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مقدمة 

مركز الدراسات واالعالم االقتصاديمؤشرات االقتصاد في اليمن - أكتوبر 2018

�انت�اليمن�خالل�شهري�س�تم���واكتو�ر�املاضي�ن�ع���موعد�مع�حرب�اقتصادية����األشرس�منذ�بدء ا��رب�قبل�أر�عة�أعوام، اذ 

هوى�الر�ال�بصورة�م�سارعة�ليفقد�أك���من�ثل���قيمته�قبل�أن��عود�قليال����أكتو�ر�املا����ل�ستقر�ع���سعر�يق��ب�من 740 ر�اال 

للدوالر�الواحد�علما�بأنه��ان�عند 215 ر�ال�للدوالر�الواحد���اية 2014م�قبل�اندالع�ا��رب.

ال��اجع�الطفيف����سعر�الر�ال�جاء عقب��غي������رئاسة�ا���ومة�املعينة�من�الرئ�س�هادي�وإثر�تحرك�فاعل�ل�سر�ع�إجراءات 

تمو�ل�است��اد�املواد�األساسية�من�الود�عة�السعودية�املقدرة�بـ 2 مليار�دوالر�ومنحة�الـ 200 مليون�دوالر�باإلضافة�ا�� 60 مليون�دوالر 

شهر�ا�ع���هيئة�مشتقات�نفطية�مقدمة�من�اململكة�العر�ية�السعودية.

لكن�السؤال�األك���أهمية�هل�بإم�ان�ا���ومة�إعادة�سعر�الر�ال�اليم������السوق�السوداء ا���سعر�يق��ب�من�السعر�الرس�� 575 

ر�ال�للدوالر�اذ�يق��ب�الفارق�من 200 ر�ال�ل�ل�دوالر؟ وا���أي�مدى��ستطيع�ا���ومة�االستمرار����تمو�ل�است��اد�املواد�األساسية 

ذاتيا�أو�من�الود�عة�السعودية����ظل���ة�مواردها�من�النقد�األجن���و�سرب�الكث���من�اإليرادات�ا��لية�خارج�األوعية�الرسمية 

واست��اف�للنقد�األجن���بصورة�تفتقر�ا���الرشد�والشفافية.

���تقر�رنا�لشهر�أكتو�ر�الذي�نضعه�ب�ن�ايديكم�تبدو�الصورة�قاتمة�بال�سبة�للمواطن�اليم���الذي�ي��و�يوميا�ع���تصاعد�مستمر 

���أسعار�السلع، ورغم�ال��اجع�الطفيف�من�سعر�الر�ال�عن�املستوى�العا���الذي�وصل�اليه�اال�أن�األسعار�ظلت����تصاعد�مستمر 

12% مقارنة��شهر�س�تم���املا����واذا�ما�اضفنا�ال��ا��سبة�الت��م�لشهر�س�تم���املا����ن�ون�قد  حيث�بلغت��سبة�الت��م 

وصلنا�ا����سبة�ت��م��ساوي 40%خالل�شهر�ن�فقط. 

يضعنا�التقر�ر����صورة�التطورات�سواء ���أسعار�السلع�األساسية�او�املشتقات�النفطية�وكذلك�أسعار�الصرف�والوضع�اإل�سا�ي 

وحركة�ميناء عدن�كأهم�املوا�ئ�العاملة�حاليا، ومن�خالله�يمكن�ت�و�ن�صورة�عن�حال�االقتصاد�اليم���خالل�شهر�أكتو�ر 2018

م����إطار�مشهد�سيا����واقتصادي�ك���ي�سم�باالضطراب�وعدم�االستقرار. 

مصطفي�نصر
رئ�س�مركز�الدراسات�واالعالم�االقتصادي
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ً
أسعار املواد الغذائية  ... صنعاء األعلى سعرا

مركز الدراسات واالعالم االقتصاديمؤشرات االقتصاد في اليمن - أكتوبر 2018

وفقا�للبيانات�ال���رصدها�مركز�الدراسات�واالعالم�االقتصادي 

فقد�شهد�شهر�أكتو�ر 2018م��سبة�ارتفاع�كب��ة����أسعار�املواد 

األساسية " الدقيق، السكر، االرز، ز�ت�الطبخ، وا��ليب"، حيث 

ال��  الرئ�سية� ا��افظات� ��� األساسية� املواد� أسعار� ارتفعت�

مارب،  حضرموت،  �عز،  عدن،  صنعاء،   " التقر�ر  اس��دفها�

ا��ديدة " بمتوسط�ارتفاع�بلغ 12% مقارنة��شهر�س�تم���املا���، 

فيما���لت�متوسط�ارتفاع�بلغ 118% مقارنة�بما�قبل�ا��رب��� 

يناير 2015م.

