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اقتصاد الحرب واألثرياء الجدد

يف ظــل متغيــرات أمنيــة وسياســية واقتصاديــة تشــهدها اليمــن يأتــي هــذا التقريــر ليســلط الضــوء ىلع 
قضيــة تشــكل ســمة رئيســية مــن ســمات الحــرب الراهنــة يف اليمــن والتــي دخلــت عامهــا الثامــن، يركــز 
يف محــوره الرئيســي ىلع ظاهــرة “ األثريــاء الجــدد “ باعتبارهــا أحــد نتائــج الحــرب الكارثيــة التــي دفعــت 

باليمــن ألن يصبــح بلــدا هــو األكثــر معانــاة يف الجانــب اإلنســاني عامليــا.
“األثريــاء الجــدد” املصطلــح األكثــر داللــة ىلع الوجــه القبيــح للحــرب، وهــو يف نفــس الوقــت أحــد عوامــل 
ــيلة  ــى وس ــرب إل ــت الح ــد تحول ــاء، فق ــتمرارية والبق ــا باالس ــذي يمده ــاة ال ــريان الحي ــرب وش ــتمرار الح اس
ــراء طبقــة جديــدة مــن النخبــة السياســية واالقتصاديــة الجديــدة تتشــابك مصالحهــا بطريقــة  مهمــة إلث

تضمــن بقــاء الوضــع ىلع هــذا الحــال، بــل وتدفــع يف تفاقمــه بصــورة أكبــر.
تتســم املرحلــة الراهنــة يف اليمــن بالفوضــى الشــديدة حيــث انهــارت فيهــا منظومــة الرقابــة ومكافحــة 
ــابات  ــنوية والحس ــط الس ــة بالخط ــئوليات مرتبط ــن أي مس ــمية ع ــات الرس ــت املؤسس ــل وتخل ــاد، ب الفس
الختاميــة األمــر الــذي أتــاح الفرصــة لتخلــق اقتصــاد مــوازي وطبقــات طفيليــة اســتفادت مــن الفــراغ وراكمــت 

ثــروات أصبحــت هــي املحــرك الرئيســي القتصــاد البلــد.
ويف حيــن يرصــد التقريــر كيــف اســتطاعت الشــبكات النافــذة املقربــة مــن جماعــة الحوثــي مــن اإلثــراء 
عبــر سلســلة مــن األنشــطة التجاريــة واالســتثمارية املعــززة بالنفــوذ والقــرب مــن قيــادات الجماعــة، والــدور 
الــذي تلعبــه يف تغذيــة الحــرب، فإنــه يشــير أيضــا كيــف نشــأت طبقــة طفيليــة أخــرى يف مناطق ســيطرة 
الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا، مســتفيدة مــن تعــدد الســلطات والقــوى النافــذة والدعــم اإلقليمــي غيــر 
املنظــم، وقــد شــكل بيــع الســالح وتهريبــه والجبايــات وإرســاء العقــود أحــد الســمات الرئيســية لذلــك النــوع 

مــن الثــراء املرتبــط بالحــرب واالســتفادة منهــا.
ويفــرد التقريــر مســاحة مهمــة للسياســة النقديــة وتداعيــات تضخــم العملــة اليمنيــة الريــال والتــي وصلــت 
إلــى مســتويات قياســية يف تاريخهــا الحديــث حيــث تجــاوز ســعر الــدوالر الواحــد 1650 ريــال وظــل يتأرجــح 

صعــودا وهبوطــا خــالل األشــهر املاضيــة يف واحــدة مــن العالمــات البــارزة لهشاشــة الوضــع االقتصــادي.
وتصاعــدت األســعار بمســتويات قياســية وصلــت إلــى 100 باملئــة يف بعــض األشــهر ومــا زالــت يف تصاعــد 
مســتمر ألســباب عديــدة أهمهــا تذبــذب ســعر العملــة ومتغيــرات دوليــة كتداعيــات جائحــة كورونــا والحــرب 

الروســية ـ األوكرانيــة وغيرهــا.
ــر  ــا لالنتهــاكات واملمارســات غي وىلع صعيــد القطــاع الخــاص فقــد شــهد القطــاع الخــاص تصاعــدا الفت
القانونيــة ســواء مــا يتعلــق باالعتــداءات املباشــرة او تلــك املمارســات املرتبطــة بالجبايــات غيــر القانونيــة 

وفــرض الرســوم واإلتــاوات املتعــددة.
وقــد رصــدت وحــدة الرصــد يف مركــز الدراســات واالعــالم االقتصــادي تعــرض القطــاع الخــاص اليمنــي خــالل 
العــام 2021م ألكثــر مــن 48 انتهــاكا جماعيــا )حمــالت طالــت عــدد كبيــر مــن املنشــآت التجاريــة( وأكثــر مــن 

50 انتهــاكا فــردي )انتهــاك منشــاة معينــة ومحــددة(.
ــرة املاضيــة وأدوار الالعبيــن  ــر جــردة حســاب للدعــم اإلنســاني املقــدم لليمــن خــالل الفت ويقــدم التقري

ــة والعمــل اإلنســاني. األساســيين يف مســار اإلغاث
يســعدني يف نهايــة هــذا التلخيص الســريع ملــا يتضمنه التقرير أن اشــكر فريــق الباحثيــن االقتصاديين يف 
مركــز الدراســات واإلعــالم االقتصــادي الذيــن عملــوا ىلع البحــث والتحــري والتدقيــق والتحليــل للمعلومــات 
للوضــع االقتصــادي اليمنــي ليخرجــوا لنــا هــذا العمــل املتميــز واملهــم يف ظــل شــحة املعلومــات الرســمية 

وحالــة التكتــم الشــديد ىلع كثيــر مــن األنشــطة الرســمية وغيــر الرســمية.

مصطفى نصر 

رئيس مركز الدراسات واالعالم االقتصادي 

الملخص التنفيذي
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واليمــن ىلع مشــارف الســنة الثامنــة مــن الحــرب، التزال تلــك الجغرافيــا الواقعــة يف الركن الجنوبــي للجزيرة 
ــة  ــة غارقــة يف النزاعــات املســلحة واالنقســامات الحــادة ىلع املســتويات السياســية واالقتصادي العربي

واالجتماعية.

خــالل تلــك الحــرب بــرزت نخبــة ماليــة جديــدة يف مختلــف أنحــاء البــالد الــذي يخضــع لســلطة شــرعية 
ــا  ــكال منه ــن، ل ــكان اليم ــم س ــاحة ومعظ ــث املس ــيطر ىلع ثل ــة تس ــرى انقالبي ــا واخ ــا دولي ــرف به معت
رئيــس وحكومــة وبنــك وعملــة ماليــة، ناهيــك عــن الســلطة التشــريعية والقضائيــة واملؤسســات الجمركيــة 

ــكال قواتــه وميليشــياته، واجنداتهــا املتضــادة، وتحالفاتــه اإلقليميــة. والزكويــة والضريبيــة، ول

ونتيجــة لذلــك احتلــت اليمــن قائمــة الــدول األشــد فقــرا يف قائمــة البنــك الدولــي لبلــدان منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال افريقيــا، وبلغــت الخســائر املباشــرة يف الناتــج املحلــي 90 مليــار دوالر وفقــا لوزيــر 
التخطيــط والتعــاون الدولــي يف الحكومــة الشــرعية، فضــال عــن الخســائر الناتجــة عــن تدميــر أجــزاء كبيــرة 
مــن البنيــة التحتيــة بســبب الحــرب والتــي يصعــب تقديرهــا أو التنبــؤ بهــا وفقــا لإلجابــة التــي تلقينهــا 

مــن الوزيــر.

يف حيــن ألقــت الحــرب الدائــرة يف اليمــن بتداعياتهــا ىلع القطــاع الخــاص الــذي انتهــى بــه الحــال بيــن 
االقتــالع واإلحــالل واإلفــالس والتدميــر والتهجيــر ومــن تســنى لــه البقــاء فهــو رهينــة االبتــزاز ومصيــره بيــن 

االنكمــاش أو التوســع.

انهيار وشيك

يســاهم القطــاع الخــاص بأكثــر مــن نصــف الناتــج املحلــي يف اليمــن، وبحصــة تصــل لنحــو %65 مــن إجمالي 
االســتثمارات، وتبلــغ نســبة مســاهمته يف تشــغيل العامليــن حوالــي %70 حســب إحصائيــات رســمية قبــل 

الحرب.

ونتيجــة للحــرب تراجــع النشــاط االســتثماري يف اليمــن، وتعطــل النشــاط اإلنتاجــي والخدمــي وانخفضــت 
ســاعات العمــل وتســرحت عشــرات اآلاللــف مــن االيــدي العاملــة، ومنــي القطــاع الخــاص بخســائر فادحــة 

مباشــرة وغيــر مباشــرة.

حيــث تعرضــت املئــات مــن منشــآت القطــاع الخــاص للدمــار الكلــي والجزئــي، وتضاعفــت كلفــة التشــغيل 
واإلنتــاج بصــورة كبيــرة جــراء انعــدام املشــتقات النفطيــة، وارتفــاع كلفــة التأميــن والنقــل الداخلــي، إضافــة 
إلــى انعــدام الخدمــات االساســية كالكهربــاء وامليــاه، وتدهــور ســعر العملــة الوطنيــة ووصــل ســعر الــدوالر 

يف مناطــق الحكومــة الشــرعية نحــو 1700 ريــال مقارنــة بـــ 214 ريــال للــدوالر الواحــد مطلــع العــام 2015م.

ويوشــك القطــاع الخــاص ىلع االنهيــار لحســاب طبقــة طفيليــة احتكاريــة اســتفادت وتســتفيد مــن فوضى 
الحــرب، وهــذا مــا خُلصــت إليــه نتائــج هــذه الدراســة البحثيــة التــي رصــدت بــروز نخبــة ماليــة جديــدة يف 
مختلــف املحافظــات اليمنيــة، اســتطاعت تحقيــق ثــراء فاحــش تنوعــت أســاليبه ومصــادره وفقــا للجغرافيــا 

التــي نبــت فيهــا هــذا املــال.

أثرياء الحرب
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املجهود الحربي كوسيلة نفوذ وإثراء

ــاح جماعــة الحوثــي للعاصمــة صنعــاء يف 21 ســبتمبر  ــى لحظــة اجتي ــي إل وتعــود جــذور االنقســام املال
أيلــول 2014م، وفــرض ســيطرتها ىلع املؤسســات الســيادية للبلــد، واســتحواذها ىلع الترســانة العســكرية 
للجيــش اليمنــي، واســتنفاد االحتياطــي النقــدي للبــالد مــن العملــة الصعبة خــالل الســنوات األولــى للحرب. 

ــم  ــزم لدع ــة الح ــالق عاصف ــارس آذار 2015 انط ــعودية يف 26 م ــادة الس ــي بقي ــف العرب ــن التحال ــم يعل ث
شــرعية الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، وترفــع جماعــة الحوثــي يافطــة دعــم املجهــود الحربــي، وتتســع 

رقعــة التجــارة غيــر الشــرعية جــراء حــروب وصراعــات لــم تهــدأ حتــى اآلن.

وخــالل فتــرة وجيــزة باتــت جماعــة الحوثــي تســتحوذ ىلع ســوق املــال واألعمــال يف املناطــق الخاضعــة 
لســيطرتها يف اليمــن، وتمتــد أذرع نشــاطها التجــاري نحــو تغذيــة الســوق املحلــي يف املناطــق الخاضعــة 

للحكومــة الشــرعية بمختلــف االصنــاف والســلع االســتهالكية.

فقــد تمكنــت مــن الســيطرة ىلع مــوارد الدولــة وأنشــأت املؤسســات االيراديــة والصناديــق املعــززة لذلــك 
ــتحدثة ويف  ــا املس ــرب وأولوياته ــاق ىلع الح ــة يف اإلنف ــا املالي ــد أدواته ــات أح ــك املؤسس ــح تل لتصب
املقابــل عملــت ىلع إنشــاء ودعــم واجهــات تجاريــة واســتثمارية جديــدة بمســميات مختلفــة واســتحدثت 

لهــا بيئــة تشــريعية مالئمــة ودعمتهــا بــكل مقومــات النجــاح والســيطرة. 

باملقابــل فقــد نشــأت يف مناطــق أخــرى تنضــوي تحــت نطــاق الحكومــة الشــرعية املعتــرف بهــا دوليــا - ولــو 
ــجعت  ــارها، وش ــاحة انتش ــادة مس ــا وزي ــرب يف تخلقه ــوال الح ــاهمت أم ــتثمارية س ــة واس ــز مالي ــكليا - مراك ش
تلــك البيئــة املضطربــة يف اليمــن ىلع بــروز رأس املــال الجديــد املســنود بالنفــوذ الســلطوي واملليشــاوي يف 
حيــن جــاء ذلــك ىلع حســاب القطــاع الخــاص التقليــدي واملعــروف والــذي بــات يواجــه منافســة غيــر متكافئــة 
ويدفــع كلفــة إضافيــة تســببت يف انكمــاش دوره األمــر الــذي أدى إلــى نقــل كثيــر مــن رؤوس األمــوال إلــى الخــارج، 
بــل ان بعــض الشــركات نقلــت مكاتبهــا الرئيســية إلــى الخــارج كمــا هــو الحــال مــع أكبــر املجموعــات التجاريــة 

واالســتثمارية يف اليمــن وهــي مجموعــة هائــل ســعيد انعــم التــي نقلــت مقــر عملهــا الرئيســي إلــى دبــي.

مصادر التمويل

اســتنفذت جماعــة الحوثــي خــالل ســنوات الحــرب األولــى خزائــن البنــك املركــزي مــن النقــد االجنبــي والبالــغ 
5 مليــارات دوالر أمريكــي، كمــا اســتحوذت ىلع  500 مليــار ريــال يمنــي مــن العملــة املحليــة، باإلضافــة إلــى 
ودائــع البنــوك املحليــة ملــا قبــل الحــرب الراهنــة والتــي باتــت مجمــدة ويعجــز أصحابهــا عــن الحصــول عليها.

ومــع مــرور الوقــت تمكنــت الجماعــة املســلحة مــن الســيطرة واالســتحواذ ىلع مجمــل اإليــرادات الحكوميــة 
التــي ضلــت تتدفــق مــن عمــوم املحافظــات إلــى البنــك املركــزي يف صنعــاء الخاضــع لســيطرة الحوثييــن.

ورغــم قــرار الحكومــة الشــرعية باســتعادة القــرار املالــي مــن الحوثييــن وقيامهــا يف ســبتمبر أيلــول 2016 
باتخــاذ قــرار بنقــل البنــك املركــزي مــن صنعــاء إلــى عــدن، إال أن جماعــة الحوثــي قامــت بفــرض قبضتهــا 
ىلع أهــم املــوارد والعائــدات االقتصاديــة لليمــن كقطــاع االتصــاالت وإيــرادات مينــاء الحديــدة، ومضــت نحــو 
خلــق وســائل تمويــل ذاتيــة امتــدت لتشــمل كل مــا ينفــق عليــه الســكان املحليــون اموالهــم ومدخراتهــم.
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مصير األموال املنهوبة

لــم يتــم الكشــف بعــد عــن مقــدار تلــك األمــوال التــي تحصلــت عليهــا جماعــة الحوثــي نتيجــة ســيطرتها 
ىلع املــال العــام لكــن وفقــا لتقريــر لجنــة الخبــراء فــإن مــا تجمعــه الجماعــة ســنويا بصــورة رســمية يصــل 
إلــى 1.8 مليــار دوالر، ناهيــك عــن مصــادر أخــرى غيــر رســمية لجمــع األمــوال كذريعــة دعــم املجهــود الحربــي، 
ومصــادرة أصــول وأمــوال وممتلــكات معارضيهــا، ومــا تفرضــه ىلع ســاكني املناطــق الخاضعــة لســيطرتها 

مــن رســوم وإتــاوات، الكثيــر منهــا مســتحدثة وغيــر قانونيــة.

 باإلضافــة إلــى مــا تســتحوذ عليــه مــن أمــوال ومســاعدات املنظمــات االغاثيــة، ومــا تجنيــه مــن اربــاح مــن 
تجــارة املشــتقات النفطيــة والغــاز، وكذلــك  مــا تقــوم بتحصيلــه مــن رســوم غيــر قانونيــة ىلع مبيعــات 

الوقــود، ومــا يتدفــق الــى خزائنهــا مــن جبايــات وعائــدات الســوق الســوداء.

وقــد تمكنــت مــن خــالل هــذه األمــوال مــن خلــق امبراطوريــة ماليــة جديــدة، قادتهــا نحــو تغييــر موازيــن القوى، 
والتحكــم يف ســوق الــواردات يف اليمــن الــذي تصــل فيه نســبة الســلع االساســية املســتوردة لنحو90%.

ونتيجــة لذلــك اســتطاعت شــبكة الحوثــي املاليــة إزاحــة املنتجــات الســعودية التي كانــت تحتــل صادراتها 
عــرش أكبــر الــدول املصــدرة لليمــن إلــى ســنة 2014)1(، وبالتالــي اســتحوذت صــادرات ســلطنة عمــان ىلع 

نحــو %18 مــن النســبة الســوقية للســلع املســتوردة إلــى اليمــن)2(.

لــم تكتفــي الجماعــة بإنشــاء ذلــك االقتصــاد املــوازي لالقتصــاد الوطنــي للبلــد، بــل إنهــا مضــت نحــو دفــع 
ــر  ــواردات والصــادرات )يســتعرض التقري ــالل الســوق والســيطرة ىلع ســوق ال ــدة الحت ــك الوجــوه الجدي تل

هــذه الجزئيــة الحقــا(.

وجوه جديدة

ربمــا لــم يتســنى لعمــوم اليمنييــن التعــرف ىلع أبــرز تلــك األســماء التــي تديــر الشــبكة املاليــة للجماعــة إال 
عقــب تلــك العقوبــات التــي فرضتهــا وزارة الخزانــة األمريكيــة ىلع عــدد مــن عناصــر الجماعــة )3(، وقائمــة 

ال40 املطلوبــة للتحالــف العربــي)4(، وتقاريــر فريــق الخبــراء املعنــي باليمــن)5(.  

غسيل األموال !

ــي  ــم تتجــرأ جماعــة الحوث ــك ل ــع ذل ــاء، وم ــك تقــع مقراتهــا الرئيســية يف صنع ــن أصــل 18 بن ــك م 17 بن
ــل إنهــا مضــت نحــو إغــراق  ــة مــن خاللهــا، ب ــوال فيهــا وممارســة انشــطتها الربحي ــك االم ــداع تل ىلع إي
الســوق املالــي بـــ 250 شــركة صرافــة جديــدة)6( ، تــم الترخيــص لهــا بمزاولــة أنشــطتها يف زمــن الحرب يف 

العاصمــة صنعــاء وصعــدة ومحافظــات أخــرى.

