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۲ 
 

 املصط�حات: 

 

قدرات ضعيفة ع�� القيام بوظائف ا�حوكمة األساسية وتفتقر إ�� القدرة ع�� لد��ا  �� الدول ال�ي الدول الهشة 

 ع�� 
ً
 أك�� ضعفا

ً
ة �عت�� أيضا

ّ
تطو�ر عالقات بناءة متبادلة مع ا�جتمع. كما أن املناطق أو الدول الهش

 صعيد الصدمات الداخلية أو ا�خارجية مثل األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. 
 

محسو�ا  ٢٠١٥دوالرا عام  ١٠٢٥القومي سنو�ا  الدخل ال�ي يبلغ ف��ا نصيب الفرد من البلدان تلك��  ملنخفضة الدخلالبلدان ا

 .باستخدام طر�قة أطلس ا�خاصة بالبنك الدو��
 

ا�خام، و�� الهدف األسا��ي لعملية  النفط �� املركبات الكيميائية ال�ي نتجت من عملية تكر�ر  املشتقات النفطية

وأحد أهم استخداما��ا  التكر�ر برم��ا ضمن مراحل الفصل والتنقية وال��ذيب واالستخالص ا�ختلفة

 توليد الكهر�اء.
 

 .عن جمع متج�ي ب�ن القدرة الفعالة والقدرة غ�� الفّعالة �� عبارة القدرة املركبة
 

 �� الطاقة ال�ي يتم تحو�لها من الوقود إ�� الكهر�اء. الطاقة املنتجة
 

 هو جزء من الوقود الذي �ستخدم �� توليد الطاقة. الوقود املس��لك
 

 هو مجموع الوقود الداخل إ�� ا�حطة. مخزون الوقود الوارد
 

 هو مجموع الوقود ا�خارج من ا�حطة. مخزون الوقود املنصرف
 

 جودة حياة املواطن واملقيم.االرتقاء ب�ل مجاالت ا�خدمات ا�ختلفة �� جميع املناطق وتحس�ن  التنمية املتوازنة
 

 .هو قيمة أي منتج أو خدمة مع�� ع��ا �ش�ل نقدي سعر البيع
 

 .�� سعر ثابت يفرض ع�� خدمة معينة رسوم محملة ع�� الفاتورة
 

 املفوترة والطاقة املنتجة.هو الفرق ب�ن الطاقة  الطاقة املفقودة �� شب�ات التوزيع
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۳ 
 

 :�حافظة املهرة با�جمهور�ة اليمنية والطاقةالكهر�اءمن وزارة  مؤشرات مختارة

 

 ١م٢٠١٣عام  اسم املؤشر

 ر�ال يم�ي كيلو واط /ساعة١٦ متوسط سعر البيع املهرة

رسوم محملة ع�� الفاتورة املهرة (رسوم نظافة 

 + ا�جالس ا�حلية)
 مليون ر�ال ٦٤٫٦= ٣٥٫٣+٢٩٫٣

 %٢٨٫٥١) بنسبة G.W.H( ١٦٫١ الطاقة املفقودة �� شب�ات التوزيع املهرة

 اإلجما��من  %٢مليون ل��  الذي ش�ل ١٥٫٠ الديزل املس��لك للطاقة املش��اة  املهرة

 ت�لفة الطاقة املش��اة بدون وقود املهرة
م بمقدار ٢٠١٣-م ٢٠٠٩مليون ر�ال حيث زادت النسبة من عام  ٤٨٢

٩٨٫٨% 

 % ٢٣١٫٥م ٢٠١٣-٢٠٠٩مليون ر�ال ال�ي بلغت �سبة من  ١٤٩٩ ت�لفة وقود الطاقة املش��اه املهرة

تطور أعداد املش��ك�ن  بلغت النسبة من 

 م٢٠١٩-م٢٠٠٣
 مش��ك %٢١٫٣

قدرة التوليد الفعلية �حطات الديزل �� 

 الغيضة
 ميغا واط  ٠٫٩

 

  

                                                           
 وزارة الكھرباء والطاقة الجمھوریة الیمنیة  ۱
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٤ 
 

 :�حافظة املهرة املشتقات النفطية املقدمة من ال��نامج نحةمؤشرات مأبرز 

 

 ٢م٢٠٢٠-م٢٠١٨ املؤشراسم 

 طن  ١١٩٬١٥٥ ٣إجما�� كمية الوقود  (الطن)

 ل�� ١٤٢٬٩٨٥٬٦٣١٫٦٠ إجما�� كمية ا لوقود (ل��)

 كيلو واط/ساعة ٥٢٩٬٥٧٦٬٤١٣ كمية الطاقة املنتجة (كيلو واط/ساعة)

نصيب الفرد من الطاقة املنتجة (كيلو 

 م٢٠٢٠لسنة  واط/ساعة)
 واط/ساعة كيلو ١٬٢٣٨

�حافظة  انخفاض اإلنفاق ا�حكوميمقدار 

 املهرة
 قيمة منحة املشتقات النفطية املقدمة رامقد

 كمية إنتاج الطاقة*سعر البيع إجما�� اإليرادات املتوقعة

قدرة التوليد الفعلية �حطات الديزل �� 

 الغيضة
 ميغا واط ٢٢

  

                                                           
 البرنامج السعودي للتنمیة وإعمار الیمن ۲
 المؤسسة العامة للكھرباء لمحافظة المھرة۳
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٥ 
 