أع����سبة�ارتفاع����أسعار  و��لت�العاصمة�اليمنية�صنعاء 

مقارنة��شهر�س�تم��   2018 املواد�األساسية�خالل�شهر�أكتو�ر 

تل��ا�العاصمة   ،%19 حيث���لت�متوسط�ارتفاع�بلغ   ،2018

املؤقتة�عدن�ال�����لت�متوسط�ارتفاع�بلغ 15 %، ثم�محافظة 

فيما���لت�محافظة�ا��ديدة   ،%13 �عز�بمتوسط�ارتفاع�بلغ 

متوسط�ارتفاع����أسعار�املواد�األساسية�خالل�أكتو�ر 2018 بلغ 

11%، ثم�محافظة�مأرب�ال�����لت�متوسط�ارتفاع�بلغ 10 %، 

وحلت�محافظة�حضرموت����ذيل�ترت�ب�ا��افظات�بمتوسط 

ارتفاع�بلغ %2.

و�عت���محافظة�حضرموت�ا��افظة�الوحيدة�ال�����لت��سبة 

ارتفاع��سيطة�مقارنة�ببقية�ا��افظات�و�عود�ذلك�ا���السياسية 

التجار�ة  الغرفة� مع� العمل� ��� ا��افظة� قيادة� اتخذ��ا� ال���

الصناعية����حضرموت����التخفيف�من�معاناة�من�املواطن�ن، 

حيث�قام�محافظ�ا��افظة�بإطالق�مبادرة�لتوف���العملة�الصعبة 

للتجار�املستوردين�للمواد�األساسية��سعر�أقل�عن�السوق�مقابل 

توف���املواد�األساسية�للمواطن�ن�بأسعار�مخفضة.

و�عزا�ارتفاع�أسعار�املواد�األساسية�ا���عدة�أسباب : 

مقابل  الر�ال� ا��لية� العملة� قيمة� ��� امل�سارع� ال��اجع� أبرزها�

الدوالر�والعمالت�الصعبة�األخرى�وهو��عد�العامل�األسا������ 

ارتفاع  وكذلك� البالد.  انحاء  ��� األساسية� املواد� أسعار� ارتفاع�

ت�اليف�نقل�تلك�السلع�من�ا��ارج�ا���اليمن�وكذا�النقل�من 

جماعة  فرض��ا� ال��� اإلضافية� والضرائب� أخرى.  ا��� محافظة�

ا��و�ي " أنصار�هللا“ ع���نقل�املواد�الغذائية�ب�ن�ا��افظات�ال�� 

�سيطر�عل��ا�باستحداث�مناطق�تحصيل�جمر�ي�وفرض�جبايات 

بمسميات�مختلفة�مما�يضاعف�أسعار�السلع�حيث�يقوم�التجار 

و�املقابل  السلع،  قيمة� ع��� اإلضافية� الضرائب� تلك� بتحميل�

فرض�جبايات�غ���قانونية����النقاط�األمنية�من�قبل�جماعات 
ُ
ت

األجهزة  ضعف� الشرعية.  ا���ومة� سيطرة� مناطق� ��� مس��ة�

الرقابية����الرقابة�ع���التجار�فيما�يخص��سع��ة�املواد�الغذائية 

وهو�ما��ستغله�التجار����التالعب�بأسعار�هذه�السلع��ش�ل�مبالغ 

فيه.
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أسعار املشتقات النفطية .. حضرموت األكثر معاناة

مركز الدراسات واالعالم االقتصاديمؤشرات االقتصاد في اليمن - أكتوبر 2018

والغاز  الديزل،  "الب��ين،  ��لت�أسعار�املشتقات�النفطية 

عدن،  �عز،  "صنعاء،  املس��دفة  ا��افظات� ��� امل����"  

ا��ديدة، حضرموت، مأرب"، �سبة�ارتفاع�بلغت 9 % خالل 

و�سبة  ا��ا��� العام� من� س�تم��� �شهر� مقارنة� أكتو�ر� شهر�

ارتفاع�بلغت 73 % مقارنة�بما�قبل�األزمة�يناير 2015م.

