذ بدء الحرب 2015م. 

البنك المركزي يصدر تعميم بعدم التعامل مع شركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة. 

شركة كمران للصناعة واالستثمار الحكومية تعلن عن توقف مصنع إنتاج السجائر التابع للشركة يف محافظة الحديدة لعدم توفر 

المواد الخام.

قطاع العالقات الخارجية بالبنك المركزي اليمني يعلن عن ترحيل أول عملية للعمالت األجنبية إىل البنوك المعتمدة لمراسليها 

يف الخارج.

المباشر مع  البيع  نقاط  السلع يف جميع  قائمة ألسعار  بإشهار  للتجار  تعميماً  يصدر  مأرب  بمحافظة  والتجارة  الصناعة  مكتب 

كبة األسعار للتعايف الملحوظ للريال اليمني. موا

دوالر  مليون   39.4 بمبلغ   21 للدفعة  السعودية  الوديعة  من  السحب  على  الموافقة  وصول  عن  يعلن  اليمني  المركزي  البنك 

والمخصصة لتغطية الطلبات المقدمة عبر عدد من البنوك التجارية واإلسالمية يف جميع محافظات الجمهورية لفتح اعتمادات 

استيراد سلع اساسية.

قطاع العمليات المصرفية الخارجية يف البنك المركزي اليمني يعلن عن وصول أول دفعة من رواتب القوات المشتركة.

اليمن والصين توقعان مذكرة تتضمن انضمام اليمن لطريق الحرير

وين الفلوس" حملة اعالمية يمنية " انطلقت من قبل نشطاء على التواصل االجتماعي تطالب كافة المنظمات الدولية والمحلية 

التي تتلقى تمويالت لإلغاثة االنسانية يف اليمن بما فيها منظمات االمم المتحدة بالكشف عن التقارير المالية إلنفاق تلك االموال 

المخصصة للشعب اليمني من قبل المانحين.

البنك المركزي اليمني يعلن عن اتفاق مع صندوق النقد والبنك الدويل على توحيد قنوات تحويل المساعدات المقدمة إىل اليمن 

عبر البنك المركزي اليمني.

ارتفاع إيرادات الجمارك، من منفذ الوديعة، ومطار سيئون الدويل إىل أحد عشر مليار خالل الربع األول للعام الجاري بزيادة خمسه 

مليارات عن إيرادات العام الماضي.

قال البنك المركزي اليمني أنه سيقدم، بالتنسيق مع اللجنة االقتصادية، خدمات المصارفة والتحويل الخارجي لتجار المشتقات 

النفطية عبر البنوك التجارية وبأسعار تقل عن أسعار السوق للعملة األجنبية.
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منذ بداية الحرب يف اليمن ما تزال خدمة الكهرباء العمومية منقطعة على معظم المحافظات اليمنية، حيث يبلغ نسبة المواطنين الذين ال 

يحصلون على الكهرباء العامة 90 % من أجمايل عدد السكان. ولم يشهد شهر مارس أي تحسن يف خدمة الكهرباء العامة خاصة يف المناطق 

التي تسطير عليها جماعة الحويث ، حيث تشهد هذه المناطق انقطاع تام لخدمة الكهرباء العامة منذ بداية الحرب ، وتنتشر يف هذه المناطق 

خدمة الكهرباء التجارية ذات التكلفة المرتفعة ، حيث يصل سعر الكيلو ايل 280 ريال  مقارنة بـ 6 ريال سعر الكيلو العمومي قبل الحرب

، وبنسبة ارتفاع 4400 % مقارنة بسعر الكيلو قبل 

الحرب، باإلضافة ايل فرض رسوم اشتراك أسبوعية 

تبلغ 300 ريال على كل مشترك يدفعها المشترك 

سوى استخدم كهرباء ام لم يستخدم، وهو ما يعد 

استغالال لحاجة المواطنين لخدمة الكهرباء.

الحكومة  سيطرة  تحت  الواقعة  المحافظات  وتعد 

توفر  يف  حاال  أفضل  دوليا  بها  المعترف  االيمنية 

يف  العمومية  الكهرباء  تتوفر  حيث  الكهرباء  خدمة 

محافظة حضرموت  المحافظات السيما يف  معظم 

والعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب.

الطاقة  انظمة  شراء  ايل  اليمنيين  معظم  ويلجأ 

الرغم  وعلى  العمومية،  للكهرباء  كبديل  الشمسية 

من ان الطاقة الشمسية ال تغطي سوى 60 % من 

االستخدام المنزيل للكهرباء.

وال تختلف خدمة المياه العامة عن الكهرباء حيث تعاين المناطق الواقع تحت سيطرة جماعة الحويث من انقطاع خدمة المياه الحكومية منذ 

بداية الحرب، وارتفعت أسعار المياه بشكل كبير حيث ارتفع أسعار صهاريج المياه بنسب متفاوتة بين 100 – 300 بالمئة، كما هو الحال 

يف مدينة تعز التي تشهد ازمة مياه خانقة منذ فبراير 2019 ، وتعتبر محافظة تعز من المحافظات اليمنية التي تعاين من شحة المياه رغم 

كونها األكثر من حيث الكثافة السكانية. 