 قدمة امل
 كهر�اء عنصر ال�عد 

ً
  ا

ً
  عمالألداء أي عمل من األ  أساسيا

ً
  مهما �ان �سيطا

ً
  وسواء �ان عمال

ً
  خدميا

ً
 أو اس��الكيا

 
ً
ال�ي واجه��ا الدول  لهامةمن املواضيع ا دعم املشتقات النفطية لتوليد الكهر�اء. لذلك �ان موضوع أو صناعيا

أهم العوامل  حدأوا�جتمعات �� العالم. ويعد قطاع الطاقة الكهر�ائية بأ�شطتھ الثالث (اإلنتاج ، النقل ، التوزيع) 

ن درجة ارتباطھ �عكس مدى درجة االرتباطات بينھ و��ن أحيث  ،املساعدة واألساسية ملعظم األ�شطة االقتصادية

 
ً
حد املؤشرات املهمة ال�ي �عكس مدى أعن كونھ  األ�شطة االقتصادية ا�ختلفة املكونة للناتج ا�ح�� اإلجما��، فضال

        �جتمع.ارفاهية 

 مأساو�ة نتيجة  �� اليمن ا�حافظاتمعظم  �عيش
ً
بما  زمة املشتقات النفطية ونقص الوقود وارتفاع أسعارهأل أوضاعا

 
ً
. ومنذ بداية م٢٠١٥% منذ عام  ٧٧بنسبة  انخفضتال�ي ، و ع�� مستوى توليد الكهر�اء باستخدام الوقود ا�عكس سلبا

�سبة املواطن�ن الذين بلغت معظم ا�حافظات اليمنية حيث  األزمة �� اليمن ال تزال خدمة الكهر�اء العمومية منقطعة ��

اململكة العر�ية  دعمتم ٢٠١٨لذا �� أكتو�ر عام من إجما�� عدد الس�ان.  %٩٠الكهر�اء العامة  ال يحصلون ع��

مليون  ٦٠(ملدة ثالثة أشهر  مليون دوالر  ١٨٠(الوقود) بقيمة  من املشتقات النفطية بمنحة ا�جمهور�ة اليمنية السعودية

دوالر/ شهر) ل��و�د الكهر�اء بالديزل واملازوت �� جميع ا�حافظات ا�حررة ل�جمهور�ة اليمنية ع�� مدار الساعة، بما 

 لعطاء اململكة  ،ا�عكس �ش�ل ايجا�ي ع�� تحس�ن الوضع االقتصادي ورفع مستوى املعيشة
ً
و�عد هذه املنحة امتدادا

 العر�ية السعودية املستمر وتأكيد
ً
م استمر ٢٠١٩ع�� حرصها الدائم ع�� دعم الشعب اليم�ي الشقيق. و�� يوليو عام  ا

ال��نامج السعودي لتنمية و�عمار اليمن �� تقديم منحة املشتقات النفطية (الوقود) لتوليد دعم اململكة من خالل 

 �يّ حافظواستفاد م��ا أها�� ا� ،ا الثالث ع�� التوا��معامه اوال�ي دخلت وسقطرى املهرة  �يّ محافظل الكهر�اء �� و�شغي

ملنحة املشتقات النفطية ع��  واالجتماعية ع�� مدى العام�ن املاضي�ن. وفيما ي�� تفصيل عن اال�ع�اسات االقتصادية

 ٤م.  ٢٠٢٠وح�ى عام  ٢٠١٨من عام وسقطرى املهرة  �يّ محافظ

                                                           
 ,أزمة املشتقات النفطية وا�ع�اسا��ا االقتصادية واالجتماعية تز�د من شدة معاناة املواطن اليم�ي ٢٠٢٠وزارة التخطيط والتعاون الدو��, يناير  ٤
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٦ 
 

 :
ً
  وضع قطاع الكهر�اء �� اليمنأوال

 

). تم �شغيل محطة كهر�اء جديدة ١( رقم كيلوفولت كما هو مب�ن �� الش�ل ١٣٢واحدة يوجد �� اليمن شبكة رئيسية 

كيلو فولت ��  ٤٠٠وتم توصيلها بالشبكة الرئيسية ع�� خط نقل مزدوج  ٢٠١٠�عمل بالغاز �� مأرب شر�� صنعاء �� عام 

كيلوفولت ��  ١٣٢طة الفرعية كيلوفولت من مأرب لر�طھ با�ح ٤٠٠ب�ي حشيش. كما تم التخطيط �خط نقل ثان بجهد 

. وقد عدهذمار جنوب صنعاء. توجد أيًضا شب�ات أصغر �� ا�جزء الشر�� األوسط من البالد وشبكة معزولة حول ص

 .أوصت الدراسات السابقة بر�ط الشب�ات بالشبكة الرئيسية ، وال سيما الشب�ات الشرقية الوسطى

، إال أن قدر��ا ع�� التوليد �� واحدة من الس�ان �� منطقة الشرق األوسطع�� الرغم من أن اليمن لد��ا را�ع أك�� عدد 

٪ من الطلب ع�� الكهر�اء �� البالد وقد سهلت قدرة العديد من محطات ٤١من أد�ى املستو�ات وتكفي فقط لتلبية 

ء محطة ، فقد تم تأجيل إ�شاالبتعاد عن حرق الب��ول. ومع ذلكالطبي�� ا الكهر�اء اليمنية ال�ي يتم �غذي��ا اآلن بالغاز 

 .٥�سبب االضطرابات السياسية �� السنوات األخ��ة )٢مأرب (توليد جديدة �عمل بالغاز 

  

                                                           
٥ INTERNATIONAL ENERGY CHARTER (Post Conflict Reconstruction Strategy Study for the Electricity 
and Energy Sector of Yemen) 