و��لت�محافظة�حضرموت�أع����سبة�ارتفاع����أسعار 

املشتقات�النفطية�خالل�شهر�أكتو�ر�مقارنة��شهر�س�تم�� 

املا���، بمتوسط�ارتفاع�بلغ 34 %، تل��ا�محافظة��عز�ب�سبة 

ارتفاع�بلغت 17 %، 

و��لت   ،%  15 ثم�محافظة�ا��ديدة�بمتوسط�ارتفاع�بلغ 

املشتقات  أسعار� ��� ارتفاع� �سبة� عدن� املؤقتة� العاصمة�

بمتوسط  املا���� �س�تم��� مقارنة� اكتو�ر� خالل� النفطية�

5 %، فيما���لت�العاصمة�صنعاء انخفاضا���  ارتفاع�بلغ 

-15%، ثم�محافظة  أسعار�املشتقات�النفطية�ب�سبة�بلغت 

مأرب�ال�����لت�متوسط�انخفاض�بلغ -2 %.
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أسعار صرف العمالت... حتسن طفيف يف قيمة الريال خالل شهر أكتوبر

نسبة ارتفاع العمالت االجنبية امام الريال اليمني خالل أكتوبر 2018

مركز الدراسات واالعالم االقتصاديمؤشرات االقتصاد في اليمن - أكتوبر 2018

شهد�الر�ال�اليم���تحس�نا�طفيفا����قيمته�مقابل�الدوالر 
س�تم��  �شهر� مقارنة�  ،%  8- بلغت  ب�سبة� األمر��ي�
حيث  السعودي.  الر�ال� مقابل�  %  6- و�سبة  املا���، 
2018م  وصل�سعر�الدوالر�األمر��ي�خالل�شهر�أكتو�ر 
740 ر�ال�مقارنة�بـ 800 ر�ال�خالل�شهر�س�تم���من�العام 

2018م.

وتراجع�سعر�الر�ال�اليم���مقابل�الدوالر����أكتو�ر�من 
العام�ا��اري�بصورة�كب��ة�مقارنة�بما�قبل�األزمة�يناير 
 %  244 بلغ  ارتفاع� �سبة� الدوالر� ��ل� حيث� 2015م�
مقابل�الر�ال، فيما���ل�الر�ال�السعودي��سبة�ارتفاع 
بلغت 246 % خالل�اكتو�ر 2018م�مقارنة�بما�قبل�االزمة 

يناير 2015م.
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الوضع اإلنساني .. 

مركز الدراسات واالعالم االقتصاديمؤشرات االقتصاد في اليمن - أكتوبر 2018

مع�استمرار�ا��رب�للعام�الرا�ع�ع���التوا���تزداد�معاناة�املواطن�ن 

���ظل�تردي�االوضاع�اال�سانية�وا��دمية����البلد، ووفقا�للبنك 

من�األسر�اليمنية�فقدت�مصدر�رزقها   %  40 الدو���فإن�نحن 

الرئ�����ن�يجة�ا��رب، وارتفع�معدل�الفقر����البلد�ا�� %80.

و�عت���االزمة�اال�سانية����اليمن�االسوأ�ع���االطالق�ع���مستوى 

العالم�بحسب�املنظمات�الدولية، حيث�أن  22.2 مليون��سمة�أي 

ما�يقارب 75 % من�اجما���عدد�الس�ان�يحتاجون�ا���مساعدات 

مليون�بحاجة�ماسة�للمساعدات�اال�سانية.    14 م��م  ا�سانية، 

املياه  مجال� ��� مساعدات� ا��� �سمة� مليون�  16 يحتاج  فيما�

والصرف�الص��، و 16.4 مليون��سمة�بحاجة�ا���رعاية���ية.

