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 ٧٣ -----------------------------------------------)في تنزانيا و بنغالدش(آليات سريعة لإلصالحات القانونية ): ٤ـ٣(
 ٧٦ ---------------------------------------------------------------------------برنامج الخصخصة في اليمن): ٥ـ٣(
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  ٨٢ ----------------------------------------------------------------------صادرات اليمن من السلع المصنعة): ٢ـ٤(
 
 

 :الرسوم البيانية
 
 ١١ -----------------------------------------------------------النمو اإلقتصادي في اليمن قبل و بعد الوحدة ): ١ ــ١(
 ١٢ ---------------------------------------اليمن و الدول المشابهة: نمو الناتج المحلي اإلجمالي في التسعينات): ٢ ــ١(
 ١٤ ----------------------------------------------)م٢٠٠٠-١٩٩٠(نتائج عملية التثبيت اإلقتصادي في اليمن ): ٣ ــ١(
 ١٤ ------------------------------------------------)م٢٠٠٠-١٩٩٠(النمو قبل و بعد التثبيت اإلقتصادي ): ): ٤ ــ١(
 ٣٢ ---------------------------------------------------قطاع النفط، أسعار النفط ونمو الناتج المحلي اإلجمالي): ١ ــ٢(
 ٣٢ ---------------------------------------------------------م٢٠٠١– ١٩٩٠إنتاج النفط في اليمن لألعوام ): ٢ ــ٢(
 ٣٧ --------------------------------------------------------------------منشئات قطاع الصناعات التحويلية): ٣ ــ٢(
 ٣٩ ---------------------------------------------------------------مصادر تمويل منشات الصناعة التحويلية): ٤ ــ٢(
 ٤١ ------------------------------------------------العامة لإلستثمارالمشروعات المصرح لها من قبل الهيئة ): ٥ ــ٢(
 ٤٦ -----------------------------------عدد السياح الدوليين الوافدين إلى اليمن، بحسب اإلقليم الذي ينتمون إليه): ٦ ــ٢(
 ٥٧ ----------------------------------------مشروعات إستثمارية مرخص لها من قبل الهيئة العامة لإلستثمار): ١ ــ٣(
 ٦١ ------------------------------------------------------مؤشرات عامة ألداء أساليب الحكم الجيد في اليمن ): ٢ ــ٣(
ودول إقليم منطقة الشرق األوسط ة في اليمن ودول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديالجيد  مؤشرات الحكم): ٣ ــ٣(

 ٦٣ -----------------------------------------------------------------------------------------وشمال إفريقيا
 ٦٤ --------------------------------------------------------------------------عوائق نمو األعمال التجارية): ٤ ــ٣(
 ٦٥ ---------------------------------------------------------------------------------حاالت دفع الرشاوي ): ٥ ــ٣(
 ٦٧ ------------------------------------------------------------التأثير على عملية وضع السياسات في اليمن): ٦ ــ٣(
 ٧٠ -------------------------------------ددت الفساد آعائق من مستوى متوسط إلى شديدنسبة المنشآت التي ح): ٧ ــ٣(
 ٧١ ----------------------------نسبة المنشآت التي حددت إدارة الضرائب آعائق من مستوى متوسط إلى شديد): ٨ ــ٣(
 ٧١ -------نسبة المنشآت التي حددت مشكلة النظام القانوني وحل النزاعات آعائق بين متوسط إلى شديد المستوى): ٩ ــ٣(
 ٧٤ ----------------- حددت مشكلة اإلمداد الكهربائي آعائق بين متوسط إلى شديد المستوىنسبة المنشآت التي): ١٠ ــ٣(
   ٧٦ -------------------------------------------------------------مصادر التمويل لمنشئات القطاع الخاص): ١١ ــ٣(
 ٨٠ -----------------------------------م٢٠٠١– ١٩٩٠إتجاهات في سعر الصرف الحقيقي الفعلي، في الفترة ): ١ ــ٤(
 ٨٦ ----------------------------------------------------------------إستراتيجية اليمن في أسواق الصادرات ): ٢ ــ٤(
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 إقرار وتقدير
 
د تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق مكون من ممثلي قطاعات متعددة في البنك الدولي تحت رئاسة السيد                    ل ق

د       نادر ير اإلقتصاديين لليمن     (عبد اللطيف محم ريق السيد جياني بريزي          ).  آب ، السيد  )السياحة(تضمن الف
ز      –جان  ثروة السمكية     ( فرانسوا بارَّي زراعة وال م (، السيد أروب بانرجي       )ال يد  الحك ، ) والقطاع الخاص  الج

يا ديلفن        ية  (ليزابيث شروود   أ، السيدة  )القطاع الخاص  (السيدة جول ، والسيد ماساآازو  )الصناعة التحويل
وميا  ية  (س ة الخارج تجارة والمنافس يش   )ال ي ماآل يدة آارال اص  (، الس اع الخ ح القط د  )مس يد محم ، الس

بري  ية (الص ناعات التحويل بحوث والص يد)ال ا فكتور ات، والس ال  ماري زابل ش نظل وإي ة  (ح اعدة إداري مس
 ).  للفريق

 
ن          نظراء المراجعي دم ال د ق ان    (ولق قتراحات قيمة حول   إمالحظات و ) والسيد فيليب  آيفر      أآسوي    السيد  أتم

يد مصطفى ن  ا أن الس تقرير، آم ن ال ى م ي االمسودة األول ية (بل ة التنم ر مجموع يس اإلقتصاديين ومدي رئ
يم   جتماعية في     إلاإلقتصادية وا   مدير القطاع في   (والسيد ديباك داسقوبتا    ) الشرق األوسط وشمال أفريقيا   إقل

ا أفكار و     ) المجموعة  وقد تلقينا .  قتراحات مفيدة خالل المراحل المختلفة لعملية إعداد هذا التقرير   إأيضًا قدم
يمة أيضًا من إدارة الشرق األوسط في صندوق النقد الدولي                   جه الخصوص من السيد    وعلى و (مالحظات ق

يامز         ر والسيد شروين ويل يقة الم         )إدوارد جاردن ناء مناقشة الوث ك أث ية إل  ، وذل عداد هذا التقرير وحول    رجع
 .المسودة األولى منه

 
لطات         ع س اورات م ن المش لة م ناء سلس تقرير أث ذا ال ي ه تها ف ت دراس ي تم يع الت د المواض م تحدي د ت لق

ام     ي ع تلفة ف ية مخ يات يمن يط       م،٢٠٠١وشخص ر التخط ي وزي ب معال د طل وص، لق ه الخص ى وج  وعل
يل من أجل إعداد وثيقة إستراتيجية التخفيف من                            تم إجراء تحل د صوفان، أن ي د محم ية، السيد أحم والتنم

ام        تى ع ن ح ي اليم ية ف تراتيجية  للتنم رؤية اإلس داد ال ي إع ل ف ذي يعم ريق ال ا أن الف ر، آم  م ٢٠٢٥الفق
وما .   ووثيقة اإلستراتيجية  للتخفيف من الفقر، قدم إرشادات حول محتوى التقرير        والخطة الخمسية الثانية   

ل من السيد عبد الرحمن طرموم                ه آ ر التخطيط والتنمية    (قدم وآيل (، والدآتور مطهر العباسي )نائب وزي
ية يط والتنم توآل ) وزارة التخط يى الم تور يح يف (والدآ تراتيجية التخف يقة إس داد وث ية إع ن منسق عمل  م

ر  ن محمد الحاوري وعبد الكريم   اوقد شارك األستاذ  .  من مالحظات ومقترحات تستحق الثناء والتقدير       ) الفق
ة صنعاء   (السياغي     في الدراسة من خالل ترتيب وإجراء المسح الخاص بالقطاع الخاص في خمس               )جامع
 .محافظات

 
ان    د آ يرة     لق يمة واألراء الن ير من المباحث   للمالحظات الق   الخاصةات مع موظفي العديد من الشرآات في آث

ية وم       نظمات غير الحكوم ن     والم ي المانحي ائدة      مثل يام ب   في  في صنعاء،  ف التحليل الذي أدى إلى الصيغة      الق
 .النهائية لهذا التقرير، وما قدمه هؤالء من إسهامات محل تقدير وشكر

 
د    ًاوأخير  ايو               ، لق يزية في م ة اإلنجل تقرير األصلي باللغ ذا التقرير حسن         . م  ٢٠٠٢صدر ال ترجمة ه ام ب و ق

 .حنظلماريا فكتورعبد اللطيف محمد بمساعدة نادرالحيفي و 
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 ملخص تنفيذي
 

يق نمو       ثر من      (ماي سريع ومستد    إقتصاد إن تحق  من أجل تحقيق التخفيف من      ًا ضروري  ًا أمر  ) في السنة   %  ٥أآ
ر في اليمن      م       .  الفق ا ت ذا م ه وه ومع ذلك، فإن هذا الهدف .  ثانية التي وضعتها الحكومة في الخطة الخمسية ال   إدارآ

بر تحدي    ير  ًايعت يرات شجاعة إلى أبعد الحدود، في           ًا آب نشاطات األعمال وفي هيكلة    العامة ل بيئة   ال  ويتطلب إجراء تغي
 :ية معينةإقتصاد على حد سواء، وآذلك إزالة معوقات نمو ملموسة للنمو في قطاعات  الجيدالحكم

 
د عملت ا     ية المحققة في عام        لق ، وما تلى ذلك من تحول سياسي نحو نظام مبنى على التعددية            ١٩٩٠لوحدة اليمن

ى وضع اليمن في             ية، عل ناء لمؤسسات ديمقراطية ومدن ية وب مسار صحيح من أجل تحقيق اإلسراع في  الالحزب
 .التنمية اإلقتصادية والنموعملية 

 
نمو اإلقتصادي المحقق في عقد الت           ان ال د آ ، على الرغم من اآلثار الناجمة      ًالسعينيات  من القرن الماضي مذه     لق

جفاف، حرب الخليج الثانية، والحرب األهلية      ال(عن ثالث هزات تعرضت لها اليمن في مطلع عقد التسعينيات               
ام      ي             ). م١٩٩٤في ع ى اإلجمال ناتج المحل و ال غ متوسط نم  أسفر عنه ،  م٢٠٠٠–١٩٩٠ خالل الفترة     %٥٫٥بل

ادة نص    رد    زي ي بنسبة         من يب الف ى اإلجمال ناتج المحل في مطلع  .   معدل النمو السكاني   إلرتفاع ًا نظر  ،%١٫٥ ال
ادة               ى زي د التسعينيات، أدت الهزات الخارجية إل ة في البداية إلى وضع        اإلعق ية، ولجأت الحكوم ختالالت المال

ى     الضوابط مباشرة آ     يود عل تيراد واإلستثمارات وتحرآات سعر الصرف       اإلق وفي عام  . للريال وسعر الفائدة  س
رنامج إصالح  و  م١٩٩٥ يذ ب ي تنف ية ف ة اليمن ت، باشرت الحكوم ز األسس  إقتصاد تثبي ية تعزي ك بغ يين، وذل

اد اعدة  إلقتص ى ق ي عل اد مبن وق إقتص يادة  الس ت ق اص و تح اع الخ يق    .  القط ى تحق برنامج عل ز ال د رآ ولق
تقرار راء تص اإلس تجارة، وإج عار وال ر األس عر  ، وتحري نظام س ة وإصالح ل ة العام ي الموازن ية ف حيحات مال

ع   . صرف العمالت    ية لما نتج عن السعي وراء          اإلوم واإلصالح اإلقتصاديين، عاد معدل    التثبيت  ستجابة الجزئ
 .م٢٠٠٠–١٩٩٥في السنة أثناء الفترة % ٦٫٤ حتى بلغ إلرتفاعنمو الناتج المحلى اإلجمالي نحو ا

 
ان        د آ ك، لق ع ذل راآم ا   وم في   الرئيسي لنمو الناتج المحلى اإلجماليالمحرك  هو)العمالة ورأس المال(لعوامل ت

د التسعينيات    ك العقد، فقد آان سالب               .  عق و اإلنتاجية خالل معظم ذل ا نم ، مع وجود بعض التحسن المتواضع   ًاأم
م إجراء اإلصالحات اإلقتصادية، وهذا ما يشير إلى أن هناك نطاق     د أن ت  اإلصالحات من أجل عميقلت ًا واسعًابع

 .تحسين ناتج القطاعات غير النفطية
 

ى        يذ الخطة الخمسية األول ناء تنف ية أن تقوم بإعداد الخطة الخمسية    )م٢٠٠٠–١٩٩٦(أث ة اليمن ررت الحكوم ، ق
ة األجل             ية في إطار إستراتيجية  طويل ة إستراتيجية للتنمية في اليمن               . الثان بلورة رؤي يام ب م الق ذا الغرض ت وله

ام      في % ٩ هذه اإلستراتيجية لتحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلى اإلجمالي بنسبة    تهدف ، و م٢٠٢٥حتى ع
ى مدى        نة، عل آما أن الرؤية   . خمس وعشرين سنة المقبلة، ولتخفيض معدل النمو السكاني ولرفع اإلنتاجية         الالس

ك لخلق بيئة مواتية لتطور                  ر، وآذل يف الفق ية تخف يد ألهم وآونها أول خطة خمسية    .  القطاع الخاص تعزز التأآ
يدة المدى، لقد تم وضع الخطة الخمسية الثانية بحيث تستهدف تحقيق متوسط نمو                         رؤية بع ك ال ي في إطار تل تأت

دل            ي بمع ى اإلجمال ناتج المحل نة، عالوة على رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في       %٥٫٦سنوي لل  في الس
بته          ا نس ناتج م ك ال ى % ٧١ذل ام     ب % ٧٥ إل ول الع ك ما يعني تحقيق معدل نمو  بنسبة  م٢٠٠٥حل في % ٨، وذل

يق أهداف    .  السنة  م التخطيط لتحق ولقطاع الخدمات ) في السنة%  ٦٫٧ بمعدل نمو( للقطاع الزراعي  طموحةً ًاوت
و     ( دل نم دل نمو للقيمة المضافة في القطاع الصناع                  )في السنة   % ٨بمع يه مع دَِّد ف ذي ُح ي بمعدل  ، في الوقت ال

 .في السنة% ٣يبلغ 
 

رؤية                 ية وال يق أهداف الخطة الخمسية الثان ة تحق يتطلب تحقيق معدالت   .  ًا قوي ًا تمثل تحدي  اإلستراتيجية إن مهم
و    رتفعة ومستد   إقتصاد نم  يمة أن تتحقق تحسينات آبيرة في البيئة التي تعمل فيها نشاطات األعمال وفي بن             اي م

م  يد  الحك ذا تحسين في ا       الج  اإلقتصاد على المستوى الكلى، إستقرارلوضع األمني المحلى، والمحافظة على      ، وآ
ة عدد من المعوقات في مختلف القطاعات                      إلوالسعي    ع اإلنتاجية ومواجه ية من أجل رف جراء إصالحات هيكل
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 أهداف النمو  تتحققأن الما لم يتم التعامل مع هذه العوائق، فإنه من المرجح    ).   أدناه الفقراتراجع  (اإلقتصادية  
ى المدى البعيد              ى المدى المتوسط أو عل ا، سواء عل عالوة على ذلك، تبدو أن مستويات اإلستثمار .  المخطط له

ام وخاص على حد سواء      ( المتوقعة في الخطة من أجل تحقيق نمو الناتج المحلى اإلجمالي المستهدف، عالية         ) ع
دًا وغير      بة ج اعدة ا             مواآ ينات ق توقع من تحس ا هو م ناجمة عن إجراء اللموارد البشرية ومن زيادة اإلنتاجية     لم

 .هيكليةالصالحات اإل
 

يق نمو إقتصادي يتطلب أن تتحقق زيادات ملحوظة في               ات القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص،      إستثمارإن تحق
يرة في هيكلية الحكم              .  قطاعات  غير النفطية      الفي    تحقق تحسينات ملحوظة وآب م ت ا ل يئة التنظيمية  ، والب  الجيد وم

 :وفي الوضع األمني، والتي بها يتم ضبط حقوق التعاقد والملكية، فالمرجح أن ال تأتي اإلستثمارات على هذا النحو
 

ة       بأن الضرورة تستدعي تحسين  إنتاجية العوامل على المستوى الكلي في اإلقتصاد اليمني              المتوفرةتوحي األدل
ام و أساسي      األساسية لتحسين اإلنتاجية وتحقيق أداء قوي المحرآات إن واحد من .   للنمو اإلقتصادي  آمصدر ه

ثل في وجود قدرة لدى           نمو يتم ، والتي تكون في أفضل مستوياتها عندما تتمكن من مزاولة نشاطاتها           المنشئاتلل
ناخ      تثمار في م ثل إحدى              .  صحي ي  إس ليم أيضًا يم ا بشكل س ؤدي وظائفه إن وجود أسواق خاصة ت ك، ف وآذل

ة لمساعدة الفقراء على الوصول إلى مواآبة مستوى أحوالهم مع غيرهم من المواطنين األآثر حظاً  الطرق     القوي
 .منهم، وذلك من خالل ما توفر لهم تلك األسواق من فرص لرفع مستوى معيشتهم

 
رؤية اإلستراتيجية  حتى عام          ر ال ن دور  والخطة الخمسية الثانية على حد سواء ما للقطاع الخاص م         م   ٢٠٢٥تق

 لتعزيز الشراآة بين القطاع ن آما أن آالهما تدعوا.  مةاي عالية ومستدإقتصادمحوري في تحقيق معدالت نمو 
ام والقطاع الخاص مع إعطاء القطاع الخاص الدور القيادي لتحقيق التنمية اإلقتصادية وا          وتهدف . جتماعيةإلالع

ادة نصيب القطاع الخاص           ى زي ية إل من الناتج المحلى اإلجمالي الكلي ومن الناتج المحلى الخطة الخمسية الثان
ى          ي للقطاعات غير النفطية، إل   وذلك ما يتطلب .م٢٠٠٥عام بنهاية على التوالي % ٧٢٫٣و % ٥٣٫٧اإلجمال

 .في السنة% ١٠تحقيق نمو حقيقي لناتج القطاع الخاص بمعدل 
 

ذا التقريرب     وم ه ئة القطاع الخاص في اليمن، وذلك          يق يل بي  إلى ما توفرت من أدبيات وإلى نتائج مسح         ًاستنادإتحل
م أجراؤه خصيص          ذي ت  تشمل ما ستنتاجات الهامة لهذا التحليل     إلوقد آانت ا  .   لهذه الدراسة  ًاالقطاع الخاص، وال

ي  إن منشئات القطاع الخاص تعمل بصعوبة في بيئة تتسم بأسلوب حكم ضعيف وبفساد منتشر، وبوجود                 ) أ: (يل
ة      ات إداري اءة، وممارسات                 معوق رتفعة وإدارة ضرائب ال تعمل بكف يرة، وضرائب م إن ) ب(؛  غير تنافسية آب

ية من      تجهة نحو العمل آورش أو معامل تعمل في مجال                      منشئات الغالب  القطاع الخاص صغيرة في الحجم وم
زاول نشاطاتها في أسواق مكتسبة محدودة ال توجد فيها إال قليل من الفرص إلجراء أ                        ي توسعات  الخدمات وت

ربحة؛  ر    ) ج(م ناخ ذا مخاط تثماري آم ناخ اإلس ى الم نظر إل يري ت   آب ب مس ير ملع دم توف م بع واء ٍوة ويتس  س
 لدخول المنشئات الصغيرة إلى أي سوق،     ًاليست هناك إال مشاآل بسيطة نسبي     ) د(للمنشئات األجنبية أو المحلية؛     

ن  يرة أمام سعيها لتحقيق نمو للقيم           هاولك ات آب ة المضافة والتخصص، وذلك نتيجة لوجود مستويات        تواجه معوق
 في نشاطات غير تنافسية في المناخ اإلستثماري العام، وممارسات الطمأنينةعالية من المخاطر المحتملة، وعدم   

نافس؛   ى الت ة عل ة وليست قائم ية مكلف ية تحت ات بن ال، وخدم رباء، ) ـه(األعم ات الكه ى خدم إن الحصول عل
ات  رتفعة إلنجاز أي واألراضي والخدم يف م ع وجود تكال ك م دًا، وذل ة ج ية صعبة ومكلف امالت أو مالقانون ع

ية وسرقات، وضعف شبكات النقل الداخلية غير الكافية، وغيرها من الصعوبات               لوجود   صفقات،    حوادث جنائ
ى هذا النحو؛ وأخير     صاص المخاطر متإتحظى المنشئات الكبيرة بقدر أآبر من النجاح ألنها قادرة على           ) و (ًاعل

يًا تجاتها  داخل ة لمن ير المدخالت الهام ي توف ية ف درات ذات ناء ق تل وب ن خالل التك ك م ئات .  ، وذل ا أن المنش آم
الكبرى تستغل ما لها من شبكات راسخة من النفوذ، عالوة على ما لديها من قدرة للوصول إلى أسواق ومصادر       

 .تمويل خارجية
 

ام اليمن           تحدي الرئيسي أم ثل في آيف يمكن للبلد أن يحقق نمو           إذن، فال  ذا قاعدة عريضة في القطاع      ًال فعا ًايتم
د          ا ل ن        ىالخاص، في ظل م بلد من عاملي ضعف البيئة المؤسسية للقطاع الخاص، من   ) ١: ( مترابطين مهمين ال
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م           اليب الحك يد  حيث ضعف األداء في أس ة     الج صغر حجم قطاع   ) ٢( السوق،   إلقتصادمشجعة  المؤسسات  ال وقل
ية و   ال ويقترح في هذا التقرير أن يكون الترآيز .  ستمرار صغر حجم معظم المنشئات اليمنية    إصناعات التحويل

ختناقات الخطيرة، إلتباع طرق سريعة لمعالجة اإمع  تباع منهجية منتظمة للتعامل مع القضايا، ولكن أيضًاإعلى 
ومن ضمن ).  مجمعات صناعيةو ء جيوب مثل إنشا( في المدى القصير تجريبيةر وسائل فوفي نفس الوقت تو    

يام بتصحيح هيكلية الحكم         ية الق ات العمل طمئنان القانوني،  إل اإلقتصادي الكلى وا   إلستقرار، وبدعم ا   الجيد األولوي
ى حد ممكن، والتصدي للفساد و          ى أدن ة إل نظم اإلداري  نشاطات األعمال غير التنافسية فيممارسات الوتقليص ال

 .  و اإلستثنائيةدمات البنية التحتية، وذلك بشكل رئيسي من خالل إزالة النظم المتشددة وتحسين مستوى جودة خ
 

تثمارية يتطلب توجيه             ئة اإلس تماماً إن تحسين البي إن هذا  .   األسواق وشبكات البنية التحتية    أداءر لتحسين   بآأ إه
ناء      نات ب توجه له ثالث لب تعزيز    ًالأو: ال ناك حاجة ل ناء   اإل، ه تزام بب  إقتصاد مبنى على وجود ضوابط قتصادٍ إل

ز لتحسين الدخل من خالل إدارة حكيمة ل           قتصاد الكلى، وسياسات تجارة منفتحة وتحديد إلالسوق ولوجود حواف
ى المنافسة            ي عل ة مبن ي .  سعر صرف للعمل ة القيام بتطوير             ًاثان ية المطلوب ات للخطوات العمل ، تتضمن األولوي

ى          ية عل  السوق، ويدخل في ذلك إطار قانوني ومنظومة قانونية تعمل بشكل سليم             قتصاد إاألطر المؤسسية المبن
ى إقتصاد السوق  ية عل تعامالت المبن م ال اطات  .  وتدع هيل الدخول لنش ي تس ام ف اع الع درات القط ز ق إن تعزي

عم األعمال ونموها وإدارة الضرائب أيضًا تدخالن ضمن المكونات الهامة لتطوير جهات ومؤسسات حكومية لد
ر  ث.   السوقإقتصادتطوي رباء واألراضي ًاثال ثل الكه ية م ية التحت ات البن ى خدم درة الوصول إل ، إن ضمان ق

اوية في أسواق السلع، لهما أهمية في                         ى المنافسة المتس ية، عالوة عل ك بطريقة تنافس ياه واالتصاالت، وذل والم
 .مربحة لنشاطات منشئات القطاع الخاصالتوسعات ال دعم

 
زداد   هخطط ل  الممن   تثمار أن ت .   في السنة خالل فترة الخطة الخمسية الثانية %٢١ات القطاع الخاص بنسبة إس

م   ئات الحك ي بي ة ف ينات ملحوظ ناك تحس ن ه م تك ا ل توقع م ذا ال تحقق ه رجح أن ال ي ن الم يدوم ال  الج  واألعم
تثمار  بينما أنه يتوقع   . ة أثناء فترة الخطة    في السن   %١٣ويخطط أيضًا لزيادة اإلستثمارات العامة بنسبة        .  واإلس

 إستقرار ما تحقق من إال أن اإلنفاق الحكومي العالي قد يهدد  أثناء فترة الخطة،  هاماًُأن يكون للقطاع العام دورًا
د التسعينيات       ى في النصف األخير من عق ا    .  في اإلقتصاد الكل ية المخطط له نما أن المخصصات الحكوم وبي

ترة من        ي توم    ٢٠٠٥–٢٠٠١خالل الف تمامًا أآبر   ل  من المتوقع   هجتماعية ولقطاع الزراعة، فإن   إل للقطاعات ا  إه
نقل والمواصالت           نخفض مخصصات قطاعي ال ك وأهداف النمو للقطاعات التي تتوقع             .  أن ت د ال يتمشى ذل وق

 .الخطة أن تصل إليها، خاصة إذا استمر تدني مستوى تقديم القطاع الخاص لهذه الخدمات
 

ى الطلب المحلي يعمل على         إن ا  تماد عل .  م للناتج المحلى اإلجمالي   ا إمكانية تحقيق نمو سريع ومستد     الحد من الع
رن     ن الق عينيات م د التس ن عق نتين م ر س ي آخ ير ف لعية أفضل بكث ن الس ان أداء صادرات اليم د آ الفعل، لق وب

د أسهمت هذه الصادرات آثير         إن اإلصالحات .  تج المحلى اإلجمالي   في ما تحقق من نمو في النا        ًاالماضي، وق
عملت على التأثير بشكل ملحوظ على تعزيز قدرة        ) تعويم سعر الصرف وتحرير التجارة    /مرونة(في السياسات    

ا            ى تحسين أدائه ى المنافسة وعل إنه ينبغي المحافظة على هذه المكاسب ورفعها أآثر من خالل   .  الصادرات عل
 .الخدمات المرتبطة بالتجارةويد من التحسينات على البنية التحتية تعميق التحرير للتجارة وإجراء مز

 
و تحقق نم ن أن ي دًايا سريعإقتصاد ًاال يمك نًا ومول م تك ا ل ل م ي لفرص عم ثروة  ف زارعة وال  الصدارة قطاعات ال