الشكل التايل: يوضح أسعار صهاريج المياه سعة 6,000 لتر 

خدمة الكهرباء والمياه 
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لتقارير  ، ووفق  العالم  باألكبر على مستوى  اليمن  اإلنسانية يف  األزمة  انساين صعب حيث صفنت  اليمن وضع  تعيش 

كثر من 80 % من السكان على المساعدات اإلنسانية حيث يبلغ عدد السكان الذين هم بحاجة  منظمات دولية يعيش أ

ايل مساعدات إنسانية 24.1 مليون نسمة أي ما يقارب 80 % من أجمايل عدد السكان منهم 14.3 مليون بحاجة ماسة 

للمساعدات اإلنسانية ،وان 69 % من اجمايل عدد السكان مهددون بالمجاعة ، و17.8 مليون نسمة يفتقرون الوصول 

كثر من 3.34 مليون شخص من منازلهم واصبحوا نازحين  للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ، وشردت الحرب أ

يفتقرون ألبسط مقومات العيش.

وتنتشر االمراض واالوبئة القاتلة يف اليمن ، كالكوليرا التي أودت بحياة الكثير وبحسب تقارير االوتشا فقد بلغت حالة الوفاء 

بسبب الكوليرا 2,843 حالة و 1.5 مليون حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا 20 % من الحاالت لطفال دون سن الخامسة 

وانتشر والوباء يف 21 محافظة من اصل 22 ويف 310 مديرية من اصل 333 مديرية على مستوى الجمهورية ، 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 % من المنشئات الصحية بشكل جزيئ وهو ما ينعكس لسبا على تقديم الرعاية الصحية االزمة 

للمواطنين ووفقا لتقرير االوتشا فإن 19.7 مليون بحاجة ايل الرعاية الصحية.

األوضاع اإلنسانية

مركز الدراسات واالعالم االقتصادي 08تقرير مؤشرات االقتصاد يف اليمن ، ابريل 2019

بحاجة ماسة
الي مساعدات انسانية

عدد النازحين
حالة مشتبة باصابتها

بالكوليرا 

مليون نسمة

1.5
مليون نسمة

بحاجة الي 
الرعاية الصحية

يفتقرون للمياة الصالحة
للشرب والصرف الصحي

 19.7
مليون نسمة

 17.8
مليون نسمة

3.34

األوضاع

 االنسانية

24.1
مليون نسمة

بحاجة الي
مساعدات
 إنسانية

مليون نسمة

14.3



تطورات القطاع الخاص خالل شهر ابريل 2019م:
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وفق لتقرير االوتشا فقد بلغ عدد المنظمات العاملة يف المجال اإلنساين يف اليمن حتى فبراير 2019م 130 منظمة منها 

12 وكالة تابعة لألمم المتحدة، و 33 منظمة غير حكومية دولية، و85 منظمة غير حكومية محلية.

وبلغ حجم المبالغ التي تحصلت عليها المنظمات منذ يناير 2019م حتى 1 ابريل 2019م 269,5 مليون دوالر أي ما 

يقارب 6 % من اجمايل المبلغ المطلوب لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن للعام 2019م والمقدرة بـ 4,19 مليار 

دوالر امريكي.

وانطلقت حملة شعبية على وسائل التواصل االجتماعي تطالب المنظمات العاملة يف المجال اإلنساين بالكشف عن 

التقارير المالية الخاصة بالمصروفات خالل العام 2018 وتطالب هذه المنظمات بالعمل بشفافية واطالع الراي العام عن 

المبالغ المقدمة كإغاثة لليمنيين لكنها ال تصل ايل المحتاجين بحسب القائمين على الحملة التي اتخذت هاشتاج #وين

_الفلوس كعنوان للحملة.

ويتهم مراقبون المنظمات العاملة يف المجال اإلنساين بالثقب األسود الذي التهم المبالغ المالية المقدمة لليمنين ألنها 

لم تحدث أي فرق يف الحد من تزايد الحالة اإلنسانية يف اليمن.

القاهرة شارك فيه عدد من رجال االعمال كممثلين  اليمن يف  القيادات االقتصادية لبحث إعادة إعمار  انطالق ملتقى 

للقطاع الخاص.

29-27 أبريل بحضور ممثلين عن القطاع  انعقاد منتدى رواد التنمية اليمنية يف العاصمة األردنية عمان خالل الفترة 

القطاع  على وضع  مكثف  تركيز  مع  باليمن  المتعلقة  االقتصادية  والمستجدات  القضايا  من  وناقش سلسلة  الخاص 

العامة  المالية  الهيكلة  إعادة  أولويات  إىل  باإلضافة  الحرب،  بعد  اليمنية  األموال  رؤوس  وإزالة معوقات عودة  الخاص 

للدولة

المنظمات العاملة يف المجال اإلنساين ومطالب شعبية بالشفافية

130
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تمويل خطة االستجابة االنسانيعدد المنظمات
 في اليمن للعام 2019

المبالغ المستلمة 

المنظمات االنسانية والشركاء العاملين في 
المجال االنساني خالل الفترة من

 يناير - فبراير 2019
مليار دوالر

مليون دوالر

(كما في 01 ابريل 2019

المصدر: االوتشا

المبلغ المطلوب لتمويل خطة االستجابة
االنسانية في اليمن للعام 2019

منظمات 
محلية

منظمات 
دولية

وكاالت
أممية

4.19

269.5

 

(

%6



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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