 )۱الشكل رقم (
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۷ 
 

 ٦یةئقدرة تولید الطاقة الكھربا

قدرة توليد الطاقة �حطات الطاقة اليمنية األك��. وتجدر اإلشارة إ�� أن أحدث محطة  أدناه) ١رقم (يو�ح ا�جدول 

يز�د عن ضعف السعة املتاحة  ، وهو ماطميجاوا ٣٤١ت سعة الشبكة بمقدار زاد  )١مأرب( ٢٠٠٩لتوليد الكهر�اء عام 

 .�� اليمن خرى الطاقة األ  ات�حط

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
٦ INTERNATIONAL ENERGY CHARTER (Post Conflict Reconstruction Strategy Study for the Electricity 
and Energy Sector of Yemen) 

 )١ا�جدول رقم (
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۸ 
 

 ٧والوقود في الیمناستھالك الطاقة حسب القطاع 

 )٢(. �� الش�ل )٣(و  )٢(اس��الك الطاقة حسب القطاع ونوع الوقود مل��ان الطاقة اليم�ي كما هو مب�ن �� الش�ل�ن 

 يت�ح أن قطاع النقل �س��لك ا�جزء األك�� من الطاقة يليھ قطاع الكهر�اء والقطاع املن���.

 

) إجما�� اس��الك الطاقة للقطاعات حسب الوقود. �عت�� اس��الك الديزل إ�� حد �عيد أك�� �سبة ٣يو�ح الش�ل (

 اس��الك يليھ البن�ين والنفط ا�خام. 

 

                                                           
۷ INTERNATIONAL ENERGY CHARTER (Post Conflict Reconstruction Strategy Study for the Electricity 
and Energy Sector of Yemen) 

36%

30%

21%

13%

) ��لك�سبة من إجما�� الوقود املس(اس��الك الطاقة حسب القطاع ) 2(الش�ل

قطاع النقل  قطاع الكھرباء

القطاع المنزلي القطاعات األخرى

32%

22%

22%

9%

4%

11%

�سبة من إجما�� الوقود (اس��الك الطاقة حسب نوع الوقود ) 3(الش�ل

)املس��لك

الدیزل النفط الخام

الغاز الطبیعي الغاز المسال

الكیروسین أنواع أخرى
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۹ 
 

 ٨وعدد المستھلكینالمستھلكة الطاقة الكھربائیة حسب القطاعات نسبة من إجمالي  استھالك الكھرباء

. يو�ح هذان الرقمان بوضوح أن االس��الك الر�في منخفض )٥) و (٤(يظهر ملف الطاقة الكهر�ائية �� اليمن �� الش�ل�ن 

). ومع PEC٪ من إجما�� املس��لك�ن املتصل�ن من قبل هيئة الكهر�اء العامة (١٠ما �عادل حوا��  ٪ وهو ٣وال يتجاوز جًدا 

 األك�� من اس��الك الكهر�اء.ذلك ، فإن األسر ا�حضر�ة لد��ا النصيب 

 

املناطق ا�حضر�ة �س��لكون ا�حصة األك�� من الكهر�اء بينما �س��لك  املس��لك�ن املن�لي�ن ��أن  )٥(يو�ح الش�ل 

 .كهر�ائي خاص ��ا مولدمعظم الصناعات لد��ا  ألن ناعة والزراعة كمية ضئيلة للغايةالص

                                                           
۸ INTERNATIONAL ENERGY CHARTER (Post Conflict Reconstruction Strategy Study for the Electricity 
and Energy Sector of Yemen) 

55%

3%

17%

11%

14%

)املس��لكة�سبة من إجما�� الطاقة الكهر�ائية(اس��الك الطاقة الكهر�ائية حسب القطاعات ) 4(الش�ل 

سكان الحضر سكان الریف 

التجارة الزراعة والصناعة

أخرى

73%

10%

13% 2% 2%
)املس��لكة�سبة من إجما�� الطاقة الكهر�ائية(اس��الك الطاقة الكهر�ائية حسب القطاعات ) 5(الش�ل 

سكان الحضر سكان الریف 

التجارة الزراعة والصناعة

أخرى
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۱۰ 
 

 ٩تسعیر الكھرباء

متوسط اإليرادات حوا��  أدناه. )٢رقم ( الكهر�اء املعتمدة من املؤسسة العامة للكهر�اء مو�حة �� ا�جدول  �عرفة

 -دوالر أمر��ي / كيلوواط ساعة. ومع ذلك ، فإن هذا أقل بكث�� من الت�لفة ا�حقيقية لإلنتاج  ١٠٫٧٥ر�ال يم�ي أو  ٢٣٫١٤

كهر�اء من محر�ات الديزل املستأجرة من أجل تلبية الطلب. يدفع و�رجع ذلك جزئًيا إ�� أن الشركة اضطرت لشراء ال

دوالر أمر��ي / كيلوواط ساعة ، وهو أقل بكث�� من ت�اليف اإلنتاج. أع�� رسوم  ٢٫٨العمالء �� فئات التعر�فة األد�ى حوا�� 

ة ، وهو ع�� األرجح حول ت�لفة دوالًرا أمر�كًيا / كيلوواط ساع ١٦للفنادق واملؤسسات التجار�ة الكب��ة ، �ساوي حوا�� 

 تبنت ا�حكومة االفرصة البديلة للتوليد من تور�ينات الغاز 
ً
يت�ح ذلك بوضوح ��  ليمنية سياسة رفع الدعم تدر�جيا

 بأسعار عام  ٢٠٠٩أسعار الوحدات ا�ختلفة املو�حة ب�ن األقواس لعام 
ً
رقم  من ا�جدول  الثا�ي�� العمود  ٢٠١٣مقارنة

  أدناه. )٢(

  