ة ومتشددة   الوضع األمني، ووجود نظم عفوي     منتعمل الهموم المتزايدة    . السمكية، والسياحة والصناعات التحويلية     
ة القضائية والقانونية، و صعوبة تأمين ملكية األراضي، آلها                        ات، وضعف األنظم ية والخدم ية التحت ي البن في مجال

ذه القطاعات                    ل ه تاج في آ ة التوسع في اإلن ى إعاق ل قطاع من هذه القطاعات            . تعمل عل ك، يواجه آ ى ذل إضافة إل
 :لهاًال ال بد أن تجد الحكومة حلو تحديات هامة

 
دل                 ناتج القطاع الزراعي بمع و ل يق نم بدو أن تحق ترة الخطة الخمسية الثانية، هدف     % ٦٫٧ي نة، خالل ف  ًافي الس

ان     ًاطموح  اب ، وإن آ يق  ًالق  ـحاد في المياه  النقص  الإن القيود الرئيسية التي يواجهها  هذا القطاع تتضمن          .   للتحق
ياه   إبسبب   ( ية بسرعة   ـستنزاف الم سيادة وسائل وتقنيات  وذب مقدار هطول األمطار، تذبلتعرض وال   ،) الجوف
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ات        يدية وسرعة التوسع في زراعة الق ياه    .  زراعية تقل وق    ـومن الواضح أن تسعيرة الم ية  وتخضع حق  متدن
ياه  ري  (ـالم وق ليست مؤمّ           ) لل ذه الحق ادة وه نزاعات ح د أن محصول القات، وهو المحصول          .  نةل ومن المؤآ

ومع ذلك، وفي ظل وجود فجوة .  ـستدامة مصادر المياه إبإمكانيةاصيل األخرى و النقدي الرئيسي، مضر بالمح   
ا بعد الحصاد، يمكن أن تنمو القيمة المضافة ألغلبية المحاصيل             يرة في م ائر آب ية، وخس ما مسرع بأفي اإلنتاج

 على التوسع في   هو مستهدف في الخطة، فيما لو يتم رفع اإلنتاجية وتوسيع األراضي المزروعة، ولو تم التحكم               
ى إجراء تحسينات في إدارة الري وفي خدمات اإلرشاد الزراعي              زراعة    ات، إضافة إل آما أنه من الممكن    .  الق

ادة        يق زي تاج السمكي     أيضًا تحق و اإلن دل  نم ا آانت الحالة في الخطة الخمسية األولى   % ١٣ بمع نة، آم .  في الس
رافقة     دف ت ذا اله يق ه تملة   تحق ورة مح ية له  و خط مكي  عال زون الس دار   .  بوط المخ ي إلص نظام الحال إن ال

رفة يمكن ا           لإلالتراخيص    ى مع يها من حيث تحديد المخزون السمكي     إلصطياد السمكي ال يرتكز عل تماد عل ع
 .بهسرعة اإلهتمام الحكومي هذا األمر المتوفر ومن ثم يتطلب 

 
ادة في ناتج القطاع الصناعي بمعد               ية زي توقع الخطة الخمسية الثان في السنة فقط، وذلك على الرغم من       % ٣ل  ت

ية لقطاعات الصناعات التحويلية، واإلنشاءات ومرافق الخدمات العامة                 و عال وقد .  توقعات الخطة لمعدالت نم
ى              نخفض عل دل إسهام القطاع الصناعي الم ي مع ود في القيمة المضافة في قطاع النفطي خالل            إ بن تراض رآ ف

ترة من      د    . م٢٠٠٥-٢٠٠١الف بر مساهمة في الناتج المحلى                     في عق نفط أآ تاج ال ان لقطاع إن د آ  التسعينيات، لق
ي اإل   ي الصادرات وف ة، وف وارد الموازن ي م نمو اإلقتصادي، وف دل ال ي مع ي، وف راإلجمال ة ي ن العمل ادات م

القابل إن مخزون اليمن من النفط .   القريب والبعيديينومن المتوقع أن تنخفض هذه المساهمة على المد  . الصعبة
آتشافات جديدة، في ظل مستويات اإلنتاج إ، وما لم تكن هناك ل بليون برمي٢٫٨ عند آمية ًاستخراج يقف حاليإلل

ل                     ترة تق نفط خالل ف ار ال توقع أن تجف آب ية، من الم وتتوقع الخطة الخمسية الثانية أن يحدث      .  ن عقدين عالحال
ي      اع النفط افة للقط يمة المض ي الق ود ف اللرآ ترةخ ن  الف ى ا  م، ٢٠٠٥ –٢٠٠١ م ناء عل ك ب تراض إل وذل ف

تويا        ي          تبإنخفاض سنوي في مس تجة حال ول المن تاج من الحق . ةيدزيادات سنوية لإلنتاج من الحقول الجدو  ًا اإلن
ذه التقديرات بحاجة إلى مراجعة، على ضوء التوقعات الجديدة إلنتاج النفط        ن، ه لفترة ا بزيادات أعلى خاللولك

ادة متوقعة خالل الفترة        ، و م٢٠٠٣ – ٢٠٠١ وما هو أهم من ذلك هو أنه على        .  م٢٠٠٥ –٢٠٠٤إنخفاضات ح
ثل قطاع             نفط يم رغم من أن قطاع ال يل              ًا مسيطر  ًاال ه ال يوجد أي دل ى اإلقتصاد، فإن يًا    عل ة من     حال بوجود حال

ندي   " تمام        "المرض الهول ى إه ية أن تول ة اليمن ى الحكوم ناية ًا، ولكن عل ثر  وع ند وضع    أآ أهداف الموازنة ، ع
ية لإلنخفاض المتوقع في إنتاج النفط على هذا النحو وذلك من أجل ضمان مواصلة اإلنخفاض في عجز                    الحكوم

 .من المصادر غير النفطيةالموازنة 
 

بلغ مخزون اليمن من الغاز الطبيعي حوالي             ستهالك المحلي  إل تغطية ا  تتم ًاوحالي.   ترليون قدم مكعب   ١٥-١٢ي
ذا المخزو      ط، وستستمر عدم اإلستفادة من إمكانيات تصدير الغاز المحتملة أثناء فترة الخطة الخمسية               من ه ن فق

ية  ا في ذلك عدم وجود أسواق خارجية مؤمنة                        . الثان يرة، بم ات آث از الطبيعي يواجه معوق فمشروع تصدير الغ
ية ضرورية        وارد مال ى وجو               إلوم ة للمشروع، إضافة إل ية الالزم ية التحت د منافسة قوية من بلدان      ستكمال البن

نطقة      ادن             . أخرى في الم تلك اليمن مخزونات ضخمة من المع ن، ت    (ويم يوم، جبس،    اتيذهب، بالتي وما ).  لخإن
ية ا         ة عمل ى إعاق تاج بشكل رئيسي هي الهموم حول الوضع األمني، ووجود نزاعات               إليعمل عل ستكشاف واإلن

ية األراضي     حتماالت آبيرة بالنسبة لموارد الغاز والتعدين، على حد إوهناك .   ضعف البنية التحتية  وحول ملك
 .المعوقات بطريق شاملةهذه  تمت معالجة وسواء، على المدى المتوسط والبعيد فيما ل

 
ا القطاع الصناعي في اليمن            ي نسبة القيمة                   –أم ية أسرية وتدن ي، وملك ترآز صناعي وجغراف ذي يتصف ب  ال

و ما زال      –المضافة من المدخالت        صغير الحجم مقارنة بما هي عليه الحالة في بلدان أخرى مشابهة           ًا  قطاع فه
ي فقط                بلغت و. لليمن  ى اإلجمال ناتج المحل في السنة خالل عقد التسعينيات، و آانت    % ٩ مساهمة القطاع في ال

ي الصادرات    ي إجمال ثرمساهمة القطاع ف ل من  (ضعفًا  أآ د بلغت أق ة  %).  ١فق د عملت سياسات الحماي ولق
عينيات ال د التس تى منتصف عق بعة ح يه   مت اءة ف ياب الكف اع وغ ذا القط ة ه ي هشاش اهمة ف ى المس ان . عل د آ لق

 اإلقتصادي الكلي، ولتحرير التجارة وإلصالح نظام تحديد سعر الصرف المتبعة منذ منتصف             التثبيت لسياسات   
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ية               ى قطاع الصناعات التحويل ي عل رها اإليجاب د التسعينيات، أث  للقيمة المضافة في ًاالخطة نمو وتستهدف  .  عق
ى            زيد عل ا ي ية بم ى تشجيع الصادرات لمنتجات قطاع          % ٩الصناعات التحويل ا تسعى الخطة إل نة، آم في الس

ى دعم المنشئات الصناعية الصغيرة          ية وإل  ما يعتمد ًاومع ذلك، فإن تحقيق هذه األهداف آثير    .  الصناعة التحويل
ا ا           ي يواجهه ق الت ة العوائ ى إزال تكاليف اإلنتاج، وضعف    إرتفاعو  صعوبة الحصول على األراضي   (لقطاع   عل

ى    ية الحصول عل لع، وعدم إمكان ية، والتهريب وإغراق السوق بالس ارات الفن ر المه ية، وعدم توف ية التحت البن
روض،  خإالق ي  )ل نظام القانون ام القضاء وال ز نظ تجارة، وتعزي تحرير لل ن ال زيد م يام بم ن .  ، والق ن الممك وم

ى        ة عل باع سياسة     إتشجيع الحكوم نموية     خلف   ت ناطق صناعية في محافظات الحديد       (جيوب ت أبين، و ولحج   هم
 .ختناقاتإلوالتي من المفترض أن يتم فيها إزالة معظم هذه ا) عالوة على المنطقة الحرة في عدن

 
بر مساهم، إلى حد بعيد، في الناتج المحلي اإلجمالي، مكون        ا زال قطاع الخدمات أآ من % ٤٨ لما تبلغ نسبته ًام

ي في عقد التسعينيات          ي اإلجمال ناتج المحل وعلى الرغم من هيمنته في الناتج المحلي اإلجمالي على المستوى    . ال
نمو          دل ال إن مع ي، ف يمة الكل  المضافة للقطاع تباطأ وراء نمو القيمة المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي،           للق

دل نمو سنوي بنسبة      ًال  مسج  ، وآانت مساهمته في نمو الناتج المحلي       م٢٠٠٠–١٩٩٠، خالل الفترة من     %٥مع
والخدمات الحكومية تسيطر على قطاع     .   لحجم القطاع النسبي في الناتج المحلي اإلجمالي       آبةاإلجمالي غير موا  

د التسعينيات             % ٤٥حيث بلغت     (الخدمات    يمة المضافة لقطاع الخدمات في عق ل ، يتبعها قطاعات النق)من الق
 .في السنة على التوالي % ١٢ و %٩، %١١بلغ ت ة نمو مستهدفتتصاالت والخدمات المالية بمعدالإلوا
 

ثر القطاعات                ياحة آواحد من أآ د قطاع الس م تحدي د ت ية، لق نمو الناتج ب لإلسراع وعدًافي الخطة الخمسية الثان
ق فرص             زيادة معدالت خل ي ول ي اإلجمال كانيات آامنة ضخمة في مجال السياحة     يمتلك اليمن إم   و. عملالالمحل

ثالً ( رية، وشواطئ، وجزر، وجبال وصحارى             م ية وأث ية، ودين ع تاريخ  نشاطات  وإذا أخذنا في اإلعتبار   ،  ) مواق
 مليون دوالر أمريكي وساهمت ما نسبته   ١٣٥ ما يبلغ    ًاغير مباشرة مرتبطة بالسياحة، لقد ولدت السياحة تقديري        

ل عن      ناتج المحل     % ٢تق ي في عام     من ال بينما تسعى الخطة الخمسية الثانية أن ترفع القيمة .  م٢٠٠٠ى اإلجمال
نوي % ١١المضافة للقطاع بنسبة        إن في هذا التقرير       ًاس  في ًارى بأن الوصول إلى هذا الهدف قد يكون صعب        ي، ف

 عن معدل نمو    ات في حرآة سياحة رجال األعمال بما يزيد بقليل        إرتفاع أن تتحقق    يمكن . ظل الظروف الراهنة  
ثالثة أضعاف، فيما لو تمت إزالة                 ية ب ياحة اإلجازات الدول زداد حرآة س ك أن ت ي، وآذل ى اإلجمال ناتج المحل ال

ى القطاع          رة عل ات المؤث ث (المعوق ق من الوضع األمني، ضعف البنية التحتية، ضعف القدرات وتدنيها            ًالم ، القل
ي  ياح، والق بل الس ن ق تهدفة م ع المس ي بعض المواق ية وف يةود الثقاف رجح ) اإلجتماع ن الم ه م ى إن رتفع عل أن ت

 .السياحة الداخلية بما يوازي معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي
 

ناك      ات توجد ه نقل والمواصالت            إمكان نمو قطاع ال ية ل  إرتفاعإن ضعف أوضاع شبكات الطرق و    .  واعدة عال
على الرغم من الجهود نحو . يةإقتصادشاطات ومبادرات  معوقين رئيسيين وتقفان أمام أي نًالتكلفة الخدمات تمث  

ية المتشددة، إال أن القطاع آكل ظل في الغالب، تحت سيطرة مؤسسات            يف اإلجراءات التنظيم تحرر، وتخف ال
تحكم               ة أيضًا ت ا أن الحكوم ة، آم ة للدول ويشكل .  وضع أغلبية هياآل التعريفة وأسعار الرآاب        في  محتكرة تابع

ومع ذلك، فإن نصيبهما في نمو .  واصالت ما نسبته خْمس القيمة المضافة لقطاع الخدمات آكل  قطاع النقل والم   
ي  ي اإلجمال ناتج  المحل تمإال ن ر س تراجع م ي ال ام % ١٥ف ي ع ى م١٩٩٠ف ام% ١٠ إل ي ع نما  ،م٢٠٠٠ ف  بي

ان إسهاماً                ي آ ي اإلجمال ناتج المحل و ال الب  إسهامهما في نم ذا معدالت نمو سالبة    لقد سجل القطاع الفرعي ه    . ًا س
ترة        ترة           م١٩٩٦–١٩٩٥خالل الف تعافى إال في الف م ي رتفع القيمة المضافة       .  م٢٠٠٠–١٩٩٧ ول توقع أن ت والم
بة  اع بنس نة % ٩٫١للقط ي الس يقه،   خاللف ة تحق تهدف الخط ا تس ى م ية، إضافة إل ية الثان ة الخمس ترة الخط  ف

تحديد لقطاعات الطرق، وخدمات الهاتف، وحرآة ال         ويرى هذا التقرير أن ما يتم تنفيذها من     . طيران والشحن بال
 ًا هامًابطريقة سليمة في مجال البنية التحتية، البد أن تكون مصدر) ات الحكومةإستثماربما في ذلك   (ات  إستثمار

نمو في اليمن    ة عليا وذلك لما له من تأثير على           .  لل نقل أولوي د من إعطاء قطاع ال ى وجه الخصوص، الب وعل
رى القط ات األخ ي      .  اع ا يل اع م ذا القط ي ه ات ف ي السياس ترحة ف من اإلصالحات المق لة ) ١: (وتتض مواص
ية وخاصة في مجالي النقل الجوي والبري؛                    إو يف اإلجراءات التنظيم تحرير وتخف ية ال تدامة عمل تشجيع ) ٢(س



 ٦ 
 
 

ات تقديم خدم يام القطاع الخاص ب اع؛  ق ذا القط ار ه ي إط تق) ٣(ف نظمة مس ات م اء جه م إنش اط تقدي لة عن نش
 .تحرير هياآل تعريفات أسعار الشحن وأسعار الرآاب) ٤ (ًاالخدمات؛ وأخير

 
ذا التقرير تحلي            دم الفصل الخامس من ه   وآذلك ، لما توجد لدى آل قطاع على حده من إمكانيات محتملة     ًال مفص ًاليق

ا تستهدفه الخطة الخمسية الثانية له وما مدى ج         ات، وم ا يواجه من معوق  هذا التقرير يقدم ندوى تحقيقها، آما أم
 وضع السياسات واإلصالحات الهامة من أجل استغالل  اإلمكانيات          إطارمجموعة من المقترحات لخطوات عملية في        

ك القطاعات       ولكن، من خالل التحليل، برز أن هناك عدد من المعوقات والحواجز القائمة عبرعدد من      . الواعدة في تل
ات، وتت ب طالقطاع إن        ل تحديد ف ة، وبال بل الحكوم ن ق ية م وات عمل يام بخط ز الق ات والحواج ك المعوق ة تل معالج

 :معالجتها تتطلب ما يلي
 

ات   .١ لة إلصالح السياس تابعة المتواص يد و الم م الج اليب الحك يد أس أن  :تعض ي ب ة توح ناك أدل  عناصر ه
م    ي سريع في اليمن وعلى     إقتصادو  مثل الحاجز الرئيسي الواقف أمام تحقيق نم      ت ت  مازال  الجيد أسلوب الحك

ية الشروع في تنفيذ برنامج شجاع لتحسين هياآل الحكم              ة اليمن إضافة إلى ذلك، يعتبر التمعن    . الجيدالحكوم
ية من المتطلبات المسبقة الرئيسية الالزمة لتحقيق أهداف النمو المخطط لها في                     يام بإصالحات هيكل في الق

ى وجه            ية، وعل ي نمو مستوى اإلنتاجية الذي تتسم به أغلبية               الخطة الخمسية الثان الخصوص، في ظل تدن
 على المستوى الكلى وتحقيق تحسينات ياإلقتصاداإلستقراروهذا ما يتطلب ترسيخ    .  القطاعات اإلقتصادية  

، وإجراء مزيد من التحرر، وتخفيف من التشدد التنظيمي والقيام        ًاملموسة في مستوى الموارد البشرية نوعي     
 .ت الخصخصة، وإجراء تحسينات ملحوظة في نظام القضاء والنظام القانونيبعمليا

 
ي        .٢ ز الوضع األمني المحل ة النشاط في آل القطاعات  اإلقتصادية                      :تعزي ى إعاق   إن غياب األمن يعمل عل

ب ثل  ًاتقري دة، م ي القطاعات الواع توقعة ف نمو الم دالت ال يق مع ة تحق ى إعاق ه الخصوص، عل ى وج ، وعل
ات ال ن والصناعات اقطاع ياحة والتعدي داف   إلس تحقق األه رجح أال ت ن الم ه م ى أن الوة عل تخراجية، ع س

تثمارية    تثمار (اإلس  ما لم ) ات األجانب إستثمارات القطاع الخاص المحلي، و    إستثمارات أجنبية مباشرة، و   إس
 . جادة من قبل الحكومة لتحسين الوضع األمني الداخليًاتكن هناك جهود

 
نظم ال     .٣ ة ال ية          و االستثنائية    متشددة   إزال ية التحت ى ضعف البن ة إل ية التحتية وما      : المؤدي  يعمل ضعف البن

ك من         ى ذل اع يترتب عل ية تطوير القطاع الخاص، وإعاقة النشاط في       إرتف ة عمل ى إعاق تاج عل يف اإلن  تكال
ة  ى المنافس ية عل درة الصادرات اليمن م القطاعات اإلقتصادية وق ل . معظ ون لك اع وينبغي أن يك ن القط م

ام أدوار   اع الع اص والقط ادة         ًاالخ ى زي الوة عل اع، ع ي القط تثمارات ف ادة اإلس ي زي ة ف تكاملة وهام  م
 .في توفير منشئات البنية التحتية بذاتها اإلستثمار

 
ام الضبط القانوني            .٤ ام القضاء ونظ   يعمل ضعف الجهاز القضائي والنظام القانوني مع ضعف          :إصالح نظ

ام،      يذ لألحك ية األراضي، آلها تعمل على إعاقة                   التنف ى ملك نزاعات عل ية، وال وق الملك وعدم التوضيح لحق
ورات و يق تط تثمارتحق ي إس اد الوطن ات اإلقتص ل قطاع ي آ ن  . ات ف امل م رنامج ش اد ب بر إيج ويعت

اطات        تجاري ونش اع ال ا يخص القط ى م اص عل يز خ يه ترآ ع توج ية، م ائية والقانون اإلصالحات القض
 .يإستثماري وإقتصادر العقاري، آل ذلك يعتبر من األمور الهامة من أجل تحقيق نمو األعمال والشه

 
ة         .٥ اءة في تقديم الخدمات العامة يعود إلى ضعف اإلدارة                :إصالحات في مجال اإلدارة العام   إن ضعف الكف

ية    ة المدن ي الخدم خم ف ة والتض ين أداء الخد     . العام ل تحس ن أج عى م ية أن تس ة اليمن ى الحكوم ات فعل م
ستكمال مشروع تحديث الخدمة المدنية وتحسين آفاءة توزيع الموارد، مع مزيد          إالحكومية  وذلك من خالل      

 .جتماعية ونحو التشغيل والصيانةإل نحو القطاعات اإلهتماممن ا
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  الكليأداء اإلقتصادوالنمو اإلقتصادي :  األولالفصل
 

  المقدمة واإلطار.١
 

ية        ة اليمن ة       (طلبت الحكوم د بالحكوم يما بع يها ف ي أن يساعدها في عملية إعداد وثيقة    ) المشار إل نك الدول من الب
م دراس                  إستراتيجية  ك عن طريق تقدي ر،  وذل يف من الفق ر ومصادر النمو اإلقتصادي      ات  التخف تعمقة لظاهرة الفق  م
لذلك، لقد تم إعداد هذا التقرير بالتحديد لتقديم تحليل لمصادر النمو اإلقتصادي في اليمن مع ترآيز خاص           و.  ومعوقاته

ى القطاعات اإلقتصادية الواعدة، عالوة على البيئة التي يعمل القطاع الخاص فيها والقضايا المتعلقة بالحكم              .   الجيدعل
د              ثل في تحدي ذه الدراسة يتم ق التي تقف أمام تحقيق نمو  إن الغرض الرئيسي من ه   ي سريع وفي رسمإقتصادالعوائ

رنامج  ندة(ب نظر،  ) أج يد ال راءات إلصالح بع ذه       و إج ي ه ودة ف ة الموج يود المعوق ة الق ل إزال ن أج ات  م  السياس
ا أقرت به وثيقة إستراتيجية                  .  القطاعات  ن، وهو م تديمة في اليم ية ومس و عال تحقق معدالت نم ومن الضرورة أن ت

 .البطالة والفقر العاليين الموجودين في اليمنات خفض مستوي خفيف من الفقر، وذلك من أجلالت
 

يين األول من هذا التقرير األداء اإلقتصادي في اليمن و يقيم خطط الحكومة التنموية على المد              الجزء   يستعرض   
يد   و المتوسط  دم    .   البع ه يق ا أن يًال مفصًال   آم ية   تحل  الرئيسية،  اإلقتصادية اليمني والقطاعاتلإلقتصاد  للسمات الهيكل

ات       ذه القطاع ام ه ف أم ي تق ات الت د المعوق ية تحدي ك بغ ياتو اإلوذل تملة المكان امح ذا الفصل  .   بم تعرض ه ويس
نمو          ار ال يل مس ي لتحل ار تاريخ اء إط ك إلعط دة وذل يق الوح بل تحق ن ق ي اليم ادية ف ية واإلقتص تطورات السياس ال

د ال       رن الماضي،         اإلقتصادي خالل عق ب تسعينيات من الق  عقد التسعينيات  مع    خاللتجاهات النمو اإلقتصادي     إ زرِّوي
يل تجزئة عوامل النمو     لطلب وإسهامات القطاعات اإلقتصادية، عالوة على التطورات في تلك القطاعات خالل  واتحل

ترة    يذها في                   .  نفس الف دأ تنف ي ب ير اإلصالحات اإلقتصادية، الت يم تأث ه يق ا أن تجاهات إ وسط عقد التسعينيات، على      آم
ك يستعرض ا           نمو اإلقتصادي وآذل ية ال جتماعية على المدى المتوسط، أي الخطة      اإل الخطة اإلقتصادية و     الفصل   وبن

ية و     ية اإلقتصادية وا     إلستراتيجية رؤية ا ال الخمسية الثان ى المدى البعيد حتى عام         إل للتنم ية عل وتعمل .  م٢٠٢٥جتماع
تراتي  ة واإلس تراتيجية        الخط يقة إس داد وث م إع د ت ية، وق ة اليمن تقبلية للحكوم نمو المس تراتيجية ال يه إس ى توج جية عل

 الثاني، فهو يحلل بتفاصيل دقيقة ما هي اإلمكانيات المحتملة لفصلأما ا.  التخفيف من الفقر في إطار تلك اإلستراتيجية  
ا هي القيود الو               .  الزراعة والصناعة والخدمات:  اقفة أمام تلك القطاعات   للقطاعات اإلقتصادية الرئيسية في اليمن وم

ه  ا أن ية آقطاعات  يآم ية الثان ي الخطة الخمس ا ف م تحديده د ت ان ق ية آ ة قطاعات فرع يل ثالث دة"تم بعمق تحل " واع
ثروة السمكية والخدمات       ( ياحة، وال ، من حيث الوصول إلى أهداف النمو المنشودة، باإلضافة إلى قطاع )قطاعات الس

 ).في ظل ما له من تأثير آبير على القطاعات األخرى وعلى الناتج المحلى اإلجمالي آكل(النفط 
 

ي لدراسة            رِّس الجزء الثان د ُآ ئة القطاع الخاص اليمني ومدى قدرته على المنافسة في الخارج في ظل ما          بوق ي
دى المتوس   ى الم ة عل ة الحكوم ي خط ية  ف ن أهم اع الخاص والصادرات م ية(ط أعطي للقط ية الثان ة الخمس ) الخط

ل          ى المدى الطوي رؤية اإلستراتيجية عل وتطوير القطاع الخاص يعد أمر ضروري لتحقيق زيادة في تراآم رأس           .  وال
ا ما يعتبران من األساسيات لتحقيق نمو                ية، وهم رفع اإلنتاج ال ول يعتبر التوجه آما .  ي على المدى الطويل  إقتصادالم

ي        تاح لتحق و سريع للدخل، في بلدان صغيرة مثل اليمن        نحو التصدير مف  الثالث إجراء تحقيق لفصلويستهدف ا.  ق نم
طء تجاوب القطاع الخاص إلجراءات التثبيت اإلقتصادي واإلصالحات الهيكلية في                            ا هو سبب ب رفة م من أجل مع

تائج المسح لعدد ألف منشأة من القطاع الخاص في خمس محافظات في                     .  اليمن  برز ن ه ي ا إن اليمن الذي تم إجراؤه    آم
 عناصر هامة  ينبغي أن تدخل       يقترح أيضًا   لفصلآما أن هذا ا   .   لهذه الدراسة  ًاخصيصم    ٢٠٠١في شهر نوفمبر عام      

ر القطاع الخاص وتحسين أساليب الحكم في                    تقبل، من أجل تطوي تم وضعه في المس د ي رنامج إصالحات ق في أي ب
رابع على التجارة    لفصل ويرآز ا  .  اليمن   الخارجية ومستوى أداء الصادرات في عقد التسعينيات، مع ترآيز خاص            ال