عبر شركات الصرافة تلك وغيرها قامت الجماعة بنقل األموال يف داخل اليمن وخارجه.

1 - كتاب الجهاز املركزي لإلحصاء صنعاء 2014م.
2 - كتاب الجهاز املركزي لإلحصاء صنعاء 2017م.

3 - بيان وزارة الخزانة االمريكية بشأن فرض عقوبات ىلع شبكة دولية تدعم جماعة الحوثي10/6/2021م.
4 - قائمة الـ 40 املطلوبين من قبل التحالف العربي.

5 - تقرير فريق الخبراء املعني باليمن والتابع لألمم املتحدة 2019م، 2020م.
6 - سجالت وزارة الصناعة والتجارة اغسطس آب 2021م.
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مــن بيــن أبــرز تلــك الشــركات التــي اعتمــدت جماعــة الحوثــي ىلع نقــل األمــوال عبرهــا وفقــا للحكومــة األمريكيــة 
هــي شــركة ســويد وأوالده للصرافــة، وشــركة الحظاء للصرافــة، والشــركة العاملية اكســبرس للصرافــة والتحويالت)7(.

اظهــرت نتائــج املســح الــذي اســتهدف هــذه الشــركات توســع وتعــدد فروعهــا بعــد أن كان يقتصــر عملهــا 
قبــل الحــرب ىلع محافظــات محــدودة.

الذهب االسود

مصــادر عــدة كشــفت عــن تقديــم إيــران مشــتقات نفطيــة مجانيــة لجماعــة الحوثــي كجــزء مــن دعمهــا 
وتمويلهــا للحــرب التــي تشــنها جماعــة الحوثــي ىلع الحكومــة الشــرعية يف اليمــن.

تبلــغ عائــدات ســوق الوقــود يف مناطــق الحوثــي مــا يزيــد عــن 30 مليــار ريــال شــهريا)8(، وهــو مــا دفــع 
ــي  ــدة الت ــركات الجدي ــدد الش ــل ع ــث وص ــة، حي ــركات النفطي ــن الش ــد م ــاح العدي ــي الفتت ــة الحوث جماع
ــتيراد  ــركة)9( اس ــى 178 ش ــرب إل ــرة الح ــالل فت ــي خ ــة الحوث ــوذ جماع ــق نف ــا يف مناط ــص له ــم الترخي ت

ــة. ــتقات النفطي للمش

مــن بيــن أبــرز تلــك الشــركات شــركة يمــن ايــالف الســتيراد املشــتقات النفطيــة وشــركة أوســس أويــل الســتيراد 
املشــتقات النفطيــة والتــي تعــود ملكيتهــا للقيــادي املعــروف بجماعــة الحوثــي محمد عبدالســالم، فيمــا يتولى 
شــقيقه إدارة شــركة ســام أويــل للتجــارة والخدمــات النفطيــة املحــدودة، وشــركة أويــل بريمــر للخدمــات النفطيــة 
وتجــارة النفــط والغــاز واململوكــة للقيــادي البــارز أحمــد صالح دغســان، وشــركة الذهب االســود للخدمــات النفطية 
والغازيــة التابعــة للقيــادي الحوثــي علــي ناصــر قرشــه، وشــركة ســعيد الجمل لالســتيراد التابعــة للقيــادي الحوثي 
ســعيد الجمــل املقيــم بطهــران واملتهــم مــن قبــل وزارة الخزانــة األمريكيــة بــإدارة شــبكة مــن الشــركات والســفن 

التــي تعمــل ىلع تهريــب الوقــود واملنتجــات البتروليــة والســلع اإليرانيــة إلــى اليمــن.)10( 

سوق األدوية

لــم تنحصــر اإلمبراطوريــة املاليــة التــي بنتهــا جماعــة الحوثــي تحــت أســماء عديــدة ىلع االســتثمار يف 
اســتيراد وبيــع املشــتقات النفطيــة، بــل امتــد إلــى مختلــف القطاعــات الخدميــة والربحيــة.

مــن بيــن تلــك القطاعــات التــي تنشــط فيهــا تلــك الوجــود الجديــدة ألثريــاء الحــرب القطــاع الطبــي وكان مــن أبــرز 
األســماء التــي تتبعناهــا يف هــذا القطــاع االســتثمارات التابعــة للدكتــور طــه املتــوكل و صالــح الشــاعر.

ــركات  ــن ش ــد م ــاعر)11(  إدارة العدي ــفر الش ــح مس ــي صال ــة الحوث ــروف بجماع ــادي املع ــى القي ــث يتول حي
ــركة  ــتيراد، وش ــاعر لالس ــركة الش ــا ش ــة ومنه ــتلزمات الطبي ــة واملس ــال االدوي ــة يف مج ــتيراد العامل االس

ــة. ــاعر التجاري ــة الش ــة، ومؤسس ــتلزمات الطبي ــة واملس ــارة األدوي ــاعر لتج الش

ــة،  ــتلزمات الطبي ــة واملس ــاعر لألدوي ــداهلل الش ــة عب ــفر إدارة مؤسس ــداهلل مس ــقيقه عب ــى ش ــا يتول كم
ــتيراد. ــفر لالس ــداهلل مس ــة عب ومؤسس

7 - بيان وزارة الخزانة االمريكية بشأن فرض عقوبات ىلع شركة سويد واوالده للصرافة 10يونيو2021م.
8 - الحرب يف اليمن التعقيدات الداخلية ومصادر التمويل الذاتية للصراع موقع بي بي سي25/3/2021م.

9 - سجالت وزارة الصناعة والتجارة صنعاء اغسطس آب 2021م.
10 -  بيان وزارة الخزانة االمريكية بشأن فرض عقوبات ىلع شبكة دولية تدعم جماعة الحوثي10/6/2021م.

11 - تقرير فريق الخبراء 2020م.
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تمتــد مجموعــة صالــح الشــاعر التجاريــة إلــى شــركات عديــدة تعمــل يف أنشــطة االســتيراد بشــكل عــام 
مــن بينهــا ايضــا شــركة الشــاعر موتــورز لالســتيراد، وشــركة صالــح الشــاعر لالســتيراد وغيرهــا.

ويتولــى أيضــا صالــح مســفر الشــاعر صفــة الحــارس القضائــي واملناط بــه االســتيالء ىلع أمــوال وممتلــكات املعارضين 
لجماعــة الحوثــي، ويف وقــت ســابق مــن العــام 2021 أعلنــت وزارة الخزانــة االمريكيــة فــرض عقوبــات)12( ىلع الشــاعر 

الــذي أشــرف ىلع حســاب بيــان الــوزارة ىلع مصــادرة أمــوال وممتلــكات قيمتهــا تتجــاوز  100 مليــون دوالر أمريكــي.

يف حيــن قــام طــه املتــوكل القيــادي الحوثــي والــذي يشــغل منصــب وزيــر الصحــة يف حكومــة صنعــاء 
باالســتثمار أيضــا يف املجــال الطبــي والدوائــي عبــر مشــاريع تابعــة لــه يف صنعــاء كمستشــفى اليمــن 
ــي  ــركة يون ــة، وش ــتيراد األدوي ــس الس ــي ماك ــركة يون ــي، وش ــس الدول ــي ماك ــفى يون ــعيد، ومستش الس

ماكــس للتجــارة العامــة)13(.

وتمكــن العديــد مــن أمــراء الحــرب يف صنعــاء مــن إحــالل منتجــات وســلع جديــدة بــدال عــن تلــك الســلع التــي 
اعتــاد عليهــا املســتهلك يف ســوق املــواد التموينيــة والغذائيــة واألدويــة والطاقــة والبنــاء والتشــييد وغيــر ذلك.

ولعل الكارثة األكبر هي تلك التي حلت بواردات سوق األدوية والعالج االشعاعي والتحليل املخبري.

ــة  ــا لألدوي ــة العلي ــأن الهيئ ــة ف ــن والصيادل ــن الجراحي ــدد م ــع ع ــاه م ــذي أجرين ــث ال ــج البح ــا لنتائ وفق
واملســتلزمات الطبيــة منحــت الشــركات الوليــدة تراخيــص باســتيراد أدويــة مــن شــركات غيــر مســجلة لــدى 
الهيئــة  أي غيــر معتــرف بهــا، إضافــة إلــى قيــام هــذه الشــركات باســتيراد منتجــات مــزورة وإحاللهــا بــدال 

عــن األصنــاف املتعــارف عليهــا.

ــه  ــة أعمالهــم مخافــة مــا قــد يتعــرض ل ــا ثالثــة مــن عشــرة جراحيــن بأنهــم توقفــوا عــن مزاول وذكــر لن
ــات  ــا أي مضاعف ــر منه ــرض أن  ال تظه ــن املفت ــي م ــة الت ــذه األدوي ــة له ــات نتيج ــن مضاعف ــض م املري

ــض. ــاة املري ــؤدي بحي ــد ت ــة ق جانبي

وقــال طبيــب تخديــر بأنــه قــرر البقــاء يف املنــزل منــذ 2017 نتيجــة لتــورط شــركة اســتيراد االدويــة ببيــع 
أصنــاف غيــر آمنــه وغيــر مطابقــة للمعاييــر الطبيــة، ويضيــف: »يكذبــون عندمــا يزعمــون بمطابقتهــا لنتائج 

املختبــر الوطنــي، ومــواد التحليــل يف هــذا املختبــر هــي أصــال مــزورة«.

وبحسب عدد من الصيادلة فإن الهيئة تنشط يف سحب األدوية املزورة والتي تنافس الدواء املزور االخر.

وتحــدث الصيادلــة بــأن هنــاك عــدد مــن االدويــة تحتــوي ىلع مــادة رانيتيديــن و نيتروزاميــن واملصنفــة 
بأنهــا مــادة مســرطنة.

قطاع العقارات

ــر الجهــاز املركــزي  ــى قطــاع العقــارات ووفقــا لتقاري ــادي نافــذي الحــر ب وغاســلي أموالهــا إل كمــا امتــدت أي
لإلحصــاء لعــام 2014 بلــغ إجمالــي تراخيــص البنــاء يف العاصمــة صنعــاء خــالل تلــك الفتــرة 34 ترخيصــا، يف 
حيــن وصــل عــدد تراخيــص البنــاء يف العــام 2017 بحســب الجهــاز املركــزي يف صنعــاء إلــى نحــو 358 ترخيصــا.

ووفقــا ملصــدر يف وزارة األشــغال يف حكومــة صنعــاء فــإن عمليــة البنــاء والتشــييد يف صنعــاء دفعــت 
نحــو خلــق احيــاء ومناطــق جديــدة، كمــا أن األراضــي واملبانــي العقاريــة التــي كان مــن املســتحيل ىلع 

12 - بيان وزارة الخزانة االمريكية بشأن فرض عقوبات ىلع صالح الشاعر 18/11/2021م.
13 - سجالت وزارة الصناعة والتجارة صنعاء اغسطس آب 2021م.
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الفاســدين أو ىلع رجــال االعمــال املغامــرة بشــرائها يف زمــن الســلم نتيجــة لتكاليفهــا الباهظــة قامــت 
قيــادات الجماعــة بدفــع أضعــاف ثمنهــا الســابق.

وبــات مــن املالحــظ لزائــري صنعــاء نشــوء طبقــة جديــدة تمتلــك ســيولة كبيــرة لبنــاء وشــراء العقــارات 
بمبالــغ تفــوق األرقــام الواقعيــة واملعهــودة، وشــهد قطــاع العقــار حركــة نشــطة لتــداول األمــوال كجــزء 

مــن عمليــة تبييــض أمــوال الحــرب وشــرعنتها.

احتالل السوق

ومــن املؤســف أن تكــون وكاالت اإلغاثــة الدوليــة أحــد مصــادر التمويــل  والثــراء الفاحــش لنافــذي الحــرب 
الجــدد، فبحســب العديــد مــن املصــادر فــإن أمــراء الحــرب وأثرياءهــا يســتحوذون ىلع حصــص مــن وكاالت 
اإلغاثــة والدعــم اإلنســاني املقــدم إلــى اليمــن وذلــك مــن خــالل التحكــم بتمويــل برامــج وانشــطة اإلغاثــة 

اإلنســانية يف اليمــن )14(.

وعقــب ســيطرة جماعــة الحوثــي ىلع العاصمــة صنعــاء يف ســبتمبر ايلــول 2014  ومــا تالهــا مــن تداعيــات 
ــة املمنهجــة التــي قادتهــا جماعــة  ــك الحمل ــد)15( ونتيجــة لتل فقــد تراجــع النشــاط االســتثماري يف البل
الحوثــي ضــد القطــاع الخــاص املنظــم والتقليــدي فقــد تعــرض لخســائر كبيــرة دفعتــه لإلغــالق أو الهــروب 

الــى الخــارج ويف أفضــل االحــوال البقــاء واالســتمرار مــع التقليــل مــن نشــاطه االســتثماري.

14 - تقرير فريق الخبراء 2020م.
15 - دراسة القطاع الخاص الحرب وادوار التنمية  ـ مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي 2017م.
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ولكــن هــذا التراجــع االســتثماري لــرأس املــال الوطنــي تزامــن مــع فتــح أبــواب صنعــاء ألثريــاء الحــرب الذيــن 
تمكنــوا مــن تحقيــق أربــاح مهولــة يف مختلــف القطاعــات الخدميــة التــي قامــوا باالســتثمار فيهــا.

تلــك األربــاح التــي حققتهــا جماعــة الحوثــي عبــر تلــك الوجــوه الجديــدة التــي تــم إحاللهــا يف صنعــاء 
مــن قبــل أمــراء الحــرب ىلع رقعــة االقتصــاد البديــل، يمكــن التعــرف ىلع حجمهــا مــن خــالل اســتعراض 
هــذه األرقــام التــي حصلنــا عليهــا مــن مصــادر خاصــة ومتعــددة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــة 

الحوثــي.

وفقــا لإلحصائيــات املذكــورة أعــاله فــإن 1023 شــركة تجاريــة تــم إنشــاؤها عقــب انقــالب جماعــة الحوثــي، 
تتركــز اغلبهــا يف العاصمــة صنعــاء تليهــا محافظــات صعــدة وعمــران.

ــة يف  ــا موثق ــة وبياناته ــجالت تجاري ــا س ــص ولديه ــت ىلع تراخي ــادر حصل ــا للمص ــركات وفق ــذه الش وه
ــات. ــا باملحافظ ــة وفروعه ــجالت وزارة الصناع س

أظهــرت هــذه النتائــج أعــداد مهولــة مــن الشــركات الجديــدة ـ وإن لــم تكــن كلهــا تعــود ملكيتهــا لجماعــة 
الحوثــي ـ إال أنهــا تشــير إلــى داللــة واضحــة حــول حتميــة اإلقصــاء والتضييــق املمنهــج الــذي تعــرض لــه 
ــي  ــة الت ــة العريقــة والشــركات العائلي ــوت التجاري ــل يف البي ــدي املتمث القطــاع الخــاص املنظــم والتقلي

ألفهــا اليمنيــون.

وكمثــال لتلــك الشــركات التــي تــم إنشــاؤها حديثــا واملقيــدة بســجالت وزارة الصناعــة والتجــارة يف حكومــة 
صنعــاء حتــى أغســطس آب 2021 مــا يلــي:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

صنعاء

صنعاء

صنعاء

عمران

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء 

صنعاء

صنعاء

صنعاء

تامكو للمشتقات النفطية املحدودة

يمن كرود للتجارة والخدمات النفطية املحدودة

املنتاب للمقاوالت ـ الفقيه وشريكه

ازال بتروليك الستيراد املشتقات النفطية

ويلرز الدولية للتجارة املحدودة

ديما يمن للتجارة والتوكيالت املحدودة

بتروليوس الستيراد املشتقات النفطية

جازولين امان الستيراد املشتقات النفطية

موبك للتجارة واالستثمار املحدودة 

جيبي واي وقود للتجارة املحدودة

مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيالت

السلطانة لالستيراد

اعمار تهامة للمقاوالت

محدودة

محدودة

أشخاص

أفراد

أشخاص

أشخاص

أفراد

أفراد

أفراد

أشخاص

أشخاص

أفراد

أفراد

املقرالشركة نوعهام



13

اقتصاد الحرب واألثرياء الجدد

وكمثال للشركات التي تعود ملكيتها لشخص واحد:

المالكالمقرالشركة

يمن ايالف الستيراد املشتقات النفطية 
توب فود للتجارة والتوكيالت املحدودة

الشاعر لالستيراد
الشاعر لتجارة االدوية واملستلزمات الطبية

الشاعر موتورز لالستيراد
صالح الشاعر لالستيراد

علي الشاعر للتجارة
مؤسسة الشاعر التجارية

مؤسسة عبداهلل الشاعر لألدوية واملستلزمات الطبية
مؤسسة عبداهلل مسفر لالستيراد

مؤسسة بن دغسان لالستيراد
مؤسسة علي احمد دغسان لالستيراد

شركة بن دغسان للتجارة والتوكيالت والخدمات
ويلرز الدولية للتجارة املحدودة

اويل بريمر للخدمات النفطية وتجارة النفط والغاز

الذهب االسود لالستيراد
الذهب االسود للخدمات النفطية والغازية

جياش موتورز لالستيراد والخدمات النفطية
جياش للمقاوالت املعمارية واالنشائية

جياش موتورز للسيارات
مجيش جياش للصرافة

ميجا بروف متعايف وجياش للتجارة واملقاوالت

ابراج اليمن الستيراد املشتقات النفطية املحدودة
ابراج اليمن للتجارة واملقاوالت العامة

ابراج اليمن للخدمات العقارية واالستثمارية

ليفانت فيجين لالستيراد
ليفانت فيجين للمقاوالت واملشاريع

سعيد الجمل لالستيراد
سعيد الجمل للتصدير

مستشفى اليمن السعيد
مستشفى يوني ماكس الدولي
يوني ماكس الستيراد االدوية
يوني ماكس للتجارة العامة

صنعاء 
صنعاء

صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء

صعدة
صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء

صعدة
صنعاء

صنعاء
صنعاء
صنعاء
صعدة
عدن

صنعاء
صنعاء
صنعاء

صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء

صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء

عبد السالم صالح فتيلة

صالح مسفر الشاعر

  احمد صالح دغسان

علي ناصر قرشة

 
سعيد الجمل

طه املتوكل ـ وزير الصحة
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ــي  ــة الحوث ــإن جماع ــتثمارية ف ــطتها االس ــا يف أنش ــن أرباحه ــا م ــي تجنيه ــوال الت ــك األم ــب تل ــى جان إل
ــار دوالر)16(.    ــد 1.8 ملي ــزكاة ىلع مــا يزي ــات وأمــوال ال ــر رســمية ىلع أمــوال مــن الجباي تحصــل بطريقــة غي

كمــا تقــوم جماعــة الحوثــي بتحقيــق أربــاح مهولــة مــن مبيعاتهــا ألســطوانات الغــاز املنزلــي املشــتراة مــن 
محافظــة مــأرب بأقــل مــن 3 دوالر أمريكــي وتقــوم الجماعــة ببيعهــا للســكان املحلييــن بمناطــق ســيطرتها 

بمــا يزيــد عــن 10 دوالر لألســطوانة الواحــدة)17(.

