
   العوامل   واألسباب   التي   أدت   الى   األزمة   القائمة   في   المشتقات  
 النفطية   وفي   مادة   الديزل   على   وجه   الخصوص : 

١- تبين أن الجانب المالي هو السبب الرئيس ألزمة الديزل القائمة، 
وأن الحكومة لم تتعامل بمسئولية كاملة مع المشكلة، من حيث عدم 
تسديد قيمة الشحنات المستوردة من المشتقات النفطية وابقائها 
على ظهر السفن لمدة ٢٠ يومًا، وكذا عدم سداد مبالغ الدعم لشركة 

النفط اليمنية من   قبل   وزارة   المالية   في   المواعيد   المحددة . 

٢- سداد ما يقارب من ٨٠٪ من الدعم المستحق لشركة النفط 
اليمنية في شكل نفط خام، والذي يستغرق تكريره وبيعه ما يقارب 
»٤٥« يومًا، وهو ما أضعف من قدرة شركة النفط اليمنية على شراء 
المشتقات النفطية ودفع قيمتها بمجرد وصولها الموانئ اليمنية، 
وبالتالي فإن آلية دفع جزء   من   الدعم   في   شكل   نفط   خام   يمثل   أحد  
 أسباب   األزمة   القائمة،   وطالما   استمرت   هذه   اآللية   سيستمر   تأخير  

 السداد   لقيمة   المشتقات   النفطية . 
 -  ٣تأخر   وزارة   المالية   في   سداد   قيمة   المشتقات   النفطية   المباعة  
 من   شركة   النفط   اليمنية   لوزارتي   الكهرباء   والدفاع،   أثر   ويؤثر   سلبًا  

 على   قدرة   شركة   النفط   على   دفع   قيمة   المشتقات   النفطية . 

جـــدول  «١»  يبين   المبالغ  
لنفط   كة   ا لمستحقة   لشر  ا

 اليمنية  

لمقدمة  لبيانات ا وبحسب ا
لــلــجــنــة بــتــاريــخ ٢٠ مـــارس 
٢٠١٤م، فإن حجم مديوينة 
وزارة الكهرباء لشركة النفط 
قــد بلغت »٩٣« مليار ريــال 
حتى نهاية يناير ٢٠١٤م، 
ــغــت مــديــويــنــة  ــل فـــي حــيــن ب
وزارة الــدفــاع »١١« مليارًا، 
ومديونية اليمنية ما يقارب 

»٨« مليارات ريال حتى ١٦ مارس ٢٠١٤م، وتلك المديونيات   تؤثر  
 سلبًا   على   توافر   السيولة   الالزمة   لدى   شركة   النفط   اليمنية   لتوفير  
 المشتقات   النفطية،   مع   العلم   أن   مادة   التورباين،   المستخدمة،   كوقود  

 للطائرات،   غير   مدعومة . 
٤- إن استمرار تعرض أنابيب نقل النفط الــخــام للتفجيرات 
المتكررة، قد أثر سلبًا على الكميات المخصصة لالستهالك المحلي 
كما أثر على كمية وقيمة الصادرات الخارجية من النفط الخام، وهو 
ما أثر سلبًا على الوضع المالي للدولة بشكل عام، وعلى صادرات النفط 
الخام وزيادة كمية وقيمة   استيراد   المشتقات   النفطية   من   الخارج . 

و الجدول  رقم «٢»  يتبين   مدى   زيادة   قيمة   المشتقات   النفطية  
 المشتراة   من   الخارج   لتغطية   السوق   المحلية .. 

٥- عدم توافر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لدى 
شركة النفط اليمنية، موزع جغرافيًا على مناطق الجمهورية، األمر 
الذي يعد أحد أسباب أزمة المشتقات النفطية التي مرت بها البالد 

خالل الفترة الماضية ومازالت قائمة.
٦- عدم زيادة كميات المشتقات النفطية المخصصة لالستهالك 
المحلي من قبل وزارة المالية منذ العام ٢٠٠٩م، وعدم األخذ في 
االعتبار مقدار النمو في الطلب المحلي على المشتقات النفطية، كنتاج 

لتوسع ونمو األنشطة االقتصادية االنتاجية والخدمية.
٧- عدم قيام الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، بواجباتهما 
في تأمين أنابيب نقل النفط الخام، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، 
ومكافحة التهريب الداخلي والــخــارجــي، وايــقــاف اعمال التقطع 
للقاطرات المحملة بالمشتقات النفطية، وانخفاض كميات النفط 