 .على قدرة القطاع الخاص المحلي على المنافسة في خارج اليمن، والتي يرتكز عليها تحقيق نمو الصادرات
 

تائج      في ظل    ي  ن ي  التحل ذه الدراسة   في    أجريت    الت الت تها بالسياسات اإلقتصادية    ه ث م الجزء الثالت، يخت وعالق
ك            ا في ذل  اإلسراع  صالحات في السياسات من أجل    لإل وضع مصفوفة تفصيلية شاملة       بتوصيات حول السياسات، بم
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يق      نمو اإلقتصادي و    افي تحق تدامته على المد  إل وهذه اإلصالحات المقترحة تأخذ في االعتبار .   المتوسط والبعيديينس
ي ة حال ق القائم تملة والعوائ يات المح ي القطاعًااإلمكان دى  ف ى الم ية عل داف خطة التنم ية، وأه ات اإلقتصادية الرئيس

بع اإلصالحات  في                      يد ومدى جدوى وتسلسل تت ى المدى البع رؤية اإلستراتيجية عل ومن ثم .  السياساتالمتوسط وال
تقرير مدخالت لعملية إعداد وثيقة إستراتيجية التخفيف من الفقر، وللمشاورات                ذا الجزء من ال  فالمقصود أن يعطي ه

 . وذوي الشأن حول اإلصالحات اإلقتصادية المستقبلية في اليمنمةبين آل من البنك الدولي والحكو
 

راجعة     نمو اإلقتصادي في اليمن في عقد التسعينيات، توحي بأن ذلك النمو آان متقلب                   إإن م ، وآانت  ًاتجاهات ال
ك التقلب              يِّر الرئيسي لذل ثل المس د آان لبعض   .  العوامل الخارجية تم  إلنخفاض التغييرات الرئيسية في السياسات ولق

ير      ية اليمن تأث ي  ًا صغير  ًامديون نمو اإلقتصادي      ًا وجزئ ى ال ناتج المحلى            .   عل بر مساهم في ال وظل قطاع الخدمات أآ
ي  و            و اإلجمال ا تحقق من نم والمدهش أن نصيب القيمة المضافة للقطاع الصناعي من إجمالي الناتج          .  يإقتصادفي م

ان صغير   ى الرغم مما له من أهمية          ًاآ ن، عل ابهة لليم ذا النصيب في دول مش ان ه ا آ ة بم  في عقد  و ديناميكية مقارن
ان له من إسهام في نمو الناتج المحلي اإلجمالي بأآثر من حجمه النسبي في الناتج اإلجمالي       ا آ تبين .  التسعينيات  وم

ات الطلب  ب              ى مكون ي إل ى اإلجمال ناتج المحل ية تجزئة ال ى   عمل ) ستهالك اإلوعلى وجه الخصوص(أن الطلب المحل
ة عقد التسعينيات، وآان للطلب الخارجي مساهمة ملحوظة لنمو                          أ ى في بداي ناتج المحل نمو لل يق معظم ال سهم في تحق

وعلى وجه .   التجارة وعلى المستوى الكلي في منتصف عقد التسعينيات قطاعالناتج اإلجمالي بعد تنفيذ إصالحات في   
وام   الخصوص ي األع ب الخارجي ف ى الطل ي إل ي اإلجمال ناتج المحل ي ال و ف ن نم ق م ا تحق م م ود معظ ، ١٩٩٦، يع

يراً .  م٢٠٠٠ و ١٩٩٩ ي ما تحقق من تراآم للعوامل                   وأخ ي اإلجمال ناتج المحل و ال يَّر نم د س ، )س المال أالعمالة ور ( لق
البة خالل معظم عقد                       ية س ذي آانت إنتاجية العوامل الكل التسعينيات، األمر الذي يشير إلى وجود مجال      في الوقت ال

 .اإلستثمارتحسين الناتج للقطاعات غير النفطية وليس بالضرورة بزيادة لواسع إلجراء تعديالت هيكلية 
 

ية أهداف        ة اليمن ي على المد           طموحةً  ًاحددت الحكوم ي اإلجمال ناتج المحل نمو ال  المتوسط والبعيد، ولكن هذه     يين ل
ي      بر بع ا تحقق من أداء فعلي للناتج المحلي اإلجمالي، على المستوى الكلي، ومعدالت النمو     ًادة جد األهداف تعت  عن م

د التسعينيات            ي تحققت في عق يذ         .  للقطاعات الت تم تنف م ي ا ل جراء إصالحات هيكلية أعمق على المستويين الكلي         إوم
يق  إن تحق ي، ف ذاوالقطاع دا ه ذه األه ى ه ي الوصول إل ثل ف تحدي، المتم يكون صعب ال نمو، س دًاف لل ن .  ًا ج وتراه

ة أيضًا على توليد نمو    نتيجة ( الطلب الخارجي إنخفاضب ي من خالل زيادة الطلب المحلي مع توقعاتإقتصادالحكوم
نفط          إلنخفاض  تاج ال توقعة في مستويات إن ذا حد      ).  ات م د يضع ه حتماالت النمو المستهدفة ومن الضرورة بذل      إل ًاوق

ود      زيد من الجه رفع الصادرات غير النفطية من أجل تحقيق نمو عال ومستد  الم .  م للناتج المحلي اإلجمالي في اليمنال
ات القطاع الخاص،   إستثمار، مقارنة ب  الحكوميةات  اإلستثماروإضافة إلى ذلك، فإن ترآيز الخطة الخمسية الثانية على          

 .  في اليمن اإلستثماروآفاءة اإلقتصادي الكلي إلستقرار، وقد يؤثر على اًا عاليًايعتبر ترآيز

  التطورات السياسية واإلقتصادية قبل تحقيق الوحدة.٢
 

ية في عام           ة اليمن م تأسيس الجمهوري ، عقب تحقيق الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية         م١٩٩٠ ت
ابقتين        ال القائم             .  اليمن الديمقراطية الشعبية الس ية من اآلم د آانت الوحدة اليمن ة لدى المواطنين      ولق ترة طويل نذ ف ة م

ن،  ا آان يتبعه آل شطر من                          أ  إال اليمنيي ذا األمل تحت م يق ه ابقين سعيا وراء تحق  ة سياسي أجندةن آال الشطرين الس
اد جو من     .  وأيديولوجية  د س ات بين الشطرين، عالوة على تشدد أدت آلها إلى     الشكوك ولق توتر السياسي العالق ، وال

دالع   إ تباآات حد  إن نهما     ش ن بي ة وحربي ية إقتصادبعد ما حدثت تطورات سياسية و  و،م١٩٩٠ي شهر مايو عام     فف.  ودي
ي        ي والدول ى المستويين المحل دأ  عصر جديد من التطورات المثيرة على الصعيدين             عالً تحققت الوحدة ف     ١،عل ا ب  وبه

 .جتماعياإلاإلقتصادي و
 

                                                 
آتشاف النفط في إ، )تحاد السوفيتياإلنهيار إلمثال، نتيجة (نخفاض في مقدار المساعدات الخارجية إ من التطورات، شملت هذه التطورات، مع غيرها     ١

 .ية التي واجهتها آلتا الجمهوريتين مع حلول نهاية عقد الثمانينيات اإلقتصادآال الشطرين السابقين، والصعوبات
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د    تإلق ابقتانناتبعت الجمهوري ي شطري اليمن   الس ن تمام ف ية واإلقتصادية، ًامسارين مختلفي ية السياس  للتنم
نه          ك حققت آل م يجة لذل جتماعية في  إلوتعود معظم المشاآل السياسية واإلقتصادية وا     .  ا نتائج متباينة إلى حد ما     مونت

ي بلد اآلن، جزئ ناتًاال ذه التباي ى ه يرة محكوم.   إل ود آث مالي لعق ن الش ان اليم د آ نظام ملكي إقطاًاولق ا  ب د م عي، بع
ام           إ ية في ع ة العثمان م اإلمام تخلف الهيكلة اإلقتصادية، وبدائية البنية التحتية               .  م١٩١٩نهزمت الدول د نجم عن حك لق

ك بسبب سياسات            وارد البشرية، وذل على آخر إمام حَكم    قامت ثورة   لقد  .  نعزال وغياب التعليم المنتظم   اإلوضعف الم
ام              بل الجيش في ع ية           ،م١٩٦٢ اليمن من ق ية اليمن ة العرب م إعالن الجمهوري بعد ذلك بقليل دخل النظام الحاآم      .    وت

ية أعوام                  ن دامت ثمان ية مع الملكيي د في حرب أهل ام   .  الجدي  ًاتبنت الجمهورية العربية اليمنية نظام      ،  م١٩٧١ في ع
ي  ًايإقتصاد  رغم          ًا مبن ى ال اعدة السوق عل ى ق ة نفسها لعبت دور         من   عل  من خالل إنشاء    اإلقتصاد في   ُا هام ًا أن الحكوم
ئات  ة وتشدد في      إقتصاد  هي ات من  اإلستثمارمزاولة التجارة الخارجية و    ب وآان يسمح .   و القوانين   النظم  وضع  ية عام

ة متشددة منظمة لها                     ة تجاري بل القطاع الخاص، ولكن آانت تخضع لسياسات حماي لقد حققت الجمهورية العربية    .  ق
تقدم في الت         ية بعض ال ل في القطاع                 اليمن ا أق ى حد م ية اإلقتصادية، وإل وآانت مصادر البلد الرئيسية    .  جتماعياإلنم

ة المصدرة            ثل في تحويالت العمال  عالوة على صادرات النفط، التي –والمساعدات الخارجية   ٢للعمالت الصعبة تتم
 .م١٩٨٧بدأت في عام 

 
ي تحت             ان اليمن الجنوب د آ ستولت إن، عندما ا عن قرن ونصف قرن من الزمستعمار البريطاني لما يزيد  اإللق

القوة على مدينة عدن من العثمانيين في عام             يا ب ستعماري على مدينة عدن، والتي   إللقد ترآز الحكم ا   .  م١٨٣٩بريطان
ناء      إ ية آمي ى ما    إآتسبت أهم أما .  تسبته من شهرة آمرآز تجاري بعد أن تم فتح قناة السويسإآستراتيجي، عالوة عل

ية    يم في جنوب اليمن فقد آانت تحكمها أنظمة إقطاعية تقليدية تحت حماية الحكم البريطاني                 بق لم تكن هناك أي    . األقال
ية  م اإقتصادتنم ناء حك نموي إلية أث تخلفة ت ت م بالد ظل ية ال نما بق دن، بي نة ع ي مدي تعمار إال ف ن .  ًاس د آسب اليم ولق

ي  ام  إالجنوب ي ع تقالله ف د أن  ،م١٩٦٧س تولت إ بع ى    س ك عل ي ذل ا ف ا، بم بلد بكامله ى ال ية عل رآة القوم وات الح ق
ي، تم تشكيل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية                  ا السالطين، وبالتال ان يحكمه ي آ يات الت على نقيض الحالة .  المحم

ة العربية اليمنية، لقد ورثت اليمن الجنوبية عاصمة متطورة تطور              تحتية أساسية   ، وآان لديها بنية   ًا جيد ًافي الجمهوري
 . وموارد بشرية متقدمةًا جيدًاوإدارة منظمة تنظيم

 
ا نالت       ة اليمن الديمقراطية الشعبية نظام     إبعدم تقاللها، تبنت جمهوري فكل جانب .  ًا وصارمًا حازمًا اشتراآيًاس

ن من قبل الحكومة، والتي، إضافة إلى ذلك، ق                        تحكم وإدارة آاملي ان يخضع ل امت بمصادرة  من النشاط اإلقتصادي آ
ي   م البريطان ناء الحك ي أقيمت أث روعات الخاصة الت يم المش ع نصف   .  وتأم ادة توزي ًا بإع ة أيض ا قامت الحكوم آم

ي   يم وف ي التعل تثمار ف ي اإلس دأت ف ك، وب بل ذل ة ألي أراضي ق م تكن من األسر المالك ية ألسر ل األراضي الزراع
ية أخرى  إخدمات    ية ضعيفة، على إقتصادالتي آانت متبعة في اليمن الجنوبي نتائج إال أنه نجم عن السياسات    .  جتماع

ا تحقق من نجاح نسبي في تنمية الموارد البشرية                   رغم مم أخفقت في تحقيق آل أهدافها في ، آما  )الصحة والتعليم (ال
ئ            ثروة السمكية والموان زراعة وال  تشكل  نخفضت تحويالت العمالة في الخارج، والتي آانت        إو.  إصالح قطاعات ال

ة، في آخر سنوات عقد الثمانينيات من القرن الماضي، ومع إنخفاض المساعد       وارد الحكوم ي نصف م المالية ات حوال
أة بشكل               اد السوفيتي فج ا االتح ان يقدمه ي آ من الناتج  % ١٨٠ هنحداري، وصلت المديونية الخارجية إلى ما نسبت      إالت
 .المحلي اإلجمالي بحلول نهاية عقد الثمانينيات

  مسارات النمو اإلقتصادي في الشطرين السابقين-أ
 

يق  من الصعب وضع تصور        نمو اإلقتصادي للشطرين السابقين في فترة ما قبل الوحدة، بسبب             إل  دق تجاهات ال
ي                    ى وجه الخصوص في اليمن الجنوب يانات مفصلة، وعل ر ب د     ٣.عدم توف  في نمو   ُا ملحوظ ًاشهد آال البلدين تذبذب       فق

                                                 
 ).٢٠٠١(راجع البنك الدولي . في الجمهورية العربية اليمنية تعمل خارج اليمن%) ٣٠الي وح(منية لقد آانت نسبة عالية من القوى العاملة الي      ٢
آما هو الحال في آثير من األنظمة اإلقتصادية المبنية على التخطيط المرآزي، آانت الحسابات القومية في اليمن الجنوبي ترآز على إجمالي الدخل      ٣

إال أنه .  حتساب الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ولكن ليس هناك أي مهمش للناتج المحلي اإلجماليإآان يتم القومي وصافي المنتج المادي و
 .م١٩٨٩–١٩٧٠ لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي لبعض األعوام خالل الفترةيين آانت هناك بعض التقديرات لدى صندوق النقد والبنك الدول



 ١١ 
 
 

ي ا     ناتج المحل ي خالل الفترة من    ال عتمادهما على تحويالت العمالة في الخارج      إل وذلك نتيجة     ،م١٩٩٠ –١٩٧٠إلجمال
بي               .  والمساعدات الخارجية    و عال نس دل نم تع آال الشطرين بمع د تم د      ًاوق بعينات  في عق اجم من الطفرة     الس ك ن ، وذل

ي شهدتها دول الخليج   في  %٧٫٩دل ـــعـو في آال الشطرين إلى معينات وصل النمبوبحلول وسط عقد الس.  النفطية الت
م       [السنة    ي رق د شهد آال البلدين تباطؤ في النمو اإلقتصادي  عقب إ             )].  ١-١(رسم بيان ات أسعار النفط في    نخفاضولق

الت الم      م تحوي ي حج بوط ف يجة له ك نت يات، وذل د الثمانين نعق ا .غتربي يجة    إ  آم ًا نت ادي أيض نمو اإلقتص نخفض ال
رغم من اختالف مصادر المساعدات الخارجية التي آان يتلقاها آل شطرٍ                  ،  دات الخارجية   المساع  إلنخفاض  ى ال   عل
ى حد    نمو اإلقتصادي  لليمن الشمالي في عقد الثمانينيات آان أدنى من ما آان عليه في العقد                      ٥٤.هعل رغم من أن ال بال
بق ذي س ية   إ، هال و صغيرة وإيجاب دالت نم تفظ بمع بلد أن تح تطاعت ال الس دخ ذا العق ي  .  ل ه بات ف دة التقل ت ش وآان

 .يب من ما آانت عليه في اليمن الجنوًامستويات النمو في اليمن الشمالي أقل نسبي
 

 قتصادي في اليمن قبل وبعد الوحدةإلالنمو ا) ١-١(رسم بياني رقم 
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 على مستوى اإلقتصاد الكلي في الموازين باإلختالل  آال الشطرين السابقين في عقد الثمانينيات إقتصادتسم إلقد  
ك بشكل رئيسي ناجم عن عجز الموازنة العامة المتزايد             ان ذل رتفع اإلنفاق الحكومي آنسبة    إففي اليمن الجنوبي،    .  وآ

دل              ي من مع ي اإلجمال ناتج المحل د الس        % ٤٩من ال في عقد الثمانينيات، بدون أي % ٧٧نات إلى  بعيفي السنة في عق
ادات    بة    زي  %٢٠من محلي اإلجماليـاتج الـسبة من الن ـرتفع عجز الموازنة آن   إ وبالتالي    ات الحكومة،  في إيراد    مواآ

من  % ١٦ من ًارتفع اإلنفاق الحكومي في اليمن الشمالي سابق      إوعلى نحو مشابه،    .   نفس الفترة  خالل%  ٣٦إلى نسبة   
ي في عقد الس         ي اإلجمال ناتج المحل % ٣رتفع عجز الموازنة من نسبة      إت، و في عقد الثمانينيا  % ٣٥نات إلى نسبة    بعيال

ى نسبة             ي إل ي اإلجمال ناتج المحل قوم تآال البلدين ة في ك المرآزيو البنتولقد آان.   نفس هذه الفترةخالل% ١٣من ال
ام مزدوجة             ى أرق ذي أبقى التضخم بنسب وصلت إل ك العجز، األمر ال تمويل ذل ك  .  ب يات     إوآذل ع حجم المديون رتف

تو ى مس ية إل ة الخارج ير قابل نإل ليات غ ال البلدي ي آ تدامة ف نوات  .  س ول الس ن، بحل ك، أن آال البلدي ى ذل أضف إل
يان من تضخم عدد العاملين في الخدمة المدنية، وأنظمة تجارية مقيدة للنشاط،                        ا يعان يات، آان د الثمانين األخيرة من عق

 .وأسعار صرف للعملة بقيمة مبالغ فيها

 التسعينيات النمو اإلقتصادي في عقد .٣
  

ابات          يان الحس ى ب ناء عل ية ب ة    القوم ثاً   المعدل ية         حدي ة اليمن حول عملية إعداد   ) أ(راجع الملحق     [ في الجمهوري
رتفع  إ ثم  ،م١٩٩٤ –١٩٩١ في السنة خالل الفترة  %٤٫١بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ]  القوميةالحسابات 

  %٤٫٦ إلى نسبة  وبعد ذلك تراجعت سرعته ،م١٩٩٧ – ١٩٩٥ الفترة في السنة خالل% ٨٫٨سبة ـحتى وصل إلى ن    
ترة          ترة العقد آكل،    خالل  و  .م٢٠٠٠-١٩٩٨في السنة خالل الف  ٥٫٥  بلغ معدل زيادة الناتج المحلي اإلجمالي نسبة         ف

                                                 
المـساعدات الخارجية للجمـهورية العربـية اليـمنية تأتي من المـملكة العربية السـعودية والكويت، بينما آانت المسـاعدات اإلقتصادية       آانت معظم  ٤

 .والعسكرية لجمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية تأتي من اإلتحاد السوفيتي السابق



 ١٢ 
 
 

 ومجموعة  ًالخفضل من متوسط معدل النمو لمجموعة الدول األقل د         أ وبالمقارنة، فإن معدل النمو هذا      .   في السنة    %
يم الشرق األوسط وشمال إفريقيا             دول في إقل ، بالرغم من أنه يلي معدالت النمو لكل )]٢ –١(أنظر رسم بياني رقم  [ال

أضف إلى ذلك، على الرغم من ما تحقق من نمو   .   اإلقليم أداء في    من مصر وتونس، وهما البلدان اللذان حققا أفضل          
 فإنه لم    ،م٢٠٠٠ –١٩٩٠سنويا خالل الفترة    % ٤ع معدل نمو السكان البالغ تقريبا       جيد في الناتج المحلي اإلجمالي، م     

دل زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى الفرد إال بنسبة             تحقق مع راجع [ نفس الفترة خاللي السنة  ف%١٫٥ ي
 )].١ -١(اإلطار رقم 

 ةاليمن والدول المشابه: تنمو الناتج المحلي اإلجمالي في التسعينيا: )٢-١(ي رسم بيان
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 فترة ما قبل اإلصالحات والصدمات على المستوى الكلي: بداية عقد التسعينيات.  أ
 

نمو في اليمن معمم              م يكن نمط ال ى آل سنوات فترة عقد التسعينيات، فقد شهدت الفترة              ًا  ل  م١٩٩٤-١٩٩٠ عل
د من ا     يرة في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوية                    العدي بات آب ك، حدثت تقل يجة لذل ، لقد  أوًال. لصدمات، ونت

ى النشاط الزراعي في عام             اف عل ة الجف ي  . م١٩٩١ و١٩٩٠ يأثرت حال ، م١٩٩١، عقب حرب الخليج في عام  ًاثان
ية الموجودة في الخارج                    إنخفاض حدث    ة اليمن اد في حجم تحويالت العمال  وعاد إلى  وفي المساعدات الخارجية،   ح

يج            ون في دول الخل انوا يعمل ترب آ يون مغ ع ذلك،  .  اليمن مل  بما  ستعاد نمو الناتج المحلي اإلجمالي عافيته بقوة،إوم
دل        ى مع زيد عل ام     % ٨ي ث  . م١٩٩٢في ع د ما تحملته اليمن من تكاليف ًاثال أولية باهظة من أجل تحقيق الوحدة،  ، وبع

  على مستوى الفرد الدخل القومينمو معدالت):  ١ – ١(إطار رقم 
 

، مقارنة بمعدل   ًأصغير  ًاإن وجود نمو سكاني مرتفع في اليمن يعني أن النمو الفعلي للناتج المحلي اإلجمالي على مستوى الفرد آان نمو                  
ى المستو              ي عل ي اإلجمال ناتج المحل ي لل نمو الفعل ي  ال ناتج المحلي اإلجمالي نمو     .  ى الكل نمو لل دل ال د ظل مع  خالل الفترة من ًا إيجابيًالق

ناتج     إ، ولكن    م٢٠٠١ –١٩٩١ ام               القومي  نخفض ال الفعل في ع رد ب ى مستوى الف ي عل    لعودة وذلك آان أيضًا نتيجة (م١٩٩١ اإلجمال
باً        ي تقري ترب يمن يون مغ يج    مل نخفض معدل نمو الناتج القومي اإلجمالي على      إو.  م٢٠٠١م   وعا ١٩٩٤، وعام   ١٩٩٣، وعام   ) من الخل

 .م٢٠٠١ و١٩٩٩، ١٩٩٤، ١٩٩٣، ١٩٩١ام وع األمستوى الفرد في
 

     ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ 
 ١٫٨ ٥٫١ ٣٫٦ ٤٫٩ ٨٫١ ٥٫٩ ١٠٫٩ ٢٫٢ ٤٫١ ٨٫٣ ٢٫٠  (%)معدل نمو الناتج اإلجمالي المحلي 

 ١٫٠- ٢٫٤ ٠٫٩ ٢٫٠ ٥٫١ ٢٫٩ ٧٫٥ ١٫١- ٠٫٧ ٤٫٩ ٩٫٧- (%)مو الناتج اإلجمالي المحلي للفرد معدل ن
 ٠٫٥- ٢٫٨ ٢٫٨- ٨٫٧ ٧٫٨ ٥٫٥ ٨٫٤ ٧٫٢- ٠٫٤- ٥٫٩ ١٣٫٤-  (%)معدل نمو الناتج اإلجمالي القومي 
 ٤٦٠ ٤٢٠ ٣٩٠ ٣٨٠ ٣٣٠ ٢٨٠ ٢٧٠ ٢٩٠ ٣٧٠ ٣٩٠ .. $US)  (الناتج اإلجمالي القومي بالدوالر 

 

واردة أعاله، لو تم           وي تقديرات ال ل من ال نمو أق لذلك، فإن .  ستخدام تقديرات الحكومة لمعدالت النمو السكاني إمكن أن تكون معدالت ال
دول أخرى مماثلة، يبدو أنه أقل، لو تمت على أساس  نصيب الفرد من الدخل                     ة ب نمو لليمن مقارن حول بحث ) ب(راجع الملحق [أداء ال

 ].تقديرات معدالت النمو السكانيموضوع الفوارق في 
 

 . الموظفينالبنك الدولي وتقديرات: المصدر



 ١٣ 
 
 

ة ع     تقرار  دمأدت حال ام               إس ية في ع ى حرب أهل يرة في                ،م١٩٩٤ السياسي إل ائر آب ك من خس ى ذل ا ترتب عل  مع م
تلكات    ي المم ير ف ار آب دل      .  األرواح ودم ى مع ناتج إل و ال راجع نم ارع ت ي تس ام  % ٢٫٢ وبالتال ي ع   ،م١٩٩٤  ف

 من   %١٨٫٥ سط ما يعادل   ووصل العجز في الحساب الجاري في المتو            . ًا ملحوظ  ًارتفعت نسبة التضخم إرتفاع       إو
ناتج المحلي اإلجمالي في السنة خالل الفترة من    جز الموازنة نسبة ـ بلغ ع ،م١٩٩٤ وبحلول عام  ،م١٩٩٣ –١٩٩١ال

دل التضخم                % ١٥ غ مع ي، وبل ي اإلجمال ناتج الحل وبعد جهود أولية   .  ، وصعد حجم المديونية الخارجية      %٧١من ال
ترة            ة الف تحرير األسعار في بداي المالية من خالل    اإلختالالت    قامت الحكومة اليمنية بالتعامل مع         ،م١٩٩١–١٩٩٠ل

ك من خالل تقييد الواردات واإلستثمارات و أسعار                  ى اإلقتصاد وذل م مباشرة عل  تحويل  صرفوضع إجراءات تحك
ائدة      ام     .  العمالت وأسعار الف ار فائدة وأسعار اتُّخذت بعض الخطوات من قبل السلطات لتحقيق أسع     ،   م ١٩٩٤وفي ع

 )].١ –١(راجع الجدول رقم [صرف أآثر واقعية 
 

 م٢٠٠٠–١٩٩١ية على المستوى الكلي في اليمن للفترة إقتصادمؤشرات ):  ١–١(جدول رقم 
 عجز الموازنة

من الناتج المحلي (% 
 )اإلجمالي

القيمة المضافة  (%)التضخم 
 (%)النفطية 
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-١٩٩٨ ٤٫٩ ٥٫٤ ٢٫٥ ١١٫٥ ٧٫٩ 
١٩٩٩ ٣٫٧ ٢٫٩ ٧٫٨ ٨٫٠ ٠٫١ 
٢٠٠٠ ٥٫١ ٤٫٧ ٧٫٢ ٨٫٥ ٧٫٩ 

 .)- LDBقاعدة البيانات الحية(البنك الدولي :  المصدر
 

 )م٢٠٠٠ – ١٩٩٥(النمو اإلقتصادي أثناء فترة اإلصالحات .   ب
 

ن     ا بي ي م اد ف نها بشكل ح ة م تائج المحقق زيج السياسات والن ن م د تباي د تفترلق ي النصفين األول واألخير لعق
يذ برنامج                          ف.  التسعينيات  ية في تنف ة اليمن د التسعينيات، شرعت الحكوم تقرار السياسي في وسط عق يق اإلس  ًامع تحق