ــاء  بخلقهــا لهــذا االقتصــاد املــوازي يبــدو مــن الصعــب تفكيــك اقتصــاد الحــرب، فتلــك الوجــوه الجديــدة ألثري
الحــرب هــي األكثــر تمســكا بإطالــة الحــرب يف اليمــن نظيــر مــا تجنيــه يوميــا مــن ثــروة ماليــة لــم تكــن تتوقعها.

أثرياء الشرعية 

يف الطــرف اآلخــر مــن ذلــك الحيــز الجغــرايف لليمــن، والخاضــع لســيطرة الحكومــة الشــرعية، ثمــة نخبــة 
ماليــة جديــدة صعــدت للتــو ىلع أكتــاف حلفــاء الخــارج ومراكــز القــوى وســاللم الفســاد.

ولكــن ليســت تلــك وحدهــا هــي مصــادر هــذا الثــراء الــذي خلــق تلــك اإلمبراطوريــات الوليــدة يف مناطــق 
الحكومــة الشــرعية، فهنــاك نخبــة طارئــة ىلع املشــهد التجــاري بنــت شــبكتها يف املناطــق التــي كانــت 
ومازلــت مــالذ للنازحيــن، واســتطاعت تحقيــق ثــروة ماليــة مــن خــالل اســتغاللها لتدفــق مئــات اآلاللــف مــن 

الفاريــن إلــى مناطقهــا هروبــا مــن جماعــة الحوثــي.

استثمار مؤقت

تتربــع مدينــة مــأرب - شــرق اليمــن -  ىلع عــرش تلــك التجــارة بعــد أن وصــل عــدد النازحيــن إليهــا خــالل 
ــس  ــن رئي ــا م ــي تلقينه ــة الت ــا لإلجاب ــا وفق ــعين ألف ــة وتس ــة وأربع ــون ومائ ــى 2 ملي ــرب إل ــنوات الح س

ــن يف اليمــن. ــة إلدارة مخيمــات النازحي الوحــدة التنفيذي

ورغــم هــذا العــدد الكبيــر مــن الســكان اخفقــت الســلطات املحليــة بمــأرب يف جــذب املســتثمرين إليهــا أو اقناع 
رأس املــال املهاجــر إلــى خــارج اليمــن بــأن تكــون وجهتــه هــذه املدينــة، التــي شــهدت يف مــارس آذار 2020 

منــح 4 بنــوك تجاريــة أراضــي تصــل مســاحتها نحــو 6 ألــف متــر مربــع لبنــاء مقــرات لفروعهــا بمحافظــة مــأرب.

ويف ظــل تلــك التســهيالت التــي قدمتهــا الســلطة املحليــة واحتضــان مدينــة مــأرب لفــروع 6 بنــوك تجاريــة، 
التــزال ثــروة التجــار الطارئيــن تتراكــم بشــكل مثيــر مــن خــالل االســتثمار يف قطاعــات بعيــدة كل البعــد عــن 

القطاعــات اإلنتاجيــة والحيويــة التــي مــن شــأنها تشــغيل اليــد العاملــة ورفــد االقتصــاد الوطنــي للبلــد.

ــييد  ــاء والتش ــوال، والبن ــل األم ــركات تحوي ــي كش ــاع الخدم ــة يف القط ــتثمارات الطارئ ــك االس ــز تل تترك
ــن  ــق م ــة، ومعظــم واردات هــذا الســوق تتدف ــادق واملــوالت وأســواق الجمل ــارات، واملطاعــم والفن والعق

ــي. ــة الحوث ــيطرة جماع ــة لس ــق الخاضع املناط

16 - تقرير لجنة الخبراء 2020م.
17 -  الحرب يف اليمن التعقيدات الداخلية ومصادر التمويل الذاتية للصراع موقع بي بي سي25/3/2021م.
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ــتأجرة  ــاؤها ىلع أرض مس ــم انش ــي ت ــة الت ــع الخدمي ــن املصان ــدد م ــاح ع ــة افتت ــهدت املدين ــا ش كم
وشــيدت هياكلهــا مــن هناجــر حديديــة  حيــث تعمــل  يف مجــال تغليــف الفواكــه وتعبئــة امليــاه وصناعــة 

البالســتيك وتجميــع معــدات املطاعــم.

وبلغت إيرادات مكتب الضرائب باملحافظة خالل العام 2021 ما يقارب من 11 مليار ريال يمني)18(.

 وبــرزت يف مــأرب وجــوه جديــدة نتيجــة لصفقــات فســاد نفذتهــا قيــادات عســكرية مــع شــركات تولــت 
تقديــم إمــدادات غذائيــة وإعاشــة للجيــش الوطنــي.

واحتلــت مدينــة مــأرب خــالل زمــن الحــرب املرتبــة األولــى مــن حيــث التوســع العمرانــي، حيــث تضاعفــت 
بشــكل كبيــر جــدا مســاحة املدينــة التــي تشــهد يوميــا أعمــال البنــاء والتشــييد العقــاري. 

حراك شعبي

ــل  ــاري وتحوي ــي والعق ــاع النفط ــده يف القط ــتثمارات ولي ــن ـ اس ــرق اليم ــوب ش ــكال ـ جن ــرزت يف امل وب
ــوال. ــة األم وصراف

وتمكنــت شــركة صغيــرة تعمــل يف مجــال الحديــد مــن توســيع اســتثماراتها خــالل ســنين الحــرب وتتحــول 
ــاري  ــتثمار العق ــة واالس ــتقات النفطي ــتيراد املش ــة يف اس ــة العامل ــركات التجاري ــن الش ــة م ــى مجموع إل

واملالحــة وتحويــل األمــوال وغيــر ذلــك.

وتعــد مــن بيــن أبــرز تلــك الشــركات الوليــدة التــي نشــأت يف زمــن الحــرب وتمكنــت مــن تحقيــق ثــروات ماليــة 
ــركة  ــن، ش ــرقية لليم ــة والش ــات الجنوبي ــف املحافظ ــط يف مختل ــكال وتنش ــا يف امل ــع مقراته ــرة وتق كبي
ــط  ــول النف ــات حق ــاوالت وخدم ــوت للمق ــاف حضرم ــركة احق ــدودة، وش ــة املح ــة للطاق ــوت العاملي حضرم

والغــاز املحــدودة، للطاقــة العامليــة املحــدودة، وشــركة البســيري للصرافــة، وشــركة بــن دول للصرافــة.

ونشــر ناشــطون وثائــق فســاد ماليــة تشــير إلــى تــورط عــدد مــن الشــخصيات يف نهــب املــال العــام وتدين 
ــك  ــت ذروة تل ــوت وبلغ ــعبي يف حضرم ــخط الش ــراك والس ــد الح ــدة، وتصاع ــركات الجدي ــن الش ــددا م ع

ــة املحافــظ. االحتجاجــات يف ديســمبر 2021 املطالبــة بوقــف فســاد الســلطة املحليــة وإقال

أثرياء عدن الجدد!

ــأن القــوات االمنيــة يف مينــاء عــدن  أظهــرت نتائــج املســح التــي اســتهدفت عــددا مــن املســتوردين ب
ــاء. ــة لحظــة خروجهــا مــن املين ــاوات ىلع كل حاوي ــاء الضبــة يف املــكال تفــرض إت ومين

وقــال عــددًا مــن املســتوردين عبــر مينــاء عــدن بــأن هــذه املبالــغ يخضــع حجمهــا حســب وجهتهــا، حيــث 
تتضاعــف مبالــغ اإلتــاوات ىلع الحاويــات املتجهــة إلــى خــارج مدينــة عــدن مــن تلــك التــي ينتهــي بهــا 

الحــال إلــى مخــازن املســتوردين بمدينــة عــدن.

18 - بيان صحفي لفرع مكتب الضرائب يف مأرب وكالة سبأ 29/1/2022م.
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وتتولــى قــوات الدعــم واإلســناد التابعــة للمجلــس االنتقالــي الســيطرة ىلع مينائــي الزيــت والحاويــات يف 
عــدن وىلع املنافــذ البريــة للعاصمــة املؤقتــة ولحــج وأجــزاء مــن أبيــن.

ــا  ــر شــباط 2021 حينم ــي يف فبراي ــس االنتقال ــادات الصــف األول للمجل ــن قي ــن صراعــات بي وظهــرت للعل
قــرر محســن الوالــي انشــاء شــركة جديــدة أطلــق عليهــا، إســناد للخدمــات البتروليــة)19(، ويف ظــل الصــراع 
الدائــر ىلع هــذه الشــركة أصــدر عيــدروس الزبيــدي رئيــس املجلــس االنتقالــي قــرارا باإلطاحــة بالوالــي مــن 

منصبــه كقائــد لقــوات الدعــم واإلســناد)20( وذلــك يف 23ابريــل نيســان 2021م.

إلــى ذلــك كشــفت مصــادر أمنيــة وخاصــة)21( إن قــوات املجلــس االنتقالــي يف محافظــة أبيــن تســتخلص 
يف اليــوم الواحــد مبالــغ تصــل إلــى 20 مليــون ريــال يمنــي مــن عوائــد الجبايــات التــي تفرضهــا النقــاط 

األمنيــة التابعــة لهــا واملنتشــرة ىلع طــول الخــط الواصــل بيــن مدينتــي زنجبــار وعــدن.

ونشــأت يف عــدن واملحافظــات املجــاورة لهــا طبقــة جديــدة مــن التجــار املســتفيدين مــن نفــوذ الســلطة 
الحاكمــة، واألمــوال املتدفقــة مــن دول التحالــف العربــي وىلع رأســها اململكــة العربيــة الســعودية 
واالمــارات العربيــة املتحــدة، وقــد تراكمــت ارصــدة كبيــرة مــن العملــة املحليــة لــدى شــركات صرافــة وتجــار 

جــدد، بــل إن بعــض شــركات الصرافــة تعمــل للحصــول ىلع تراخيــص للتحــول إلــى بنــوك. 

ــد مــن املحافظــات التــي تســيطر عليهــا الحكومــة  ويف حيــن يجــرى التســهيل مــن الســلطات يف العدي
الشــرعية للتجــار الجــدد املرتبطيــن بهــا إلقامــة مشــروعات اســتثمارية متعــددة كاملــوالت التجاريــة بينمــا 
ــى  ــزداد املضايقــات واالســتفزازات للقطــاع الخــاص التقليــدي ويواجــه العراقيــل اليوميــة، ووصــل األمــر إل ت
االســتحواذ ىلع بعــض الــوكاالت التجاريــة لصالــح نافذيــن مقربيــن مــن الســلطات الرســمية يف تلــك 

ــق.  املناط

شركة مصايف عدن 

كشــفت وثائــق حكوميــة)22( عــن قيــام محمــد عبــداهلل البكــري املديــر التنفيــذي لشــركة مصــايف عــدن 
بتحويــل جميــع إيــرادات الشــركة  إلــى شــركة القطيبــي للصرافــة بــدال مــن حســابها يف البنــك املركــزي 
يف عــدن أو إلــى أحــد حســاباتها املصرفيــة يف البنــك االهلــي وهــو البنــك التجــاري الوحيــد الــذي يقــع 

مقــره الرئيســي يف العاصمــة املؤقتــة عــدن.

وتقدر االيرادات الشهرية لشركة مصايف عدن بحوالي نصف مليار ريال يمني شهريا)23(.

ويف مــارس اذار 2021 أصــدر رئيــس الحكومــة قــرارا بمنــح محمــد البكــري إجازة مفتوحــة)24(، ويف 10ديســمبر 
كانــون األول 2021 أبلغــت شــركة القطيبــي للصرافــة الحكومــة اليمنيــة بــأن حســاب شــركة مصــايف عــدن 

.)25 صفر)

19 - تقرير االطاحة بالوالي واملشوشي من قيادة قوات الدعم واالسناد ـ املصدر أونالين 25/4/2021م.
20 - املصدر السابق.

21 - تقرير جبايات قوات االنتقالي يف زنجبار ـ املصدر أونالين 26/9/2021م.
22 - مراسالت رسمية بين وزير النفط ووزير املالية ومدير شركة مصايف عدن2021م.

23 - بيان نقابة عمال مصايف شركة عدن6/1/2022م.
24 -  مذكرة من مدير مكتب رئيس الوزراء 23/3/2021م.

25 - مذكرة للهيئة العليا ملكافحة الفساد 10/12/2021م.
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خاتمة

ــادة  ــاره: أي زي ــذي تعرفــه اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد باعتب ــر مشــروع وال ــراء الغي هــذا اإلث
ــم يقتصــر  ــى دخــل املشــروع.. ل ــة قياســا إل ــرة ال يســتطيع تعليلهــا بصــورة معقول ــادة كبي ــه زي موجودات
ــي  ــاء هــذه الحــرب الت ــم أخــرى ألثري ــك قوائ ــزال هنال ــال ت ــي وردت، ف ــك األســماء والشــخصيات الت ىلع تل
تمتــد نحــو الســعودية واإلمــارات وغيرهمــا، باإلضافــة إلــى شــركات التســليح ومنظمــات اإلغاثــة وغيــر ذلــك 
مــن مواطنــي تلــك الــدول والشــخصيات االعتباريــة وغيــر االعتباريــة التــي شــكلت حــرب اليمــن لهــم ثــراء 
فاحــش، ودفعــت عــدد مــن ضبــاط التحالــف العربــي لخلــق نوافــذ اســتثمار لهــم عبــر شــركاء محلييــن يف 

اليمــن حســب روايــات متطابقــة حصلنــا عليهــا مــن عــدن واملــكال.



السياسة النقدية ..
 التضخم وتشوهات سعر الصرف 
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اعتمــد البنــك املركــزي اليمنــي يف سياســاته النقديــة يف العــام 2021 ىلع اســتهداف العــرض النقــدي 
لتحقيــق اســتقرار األســعار مــن خــالل اســتخدام القاعــدة النقديــة كهــدف تشــغيلي والتأثيــر عليهــا بــأدوات 
السياســة النقديــة، واعتمــد أســعار صــرف أكثــر مرونــة مــن خــالل املــزادات التــي أعلــن عنهــا مؤخــرًا لدعــم 
الســلع األساســية، وتخفيــف االعتمــاد ىلع تمويــل العجز مــن أدوات تضخمية كاإلصــدارات النقديــة، ومحاولة 
التأثيــر ىلع الطبعــة القديمــة مــن العملــة عبــر إصــدار جديــد منهــا، كمــا قــام املركــزي بتشــديد إجــراءات 
الرقابــة والتفتيــش ىلع شــركات الصرافــة والبنــوك املحليــة، وتــم إيقــاف كثيــر مــن الشــركات املخالفــة 

ومــع كل مــا اتخــذ املركــزي مــن سياســات إال أنــه لــم يســتطع إيقــاف نزيــف العملــة املحليــة وتدهورهــا.

العرض النقدي

شــهد العــام 2021 ضــخ مزيــد مــن العملــة املحليــة املصــدرة مــن قبــل البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن 
يف حيــن ظلــت شــحة الســيولة للعملــة املحليــة هــي الســائدة يف مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي.

ــك  ــة( وذل ــخة القديم ــد )النس ــدار جدي ــن إص ــطس 2021 ع ــي يف أغس ــزي اليمن ــك املرك ــن البن وأعل
ســعيا منــه إلصــالح التشــوهات الســعرية بيــن النســختين املصدرتيــن، ولــم يفصــح عــن حجــم ذلــك 
اإلصــدار، غيــر أن هــذا القــرار يبــدو توقــف العمــل بــه بعــد أن تعــرض لالنتقــاد مــن األوســاط االقتصاديــة 
ــادة  ــزي زي ــا املرك ــن خالله ــدف م ــي يه ــة الت ــك السياس ــق تل ــه يف تحقي ــكيك يف إمكانيات والتش
املعــروض النقــدي يف مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي وبالتالــي تقليــص فــوارق أســعار الصــرف بيــن 
ــع  ــي من ــة واســتمرار جماعــة الحوث ــاب الرؤي ــن والقضــاء ىلع التشــوهات الســعرية نظــرًا لغي اإلصداري
تــداول أي إصــدار جديــد مــن مركــزي عــدن حيــث ســبق وأن أصــدرت جماعــة الحوثــي يف صنعــاء قــرارًا 
بمنــع تــداول العملــة بشــكلها الجديــد يف ديســمبر 2019، وهــو مــا تســبب يف خلــق ســعرين متوازييــن 
لعملــة واحــدة وأضــرت تلــك السياســة املزدوجــة يف ارتفــاع أســعار صــرف الــدوالر والعمــالت األجنبيــة، 
وأعاقــت انســيابية تدفــق الســلع بيــن املناطــق املختلفــة داخــل البلــد نظــرًا الختــالف أســعارها يف 

املجتمــع الواحــد. 

ومــن خــالل توزيــع الكثافــة الســكانية يف مناطــق ســيطرة الطرفيــن هنــاك تكتــل لجــزء كبيــر مــن الســكان 
ــار  ــكانية يف إط ــة الس ــن الكثاف ــر م ــزء كبي ــل ج ــق تكت ــي ىلع املناط ــة الحوث ــيطرة جماع ــار  س يف إط
ســيطرة جماعــة الحوثــي حيــث تبلــغ الكثافــة نحــو )15 مليــون نســمة( مقارنــة بـــ )12 مليــون نســمة()26( 
يف مناطــق ســيطرة الحكومــة الشــرعية، وهــذا يلعــب دور كبيــر يف عــدم فاعليــة بعــض السياســات التــي 

تنتهجهــا الحكومــة الشــرعية واملركــزي اليمنــي.

ــف  ــات ملختل ــع املرتب ــالل دف ــن خ ــة م ــوق املحلي ــرة يف الس ــيولة كبي ــي س ــزي اليمن ــك املرك ــخ البن وض
القطاعــات الحكوميــة والجيــش، كان بعــض مصادرهــا مــن اإلصــدارات النقديــة التــي يضخهــا إلــى الســوق بيــن 
الفينــة واألخــرى، وحســب بيانــات البنــك املركــزي فــإن العملــة املصــدرة بلغــت 207 مليــار ريــال خــالل منتصــف 

السياسة النقدية .. التضخم وتشوهات سعر الصرف 

26 - خرطة السيطرة العسكرية يف اليمن، تقرير وكالة األناضول، يناير 2022.
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ــات واألجــور  ــة نفقــات املرتب ــة لتغطي ــرادات العام ــك نظــرًا للعجــز يف اإلي ــة لذل العــام 2021 ولجــأت الحكوم
وبقيــة بنــود اإلنفــاق بالرغــم ممــا يشــكله اإلصــدار النقــدي مــن تضخــم وضغــط كبيــر ىلع أســعار الصــرف.