ومع�استمرار�املعارك�يزاد�اعداد�النازح�ن�يوما��عد�اخر�ومعها 

3 مليون��سمة�و�توقع  تزداد�معان��م، حيث  يبلغ�عدد�النازح�ن 

ان�يتصاعد�العدد��عد�املعارك�ال����شهدها�مدينة�ا��ديدة��� 

ا�سانية�صعبة  النازح�ن����ظروف� فيما��ع�ش� اآلونة�األخ��ة، 

،ف��م�ما�يقارب�مليون�طفل، و 5.4 مليون��سمة�بحاجة�ا���املأوى 

���حاالت�الطوارئ�و�حاجة�للمواد�امل��لية�األساسية. 

 OCHA    :املصدر
UNCIEF                

16 في لمساعدة   بحاجة 
واالصحاح المياه   مجال 

البيئي

 بحاجة للرعاية الصحية
األساسية

 بحاجة مأساة للمساعدات
االنسانية

 طفـــل دون الخامســـة 
ســـوء مـــن   يعانـــون 

التغذية الحاد الوخيم

الي بحاجة   شخص 
مساعدات انسانية

مليون

16,37
22.2مليون

مليون

14
مليون

400
ألف طفل

%40

%80
3

الوضع االنساني يف اليمن



0306

متويل خطة االستجابة يف اليمن

مركز الدراسات واالعالم االقتصاديمؤشرات االقتصاد في اليمن - أكتوبر 2018

2.95 مليار�دوالر  استطاعت�املنظمات�الدولية�حشد�اك���من�اثن�ن�مليار�دوالر�امر��ي�لدعم�خطة�االستجابة�اال�سانية����اليمن�واملقدرة�بـ 

أمر��ي، فخالل�الف��ة�من�يناير�ح�� 25 اكتو�ر 2018 ، استطاعت�املنظمات�الدولية�ا��صول�ع���تمو�ل�لتغطية�ما�يقارب 70 % من�الدعم 

املطلوب���طة�االستجابة�اال�سانية����اليمن ، حيث�بلغ���م�التمو�ل�الذي�تحصلت�عليه 2.06  مليار�دوالر.

الش�ل�التا���يو�����م�التمو�ل�وأبرز�الدول�املساهمة����خطة�االستجابة�اال�سانية����اليمن.

قبرص

ايستوانيا

كازاخستان

ليتوانيا

مالطا

فرنسا

لكسومبورج

استراليا

بلجيكيا

ايسلندا

البرتغال الجبل األسود
المانيا

48.2

اليابان

34.230.2

كندا

23.2

السويد

21.6

هولندا

14.1

كوريا الجنوبية

14

الدنمارك
النرويج

11.2

المساهامات ( بالمليون دوالر )

فلندا

الصندوق الكويتي

ايرلندا

صندوق بناء السالم

التشيك

روسيا

سويسرا

أندورا

 قطر

سلوفاكيا

اسبانيا

المكسيك

المصدر االوتشا

المانحين المساهمين بمبالغ من فوق 70 مليون دوالر

المساهمين بمافوق 10 مليون دوالر المساهمين باقل من 10 مليون دوالر

المملكة
المتحدة

السعودية

530.3

االمارات

466.5

 اللواليات المتحدة
االمريكية

236

الكويت

22174

بعثة االتحاد
االوروبي

72

المبالغ بالمليار دوالرحالة التمويل

0.9 BN
مازال بحاجة لتمويل

(USD) (USD)

BN2.06
ممول

   BN

(USD)

2.95
التمويل المطلوب

 
ممول

69.8%

حجم التمويل  (  حتى 25 أكتوبر 2018م )
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أبرز التطورات االقتصادية يف اكتوبر

مركز الدراسات واالعالم االقتصاديمؤشرات االقتصاد في اليمن - أكتوبر 2018

اململكة�العر�ية�السعودية��علن�عن�تقديم 200 مليون   -
دوالر�منحة�للبنك�املركزي�لدعم�استقرار�العملة�ا��لية، والبنك 

أكتو�ر  مطلع� حساباته� ا��� املنحة� دخول� اعلن� اليم��� املركزي�

2018م.

مرتبات  ��� الز�ادة� صرف� �عتمد� عدن� ��� ا���ومة�  -
30%، وتقرر�إطالق�العالوات�السنو�ة  املوظف�ن�املدني�ن�ب�سبة 

وفق�قواعد�االستحقاق�القانونية�لألعوام (2017-2014) ملوظفي 

العام  القطاع� من� املؤجلة� والوحدات� للدولة� اإلداري� ا��هاز�

وفق   2019 بداية  مع� صرفها� إجراءات� واستكمال� ا��دمي، 

القواعد�املنظمة�لذلك�واآلليات�املتبعة.