إلقتصاد قد هدف البرنامج هذا إلى رفع قواعد لو.  م١٩٩٥ اإلصالح اإلقتصادي وذلك في بداية عام للتثبيت و    ًاطموح 
ناء يعمل ب ي ل ى ًاوطن وده القطاع الخاصإقتصادات عل يق .   السوق ويق ية تحق ى عمل برنامج عل ز ال ا رآ تآم  التثبي

عار        ام أس ية وإصالح نظ ة الحكوم ي الموازن الت ف راء تعدي تجارة، وإج عار وال ر األس ادي، وتحري  صرفاإلقتص
م تشديد السياسات النقدية              .  العمالت  ائدة وت ر أسعار الف م تحري  الريال اليمني بشكل حاد، فخفض سعر صروتم  .  وت

ك ب  و ا يحدده السوق وتم تبني إجراء تعويم سعر الصرف                    ذل ى م ناء عل تحديد أسعار الصرف للعمالت ب إدخال نظام ل
ريال في عام    وتم .   آما تم تنفيذ عدد من اإلصالحات الهيكلية، وتم تخفيض رسوم التعريفة وتبسيط هيكلها              ،م١٩٩٦ لل

  اإلقتصادية والبنوكالمنشئاتاإلستثمارات، وآذلك تم البدء في برنامج خصخصة لبعض   آذلك تخفيف النظم الخاصة ب    
ية  م إدخال نظم        . الحكوم ية    وت نوك          رقاب ال الب ثر صرامة لتنظيم أعم م  ١٩٩٧ –١٩٩٥أضف إلى ذلك أن الفترة      .  أآ

ير في حجم المديونية الخارجية، فعقب عملية إعادة جدولة الديون في نادي                   ، م١٩٩٦ باريس في عام   شهدت خفض آب
بته             إ ا نس ية الخارجية من م ي اإلجمالي في عام        % ١٧٣نخفضت المديون ناتج المحل بحلول % ٨٠ إلى   م  ١٩٩٦ من ال

من قيمة الصادرات % ٣٢نخفضت المستحقات لخدمة الدين من حوالي ما آانت قد بلغت نسبتها       إو  م١٩٩٩نهاية عام   
 ٥%.١١إلى نسبة 

 
 

                                                 
 ).٢٠٠١(الدولي  وصندوق النقد )٢٠٠١  (راجع أيضًا البنك الدولي     ٥



 ١٤ 
 
 

 )م٢٠٠٠ –١٩٩٠(قتصادي في اليمن إلالتثبيت عملية انتائج  ):٣–١(رسم بياني رقم 
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العجز المالي (نسبة من الناتج المحلي)
محور األيمن) ل لى ا نسبة ع التضخم (
لي اإلجمالي) مح ل تج ا لنا من ا نسبة   ميزان الحساب الجاري (

 
ام  إ ي ع رد ف م مف ى رق تى وصلت إل ي اإلنخفاض ح بة التضخم ف تمرت نس ا يعكس نجاح ،م١٩٩٧س ي ًا بم  ف

ة          ة العام ي بلغت في المتوسط نسبة        (تخفيض عجز الموازن ، األمر  )من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة     %  ٢٫٥ الت
اح      ذي أت و العرض   لتضييق   ال نقدي  نم ي رقم    [ ال ستجابة لما اُتخذت من إجراءات لتحقيق إ  ٦)].٣ -١(راجع رسم بيان

اً         تثبيت  في % ١٤بمعدل  ( بما تحقق من نمو في القيمة المضافة في قطاع النفط             اإلقتصادي ومن  إصالحات ومدعوم
 –١٩٩٥(في السنة خالل الفترة     % ٨٫٣ إلى   ، تعافي نمو الناتج المحلي اإلجمالي حتى وصل إلى متوسط نسبته           )السنة 
أنظر رسم بياني   [في السنة خالل نفس الفترة      % ٧٫١، وتحسنت القطاعات غير النفطية محققة معدل نمو بلغ          )م١٩٩٧

م    ي اإلجمالي إلى             )].  ٤ – ١(رق ناتج المحل و ال م تراجعت سرعة نم  وذلك   ،م٢٠٠٠ –١٩٩٨خالل الفترة     %٤٫٦ ث
ن        بوط أسعار ال ام      بسبب ه راجع  م  ١٩٩٨فط في ع و        وت ام           ا سرعة نم وعمل .  م١٩٩٩لقطاعات غير النفطية في ع

اع  التثبيت مؤشرات  آما أن م على تحسين المؤشرات اإلقتصادية على المستوى الكلي ٢٠٠٠ أسعار النفط في عام      إرتف
ام     .  ستمرت في التحسن     إ اإلقتصادي  ة وأرصدة الحساب ا          ٢٠٠٠وفي ع ة العام لجاري على فائض    حافظت الموازن

 .في السنة% ١٠قياسي، وظلت نسبة التضخم منخفضة بنسبة 
 

 )م٢٠٠٠–١٩٩٠(قتصادي إلالتثبيت النمو قبل وبعد عملية ا): ٤–١(رسم بياني رقم 
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 . لبعض التعديالت في األسعار المحددة إداريًانخفض التضخم ببطء في بداية تني البرنامج وذلك نظرًاإ    ٦



 ١٥ 
 
 

 )م٢٠٠٠ –١٩٩٠(إسهام القطاعات في نمو الناتج المحلي اإلجمالي والنمو اإلقتصادي .  ج
 

ي م ير ف ير آب م يحدث أي تغي عينياتاهمة اسل د التس ي عق ي ف ناتج الكل وظل قطاع .  لقطاعات اإلقتصادية لل
يد            ى حد بع بر، إل .  م٢٠٠٠ –١٩٩٠من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة       % ٤٨شكل   حيث   الخدمات المساهم األآ

ذه     و بر ه ى نسبياً  ألالنسبة ا  تعت دل مجموعة  وأعلى من مع  %) ٤٢( ًال مجموعة الدول األقل دخ    اتها من نظيرقارنة ب  م عل
يم الشرق األوسط وش         %)٥١(ط  ـوهي تقارن بالنسبة لمجموعة الدول ذات الدخل المتوس       %) ٤٦(مال إفريقيا   ـدول إقل

ترة    خالل  د تأخر معدل نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات                ٧. نفس الف ي، لق ناتج الكل ى ال رغم من سيطرته عل ى ال  عل
ه قطاع       ا حقق زراعة و الصناع     اوراء م و بنسبة          ، الل  ة ال دل نم يمة المضافة في الفترة        % ٥ذان سجال مع  – ١٩٩١للق

ا أن إسهام قطاع الخدمات في نمو الناتج المحلي اإلجمالي آان أقل من حجمه النسبي في ذلك الناتج على                 ،م٢٠٠٠  آم
 )].٢-١(راجع الجدول رقم [المستوى الكلي 

 

 )م٢٠٠٠–١٩٩١(المحلي اإلجمالي في اليمن  في الناتج  اإلقتصاديةإسهام القطاعات): ٢–١(جدول رقم 
 

١٩٩١-
 م٢٠٠٠

١٩٩٥-
 م٢٠٠٠

١٩٩١-
 م١٩٩٤

 القطاع 

 الناتج المحلي اإلجمالي الكلي (%)معدل النمو  ٤٫٨ ٦٫٤ ٥٫٩
  -:الزراعة (%)معدل النمو  ٦٫٣ ٥٫٨ ٥٫٩
  (%)نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ٢٢٫١ ١٧٫٨ ١٩٫٠
  (%) الناتج المحلي اإلجمالياإلسهام في نمو  ١٫٤ ١٫٠ ١٫١
  (%) نسبة من  نمو الناتج المحلي اإلجمالي  ٢٨٫٩ ١٦٫٠ ١٩٫٣
 -:الصناعة (%)معدل النمو  ٤٫٤ ٨٫٨ ٧٫٣
  (%)نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ٢٣٫٣ ٣٧٫٦ ٣٣٫٣
  (%) إسهام في نمو الناتج المحلي اإلجمالي ١٫٠ ٣٫٣ ٢٫٤
  (%) و الناتج المحلي اإلجمالي نسبة من نم ٢١٫٠ ٥١٫٩ ٤١٫٤
 -:الخدمات (%)معدل النمو  ٤٫٤ ٥٫٤ ٥٫٠
  (%)نسبة الناتج المحلي اإلجمالي  ٥٤٫٧ ٤٤٫٦ ٤٧٫٧
  (%) إسهام في نمو الناتج المحلي اإلجمالي ٢٫٤ ٢٫٤ ٢٫٤
  (%) نسبة من نمو الناتج المحلي اإلجمالي  ٥٠٫١ ٣٧٫٣ ٤١٫٠

 .لدولي على أساس قاعدة البيانات للبنك الدوليتقدير موظفي البنك ا:المصدر
 

ناتج         يكل ال ي  إن السمة المدهشة له ي هو صغر ن       المحل .  القطاع الصناعي من الناتج المحلي اإلجمالي     سبة   اليمن
دول المصدرة للنفط خالل عقد التسعينيات، آانت حصة القطاع الصناعي                رغم من آون اليمن أحد ال ى ال بنسبة(وعل

ن     %٣٢٫٧ ي     من ال ي اإلجمال  والدول   مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض،    في  أقل من معدل هذه الحصة      ) اتج المحل
ية  نوباإلفريق ياج يم الشرق األوسط وجنوب إفريق ان نصيب  ٨. الصحراء ودول إقل د آ ى وجه الخصوص، لق  وعل

ي                ي الكل ي اإلجمال ناتج المحل ية من ال ي نصف نصي         %)٩(الصناعات التحويل ذا القطاع نفس      يساوي حوال  في  هب ه
ية      دول اإلفريق نمو في القيمة المضافة للقطاع الصناعي في التسعينيات                    . الصحراء  جنوب   ال دل ال ان مع ك، آ ع ذل   وم

 )].٣ –١(الجدول رقم  [ًالالصحراء ومجموعة الدول األقل دخجنوب أعلى في اليمن من مجموعة الدول اإلفريقية 
 

النمو في فترة ما بعد وتيرة رتفعت إثم م  ١٩٩٤–١٩٩١ الفترة خالل%  ٤٫٤ نمى النشاط الصناعي بنسبةلقد  
 في  %٥٫٥ ثم تراجعت سرعته إلى  ،م١٩٩٧–١٩٩٥خالل الفترة % ١٥ معدل نمو بنسبة ًا مسجلت ، م١٩٩٤ حرب

وتميز  في السنة، % ٧٫٣ وآان معدل نمو القطاع الصناعي في العقد آكل بنسبة  .م٢٠٠٠–١٩٩٨السنة خالل الفترة 
بديناميكية قوية ألن إسهامه في نمو الناتج المحلي اإلجمالي بلغ أآثر مما يوازي نصيبه النسبي من الناتج المحلي 

                                                 
 ..)لخإ، المغتربينالنفط، تحويالت (هناك  من يجادل بأن السبب وراء حجم قطاع الخدمات الكبير هو آبر حجم اإلقتصاد االستئجاري   ٧
، األمر الذي أدى إلى رفع معدل هذا النصيب للعقد آكل، وقد بلغ هذا النصيب نسبة م٢٠٠٠ و١٩٩٩ في عام ًاجد  ًالصناعي عاليآان نصيب القطاع ا  ٨

 .م١٩٩٨-١٩٩٥ خالل من الناتج المحلي اإلجمالي فقط% ٣٠



 ١٦ 
 
 

قطاعي النفط والتعدين نصف ناتج القطاع الصناعي في شكل و. اإلجمالي، خاصة في آخر سنوات عقد التسعينيات
 .اليمن في عقد التسعينيات

 
 .ام الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي في اليمن ودول أخرى مشابهةإسه): ٣-١(جدول رقم  .

 م١٩٩٧-١٩٩١متوسط نصيب اإلسهام في الفترة 
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اليمن ٢٦٫٨  ٦٫٥ ٩٫٠ ٤٫٠ ١٧٫٨ ٨٫٥
 البلدان ذات الدخل المنخفض ٢٩٫٩ ٢٫٤ ١٨٫٥ ٢٫٣ ١١٫٥ ٢٫٦
 البلدان ذات الدخل المتوسط ٣٦٫١ ٤٫١ ٢٤٫٥ ٦٫٠ ١١٫٦ ٠٫٨

 الشرق األوسط و شمال أفريقيا ٤٠٫٩ * ٢٫٦ ١٢٫٩ * ٣٫٤  ٢٨٫٠ * ٢٫٣ 
 البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ٣٧٫٦ ٥٫٣ ٢٧٫٥ ٨٫٦ ١٠٫١ ١٫٥-
 أفريقيا جنوب الصحراء ٢٩٫٧ ١٫٢ ١٥٫٧ ١٫١ ١٤٫٠ ١٫٣
 المنخفض و المتوسط البلدان ذات الدخل ٣٥٫١ ٣٫٨ ٢٣٫٥ ٥٫٤ ١١٫٦ ١٫١

 ).١٩٩٧-١٩٩١(متوسط للفترة * 
 .SIMA, WDIحتسابها بناء على معلومات مستقاه من البنك الدولي، إتم :  المصدر

 
ناتج المحلي اإلجمالي،           شكلت     زراعة في ال يمة المضافة لقطاع ال    ما نسبته،م٢٠٠٠- ١٩٩٠ خالل الفترة  الق
ذا النصيب    .  في السنة  % ١٩٫٥ ان ه دول األق          أوآ يل من النصيب النظير له في مجموعة ال ل بقل د   ًالل دخ ق  في عق

بالغ   (التسعينيات      نه آان أآثر بكثير من معدل هذا النصيب لمجموعة دول إقليم الشرق األوسط وشمال                %)٢٧ال ، ولك
ية                وارد المائ ي من شح الم ي تعان يا الت بالغ   (إفريق رغم من أن إسهام القطاع الزراعي يعتبر إسهام     %).  ١٣٫٥ال  ًاوبال

بي  ًاصغير  ا      ًا نس ذا القط بته        ، إال أن ه ا نس ر م ة، وآذا يوفر     % ٥٨ع يوف وى العامل  دخل ومعيشة  مصدرمن التشغيل للق
ي    ي السكان     % ٧٧لحوال ناتج المحلي اإلجمالي في عقد التسعينيات                  .  من إجمال و ال ان إسهام القطاع في نم  مواآبًاوآ

 . لنصيبه النسبي من الناتج المحلي اإلجمالي على المستوى الكلي
  

  وعوامل اإلنتاجمكونات الطلبللمحلي لليمن   تجزئة الناتج ا.٤

 تجزئة الطلب ونمو الناتج المحلي   .أ
 

ية   ات الطلب              إن عمل ي لمكون ي اإلجمال ناتج المحل وعلى وجه الخصوص   ( تكشف بأن الطلب المحلي        تجزئة ال
ي خالل الفترة                  ) ستهالك إلا ي اإلجمال ناتج المحل و ال  الخارجي وقد ساهم الطلب .  م١٩٩٣–١٩٩١ساهم في معظم نم

نوات        ك الس الل تل ي خ ي اإلجمال ناتج المحل و ال ي نم البة ف اهمة س ي    .  مس الحات ف يذ إص د تنف اع وبع تجارة قط ال
د التسعينيات  ساهم الطلب الخارجي في نمو الناتج                ي في منتصف عق ى المستوى الكل واإلصالحات اإلقتصادية عل

ي اإلجمالي   ود معظم نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى الطلب الخارجي    وعلى وجه الخصوص، يع   .   إسهامًا آبيراً  المحل
وام  ي األع د تو.  م٢٠٠٠ و ١٩٩٩، ١٩٩٦ف ي    ت وقعق ب الخارج توى الطل ية أن يضعف مس ية الثان ة الخمس الخط

توقع من هبوط في اإلنتاج النفطي              ( ا هو م ك بسبب م وتسعى الخطة لتحقيق أهداف النمو من خالل االعتماد فقط ) وذل
ا    ى مكون ية      عل تثمار   (ت الطلب المحل د يعمل ذلك على وضع حد للنمو المؤمل فيه في المستقبل        ).  االستهالك واإلس وق

ع الصادرات غير النفطية أهمية في تحقيق معدل نمو عالي ومستد                  بذولة نحو رف ود الم م للناتج المحلي اوسيكون للجه
ي  بدو أيضًا أن الحكومة تراهن على وقوع إنخفاض آبي          .  اإلجمال ر في معدل نمو الواردات، األمر الذي ال يتفق مع          وي

 )].٤-١(راجع الجدول رقم [ما ُيستهدف من معدالت نمو عالية للناتج المحلي اإلجمالي على المدى المتوسط 
 
 



 ١٧ 
 
 

 (%)تجزئة نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحسب مكونات الطلب ): ٤-١(جدول رقم 
 

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  

  الفعلي المستهدف في الخطة الخمسية الثانية

-٨٫٤ ١٥٫٨ ٢٫٠- ١٫٧- ٢٫٠- ٢٫٠- ٢٫١ -١٣٫٤ -٠٫٥ ١٨٫٢ -٣٫٣ ٨٫٩ -٧٫٧  صافي الصادرات ١٦٫٥- ٢٫١-
-١٠٫٠ ١٦٫٨ ١٫٥- ٠٫٩- ٠٫٩- ١٫٢- ١٫١ -٦٫٩ ٠٫١ ١٩٫٠ ١٠٫٠ ٠٫٦ ٢٫٥  الصادرات ٠٫٣- ٠٫٧-
١٫٦ ٠٫٩ ٠٫٥ ٠٫٨ ١٫٢ ٠٫٨ ١٫٠ ٦٫٦ ٠٫٦ ٠٫٨ ١٣٫٣ -٨٫٣ ١٠٫١  الواردات ١٦٫٢ ١٫٤
٢٫٨- ١٣٫٠- ٣٫٦ ٤٫١ ٤٫٤ ٤٫١ ٤٫٥ ١٦٫٨ ٣٫٨ -١٦٫٣ ١١٫٩ -٥٫١ ١٣٫٧  االستهالك ١٩٫٧ ٥٫٦
١٫٩- ٢٫٣ ٢٫٨ ٣٫١ ٣٫٣ ٣٫٤ ٣٫٧ ١٫٦ ٤٫٨ ٤٫٠ ٢٫٢ -١٫٧ -١٫٩  اإلستثمار ١٫٣- ٤٫٩
٣٫٧ ٥٫١ ٤٫٤ ٥٫٥ ٥٫٧ ٥٫٦ ٦٫١ ٤٫٩ ٨٫١ ٥٫٩ ١٠٫٩ ٢٫٢ ٤٫١ معدل نمو  الناتج  ٢٫٠ ٨٫٣

 المحلي اإلجمالي
 .تقديرات موظفي البنك الدولي، مبنية على بيانات الجهاز المرآزي لإلحصاء والخطة الخمسية الثانية:  المصدر

 الكليةنتاجية العوامل إونمو الناتج لعوامل اإلنتاج تجزئة .  ب
 

د   رات إج    لق ى تقدي م الحصول عل ي إنتاجية ال   ت Cobb-Douglas)   (  إنتاجادلةـتخدام معـسإب عوامل لليمن  ـمال
دة    ستنتاجات قوية، إالوصول إلى   منعان   ي  والذان  الزمني ها البيانات وتسلسل   قاعدة ضعفو برغم     ٩. الكالسيكية –الجدي

ان تراآم الع                        ي آ ي اإلجمال ناتج المحل نمو ال يِّر األساسي ل ه من الواضح أن المس في ) العمالة ورأس المال  (وامل  إال أن
ناك مجال واسع  أن ه ا يوحي ب د التسعينيات ، مم ترة عق البة لمعظم ف ية العوامل س ي إنتاج ذي آانت إجمال الوقت ال

ى زيادة                         دون الحاجة إل ناتج للقطاعات غير النفطية ب ية لتحسين ال راجع [اإلستثمار  معدالت  إلجراء إصالحات هيكل
 .])٥-١(الجدول رقم 

 

 )TFP(تقدير إنتاجية العوامل الكلية ): ٥-١( رقم جدول
 

 (%)معدالت النمو  )TFP(التقديرات 
 ي*١٫٥ =٠ك
α= ٠٫٧ 

 ي*١٫٥ =٠ك
α= ٠٫٤ 

 ي=٠ك
α= ٠٫٧ 

 ي=٠ك
α= ٠٫٤ 

 ٢/ي = ٠ك
α = ٠٫٧ 

 ٢/ي = ٠ك
α = ٠٫٤ 

الناتج المحلي  التوظيف اإلستثمار
 اإلجمالي 

 
 
 السنة

-١٩٩١ ٢٫٠ ٣٫٣ ١٤٫٤ ٨٫٩- ٥٫٢- ٣٫٩-- ٢٫٧- ٢٫٠- ١٫٧ 
١٩٩٢ ٨٫٣ ٣٫٤ ٤٫٣ ٥٫١- ٠٫١- ٠٫٥ ٢٫٧ ٢٫٨ ٣٫٩ 
١٩٩٣ ٤٫١ ٣٫٤ ٤٫٣ ٥٫٤- ٢٫٤- ١٫٩- ٠٫٦- ٠٫٢- ٠٫٢ 

-١٩٩٤ ٢٫٢ ٣٫٤ ٤٫٦ ٥٫٥- ٣٫٤- ٢٫٩- ٢٫١- ١٫٦- ١٫٤ 
١٩٩٥ ١٠٫٩ ٣٫٢ ٤٫١ ٢٫٤ ٥٫٠ ٥٫٠ ٦٫٣ ٦٫٤ ٧٫٠ 
١٩٩٦ ٥٫٩ ٢٫٩ ٢٫٩ ٣٫٨- ٠٫٤- ١٫١- ١٫٠ ٠٫٥ ١٫٨ 
١٩٩٧ ٨٫١ ٥٫٠ ٢٫٩ ٣٫٢- ٠٫٠ ٠٫٦- ١٫٢ ١٫٠ ٢٫٠ 

-١٩٩٨ ٤٫٩ ٣٫٧ ٢٫٨ ٦٫٤- ٢٫٦- ٤٫٠- ١٫٤- ٢٫٥- ٠٫٦ 
-١٩٩٩ ٣٫٧ ٢٫٩ ٢٫٧ ٤٫٥- ١٫٨- ٣٫٠- ١٫١- ١٫٩- ٠٫٥ 
٢٠٠٠ ٥٫١ ٣٫٦ ٢٫٤ ٣٫٥- ١٫٠- ٢٫١- ٠٫٣- ١٫١- ٠٫٢ 
٢٠٠٠-١٩٩٠ ٥٫٥ ٣٫٥ ٣٫٥ ٤٫٤- ١٫٢- ١٫٤- ٠٫٣ ٠٫١ ١٫١ 

 
ية  ن من عمل نمو إيتبي م [حتساب ال البة )]٥-١(الجدول رق ي آانت س ى المستوى الكل ل عل ية العوام ، أن إنتاج

ك في فترة ما قبل اإلصالحات حتى لو آان ذلك تحت      األولي ) المخزون(فتراضات مختلفة حول  إبشكل ملحوظ، وذل
ناتج                ال في  ال ال ونسبة نصيب رأس الم رأس الم د تحسنت اإلنتا    .  ل جية مع إدخال إصالحات في السياسات، آما           وق

ترة      ي للف توى الكل ى المس ل عل ية العوام ي إنتاج رات إجمال ن تقدي ن م تفق  .  م١٩٩٧–١٩٩٥يتبي تائج ت ذه الن ع وه م

                                                 
= العمالة المشغلة، ك = إجمالي الناتج، ل =  ي حيث يمثل) )α-١(ك  (αأ ل= هي ي (Cobb-Douglas)إنتاج  إن المعادلة التقديرية المسماة بمعادلة  ٩

وتم الحصول على بيانات التشغيل من وزارة التخطيط والتنمية بالنسبة . إجمالي إنتاجية العوامل= الناتج من اإلنتاج، أ/ نصيب العمالة  = αرأس المال ، 
ويقدر .  م١٩٨٨بها باستخدام تقديرات الجهاز المرآزي لإلحصاء لعام حتسا إلقد تم م  ١٩٩٣–١٩٩٠، وبالنسبة لتقديرات الفترة م٢٠٠٠ –١٩٩٤للفترة 

لقد تم .  مثل تكوين رأس المال الثابت  يFCA، %٣ تمثل اإلهالك والمفترض بنسبة δحيث : FCA) +١-ت(ك )*δ-١ = ()ت (رأس المال بالمعادلة ك
الناتج المحلي اإلجمالي * ١٫٥اتج المحلي اإلجمالي، الناتج الحلي اإلجمالي والن* ٠٫٥فتراضها على أنها تعادل نسبة  إ، تم)١٩٨٩لعام (افتراض إن ك 
وقد أخذت بيانات الناتج المحلي .  ٠٫٤و ٠٫٧ ، ولكن افترض أنها آانت تتراوح ما بينαفي ظل اإلطار الزمني القصير لليمن، لم يتم تقدير .  على التوالي

 .حيةولي وقاعدة البيانات الدلاإلجمالي وتكوين رأس المال الثابت من البنك ا



 ١٨ 
 
 

ي إنتاجية العوامل على المستوى العالمي واالتجاهات السائدة في نمو إنتاجية العوامل على المستوى                   تقديرات إلجمال ال
 ١٠.موعة دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالكلي في مج

 
ى نحو ملحوظ أثناء فترة الخطة الخمسية                              ي عل ي اإلجمال ناتج المحل تثمار آنسبة من ال ي اإلس ذب إجمال د تذب لق

ى  د   .  األول ام     % ٢٢٫١رتفعت من     إفق  ثم  ،%٣٢٫٦ بنسبة  م١٩٩٨حتى وصلت إلى أعالها في عام         م١٩٩٥في ع
بوط وو      إ أما إستثمارات القطاع الخاص التي وصلت إلى       .  م٢٠٠٠فقط في عام    %  ١٩٫٢٨صلت إلى   ستمرت في اله

  %١٠، فقد استمرت في اإلنخفاض للسنوات الثالث الالحقة ووصلت إلى نسبة            %٢٠ بنسبة    م ١٩٩٧ ذروتها في عام    
ى                ترة الخطة الخمسية األول ة ف  الثانية فهي تضع ترآيزاً   أما الخطة الخمسية    )].  ٦-١(راجع جدول رقم    [فقط في نهاي

ام   اع الع تثمارات القط ية إس ى أهم ثر عل ترة .  أآ ي الف ى   م ٢٠٠٥–٢٠٠١فف ة إل تثمارات العام بة اإلس بلغ نس  ت
٨١ إلى  )في آخر سنة% (٦١اإلستثمارات الخاصة المخطط لها نسبة عالية، إلى حد غير معتاد، تتراوح ما بين نسبة          

