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 مبحافظة حضرموت زيادة أسعار املشتقات النفطية و أثرها اخلدماتي و االجتماعي

 ملخص الدراسة

 املقدمة و األهداف: 

 املنهجية: 

 النتائج: 
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 االستنتاج و التوصيات:

.   
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 :دمةــمق

 م:8102القرارات الصادرة عن شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت في شهر مارس 
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أهمية الدراسة:

. 

 أهداف الدراسة:

 منهجية الدراسة:
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 النتائج:

املشتقات النفطية على توفر و استقرار املشتقات النفطية و أسعار أثر ارتفاع 
 الكهرباء:
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 و توفر المشتقات النفطية و الكهرباء استقرار( رأي المواطنين حول أثر زيادة أسعار المشتقات النفطية على  0جدول )

 غري موافق غري حمدد موافق :إىلزيادة أسعار املشتقات النفطية سيؤدي 

 

 

17.90% 
21.40% 

29.70% 

35.50% 

19.70% 

حل مشكلة توفر  
المشتقات النفطية على  

أكثر من  )المدى البعيد
 (.سنة

حل مشكلة توفر  
المشتقات النفطية على  

ستة أشهر  )المدى القصير
 (.الى سنة مثاُل

حل مشكلة تهريب 
المشتقات النفطية خارج  

 .المحافظة

حل مشكلة االنتظار  
الطويل عند محطات  

 .تعبئة الوقود

حل مشكلة انقطاعات  
 .الكهرباء

رأي المواطنين في أثر زيادة أسعار المشتقات النفطية على استقرار توفر المشتقات ( 0)شكل 
 م8102النفطية و الكهرباء بمحافظة حضرموت، أبريل 
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ن زيادة األسعار ستحل على المدى المواطنين ماعدا رأيهم أ راءداللة إحصائية تعزى للفئة العمرية آل وجدال ت :ملحوظة

 (0,,0,من الصغار )ب=  أكثر لهم رأي ايجابين الكبار المشتقات النفطية و الفرق أالقصير مشكلة توفر 

 جتماعي الرتفاع أسعار املشتقات النفطية االاألثر 

18% 
20% 

32% 

37% 

19% 
16% 

26% 

20% 

31% 

21% 

حل مشكلة توفر  
المشتقات النفطية على  

أكثر من  )المدى البعيد
 (.سنة

حل مشكلة توفر  
المشتقات النفطية على  

ستة أشهر  )المدى القصير
 (.إلى سنة مثاُل

حل مشكلة تهريب 
المشتقات النفطية خارج  

 .المحافظة

حل مشكلة االنتظار  
الطويل عند محطات  

 .تعبئة الوقود

حل مشكلة انقطاع  
 .الكهرباء

رأي المواطنين حول أثر زيادة أسعار المشتقات النفطية على استقرار توفر المشتقات ( 8)شكل 
  م8102النفطية و الكهرباء حسب الجنس، محافظة حضرموت ابريل 

 اناث ذكور

19% 
23% 

28% 

35% 

18% 

11% 11% 

31% 
34% 

21% 

حل مشكلة توفر  
المشتقات النفطية على  

أكثر من  )المدى البعيد
 (.سنة

حل مشكلة توفر  
المشتقات النفطية على  

ستة أشهر  )المدى القصير
 (.إلى سنة مثاُل

حل مشكلة تهريب 
المشتقات النفطية خارج  

 .المحافظة

حل مشكلة االنتظار  
الطويل عند محطات  

 .تعبئة الوقود

حل مشكلة انقطاع  
 .الكهرباء

رأي المواطنين حول أثر زيادة أسعار المشتقات النفطية على أستقرار توفر المشتقات النفطية و    3شكل 
 م8102الكهرباء  حسب الفئة العمرية، محافظة حضرموت، أبريل 

 (سنه 31اكبر من )كبار  (سنه 31 - 02)شباب  
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76.20% 

33.10% 

57.60% 

70.70% 

زيادة مضاعفة لكلفة انتقالي 
من مكان سكني الى مكان  

 .عملي او دراستي

زيادة طفيفة لكلفة انتقالي من  
مكان سكني الى عملي او  

 .دراستي

تقليص نفقاتي على الوجبات  
 .الخفيفة التي ارغب في تناولها

زيادة نفقاتي على احتياجات  
 اسرتي بشكل عام

 م8102أالثر االجتماعي لزيادة أسعار المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت، أبريل   4شكل 
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 غري موافق غري حمدد موافق زيادة أسعار املشتقات النفطية سيؤدي إىل:
222 (2,02)% 0, (2,00)% 00 (2001)% 

0, (0002) ,1 (2202)% 20, 
(1104)% 

2,2 (720, )% 22 (2104)% 72 (220,)% 

2,7 (2,02)% 12 (2,02)% 04 (2002)% 

77% 

32% 

56% 

73% 70% 

36% 

61% 61% 

زيادة مضاعفة لكلفة انتقالي 
من مكان سكني الى مكان  

 .عملي او دراستي

زيادة طفيفة لكلفة انتقالي من  
مكان سكني الى عملي او  

 .دراستي

تقليص نفقاتي على الوجبات  
 .الخفيفة التي ارغب في تناولها

زيادة نفقاتي على احتياجات  
 اسرتي بشكل عام

ألثر االحتماعي لزيادة أسعار المشتقات النفطية حسب الجنس بمحافظة حضرموت،  5اشكل 
 م8102أبريل 

 اناث ذكور
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 المربع عند مستو داللة اختبار كاي باستخدام إحصائية ت داللةليست ذا اإلناثبين أراء الذكور و  الفروق: ملحوظة

,0,7 

 

 0,7,إحصائية باستخدام اختبار كاي المربع عند مستو دالله  داللة تذاملحوظة: الفروق بين أراء الشباب و الكبار ليست 

 االستنتاج:

75% 

33% 

60% 
68% 

77% 

31% 

51% 

78% 

زيادة مضاعفة لكلفة انتقالي 
من مكان سكني الى مكان  

 .عملي او دراستي

زيادة طفيفة لكلفة انتقالي من  
مكان سكني الى عملي او  

 .دراستي

تقليص نفقاتي على الوجبات  
 .الخفيفة التي ارغب في تناولها

زيادة نفقاتي على احتياجات  
 اسرتي بشكل عام

األثر االجتماعي لزيادة أسعار المشتقات النفطية حسب الفئة العمرية بمحافظة   6شكل 
 م8102حضرموت، أبريل 

 كبار  شباب
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 التوصيات:

- 

- 

- 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجع:
. مكتب شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت. تعميم بشأن تحرير سعر مادتي البترول و الديزل. 2

 م.4/0/2,24

 م.24/0/2,24سعر مادة البترول. .  مكتب شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت. تعميم بشأن تعديل 2

 واقٍع في التنمية وآفاُق الشباُب : م6102( . التنميةاإلنسانيةالعربيةللعام6102لألمم المتحدة ) اإلنمائيالبرنامج . 0

 متغي ِّر.
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 بالتنمية المعني المتحدة األمم ،مؤتمر A/RES/66 / 288 إليه، نصبو الذي (.المستقبل6100المتحدة. ) األمم. 4

 httpsustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html :// موقع على متوفر .) ريو(  المستدامة
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