لكــن تلــك السياســة التضخميــة لتمويــل عجــز املوازنــة الحكوميــة كانــت لهــا تأثيــرات ســلبية ىلع تدهــور 
قيمــة الريــال اليمنــي وتقويــض القــوة الشــرائية وزيــادة معــدالت التضخــم، وتعميــق األزمــة اإلنســانية حيــث 
كان املركــزي يســتهدف تضخــم مقــداره %25 بينمــا التضخــم الواقعــي تجــاوز الهــدف املحــدد وتجــاوز 100% 
يف معظــم الســلع، ويعــزى ذلــك إلــى انعــدام التكامليــة بيــن السياســات املاليــة والسياســات النقديــة فكان 
يفتــرض أن تعــزز جهــود املركــزي حزمــة مــن اإلجــراءات الحكوميــة كتوحيــد الوعــاء اإليــرادي للتخفيــف مــن 
تغطيــة النفقــات مــن املصــادر التضخميــة، وغلــق الحســابات البنكيــة للمؤسســات الحكوميــة يف البنــوك 
األخــرى واتخــاذ إجــراءات حازمــة مــن قبــل املؤسســات الرقابيــة، وضبــط املضاربيــن بالعملــة بالتعــاون مــع 

األجهــزة القضائيــة واألمنيــة.

االحتياطيات النقدية

تمثــل االحتياطيــات النقديــة األجنبيــة الداعــم الرئيســي للعملــة املحليــة حيــث يعتبــر حجــم االحتياطــي 
مقيــاس لقــدرة الدولــة ىلع الوفــاء بمدفوعاتهــا الخارجيــة، وىلع حجــم الصــادرات وعوامــل اإلنتــاج التــي 
ــا  ــاذ م ــى نف ــي أدت إل ــرة والت ــرب الدائ ــتمرار الح ــن اس ــي م ــاد اليمن ــي االقتص ــة، ويعان ــا الدول ــع به تتمت
لديــه مــن احتياطــات نقديــة منــذ الســنوات األولــى للحــرب وتوقــف كل مصــادر النقــد األجنبــي عــدا عــن 
الحــواالت الــواردة وتدفــق بعــض املســاعدات األجنبيــة والتــي تتناقــص عامــا بعــد عــام عــالوة ىلع بعــض 

الودائــع الغيــر مكلفــة، وكميــات محــدودة مــن الصــادرات النفطيــة.

الحــواالت الخارجيــة الــواردة والتــي يتــم اســتقبالها عبــر شــركات تحويــل محليــة وأجنبيــة مختلفــة وتــدار 
معظــم تلــك التدفقــات مــن اإلدارات العامــة للبنــوك املحليــة- التــي التــزال مقراتهــا الرئيســية يف صنعــاء-
وبعــض شــبكات التحويــالت املاليــة، حيــث تشــكل الحــواالت الــواردة مصــدر مهــم مــن التدفقــات النقديــة، 
ويتركــز قرابــة 2 مليــون مغتــرب يمنــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ويشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن 

املغتربيــن اليمنييــن يف الخــارج)27(.

وتلعــب التدفقــات النقديــة للمســاعدات اإلنســانية دورًا مهمــا يف تغذيــة األرصــدة الخارجيــة للبنــوك، 
ــة التــي يتخذهــا،  ــك املركــزي اليمنــي واليســتفيد منهــا يف سياســاته النقدي ــر البن لكنهــا ال تمــر عب
ــع القطــاع الخــاص ومقراتهــا يف صنعــاء،  ــة تتب ــوك محلي ــر بن ــك التدفقــات عب ــل تل ــم تحوي وإنمــا يت
ــر أن  ــار دوالر غي ــر 3.85 ملي ــن املؤتم ــدة م ــم املتح ــا األم ــي طلبته ــانية الت ــاعدات اإلنس ــدر املس وتق
التعهــدات بلغــت للعــام 2021 حســب مؤتمــر املانحيــن املنعقــد يف نيويــورك عبــر االتصــال املرئــي بـــ 
1.67 مليــار دوالر مقارنــة بـــ)2.1( مليــار دوالر للعــام 2020 منهــا 1.89 مليــار دوالر مخصصــة لخطــة االســتجابة 

اإلنســانية.)28(.

أمــا بالنســبة لإليــرادات النفطيــة والغازيــة وهــي أهــم مصــادر النقــد األجنبــي بلغــت1.1 مليــار دوالر للعــام 
2019 وتراجعــت إلــى 476 مليــون دوالر للعــام 2020 نظــرًا النخفــاض أســعار البتــرول عامليــا إلــى مســتويات10 
ــتويات وأىلع يف  ــس املس ــى نف ــادت إل ــا ع ــتويات 60 دوالر لكنه ــت يف مس ــد أن كان ــل بع دوالر للبرمي
العــام 2021 وهــذا ســيعزز  اإليــرادات التــي الزالــت متدنيــة مقارنــة بمــا كانــت عليــه قبــل أن تتوقــف بعــض 

. https://www.hrw.org/ar/news/2021/08/31/379793  Human Rights watch,August,2021  - 27
https://news.un.org/ar/story/2021/03/1071762 2021 28 - اخبار األمم املتحدة، مارس

https://www.hrw.org/ar/news/2021/08/31/379793
https://news.un.org/ar/story/2021/03/1071762
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الشــركات النفطيــة العاملــة يف القطاعــات النفطيــة عــن العمــل وخصوصــا يف محافظــة شــبوة النفطيــة 
مــع اســتمرار غلــق مينــاء بلحــاف بدعــاوى أمنيــة وعســكرية وضغوطــات سياســية ىلع الحكومــة مــن قبــل 
بعــض األطــراف يف التحالــف حســب تصريحــات بعــض املســؤولين يف الحكومــة الشــرعية ، وبالرغــم مــن 

حجــم التصديــر املتدنــي إال أنهــا تمثــل النســبة األكبــر بيــن اإليــرادات العامــة للدولــة.

ــزي اليمنــي يف  ــك املرك ــن البن ــذي أعل ــدوق النقــد وال ــدول األعضــاء يف صن حقــوق الســحب الخاصــة لل
أغســطس املاضــي أن الصنــدوق وافــق ىلع ســحب حقــوق الســحب الخاصــة واملقــدرة 665 مليــون دوالر 
ويمكــن أن تكــون متاحــة لالســتفادة منهــا يف تعزيــز قيمــة العملــة املحليــة وتحســين موقــف املركــزي 

يف االحتياطــات النقديــة خــالل هــذا العــام)29(.

ومــن خــالل تحليــل موقــف التدفقــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة فــإن املعــدل الســنوي أكثــر مــن 6 مليــار 
دوالر تأتــي فقــط مــن حــواالت املغتربيــن واملســاعدات اإلنســانية، وكتلــة كبيــرة مــن تلــك التدفقــات خصوصــا 
حــواالت املغتربيــن تمــر عبــر شــبكات تحويــل وشــركات صرافــة محليــة وتمثــل تلــك الكتلــة الكبيــرة مــن العملة 
خــارج الرقابــة والســيطرة مصــدر رئيســي للتالعــب بأســعار الصــرف واملضاربــة بهــا، وتســاهم يف تعزيــز ميــزان 

املدفوعــات لكــن بحاجــة الــى ضبــط يف الســوق املحليــة حتــى ال تشــكل ضغــط ىلع أســعار الصــرف.

ــة األعــوام  ــة والصــادرات الســلعية األخــرى باملتوســط خــالل الثالث ــات املشــتقات النفطي وتشــكل تدفق
ــن  ــون دوالر، لك ــى )1259.7( ملي ــل إل ــع أن تص ــإن املتوق ــام 2021 ف ــة الع ــب موازن ــار وحس ــابقة 1.3 ملي الس
ــواردات  ــواردات الســلعية والخدمــات ضغطــا كبيــرًا ىلع ميــزان املدفوعــات فتمثــل ال باملقابــل تشــكل ال
النفطيــة فقــط مــا يقــارب%24 من إجمالــي الواردات الســلعية واملقــدرة بـــ 9436.6 مليــون دوالر)30( وتنظيم 
اســتيراد املشــتقات النفطيــة مــن قبــل البنــك املركــزي والحكومــة الشــرعية ســيكون لــه أثــر كبيــر ىلع 

تحســن ميــزان املدفوعــات واالحتياطــي األجنبــي يف حــال نجحــا يف ذلــك.

كمــا أن إعــادة تنظيــم عمليــة االســتيراد مــن قبــل املركــزي والحكومــة، وترتيــب مصــادر التدفقــات النقديــة 
األجنبيــة الحاليــة وضبــط العــرض والطلــب يف الســوق املحليــة كفيــل باســتقرار العملــة، لكــن غيــر كايف 
الســتعادة النشــاط االقتصــادي بشــكل عــام والــذي يحتــاج إلــى دعــم كبيــر ومصــادر تمويــل كاملنــح والهبــات 
ــر  ــى الســماح بإعــادة التصدي ــة إل ــى اإلنفــاق الرأســمالي باإلضاف ــي تذهــب إل ــر مكلفــة والت ــع الغي والودائ

للمشــتقات النفطيــة والغازيــة وبشــكلها الطبيعــي. 

تغيرات أسعار الصرف

ــاد  ــرة ىلع االقتص ــل املؤث ــم العوام ــن أه ــة م ــوق املحلي ــة يف الس ــالت األجنبي ــرف العم ــعار ص ــد أس تع
ــي،  ــج املحل ــم والنات ــدالت التضخ ــغ ىلع مع ــا بال ــه، فأثره ــن احتياجات ــتورد %90 م ــد يس ــاس يف بل والن
ــال  ــل الري ــية مقاب ــا قياس ــق أرقام ــتمرت يف تحقي ــث اس ــة، حي ــطة االقتصادي ــل واألنش ــف العوام ومختل
اليمنــي يف ظــل اســتمرار الحــرب واســتمرار االختــالالت الهيكليــة يف االقتصــاد، وازدواج السياســات املاليــة 
والنقديــة مــع االكتفــاء ببعــض اإلجــراءات البســيطة يف مناطــق ســيطرة أطــراف الصــراع والتــي تزيــد مــن 
التدهــور االقتصــادي وتعمــق معانــة النــاس وتضيــق معيشــتهم، وترفــع نســب الفقــر والبطالــة والتضخــم 
.كمــا تلعــب األحــداث السياســية والخالفــات بيــن األطــراف ســواًء يف إطــار الحكومــة الشــرعية والتحالــف 
العربــي أو مــع جماعــة الحوثــي يف تغيــر أســعار الصــرف، وتشــكل التحــركات حــول حقــول النفــط والغــاز 

/https://www.cby-ye.com 29 -  املوقع االلكتروني للبنك املركزي اليمني -عدن
30 - نشرة التطورات االقتصادية والنقدية، البنك املركزي اليمني، العدد )4(، سبتمبر2021.

https://www.cby-ye.com/
https://www.cby-ye.com/


22

اقتصاد الحرب واألثرياء الجدد

ــة  ــا بدرج ــد عليه ــذي يعتم ــي ال ــاد اليمن ــتقبل االقتص ــر ىلع مس ــراف مؤش ــع األط ــن جمي ــالت م والتدخ
رئيســية والتــزال تلــك املناطــق يف حكــم املجمــدة يف الوقــت الــذي يمــر الشــعب اليمنــي بأســوأ أزمــة 

ــم. إنســانية ىلع مســتوى العال

وحدة الرصد، مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي2021

وشــهد الريــال اليمنــي منعطفــات وتغيــرات كبيــرة يف العــام 2021 حيــث افتتــح العــام عنــد مســتوى 753 
ريــال للــدوالر الواحــد واختتــم العــام عنــد مســتوى 950 ريــال، لكــن مابيــن االفتتــاح واإلغــالق كانــت هنــاك 
قمــم وقيعــان وأرقــام قياســية وصــل إليهــا الريــال المســت 1500 ريــال يف بدايــة شــهر ديســمبر 2021 ليفقد 
ــال يف أغســطس 2021،ولعبــت مجموعــة مــن األحــداث والقــرارات  %70 مــن قيمتــه بعــد أن كان 1005 ري
واملتغيــرات دورًا كبيــرًا يف تشــكيل تلــك القمــم والقيعــان كان أبرزهــا املضاربــة يف ســوق الصرافــة، وزيــادة 
حجــم الطلــب الكلــي ىلع الســلع والخدمــات مــع شــحة يف التدفقــات النقديــة األجنبيــة، وكان لقــرار تغيــر 
محافــظ البنــك املركــزي وتشــكيل مجلــس إدارة جديــد يف 6 ديســمبر 2021 ردة فعــل قويــة يف حــدوث 
هبــوط حــاد ألســعار الصــرف بقرابــة %30 خــالل ســاعات مــن إعــالن القــرار حيــث هبــط مــن مســتوى 1700 
ريــال للــدوالر إلــى 1330 ريــال واســتمرت يف التراجــع لتســجل أدنــى مســتوى لهــا عنــد 798 ريــال وبنســبة 

تجــاوزت %50 قبــل أن ترتــد إلــى مســتويات 1000-950 للــدوالر مــع األســبوع األول مــن ينايــر 2022.
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أهم اإلجراءات يف السياسة النقدية

الزالــت السياســات املاليــة والنقديــة املزدوجــة بيــن جماعــة الحوثــي يف صنعــاء والحكومــة الشــرعية يف 
عــدن مســتمرة، ومــع اســتمرار تلــك االنقســامات تســتمر معانــاة اليمنييــن، فمــا زال فــارق ســعر الصــرف بيــن 
املنطقتيــن يشــكل معانــاة كبيــرة للشــعب منــذ قــرار جماعــة الحوثــي منــع تــداول اإلصــدارات الجديــدة مــن 

لعملة.  ا

ــى  ــرة وصلــت إل وظلــت تشــوهات ســعر الصــرف بيــن صنعــاء وعــدن ترتفــع بشــكل مســتمر وبنســب كبي
ــف  ــذا كل ــت %35 وه ــث بلغ ــرة 2020 حي ــس الفت ــة بنف ــبة %175مقارن ــمبر 2021 بنس ــا يف ديس ذروته
املجتمــع أعبــاء كبيــرة حيــث توقفــت حركــة الشــراء لكثيــر مــن الســلع مــن مناطــق صنعــاء وحولهــا نظــرًا 
للكلفــة الباهظــة التــي يدفعهــا املواطــن يف مناطــق ســيطرة الشــرعية، وبلغــت أعبــاء تحويــل مبلــغ 100 
ــم إلــى صنعــاء راتبــه  ــال هــذا يعنــي أن تحويــل مرتــب معل ــال مــن عــدن إلــى صنعــاء 65 ألــف ري ألــف ري

الشــهري 70 ألــف ريــال  ســيصل منــه فقــط 25 ألــف ريــال.

مزادات بيع العملة األجنبية

أقــر البنــك املركــزي اليمنــي يف ديســمبر 2021 آليــة لبيــع العملــة األجنبيــة يف الســوق املحليــة 
ــص  ــث تتلخ ــة )Refinitiv( حي ــالل منص ــن خ ــة وم ــوك التجاري ــر البن ــة عب ــركات التجاري ــتوردين والش للمس
ــال عــن ســعر  ــدوالر للمســتوردين بفــارق 50 ري ــع ال ــر بي اآلليــة بتدخــل املركــزي يف الســوق املحليــة عب
الــدوالر يف الســوق الســوداء، وذلــك بتقديــم طلبــات الشــراء والدخــول يف املــزادات عبــر البنــوك التجاريــة 

ــية.)31( ــة رئيس ــتقاتها بدرج ــية ومش ــلع األساس ــتيراد الس ــرض اس ــك لغ وذل

تدخــل املركــزي بضــخ 135 مليــون دوالر منــذ 10 نوفمبــر وحتــى 30 ديســمبر 2021 عبــر تلــك املــزادات ومــن 
خــالل رصــد تحــركات أســعار الصــرف مــع كل مــزاد يتضــح أن أســعار الصــرف ترتفــع يف الســوق الســوداء 
كــردة فعــل خصوصــا يف األربعــة املــزادات األولــى لكــن ســرعان مــا تراجعــت أســعار الصــرف مــن 1650 ريــال 

وحدة الرصد، مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي2021

/https://www.cby-ye.com 31 -  املوقع االلكتروني للبنك املركزي اليمني -عدن

https://www.cby-ye.com/ 
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إلــى 1390 ريــال للــدوالر وبنســبة %18 مدفوعــة بالتغيــرات التــي شــهدتها قيــادة البنــك املركــزي، وتوجــه 
قيــادة البنــك الجديــدة يف انتهــاج سياســة أكثــر شــفافية وصرامــة تجــاه املخالفيــن مــن شــركات الصرافــة 
ــركات  ــوك وش ــع البن ــدة م ــادة الجدي ــاءات القي ــب لق ــة حس ــة األجنبي ــب ىلع العمل ــة الط ــم عملي وتنظي
ــة  ــق املــزاد فالعملي ــع عــن طري ــة البي ــه الحكــم ىلع آلي ــه مــن الســابق ألوان الصرافــة، يمكــن القــول بأن
تحتــاج إلــى وقــت أطــول لنحكــم عليهــا خصوصــا وأن مصــادر النقــد األجنبــي شــحيحة، فالعمليــة تحتــاج 
إلــى مصــدر دائــم للنقــد وهــذا لــن يتحقــق إال يف عــودة قطاعــات النفــط لإلنتــاج والتصديــر بكامــل طاقتها  

فهــي املصــدر املســتمر والضامــن الســتمرار املــزادات .

ــة  ــدول التــي تعانــي مــن عــدم اســتقرار الصــرف ومضاربــة يف العمل ــك الفكــرة يف بعــض ال ونجحــت تل
ــتطاعت  ــث اس ــا حي ــل يومي ــون برمي ــة 3 ملي ــدر قراب ــر ويص ــي كبي ــزون نفط ــك مخ ــذي يمتل ــراق ال كالع
ــك  ــت تل ــى 2013،)32( لكــن الزال ــذ العــام 2003 وحت ــار العراقــي من ــت ســعر صــرف الدين ــن تثبي املــزادات م

ــودان. ــي يف الس ــرة تعان الفك

ونرصد أهم اإلجراءات والتغيرات خالل العام ىلع النحو التالي:
ــل املركــزي ىلع شــركات ومنشــآت الصرافــة يف  ــة مــن قب ــذ حمــالت تفتيشــية دوري - اســتمرار تنفي

مناطــق الحكومــة الشــرعية.
- إيقاف شركات وشبكات التحويالت املالية ومنشآت الصرافة املخالفة بالتعاون مع النيابة العامة.