وآانت  ،  %٣٨ن  النسبة ع   هذه قلتمن دول العالم،    % ٩٥في  آانت  ،  م١٩٩٨ في عام ف).  في أولى سنوات الخطة   % (
ل من          % ٩٩في    الم أق اءة في اإلنفاق العام في اليمن، وضعف                 ١١.%٧٧من دول الع نة للكف في ظل المستويات الراه

م عناصر  يد الحك ثلفصلا(الج ى إ  ١٢،) الثال ام عل اق الع ى اإلنف يز عل ذا الترآ ل ه رجح أن يعم إن من الم ضعاف  ف
 .اإلستقرار اإلقتصادي على المستوى الكلي وآفاءة إجمالي اإلستثمارات في البالد

 

 م٢٠٠٠–١٩٩٠، إتجاهات اإلستثمار العام والخاص في اليمن): ٦-١(جدول رقم 
 

٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  

٣٣ ٢٥ ١٩ ٢١ ٢٣ ٢٤ ٢٦ ٢٩ ٢٢ ٢٣ ٢٥ ٢١ ٢٠ ٢٢ ١٦ من (% اإلستثمار المحلي  ١٥
 )الناتج المحلي اإلجمالي

٣٢ ٢٣ ١٨ ٢٠ ٢١ ٢٣ ٢٥ ٢٧ ٢١ ٢٢ ٢٢ ١٩ ١٨ ٢٠ ١٤ من(% اإلستثمار الثابت الكلي  ١٢
 )الناتج المحلي اإلجمالي

١٦ ١٤ ١٠ ١١ ١٣ ١٤ ١٦ ١٨ ١٩ ١٦ ٢٠ ١٩ ١٧ ٢٠ ١٣ اإلستثمار المحلي الحكومي  ٦
 )من الناتج ااإلجمالي(% 

١٧ ١٠ ٩ ٩ ١٠ ١٠ ١١ ١١ (%اإلستثمار المحلي الخاص   ٨ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٨ ٥
 ) من الناتج المحلي اإلجمالي

٣٫٩ ٥٫٤ ٣٫٤ ٦٫٣ ٥٫٦ ٤٫٨ ٤٫٦ ٤٫٤ ٢٫٠ ٢٫٢ ١٫١ ٦٫٥ ٤٫١ ١٫٦ معدل االنتاج اإلضافي  .. ٧
 (ICOR)الرأسمالي 

٤٩ ٥٨ ٥٣ ٥٥ ٥٧ ٥٨ ٦٠ ٦٢ ٨٤ ٦٧ ٨٠ ٩٠ ٨٥ ٨٧ ٧٧ ص نسبة اإلستثمار الخا ٤٣
(%)لإلستثمار المحلي الكلي  

ترة     :  المصدر . يانات للف ترة              ١٩٩٩-١٩٩٠الب ية، وللف يانات الح اعدة الب أخوذة من ق  من الخطة الخمسية الثانية وقد تكون     ٢٠٠٥-٢٠٠٠ م
 ١٣.السلسلتين غير متالئمتين

 ة الثانيةم والخطة الخمسي٢٠٢٥أهداف النمو في الرؤية اإلسترابيجية للتنمية في اليمن لعام . ٥
 

نظر عن        ا تبنت من نظام، قامت آلتا الجمهوريتان اليمنيتان السابقتان بوضع تخطيط تنموي               إبغض ال ختالف م
ية التحتية المادية وا        ناء البن ى ب ) م١٩٧٣ –١٩٧١(فتبنى اليمن الجنوبي لخطة ثالثية .  جتماعية والمؤسسيةإليرآز عل

نموي ثال               رنامج ت يذ ب م تنف ي وت ي   في اليمن الجنوب ية       ) م١٩٧٥–١٩٧٢(ث ية اليمن ة العرب ولحق هاتين  .  في الجمهوري
ام              ن خطط خمسية في آال الشطرين حتى قامت الوحدة في ع باع إ.  م١٩٩٠الخطتي يد قامت الجمهورية   ًات ذا التقل  له

ى لليمن الموحد خالل               يذ الخطة الخمسية األول ية بتنف غ .  م٢٠٠٠ –١٩٩٦اليمن ناتج ال    متوسط  بل و ال دل نم محلي  مع
ذه الخطة            ترة ه ي خالل ف ، وترجم ذلك   %)٧٫٢وآان الهدف من الخطة تحقيق نمو بمعدل        ( في السنة     %٥٫٥اإلجمال

ي على مستوى الفرد بنسبة             ي اإلجمال ناتج المحل ادة في ال ى زي قل أوسجلت القطاعات غير النفطية معدل نمو %.  ٢إل

                                                 
، والتي أظهرت إجمالي إنتاجية العوامل سالبة لكل فترة عقد التسعينيات  )٢٠٠١(لقد توصلت دراسة صندوق النقد الدولي إلى نفس النتائج     ١٠

قليم الشرق األوسط إتاجية العوامل في تجاهات نمو إجمالي إن إل) ٢٠٠١(راجع أيضًا تقرير داسقبتا وآخرين .  توتحسينات في فترة ما بعد اإلصالحا
 .فريقيا، وتاثير اإلصالحات للهيكلية على إجمالي إنتاجية العواملأوشمال 

 .راجع مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي    ١١
 ). ب٢٠٠١(راجع تقرير البنك الدولي     ١٢
 .اع الخاص في الخطة الخمسية الثانيةات القطإستثمارآان هناك تقدرين غير متطابقين لحجم     ١٣



 ١٩ 
 
 

و           % ٥٫١ بنسبة  ل نم نقل والتخزين والصناعات التحويلية      ، قط ًافي السنة وشملت القطاعات األق ومن ناحية  .  اعات ال
 تزيد   نمواً  حيث سجلت     الثروة السمكية والبناء والتشييد، على أداء آل القطاعات األخرى         اتأخرى، تغلب أداء قطاع    

 .م٢٠٠٠–١٩٩٦في السنة خالل الفترة % ١٢ على نسبته
 
ية عدم قدرة تحقيق األهداف ا        ة اليمن د عللت الحكوم  لعدد من األسباب لمخطط لها في الخطة الخمسية األولىلق
) ٢(تنفيذ الخطة ومع  في برنامج اإلصالح اإلقتصادي والمالي واإلداري،  التثبيتية لتزامن إجراءات عم  ) ١: (تشمل 

ددة  ات المح ه الخصوص، قطاع(ضعف أداء بعض القطاع ى وج ية ات وعل نقل والمواصالت، الصناعة التحويل  ال
ر ال    زراعة        وتكري ا ال ى حد م ، وذلك على الرغم من ما حققته بعض القطاعات األخرى من أداء، فاق ما آان  )نفط، وإل

ثل قطاع        ا، م توقع له ثروة السمكية، مرافق الخدمات العامة وأنشطة البناء والتشييد            اتم نفط، ال ومع ذلك، البد من    .   ال
وربما .  تحت الخطة الخمسية األولى     نحو تقليص التضخم     لم تكن موجهة  ) الموازنة(مالية  السياسات  الاإلشارة إلى أن    

ى تدهور             نمو أيضًا إل ود ضعف أداء ال يكلة    يع اق     في ه وجود تضخم في التوظيف العام، ووجود الدعم وقلة             ل ( اإلنف
 . البطء في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية الضرورية، وتدهور أسلوب الحكم و)اإلستثمارات العامة

 

 المتوسط والطويليين اإلقتصادي في اليمن على المدأهداف النمو .  أ
 

ية أن تقوم بإعداد الخطة الخمسية الثانية في إطار                         ررت السلطات الحكوم ى، ق يذ الخطة الخمسية األول ناء تنف أث
ة المدى       ى عام          .  إستراتيجية  طويل ية في اليمن إل رؤية اإلستراتيجية  للتنم ر ال م تطوي يه، ت ، وذلك بغية  م٢٠٢٥وعل

ة أهداف     ت يق ثالث ي تتطلب تدخالت طويلة المدى مع القيام                    ) أ: (حق تحديات الت ة ال ة األجل لمواجه ول طويل ر حل تطوي
تعديلها ب    تعبئة آل الموارد ) ب(؛   )الخطط التنموية الخمسية  (ستمرار من خالل إعداد الخطط ذات األجل المتوسط               إب

ى الصعوبات  إلا ب عل ل التغل ن أج ادية م ية واإلقتص يرجتماع ات؛  وأخ يدية  ) ج(ًا والمعوق تدخالت التقل ن ال زيج م م
تكر  ا        ةوالمب ى م ناء عل ية   إلقتضيه الظروف اإلقتصادية وا      ت، ب ية الواقع وتهدف الرؤية اإلستراتيجية  إلى رفع  .  جتماع

وارد البشرية وتحسين مستوى المعيشة من خالل تحسين الخدمات الصحية، والقضاء على األمية، وزيادة                مستوى الم
يم األساسي، ورفع الدخل على مستوى الفرد إلى     إلا نسب    تحاق في التعل  مستويات الدول ذات الدخل المتوسط، وذلك ل

 . وتشجيع الصادرات وخلق فرص عملاإلقتصادمن خالل القيام بتنويع 
 

ام                  ى ع ية في اليمن إل رؤية اإلستراتيجية للتنم زيادة الناتج المحلي اإلج        ،م٢٠٢٥بموجب ال مالي على   ُيخطط ل
بلغ    نوي ي دل س رد بمع توى الف ي    % ٩مس كاني تدريج نمو الس تراجع ال ة، ول رين القادم نوات الخمس والعش ي الس .  ًاف

نمو المنشودة،    ى أهداف ال ية بشكل ملحوظ، من أجل الوصول إل ية والخارج تثمارات المحل رتفع اإلس توقع أن ت والم
ع اإلنتاجية للقطاعات غير النفطية           ى رف ن مصادر النمو والقطاعات الواعدة بتحقيق أهداف النمو الواردة إ.  إضافة إل

ام             ى ع رؤية اإلستراتيجية  إل ) ب(تشجيع السياحة، وخاصة في المناطق الساحلية؛       ) أ: (، تشمل ما يلي     م ٢٠٢٥في ال
تع به اليمن من ميزات نسبية وآذلك تطوير الصناعات صغيرة و           ا تتم ى م ناء عل ية ب ز الصناعة التحويل متوسطة تعزي

ر الصناعات     ) ج(الحجم؛    عتماد على الغاز الطبيعي إلوا) التعدينووبشكل رئيسي النفط، الغاز،  (ستخراجية  إلا تطوي
ة؛        ع آفاءة الري، وتشجيع النشاطات غير الزراعية         ) د(آمصدر رئيسي للطاق ر القطاع الزراعي من خالل رف تطوي

ات؛       ) خارج المزرعة   ( زارع الق تدامة إ )ـه (وتقليص م ثروة السمكية؛         إل ا س وارد ال تشجيع الصادرات ) و(ستغالل لم
زيد من ا     اج  إلوالم تجارية الحرة وجذب    إ العالمي من خالل     في اإلقتصاد  ندم ناطق ال ات خارجية إستثمارستخدام الم
 .لمناطق الحرةاستراتيجي وتشجيع إل من موقع اليمن ا اإلستفادة)ز(ًا مباشرة؛ وأخير

 
ت         رؤية اإلس د حددت ال ناتج المحلي              وق نمو المنشودة لل ى أهداف ال ة شروط من أجل الوصول إل راتيجية  أربع

ي  ة بين القطاع الخاص والقطاع العام، و        ) أ: (اإلجمال على القطاع الخاص ليكون المحرك  اإلعتماد وجود شراآة فاعل
نمو؛        يق ال ية القطاع الخاص من خالل تحديث ا              ) ب(الرئيسي لتحق ة لتنم ئة مالئم اد بي لخدمة المدنية والقيام بإعادة    إيج

يكلة أدوار     نظم، التوجه نحو الالمرآزية، وإصالح النظام القضائي والقانوني؛         المؤسسات   ه ية، تبسيط ال ) ج( الحكوم
ر حتى        يف الفق ذاء      صل نسبة     تتخف ر الغ ام       فق بت      م  ٢٠١٥ في ع ى نصف نس ية، ثم القضاء عليه بحلول عام        ه إل  الحال

تويات ،م٢٠٢٥ يص مس ى  وتقل ى إل ر األعل ام % ١٠ الفق ي ع ق  م٢٠٢٥ف ي، وخل ان االجتماع بكة األم يع ش ، وتوس
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ية   مشارآة فرص عمل عبر مشروعات خاصة صغيرة و             حماية البيئة من خالل ) د( و تنمية؛ في ال المجتمعات المحل
 .ة، وحماية السواحلإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، ومنع تلوث األحواض المائية، وإدارة التخلص من النفايات الصلب

 

  أهداف الخطة الخمسية الثانية:)٧ – ١(جدول رقم 
)بباليين الرياالت الثابتة إَال اذا لم ينص عكس ذلك(  

  ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ معدل النمو السنوى
الناتج المحلي اإلجمالي الكلي ١،٣٧٩ ١،٨١٢ ٥٫٦
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي ٩١٤ ١،٣٤٦ ٨٫٠
ناتج المحلي اإلجمالي النفطيال ٤٦٥ ٤٦٥ ٠٫٠
القطاع العام ٦٠٥ ٩٧٣ ٩٫١
القطاع الخاص ٣٠٨ ٣٧٣ ٣٫٩
الزراعة والغابات واألسماك، القيمة المضافة ١٩٥ ٢٦٣ ٦٫١
صيد االسماك فقط ١٥ ٢٩ ١٣٫٠
الخدمات، القيمة المضافة ٣٨٠ ٥٨٩ ٩٫١
السياحة فقط ١٠ ١٦ ١٠٫٧
الصناعة التحويلية  ٦٧ ١٠٨ ١٠٫٠
البناء ٥٨ ٩٨ ١١٫٠
الكهرباء و المياة و الغاز ٩ ١٤ ٩٫٢

 .)٢٠٠١( من الخطة الخمسية الثانية ١٤٠، ص ٥-٢مستقاة من جداول رقم :  المصدر
 

تراتيجية   رؤية اإلس ي إطار ال نموية متوسطة األجل ف تكون أول خطة ت ية ل ية الثان داد الخطة الخمس م إع د ت لق
ام            ية في اليمن حتى ع ي إقتصاد إستقرارها الرئيسية تنمية الموارد البشرية، وتحقيق       وتتضمن محاور  .  م٢٠٢٥للتنم

يدة  م ج اليب حك باع أس ر القطاع الخاص، وتشجيع الصادرات، وات ي األنشطة اإلقتصادية، وتطوي نوع ف وتوسيع الت
 للناتج المحلي اإلجمالي تحقيق نمو فعلي) ١:  (وتتضمن أهداف الخطة.  ستدامة البيئيةاإلالمرآزية وضمان بيق ال وتط

دل  ي للقطاعات غير النفطية            % ٨(في السنة     %  ٥٫٦ بمع ي الفعل ي اإلجمال ناتج المحل ات إستثمارجذب  ) ٢(؛ )في ال
اص و  اع الخ تثمارالقط ي    األاتاإلس يرتفع إجمال ية ل تثمارجنب ى   إس اص إل اع الخ ي   % ٥٨ات القط ن إجمال م

تثمارات؛    ٢٢خفض نسبة البطالة المقنعة إلى      ) ٤(؛  %)١٣إلى  % ٦٫١ما بين   (ة   القطاعات السلعي  نموزيادة  ) ٣(اإلس
ى) ٥(؛ % ر إل بة الفق يف نس ة؛ % ٢١٫٧ تخف ترة الخط ة ف ول نهاي بل حل ة؛  ) ٦( ق ية العام ي الميزان ة ف يق موازن تحق

ى                 ) ٧ (ًاوأخير  تسعى الخطة .  في السنة في المتوسط   % ٤٫٩وضع حد للضغوط التضخمية لتصل نسبة التضخم إل
يق زيادة في حجم اإلستثمارات من ما نسبته     ا ية لتحق ٢٠٠٠من الناتج المحلي اإلجمالي في عام % ١٩٫٢لخمسية الثان
وًال ،م ى  وص ة  % ٢٨٫٦ إل ترة الخط ة ف ول نهاي يق    .  بحل ى تحق تمد عل زيادة تع ذه ال اعوه نمو إرتف مي لل ي اإلس  ف

تثمار  تثمار في    % ١٥، و %٢٥ات القطاع الخاص بنسبة        إس ام     ات الق إس زيادة اإلستثمارات الحكومية بنسبة    (طاع الع
وبالتالي من المتوقع زيادة نصيب إستثمارات القطاع الخاص من إجمالي          %).  ١٠واإلستثمارات النفطية بنسبة    % ١٨

 )].  ٧ – ١(راجع جدول رقم  [م٢٠٠٥ بحلول عام  %٦١٫٨ إلىم  ٢٠٠٠في عام % ٣٥٫٢اإلستثمارات من ما نسبته 
 

ان  في الوقت ال      ال      ذي آ رأس الم ير ل دل المتغ يه المع لخمس ) ICOR( نسبة التغيير في رأس المال إلى المنتج  ف
نوات  ام % ٣٫٣٦س ي ع ي  ١٤، م٢٠٠٠ف ية تعن ية الثان ي الخطة الخمس نمو  المنشودين ف تثمار وال رات اإلس إن تقدي   ف

رأس المال         ير ل دل متغ مستويات اإلستثمار المتوقعة بموجب     ربما أن       لذلك،  ١٥ .في السنة %٥٫٢إلى الناتج بمعدل    مع
د تكون مرتفعة جد        أضف إلى ذلك، في األحوال     .  في السنة % ٥٫٦ لتحقيق معدالت نمو للناتج المحلي بنسبة        ًاالخطة ق

                                                 
 .م٢٠٠٠ فقط في عام ٣٫١٤في اليمن لخمس سنوات  التغيير في رأس المال إلى المنتج بلغ متوسط نسبة    ١٤
اض بوجود  أدلة بعدم وجود مبرر نظري أو مبني على التجارب لالفتر)٢٠٠٢ (لقد قدم إيسترلي. دومار للنمو-ال يتبنى هذا التقرير نموذج هارود    ١٥

أدلة ما تثبت بأنه لم يكن هناك أي عالقة ضمنية بين حجم   ) ٢٠٠٠(وآما قدم أيضًا ديفرجان وآخرون . عالقة نسبية بين حجم اإلستثمار والنمو
 .اإلستثمارات العامة ومعدالت النمو المحققة في أفريقيا
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توقع      ية ي في  % ٢١سبة  ـات القطاع الخاص بن   إستثمارات معدل زيادة في     لإلستثمارتهدفة  ـ األرقام المس   أال تحقق   الفعل
  ١٦.فترة الخطةخالل إلستثمارات العامة ل% ١٣السنة و

 تكوين القطاعات ومعدالت النمو المستهدفة لها في الخطة الخمسية الثانية . ب
 

َتوقع      م ُي ية أن تحدث أي تغييرات هيكلية في التكوين                لل ل .   المحلي اإلجمالي   للناتج   القطاعي خطة الخمسية الثان
٢٠٠٠في عام % ٧١غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي من نسبة الخطة لرفع إسهام القطاعات هدف ومع ذلك، ت

ى م ة % ٧٥ إل ة الخط ول نهاي و     .  بحل دل نم ة لمع تهدفه الخط ا تس يجة لم ك نت دث ذل ة أن يح ي الخط توقع ف ن الم وم
بالغ       توقع في الخطة أن ال تتحرك نسبة القيمة ال       % ٨القطاعات غير النفطية ال ه من الم ن أن نة، في حي مضافة في الس

  .الفعلية للقطاع النفطي
 

 )م٢٠٠٥ –١٩٩٠(الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى القطاعات ): ٨ – ١(جدول رقم 
(%)معدل النمو السنوى  (%)نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي     

هدف الخطة 
الخمسية 
 الثانية

فعلي الخطة 
الخمسية 
 األولى

هدف الخطة 
الخمسية 
 األولى

ة هدف الخط الفعلي
الخمسية 
 الثانية

نهاية الخطة 
الخمسية 
 األولى

  

٢٠٠١-
٢٠٠٥ 

١٩٩٦-
٢٠٠٠ 

١٩٩٦-
٢٠٠٠ 

١٩٩٠-
١٩٩٥ 

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ 

الزراعة، القيمة المضافة ٢٤٫٢ ١٩٫٤ ١٥٫٣ ١٦٫١ ٢٫٩ ٧٫٠ ٥٫٥ ٦٫٧
الصناعة،  القيمة المضافة ٢٦٫٨ ٣٢٫٢ ٤٦٫٢ ٤٠٫٩ ٥٫٥ ٤٫٠ ٦٫٥ ٣٫٠
الخدمات، القيمة المضافة ٤٧٫٩ ٤٨٫٣ ٣٨٫٥ ٤٣٫١ ٤٫٨ ٨٫٧ ٥٫٣ ٨٫٠
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي ٨٦٫٦ ٨٦٫٥ ٧٠٫٩ ٧٤٫٣ ٤٫٢ ٨٫٤ ٥٫١ ٨٫٠
١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٤٫٥ ٧٫٢ ٥٫٥ ٥٫٦ الناتج المحلي اإلجمالي الكلي

).م٢٠٠٥-٢٠٠١(، الخطة الخمسية الثانية )م٢٠٠٠-١٩٩٦(، الخطة الخمسية األولى )م٢٠٠٠-١٩٩٠(الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر  
 

زيادة نمو الناتج المحلي م  تستهدف ٢٠٢٥على الرغم من أن الرؤية اإلستراتيجية للتنمية في اليمن حتى عام 
 فإن الخطة الخمسية الثانية تهدف إلى تحقيق معدل  في السنة،% ٩خمس عشرين سنة القادمة بمعدل  الاإلجمالي في
  فقد بلغت معدالت . في السنة، وهي ما تبدو معقولة في ظل مستويات النمو التاريخية في اليمن %٥٫٦نمو بنسبة 

 –١٩٩٠(رة ــناء الفتــنة أثـفي الس% ٤٫٥و سية األولى،ــ الخطة الخمخالل في السنة  %٥٫٥النمو الفعلية المحققة 
بما يزيد على األنماط التاريخية  ت،وضعت الخطة أهداف طموحة لقطاعي الزراعة والخدما ومع ذلك، ).م١٩٩٥

 آان المتوقع أن يزيد ناتج القطاع الزراعي بمتوسط  ).راجع الفصل الثاني(للنمو لكال القطاعين خالل عقد التسعينيات 
 بحسب ما خطط له في الخطة الخمسية األولى، بينما لم يتمكن من النمو إال بمعدل   في السنة،%  ٧٫٦بمعدل نسبته 

في السنة   % ٨المخطط أن تزداد القيمة المضافة بنسبة  وعلى نحو مماثل، .  الخطة الخمسية األولى خالل  %٥٫٥
 الخطة  خاللفي السنة %  ٥٫٣فترة الخطة الخمسية الثانية، بينما لم يتمكن من تحقيق نمو إال بمعدل  بلغ خالل 

بمعدل (  للقطاع الصناعي  معتدًالًا أن يتحقق نمو ، من المتوقع بحسب الخطة الخمسية الثانية،ًاوأخير.  الخمسية ألولى
والبد من اإلفادة بأن . ، وذلك بشكل رئيسي ناتج عن عدم التحرك للقيمة المضافة في القطاع النفطي)في السنة% ٣

 المعدالت المستهدفة له في الخطة الخمسية ،القطاع الصناعي آان القطاع الوحيد الذي استطاع أن يصل إلى، ويفوق
 )].٨–١( راجع جدول رقم[ انية، ومرة أخرى، آان ذلك نتيجة إلسهام قطاع النفط الذي فاق التوقعات المنشوده لهالث

 

                                                 
والتي لم تتوفر في وثيقة الخطة الخمسية (ات الناتج المحلي اإلجمالي والطلب في محاولة ما لتقدير توقعات معدالت النمو الفعلي المتوقع  لمكون    ١٦

لمكونات الناتج المحلي اإلجمالي (، تم تقدير سلسلة األسعار الثابتة بناء على بيانات األسعار الجارية وباستخدام مهمش الناتج المحلي اإلجمالي )الثانية
آما يبدو أنه تم .  قعة المبنية على مهمش الناتج المحلي اإلجمالي تختلف من األهداف المتوقعة في الخطةوقد لوحظ  بأن معدالت النمو المتو). والطلب

وفي آلتا الحالتين لقد تم وضع معدالت النمو الفعلية إلجمالي اإلستثمارات تحت . ستخدام مؤشر قياس في التضخم لألسعار االستهالآية في عملية التقديرإ
ويقدر موظفو البنك الدولي بناء على بيانات لم تكن ). ختباره من مهمشإبحسب ما تم % ١٥٫٥إلى % ١٤٫٣ما بين (لية جدًاالخطة في مستويات عا

، وم٢٠٠٣في عام % ٢٫٦ وم،٢٠٠٢في عام % ٥٫٨، م٢٠٠١في عام % ٤٫٨منشورة في الخطة الخمسية الثانية بأن مهمش المستخدم في التوقعات بلغ 
 %.٤في السنة عبر فترة الخطة وليس معدل % ٦٫٤ ، بمتوسط يبلغ م٢٠٠٥في عام % ٧٫٧ و م،٢٠٠٤في عام % ٧٫٣
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في القطاعات اإلقتصادية الرئيسية الكامنة والمعوقات اإلمكانات:  الثانيلالفص  

  الرئيسيةاإلستنتاجاتالمقدمة و. ١
 

ذا      ا لها من إسهامات في نمو الناتج المحلي          الفصل القطاعات اإلقتصادية الرئيس        يستعرض ه ن، وم ية في اليم
ي وما يوجد      آما أنه يقيم أهداف القطاعات المختلفة التي      .   واعدة وما تواجه من معوقات     إمكانات من   ها حالياً  ب اإلجمال

ي اليمن  ية ف تراتيجية  للتنم رؤية اإلس ي ال ية وف ية الثان ي الخطة الخمس ام  لوضعت ف ي ظل   .م٢٠٢٥ع ات ف المعوق
يز   الفصل  ويعطي .  المشهودة واالحتماالت الواعدة      لقطاعات الواعدة التي حددتها الحكومة اليمنية      ا ًا على  خاص  ًا ترآ

تراتيجية     رؤية اإلس ي ال ية وف ية الثان ة الخمس ي الخط يةف ام  ل  للتنم ي قطاع (م٢٠٢٥ع ياحة،اتوه ناعات   الس الص
ثروة السمكية والنفط والغاز        ية، ال  واعدة جيدة في معظم القطاعات      إمكانات اليمن   ىوتبين عملية التقييم بأن لد    ) التحويل

ى وجه الخصوص في قطاعات الغاز، التعدين، السياحة والصناعات التحويلية          (اإلقتصادية    ، على الرغم من أنها )وعل
ثروة السمكية، إذا لم يتم                  إنخفاض  ستواجه  ياه وال نفط والم وارد ال ة لهذه الموارد ولم يتم     آتشاف مصادر جديد  إات في م