الخام المخصصة للسوق المحلية، األمر الذي أدى الى تفاقم األزمة 
بشكل كبير نتيجة زيــادة الطلب على مادتي الديزل والبنزين في 
السوق المحلية، وبالمقابل أدى الى زيادة استيراد المشتقات النفطية 

المشتراة من الخارج لتغطية االحتياج.
ات المتكررة على خطوط نقل الكهرباء من محطة مأرب  ٨- االعتداء
الغازية، تزيد من معدالت استهالك المحطات الحكومية التي تعمل 

بمادة الديزل، وكذا زيادة استهالك المولدات الخاصة بالمواطنين من 
مادتي الديزل والبنزين، وهو ما يرفع الطلب في السوق على هاتين 
المادتين، ويفاقم   من   مشكلة   عدم   توافر   المشتقات   النفطية   في   السوق . 
٩- بموجب محاضر التحاسب لشهر ديسمبر ٢٠١٣م، لشركة 
مصافي عــدن، فقد لوحظ أن دعم مــادة الديزل المقدم للكهرباء 
ينقسم الى قسمين: األول، متوسط دعم للتر بمبلغ »٦٠« رياًال، 

ويمثل الفارق بين دعم سعر الديزل المقدم للكهرباء والسعر المباع 
في السوق المحلية »٤٠-١٠٠« ريال/لتر.. والثاني، متوسط الدعم 
للتر من مادة الديزل بمبلغ »٩٤٫٦٤« ريــاًال للتر الواحد، ويمثل 
الفارق بين سعر ١٠٠ ريال والسعر العالمي، أي أن دعم مادة الديزل 
المقدم للكهرباء يصل الى »١٥٤٫٦٤« رياًال للتر الواحد.. وعليه 
مة للكهرباء للعام ٢٠١٣م والبالغة كميتها 

َّ
فإن قيمة الديزل المسل

»٨٥١٫٣« مليون لتر تصل بالسعر العالمي الى حوالي »١٦٥٫٧« 
مليار ريال وبنسبة »٩٥٪« من قيمة الديزل، وعلى الرغم من حجم 
الدعم الكبير الموجه للكهرباء في ظل السعر المدعوم والبالغ »٤٠« 
رياًال للتر الواحد.. إّال أن المؤسسة العامة للكهرباء لم تسدد ما عليها  

 من   قيمة   الديزل   لشركة   النفط   والمحتسب   بسعر   ٤٠   رياالً   عليها . 

هناك بعض محطات شــراء الطاقة الكهربائية تستخدم مادة 
مة 

َّ
دعم بصورة كاملة، حيث بلغت الكمية المسل

ُ
المازوت، والتي ت

لهذه المحطات خالل العام ٢٠١٣م »٦٠٫٩٧٥٫٠٨٠« لترًا، بلغت 
مة من هذه 

َّ
قيمتها »٨٫٤« مليار ريال.. في حين بلغت الكميات المسل

المادة لمحطات الكهرباء الحكومية »٧٧٠٫٩٨٨٫٠٤٩« لترًا، يبلغ 
قيمة الدعم المقدم من وزارة المالية لهذه الكمية مبلغ »٨٦٫٧« 
مليار ريال، بمتوسط دعم للتر  الواحد »١١٢٫٤« ريال، في حين 
أن السعر المدعوم والمباع 
للكهرباء يبلغ »٢٥« رياالً  

 للتر   الواحد   فقط . 
١٠- السياسات الخاطئة 
الــتــي اتبعتها الحكومة في 
شـــراء الــطــاقــة الكهربائية، 
بــالــرغــم مـــن االعـــبـــاء الــتــي 
تتحملها الدولة ســواًء قيمة 
المشتقات النفطية »الديزل 
والـــمـــازوت« المقدمة لتلك 
المحطات، أو قيمة الطاقة 
المشتراة منها، ووفقًا للبيانات 
المقدمة للجنة فقد لوحظ النمو المتزايد   في   كمية   المشتقات   النفطية  
» الديزل «  المقدمة   لمحطات   شراء   الطاقة   الكهربائية   مقارنة   بتراجع  
 تلك   الكميات   المقدمة   للمحطات   الكهربائية   التابعة   للمؤسسة   العامة  