- اإلعالن عن شبكة التحويالت املالية املوحدة يف عدن ومجلس إدارتها.
- إصــدار نقــدي مــن العملــة املطبوعــة بنســختها القديمــة مــن قبــل البنــك املركــزي يف عــدن، لكــن 

لــم يتــم االســتمرار باإلجــراء.
- إيقاف التعامل مع اإلصدارات النقدية التي أعلن عنها مركزي عدن من قبل مركزي صنعاء.

- إيقــاف منــح حصــة املحافظــات مــن مبيعــات املشــتقات النفطيــة بالعمــالت الصعبــة بــداًل عــن ذلــك 
يتــم الصــرف بالريــال اليمنــي بهامــش %30 عــن ســعر الصــرف، ىلع أن يســهم ذلــك اإلجــراء يف توفيــر 

النقــد األجنبــي الســتخدامه يف مجــاالت أخــرى.
- تفعيل آلية املصارفة عبر املزادات لتوفير العملة الصعبة الستعادة الدورة النقدية يف الجهاز املصريف.

32 - مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،السنة )11(،املجلد)13(،العدد)36(،العراق،2015.
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معدل نمو الناتج املحلي

ســجل الناتــج املحلــي اإلجمالــي انكماشــا يف العــام 2020 بلــغ %8.5 نظــرًا النخفــاض حجــم النشــاط 
ــة  ــبب جائح ــي بس ــاش عامل ــا بانكم ــي مدفوع ــعرها العامل ــة وس ــادرات النفطي ــاض الص ــادي وانخف االقتص
كورونــا )كوفيــد19( حيــث بلــغ متوســط االنكمــاش يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا)%3.1( مقارنة 
ــغ %2.8 يف العــام 2019.)33( ويتوقــع أن يســجل الناتــج املحلــي اإلجمالــي يف اليمــن خــالل العــام  بنمــو بل
ــة  ــل االقتصادي ــتمرار العوام ــرًا الس ــي نظ ــزي  اليمن ــك املرك ــرات البن ــب تقدي ــبة %2 حس ــا بنس 2021 انكماش
والسياســية الســلبية، مقارنــة بانكمــاش اقتصــادي بلــغ %8.4 يف العــام 2020 ونمــو %1.4 يف العــام 2019.)34(

ويخســر االقتصــاد اليمنــي عامــا بعــد عــام فحســب تقريــر “تقييــم أثــر النــزاع يف اليمــن :مســارات التعــايف( 
والــذي تبنــاه برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي )UNDP( يشــير إلــى أن حجــم الخســارة التــي تكبدهــا الناتــج 
ــذ  ــار دوالر( حتــى العــام 2021 بشــكل تراكمــي من ــزاع بلغــت )126 ملي ــي نظــرًا الســتمرار الن ــي اإلجمال املحل
بدايــة الحــرب، حيــث كان يفتــرض أن يكــون الناتــج املحلــي)42.3 مليــار دوالر( بــداًل مــن )21.3 مليــار دوالر()35(.

ويتوقــع التقريــر أن يســتمر تراجــع الناتــج املحلــي اإلجمالــي يف حــال ســيناريو اســتمرار الحــرب الــى العــام 
ــدل  ــرب وبمع ــة الح ــذ بداي ــي من ــدل تراكم ــار دوالر( كمع ــر )422 ملي ــار دوالر( ويخس ــى )24.3 ملي 2030 إل
ســنوي 32.8 مليــار دوالر خــالل الـــ9 ســنوات القادمــة. أمــا يف حــال ســيناريو توقــف النــزاع وإعــادة االعمــار 

ــار دوالر( يف العــام 2030. فــإن الناتــج املحلــي املتوقــع )69.8 ملي

المؤشرات االقتصادية

33 - احدث املستجدات االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مجموعة البنك الدولي، ابريل 2021.
34 - نشرة التطورات االقتصادية والنقدية، البنك املركزي اليمني، العدد)4(، سبتمبر2021.

35 - تقييم أثر النزاع يف اليمن:مسارات التعايف، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،اليمن 2021.
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اإليرادات العامة

تشــير التقديــرات املتوقعــة للعــام 2021 ىلع وجــود تحســن ملحــوظ يف إجمالي اإليــرادات العامــة للحكومة 
حيــث يتوقــع أن تبلــغ )1,491( مليــار ريــال بزيــادة قدرهــا )561( مليــار ريــال عــن أرقــام 2020 و)569( مليــار ريــال 
عــن العــام 2019. ويرجــع التحســن إلــى زيــادة نســبة اإليــرادات النفطيــة والغيــر نفطيــة هــذا التحســن يف 
ــة  ــدارات النقدي ــث زادت اإلص ــة حي ــدارات النقدي ــاد ىلع اإلص ــف االعتم ــس ىلع تخفي ــم ينعك ــرادات ل اإلي
بمقــدار )207 مليــار ريــال( خــالل النصــف األول مــن العــام 2021 مقارنــة عمــا كانــت عليــه يف ديســمبر 2020. 
ويســتهدف املركــزي نســبة زيــادة بمقــدار %22، غيــر أن تفاعــل أســعار الصــرف يف الســوق الســوداء لــم تكــن 
ــة  ــات التقديري ــر ىلع البيان ــال. واعتمــد التقري ــك اإلصــدارات حيــث تضاعفــت خســائر الري لتنســجم مــع تل

للنصــف الثانــي مــن العــام 2021 نظــرًا لتأخــر نشــر البيانــات الفعليــة مــن قبــل املركــزي اليمنــي.)36(

ــرادات يف العــام 2020 ويمكــن أن ترتفــع تلــك  ــي اإلي ــرادات النفطيــة نســبة %35 مــن إجمال واحتلــت اإلي
النســبة لإليــرادات املتوقعــة يف 2021 إلــى %50 حســب بيانــات املوازنــة العامــة. أمــا عــن األرقــام الفعليــة 
املنشــورة حتــى منتصــف العــام 2021 فتشــير إلــى هنــاك عجــز يف تغطيــة النفقــات بلــغ 186 مليــار ريــال، 
وهــذا العجــز تــم تغطيــة مــن مصــادر تضخميــة )اإلصــدار النقــدي( حيــث بلــغ اإلصــدار النقــدي 207 مليــار 

ريــال حتــى يونيــو 2021 ومــن املتوقــع أن يبلــغ754 مليــار ريــال مــع نهايــة العــام 2021.

ــم  ــك ل ــوام 2021-2018 اال أن ذل ــالل األع ــة خ ــرادات العام ــة يف اإلي ــف الحكوم ــن موق ــن تحس ــم م وبالرغ
ينعكــس ىلع تخفيــض العجــز فمعــدالت التغيــر والزيــادة يف اإليــرادات )%24(،).%0.80(،)%60.4( يقابلهــا 
نفــس املعــدالت يف النفقــات العامــة )%27-(،)%5(،)%31(لألعــوام 2021،2020،2019 وبالتالــي لــم يتحســن 

عجــز املوازنــة طيلــة الثالثــة األعــوام األخيــرة فكلمــا زادت اإليــرادات تتوســع الحكومــة يف النفقــات.

ولــم يكــن ذلــك التحســن بالشــكل املطلــوب حيــث مازالــت كثير مــن اإليــرادات العامة مشــتتة يف بيــن أطراف 
الصــراع مــع اســتمرار هشاشــة األوعيــة االيراديــة يف إطــار ســيطرة الحكومــة الشــرعية، وتقــادم آلية احتســاب 
تلــك اإليــرادات والقوانيــن املنظمــة يف ظــل معــدالت التضخــم الحاليــة، ومحاولــة الحكومــة واملركــزي غلــق 
ــق كل  ــوك الخاصــة بغل ــزي البن ــث وجــه املرك ــوك الخاصــة حي ــة طــرف البن حســابات املؤسســات الحكوم
الحســابات طرفهــا، ويف مذكــرة موجهــة مــن وزيــر املاليــة إلــى وزيــر النفــط تشــير إلــى وجــود حســابات 

خــارج البنــك املركــزي بقرابــة 20 مليــون دوالر لشــركة النفــط اليمنيــة طــرف إحــدى شــركات الصرافــة.)37(

ــدوالر ألغــراض  ــدوالر الجمركــي )ســعر صــرف ال ــو/ تمــوز املاضــي رفــع ســعر ال ــررت الحكومــة يف يولي وق
ــب  ــة وحس ــة العام ــم املالي ــك لدع ــال وذل ــى 500 ري ــال إل ــن 250 ري ــواردات( م ــارك ىلع ال ــاب الجم احتس
الحكومــة فــإن القــرار ســيرفع عائــدات الرســوم الجمركيــة مــن 350 مليــار ريــال إلــى 700 مليــار ريــال ســنويا، 
واســتثنى القــرار الســلع األساســية املســتوردة لكــن القــرار آثــار جــداًل واســعا يف الوســط التجــاري والغــرف 
ــة  ــة الحكومي ــود الرقاب ــدم وج ــل ع ــلع يف ظ ــعار الس ــاع أس ــرة ىلع ارتف ــار كبي ــن آث ــه م ــا ل ــة مل التجاري

ــتوردين.)38( ــة واملس ــركات التجاري ــة ىلع الش القوي

ــة  ــيطرة جماع ــت س ــع تح ــي تق ــق الت ــة للمناط ــرادات العام ــابقة اإلي ــورة الس ــام املذك ــل يف األرق ال تدخ
الحوثــي يف صنعــاء حيــث قــدر تقريــر فريــق الخبــراء الصــادر يف مطلــع العــام 2021 أن الحوثييــن وعــن طريــق 
ــال  ــون ري ــن 1.039 ترلي ــل ع ــوال ال تق ــل أم ــم بتحوي ــمحت له ــاؤها س ــي انش ــدة الت ــات العدي ــوات واآللي القن
يمنــي مــا يعــادل 1.8 مليــار دوالر) بســعر صــرف 568 للــدوالر الواحــد()39( وتســتفيد منهــا فقــط جماعــة الحوثــي 

36 - نشرة التطورات االقتصادية والنقدية، البنك املركزي اليمني، العدد )4(، سبتمبر2021.
https://yemenshabab.net/economy/72480 ،202137 - موقع قناة يمن شباب ، ديسمبر

https://pmo-ye.net/post/1567،2021 38 - موقع الحكومة اليمنية، اغسطس
39 - رسالة موجهة إلى رئيس مجلس األمن من فريق الخبراء املعني باليمن، االمم املتحدة، مجلس االمن، 22 يناير 2021.

https://yemenshabab.net/economy/72480
https://pmo-ye.net/post/1567
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يف تغطيــة عملياتهــا العســكرية بمــا يســمى باملجهــود الحربــي يف الوقــت الــذي تمتنــع عــن دفــع مرتبــات 
وأجــور للموظفيــن الــذي يقعــون يف مناطقهــا كالقطــاع التعليمــي والقطــاع الصحــي ومعظــم القطاعــات. 

وتتعمــد جماعــة الحوثــي وبنــك مركــزي صنعــاء عــدم نشــر أي بيانــات ماليــة تتعلــق باإليــرادات والنفقــات 
العامــة يف مناطــق ســيطرتها مــع أنهــا تقــدر بمئــات املليــارات مــن الريــاالت خصوصــا واملناطــق التــي 
تقــع تحــت ســيطرتها تعــد مــن املناطــق األكثــر كثافــة ســكانية وتحديــدًا صنعــاء وضواحيهــا. وتفــرض 
جماعــة الحوثــي رســوما جمركيــة ىلع كل مداخــل مناطــق الســيطرة التابعــة لهــا يمكــن أن تكــون موازيــة 

لتلــك التــي تتحصــل عليهــا الحكومــة الشــرعية.

وإذا مــا حاولنــا أن نقــارن بيــن حجــم الــواردات الســلعية فــإن املشــتقات النفطيــة تحتــل قرابة %40 مــن إجمالي 
الــواردات وتســتقبل مينــاء الحديــدة الواقعــة تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي حوالــي %40 مــن تلــك املشــتقات 
وهــذا يعنــي أن رســوم الجمــارك التــي ســتتحصل عليهــا الجماعــة مــن املينــاء ســيوازي تلــك اإليــرادات التــي 
تتحصــل عليهــا الحكومــة مــن املوانــئ األخــرى، وحســب آليــة األمــم املتحــدة للتفتيــش فقــد بلغــت حجــم 

املشــتقات النفطيــة املســتوردة عبــر مينــاء الحديــدة خــالل العــام 2021 قرابــة )454,215 طــن متــري(.)40(

النفقات العامة

تقــدر املوازنــة العامــة للدولــة النفقــات العامــة بـــ 2246 مليــار ريــال للعــام 2021 بزيــادة قدرهــا 534 مليــار 
ــدي  ــكل بن ــة )1712(، )1625(، ويش ــي والبالغ ــن 2020، 2019 ىلع التوال ــن العامي ــبة %31،%38 ع ــال وبنس ري

ــي النفقــات العامــة.)41( ــات واملنافــع االجتماعيــة %66 مــن إجمال األجــور واملرتبــات واإلعان

https://www.vimye.org/opsnap، 2021 40 - آلية املتحدة للتفتيش ديسمبر
41 - نشرة التطورات االقتصادية والنقدية، البنك املركزي اليمني، العدد )4(، سبتمبر2021.

https://www.vimye.org/opsnap
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ــار  ــى 134 ملي ــي لتصــل إل ــن 2020، 2019 ىلع التوال وارتفعــت النفقــات الرأســمالية بنســبة %149 و%49 عــن العامي
ــرادات العامــة للنفقــات العامــة %54.3 يف العــام 2020 ويتوقــع أن تبلــغ نســبة  ــال. وبلغــت نســبة تغطيــة اإلي ري
التغطيــة %66.4 يف العــام 2021 وهــذا يشــير إلــى تحســن كفــاءة اإليــرادات بالرغــم مــن الزيــادة يف النفقــات العامــة.
أمــا مــا يتعلــق بمناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي فتســتمر الجماعــة بالتعتيم عــن البيانــات الحقيقــة لإلنفاق 
العــام واإليــرادات العامــة، وتمتنــع الجماعــة عــن دفــع املرتبــات واألجــور ملنتســبي القطاعــات الحكوميــة مــن 
ــات  ــب املالحظ ــر حس ــبة األكب ــكري( النس ــاق العس ــي )اإلنف ــود الحرب ــكل املجه ــث يش ــي حي ــلك املدن الس
واملقابــالت امليدانيــة. فآخــر نصــف راتــب صرفتــه الجماعــة ملنتســبي الســلك املدنــي يف ديســمبر 2021 

وهــو عبــارة عــن نصــف راتــب لشــهر أبريــل 2018.

معدالت التضخم

شــهد العــام 2021 معــدل تضخــم مرتفــع مقارنــة باألعــوام الســابقة منــذ بدايــة الحــرب حيــث يتوقــع املركــزي 
اليمنــي أن يصــل متوســط معــدل التضخــم )30%( مقارنــة بالعــام 2020 البالــغ )%25( بفــارق )%5( عــن العــام 
2021، )42(ويرجــع الســبب يف ذلــك لعوامــل محليــة متداخلــة كلهــا ناتجــة عــن الحــرب املســتمرة بشــكل عــام 
وإلــى الكتلــة النقديــة الكبيــرة املتداولــة يف إطــار ســيطرة الحكومــة الشــرعية وانعــدام السياســات املاليــة 
والنقديــة املتكاملــة والفســاد يف آليــة تســليم املرتبــات للجيــش واألمــن يف ظــل توســع الســوق الســوداء 
لبيــع وشــراء العمــالت واملضاربــة املفرطــة فيهــا وارتبــاط معظــم الســلع بأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة 

التــي شــهدت ارتفاعــات وأرقــام قياســية هــي األخــرى. 

وتشــهد مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي تضخــم مكبــوت أو مقيــد وينتــج هــذا النــوع مــن التضخــم عندمــا 
ــة،  ــة حقيقي ــات اقتصادي ــس ىلع بيان ــرار ولي ــوة الق ــاًء ىلع ق ــدد بن ــعر مح ــرض س ــلطات بف ــل الس تتدخ
ويعــرف بأنــه: التضخــم الــذي تحــدد الدولــة فيــه ســقفا لألســعار ملنعهــا مــن االســتمرار يف االرتفــاع، ومــن 
ثــم الحــد مــن حــركات االتجاهــات التضخميــة لتجنــب آثارهــا غيــر املواتيــة. )43( وســعت جماعــة الحوثــي إلــى 
تحديــد أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة بســقف محــدد تمكنــت مــن خاللــه ضبــط أســعار الســلع التــي تتأثــر 

وبشــكل كبيــر يف أســعار العمــالت األجنبيــة.

السلع األساسية

ــر  ــة قصي ــو-أرز حب ــة 1كيل ــة طويل ــمتي حب ــلع )أرز بس ــن 9 س ــة م ــة - مكون ــلة غذائي ــة س ــد قيم ــم رص ت
1كيلــو- ســكر 1كيلــو- زيــت طهــي 2 لتــر- قمــح 1كيلــو- دقيــق 1كيلــو- فاصوليــا حمــراء – علبــة مــاء مفلتــرة 
20لتــر- قــارورة ميــاه 0.75لتــر( تمثــل الحــد األدنــى للمعيشــة يف خمــس محافظــات يمنيــة وتشــير األرقــام 
إلــى ارتفــاع كبيــر يف أســعار الســلع األساســية يف جميــع املحافظــات املرصــودة منــذ بدايــة العــام 2021 
وخصوصــا يف النصــف الثانــي مــن العــام حيــث تجــاوز متوســط التضخــم يف مناطــق ســيطرة الحكومــة 
الشــرعية%50 وأىلع معــدل تضخــم كان يف ديســمبر حيــث تجــاوز %100وارتفعــت قيمــة الســلة مــن7,442 

42 - نفس املرجع السابق.
43 - طه، رانيا الشيخ، التضخم أسبابه وآثاره وسبل معالجته،صندوق النقد العربي،2021.
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ريــال إلــى 14,143 ريــال قبــل أن يعــود ويتراجــع مــع التغيــرات يف قيــادة البنــك املركــزي وانخفــاض أســعار 
الصــرف. أمــا يف صنعــاء فقــد كان متوســط معــدالت التضخــم طفيفــة بلغــت 5%. 

الوقود والغار:

تعتبــر مــادة )البنزيــن( مــن أهــم الســلع التــي لهــا تأثيــر كبيــر ىلع حيــاة النــاس يف أي بلــد وهــي مؤشــر 
مهــم ىلع معــدل التضخــم، تــم مراقبتهــا يف خمــس محافظــات مختلفــة )صنعــاء، عــدن، تعــز، حضرمــوت، 
مــارب(، ونظــرًا الختــالف أســعار العملــة املحليــة بيــن اإلصــدار القديــم والجديــد فقــد تــم اعتمــاد ســعر الــدوالر 

يف مناطــق االنخفــاض واالرتفــاع ليكــون ســعر وســطي بحــث يســهل املقارنــة بيــن املنطقتيــن.