قيمة  إجما��� إن� اليم��� املركزي� البنك� محافظ� قال�  -
تصدير�نفط�املسيلة����حضرموت�املوردة�إ���البنك�املركزي��ل 

 30 150 مليون�دوالر، و�انت�توزع�ع���النحو�التا��  شهر�ن�نحو 

 20 وأك���من   ، مليون�دوالر�موازنة��شغيلية�لشركة�ب��ومسيلة 

مليون�دوالر�قيمة   50 مليون�دوالر�حصة�محافظة�حضرموت�و 

وأن�ا���ومة�بصدد�البدء  ���عدن�وما�جاورها،  وقود�الكهر�اء 

بتصدير�النفط�من�شبوة�وتحو�ل�إيراداته�إ���البنك�املركزي.

البنك�املركزي�اليم���بالتعاون�مع�نيابة�االموال�العامة   -
وا��هات�االمنية�يقومان�بإغالق�عدد�من�محالت�الصرافة�الغ�� 

ا��  قضية���ذا�ا��صوص�  (105) مرخصة�وتم�إحالة�أك���من 

القضاء للبت�ف��ا.

الرئ�س�عبده�ر�ه�منصور�هادي��عفي  الدكتور�أحمد   -
عبيد�بن�دغر�من�منصبه�واحالته�للتحقيق�و�عي�ن�الدكتور�مع�ن 

عبدامللك�سعيد�رئ�سا�للوزراء مع�بقاء اعضاء ا���ومة�ع���ما�� 

عليه ، كما�قام�تم��ع�ن�سالم�ا��ن�����نائب�لرئ�س�الوزراء.

(أدارة  عنوان  تحت� تدر��يه� دورة� مص��ة   عقدت�  -
ا��اطر����ا��مارك�و��ه�عن�برنامج�املشغل�االقتصادي�للتاجر 

براجما  شركة� من� بدعم�  . ايام  ثالث� ملدة� استمرت�  ( املعتمد 

 (15) عدد  الدورة� هذه� ��� و�شارك� للتنمية.  األمر�كية� والو�الة�

موظفا�من�مختلف�الدوائر�ا��مركية����محافظة�عدن�يتلقوا�ف��ا 

املعارف�واملفاهيم�النوعية����إدارة�ا��اطر�وكيفيه�البدء ب�شغيل 

برنامج�املشغل�االقتصادي�للتاجر�املعتمد�بالشراكة�مع�القطاع 

ا��اص.

محافظة�حضرموت��علن�عن�مبادرة�لتخفيف�أعباء   -
ا��ياة�املع�شية�عن�املواطن�ن����حضرموت  وتتمثل�هذه�املبادرة  

���أن�تقوم�السلطة�ا��لية�با��افظة�بتوف���العملة�األجن�ية 

للتجار�و�سعر�م��ع�وهو�السعر�الذي��علن�عنه�البنك�املركزي 

الست��اد�املواد�الغذائية�األساسية�ع���أن�تباع�هذه�املواد��سعر 

الت�لفة�للمواطن�ن�وع���أن��س���هذه�العملية�بصورة�منتظمة 

ومنضبطة.

ا���ومة�اليمنية��عدن�توافق�ع���طلب�وزارة�املالية   -
مليار�ر�ال�من   100 بطلب�تفو�ض�للبنك�املركزي�باق��اض�مبلغ 

مصادر�غ���ت��مية�من�خالل�إصدار�شهادة�إيداع�ب�سبة�فائدة 

وكذلك�عقود�و�الة   %17 وسندات�ح�ومية�ب�سبة�فائدة   %27

البنوك  وإجراءات� أنظمة� بحسب� االسالمية� للبنوك� موجهة�

اإلسالمية.