                                                           
۹ INTERNATIONAL ENERGY CHARTER (Post Conflict Reconstruction Strategy Study for the Electricity 
and Energy Sector of Yemen) 

 )٢ا�جدول رقم (
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۱۱ 
 

 استھالك الكھرباء للفرد الیمني الواحد
 و اليمن من ب�ن البلدان �عت�� 

ً
ستوى من حيث توفر الكهر�اء �� منطقة الشرق األوسط �� املاألد�ى العر�ية األقل نموا

 كهر�اء حوا��) نالحظ أنھ بلغ متوسط نصيب الفرد �� الدول الهشة من اس��الك ال٦. ومن الش�ل رقم (وشمال أفر�قيا

) كيلو واط/ساعة ٢٢٠بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من اس��الك الكهر�اء �� اليمن حوا�� ( ١٠) كيلو واط/ساعة٤٦٣(

 .  %٥٢٫٤أي أقل من الدول الهشة بحوا�� 

 

 

م ٢٠١٧إ�� عام  ٢٠١١من عام  يمننصيب الفرد من اس��الك الكهر�اء �� ال) ٧كما يو�ح الرسم البيا�ي أدناه الش�ل (

انخفض نصيب �عدها  .م ٢٠١٣�� عام  سدس املتوسط اإلقلي�ي رباأي ما يقساعة  /واط كيلو  ٥٠٢ وارتفع إ�� حوا��

كيلو  ٢٠٠كيلو واط/ساعة �سبب الصراع ومن ثم ارتفعت إ��   ١٤٠م إ�� ٢٠١٤الفرد من اس��الك الكهر�اء �عد عام 

 أقل من متوسط نصيب الفرد �� الدول الهشة واملتأثرة بالصراعات. ومع ذلك هو واط/ ساعة نتيجة التكيف مع األوضاع 

                                                           
 الهشاشة �� مجال الطاقة �� املنطقة العر�ية، اإلمم املتحدة،٢٠١٩م ۱۰
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 البنك الدو��قاعدة بيانات املصدر: 
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۱۲ 
 

 

 

 الكھرباء بعد الصراع  خدمة وضع
 �شــهد املناطق الشــمالية والغر�ية انقطاع
ً
، وتنتشــر �� هذه املناطق صــراعشــبھ تام �خدمة الكهر�اء العامة منذ بداية ال ا

 يم�ي ر�ال ٣٠٠تبلغ خدمة الكهر�اء التجار�ة ذات الت�لفة املرتفعة، باإلضـــــــــــافة إ�� فرض رســـــــــــوم اشـــــــــــ��اك أســـــــــــبوعية 

 . م لم �س��لكأيدفعها املش��ك سواء اس��لك كهر�اء 

 بينما الوضع يختلف  
ً
ما �� معظم ا�حافظات.  �� املناطق ا�جنو�ية والشرقية حيث تتوفر خدمة الكهر�اء العمومية نوعا

 ٦ومع ذلــك تؤدي أزمــة املشـــــــــــتقــات النفطيــة إ�� انقطــاع الكهر�ــاء. حيــث وصـــــــــــلــت ســــــــــــاعــات انقطــاع التيــار الكهر�ــائي ا�� 

ســــــــاعات، مقابل ســــــــاعة ونصــــــــف توصــــــــيل للتيار الكهر�ائي، خصــــــــوصــــــــا �� فصــــــــل الصــــــــيف ومع ارتفاع درجات ا�حرارة 

  ١١ن.رة م�حة ال يمكن االستغناء ع��ا بالنسبة للمواطن�والرطو�ة، األمر الذي يجعل من الكهر�اء ضرو 

                                                           
 وزارة التخطيط والتعاون الدو��, يناير ٢٠٢٠ ,أزمة املشتقات النفطية وا�ع�اسا��ا االقتصادية واالجتماعية تز�د من شدة معاناة املواطن اليم�ي ۱۱
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 املصدر: الو�الة الدولية للطاقة
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۱۳ 
 

 في الیمن المشتقات النفطیةواردات  الكھرباء من تولید نصیب
 الوقود واردات متوسط بلغ�عتمد اليمن ع�� املشتقات النفطية املستوردة ل��و�د محطات الكهر�اء بالديزل واملازوت و  

 خالل الطلب ا�ح�� من%٢٩ حوا�� �غطية �� ســـاهمت ، ٢٠١٩ نوفم�� - ٢٠١٨ الف��ة يناير خالل شـــهر�ا طن ألف١٥٧ 

  طن ألف ٣٨٦ بحوا�� أي  ٧١ %  تقدر بنســـبة ال�ي الطلب فجوة كما بلغت .الف��ة نفس
ً
الف��ة  خالل املتوســـط �� شـــهر�ا

  الوقود يمثل من العرض قلة أن حقيقة هذا ويعكس ٢٠١٩ نوفم�� - ٢٠١٨ يناير
ً
  عامال

ً
 املشـــــــتقات أزمة �� أســـــــاســـــــيا

ا والب��ول الديزل  ترتبط أسعار حيث اليمن �� النفطية
ً
ا ارتباط

ً
  .١٢العرض بوفرة وثيق

                                                           
 وزارة التخطيط والتعاون الدو��, يناير ٢٠٢٠ ,أزمة املشتقات النفطية وا�ع�اسا��ا االقتصادية واالجتماعية تز�د من شدة معاناة املواطن اليم�ي ۱۲

 ): واردات الوقود وفجوة الطلب (طن م��ي) و �غطية املتطلبات و�غ�� سعر الديزل والب��ول (%)٨الش�ل رقم(
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۱٤ 
 

  لجمھوریة الیمن النفطیةثانیاً: منحة المملكة العربیة السعودیة من المشتقات 
مليون دوالر من املشـــــــــــتقــات النفطيــة(الوقود)  ١٨٠م قــدمــت اململكــة العر�يــة الســـــــــــعوديــة منحــة بقيمــة ٢٠١٨�� أكتو�ر 

محطة كهر�اء ��  ٦٤لتشـــــــــــغيل مليون دوالر ل�ل شـــــــــــهر   ٦٠ل�جمهور�ة اليمنية ع�� ثالث دفعات وملدة ثالث أشـــــــــــهر  بقيمة 

  جميع ا�حافظات اليمنية ا�حررة.