 للكهرباء . 
كميات الديزل المسلمة للمحطات

مة   لمحطات   شراء   الطاقة  
َّ
ويوضح   الجدول   رقم  »٣«  كميات   الديزل   المسل

 ومحطات   الكهرباء   الحكومية   خالل   االعوام٢٠١٠  » ،٢٠١٢   ،٢٠١٣   م «. 
يتضح من الجدول رقم «٧»  تراجع انتاج المحطات الكهربائية 
الحكومية للطاقة والــذي يتبين من خــالل تراجع كميات الديزل 
الموضحة بالجدول سنة بعد أخرى، وإحالل محطات شراء الطاقة 
الكهربائية بدًال عنها، بالمخالفة لتوصيات المجلس المتكررة في 
هذا الشأن والتي تضمنت الحد من عمليات   شراء   الطاقة،   نظرًا   لما  
 تسببه   تلك   السياسة   من   أعباء   مالية   كبيرة   تتمثل   في   رفع   فاتورة  

 دعم   المشتقات   النفطية . 
١١- ضعف التنسيق بين الجهات ذات العالقة بالمشتقات النفطية 
والمتمثلة في وزارة المالية، وشركة النفط اليمنية، وشركة مصافي 
ات الشراء،  عدن، حيث ال تتم احاطة وزارة المالية بكافة مراحل واجراء
والبرنامج الزمني لوصول الشحنات المشتراة من المشتقات النفطية 
من كميات وقيمة وأنواع- على ضوء المناقصات التي أجريت لشراء تلك 
الكميات- األمر الذي أوجد إرباكًا وعدم وضوح في تحديد مسئولية 
الطرف الذي تسبب في تأخير سداد قيمة تلك الشحنات، وما نجم عنه 
من عدم وصول للمشتقات النفطية بصورة منتظمة لتغطية السوق 
المحلية، وتحمل الدولة غرامات التأخير   التي   تطالب   بها   الشركات   والتي  
 تتراوح   قيمتها   ما   بين «  ٠٠٠ . ٢٠ - ٠٠٠ . ١٨  » دوالر   لليوم   الواحد  

 للناقالت   التي   تتجاوز   حمولتها «  ٦٠  » ألف   طن . 
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وزير   المالية   يتحدى   البرلمان   والشعب 

افتعـال جرعــة قاتلــة

مة   لمحطات   شراء   الطاقة   ومحطات   الكهرباء   الحكومية
َّ

جدول (٣)  كميات   الديزل   المسل
الكميات بالمليون لتر

٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١٠مالفترة/بيان

٢٩٧٫٣٣٣١٦٤٨كمية الديزل لمحطات شراء الطاقة
٢٦٥٫٢٢٠٦٫٧٢٠٣٫٣كمية الديزل لمحطات الكهرباء الحكومية

٥٦٢٫٥٥٣٧٫٧٨٥١٫٣االجمالي

جدول (٢) إيرادات الصادرات النفطية وقيمة استيراد المشتقات
المبالغ بالمليون دوالر

قيمة ايرادات صادرات نفطية الفترة/بيان
محصلة

قيمة استيراد مشتقات نفطية 
مغطاة من البنك المركزي

الفارق بين الصادرات 
والواردات

(٦٨)-١٩٠٢٥٨يناير
(١٣٤)-١٠٥٢٣٩فبراير

(١٣٩)-١٨١٠٩٢٤٨ مارس
(٣٤١)-٤٠٤٧٤٥االجمالي

ملحق (١) يوضح تفاصيل عقود شراء الطاقة المنفذة خالل عامي ٢٠١٣م و٢٠١٤م
اسم الشركة م