وزارة�املالية����ح�ومة�االنقاذ�املعينة�من�قبل�جماعة   -
تصدر��عميم��شان�صرف�النصف�الثا�ي�من  ا��و�ي�بصنعاء 

مرتبات�شهر�س�تم�� 2017م���ميع�وحدات�ا��دمة�العامة�ال�� 

لم��سبق�لها�الصرف.
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جول��ا�االس�ثمار�ة  أنا�م��،  أغلقت�منصة�األعمال،   -
شركة  من� بتمو�ل� القاهرة� املصر�ة� العاصمة� ��� الثالثة�

ثالث  بذلك� لتصبح�  ،V.P.F Limited ال��يطانية   االس�ثمارات�

ا��والت�االس�ثمار�ة�ال���تحققها�الشركة�منذ�بداية 2017، حيث 

استطاعت�ا��اء جولت�ن�العام�املا���.و�أ�ي�هذا�االس�ثمار�لدعم 

املنصة�لنقل�مركزها�الرئ��������العاصمة�املصر�ة�القاهرة، دون 

التمو�ل.�انت�املنصة�قد  الفعلية����م� القيمة� اإلفصاح�عن�

تأسست����ا��مهور�ة�اليمنية�وتم�إطالقها����مايو 2015 ���ستة 

مدن، وقد�حصلت�ع���دعم�هناك�كأحد�أبرز�املشار�ع�الناشئة��� 

فإ��ا�ستقوم�ع���توسيع  و��ذا�االس�ثمار�ا��ديد،  الف��ة.  تلك�

السعودي  السوق� دخول� إ��� باإلضافة� مصر،  ��� عملها� دائرة�

و�عمل�فكرة�أنا�م���ع��  واألرد�ي�وغ��ها�من�األسواق�ا��اورة. 

ر�ط�ا��رفي�ن�واملهني�ن�مع�أ��اب�األعمال�أو�مزودي�ا��دمات، 

مما�يوفر�فرصة�متبادلة�لهم�من�خالل�توف���الوظائف�وا��صول 

ع���ا����ات�واملهارة�ب�ل�سهولة.

مصرف�اليمن�البحر�ن�الشامل�يفتتح�فرعه����مأرب   -
و�عت���الفرع�االول����مأرب�منذ�ا�شاء البنك.

التا�عة  ���� محافظة� ��� لإلسمنت� الوطنية� الشركة�  -
��موعة�هائل�سعيد�ا�عم��علن�عن�فتح�خط�انتاج�جديد .

شركة�أخوان�شارب�تتقدم��ش�وى�ا���وز�ر�الداخلية���   -
ا���ومة�الشرعية�للمطالبة�باستعادة�عمارة�تا�عة�للشركة��� 

املعال��عدن��عد�أن�استولت�عل��ا�مجاميع�مس��ة.

بصنعاء  الصناعية� التجار�ة� للغرف� العام� االتحاد�  -
والتجارة  الصناعة� وزارة� وكيل� مع� اجتماعا� �عقد� قفلة� محمد�

بالضرائب  املتعلقة� املشا�ل� ملناقشة� بصنعاء  االعمال� لقطاع�

ورجال  سيدات� من� عدد� بحضور� االعمال� و��ئة� وا��مارك�

االعمال�بصنعاء.

مصرف�الكر����يفتتح�فرعا�جديدة����مدينة�عدن���   -
منطقة�كر����امللعب.
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تراجع����عدد�سفن�ا��او�ات�الواصلة�ا���ميناء عدن�خالل�الف��ة�يناير – س�تم�� 2018م

شهد�ميناء عدن�تراجع����عدد�السفن�الواصلة�ا���محطة�عدن�ل��او�ات�خالل�الف��ة�من�يناير – س�تم�� 2018م�مقارنة�بنفس�الف��ة�من�العام 

2014م ، ب�سبة�تراجع�بلغت -42 % فيما�شهدت�الف��ة�ذا��ا�تحسسنا�ب�سبة 8 % مقارنة�بنفس�الف��ة�من�العام 2017م.

حيث�بلغت�السفن�الواصل�ا���ميناء عدن�خالل�الف��ة�من�يناير – س�تم�� 2018 ، عدد 124 سفينة ، مقارنة�بـ 213 خالل�نفس�الف��ة�من�العام 

2014م، وعدد 115 مقارنة�بنفس�الف��ة�من�العام�املا��� 2017.

2014 والعام  2018م�مقارنة�بنفس�الف��ة�من�العام  جدول�يو���عدد�سفن�ا��او�ات�الواصلة�ا���ميناء عدن�خالل�الف��ة�يناير – س�تم�� 

2017م.

213

عدد سفن احلاويات  الواصلة ايل ميناء عدن 
خالل الفرتة يناير - سبتمرب 
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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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