قام ال��نامج السعودي لتنمية حطات توليد الكهر�اء ات النفطية (الديزل و املازوت) �توزيع املشتقوأداء  كفاءةولرفع 

اق ب��ا ع�� �جنة و�عمار اليمن �عمل آلية حوكمة يتم من خاللها اإلشراف ع�� آلية استالم وتوزيع املشتقات ومر

افية ع�� بلغت دفعات  .كماوا�حكومة اليمنية  منحة اململكة العر�ية السعودية و منحة اإلمارات العر�ية املتحدة إشر

من  أشهر  ةملدة ثالث من املازوت) طن٨٦٬٠٠٠�لغت (و من الديزل ) طن ٬٠٠٠١١٩(حوا�� للمملكة املشتقات النفطية 

وخالل هذة الف��ة تم تحقيق استقرار واستدامة �ش�ل جزئي   م.٢٠١٨د�سم��//٣٠م وان��ت �� ٢٠١٨أكتو�ر//٢٨بداية 

 لتغطية 
ً
نالحظ من  أشهر إضافية.  ٣لدى محطات الطاقة الكهر�ائية �� جميع ا�حافظات ا�حررة ال�ي  حققت فائضا

بلغ م ٢٠١٩) أدناه إجما�� الطاقة املنتجة من الكهر�اء �جميع ا�حافظات ا�حررة للعام ٩الش�ل رقم (

ل��) أي بمعدل  ١٬١٠٢٬٢٠٦٬٢٩٥كيلو واط/ساعة) وذلك من إجما�� الوقود املس��لك الذي بلغ ( ٤٬٠٨١٬٤٣٧٬٥٢٨(

      ١٣. %٢٧اس��الك 

             

 اف والرقابة ع�� محطات الكهر�اء.م �جنة اإلشر ٢٠١٩املصدر: التقر�ر العام 

                                                           
 التقر�ر العام ٢٠١٩م �جنة اإلشراف والرقابة ع�� محطات الكهر�اء. ۱۳
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۱٥ 
 

 و�عمار اليمن للمشتقات النفطية(الوقود): السعودي لتنميةومن أبرز إنجازات حوكمة ال��نامج 

 اإلسهام �� عمل اإلصالحات االسعافية لبعض ا�حطات . •

 رفع كفاءة محطات توليد الكهر�اء وارتفاع معدل القدرة اإلنتاجية للمولدات.   •

م ، ونالحظ من الش�ل رقم ٢٠١٨وخفض معدل االس��الك ورفع الطاقة االنتاجية مقارنة بالعام توف��  الوقود  •

م حيث بلغ ٢٠١٨م عن عام ٢٠١٩)أدناه �سبة التحسن �� إنتاج الطاقة �� محافظة عدن خالل عام ١٠(

تجة �� عام كيلو واط/ساعة عن إجما�� الطاقة املن ٢٬٢٨٣٬٢٨٨٬٣٢٣م ٢٠١٩إجما�� الطاقة املنتجة �� عام 

 كيلو واط/ساعة. ١٬٩١٠٬١٧٧٬٧٦٧م ٢٠١٨

 
 م �جنة اإلشراف والرقابة ع�� محطات الكهر�اء.٢٠١٩املصدر: التقر�ر العام                 
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الطاقة املنتجة بمحطات توليد الكهر�اء �عدن )10(الش�ل رقم 

الوقود املتسهلك  الطاقة املنتجة 
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۱٦ 
 

 المھرة افظتيَ ثالثاً: منحة البرنامج السعودي لتنمیة وإعمار الیمن من المشتقات النفطیة لمح
 وسقطرى

استكمال مس��ة الدعم السعودي لألخوة األشقاء �� ا�جمهور�ة  لتنمية و�عمار اليمن ع��حرص ال��نامج السعودي 

 (الوقود) ع�� تقديم حزمة من املشاريع وال��امج وم��ا منحة املشتقات النفطية ا�جمهور�ة اليمنيةفدعم ال��نامج اليمنية 

�� محافظة املهرة من دعم البلغ  حيث. ح�ى اآلن -م ٨٢٠١عام منتصف من  وسقطرى  املهرة �يَ �� محافظ لتوليد الكهر�اء

 .حافظة سقطرى � ن)ط٣٬٦٠٧٫٤٣طن) و بمقدار( ١١٩٫١٥٥الوقود بمقدار  (

�عا�ي �عض املناطق �� اليمن قبل الصراع من ضغط س�ا�ي وكثافة س�انية إ�� جانب ندرة املوارد الطبيعية والسيما املاء 

األساسية �� مقابل ضعفها �� مناطق أخرى وخاصة الر�فية م��ا. لذا حرص ويعود سبب هذا ال��كز إ�� توفر ا�خدمات 

�جميع محافظات  ا�جمهور�ة اليمنية سواء �انت مدينة حضر�ة أو تحقيق التنمية املتوازنة   ال��نامج ع�� املساهمة ��

 مدينة ر�فية.