وتشــير األرقــام إلــى أن هنــاك تفــاوت يف أســعار البنزيــن )20لتــر( بيــن املحافظــات املرصــودة حيــث تأتــي 
صنعــاء كأىلع ســعر بمتوســط شــهري 22 دوالر ثــم تعــز بمتوســط 16 دوالر وتليهــا عــدن بمتوســط 14 دوالر 

وحضرمــوت 12 دوالر واســتقرار كبيــر تشــهده محافظــة مــارب بمتوســط شــهري 3 دوالر.

وحدة الرصد، مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي2021
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وتظهــر البيانــات أن هنــاك تالعــب كبيــر مــن قبــل محطــات تعبئــة البتــرول وتجــار املشــتقات النفطيــة يف 
مختلــف املحافظــات ففــي حــال افترضنــا تغيــر يف أســعار صــرف الريــال اليمنــي لكــن يفتــرض أن تبقــى أســعار 

املشــتقات النفطيــة ثابتــة إذا مــا تــم تقويمهــا بالــدوالر األمريكــي إال يف حــال التغيــر العاملــي يف األســعار.

وبلــغ معــدل التضخــم يف أســعار املشــتقات النفطيــة يف املحافظــات تحــت ســيطرة الحكومــة الشــرعية 
%176 يف عــدن و)%140(،)%198( يف تعــز وحضرمــوت ىلع التوالــي فيمــا تســجل محافظــة مــأرب ثبــات يف 

األســعار.

وحدة الرصد، مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي،2021
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ــا،  ــًيا واقتصادًي ــا وسياس ــتقرة أمنًي ــر مس ــراع وغي ــم بالص ــة تتس ــن يف بيئ ــاص يف اليم ــاع الخ ــل القط يعم
نتيجــة الحــرب الدائــرة يف البــالد منــذ ســبع ســنوات، األمــر الــذي تكبــد بســببه خســائر ماليــة كبيــرة متمثلــة 
ــر التــي انعكســت ىلع أســعار الســلع والخدمــات املقدمــة  يف ارتفــاع تكاليــف االســتيراد واإلنتــاج والتصدي

للمواطنيــن ممــا يفاقــم األزمــة اإلنســانية يف اليمــن. 

القطــاع الخــاص هــو أحــد مكونــات الســوق النشــطة التــي تدفــع كلفــة الحــرب الباهظــة وتواجــه تحدياتهــا 
اليوميــة مــن خــالل التعامــل مــع كافة الســلطات الرســمية وغيــر الرســمية ىلع املســتوى الداخلــي والخارجي، 
وتوضــع أمامهــا عراقيــل يوميــة ىلع شــكل تشــريعات أو إجــراءات للســلطات املتعــددة يف اليمــن ناهيــك 

عــن الســلوكيات الجبائيــة غيــر الرســمية املرتبطــة بكافــة مراحــل النشــاط االقتصــادي واالســتثماري. 

وقــد أجبــرت تلــك التطــورات التــي شــهدتها البلــد العديــد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص ىلع نقــل رؤوس 
ــارج اليمــن يف حيــن يحــاول قطــاع واســع مــن الشــركات التجاريــة التكيــف مــع  ــتثمارها خــ ــها واســ أموالــ

ــات واملنغصــات.  الظــروف الداخليــة املعقــدة والبحــث عــن أرضيــة لالســتمرار رغــم كل التحدي

 بحسب املسح الذي أجراه البنـــك الدولـــي فـــي 2018 فإن مـــا يقـرب مـن %35 مـــن الشـركات اليمنيـة أغلقـت 
أبوابهـا، فيمـا عانـى أكثـر مـن %51 مـن الشـركات الناجيـة مـن تقلـص حجمهـا وتراجـع أعمالها )44(. 

وال يعنــي ذلــك أن هنــاك قطــاع خــاص طفيلــي نشــأ نتيجــة للحــرب الراهنــة واســتفاد مــن ذوي النفــوذ فيهــا، وهــذا 
يشــكل تحدًيــا إضافًيــا للقطــاع الخــاص الحقيقــي حيــث يعمــل وفــق معطيــات ال تتفق مــع قواعــد الســوق وأخالقياتها، 
ولهــذا نجــد تشــوهات كبيــرة يف الســوق اليمنيــة متمثلــة يف تضخــم رؤوس األمــوال الطفيليــة، وممارســة االحتــكار 
والتالعــب باألســعار وصــوال إلــى املضاربــة ابتــداء مــن العملــة ثــم املشــتقات النفطيــة وغيرهمــا مــن الســلع والخدمــات.  

تعــددت مظاهــر التحديــات التــي يواجههــا القطــاع الخــاص اليمنــي خــالل املرحلــة الراهنــة وباإلضافــة إلــى 
مــا تمــت اإلشــارة إليــه ســابًقا فــإن القطــاع الخــاص يتعــرض الســتهداف مباشــر ملنشــآته كاإلغــالق واملصــادرة 

وعرقلــة تراخيــص العمــل ناهيــك عــن تحديــات ىلع صعيــد السياســات االقتصاديــة والتشــريعات الرســمية. 

مثلــت ازدواجيــة القــرارات بيــن الســلطات املتعــددة يف مناطــق مختلفــة مــن اليمــن واحــدة مــن التحديــات 
الرئيســية التــي يواجههــا القطــاع الخــاص وتبــرز تجليــات ذلــك بصــورة واضحــة فيمــا يمكــن أن يطلــق عليــه 
ــرعية  ــة الش ــة للحكوم ــلطات التابع ــن الس ــرارات بي ــة الق ــة وازدواجي ــة اليمني ــدي » للعمل ــطير النق » التش
ــن  ــي بي ــراع السياس ــون الص ــاص يف أت ــاع الخ ــام القط ــيطرتها، وإقح ــق س ــن يف مناط ــلطات الحوثيي وس

ــة. ــة املحلي ــة وتدهــور قيمــة العمل ــالالت األمني ــى االخت ــة إل ــة باإلضاف األطــراف املتحارب

يعــد االزدواج الضريبــي والجمركــي فضــاًل عــن الجبايــات غيــر القانونيــة املفروضــة ىلع القطــاع الخــاص عنــد عبــور 
الســلع والشــاحنات بيــن املــدن اليمنيــة ويف داخــل املــدن واحــدة مــن أهــم األســباب التــي تــؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف 

الســلع املقدمــة للمواطنيــن حيــث تضاعفــت تلــك الجبايــات مــن خمســة إلــى ســبعة أضعــاف مــا قبــل الحــرب.

ولعــل أحــد املظاهــر املهمــة ملعانــاة القطــاع الخــاص اليمنــي منــع الحاويــات مــن الدخــول إلــى املوانــئ 
اليمنيــة مــن قبــل دول التحالــف العربــي حيــث تجبــر تلــك الحاويــات ىلع املــرور إلــى مينــاء جــدة أو جيبوتــي 
للتفتيــش قبــل أن يتــم إعــادة شــحنها إلــى األراضــي اليمنيــة مــع مــا يمثلــه ذلــك مــن كلفــة إضافيــة جــراء 
طــول املــدة وتكاليــف النقــل والشــحن التــي تســاهم يف زيــادة أســعار الســلع عــن قيمتهــا الحقيقيــة، ومــا 

ينتــج عــن ذلــك مــن تكاليــف كغرامــات التأخيــر وارتفــاع رســوم الشــحن وغيرهــا. 

إضافــة إلــى الخســائر املباشــرة، فقــد لحقــت بالقطــاع الخــاص خســائر وأضــرار غيــر مباشــرة جــراء تدميــر البنــى التحتية 
األساســية يف أجــزاء واســعة مــن البــالد بمــا يف ذلــك الطــرق والجســور، واملنافــذ البريــة والبحريــة والجوية.

القطاع الخاص اليمني.. فاتورة باهظة!

44 - القطــاع الخــاص اليمنــي بيــن املســؤولية االجتماعيــة وإمكانيــة املســاءلة، شـــبكة املنظمـــات العربيـــة غـــر 
. https://cutt.us/BpHl0 الحكوميـــة للتنميـــة

https://cutt.us/BpHl0
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ــت مؤسســاته  ــي طال ــر مــن االنتهــاكات، الت ــى الكثي ــدالع الحــرب يف اليمــن تعــرض القطــاع الخــاص إل ــذ ان من
ــات  ــركات واملؤسس ــرة للش ــن مباش ــاص بي ــاع الخ ــت القط ــي طال ــاكات الت ــك االنته ــت تل ــه، و تنوع وممتلكات
واملحــالت واألنشــطة التجاريــة املختلفــة، كالقصــف والتدميــر والهــدم ومصــادرة األمــوال واملمتلــكات وإغــالق 
املؤسســات وفــرض الجبايــات والنهــب والســلب واختطــاف العامليــن، وانتهــاكات غيــر مباشــرة، مــن خــالل فــرض 
ــاع  ــف القط ــل كأداة لتجري ــي تعم ــة الت ــر القانوني ــات غي ــى املحاكم ــة إل ــة، إضاف ــب املزدوج ــات والضرائ الجباي
الخــاص الحقيقــي وإحــالل قطــاع خــاص مرتبــط بالحــرب والنافذيــن فيهــا ومنحهــم تصاريــح وتســهيالت كبيــرة.

ــي  ــف العرب ــران التحال ــل طي ــن قب ــة م ــة والصناعي ــآت التجاري ــر للمنش ــف املباش ــتهداف والقص ــل االس ولع
بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة الــى القصــف املتبــادل بيــن طــريف الصــراع، يعــد مــن أبــرز 
ــرف  ــام للغ ــاد الع ــع االتح ــا دف ــام 2021 م ــالل الع ــي خ ــاص اليمن ــاع الخ ــا القط ــرض له ــي تع ــاكات الت االنته
التجاريــة والغرفــة التجاريــة بأمانــة العاصمــة صنعــاء إلــى إصــدار بيــان إدانــة لهــذه االنتهــاكات مطالًبــا بعــدم 

ــك الصراعــات. ــزج بالقطــاع الخــاص اليمنــي يف تل ال

خــالل العــام 2021 م اشــتدت وتيــرة االنتهــاكات ضــد القطــاع الخــاص ومؤسســاته وحظيــت العاصمــة صنعــاء الواقعة 
ــي مورســت فيهــا  ــك االنتهــاكات، تلتهــا محافظــة إب الت ــر مــن تل ــب األكب ــي النصي تحــت ســيطرة جماعــة الحوث
أنــواع شــتى مــن االنتهــاكات وتعــرض القطــاع الخــاص فيهــا لعمليــة تجريــف ممنهجــة طالــت عــدًدا مــن املنشــآت 
التجاريــة الكبيــرة واملتوســطة واملنشــآت الصغيــرة لتأتــي محافظتــا  ذمــار وعــدن يف املرتبتيــن الثالثــة والرابعــة.

ــاكات  ــوب  االنته ــإن منس ــام 2021، ف ــاص ع ــاع الخ ــت القط ــي طال ــاكات الت ــد لالنته ــة الرص ــالل عملي ــن خ م
ملنشــآت القطــاع الخــاص يف املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي ارتفــع، حيــث حــازت العاصمــة 
صنعــاء ىلع النصيــب األكبــر مــن تلــك االنتهــاكات، تلتهــا محافظــة إب ثــم محافظــة  ذمــار يف املرتبــة الثالثــة 
حيــث جــرت فيهــا أنــواع مختلفــة مــن  االنتهــاكات، وتمثلــت تلــك االنتهــاكات بعمليــات نهــب وفــرض جبايــات 
ماليــة كبيــرة ومداهمــات وإغــالق وهــدم ومحاكمــات واعتقــاالت لرجــال أعمــال وعامليــن يف املنشــآت التجاريــة 

حيــث طالــت تلــك االنتهــاكات جميــع فئــات القطــاع الخــاص الكبيــرة واملتوســطة والصغيــرة.

وشــهدت صنعــاء ىلع ســبيل املثــال تصعيــًدا غيــر مســبوق تجــاه كبــار رجــال األعمــال واملســتثمرين حيــث 
ــر الرســمية  ــة غي ــة كاألمــن القومــي واللجــان االقتصادي ــر أمني ــى دوائ ــد مــن التجــار إل جــرى اســتدعاء العدي
املشــكلة مــن قبــل ســلطات الحوثييــن يف إطــار عمليــات اســتجواب غيــر رســمية ال تخلــو مــن التهديــد، كمــا 

ُأبلــغ العديــد مــن رجــال األعمــال بعــدم مغــادرة صنعــاء إال بــإذن مــن الســلطات الرســمية هنــاك. 

ويف املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة الشــرعية  ُســجلت العديــد مــن االنتهــاكات خــالل العــام 2021 
حيــث تصــدرت الجبايــات التــي تفرضهــا النقــاط األمنيــة ىلع الطريــق الرابــط بيــن محافظــات )أبيــن- عــدن 
– لحــج – تعــز( أبــرز تلــك االنتهــاكات، كمــا تــم رصــد عــدد مــن االنتهــاكات ملنشــآت القطــاع الخــاص، ففــي 
عــدن تــم رصــد 5 عمليــات مداهمــة ونهــب لعــدد مــن الشــركات واملحــالت التجاريــة وثــالث حــاالت يف تعــز 

باإلضافــة إلــى فــرض جبايــات ىلع بعــض الشــركات يف محافظتــي عــدن ولحــج.

وبحســب وحــدة الرصــد بمركــز اإلعــالم االقتصــادي فقــد تعــرض القطــاع الخــاص اليمنــي خــالل العــام 2021م 
ألكثــر مــن 48 انتهــاًكا جماعًيــا )حمــالت طالــت عــدًدا كبيــًرا مــن املنشــآت التجاريــة( وأكثــر مــن 50 انتهــاًكا 

فردًيــا )انتهــاك منشــأة معينــة ومحــددة(.
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ــاص  ــاع الخ ــد القط ــاكات ض ــن االنته ــددة م ــا متع ــي أنواًع ــة الحوث ــت جماع ــد مارس ــط فق ــب املخط بحس
اليمنــي تمثــل أبرزهــا بفــرض مبالــغ ماليــة كبيــرة )جبايــات( ىلع جميــع املنشــآت التجاريــة يف املناطــق 
ــدس ـ  ــوم الق ــي ـ ي ــود الحرب ــزكاة – املجه ــة )ال ــميات مختلف ــت مس ــة تح ــيطرة الجماع ــت س ــة تح الواقع
االحتفــال باملولــد النبــوي ـ إتــاوات النقــاط األمنيــة ىلع الطرقــات بيــن املحافظــات( وطالــت تلــك الجبايــات 

ــن يف الخــارج.  ــالت املغتربي ــى ســائقي حافــالت األجــرة وأصحــاب البســطات يف الشــوارع، وعائ حت

وأصــدرت  الجماعــة تعميًمــا بعــدم تجديــد تراخيــص مزاولــة العمــل للشــركات إال بدفــع الــزكاة عــن ســنوات 
ســابقة وكذلــك عــدم بيــع أي عقــارات إال بعــد دفــع %2.5 زكاة مــن أصــل مبلــغ العقــار.

باإلضافــة إلــى جبايــات فرضتهــا تحــت مســميات قانونيــة )الضرائــب ـ الجمــارك( حيــث عملــت جماعــة الحوثــي 
ىلع إحــداث تعديــالت ىلع قانــون الضرائــب والجمــارك واســتحدثت 7 منافــذ جمركيــة يف أوســاط البــالد وعملــت 
ىلع رفــع تعرفــة الرســوم الضريبيــة والجمركيــة إلــى أكثــر مــن %30 ىلع الســلع القادمــة إلــى مناطــق ســيطرتها.

تلــك الجبايــات املفروضــة ىلع املنشــآت التجاريــة التابعــة للقطــاع الخــاص اليمنــي يف مناطــق ســيطرتها، 
لحقتهــا حمــالت مداهمــات وإغالقــات ومحاكمــات وتغريــم للمنشــآت التــي امتنعــت عــن دفــع تلــك الجبايــات، 
ــى  ــة إل ــم، باإلضاف ــكل دائ ــض بش ــت والبع ــكل مؤق ــة بش ــأة تجاري ــن )520( منش ــر م ــالق أكث ــم إغ ــث ت حي
مداهمــة وإغــالق أكثــر 9 أســواق تجاريــة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرتها، باإلضافــة إلــى قيــام جماعــة 
ــة  الحوثــي بمحاكمــة أكثــر مــن 600 تاجــر، وتغريــم أكثــر مــن 1700 تاجــر بأحــكام تفتقــر إلــى قواعــد العدال

واعتقــال أكثــر مــن 50 تاجــر خــالل العــام 2021.

ــة  ــارة األمان ــة وتج ــب صناع ــرق مكت ــأن ف ــي ب ــة الحوث ــة لجماع ــبأ التابع ــة س ــاء اليمني ــة األنب ــت وكال ونقل
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ــط. ــبوعين فق ــالل أس ــاء خ ــة صنع ــا يف العاصم ــاًل تجارًي ــأة ومح ــن 2127 منش ــر م ــت أكث داهم

ويف قطــاع االتصــاالت تــم االســتحواذ ىلع بعــض شــركات االتصــاالت تحــت مســمى الشــركة القابضــة، كمــا 
أجبــرت بعــض الشــركات بيــع حصصهــا لصالــح تجــار آخريــن وفــق أســاليب تفتقــر للشــفافية واملنافســة، كمــا 

أجبــرت شــركات االتصــاالت بالتحــول إلــى شــركات مســاهمة لكــن ذلــك لــم ينفــذ حتــى اآلن. 

ــي  ــارس القضائ ــمى » الح ــا يس ــر م ــته عب ــم ممارس ــا يت ــاء م ــة صنع ــاكات يف العاصم ــك االنته ــرز تل ــن أب م
ــك  ــت تل ــث وصل ــة حي ــات الســطو واملصــادرة للشــركات واملنشــآت التجاري ــم عملي ــه تت ــذي مــن خالل »  وال
املمارســات حــد التنكيــل )حســب تصريــح رجــل األعمــال عبــداهلل القــص( ببعــض األســر التجاريــة ومصــادرة 
منــازل بعــض رجــال األعمــال وإخــراج العوائــل منهــا والســيطرة عليهــا، ولعــل مــن أبرزهــا مــا حصــل مــن عمليــة 
تنكيــل لرجــل األعمــال عبــداهلل القــص ورجــل األعمــال اليمنــي محمــد يحيــى الحيفــي، باإلضافــة إلــى اعتقــال 

رجــل األعمــال أميــن أحمــد قاســم وإيداعــه الســجن، بعــد شــهرين مــن قرارهــا بمصــادرة جميــع ممتلكاتــه. 