المستثمرة
الفترة
م.و

الجهد
ك.ف

ساعات 
التشغيل

السعر سنت 
طريقة نوع الوقودك.و.س

الشراء
المناطق فترة العقد

المستهلكة
مالحظات

تاريخ االنتهاءتاريخ البدء

الجزيرة١
٢٥

٣٣
٢١٫٦٧٫٦

غاز
سيئون٢٠٢٣/٥/٣١م٢٠٠٩/١٢/١ممناقصة

حضرموت

وقع في ديسمبر 
٢٠٠٨م

وقع في اكتوبر ٢٠١٠م٢٠٢٣/٥/٣١م٢٠١٣/٦/١متوجيهات٢٥٢١٫٦٦٫٦

األهرام٢
٥٠

ديزل١١٢٤٢٫٧١
الحديدة٢٠١٤/٥/٣١م٢٠١٠/٦/١ممناقصة

عدن
وقع في فبراير ٢٠١٠م

وقع في مايو ٢٠١٢م٢٠١٤/٥/٣١م٢٠١٢/٧/١متوجيهات١٨

وقع في سبتمبر ٢٠٠٧مالبيضاء٢٠١٤/٥/٣١م٢٠٠٧/١٢/١متوجيهاتديزل٨١١١٢٦٫٩٥األهرام٣

وقع في فبراير ٢٠١٠معدن٢٠١٤/٥/٣١م٢٠١٠/٦/١ممناقصةديزل١٠١١٢٤٢٫٨صقر٤

الشحر٢٠١٤/٥/٢٥م٢٠١٠/٨/١ممناقصةديزل١٠١١٢١٢٫٩بالحامض٥
حضرموت

وقع في فبراير ٢٠١٠م

حضرموت٦
٢٥

٣٣
٢١

مازوت٥٫٩٧
المكال٢٠١٤/٧/٣١م٢٠١٠/٨/١ممناقصة

حضرموت
وقع في فبراير ٢٠١٠م

وقع في يوليو ٢٠١٠م٢٠١٤/٧/٣١م٢٠١١/١/١متوجيهات١٥٢٤

أمانة ٢٠١٤/١٢/٣١م٢٠١٢/٩/١متوجيهاتديزل٢٠١١١٨٤٫١٨عدن للحديد٧
العاصمة

وقع في سبتمبر ٢٠١٠م

٨Aprوقع في مايو ٢٠١٠معدن٢٠١٤/٨/٣١م٢٠١٢/٧/١متوجيهاتديزل٦٠٣٣٢٤٣

٢٠١٤/٦/٣١م٢٠١٣/١٢/١٤متوجيهاتديزل١٣٦١١٢٤٣٫٧السعدي٩

حضرموت
لحج
مأرب
شبوة
لودر

المهرة

وقع في سبتمبر ٢٠١٢ 
امتداد لعقد أجريكو 

الموقع ٢٠٠٦م

وقع في مايو ٢٠١٣معدن٢٠١٤/٢/٢٨م٢٠١٣/٨/٢٩ممناقصةمازوت٩٠٣٣٢٤٤٫٥دوم١٠

وقع في يونيو ٢٠١٠معدن٢٠١٠/٦/١م٢٠١٠/٦/١متوجيهاتمازوت٥٤١١٢٤٤٫٢طاقة١١

٥٤٦االجمالي

العجز   في  
 الموازنة  
 ذهب  
لكبار  
 المفسدين

 « اإلخوان » 
 أوقفوا   التنمية  
 ورفعوا   أسعار  

 المشتقات  
النفطية

نضع أمام الجميع ١١ حقيقة تكشــف أن وزير المالية صخر الوجيه يتحدى البرلمان ويســعى ألن يفرض على الشــعب جرعة قاتلة من خالل عدم تســديد ما على الوزارة من   
مستحقات مالية للسفن الموردة للمشتقات النفطية..

وزير   المالية   وحكومة   اإلخوان   أوقفوا   التنمية   وكل   المشاريع   الخدمية ..  وسبق   أن   رفعوا   سعر   المشتقات   النفطية   مائة   في   المائة ..  فلماذا   يحدث   عجز   في   الموازنة   العامة   للدولة .. ؟
إن مؤامرة تجويع الشعب وإذالل ممثليه في البرلمان هي غاية اإلخوان وحكومة باسندوة بهدف نهب المزد من المال العام ولو كان ذلك على حساب قتل شعب بكامله.. هذه الحقائق 

تكشف ان المشكلة ال تكمن في الدعم وإنما في الفساد المستشري في الجهاز الحكومي للدولة ورفع أسعار المشتقات   ال   يعني   مزيدًا   من   الدعم   للمفسدين   وتجويع   الشعب .. 
هــذه   الحقائق   الـ   ١١كشــفها   تقرير   اللجنة   الخاصة   المكلفة   من   البرلمان   لدراســة   األســباب   التي   تقف   خلف   أزمة   المشــتقات   النفطية   وعلى   وجه   الخصوص   فــي   مادة   الديزل   والمقدم  

 للبرلمان   بتاريخ   ٢٤   مارس٢٠١٤   م .. 
 » الميثاق «  تنشر   هذه   الحقائق   نصًا : 

 « الميثاق »  تنشر   ١١   سببًا   ألزمة   المشتقات 