�� عناصر اإلنتاج األساسية  �� توف��  وال�ي ساهمت البنية التحتية  لدعمتنفيذ عدد من التدخالت التنمو�ة ع�� عمل و 

تحس�ن  ساهم �� ن توف�� العناصر اإلنتاجية حيث إ من إجما�� ا�حافظات %١٥نحو ال�ي تحتل مساح��امحافظة املهرة 

 لتوف�� االحتياجات التنمو�ة. ءمباشر للقدرة الوطنية ع�� إنتاج الكهر�ا
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۱۷ 
 

 الغیضةالزیادة العمرانیة في مدیریة 
نالحظ تزايد العمران �� املنطقة بالتا��  ٢٠١٨- ٢٠١٥�ة الغيضة �� السنوات صور األقمار الصناعية ملدير من خالل 

 تزايد الكثافة الس�انية.تدل ع�� 

 

 

  

 م٢٠١٥صوره باألقمار الصناعية ملدير�ة الغيضة عام 

 م٢٠١٨صوره باألقمار الصناعية ملدير�ة الغيضة عام 
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۱۸ 
 

 حجم الطاقة الكھربائیة المنتجة في محافظة المھرة
أدناه نالحظ حجم الطاقة املنتجة �حطات مؤسسة الكهر�اء �� محافظة املهرة  خالل األعوام  )١١رقم ( من الش�ل

مقدار أي ب م٢٠١٨مقارنة �عام  %٤١ مقدار م ب٢٠٢٠حيث ارتفعت �سبة إنتاج الطاقة �� عام  م،٢٠٢٠-م٢٠١٨

 .كيلو واط/ساعة ٣٠٬٦٨٦٬٥٩١

 
 املصدر: ال��نامج السعودي لتنمية و�عمار اليمن.                

 حجم العرض والطلب على وقود الدیزل لتولید الكھرباء
تم��) خالل عام �ى سبحركة مخزون الوقود (الديزل) الوارد واملنصرف ( من يناير ح ) أدناه نالحظ١٢من الش�ل رقم (

وذلك �سبب حجم  ،ل�� ٣١٥٬٢٣٬٧٤٢  من املنحة حيث بلغ نصيب مدير�ة الغيضةمحافظة املهرة دير�ات م �� م٢٠٢٠

افق  .م)٢٠١٩�� عام ( ١٤�سمة)١٧٠٬٠٠٠حوا�� ( تملدير�ة الغيضة ال�ي بلغالكثافة الس�انية  كما بلغت الطلبات املو

 ١٧١م ٢٠٢٠عل��ا �� شهر سبتم��/
ً
  .وقود الديزل �حطات توليد الطاقة الكهر�ائية من  %٩٨ توف�� حوا��   أيطلبا
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 OCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة ( ۱٤
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۱۹ 
 

 نسبة توزیع المنحة على المستفیدین حسب المدیریات
توزيع صرف املنحة للمستفيدين لدعم توليد الكهر�اء ��  )أدناه �سبة١٤) والش�ل رقم (١٣ل رقم (كما نالحظ من الش� 

 .املنصرف % من إجما�� الوقود (الديزل) ١٥مدير�ة الغيضة  اس��لكت محافظة املهرة. حيث

 

 املصدر: ال��نامج السعودي لتنمية و�عمار اليمن.           

 
 املصدر: ال��نامج السعودي لتنمية و�عمار اليمن..
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۲۰ 
 

 الكھرباءدعم مولدات 
 
ً
رفع القدرة الوطنية إلنتاج الكهر�اء وفر ال��نامج عناصر اإلنتاج املساهمة �� �شغيل الكهر�اء، حيث دعم لواستكماال

قاطع  ١٣و عدد ،RMUوحدات للر�ط ا�حلقي  ٣كيلو فولت امب�� وعدد ١٬٢٥٠مولدات حجم  ١٠مدير�ة الغيضة بـ محطة

مولدات ديزل مستأجر ة �� محطة الكهر�اء ٥تم إ��اء ومن خالل الدعم كيلو. ٣٬٠٠٠محوالت كهر�اء بقدرة  ٥و ، كهر�اء

 ير�ةل والشر�ات �� جميع أنحاء املدمن أجل الوصول إ�� املناز  .من قبل السلطات ا�حلية محافظة املهرة��  "الغيضة"

 تصل إ�� ال��نامج السعودي لتنمية و�عمار اليمنا�خزان ا�خاص با�جدير بالذكر بأن  سعة ١٥.اآلالف من الناس واستفاد

��كزة �� امليناء.  ٥٬٠٠٠
ُ
توف�� �سبة ونتيجة لكفاءة  وفعالية حوكمة املشتقات ال�ي قام ��ا ال��نامج ساهم ذلك بطن امل

ال�جز  �� حالة  أي بمقدار عمل يومان لتشغيل ا�حطات �� محافظة املهرة لسد %٢٠٠حوا�� إحتياطي بمعدل يومي 

 ١٦الطوارئ.