وشــهد قطــاع تجــارة التجزئــة كاملراكــز التجاريــة ومراكــز بيــع املــواد الغذائيــة انتهــاكات عديــدة يف صنعــاء وذمــار 
ــر تضــرًرا مــن تلــك االنتهــاكات حيــث تعــرض بعضهــا لتدميــر شــبه كلــي، كمــا  بــل ويعــد هــذا القطــاع هــو األكث
هــو الحــال مــع ســوبر ماركــت مــول العــرب بصنعــاء الــذي تــم هدمــه بالجرافــات بحجــة وجــود نــزاع ىلع أرضيــة 
املبنــى، كمــا تعرضــت 4 مراكــز تجاريــة أخــرى )ســيتي ماكــس – ســماء مــول – جمانــة – التوفيــر هيبــر( للمداهمــة 
والنهــب وتحطيــم الواجهــات واإلغــالق مــن قبــل مجاميــع مســلحة تابعــة لجماعــة الحوثــي، باإلضافــة إلــى تعــرض 
بعــض أصحــاب هــذه املحــالت إلصابــات جــراء إطــالق النــار مــن قبــل املجاميــع املســلحة أثنــاء االقتحــام، ويف ذمــار 
أقدمــت جماعــة مســلحة تابعــة لجماعــة الحوثــي ىلع مداهمــة مطعــم فاملــي وســوبر ماركــت الباشــا وقامــت 

بنهــب وتحطيــم الواجهــات الزجاجيــة وإغــالق الســوبر بحجــة عــدم دفــع اإلتــاوات املفروضــة عليــه.

وخــالل العــام 2021 تعــرض عــدد مــن املراكــز واألســواق التجاريــة يف عــدد مــن املحافظــات اليمنيــة )يف 
مناطــق ســيطرة الطرفيــن( لالحتــراق يف ظــروف غامضــة.
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ىلع صعيــد البنــوك واملصــارف التجاريــة فخــالل العــام 2021 تعرضــت الكثيــر مــن البنــوك التجارية واإلســالمية 
ملضايقــات وانتهــاكات وممارســات غيــر قانونيــة، ففــي 28 يونيــو أصــدر البنــك املركــزي بصنعــاء الخاضعــة 
ــة  ــالمي ىلع خلفي ــن اإلس ــك التضام ــوال بن ــع أم ــز ىلع جمي ــراًرا بالحج ــي  ق ــة الحوث ــيطرة جماع ــت س تح

األمــوال املودعــة ىلع حســاب الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي يف بنــك التضامــن.

ــر  ــة وغي ــوال املنقول ــراًرا  بالحجــز واملصــادرة لألم ــر 2021 ق ــزي بصنعــاء يف 7 أكتوب ــك املرك ــا أصــدر البن كم
ــة  ــخًصا بحج ــن 12 ش ــون م ــاء املك ــج بصنع ــن والخلي ــك اليم ــس إدارة بن ــاء مجل ــة وأعض ــة  لرئاس املنقول

ــة. ــة واداري ــات مالي مخالف

باإلضافــة إلــى إصــدار البنــك املركــزي بصنعــاء يف 6 أكتوبــر 2021 قــراًرا بالحجــز واملصــادرة لألمــوال املنقولــة 
وغيــر املنقولــة لرئيــس مجلــس إدارة البنــك اإلســالمي اليمنــي ونائــب الرئيــس التنفيــذي لشــؤون االئتمــان.

ىلع صعيــد ازدواجيــة القــرارات طالــب البنــك املركــزي بعــدن يف 5 أغســطس 2021 جميــع البنــوك العاملــة 
يف البــالد التجاريــة واإلســالمية، بنقــل إدارة عملياتهــا مــن صنعــاء الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثييــن، إلــى 
ــر مــن قبــل البنــك املركــزي يف صنعــاء مــن أي إجــراءات  العاصمــة املؤقتــة عــدن، وهــو مــا قوبــل بالتحذي

حيــال ذلــك.

كمــا تعرضــت عشــرات الشــركات والشــبكات املاليــة لإليقــاف خــالل العــام 2021 يف مناطــق ســيطرة الطرفيــن 
ألغــراض غيــر واضحــة وغالبيتهــا ألســباب تتعلــق بمخالفــة اإلجــراءات املزدوجــة.

ــض  ــد بع ــن رص ــد م ــق الرص ــن فري ــد تمك ــرعية فق ــة الش ــق الحكوم ــاكات يف مناط ــص االنته ــا يخ وفيم
االنتهــاكات التــي طالــت القطــاع الخــاص ففــي عــدن نفــذت عناصــر مســلحة عــدًدا مــن املداهمــات لقرابــة 

ــة. ــغ مالي ــع مبال خمــس منشــآت تابعــة للقطــاع الخــاص إلجبارهــا ىلع دف

كمــا تــم رصــد إغــالق خمــس شــركات صرافــه مــن قبــل املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، باإلضافــة إلــى اعتقــال 
رجــل األعمــال عبــد الســالم الحــاج مــن قبــل رجــال أمــن يف مطــار عــدن أثنــاء عودتــه إلــى اليمــن. 

ــع املصنعــة  ــة ىلع البضائ ــغ مالي ــع مبال ــار التجــار ىلع دف ــة بإجب ــوات أمني ويف محافظــة لحــج قامــت ق
ــة. ــر قانوني ــررات غي واملســتوردة تحــت مب

ــاص،  ــاع الخ ــة للقط ــي التابع ــض األراض ــلح ىلع بع ــطو املس ــاكات بالس ــت االنته ــز تمثل ــة تع ويف مدين
كمــا تــم رصــد عــدد مــن االعتــداءات أبرزهــا قيــام عصابــة مســلحة تابعــة لعناصــر محســوبة ىلع الجيــش 
الحكومــي باالعتــداء وإطــالق النــار ىلع مصانــع األغذيــة واملشــروبات التابعــة ملجموعــة شــركات أحمــد عبــد 
اهلل بســبب خــالف قديــم مــع عناصــر تتبــع وحــدات الجيــش، باإلضافــة إلــى قيــام عصابــة مســلحة باالعتــداء 

ىلع بنــك الكريمــي، وعصابــة أخــرى باالعتــداء ىلع محــالت الزريقــي التجاريــة. 

ويف مدينــة املخــاء الخاضعــة لقــوات املقاومــة الوطنيــة أقدمــت أطقــم تابعــة لألمــن املركــزي ىلع اعتقال 
ــو الذهــب« مــن وســط املدينــة  رجــل األعمــال جمــال عبــده محمــد الذبحانــي، املعــروف باســم »جمــال أب

وإيداعــه ســجًنا تابًعــا لهــا.
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انتهاكات النقاط األمنية 

ــة الواقعــة ىلع الطرقــات الرابطــة بيــن املحافظــات يف مناطــق ســيطرة الطرفيــن مارســت  النقــاط األمني
عــدًدا مــن االنتهــاكات يف حــق القطــاع الخــاص اليمنــي تمثلــت يف الجبايــات والتعســفات واالحتجــازات غيــر 

القانونيــة لرجــال األعمــال والعامليــن يف الشــركات واملؤسســات.

ــة االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا  وتصــدرت النقــاط األمنيــة التابعــة لجماعــة الحوثــي قرابــة %80 مــن جمل
ــل  ــات والقت ــن فــرض الجباي ــك االنتهــاكات بي ــث تنوعــت تل ــة، حي ــل النقــاط األمني القطــاع الخــاص مــن قب
وإحــراق شــاحنات نفطيــة واحتجــاز ناقــالت محملــة بســلع مختلفــة لعــدة شــهور، ومــن ذلــك قيــام نقــاط 
أمنيــة تابعــة لجماعــة الحوثــي يف مدينــة الحديــدة بإحــراق 3 شــاحنات محملــة باملــواد النفطيــة لرفضهــا 
دفــع جبايــات، باإلضافــة إلــى قيــام النقــاط األمنيــة التابعــة للجماعــة  يف ذمــار و إب وتعــز باحتجــاز أكثــر مــن 
1500 شــاحنة تابعــة للقطــاع الخــاص لفتــرات متفاوتــة واحتجــزت بعضهــا لعــدة أشــهر خصوًصــا يف محافظــة 

ذمــار )البعــض منهــا بســبب امتــالك أربــاب الشــركات لشــركات يف مناطــق الحكومــة اليمنيــة(. 

كمــا أقدمــت النقــاط األمنيــة التابعــة لجماعــة الحوثــي ىلع قتــل ثالثــة مــن ســائقي الشــاحنات التابعــة 
ــة  ــيطرة الجماع ــة لس ــة إب الخاضع ــة بمحافظ ــة أمني ــنًقا يف نقط ــه ش ــم قتل ــم ت ــاص أحده ــاع الخ للقط

ــة منهــم. ــاط األمني ــة طلبتهــا النق ــات مالي ــع جباي ــران لرفضهــم دف ــاء وعم ــان يف صنع واثن

ويف مناطــق ســيطرة الحكومــة الشــرعية مثلــت الجبايــات التــي تفرضهــا النقــاط األمنيــة ىلع الشــاحنات 
التابعــة للقطــاع الخــاص خصوًصــا يف الخــط الــذي يربــط محافظــة أبيــن -عــدن – لحــج – تعــز، أبــرز االنتهاكات 
حيــث مارســت تلــك النقــاط األمنيــة فــرض مبالــغ ماليــة كبيــرة ىلع الناقــالت التجارية، وناقــالت الغــاز املنزلي 

إلــى مدينــة تعــز القســط األكبــر مــن تلــك الجبايــات ىلع طــول الخــط الواصــل بيــن محافظــة لحــج وتعــز.

ــبب  ــال، بس ــات العم ــريح مئ ــاطها وتس ــاف نش ــا إيق ــمنت« عزمه ــدة لألس ــركة »الوح ــت ش ــن أعلن ويف أبي
ــة. ــة يف املحافظ ــاط األمني ــل النق ــن قب ــع م ــاحنات املصن ــا ش ــرض له ــي تتع ــات الت املضايق

االزدواج الضريبي والجمركي 

ــث  ــة، حي ــة املزدوج ــة والجمركي ــة الضريبي ــي، السياس ــاص اليمن ــاع الخ ــت القط ــي طال ــاكات الت ــن االنته م
ــرة، يف اليمــن، يف نشــوء انعكاســات ســلبية ىلع  ســاهمت هــذه اإلجــراءات خــالل الســنوات الســبع األخي
مجمــل النشــاط االقتصــادي، وعــدم توريــد هــذه املــوارد إلــى منافذهــا الصحيحــة والقانونيــة، يف الخزينــة 
العامــة للدولــة، كمــا شــهدت هــذه اإليــرادات تشــتًتا كبيــًرا، إلــى جانــب بــروز مظاهــر تعقيــدات كثيــرة، يف 
تحصيــل اإليــرادات الجمركيــة والضريبيــة، الســيما يف مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي، التي اســتحدثت مراكز 
جمركيــة، مزدوجــة، يف منافــذ مناطــق ســيطرتها، ىلع كافــة البضائــع والســلع القادمــة مــن مناطــق ســيطرة 

الحكومــة اليمنيــة، ورفعــت الرســوم الجمركيــة، بنســبة %30، يف جميــع املنافــذ الخاضعــة لســيطرتها.

وعملــت االزدواجيــة التــي طــرأت منــذ بــدء الحــرب قبيــل ســبعة أعــوام، يف الجبايــات املحصلــة، والضرائــب، 
والرســوم األخــرى، خصوًصــا يف الرســوم الجمركيــة، ىلع ارتفــاع أســعار الســلع واملــواد الغذائية واالســتهالكية، 
بشــكل مضاعــف، ودفــع املســتهلك ثمــن االزدواج الضريبــي، والجمركــي، التــي عملــت جماعــة الحوثــي، ىلع 
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ترســيخه بالواقــع، بشــكل كبيــر، خــالل الســنوات األخيــرة.

تؤكــد شــهادات العديــد مــن الُتجــار واملســتوردين، إلــى أّن مراكــز الجمــارك املســتحدثة وهــي ســبعة منافــذ 
جمركيــة، يف أوســاط البــالد، بعيــًدا عــن الحــدود البحريــة والبريــة، والتــي تعمــل ىلع فــرض رســوم جمركيــة 
ــى  ــة إل ــك الشــحنات التجاري ــاء دخــول تل ــة، أثن ــة الشــروط واإلجــراءات الجمركي ــة، رغــم اســتيفاء كاف إضافي
البــالد، تــؤدي إلــى تكبــد القطــاع التجــاري، خســائر إضافيــة باهظــة، األمــر الــذي يعمــل ىلع ارتفــاع تكلفــة 
الســلع، بشــكل مضاعــف، يفــوق ســعر الســلعة الحقيقــي، القــادم مــن بلــد االســتيراد. حيــث يتــم دفــع رســوم 

جمركيــة يف مينــاء عــدن تضــاف إليهــا رســوم يف املنافــذ األخــرى يف مناطــق نفــوذ الحوثييــن.

ــد التجــار خســائر فادحــة،  ــذي يكب ــر ال ــى االحتجــاز عــدة أشــهر األم ــة إل وتتعــرض بعــض الشــاحنات التجاري
ــف نتيجــة االنتظــار، تحــت حــرارة الشــمس. ــى التل ويعــرض بعــض املــواد إل

دفعــت هــذه اإلجــراءات غيــر القانونيــة، الغرفــة التجاريــة والصناعيــة، يف أمانــة العاصمــة، إلــى إدانــة هــذه 
املمارســات ووصفتهــا بالتعســفية، وأشــارت إلــى أنهــا تتســبب بارتفــاع أســعار الســلع واملــواد الغذائيــة يف 

األســواق.

وتقدمــت الغرفــة التجاريــة والصناعيــة يف أمانــة العاصمــة، بشــكوى إلــى ســلطات الحوثييــن، جــراء اســتحداث 
مراكــز للجمــارك، ورفــع رســوم التحصيــل بنســبة 30 باملئــة.

وتعمقــت األعبــاء الجمركيــة اإلضافيــة يف شــهر مــارس مــن العــام 2021، مــن خــالل إقــرار، جماعــة الحوثــي، 
زيــادة تعســفية يف نســبة الجمــارك ىلع الســلع الغذائيــة وكافــة البضائــع القادمــة، إلــى صنعــاء ومناطــق 

ســيطرتها عبــر مينــاء عــدن، بنســبة 50 باملئــة، بــدال عــن الســعر الســابق 30 باملئــة. 

وباملقابــل فقــد شــجعت حالــة االنفــالت األمنــي وتصــارع القــوى املســيطرة يف مناطــق ســيطرة الحكومــة 
ــة  ــات املربك ــرارات واآللي ــن الق ــك ع ــه، ناهي ــث ب ــي والعب ــي والجمرك ــل الضريب ــوائية التحصي ــرعية عش الش

ــواردات خــالل الفتــرة املاضيــة. للقطــاع التجــاري التــي فرضــت ىلع ال

ــل  ــات تحصي ــرة، يف آلي ــدات كثي ــروز تعقي ــالد، يف ب ــف بالب ــي تعص ــة الت ــات األمني ــببت االضطراب ــا تس كم
اإليــرادات الضريبيــة والجمركيــة، ودفــع النشــاط التجــاري، واالقتصــادي، ضريبــة باهظــه، كمــا أدت التغييــرات 
العمليــة يف آليــات التحصيــل، إلــى اختناقــات يف األســواق التموينيــة، وارتفــاع كلفــة الســلع الواصلــة إلــى 

املواطــن.
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اتســم العــام 2021، يف اليمــن، بتــردي الوضــع االقتصــادي، واملعيشــي، مــع انحســار الدعــم الخارجــي لليمــن، 
واســتمرار تعطيــل أغلــب الصــادرات اليمنيــة، إضافــة إلــى تشــتت املــوارد املحليــة، وضعــف ســيطرة الحكومــة 
ىلع مختلــف املــوارد واإليــرادات التــي تقــع ضمــن مناطــق ســيطرتها، ناهيــك عــن بقــاء مــوارد وقطاعــات 

اقتصاديــة حيويــة، تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي، منــذ بدايــة الحــرب.

وانعكســت هــذه االختــالالت الهيكليــة، يف بنيــة االقتصــاد اليمنــي، ومــوارد الحكومة، ىلع الوضــع املعيشــي، للمواطنين، 
حيــث شــهدت العملــة اليمنيــة خــالل األشــهر األخيــرة، موجــة هبــوط حــاد دفعتهــا إلــى أدنــى مســتوى ىلع اإلطــالق 
يف مطلــع ديســمبر املاضــي، عندمــا تجــاوزت حاجــز 1650 ريــاال للــدوالر، يف أســوأ انهيــار للعملــة يف تاريــخ البــالد، ممــا 
تســبب يف زيــادات حــادة يف األســعار وســط تصاعــد التحذيــرات مــن كارثــة اقتصاديــة وإنســانية وشــيكة، حيــث ارتفعــت 

معــدالت التضخــم ملســتويات قياســية، وكــذا ارتفــاع معــدالت البطالــة وزيــادة عــدد الســكان تحــت خــط الفقــر.

ــاعدات  ــول ىلع املس ــي، والحص ــم الدول ــى الدع ــة، إل ــت الحاج ــانية، تضاعف ــات اإلنس ــم األزم ــة تفاق ونتيج
اإلنســانية، إال إنــه ىلع الرغــم مــن حاجــة اليمــن املاســة، لكافــة أوجــه الدعــم وبمختلــف الجوانــب والقطاعات 
التنمويــة، والخدميــة، إال إن حجــم مــا حصلــت عليــه اليمــن، ال يــكاد يصــل إلــى مســتوى االحتيــاج الفعلــي، 

ىلع املســتوى اإلنســاني والتنمــوي.

ورغــم عــودة الحكومــة، إلــى العاصمــة املؤقتــة عــدن، مطلــع العــام املاضــي، عقــب التوقيــع ىلع اتفــاق الرياض، 
ــم  ــي الجنوبــي، وتشــكيل حكومــة املناصفــة، إال إن هــذه العــودة ل بيــن الحكومــة اليمنيــة، واملجلــس االنتقال
تــدم طويــاًل، ولــم تنجــح الحكومــة، يف إعــادة تطبيــع األوضــاع، واســتئناف الصــادرات اليمنيــة، والســيطرة ىلع 
املــوارد املحليــة، األمــر الــذي ضاعــف مــن زيــادة األعبــاء واملشــكالت االقتصاديــة، ىلع الشــعب اليمنــي، وكان 

العــام املاضــي، هــو األســوأ ىلع اإلطــالق، وأحــد أكثــر الفتــرات قســوة ىلع حيــاة اليمنييــن، ومعيشــتهم.

ولــم تحصــل الحكومــة ىلع أي دعــم مالــي مباشــر مــن قبــل التحالــف واملجتمــع الدولــي، باســتثناء، منحــة 
املشــتقات النفطيــة الســعودية، واملقــدرة بمبلــغ 422 مليــون دوالر.