ياً       وارد الموجودة حال تد   بطريقة    إدارة الم ستخدام الموارد الموجودة بكفاءة والتصدي للمعوقات      إوهذا يتطلب   .  مةامس
رة لكل القطاعات        ثال حالة    (العاب نفالت األمني، وجود نظم متشددة، وصعوبة الحصول على األراضي، وتسعيرة          اإلم

 .، عالوة على إزالة المعوقات في قطاعات محددة) الخ،ن أسعارها الفعلية تقل ع التيالماء والديزل
 

يرة في القطاع الزراعي، ويبدو أن تحقيق متوسط معدل نمو بنسبة                        نة آب يات آام تلك اليمن إمكان في % ٦٫٧يم
ترة الخطة الخمسية الثانية، يبدو هدف             قطاع الثروة السمكية،     ستبعادإ ب .  للتحقيق ، وإن آان قابالً   ًا طموح اًَالسنة خالل ف

  ويقف أمام تحقيق هذا الهدف نقص حاد للمياه والتعرض ،في السنة% ٦٫١يخطط لزيادة الناتج للقطاع الزراعي بنسبة
بات في      بوط األمطار، وتجرد الغابات، والتصحر، وسيادة التقنيات الزراعية التقليدية، والتوسع السريع             معدالت لتقل  ه

ات      ع ذ  .  في زراعة الق يرة                   وم ائر آب يرة، وخس ك، حتى في ظل الفجوة المحصولية الكب ه من         لل د الحصاد، فإن ا بع م
نمو أسرع من الهدف المخطط لها، فيما لو تم رفع مستوى اإلنتاجية،                            يمة المضافة لمعظم المحاصيل أن ت الممكن للق

ع ناتج قطاع الثروة السمكية     ويبدو أيضًا أن رف   .  ووسعت المساحة المزروعة وتمت السيطرة على توسع زراعة القات        
بة  نة هدف  % ١٣بنس ي الس وًاف اع ًال معق و  إ ألن القط ق نم تطاع أن يحق يتين    اًًس نتين الماض ي الس رع ف دالت أس  بمع

 ويؤدي إلى خطورة  مفرطًاستهالآًاإاألخيرتين، ولكن، إن االستغالل للموارد السمكية المتوقع على هذا النحو قد يكون        
 ليس مبنيا على معرفة يمكن الثقة بها لتحديد      وذلك بسبب أن نظام منح التراخيص القائم حالياً        هبوط المخزون السمكي،  
 .حجم المخزون السمكي

 
ادةً                 ناتج الصناعي زي ية أن يحقق ال توقع الخطة الخمسية الثان في السنة فقط، بالرغم من أن الخطة       % ٣ بنسبة   ت

 وقد آان  .  التحويلية، البناء والتشييد ومرافق الخدمات العامة      الصناعات   اتوضعت توقعات لمعدالت نمو عالية لقطاع     
ى        ية عل تراض  إإنخفاض نسبة إسهام القطاع مبن بات  في ا  ف يمة   الث ترة     لق  -٢٠٠١المضافة للقطاع النفطي خالل الف

رغم من المخزون الكبير للغاز الطبيعي، فإنه يرجح بأن ال تتحقق إمكانية تصدير الغاز                 .  م٢٠٠٥ ى ال خالل فترة وعل
ك نظر      ية، وذل دم تأمين أسواق خارجية له ولعدم توفير موارد مالية  ًاالخطة الخمسية الثان وعلى نحو مماثل، ليس .   لع

تم         توقع أن ت امل بسبب القلق على الوضع األمني والنزاعات حول ملكية                   من الم ي بالك تفادة من المخزون المعدن اإلس
ية        ية التحت نم .  األراضي، وضعف البن ى            بي نفط مسيطرة عل ه ال     اإلقتصاد،    ا ستظل صناعة ال ا يوحي      إال أن  يوجد م

ندي  "بوجود مشكلة    ية      (Dutch Disease) "المرض الهول ة اليمن ى الحكوم ن، غير أن عل توخي الحذر مما     في اليم
 .إنخفاض إيرادات النفط في المستقبل يترتب على 

 
ناعي    اع الص ا القط ن ا   –أم ية م ة عال ذي يتصف بدرج ية و    ال ية العائل ناعي، والملك ي والص ترآز الجغراف  ل

يمة المضافة للمدخالت  بة الق ثل قطاع–إنخفاض نس ا زال يم و م بي  اًًً صغيراًًً فه ي اًًنس ناتج المحل ي ال اهم ف م يس ، ول
ي سوى بنسبة        د التسعينيات     % ٣اإلجمال تجارية أضعف من ذلك             . في عق ل آانت مساهمته في الصادرات ال ولقد .  ب

اهمت ه   س دم آفاءت اع وع ة القط ي هشاش عينيات  ف د التس تى منتصف عق بعة ح ة المت ات الحماي يق .   سياس  إال أن تحق
ى      التثبيت  تجارة وإصالح نظام تحديد سعر صرف العمالت منذ منتصف                 ال مستوى ال اإلقتصادي عل ر ال ي، وتحري كل
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د التسعينيات من القرن الماضي بدأت تؤثر إيجابي          وتستهدف الخطة الخمسية الثانية تحقيق معدل    .  على هذا القطاع   ًاعق
يمة المضافة في الصناعات التحويلية بنسبة تفوق              و سنوي للق في السنة، وتسعى إلى تشجيع صادرات منتجات     % ٩نم

ولكن تحقيق هذه األهداف يتوقف على إزالة المعوقات الموجودة         .  الصناعات التحويلية والمنشئات الصناعية الصغيرة    
اع  ي القط ب و     (ف ية، التهري ارات فن ود مه دم وج ية، ع تاج عال يف إن ثلة بتكال راق، اإلمتم ى   صعوبةغ الحصول عل

ق  ن العوائ يرها م روض، وغ رافق   )الق ية وم ية التحت ي البن ينات ف راء تحس تجارة، وإج ر ال ن تحري زيد م ى الم ، وعل
 .الخدمات العامة، وتعزيز النظامين القضائي والقانوني

 
 نصف حجم الناتج في عقد ًاللى حد آبير، أآبر مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي، مشكِّ         وظل قطاع الخدمات، إ     

رن الماضي         ناتج الكلي، فإن معدل نمو هذا القطاع ظل يسحب                    .  التسعينيات  من الق ى ال رغم من سيطرته عل ى ال عل
المحلي اإلجمالي بأقل من ما     وآان إسهامه في نمو الناتج      %.  ٥معدل نمو سنوي بنسبة     ًال  وراء قطاعات أخرى مسج      

ويسيطر قطاع الخدمات الحكومية على قطاع الخدمات، يليه قطاعات         .  يتمشى وحجمه بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي     
نقل و ية اإلال تجارة المحل ة /تصاالت وال ات العقاري ية والخدم اع   .  الداخل افة لقط يمة المض رتفع الق توقع أن ت ن الم وم

 إلى نسبة   م٢٠٠٠في عام   % ٣٩السنة وأن يزيد إسهامه في الناتج المحلي اإلجمالي من نسبة           في  % ٨الخدمات بنسبة    
ام % ٤٣ ي ع يز . م٢٠٠٥ف ية ترآ ية الثان ة الخمس ات  ًا قويًاوتضع الخط نقل واالتصاالت والخدم ياحة، وال ى الس  عل

ية ياحة .  المال ي مجال الس دة ف يات واع ن إمكان تلك اليم ث (ويم ه التاريًالم اري،  موروث ري والمعم ي واألث خي والدين
باله وصحاريه      هشواطئ  ية قطاع السياحة آأحد القطاعات                ) وجزره، وج د حددت الخطة الخمسية الثان واعدة في  ال، وق

ى   ية إل ود الرام اعدة الجه ي مس ي ف ل، وبالتال ق فرص العم دالت خل ع مع ي، ورف ي اإلجمال ناتج المحل و ال تحريك نم
ر      يف الفق دل          وتهدف الخطة إل     (تخف ياحة بمع و قطاع الس د يكون الوصول إلى هذا الهدف   ).  في السنة   % ١١ى نم وق

نة و          ًاصعب  ياحة رجال األعمال بما يزيد على معدل نمو           لكن من       في ظل الظروف الراه زداد حرآة س توقع أن ت الم
 فيما لو تمت    ت الحالية  المعدال الناتج المحلي اإلجمالي وتزداد سياحة اإلجازات الدولية إلى أن تصل إلى ثالثة أضعاف            

 .إزالة القيود المؤثرة على نمو القطاع
 

ليم     يذ الس ن التنف ي اليم نمو اإلقتصادي  ف ة لل ادر الهام ن المص تثمارإللم ية  س ية التحت ي البن ك  (ات ف ي ذل ا ف بم
تثمار اص إس اع الخ بل القط ن ق ي    )ات م ية الحال ية األساس ية التحت ل ضعف وضع البن ي ظ ك ف ه  .  ، وذل ى وج وعل

يات       ا إن اإلمكان يرة جد        لخصوص، ف نمو آب نقل والمواصالت، وتمثل أحوال الشبكات القائمة             ًاالواعدة لل  في قطاع ال
يًا اع وحال ادية     إرتف بادرات اإلقتص اطات والم ام النش يرة أم ق آب ات عوائ يف الخدم ن بعض   .   تكال رغم م ى ال وعل

يف          ود لتخف تحرير والجه يود   إجراءات ال إن القط     الق امل ما زال تحت سيطرة        المتشددة، ف أو (حتكارات الدولة   إاع بالك
ة أيضًا     )بعض عناصر من القطاع الخاص          تحكم الحكوم وينبغي أن .  تعريفات النقل معظم أسعار الرآاب و في  ، وت

 . لما له من تأثير على القطاعات األخرىًاُيعطى للقطاع أولوية أآثر، نظر

 الزراعي   القطاع .٢
 

نا        ثق ال ن، ينب ن          في اليم ن فرعيي ا   إتج الزراعي من قطاعي ن وهم نشاطات ال) ٢(قطاع الثروة السمكية؛ و   ) ١: (ثني
  إن ما نسبتها ١٧.خرى بما في ذلك النشاط المزرعي، ونشاطات الغابات، وتربية المواشي وزراعة القات        األزراعية   ال

ثلة% ٩٣ ية المتم ات الفرع يها القطاع يطر عل زراعة تس اع ال افة لقط يمة المض ن الق ية م اطات المزرع ي النش  ف
ات       ية المواشي والغاب يمة المضافة        (المحصولية، وترب ك الق ى ثلث من تل ات عل وآان نصيب ).  وتستحوذ زراعة الق

بته            ا نس غ م د بل ثروة السمكية ق يمة المضافة الكلية للقطاع الزراعي في عقد التسعينيات          % ٦٫٧ال من % ١٫٣ ( من الق
تجاهها نحو  إوتتسم النشاطات المزرعية المحصولية ونشاطات الصيد ب      ).  توى الكلي الناتج المحلي اإلجمالي على المس    

ي إطار القطاع الخاص، وإن آانت  ون ف ن يدخل تاج مزارعي ية اإلن تولى عمل ي معظم األحوال، وي إقتصاد السوق ف
 .الحكومة تشجع هؤالء بتوفير مدخالت مدعومة

                                                 
تحتوي أوراق القات على ثالث آحوليات هي الكاثين والكاثنين والكاثدين، .  من قبل معظم اليمنيينًاإن القات عبارة عن نبات يتم مضغ أوراقه يومي    ١٧

المنبهات (ترى منظمة الصحة العالمية بأن للقات خصائص تشبه خصائص األمفيتامينات .   جعالوة على سكريات وحمضيات الثانين والفياتمين
 .وتصنف القات في مجموعة مخدرات منفصلة، الذي يشكل القات العنصر الوحيد فيها) الصناعية
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تصاد اليمني، ولم يكن ذلك بسبب ما له من إسهام في الناتج المحلي   في اإلق ًا هام اًًإن القطاع الزراعي يلعب دور   

ي    د يكون صغير        –اإلجمال ذي ق بي  ًا وال يئاً    ًا نس ناقض ش يئاً   ويت ر       فش ه يوف ل ألن ا يزيد على    فرص  فحسب،  ب  العمل لم
ك سبل المعيشة لما يزيد على ثالثة أرباع سكان البلد، آما أنه يساهم بحو                       ة، وآذل وى العامل الي ثلث إجمالي   نصف الق

تجارية غير النفطية       % ٩٣و % ٩٠وتأتي أهمية هذا القطاع أيضًا من حقيقة أن القطاع يستخدم ما بين          .  الصادرات ال
ية في اليمن            وارد المائ ي الم زراعة من نصيب في الناتج المحلي اإلجمالي                    .  من إجمال ا لل ن م ارق المستمر بي إن الف

ة المشغلة في ال           وى العامل بتها     (قطاع   ونسبة الق ا نس ي القوى العاملة المشغلة      % ٤٥م يعكس وجود حاالت   ) من إجمال
التشغيل الموسمية والبطالة المقنعة وضعف إنتاجية العمال وعوامل اإلنتاج، األمر الذي يؤدي إلى تحقيق دخول متدنية 

 .في هذا القطاعالمستغلة ومستويات معيشة ضعيفة للعمالة 
 

 )م٢٠٠٥ –١٩٩٠(مضافة للقطاع الزراعي القيمة ال): ١-٢(جدول رقم 
(%)معدل النمو السنوى  (%)نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي     
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١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ١٩٩٠  

الزراعة، المواشى و الغابات  ٢٣٫٦ ١٧٫٧ ١٤٫٢ ١٤٫٥ ٣٫٠ ٧٫٠ ٥٫٤ ٦٫١
) مع القات(

القات ٨٫٥ ٥٫٤ ٤٫٢ .. ٢٫٤ .. ٢٫٣ ..

الزراعة، المواشى و الغابات  ١٥٫١ ١٢٫٣ ١٠٫٠ .. ٣٫٤ .. ٦٫٩ ..
) بدون القات(

صيد االسماك ٠٫٦ ١٫٧ ١٫١ ١٫٦ ١٫٦- ٧٫٠ ١٢٫٣ ١٣٫٠
القيمة المضافة الكلية للزراعة ٢٤٫٢ ١٩٫٤ ١٥٫٣ ١٦٫١ ٢٫٩ ٧٫٠ ٥٫٥ ٦٫٧

از المرآزي لإلحصاء للفترة       :  المصادر   وأهداف الخطة الخمسية الثانية  ،م٢٠٠٠-١٩٩٦وأهداف الخطة الخمسية األولى خالل  .  م٢٠٠١-١٩٩٠الجه
 .م٢٠٠٥-٢٠٠١للفترة 

 
ة     ان ا     و بصفة عام د آ  وساهم في نمو الناتج المحلي اإلجمالي بما يزيد         ًا حيوي ًالقطاع الزراعي، آكل، قطاع    ، لق

ي  ي اإلجمال ناتج المحل ي ال ى نصيبه ف وام (عل ي األع اع  )م١٩٩٩ و١٩٩٣، ١٩٩٢خاصة ف تاج القط ان إن ن آ ، ولك
تعرض    ة األمطار   ل ي ي عقد التسعينيات من حوالي  القطاع الزراعي في إجمالي الناتج فمساهمةستمر تراجع إ، ًاثاني. قل

ي سدسه                ى حوال ي إل ي اإلجمال ناتج المحل ع ال ام     لرب ول ع بط       .  م٢٠٠٠حل يجة ل ك نت نمو في بداية عقد       ءوحصل ذل  ال
ليستعيد % ٧فقد هبط ناتج قطاع الزراعة بنسبة أآثر من  .م١٩٩١ –١٩٩٠التسعينيات، عقب حالة الجفاف في الفترة      

ته بنسبة      يجة لهطول أمطار         في السنة الال    % ١٩عافي ة نت رة   غحق تثنائية  إ زي ثم عاد الناتج إلى اإلنخفاض في عام     .  س
ارم١٩٩٤ ة األمط يجة لقل ث . نت بة  ًا،ثال يمة المضافة بنس د نمت الق ية   % ٥٫٤ لق ة الخمس ترة الخط الل ف نة خ ي الس ف

ى آانت               ى، مع أن الخطة الخمسية األول و بنسبة         إاألول دل نم لقد ساعد في أداء القطاع     .  في السنة    % ٧ستهدفت مع
ع والضوابط       ة الموان ي  إزال ر األسعار، وخصخصة بعض الوحدات الزراعية العامة وإجراء تحسينات  ًاتدريج ، وتحري

نقل        ن وال معدالت نمو مدهشة   ) بما في ذلك زراعة القات    (وقد أظهرت آل النشاطات اإلقتصادية      .  في منشئات التخزي
 )].١ –٢( الجدول رقم راجع [م٢٠٠٠ –١٩٩٦أثناء الفترة 

 
م وضع أهداف لمعدالت نمو طموحة للقطاع الزراعي في الخطة الخمسية الثانية، بمتوسط معدل نمو يبلغ                 د ت  لق

نة، % ٦٫٧ ي الس ي   ف ك ف ية، وذل ي وللصادرات الزراع ى من األمن الغذائ تويات أعل ى مس ية الوصول إل ك بغ  وذل
ادات في مستوى اإلن             يق زي ا تهدف الخطة أيضًا إلى زيادة دخل المزارعين من أجل   .  تاجية الغالب من خالل تحق آم

اع   ي القط نعة ف بطالة المق ر وال يف الفق تهم، وتخف توى معيش ين مس ثروة  .  تحس اع ال ى لقط و أعل داف نم ط أله وُيخطَّ
تنزاف سإلالمياه، وا عدم تسعيرة     أن المشاآل الرئيسية في جانب السياسات في القطاع الزراعي تتضمن                    .  السمكية 

، وعدم توفير بيانات حول )وقود الديزل ولتعريفة الكهرباءلوالناجمة أيضًا عن الدعم المقدم (السريع لألحواض المائية 
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تحكم                يه  مستويات المخزون السمكي وعدم وجود ضوابط ت ى ضعف         ف ؤدي إل ك ي ية، وآل ذل ية التحت ، وضعف البن
 .إنتاجية القطاع

 قطاع الثروة السمكية.  أ
 

 طورات األخيرة وإسهامات القطاع في الناتج المحلي اإلجماليالت) ١
 

سطحية وفي أعماق البحار؛ وأسماك الجمبري وغيرها  السماك األتنعم اليمن بثروات سمكية غنية، بما في ذلك 
 تيارات  بفضل آثافة العمالة في نشاطات الصيد التقليدية، وتوفر مياه دافئة عبر السنة، وأنظمة            .  من األسماك الصدفية    

ية في اليمن          متصاعدة    رؤية اإلستراتيجية للتنم إن ال الغذاء، ف ية ب وفي الخطة الخمسية الثانية، حددتا م  ٢٠٢٥عام  لغن
ثر   ات األآ ن القطاع مكية م ثروة الس اع ال دًاقط ل   وع يد الدخ ل، وتول ق فرص عم ي خل اهمته ف ية مس ن ناح ك م  وذل

متالك إ وآثرة الجزر المنتشرة و– آم ٢٠٠٠ الممتد بما يزيد على      –ل  فالشريط الساحلي الطوي  .  واإلمكانيات للتصدير 
يج عدن                  ي واألحمر وخل ن العرب ية في آال البحري ياه إقليم وارد      –اليمن لم ا يعطي لليمن م ك م   هائلًة سمكيةً ًا آل ذل

 ١٨.تيجية اليمنية لألمن الغذائي من األحياء البحرية لُتمكِّن القطاع من المساهمة بفعالية في تنفيذ اإلستراوأنواعًا مختلفًة
 

د    ابقين في فترة ما قبل                            إ لق ن الس ي الشطرين اليمنيي ثروة السمكية في جمهوريت ختلفت طريقة تطور قطاع ال
دة ات  .  الوح ة ولجه ة للدول مكية صناعية مملوآ ى نشاطات س ز عل ناك ترآ ة ه ي، آانت الحكوم ي الشطر الجنوب فف

نما آ يج عدن، بي ي خل ك ف ية، وذل ية نجحت تدريجأجنب ية اليمن ة العرب ة الجمهوري ر النشاطات ًاانت حكوم ي تطوي  ف
بحر األحمر            ى ال ك عل ضعت إجراءات لحماية نشاطات الصيد     وفي بداية عقد التسعينيات، و     .  السمكية الصغيرة، وذل

ى             سمحت   ،م١٩٩٤ ومنذ عام .  ستيراد الثروة السمكية وضوابط على الصادرات السمكية      إمن خالل وضع حظر عل
ك بموجب                 ية، وذل ياهها اإلقليم ى العمل في م يرة إل ية آب ودة أساطيل صيد صناعية أجنب ية بع ة اليمن تفاقيات إالحكوم

نح تصاريح   ردية لم بات ف ية وترتي يدالثنائ ي .  ص ناك حوال ا،   ١١٣ه رخص له يد الم فن الص ن س ية  م بة أجنب   مرآ
ير أخر غير مرخص له،          دد آب وم حال   باإلضافة لع ا تق زيد من مخاطر سقوط        يًاآله  بإستغالل المخزون السمكي وت

 .المخزون السمكي بكامله، في الوقت الذي تعمل على إعاقة تطوير نشاطات الصيد ذات األحجام الصغيرة
 

ام      بلغ نصيب قطاع الموارد السمكية إال ما نسبته            ،م٢٠٠٠في ع م ي .  من الناتج المحلي اإلجمالي الكلي % ١٫١ل
ا      ير القط ان تأث نخفضت القيمة إ وقد  ١٩.خالل آل فترة عقد التسعينيات    ًا   جد ًاع على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ضعيف      آ

ترة ما بين           ثروة السمكية في الف تمت إزالة بعض .  في السنة% ١٫٦  بمعدل يبلغ م ١٩٩٥ و١٩٩٠المضافة لقطاع ال
د التسعينيات وتحرك النشاط بوتيرة أقوى            يود في منتصف عق حقق قطاع الثروة السمكية معدل نمو في القيمة فقد .  الق

غ في المتوسط        ترة الخطة الخمسية األولى،             % ١٢٫٣ المضافة بل ناء ف من الناتج المحلي   % ١٫١ما تبلغ   (في السنة أث
ي  بته               ،)اإلجمال بالغ نس نمو المستهدف ال ابل ال ك مق ع ذلك، فإن لهذا القطاع إمكانيات محتملة        .  في السنة   % ٧ وذل وم

نم  وذلك شريطة أن يظل    (من الناتج المحلي اإلجمالي     % ٥و بسرعة، من أجل زيادة نصيبه حتى يصل إلى ما نسبته             لل
اب      تدامة ًال لإل المخزون السمكي ق ناول البروتينات ولتشجيع الصادرات الزراعية ولزيادة الدخول     )س رفع مستوى ت ، ول

طة الخمسية الثانية بأن االحتياطي من المخزون  تقدر الخ  ٢٠.الشخصية من نشاطات سمكية صغيرة ومتوسطة الحجم          
بلغ       ألف طن، ٤٠٠لف إلىأ ٣٥٠ طن، وهي آمية تتيح إلنتاج سنوي يبلغ حجمه في نطاق ما بين  ألف ٨٥٠السمكي ي

ام            تغلة في ع ية المس ة بالكم بالغة   م  ٢٠٠٠مقارن  % ١٣يبلغ  وُيخطط للقطاع أن ينمو بمعدل أسرع   .   ألف طن    ١٣٥ال
ن      ترة    في السنة أث آما .  م٢٠٠٥طن بحلول عام ألف  ٢٤٨ حتى يصل حجم الناتج للقطاع إلى          ،م٢٠٠٥-٢٠٠١اء الف

دل   مكية بمع ادة الصادرات الس دف أيضًا زي ى % ١١٫٥أن الخطة ته نة لتصل إل ي الس ام ٣٨ف ول ع   ألف طن بحل
 .م٢٠٠٥

 
                                                 

 .ستعراض مفصل للموارد السمكية الموجودة في اليمنإل) ٥ -٣؛ ١٩٩٩(راجع البنك الدولي     ١٨
% ٥٠نسبة   عندما نمى القطاع بما يزيد علىم١٩٩٤ و ١٩٩١ إال في عامي ًانمو الناتج المحلي اإلجمالي آبيرفي  يكن تأثير قطاع الثروة السمكية لم    ١٩
 .])٣(راجع جدول ملحق رقم [في آل سنة على التوالي  % ١٠٠و 
 ).٢٠٠١( باريز، ودراسة )١٩٩٩(راجع البنك الدولي     ٢٠



 ٢٦ 
 
 

  الواعدة والقيود المعيقة لقطاع الثروة السمكية واإلمكانات الموارد) ٢
 

ا  تهان به احلية ال يس رية وس مكية بح وارد س ن م تلك اليم د  .  تم ترة عق ي ف تجة  ف يات الصيد المن د بلغت آم فق
وقد تم صيد ما  ، م٢٠٠٠ ألف طن في عام ١٣٠ ألف طن ويقدر أنها وصلت إلى       ١٢٠ ألف و    ٧٠التسعينيات  ما بين      

من قبل  ما تبقى آان من الصيد عالي الثمن، من تلك الكميات من قبل مجموعات صغيرة من الصيادين و% ٧٠نسبتها 
الشروخ الصخري، (إن أغلى مخزون سمكي لليمن هو     .  مرآبات صيد صناعية آبيرة مرخص لها وغير مرخص لها        

رك، الجمبري وأنواع السمك القاطنة في أعماق البحار          مليون دوالر في ١٠٠من الممكن أن تحصد ما يصل إلى        ) الدي
ب    رتفع من الكمية الحالية البالغة       % ٥٠أن تصدر نسبة   ، يمكن  ًاالسنة تقري رك أن ت نها، ويمكن لصادرات سمك الدي م

ية محتملة تبلغ ما بين        ١٥٠٠ ى آم في )  مليون دوالر أمريكي٢٥ –١٥ما تبلغ قيمتها من (طن  ألف ٨ ألف و٥طن إل
نمو      .  السنة  بري من آمية      راتادص ويمكن أن ت  ١٤٠٠ –٥٠٠ية محتملة تبلغ  طن الراهنة إلى آم  ٨٠٠ – ٥٠٠ الجم

 طن ٦٠٠ –٤٠٠ويمكن أن يسهم الشروخ الصخري بكمية .  في السنة)  ماليين دوالر٦بما قيمتها تبلغ (طن في السنة 
 ٢١.) ماليين دوالر أمريكي٩ – ٥بقيمة (
 

ا زال                ي م ثروة السمكية الحال وارد ال و  إن وضع م ود ، وذلك بسبب غياب أبحاث علمية سليمة وعدم وج        ًالمجه
واع المخزون التي تواجه االستهالك المفرط                 يها، خاصة ألن تماد عل ، لم يتم   م١٩٩١ومنذ عام   .  إحصائيات يمكن االع

يع أي  ائياتتجم ن  إحص تماد  يمك اطئ    اإلع ى الش لة إل مكية الموص ثروة الس يات ال ول آم يها ح بة (عل خاصة بالنس
 عليها، وآذلك  اإلعتماد ات للمورد السمكي  يمكن      مسوح وال توجد أي    )  صيادين صغار   من ألسطول الصيد المكون     