 الوقود التي تم صرفھا من المنحة إجمالي الطاقة المنتجة من كمیة
م ٢٠٢٠/د�سم��/٣٠م وح�ى ٢٠٢٠يناير//١نتجة من  إجما�� الطاقة امل أن) أدناه ١٥نالحظ من الش�ل رقم (

كيلوواط/ساعة. وهو أع�� من  ٦٦٫٢٣٨١٬بلغ نصيب الفرد من اإلجما��  حيث) كيلو/واط/ساعة. ٤٩٦٬٤٬٣٤٢١٦(

 ١٧) كيلو واط/ساعة.٤٦٣حوا��(�� اس��الك الكهر�اء ال�ي بلغت  متوسط نصيب الفرد �� الدول الهشة

 

 

                                                           
 ال��نامج السعودي لتنمية و�عمار اليمن، ١٥
 ال��نامج السعودي للتنمية و�عمار اليمن،۱٦
  .ال��نامج السعودي للتنمية و�عمار اليمن، ۱۷
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۲۱ 
 

 لتولید الكھرباء المشتقات النفطیة منحةأثررابعاً:
الطاقة، و�� اليمن ساهمت الكهر�اء �� تحس�ن جودة ا�حياة للمواطن اليم�ي الشك بأن الكهر�اء �عد من أهم مصادر 

-٢٠١٩-٢٠١٨والسيما �� حال توصيلها للمناطق النائية. كما أ��ا ساهمت �� دفع �جلة التنمية �ش�ل جيد خالل الف��ة (

ضاءت بيو��م. كما ساهمت �� ) ومن أهم منجزا��ا أ��ا خلصت األفراد من البقاء �� الظالم خالل ف��ة الليل، وأ٢٠٢٠

استمرار�ة االكتفاء الذا�ي من الغذاء، حيث يميل األفراد �� املناطق النائية إ�� زراعة محاصيلهم ال�ي يحتفظون بجزء 

 بتوفر الكهر�اء 
ً
م��ا �� الثالجات. كما أن انتاجي��م من ا�حاصيل الزراعية تحسنت �سبب قدر��م ع�� العمل ليال

 يات الري ال�ي �عتمد ع�� الكهر�اء. واستخدامهم لتقن

وا�جدير بالذكر بأن الكهر�اء عززت من التواصل ا�جتم�� ب�ن األفراد �� مختلف العزل، حيث ساهمت منحة ال��نامج �� 

 إنارة الطرق ور�ط العزل باملدن الرئيسية.

 أسعار الدیزلثر على األ .۱
منحة مليون دوالر) ١٨٠ن الدعم القتصاد اليمن م��ا (م قدمت اململكة العر�ية السعودية حزمة م٢٠١٨  عام�� 

منحة للبنك املركزي ساهم هذا   )مليون دوالر ٢٠٠(ود�عة �� البنك املركزي اليم�ي و ) مليار دوالر٢ (و املشتقات النفطية

شمالية و ر�ال يم�ي/ل�� �� ا�حافظات ال ٥٧١إ��  ٦٣٣الدعم �� خفض أسعار الوقود ومن ضم��ا الديزل فانخفض من 

م �� ا�حافظات ٢٠١٩ر�ال يم�ي/ل�� �� ا�حافظات ا�جنو�ية واستمر استقرار األسعار ح�ى مارس  ٤٥٦إ��  ٥١١من 

 ا�جنو�ية والشمالية. 
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۲۲ 
 

م قّدم ال��نامج السعودي لتنمية و�عمار اليمن منحة من املشتقات النفطية �حافظة املهرة مستمرة ٢٠١٩� مارس � و 

 ساهمت �� استمرار استقرار أسعار الديزل �� ا�حافظات ا�جنو�ية رغم ارتفاعها �� املناطق الشمالية.وال�ي ح�ى اليوم 
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۲۳ 
 

 العامةالمرافق ثر على األ .۲

حيث �عتمد املستشفيات واملراكز ال�حية �� �شغيل أجهز��ا  بدون كهر�اء أمر صعب ال�حيةالرعاية تقديم  نإ

 أجهزة غسيل الك�� وأجهزة التنفس الصنا�� 
ً
الطبية ال�ي تقدم العالج لأل�خاص وتنقذ حيا��م ع�� الكهر�اء وخاصة

 ١٨ا�خدمية افقر للم السعودي للتنمية واإلعمار  بلغ �سبة دعم ال��امجم ٢٠٢٠�� شهر سبتم�� لعام وأجهزة إ�عاش القلب. 

ملناطق النائية بوصول املشتقات النفطية لتشغيل الكهر�اء لبعض اتقليل العزلة ذلك ل أّدى% من اإلجما��  ٤بحوا�� 

عالج الكث�� من  �ساهم ��ستخدام الكهر�اء كم عن أقرب مدينة حيث أن ا٢٥٠للمراكز ال�حية ال�ي تبعد أك�� من 

األمراض عن طر�ق استخدام أجهزة العالج الكهر�ائّي، و�شغيل اآلالت واملعّدات الكهر�ائّية عند القيام بالعمليات 

ر 
ّ
 ا�جراحّية، هذا إ�� جانب قدر��ا ع�� تصو�ر األجهزة الداخلّية �� ا�جسم من خالل استخدام األشعة السينّية،كما توِف

واألدو�ة، و�ساهم �� إ�شاء شبكة معلومات طبية تر�ط العيادات ال�حية  لتطعيماتالحية ابيئة مناسبة تحافظ ع�� ص

اهم �� ز�ادة أعداد املر��ى املعا�ج�ن خالل تسالصغ��ة با�ختص�ن واملستشفيات الكب��ة �� حاالت الطوارئ، كما س

 ١٩.إ�� تقليل �سبة الوفيات يودياليوم الواحد بفضل توف�� اإلضاءة املناسبة للعالج خالل ف��ة الليل، مما 

املنافع العامة ال�ي �ش�� �ش�ل أسا��ي إ�� �عز�ز املناخ االستثماري  للمدينة لتطو�ر البنية التحتية وتحس�ن من الكهر�اء و 

مما حسن دخل وذلك  ،ا�حالة البيئية باإلضافة إ�� إم�انية تحقيق إيرادات أع�� للمدينة من خالل ز�ادة ساعات العمل