مؤتمرات املانحين 

ــت  ــارات دوالر كان ــارب 4.7 ملي ــا يق ــد م ــدن، وحص ــر 2006 يف لن ــن يف 17 نوفمب ــر للمانحي ــد أول مؤتم ُعق
ــة. ــج التنمي ــم برام ــة لدع مخصص

ويف 5 ديســمبر 2012 عقــد مؤتمــر آخــر للمانحيــن يف الريــاض وجمــع مــا قيمتــه 6.4 مليــارات، ويعــد هــذا أول مؤتمــر 
للمانحيــن لتعهــدات تنمويــة بعــد تنفيــذ املبــادرة الخليجيــة وتســليم الســلطة للرئيــس عبــد ربــه منصــور هادي.

ويف أبريــل 2017 أقيــم يف جنيــف مؤتمــر ثالــث حصــل ىلع نحــو 1.1 مليــار مــن أصــل ملياريــن كانــت مطلوبــة 
ملواجهــة األزمــة اإلنســانية بعــد انــدالع الحــرب.

أمــا املؤتمــر الرابــع فانطلــق يف الثالــث مــن أبريــل 2018 وبلــغ مجمــوع تعهداتــه نحــو مليــاري دوالر ويعــد 
الثانــي لتمويــل خطــة االســتجابة اإلنســانية بعــد الحــرب.

2021.. تفاقم الحالة اإلنسانية في اليمن
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وانعقــد املؤتمــر الخامــس يف جنيــف، يف 26 فبرايــر مــن العــام 2019، حيــث وصلــت تعهــدات املانحيــن إلــى 
2.6 مليــار دوالر مــن أصــل 4.2 مليــار دوالر طالبــت بهــا األمــم املتحــدة ملعالجــة األزمــة اإلنســانية يف اليمــن 

الــذي تمزقــه الحــرب.

ــن اجتمعــوا  ــو 2020، فقــد تعهــد املانحــون، الذي ــاض، 2 يوني ــذي انعقــد يف الري ــر الســادس، ال ــا املؤتم أم
عبــر دائــرة تلفزيونيــة، بتقديــم مليــار و350 مليــون دوالر كمســاعداٍت إنســانية لليمــن، يف حيــن قــال األميــن 
العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، إن »وكاالت اإلغاثــة الدوليــة قــدرت التمويــل املطلــوب لتغطيــة 

املســاعدات اإلنســانية لليمــن مــن يونيــو وحتــى ديســمبر بنحــو 2.4 مليــار دوالر«.

ويف 2021، أطلقــت األمــم املتحــدة، نــداء لجمــع أكثــر مــن 3.85 مليــار دوالر أمريكــي، لتغطيــة احتياجــات العــام 
اإلنســانية يف اليمــن، لكنهــا لــم تتمكــن مــن جمــع ســوى مليــار وســتمائة وخمســين مليــون دوالر أمريكــي، 

يف مؤتمــر املانحيــن األخيــر بالعاصمــة الســعودية الريــاض.

وتســبب هــذا التراجــع يف التمويــل الخارجــي للبرامــج والتدخــالت اإلنســانية والتنمويــة يف تقليــص الدعم 
اإلنســاني الــذي يحصــل عليــه الســكان يف اليمــن، إذ أعلــن برنامــج األغذيــة العاملــي يف بيــان لــه مطلــع 
شــهر ديســمبر مــن العــام 2021، أنــه واعتبــاًرا مــن كانــون الثاني/ينايــر، ســيتلقى 8 مالييــن شــخص حصًصــا 
ــة يف  ــروف املجاع ــزالق يف ظ ــر االن ــن لخط ــن املعرضي ــن م ــتمر 5 ماليي ــا سيس ــة، بينم ــة مخفض غذائي

تلقــي الحصــص الغذائيــة كاملــة.

ويف عــام 2022 تعهــدت 36 جهــة مانحــة بتقديــم مــا يقــرب مــن 1.3 مليــار دوالر أمريكــي لالســتجابة 
ــم 584.60 مليــون دوالر،  ــات املتحــدة أعلنــت تقدي اإلنســانية يف اليمــن، ومــن بيــن أىلع التعهــدات: الوالي
واملفوضيــة األوروبيــة 173.03 مليــون دوالر، وأملانيــا 123.60 مليــون دوالر. وكان األميــن العــام لألمــم املتحــدة، 
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ــر التعهــدات مــن أجــل اليمــن “أن يســاهموا  ــن خــالل مؤتم ــع املانحي ــو غوتيريــش، قــد ناشــد جمي أنطوني
بســخاء” النتشــال املالييــن مــن الفقــر، والعــوز والجــوع واملــرض”، وســتتضمن خطــة االســتجابة اإلنســانية 

ــار دوالر. ــون شــخص بمســاعدة قدرهــا 4.27 ملي ــى 17.3 ملي ــد للوصــول إل برامــج منســقة بشــكل جي

ــوط ىلع  ــاد وزادت الضغ ــي ىلع النف ــد األجنب ــات النق ــكت احتياطي ــن، وأوش ــي لليم ــم الخارج ــار الدع وانه
املوازنــة، واشــتدت حــدة األزمــة جــراء جائحــة كوفيــد-1٩ والتــي تمثلــت يف األســاس يف التراجــع الحــاد يف 
ــى انخفــاض ســريع يف  ــذي أدى إل ــه، األمــر ال تحويــالت العامليــن بالخــارج وانخفــاض أســعار النفــط وإيرادات

ســعر الصــرف وارتفــاع حــاد يف أســعار الغــذاء، وفــق صنــدوق النقــد الدولــي.

وحســب تقديــرات األمــم املتحــد،٬ فــإن أكثــر مــن 2٤ مليــون شــخص أي مــا يمثــل ٨0% مــن الســكان٬ بحاجــة 
اآلن للمســاعدات اإلنســانية. كمــا تســبب الصــراع يف إضعــاف قــدرة اليمــن يف مجــال السياســات وتشــتيته، 

األمــر الــذي أدى إلــى تقييــد اســتجابة الســلطات لتلــك األزمــة ىلع نحــو فعــال.

وتؤكــد العديــد مــن الشــهادات امليدانيــة، أن آليــة الدعــم املقدمــة مــن املانحيــن للبرامــج اإلنســانية، تواجــه 
العديــد مــن املشــكالت التــي تحــول دون التوظيــف األمثــل ألمــوال املانحيــن، منهــا مــا يتصــل باملانحيــن 

أنفســهم، وبعضهــا يتعلــق بالحكومــة اليمنيــة، وأخــرى تتعلــق باملنظمــات الدوليــة.

د بعــض الجهــات املانحــة يف اإليفــاء ببعــض تعهداتهــا يف مواعيدهــا املحــددة،  ومــن أبــرز التحديــات تــردُّ
ــض ىلع  ــرار البع ــا، وإص ــي أعلنوه ــدات الت ــم ىلع التعه ــة برملاناته ــى موافق ــن إل ــض املانحي ــة بع وحاج

تنفيــذ تعهداتــه مــن خــالل وكاالت وبرامــج خاصــة بــه، وليــس بالتنســيق مــع الحكومــة اليمنيــة.

يف املقابــل بــرزت مشــكالت الجانــب الحكومــي اليمنــي املتمثلــة يف ضعــف القــدرة االســتيعابية ألمــوال 
املانحيــن، وعــدم توافــر آليــة ذات كفــاءة وشــفافية إلدارة وتوظيــف أمــوال املانحين، وغيــاب الرقابــة والتقييم 

ملــا يتــم توظيفــه مــن أمــوال املانحيــن.

ولــم تجــد هــذه املســاعدات والهبــات الدوليــة الكثيــر مــن النفــع يف أوقــات الســلم، ولــن تكــون كذلــك يف 
ظــل الحــرب، حيــث تذهــب أغلــب تلــك التعهــدات كنفقــة تشــغيلية للمنظمــات الدوليــة، واملحليــة، ومــا 

يصــل إلــى املواطــن، ال يــكاد يفــي باحتياجاتــه املعيشــية والغذائيــة.

وتواجــه هــذه اآلليــة املتبعــة مــن قبــل األمــم املتحــدة، إشــكاليات كثيــرة، تحــرم كثيــًرا مــن اليمنييــن، الذيــن 
يعانــون مــن تــردي الوضــع املعيشــي، مــن الحصــول، ىلع النــزر اليســير من حصتهــم مــن املســاعدات الدولية، 
ممــا تضاعــف حجــم النفقــة التشــغيلية للمنظمــات، والتــي تذهــب معظــم أمــوال املانحيــن، يف تغطية هذه 
النفقــات، باإلضافــة إلــى فــرض جماعــة الحوثــي، طريقــة معينــة لتوزيــع املســاعدات، يف مناطــق ســيطرتها، 

وهــو مــا يحــد، مــن تأثيرهــا اإليجابــي ىلع حيــاة النــاس.
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التمويل الدولي 

السعودية

خــالل العــام املاضــي، تركــز الدعــم الســعودي لليمــن، مــن خــالل مســاهمتها يف دعــم خطــة االســتجابة 
اإلنســانية، لألمــم املتحــدة، يف اليمــن، بـــ 430 مليــون دوالر التــي ُتنفــذ عبــر وكاالت األمــم املتحــدة 
واملنظمــات الدوليــة، ومنظمــات املجتمــع املدنــي املحليــة واإلقليميــة، بنســبة %17، مــن إجمالــي تمويــل 

ــن. ــدة، يف اليم ــم املتح ــانية لألم ــتجابة اإلنس ــة االس ــن، لخط املانحي

وكذلــك تقديــم منحــة املشــتقات النفطيــة املقدمــة مــن قبــل الســعودية، لليمــن، بمبلــغ 422 مليــون دوالر 
عبــر البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن، هــي الرابعــة منــذ العــام 2012.

وتوفــر املنحــة نحــو 20 % مــن ميزانيــة الحكومــة اليمنيــة ويســتفيد منهــا 18 مليــون شــخص وفًقــا للبرنامــج 
الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن، كمــا تمكــن الحكومــة مــن دفــع الرواتــب، وخفــض املديونيــة، ورفــع القــوة 

الشــرائية للمواطــن، إلــى جانــب اســتقرار الريــال اليمنــي.

وبحســب البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن، اســتفادت 64 محطــة توليــد يف 10 محافظــات يمنيــة 
مــن املنحــة الســابقة التــي بــدأت يف 2018، ووفــرت 20 % ىلع ميزانيــة الحكومــة اليمنيــة.

وقدمــت الســعودية منــح مشــتقات نفطيــة لليمــن بنحــو 4 مليــارات دوالر خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة بواقــع: 
3.2 مليــار دوالر عــام 2012، 850 مليــون دوالر عــام 2014، 180 مليــون دوالر عــام 2018، باإلضافــة للمنحــة األخيــرة.

ــة  ــي ميزاني ــن إجمال ــبة م ــدة نس ــم املتح ــتقطعت األم ــي اس ــع املال ــات التتب ــع خدم ــات موق ــب بيان وحس
ــون دوالر. ــت 88 ملي ــام 2021، بلغ ــن للع ــعودي يف اليم ــج الس البرنام

وذكــرت إحصائيــة للبرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن أنــه تــم إنجــاز 198 مشــروًعا، يســتفيد منهــا ســتة 
مالييــن يمنــي، ونفــذت املشــاريع مــن خــالل 71 شــريًكا محلًيــا.

وتــم تصميــم البرنامــج ملســاعدة املجتمعــات اليمنيــة ىلع تحقيــق االكتفــاء الذاتــي االقتصــادي، والجمــع 
بيــن املســاعدة قصيــرة األجــل واملشــاريع طويلــة األجــل التــي تعــزز النمــو االقتصــادي.

وينفــذ البرنامــج الســعودي منــذ 2018، مشــاريع تنمويــة يف مختلــف املحافظــات اليمنيــة يف ســبعة 
ــة. ــات الحكومي ــدرات املؤسس ــاء ق ــة، وبن ــج التنمي ــى برام ــة إل ــية، باإلضاف ــات أساس قطاع

اإلمارات 

خــالل العــام املاضــي، تعهــدت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بتقديــم 230 مليــون دوالر لدعــم الجهــود 
ــن لدعــم خطــة االســتجابة اإلنســانية  ــل املانحي ــي تموي ــن إجمال اإلنســانية يف اليمــن، بنســبة %13.49، م

لألمــم املتحــدة.

وقالــت ريــم الهاشــمي، وزيــرة الدولــة لشــؤون التعــاون الدولــي، إن »بالدهــا قدمــت منــذ عــام 2015 مســاعدات 
إلــى اليمــن ُقــدرت بأكثــر مــن 6 مليــارات دوالر ركــزت ىلع اإلغاثــة الغذائيــة والصحيــة وتوفيــر املــاء. ويف عــام 

2020، قدمــت 122 طًنــا مــن املــواد واملســتلزمات الطبيــة لدعــم 120 ألًفــا مــن العامليــن الصحييــن«.
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وكاالت ومنظمات األمم املتحدة 

ــي  ــن إجمال ــبته %48، م ــت نس ــث بلغ ــل، حي ــن التموي ــة م ــر حص ــي ىلع أكب ــن الغذائ ــاع األم ــتحوذ قط اس
ــل، بحصــة بلغــت 7، 55%،  ــر املنظمــات التــي تســلمت التموي ــة العاملــي، أكب ــل، وكان برنامــج األغذي التموي
يليــه، اليونســيف، بنســبة %8،5، ثــم املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن، بحصــة بلغــت 

ــة للهجــرة بنســبة 1%. ــم املنظمــة الدولي %4،7، ث

وتنفيــًذا لخطــة االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن، لألمــم املتحــدة، للعــام 2021، تواجــدت، 104 منظمــة، يف 
ــة  ــة األغذي ــة، منظم ــة العاملي ــي، والصح ــذاء العامل ــج الغ ــات، برنام ــذه املنظم ــرز ه ــة، وكان أب 332 مديري
ــي،  ــدة اإلنمائ ــم املتح ــج األم ــرأة، وبرنام ــدة للم ــم املتح ــة األم ــرة، وهيئ ــة للهج ــة الدولي ــة، واملنظم الزراعي

ــدوق األمــم املتحــدة للســكان. وصن

البنك الدولي 

ركــزت اســتراتيجية البنــك الدولــي لتقديــم الدعــم لليمــن، خــالل العــام 2021، يف الحفــاظ ىلع الخدمات 
ــايف  ــة تع ــكان وإمكاني ــرزق للس ــب ال ــادر كس ــاندة مص ــا، ومس ــي تقدمه ــات الت ــية واملؤسس األساس

االقتصــاد.

ــات  ــم الفئ ــات، ودع ــم الخدم ــة تقدي ــين مرون ــية، وتحس ــدرات املؤسس ــز الق ــات يف تعزي ــل األولوي وتتمث
الفقيــرة واألكثــر احتياًجــا مــن الســكان املتضرريــن مــن الصــراع. كمــا تهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى تشــجيع 

النمــو االقتصــادي الفــوري مــن خــالل إيجــاد فــرص عمــل مؤقتــة ومســاندة القطــاع الخــاص.

وقــال تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي، إنــه ظــل يقــدم منًحــا طارئــة مــن خــالل املؤسســة الدوليــة للتنميــة، 
ــر ملســاعدة بلــدان العالــم األشــد فقــًرا، أثنــاء هــذا الصــراع، حيــث قامــت املؤسســة،  ذراعــه للتمويــل امليسَّ
ومــن خــالل شــراكة مبتكــرة مــع األمــم املتحــدة، بتمويــل أنشــطة طارئــة بقيمــة 2.24 مليــار دوالر، بغــرض 

االســتثمار يف األفــراد واملؤسســات التــي يعتمــدون عليهــا يف توفيــر الخدمــات الحيويــة.

وتضم محفظة املؤسسة الدولية للتنمية 9 مشروعات جاري تنفيذها: 

)1( املشروع الطارئ لالستجابة لألزمات بتكلفة 848.58 مليون دوالر. 

)2( املشروع الطارئ للصحة والتغذية يف اليمن بتكلفة 638 مليون دوالر.

)3( املشروع الطارئ للخدمات الحضرية املتكاملة بتكلفة 150 مليون دوالر.

)4( املشروع الطارئ لتوفير الكهرباء بتكلفة 50 مليون دوالر.

)5( مشروع التصدي لجائحة كورونا يف اليمن، بتكلفة 26.9 مليون دوالر. 

وتشمل املشروعات اإلضافية: 

)6( مشروع التصدي ألسراب الجراد الصحراوي، بقيمة 25 مليون دوالر.

)7( مشروع تعزيز الحماية االجتماعية يف حاالت الطوارئ واالستجابة لجائحة كورونا بمبلغ 204 ماليين دوالر.

)8( مشروع استئناف التعليم والتعلم يف اليمن بقيمة 100 مليون دوالر.

)9( مشروع االستجابة لألمن الغذائي يف اليمن وتحسين قدرته ىلع الصمود بقيمة 127 مليون دوالر.



ــن  ــر م ــث شــهر أكتوب ــة«، يف تحدي ــاق اقتصادي ــوان » آف ــي، تحــت عن ــك الدول ــر صــادر عــن البن ــال تقري وق
العــام 2021، إن العملــة الوطنيــة تراجعــت إلــى مســتويات قياســية متدنيــة جديــدة أدت إلــى زيــادات كبيــرة 
ــن الفقــر املدقــع. وتتدهــور ســريًعا الظــروف  ــد مــن الســكان يف براث ــة وهــوت بمزي ألســعار املــواد الغذائي
االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تفاقمــت بســبب انخفــاض تحويــالت املغتربيــن، وتعّطــل التجــارة، والنقــص 

ــل العمليــات اإلنســانية وتناقصهــا. الحــاد إلمــدادات الوقــود، وتعطُّ

وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى انكمــاش االقتصــاد اليمنــي بنســبة %8.5 يف 2020. وتأثَّــر النشــاط االقتصــادي 
ــة التجــارة بســبب الجائحــة، وأنظمــة االزدواج الضريبــي يف شــمال  ــة بتباطــؤ حرك ــر النفطي للقطاعــات غي

البــالد وجنوبهــا، ونــدرة مســتلزمات اإلنتــاج، وارتفــاع أســعار الســلع األوليــة.

وأشــار التقريــر إلــى أنــه بــدون الحصــول ىلع تمويــل خارجــي إضــايف، ومــع اســتمرار الجائحــة، مــن املتوقــع 
أن يشــهد االقتصــاد مزيــًدا مــن االنكمــاش بنســبة %2 يف 2021.
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ــم  ــد أه ــادي أح ــالم االقتص ــات واإلع ــز الدراس مرك
التــي  اليمنيــة  املدنــي  املجتمــع  منظمــات 
تعمــل يف الشــأن االقتصــادي والتوعيــة بالقضايــا 
ــيد  ــم الرش ــفافية والحك ــز الش ــة وتعزي االقتصادي
ــل  ــرار، والعم ــع الق ــن يف صن ــاركة املواطني ومش

ــرف. ــي ومحت ــالم مهن ــاد إع ىلع إيج
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