يات   ول الكم ائيات ح زون وال إحص يمات للمخ توفر تقي مكية  المصطادةال ت ثروة الس ن ال نح  .   م اري لم نظام الج وال
رفة موثوق فيها حول وضع المخزون السمكي، وبالتالي قد يكون هذا النظام مسهم                ى مع ي عل يس مبن  في ًاالتصاريح ل

تغالل مكية اإلس زونات الس رط للمخ ى     .   المف ب عل ا يترت ول م ن الخالف ح يل م د إال قل ه ال يوج ن أن رغم م ى ال عل
ات حول ما مدى التأثير الناجم عن مستويات الصيد              إلا ناك خالف ى المخزون السمكي، ه ير عل ر من تأث ستغالل الجائ

نة ومدى درجة مخاطر          ى نحو مماثل، تختلف اآلراء حول مدى       وعل.  نهيار المخزونات من األسماك    إ حتمال    إ الراه
نح التراخيص وأهدافه      جدوى  من الصعب تقييم الفوائد السياسية المحققة باإلتفاقيات الثنائية مقابل ما لها من            و.   نظام م

ى نشاطات الصيد الصغيرة            لبية عل ار س  بجدية حول وضع المخزونات السمكية  المحاذير ولكن ينبغي أن تؤخذ    .  آث
ن بر ع ي ع ب واإلالت ن وأجان اء محليي يق  ويصصاختها علم بغى تطب مكية، وين وارد الس ال الم ي مج بدأ توخي "ن ف م

ذاء العالمية        " الحذر  نظمة الغ ه م ذي طورت على الرغم من أن األسطول الصناعي الخاص باليمن، الذي تم تطويره          .  ال
يا نظر                      د يعمل حال م يع ي، ل ترة التشطير في اليمن الجنوب ناء ف دم ال   ًاأث يام بصيان    لع ه، تتعرض      تق ة والمواصلة إلدارت

 . من قبل أساطيل صيد صناعية أجنبية مرخص لها وغير مرخص لهاًاستغالل مفرط جدإلالموارد السمكية 
 

ي  يق         ًاحال ي تع يود الرئيسية الت و              ، إن الق يق نم ثروة السمكية وإسهامه في تحق و قطاع ال ي وفي خلق  إقتصاد نم
ختالالت في التوازن بين نشاطات سمكية صناعية       اإل اإلدارة للموارد السمكية و    ضعف) ١: (فرص عمل تشمل ما يلي     

ية التح) ٣(ضعف األداء المؤسسي للقطاع؛ ) ٢(صغيرة؛  ونشاطات سمكية ي ـعدم وجود البن ة ف ة الالزم ية الهام ت
تارة؛  ناطق مخ ود ضوابط لض) ٤( بعض م دم وج ودة؛ـضعف التسويق وع ير بط الج دم وجو) ٥(ًا  وأخ ية ع د البن

 .المادية لتشجيع تنمية زراعة األحياء المائية/التحتية والطبيعية

 النشاط الزراعي المزرعي، وقطاعات الغابات والثروة الحيوانية وزراعة القات.  ب
 

ناطق زراعية            ع م ى أرب ية –تنقسم اليمن إل نطقة المرتفعات  :  بيئ من المساحة % ٤٤التي تستحوذ على نسبة (م
ي عدد المزارع       %٦١المزروعة، و   من % ١٩من المساحة المزروعة و   % ٢٦(ومنطقة الهضبة الشرقية    )  من إجمال

زارع  ي الم ة  ) إجمال نطقة تهام زروعة و % ٢٦(وم احة الم ن المس زارع  % ١٠م دد الم ي ع ن إجمال ناطق ،)م  والم
ه (الساحلية   ذي ب يج عدن ال زارع % ١٠من المساحة المزروعة و % ٤خل ي الم ي). من إجمال تم حال ي ًا ي  زراعة ثلث

زراعة        ة لل  زراعة ثلثين من مساحة األراضي المزروعة بمحاصيل الحبوب،    ًاتم حالي ت وآذلك   ،مساحة األراضي القابل

                                                 
 ).٢٠٠١(  باريزراجع     ٢١



 ٢٧ 
 
 

نها بمحاصيل الفواآه والخضر، و     % ١٥ونسبة    يتم .   لزراعة أشجار القات    %٩لزراعة أعالف للحيوانات و   % ١٠م
ها من ءرواإمنها بالمياه الجوفية وما تبقى منها يتم % ٣٠المطري، و من المساحة القابلة للزراعة بالري        % ٣٥إرواء  

ري السيلي      يون وبال ثل القيمة المضافة لقطاع تربية الثروة الحيوانية حوالي ما نسبته الربع من إجمالي القيمة               .  الع وتم
 .ألولىفي السنة أثناء فترة الخطة الخمسية ا% ٤٫٨المضافة للقطاع الزراعي، ونمى القطاع بمعدل 

 
تتمثل السمات البارزة الرئيسية، التي يتصف بها قطاع الزراعة في اليمن، بتدني اإلنتاجية والفجوة المحصولية                

يرة لمعظم المحاصيل      تج الراهن لمعظم المحاصيل         .  الكب ير من    أإن المن ل بكث تج  ق ا    المن ي  المحتمل له ، وأقل من ًافن
ذي يحققه مزارعو بلدان م          ي ال  أضف إلى ذلك، أن خسائر ما بعد        ٢٢.شابهة لليمن لنفس هذه المحاصيل    المحصول الفعل

د   ية ج ى نسب عال ًا تصل إل بة  (ًاالحصاد أيض بوب، % ٢٠نس اطم،  %٤٥للح بابايا و% ٦٠ للطم وز% ٣٨لل ).  للم
لتعبئة واألسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تلك الخسائر هي أساليب الحصاد المتبعة، والمناولة القاسية وضعف وسائل ا                 

 .وضعف مستوى شبكات النقل
 

 توزيع األراضي الزراعية في اليمن بحسب المحاصيل الرئيسية المزروعة فيها): ٢-٢(جدول 
(%)نسبة األراضي الزراعية  )بالهكتار(المساحة     

األراضي الزراعية آاملة ١،٦٦٨،٨٥٨ --
األراضي المزروعة ١،١٣٢،٩١٠ ١٠٠
الحبوب ٦٧٥،٣٩٤ ٦٠
القمح ٨٦،١١٢ ٨
الحبوب األخرى ٥٨٩،٤٨٠ ٥٢
الخضروات ٦٢،٤٩٨ ٦
)بدون القات(المحصول النقدي  ٩٣،٠٨٦ ٨
الفواآة ٨٨،١٠٤ ٨
االعالف ١١٤،١٩٧ ١٠
القات ٩٩،٦٣١ ٩

 في الخطة الخمسية الثانية) ٣-١(تم تقديرها من بيانات جدول رقم :  المصادر
 
 ن للقطاع الزراعيالرئيسين ااالمعوَق:   القات والموارد المائية)١
 

ام  ي ع بة  م٢٠٠١ف ات بنس ة الق همت زراع ي،  % ٤٫٢، أس ي اإلجمال ناتج المحل ن ال كم ثل ذل ن % ٢٨  يم م
ا                ا أنه يمة المضافة للقطاع الزراعي، آم ي الق ي رْبع القوى العاملة الزراعية وشكلت        إإجمال ا يشكل حوال ستوعبت م

من إجمالي  % ٧٣التي تستحوذ على نسبة     (ي منطقة المرتفعات الجبلية     وزراعة القات ال تتم إال ف     .  عشر دخل األسر     
بتها  ا نس ات وم نطقة% ٧٥مساحة األراضي المزروعة بالق ي الم ة ف احة المزروعة بمحاصيل نقدي ي ) من المس وف

رقية   بة الش نطقة الهض بتها       .  م ا نس ي إال م ات ال تغط ة الق ن أن زراع رغم م احة     %٩بال ي المس ن إجمال ط م  فق
، %)٣٦ قد بلغت    م١٩٨٩ آانت زيادة المساحة المزروعة بالقات في عام      (زروعة؛  إال أن زراعته تتزايد بسرعة         الم 

ار                 ى وجه الخصوص، في محافظات صنعاء وإب وحجة وذم وأآثر ما يرجح هو أن تستمر زراعة القات في        .  وعل
زراعة المحاصيل األخرى المزروعة تحت  ة ب ح مقارن ا أرب ك ألنه زايد، وذل ي ظل ت نفس الظروف واألحوال، وف

اع  ات   إل الطلب    إرتف دوره ما يزيد في الضغوط على موارد المياه الجوفية المحدودة أص             .  ستهالك الق ذا ب  وزيادة  ًالوه
 .سرعة إحالل زراعة القات لزراعة المحاصيل األخرى مثل العنب والبن والحبوب

 
يد الر   ثل الق ودة تم ية الموج وارد المائ ة الم ي إن محدودي تاج الزراع يع اإلن يق لتوس ي المع ترة .  ئيس الل الف خ

.   هكتار  ألف ٢١٠رتفعت المساحة المزروعة المروية إلى ثالثة أضعاف مساحتها األصلية البالغة             إ  م٢٠٠٠-  ١٩٧٠
رد إن نصيب الف  .  وبما أن موقع اليمن في منطقة جافة وقاحلة، فهو من أفقر البلدان من حيث ما يمتلك من موارد مائية                  

بلغ إال                 ن، ال ي تجددة في اليم ياه الم تر ١٣٧من مصادر الم ب ًا م  في السنة، مقارنة بمتوسط نصيب الفرد في إقليم  ًا مكع
                                                 

بطاطس والطماطم، اللمحصولي % ٤٠ بأن الفجوة المحصولية يمكن ان تكون مرتفعة إلى حد أنها تصل إلى نسبة ٢٠٠١بين باريز في دراسته عام    ٢٢
 .للبرتقال% ٢٠لمحصول الموز وإلى % ٦٠وإلى نسبة 



 ٢٨ 
 
 

بالغ يا ال تر ١٢٥٠الشرق األوسط وإفريق بَام بالغ  ًا  مكع الم ال اء الع يع أنح توى جم ى مس نة، وعل ي الس تر ٧٥٠٠ف   ًام
ب  د              ًامكع ا يق ياه م ر للم بلغ خط الفق نما ي نحو    ، بي تر مكعب في السنة     ألف   ر ب وتتراوح آمية األمطار السنوية ما بين      .   م
تر  ٨٠٠ و ٥٠٠  مم  ٥٠ مم في المناطق الساحلية وأقل من        ١٠٠ و   ٥٠ في منطقة المرتفعات الجبلية، وما بين        )مم( مليم

تسعينيات، مع زيادة الحفر  في عقد الًا سوءـستدامة موارد المياهإ  عدمولقد بدأت تزداد مسألة .  في المحافظات الشرقية  
ار    ة اإللآلب ية   /رتوازي ي       (األنبوب ى حوال ا إل ذي وصل عدده ئر  ألف ٥٠ال ك  ) ب لإلستخدام ستخدام آمياه شرب ولإل، وذل

وقد أدى ذلك إلى    .  الزراعي على حد سواء، ومع وجود الدعم ألسعار وقود الديزل ولتعريفات أسعار الكهرباء والمياه             
ياهإ تنزاف الم يةـس ية   الجوف ي المحافظات الغرب ياه ف ي أحواض الم ه الخصوص، ف ى وج محافظات صنعاء (، وعل

 ).  وصعدة وتعز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
د تاحة  إرتفع ولق ياه الم ن مصادر الم وة بي تر٢٫٥(ت الفج يون م بًا بل ياً ) ًا مكع تخدمة حال ياه المس يات الم  وآم

نحو     ( درة ب يون متر   ٣٫٤المق  مليون  ٩٠٠ إلى   م١٩٩٠  مليون متر مكعب في عام       ٤٠٠ آمية   ، من ) في السنة  ًا مكعب ًا بل
تر مكعب في عام       فترضنا بأنا آفاءة إهذا إذا ما  (م٢٠٠١ والمتوقع أن تصل إلى بليون متر مكعب في عام      ،م٢٠٠٠م

ياه    ذا ا  ).   سترتفع    اإلستخدام للم كعب من  بليون متر م١٢ستنزاف  إ يتم   أن م٢٠١٠ فإنه يتوقع بحلول عام      ،  تجاهإلوبه
ي         تها بـحوال درة آمي ية المق ياه الجوف تر مكعب   ٢٠مخزون الم يون م ى   .   بل ستنزاف مصادر المياه الجوفية  إإضافة إل

ة أمتار في السنة            ( دل أربع ياه بمع تهدد مستوى جودة المياه بالتلوث، وبمخلفات المنتجات من    ت،  )بإنخفاض منسوب الم
ع زي      يدات م مدة والمب ية واألس تقات النفط تى         المش ل وح رب، ب ة للش ير قابل ياه غ ك الم ل تل ا يجع ة، بم ادة الملوح

ة من المياه تعتبر متدنية جدًا وذلك بسبب ضعف الكفاءة                   .  ستخدامات الزراعية   لإل د المحقق ك، أن العوائ ى ذل أضف إل
ري المستخدمة      ة ال ياه من البئر إلى الحقل تتراوح ما بين                   .  ألنظم اقد من الم در أن نسبة الف وأن  ،  %٧٨ى  إل% ٩ويق

حتماالت لنمو المحاصيل، التي تعتمد على الري بالمياه اإلوبالتالي، فإن %.  ٣٠نسبة الفاقد في ثلثي الحاالت تجاوزت 
  .ستدامة مصادر المياهإالجوفية، ستكون مقيدة بمدى القدرة على 

 
ى        ر عل ا يؤث ياه في اليمن بشكل رئيسي هو عدم الكفاءة في      إإن م تدامة مصادر الم تسعيرة المياه، والكهرباء س

يات شراء المضخات بأسعار ميسرة              ى إمكان زل، عالوة عل ود الدي وقد يكون ذلك بسبب عدم وجود وضوح في .  ووق
ألة تنظيم أصول المياه وموضوع الملكية لها        فعلى سبيل المثال، إن مزارعي القات ال يمتلكوا أحواض المياه التي           .  مس

تغلونها وال يدفعون أي رسو        ذا اإلستخدام         يس ابل ه ة مق ياه الجوفية ب         .  م أو تكلف م يقومون بضخ الم ستخدام آهرباء  إفه

 نحو الوصول إلى أجندة لمعالجة ظاهرة القات): ١-٢(إطار 
 

آما أن الحكومة اليمنية قامت بإجراء دراسة موسعة حول ظاهرة. بشجاعةتناولت الخطة الخمسية الثالية فضية ظاهرة القات في اليمن  
 .م٢٠٠٢القات و نوقشت أستنتاجات هذه الدراسة في مؤتمر تم عقده في شهر أبريل عام  

 :و يمكن أن تكون المالحظات التالية مجدية لتناولها في المناقشات و األطروحات حول قضية القات في المستقبل
 

ن هناك أسباب بيئية و صحية و إجتماعية تستدعي خفض إنناج القات، إال أن ربحية زراعة القات العالية و عدم وجود على رغم من أ .١
محاصيل أخرى مغرية بديلة للمزارع  في المناطق الريفية تجعل أمر خفض المساحة المزروعة بالقات صعب إلى حد بعيد في المدى 

 .القصير
ى المدى القصير، على الحكومة       .٢ رفع الكمية المنتجة من القات) أ: ( المساحة المزروعة بالقات من خالل     على تثبيت  اليمنية أن تهدف     عل

تار؛    ياه؛               )ب(لكل هك ير الم ى توف اليب ري تعمل عل ية لمحاصيل أخرى منافسة للقات    ) ج( تشجيع أس ع الربح عنب، خضر، فواآه(رف
ن  يراً  )وب ام حول التأثيرات الصح         ) د (؛ وأخ ع الوعي الع ية واإلجتماعية من تناول القات، وذلك ما يعد آمتابعة للمؤتمر األخير حولرف

 .ظاهرة القات
ى المدى المتوسط، إن         .٣ الطلب للقات وأنتعمل على خفض ستمرار نشر الوعي العام حول اآلثار السلبية من تناول القات ينبغي أن                إعل

 .عمل على تطوير بدائل مربحة تحل محل القاتت
رتفعات      .٤ ية، ست  في الم  ما لها من دور آبير في تخفيف الفقر في مناطق مساقط المياه العليا الهامشية، التي منواصل زراعة القات  تالجبل

تاحة فيها محدودة، وحيثما تعتمد زراعة القات إما على الري ي تكون األراضي والفرص اإلقتصادية الم يها ، والت يصعب الوصول إل
 . مياه غير عميقةالمطري أو على اإلرواء من مخازن

 

 ).٢٠٠١(  باريز: المصدر



 ٢٩ 
 
 

ن      زل مدعومي ود دي ذا     .  ووق يجة له يره من اإلقتصاد                   اإلوآنت ياه، من الممكن أن تصبح أجزاء آب ستخراج السريع للم
ن، ومن ناحية أخرى، فإن ا                           ترة عمر جيل واحد فقط من الزم لمؤسسات العامة المعنية   الريفي غير موجودة خالل ف

اءة       ياه ال تعمل بكف تعامل مع الم  ًا هامًا، والمتوقع أن يلعب القانون دوراهـمصادقة على قانون الميال ًاقريبتمت   و٢٣.بال
 .ستخدامات المياه وأيضًاح مسألة حقوق المياه وملكيتهاإستدامه إفي 

 
اع      ر القط يد تطوي ى تقي ل عل ي تعم رى الت ات األخ مل المعوق ي  تش ا يل ي م  :  الزراع

 وعدم وجود ضوابط للجودة وذلك ما يقلل من قدرة الصادرات           (niche)أسعار مرتفعة مبنية على أسواق صغيرة        ) ١(
ى المنافسة؛          روية باألمطار واألنظمة التقليدية لتربية الحيوانات، وذلك     تدهور ) ٢(الزراعية عل يدية الم زراعة التقل ال

زرا          و قطاع ال يجة لسرعة نم تدهور مساقط المياه العليا، والتي آانت قد أهملتها مشاريع         ) ٣ (ًاعة المروية؛  وأخير   آنت
ية      ية التحت ية   (البن ناطق الريف ى            ) للم ذي أدى إل ة المدرجات الجبلية الزراعية          إفي الماضي، األمر ال ة أنظم يار إقام نه

 .وحصاد المياه والتي آانت موجودة عبر األجيال الماضية
 
 
 نمو للقطاع الزراعي غير السمكي الإمكانات) ٢

 

دل                         ية بمع نمو للقطاع الزراعي آكل في الخطة الخمسية الثان بدو أن أهداف ال  فترة  خالل في السنة     % ٦٫٧ي
رتفع  ى حد بعيد بحسب ما توحيه         ًاالخطةم وقد آان هذا .  تجاهات التاريخية وتجربة الدول األخرى في هذا المجال  اإل إل

رتفع      دل المستهدف م ي و         ،ًاالمع نمو الت اع معدالت ال ك بسبب إرتف ستبعاد قطاع إفبعد .   للقطاع السمكي  أستهدفت  وذل
ثروة السمكية، يصبح معدل نمو النشاطات المزرعية وتربية الحيوانات           ٦٫١ م هو ٢٠٠٥ –٢٠٠١  للفترة  المستهدف ال

نة، وهو ما يمكن أن يتحقق، فيما لو تمت معالجة القيود الموجودة التي تقف              %  (ويبين جدول رقم .   أمام ذلكفي الس
آيف يمكن أن يتم تحقيق ذلك الهدف، فيما لو تتوسع المساحات المزروعة بمحاصيل دون القات، وإذا تم وضع                    ) ٣-٢

 .حد لزيادة مزارع القات وتتحسن خدمات اإلرشاد وأساليب الري
 
 

 .القيمة المضافة في القطاع الزراعي سيناريو محتمل لرفع) ٣-٢(جدول 
 

الت النمو السنوية معد
 األجمالية المتوقعة

الزيادة السنوية في 
(%)األنتاجية   

الزيادة السنوية في 
(%)األراضي المزروعة 

قيمة اإلنتاج بأسعار 
م٢٠٠٠عام   

الحبوب ١٦٩ ٠ ٥ ٥٫٠
القات ٦٣٦ ٠ ٣ ٣٫٠
المحاصيل النقدية األخرى ٨٨ ٣ ٦ ٩٫٢
الخضروات و الفواآة ٥١٣ ٣ ٦ ٩٫٢
البقوليات ٣٠ ٥ ٥ ١٠٫٣
اإلجمالي ١،٤٢٥   ٦٫٠

.)٢٠٠١ ( باريزدراسة :  المصدر  
 
روية بمياه األمطار إلى مايصل إلى معدل                    ًالأو نمو الحبوب الم تملة ل ية مح ناك إمكان في السنة، بإجراء   % ١٢، ه

ل المروية بما يصل حتمال لنمو المحاصيإ، هناك ًاثاني. تحسين لمستوى جودة البذور المحلية وزراعة محاصيل محسنة  
دل      ى مع ية مع                     % ١٠إل ثروة الحيوان اد محسنة وتحسين ال اد خدمات إرش ستخدام ممارسات تربية إفي السنة مع ايج

 ٢٤.وإدارة محسنة للبراري والمراعي آالتهجين حيوانات محسنة 
 

                                                 
 .ـامة مصادرها والمشاآل المتعلقة بسياسات المياهستد إحول مواضيع النقص للمياه، ومدى ) ١٩٩٧( تقرير البنك الدولي    راجع  ٢٣
 .)٢٠٠١(ومنظمة الفاو ) ٢٠٠١( المحتملة لمحاصيل متنوعة، راجع باريز اتلمزيد من التفاصيل حول اإلمكاني    ٢٤



 ٣٠ 
 
 

  الصناعيالقطاع. ٣
 

ي، إال أن أداء القطاع الصناعي آان مدهش                 ي اإلجمال ناتج المحل رغم من مساهمته الصغيرة في ال ى ال  خالل ًاعل
د التسعينيات      ترة عق ترة     .  ف واً          إ،  م١٩٩٥-١٩٩٠فخالل الف دل  ستطاع القطاع الصناعي أن يحقق نم في  % ٥٫٥  بمع

ن                  و قطاعي ال ود بشكل رئيسي لمعدالت نم ك يع نة، وذل ن    الس ، بينما نمى إجمالي القيمة     )في السنة % ٦٫١(فط والتعدي
ييد بنسبة         %٥المضافة للقطاع الصناعي بنسبة          ناء والتش ة بنسبة      % ٤٫٦، وقطاع الب رافق الخدمات العام وقطاع م

% ٦٫٥لغ  بتحقيق معدل نمو بأفضل خالل الخطة الخمسية األولى وآان تحسن األداء للقطاع آكل  .  في السنة  % ٣٫١
ان قطاع النفط والتعدين المتفرع عن قطاع الصناعة من أسرع ال         .   السنة  في  د آ رة أخرى لق بنسبة  (ًاقطاعات نموـوم
دل ن        )في السنة   % ٧٫٦ ي مع ك يل في السنة، بينما نمت الصناعات %  ١٢٫٧شييد البالغ ـمو قطاع البناء والتـ، وهو بذل

ية    نفط     إمع   (التحويل ر ال تبعاد تكري دل   ) س ة بنسبة            في ا  % ٣٫١بمع رافق العام وتراجع %  ٦لسنة، وقطاع خدمات الم
 )].٤-٢(جدول رقم [في السنة % ١٫٤قطاع صناعة تكرير النفط بنسبة 

 
دًا لنمو القطاع الصناعي                   نحفظة ج ية توقعات م ، )في السنة % ٣معدل نمو يبلغ    (وضعت الخطة الخمسية الثان

نفط        ي وضعت لقطاع ال ية الت يجة لألهداف المتدن ك نت ية        .  وذل و عال يق معدالت نم ى تحق ك، تهدف الخطة إل ع ذل وم
ن اتلقطاع ناع%)١٠( التعدي ة   ال، و)%١٩ (ة، والص ات العام رافق الخدم نة  % ٩،٢(م ي الس ناء  )ف اع الب ، ولقط

ييد    يقة واإلمكانيات المحتملة في هذه القطاعات الفرعية،        ويوجز   %).  ١٠(والتش يود المع ا هي الق الفصل الخامس م
ات واإلمكانيات المحتملة المحددة، والسياسات واإلجراءات                ومدى جد    ذه، في ظل المعوق نمو ه يق معدالت ال وى تحق

ًال  مفصًاستعراضإوتعطي الفصول الالحقة .   الغايات المنشودةاإلصالحية المقترحة من أجل تحقيق الوصول إلى هذه        
ية، التي تم تحديدها في الخطة الخمسية              ذه القطاعات الفرع م ه  الثانية آقطاعات واعدة، إضافة إلى قطاع النفط في         أله

 .ظل أهميته النسبية الراهنة وما له من تأثيرات على القطاعات اإلقتصادية األخرى
 

 

  صادرات البن والخصر والفواآه: )٢-٢(إطار 
 

 رًامليون دوال ٢٣٫٣ي ترتيب الصادرات من حيث القيمة، وقد بلغت ما قيمتها   تحتل صادرات اليمن من البن المرآز الثالث ف          
ي  ام      ًاأمريك ي، يحتل اليمن المرآز         .  م١٩٩٩ في ع ن الدول المصدرة للبن ونصيب اليمن في سوق البن العالمي يبلغ               ٤١وبالتال  من بي
رغم من أن اليمن تمتلك صنف من البن له شهرة عالمية      ، %٠٫٣ ى ال ك عل ولقد آان لصادرات البن أداء جيد في ").  بن المخاء"(وذل

ى              ود إل ذي يع د التسعينيات، األمر ال ن           عق زيجات األخرى من الب بة للم ي بالنس ن العرب د هبطت أسعار البن   .  إنخفاض أسعار الب وق
بة  ي بنس ن، وال% ٤٢العرب ترة% ٤٨بة ـنخفضت بنسإي تمن متوسط أسعار الب ي الف ن رتفعإ، وم١٩٩٩-١٩٩٥  ف ت صادرات الب

ترة          بر خالل الف دل    م١٩٩٩–١٩٩٤بسرعة أآ  معدل (في السنة، وهي زيادة أسرع بكثير من نمو صادرات البن البرازيلي         % ١٩ بمع
 .أثناء نفس الفترة%) ٧٫٦ (ومن السوق العالمي للبن آكل ) في السنة% ٨٫٥

ز جد           ي في الخارج مرآَّ ن اليمن ية   ًاإن سوق الب ة العرب ثل المملك بته    ، وتم ا نس  مليون ٢٩(من ذلك السوق  % ٨٥ السعودية م
ام         رغم من أن اليمن هو من آبار الدول المصدرة للبن إلى السعودية           )  م ١٩٩٩دوالر أمريكي في ع ى ال من % ٣٠ ما نسبته ملبيًا(عل

ي السعودي        ياجات السوق المحل ن في مجلس التعاون الخليجي آكل ال يزال        ) احت إن نصيب اليمن في سوق الب  يحتل المرآز الرابع ف
بة   ( يا      )من السوق   % ٩٫٢بنس د أثيوب ند    %)٣٧(، بع بانيا   %) ١٣(، واله ة لصادرات البن          %).  ١٢(وإس تملة قوي يات مح ناك إمكان وه