أ�حاب الصهار�ج الناقلة للمشتقات النفطية وال�ي ترتب عل��ا تحس�ن ا�خدمات ع�� الطرق (مثل املطاعم، محالت بيع 

، حيث تتيح للُمزارع إم�انية املزارع�ن�ساعد الكهر�اء ع�� ز�ادة إنتاجّية كما  .التجزئة وغ��ها) املستخدمة من قبلهم

ستغالل أوقا��م واالستفادة م��ا �ش�ل أفضل، وا�حصول ع�� كميات �شغيل اآلالت الكهر�ائّية، و�ساعدهم ع�� ا

  �ش�ل عام مستوى أ�شط��م الزراعّية وز�ادة إنتاجّية أك��، و�ساهم �� تطو�ر اس��اتيجيات الرّي لد��م، وتحس�ن
ً
نظرا

حسنومن االثار االيجابية ٢٠.النخفاض ت�لفة اإلنتاج
ُ
 تجعل املناطق أك�� أماء السالمة �� ا�جتمع حيث أ��ا الكهر� ت

ً
نا

                                                           
افق ا�خدمة: مراكز ال�حية،البادية،منشئات حكومية،سلطة محلية،مدارس،األبار. ۱۸  املر
۱۹https://www.one.org/international/blog/٦-ways-energy-poverty-threatens-health-care-for-the-poorest 
۲۰ Alic William Gray, Kenneth Mellanby (٢٠١٨-٧-٣٠), "Origins of agriculture" ،www.britannica.com, Retrieved ٢٠١٨-٧-٣٠. Edited. 
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۲٤ 
 

 و الشوارع  إنارةخالل من 
ُ
 ت

ً
تحس�ن االمان ال�خ��ي  �� ز�ادة السالمة العامةو حس�ن سهولة الوصول ل�خدمات ليال

 خارجي أثناء الليل واألطفال تحس�ن ظروف تنقل النساءو 
ً
  ٢١.ا

�� إنارة املصابيح، والالفتات،  ، و�ان لذلك أثر %٨٧كما حظيت ا�حطات ا�حكومية بنسبة عالية من الدعم بلغت 

وشواخص ا�حالت التجار�ة، وغ��ها، عن طر�ق خطوط الكهر�اء املمتدة من محطات توليد الطاقة ا�ختلفة، إضافة 

إ�� ا�حاجة للكهر�اء �� أجهزة االستشعار وأجهزة ضبط الوقت �� إشارات املرور الضوئية؛ للسماح للسائق�ن بالوقوف 

ل��نامج إ�� ز�ادة توف�� خدمات الكهر�اء من خالل املشتقات النفطية وتحس�ن ا�حصول ع�� هذه و��دف ا .واالنتظار

  ٢٢ا�خدمة إ�� تحس�ن جودة ا�حياة للس�ان كما سيساعد بصورة مباشرة �� �عظيم االستفادة من املوارد الطبيعية .

 

 

 .املصدر: ال��نامج السعودي لتنمية و�عمار اليمن                

  

                                                           
۲۱  

۲۲ https://sciencing.com/the-uses-of-electric-energy-١٢٠٠٣٨٤٨.html 
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۲٥ 
 

 الخالصة 
 �� مدير�ة الغيضة �� محافظة املهرة  ووفر الراحة واألمن 

ً
 كب��ا

ً
لقد أحدث مشروع منحة املشتقات النفطية(الوقود) فرقا

أثر ذلك �عمل الكهر�اء  من ع�� عاتق ا�حكومة اليمنية للمحافظة. كماخفف النفقات العامة لكث�� من الناس كما أنھ 

من حركة التجارة بز�ادة ساعات العمل �� ا�حالت التجار�ة أن تز�د ساعھ من غ�� انقطاع وال�ي من شأ��ا ٢٤ع�� مدار 

 أي بمقدار يومّي  %٢٠٠من مستوى األمن. باإلضافة إ�� تأم�ن �سبة إحتياطي بمعدل يومي بحوا��  يز�د�� األسواق كما 

 ٢٣لة الطوارئ عمل لتشغيل ا�حطات �� محافظة املهرة لسد ال�جز  �� حا

كيلوواط/ساعة. وهو أع�� من متوسط نصيب الفرد  ٦٦٫٢٣٨١٬نصيب بمقدار كما أ��ا وفرت للفرد اليم�ي �� ا�حافظة 

 ) كيلو واط/ساعة.٤٦٣حوا��(�� اس��الك الكهر�اء ال�ي بلغت  �� الدول الهشة

أسعار الديزل �� ا�حافظات ا�جنو�ية رغم ارتفاعها �� املناطق الشمالية. كماساهم توليد الكهر�اء استقرار وساهمت �� 

افق ا� خدمة��  خدمية ال�ي من شأ��ا املدن �ش�ٍل عام لدعمها للمحطات ا�حكومية وا�حطات املضافة واألر�اف واملر

افق العامة دعم  السلطة ا�حلية، املدارس، �شغيل اآلبار......ا�خ.تب م�ا�� ا�حافظھ م��ا ال�حة،املنشآت،  جميع املر

املقدمة من ال��نامج ن املبادرة أاأل�شطة االقتصادية ا�ختلفة مؤشر ع�� التدرج �� �عا�� االقتصاد، كما  إن �ل هذه

من إغالق ثار السلبية لتداعيات الصراع وما رافقها يمن أسهمت �ش�ل �س�ي �� تخفيف اآلتنمية و�عمار الالسعودي ل

 �س�ي لبعض األ�شطة االقتصادية لعدم توفر الكهر�اء.

 

                                                           
 ال��نامج السعودي لتنمية و�عمار اليمن.۲۳
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