 .اليمني إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سواء على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد
ا من أسرع السلع المصدر                ه، فهم ا الخضر والفواآ  مليون دوالر في عام ٠٫١ت من ما قيمتها إرتفعفلقد .  ًاة من اليمن نمو  أم

ى  م١٩٩٤ ام ١٢٫٣ إل ي ع يا ف يون دوالرا أمريك بته .  م١٩٩٩ مل ا نس ر م ه والخض ادرات الفواآ كل ص ي % ٠٫٥تش ن إجمال م
بة        ية ونس مستحوذا (درات اليمنية الرئيسي    وتمثل السعودية سوق هذه الصا    .  من إجمالي الصادرات غير النفطية     % ٩الصادرات اليمن

بتها     ا نس ه في عام        % ٩٩٫٢م ي صادرات اليمن من الخضر والفواآ وتحتل اليمن مرآز السابع عشر من الدول ).  م١٩٩٩ من إجمال
ا  في سوق الخضر والفواآه من ما نسبته               د حسنت موقعه ى السعودية وق ه وخضر إل  إلى م ١٩٩١في عام % ٠٫٠١المصدرة لفواآ

ام ف % ٠٫٠٢ ى م  ١٩٩٥ي ع ام % ١٫٦وإل ي ع ه    .م١٩٩٩ ف ن الفواآ ن م ن صادرات اليم لعة م ثر س وز أآ ثل صادرات الم   وتم
ى السعودية        تها     (والخضر إل ا قيم يون دوالر أمريكي في عام          ٤٫٥بم من إجمالي واردات الموز    % ٧٫٢أو ما يعادل نسبة     م  ١٩٩٩ مل

 ).إلى السعودية
 

 ).٢٠٠١(سوميا : لمصدر ا
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  (%)٢٠٠٠-١٩٩٠لقطاع الصناعي، في الفترة لالقيمة المضافة ):  ٤-٢(جدول رقم 
(%)معدل النمو السنوى  (%)نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي     
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١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ١٩٩٠  

١٣٫٨ ٣٣٫٨ ٢٥٫٨ ٦٫١ ٠٫٦ ٧٫٦ ٠٫٠٤ ت اإلستخراجيةالنفط و الصناعا ١٣٫٦
)عدا النفط(الصناعات اإلستخراجية  ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫١ ٠٫١ ٣٫٣ .. ١٫٥ ١٠٫٠
١٣٫٥ ٣٣٫٧ ٢٥٫٧ ٦٫١ .. ٧٫٧ ٠٫٠ النفط و الغاز ١٣٫٤
١٤٫٣ ٧٫٥ ٨٫٨ ٥٫٠ ٨٫٠ ٢٫٤ ٩٫٢ الصناعات التحويلية ٩٫٣
١٢٫٦ ٤٫٩ ٦٫٠ ٦٫٢ .. ٣٫١ ١٠٫٠ )عدا تكرير النفط (الصناعات التحويلية ٧٫٣
تكرير النفط ٢٫٠ ١٫٧ ٢٫٦ ٢٫٨ ٠٫٠ .. ١٫٤- ٧٫٥
الكهرباء و المياة والغاز ١٫٢ ٠٫٦ ٠٫٧ ٠٫٨ ٣٫١ ٤٫٠ ٦٫٠ ٩٫٢
البناء و التشييد ٢٫٧ ٣٫٥ ٤٫٢ ٥٫٥ ٤٫٦ ٨٫٠ ١٢٫٧ ١١٫٠
٣٢٫٢ ٤٦٫٢ ٤٠٫٩ ٥٫٥ ٤٫٠ ٦٫٥ ٣٫٠٤ القيمة المضافة للصناعة الكلية ٢٦٫٨

از المرآزي لإلحصاء بال     : المصدر   م٢٠٠٠ –١٩٩٦، والخطة الخمسية األولى للفترة المستهدفة )م٢٠٠٠-١٩٩٠(نسبة لبيانات الفترة الجه
 .م٢٠٠٥ – ٢٠٠١والخطة الخمسية الثانية للمستهدف للفترة 

 قطاع النفط.  أ
 
 م٢٠٠٠ –١٩٩٠  تطورات القطاع وإسهامه في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )١
 

.  تدني مستويات إنتاجه للنفطل مثبتة صغيرة، وإحتياطاتبما له من    في سوق النفطإن اليمن من الدول الصغيرة 
ال           رغم من أن أعم ى ال بدأ أعمال                       اإلعل م ت رن الماضي، ل يات من الق د الثالثين دأت في عق د ب نفط آانت ق ستكشاف لل

ى                 يع عل م التوق بعينيات، وت د الس ادة إال في عق ية   إ ١٨ التنقيب الج نفط   إلتفاق تاجه  ستكشاف ال بدأ . مع شرآات نفط      وإن
ناك    يا ه يات، وحال د الثمانين ي منتصف عق ي ف تاج الفعل ن  ٦اإلن ي اليم نفط ف تجة لل ربعات من بوه، ( م ي ش أرب،  ف م

يلة، جنة، غياض، وحوارم        ، آان ما تبقى من آميات النفط المخزونة المثبتة والقابلة          م٢٠٠٠بحلول نهاية عام    ).  المس
د ب        لإل غ   ستخراج في اليمن ق ي    ٢٫٨ل يون برم ا لم تكن هناك      ٢٥ .لبل آتشافات جديدة، فإن المتوقع أن ينخفض اإلنتاج إ م

 ٢٦.في السنة، وذلك ألن بعض حقول النفط قد بدأت تنضب% ٣٫٥بنسبة 
 

، وظل  م١٩٨٦ في عام ) ١٠في المربع رقم    (آتشفت شرآة توتال الفرنسية وجود نفط في محافظة شبوة           إ،  ًالأو
فقد آان ينقل النفط إلى     .  ستكمال المنشئات إمية بلغت عشرة آالف برميل في اليوم، وذلك بسبب عدم            لك ًااإلنتاج محدود 

ر      ي .   بقاطرات  ًامصفاة عدن ب ل        ًاحال ذا الحق تج ه ي  ألف    ٢٨٥، ين يوم    لبرم ياً .   في ال دأ إنتاج الحقل الرئيسي في       ثان ، ب
أرب      م     (محافظة م ربع رق ام     ) ١٨الم ن      م١٩٨٧في ع تج م ان يصدر عبر خط أنابيب         ، ومعظم المن وصل مقدار  .  ه آ

تاج  ى    اإلن يوم في عام          ألف    ١١٢إل يل في ال ، الذي )١٤المربع رقم (، بدأ اإلنتاج في حقول المسيلة   ثالثًا.  م٢٠٠١برم
ام                 دأ في ع ندية، ب يدنتال الك وم بتشغيله شرآة أوآس تاج  (، م١٩٩٣تق وقد تم إنشاء خط )  برميل في اليوم ألف  ٤٠ بإن

ام            أنابيب  ندي في ع ى المحيط اله ند م  ١٩٩٤ إل برميل في اليوم، ثم إرتفع      ألف   ١٥٠ وصل اإلنتاج في الحقل إلى        ماع
ى      تاج إل ام       ألف   ٢٣١اإلن يوم في ع يل في ال ستكشاف في إ، بدأت مجموعة من الشرآات عمليات رابعًا.  م٢٠٠١برم

ل جنة      م     (حق ربع رق ام     ) ٥الم ناك بكمية      .  م١٩٩٠في ع تاج ه دأ اإلن ألف  ٥٨برميل في اليوم، ووصل إلى       ألف   ٤ وب

                                                 
آة في األرباح آانت على من النفط لتغطية التكاليف، والمشار% ٢٠تفاقيات حصة ما نسبتها إلا حدد معظم . )١١؛٢٠٠١(صندوق النقد الدولي     ٢٥

 .للحكومة% ٨٠للشرآات ونسبة % ٢٠أساس نسبة 
بليون  ٠٫٢٨ بليون برميل في شبوه، و ٠٫١٨ في مربع عياض، ٠٫١١ بليون برميل في حقل حوارم، ٠٫٣:  الكميات موزعة على المربعات هي     ٢٦

ستخراج إلوقد أضيف إلى المخزون النفطي القابل ل.  ميل في المسيلةبليون بر١٫١٤  بليون برميل في مأرب، وأخيرا  ٠٫٣١٣برميل في حقل جنة، 
يمكن لهذه الكميات المثبتة أن تستنزف خالل ).  ١٥ و٩، ٢، س١في مربعات س( بليون برميل ٠٫١٨ستكشافات في مربعات أخرى تبلغ آميتها حوالي إ

 لمعظم البيانات األخيرة، قد ًاووفق.   بليون برميل٥٫٧ بأن المخزون المثبت يبلغ ولكن تقدر الخطة الخمسية الثانية.   سنة بمستويات اإلنتاج الحالية١٨
 .يكون هذا التقدير مبالغ فيه، أو أنها لم تأخذ في الحسبان المسحوبات من المخزون خالل فترة عقد التسعينيات
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يوم      يل في ال ، يقوم  ًاوحالي.  م١٩٩١، وقَّعت شرآة النمر النفطية اتفاقية للتنقيب في مربع عياض في عام              ًاخامس .  برم
ية        تاج آم ل بإن يوم      ألف    ٤٥الحق يل في ال دأ العمل اإلنتاجي لمنطقة حوارم          ًاوأخير .  برم ، الذي  )]٢٦(المربع رقم   [ ب

ام       ) دي إن أو  (غله شرآة    تش  برميل في اليوم في عام  ٨٫٢٠٠ووصل حجم اإلنتاج فيه إلى    ،  م٢٠٠٠النرويجية في ع
ك، تم منح مربعات أخرى للتنقيب عن النفط خالل السنوات األربع الماضية، آما                .  م٢٠٠١ ى ذل  الحوافز  أنأضف إل

 ٢٧. قد تم تحسينهاالمالية التي تمنح لشرآات النفط
 

 الناتج المحلي اإلجمالينمو قطاع النفط، أسعار النفط و): ١-٢(ي رسم بيان
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د التسعينيات                           ناتج الصناعي في اليمن في عق ن نصف ال نفط والتعدي اتج أنشطة ال من الناتج  % ١٣ أو شكل ن
ترة  ي خالل الف ي اإلجمال ب.  م٢٠٠٠-١٩٩٠المحل نفط متقل هام ال ان إس ود بشكل رئيسي إًاولكن آ ك يع دًا، وذل ى  ج ل

إرتفع إنتاج النفط على نحو ثابت   .  تغييرات في أسعار النفط إلى حد ما وأيضًا إلى تقلبات في مستويات اإلنتاج السنوية             
يل في عام         ٧٢من    يون برم  برميل في ٤١٠٫٥٤٢( مليون برميل    ١٥٠إلى  ) في اليوم ل   برمي ١٩٨٫٣٤٠(م  ١٩٩٠ مل

يوم  ام     ) ال يمة           .  م٢٠٠٠في ع دل الق ك، تقلب مع ع ذل المضافة في القطاع النفطي مع التغييرات التي طرأت على              وم
نفط    يمة المضافة بنسبة           .  أسعار ال د هبطت الق ستعادت عافيتها إثم  ، م١٩٩٢–١٩٩١في السنة خالل الفترة   % ١٠فق
بة  تزيد بنس ام % ٥ل ي ع بة   ،م١٩٩٣ف ى نس زيد عل ا ي م إرتفعت بم ترة %  ٢٥ ث وأدى .  م١٩٩٦ –١٩٩٤خالل الف
عا  قوط أس ترة   س ي الف نفط ف ن      م١٩٩٨–١٩٩٧ر ال ل ع بة تق اع بنس و للقط دل نم ى مع بل أن   % ٥، إل نة، ق ي الس  ف

 .في السنة% ٧٫٥ بلغت في المتوسط  ،م٢٠٠٠ – ١٩٩٩القطاع إلى تحقيق معدالت نمو مرتفعة في الفترة يعود
 

  م٢٠٠٠-١٩٩٠ إنتاج النفط في اليمن لألعوام :)٢-٢(رسم بياني 
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 .])١٦ - ٨ : ٢٠٠٠صندوق النقد الدولي [ًاٍ  نفطيًاربع م٣٠ستكشافية في إبأعمال  شرآة تقوم ٢٦، آانت توجد أآثر من م٢٠٠٠بحلول عام     ٢٧
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وعوائد مو اإلقتصادي، وإيرادات الدولة ــستمرت زيادة تأثير قطاع النفط على آل من النإات  في عقد التسعيني
 إلى م١٩٩٠ في عام  %١٣تراجع نصيب النفط من الناتج المحلي اإلجمالي من . الصادرات وذلك على نحو سريع

من الناتج % ٦من نسبة  (م١٩٩٤ثم بدأ يرتفع تدريجيا في عام  .  م١٩٩٣من الناتج المحلي اإلجمالي في عام % ٥٫٤
  في ذلك النصيب في عام ًاوحدث إنخفاض. م١٩٩٧في عام % ٢٨، حتى وصل إلى ما نسبته )المحلي اإلجمالي

، ولكن عاد ليبدأ في الصعود مرة أخرى حتى )من الناتج المحلي اإلجمالي% ١٦٫٢عند أن بلغ ما نسبته   (م١٩٩٨
.  من الناتج المحلي اإلجمالي% ٣٤ بلغ ما عند٢٨،م٢٠٠٠  في عام  وبلغ ذروتهم  ١٩٩٩ في عام  %٢٩وصل إلى 

% ٢٥عتماد على النفط آالمصدر الرئيسي إليرادات الدولة في آخر سنوات عقد التسعينيات من اإلآما أنه إرتفع مدى 
ي عام من إجمالي إيرادات الموازنة العامة ف% ٧٦ إلى م١٩٩٤ –١٩٩٢من إجمالي إيرادات الموازنة خالل الفترة

 في ًا محدودًاإن إسهام قطاع النفط في إجمالي تشغيل القوى العاملة يعد إسهام )].  ٥-٢(راجع جدول رقم [م  ٢٠٠٠
يعمل ما يبلغ عددهم  ،م٢٠٠٢عامل في عام ١٨٫٠٠٠لقد وصل إجمالي عدد العاملين اليمنيين في قطاع النفط .  اليمن

ويصل عدد األيدي العاملة   المعدنية والوحدات التابعة لها، عامل آموظفين في وزارة النفط والثروات ١٢٫٠٠٠
عامل آخرين في الخدمات النفطية ٢٫٨٠٠ وإلى حوالي   عامل،٢٫٨٠٠المشغلة لدى شرآات النفط إلى حوالي 

 )].١٧(ملحق رقم الجدول [
 

  م٢٠٠٠–١٩٩٠إيرادات الدولة من النفط، للفترة ): ٥-٢(جدول 
١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  
اإليرادات من النفط و الغاز ٨٫٣ ١٧ ٨ ١٠ ١١ ٢٨ ١٣٥ ١٩٠ ١١٨ ٢٠٦ ٤٤٦
من اإليرادات الكلية%   ٣٤  ٤٤  ٢٣  ٢٦  ٢٦  ٣١  ٦١  ٦٦  ٥٢  ٦١  ٧٦
من الناتج المحلي %   ٦٫٦  ١١٫٠  ٤٫٠  ٤٫٠  ٣٫٥  ٥٫٥  ١٨٫١  ٢١٫٤  ١٣٫٨  ١٨٫٢  ٣٢٫٣

ياإلجمالي الكل

 . م٢٠٠١تم تقديرها من بيانات تم الحصول عليها من وزارة المالية في عام : المصدر
 

تج،                       نفط المن ا من نصيب في ال ا له ي م ية تصدِّر ثلث ة اليمن  بينما تقوم شرآات النفط بتصدير آامل        إن الحكوم
بلغ في المتوسط         (نصيبها    ذي ي د التسعينيات       % ٤٣ال تاج في آخر عق  صادرات النفط من  قيمةفعتلقد إرت).  من اإلن

ام           ١٫٢ يون دوالر أمريكي في ع بتها      (م١٩٩٠ بل ا نس بليون دوالر  ٢٫٣إلى )  السلعية من إجمالي الصادرات  % ٧٨م
ام        ي الصادرات       % ٩٠ (م١٩٩٧أمريكي في ع لعية من إجمال ام       إو).  الس ى أن بلغت     م١٩٩٨نخفضت في ع  ٢٫٢ إل

قبل أن  م    ١٩٩٩ بليون دوالر أمريكي في عام       ٢٫٧وصلت إلى ما قيمتها     ستعادت عافيتها حتى    إبليون دوالر أمريكي ف   
ام     ي ع ا ف ى ذروته ل إل تها   م  ٢٠٠٠تص ت قيم ا بلغ ي  ٣٫٧بم يون دوالر أمريك ادرات   % ٩٠( بل ي الص ن إجمال م

لعية  بر        ٣٤حتلت اليمن المرآز       إو).  الس ن أآ غ نصيبها          ال دولال  من بي نفط وبل من السوق العالمي    % ٠٫٧مصدرة لل
نفط ل بتها          .  ل ا نس نفط م ي صادرات اليمن، وهي تمثل ثاني أعلى نسبة على هذا   % ٩٠وتستحوذ صادرات ال من إجمال

ن              راق فقط من بي د الع نحو بع الم      ٢٣٠ال ة في الع ا أن أسواق النفط اليمني المصدر تعتبر أسواق مترآزة             ٢٩ . دول   آم
داً  ثر من                .  ج ى أآ نفط اليمني مقارنة بإيران        % ٨٧إذ تستحوذ االسواق الخمسة الرئيسية عل ي صادرات ال من إجمال

دولة   في آل من %٧٣وفي السعودية ،  %٦١ ، في إيرانصادرات النفطيةالمن إجمالي % ٥٣حيث تبلغ هذه النسبة      
يريا تحدة ونيج ية الم ارات العرب دول.  اإلم ل ال ك أن آ ى ذل ةزد عل ثل  الخمس ي تم واق الت ية أس ي الرئيس نفط اليمن  ال

ايالن ( نغافورة        ت ند وس ا واله  وآون اليمن حديث العهد على تصدير النفط      .  هي ما زالت أسواق ناشئة    ) د، الصين، آوري
تهدافه    م إس نفط               ت تزويدها بال د ل ية بسرعة آمصدر جدي بلدان ذات اإلقتصادات المتنام ذه ال بل ه  آان طلبها حين  من ق
رتفع    نفط م . حتكارية دولية من المصدرين   إفط، تسيطر عليه مجموعة     النبلتزويد  ل و آانت تواجه نظام عالمي مثبت          ًالل

نفط   توردة لل ية المس دول الرئيس يوية من ضمن ال بلدان الشرق آس ذه ال ك أصبحت ه يجة لذل يآنت ذا .   اليمن ن، ه ولك

                                                 
نخفضت إبرميل في اليوم، وألف ١٥٠ بقدرة إنتاجية أولية قدرها م١٩٥٤لقد تم إنشاء مصفاة عدن في عام . تمتلك اليمن أيضًا مصفاتين لتكرير النفط    ٢٨

برميل في اليوم إثر األضرار التي سببتها الحرب في عام  ألف ٧٠المصفاة نخفاض حتى بلغت قدرة اإلبرميل في اليوم، ثم زاد ألف ١٠هذه القدرة إلى 
 . آالف برميل في اليوم لتلبية االستهالك المحلي للمنتجات النفطية١٠ بقدرة م١٩٨٦وتم إنشاء مصفاة مأرب في عام .  م١٩٩٤

ية         ٢٩ بة عال ذه النس بر ه ا قورنت بدول أخرى مصدرة للنفط، مثل الم  أجد  تعت % ١٢٫٥ملكة العربية السعودية، البلد الذي تستحوذ على ما نسبتها  إذا م
التي تستحوذ (سيا ني؛  ومثل أندو )من إجمالي صادرات البلد   % ٨٠من إجمالي الصادرات النفطية في العالم آكل، تشكل الصادرات النفطية منه ما نسبتها               

 ). من جميع الصادرات% ٩٫٥من سوق النفط العالمي ونسبة صادرات للنفط تبلغ % ١٫٦على نسبة 



 ٣٤ 
 
 

وي ألسواق صادرات اليمن النفطية و             ترآز الق عتماد القوي على أسواق ما زالت في مرحلة التطوير قد يعني أن            اإلال
 . عالوة على إمكانية التعرض لصدمات خارجية و الطلبحتمال تقلب األسعارإلدرات اليمن النفطية معرضة صا

 
رغم من سيطرة الصناعة النفطية على اإلقتصاد اليمني في عقد التسعينيات، ال يوجد هناك ما يدل على         ى ال عل

ندي            ن سيطرة النفط على هذا النحو عملت على أو أ) راجع أيضًا الفصل الثالث  (وجود مشكلة آمشكلة المرض الهول
نمو اإلقتصادي في بقية القطاعات في اإلقتصاد اليمني            بح ال  جدًا عن تحقيق التشغيل التام لقواه ًاواليمن ما زال بعيد   .  آ

ا يدل على أن أسعار           ناك م يس ه ة، ول مستويات ، لقد هبطت ًاثاني.  ًا عاليإرتفاعًا، إرتفعت السلع الغير قابلة للنقلالعامل
ية آثير      أدى إلى تدهور م١٩٩٦، إن تبني نظام سعر الصرف العائم في عام         ًاثالث.   العقد الماضي  خالل ًااألجور الحقيق

ير لسعر الصرف الحقيقي     ي آب ترة   )(Real Effective Exchange Rate, REER الفعل ، م١٩٩٧ – ١٩٩٦ في الف
ن  تقرار  ضمن    هولك ع الال           إس ك السعر في السنوات األرب ترة      ذل تلك الف ة ل يراً .  حق ا تم إبراز ذلك  في         وأخ الفصل  ، آم

ناتج المحلي اإلجمالي             و ال ان نم د آ في السنوات األخيرة من عقد التسعينيات  أقوى        ) للقطاعات غير النفطية  (األول، لق
 .مما آان في السنوات األولى من العقد ذاته

 
  م٢٠٢٠ – ٢٠٠١ة دالالت اإلنخفاض المتوقع في إنتاج النفط في الفتر) ٢
 

دل    نفط بمع تاج ال تراجع إن توقع أن ي ترة  % ١١من الم ي السنة خالل الف تم  م٢٠١٠–٢٠٠١ف م ي ا ل آتشاف إ م
ياطات ة لإحت ية قابل دة نفط تخراج، إل جدي ع س ترة   تم ناء الف ادة أث راجعات ح ع ت ي .  م٢٠١٠–٢٠٠٥وق وصل إجمال

.  من إجمالي اإلنتاج% ٦١ول حصة الحكومة إلى ما نسبتها   مع وص م    ٢٠٠٠  في عام    ًال مليون برمي  ١٥٩اإلنتاج إلى   
توقع ألسعار النفط على المدى المتوسط، فإن             من المتوقع أيضًا أن تتراجع حصة الحكومة من إنتاج          همع اإلنخفاض الم

نفط نظر    تعامل مع عامل          ًاال تكلفة   " لطريقة ال برمة مع شرآات النفط، فكلما تنخفض   إلفي ا  " نفط ال يات الم  أسعار تفاق
 .ستعاضة تكاليف التنقيب واإلنتاجإلالنفط، تزداد حصة الشرآات 

 

  توقعات إنتاج النفط خالل فترة الخطة الخمسية الثانية:)٦-٢(جدول 
)آالف البراميل في اليوم الواحد(  

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  
صادر الحالية اإلنتاج من الم ٤٣٦،٠٠٠ ٤٢٥،١٠٠ ٤١٤،٤٧٣ ٤٠٤،١١١ ٣٩٤،٠٠٨ ٣٨٤،١٥٨

الثابتة القابلة للتعويض 
اإلنتاج المتوقع من حقول جديدة  - ٦٥،٤٠٠ ١٣٧،٣٤٠ ٢١٦،٦٧٨ ٣٠٤،٣٨٠ ٤٠١،٥٢٨
اإلنتاج الكلي المتوقع ٤٣٦،٠٠٠ ٤٩٠،٥٠٠ ٥٥١،٨١٣ ٦٢٠،٧٨٩ ٦٩٨،٣٨٨ ٧٨٥،٦٨٦

 .ستخرجت من بيانات الخطة الخمسية الثانيةٌأ:المصدر
 

ى نفس مستوى القيمة المضافة الحقيقة لقطاع النفط من خالل                   تهدف الخطة الخمسية الثا       ى المحافظة عل ية إل ن
يام بزيادة اإلنتاج من الحقول الجديدة لتعويض اإلنخفاض المتوقع في اإلنتاج في الحقول القائمة       وال تفترض .  ًاحالي الق

من المتوقع أن ينخفض نصيب النفط من وآنتيجة لذلك،  ، م٢٠٠٥–٢٠٠٠الخطة أي نمو حقيقي في الناتج أثناء الفترة  
ه      ى ربع ثه إل ي ثل ي من حوال ي اإلجمال ناتج المحل ى إفتراضين    .  ال ناء عل م ب توقع ت ذا ال ع ) ١: (وه ي   توق إنخفاض ف

يا بنسبة                    ة حال نفط القائم ول ال نفط من حق تاج ال ، نتيجة   إنتاج النفط   في إرتفاعتوقع  ) ٢(في السنة؛   % ٢٫٥مستويات إن
افات    ام                   لالستكش نفط المحقق في ع تاج ال زيادة مستوى إن ك ب دة، وذل توقع، في الخطة         ٣٠.م٢٠٠٠الجدي ي فالم   وبالتال

ناك           ية، أن يكون ه اع الخمسية الثان ي                إرتف نفط بنسبة حوال تاج ال ي إن في السنوات الخمس    % ١٠ في مستويات إجمال
 ٣١.المقبلة

 

                                                 
 ). م٢٠٠٢شرق معصر في العام  (٥٣ا، من المتوقع أن يبدأ إنتاج النفط من القطاع رقم  فمثًل   ٣٠
توقعات تختلف عن التوقعات المتحفظة الواردة في الخطة الخمسية األولى، والتي آانت توقعت أن ينخفض مستوى إنتاج النفط من        ٣١ ذه ال ألف  ٣٤٤ه

في السنة حتى وصل % ٤٫٩ومع ذلك ارتفع اإلنتاج الفعلي للنفط بمعدل   .م٢٠٠٠برميل في اليوم في عام      ألف   ٣٣١ إلى   م١٩٩٥ليوم في عام    برميل في ا  
 .م٢٠٠٠في اليوم في عام   ألف برميل  ٤٣٦مستواه إلى



 ٣٥ 
 
 

ية     ثروات المعدن نفط وال ن وزارة ال ة م تقديرات المعدل ير ال أن تش ي  اإلف ب ات الت ة  أتراض ي الخط تخدمت ف س
ية آانت متشائمة، فيما يتعلق ومستويات اإلنتاج من حقول النفط القائمة حالي                وبناء على هذه التقديرات    .  ًاالخمسية الثان

ام                نفط في ع تاج ال ع مستوى إن دة، إرتف ومن المتوقع أن ترتفع أآثر في     ) برميل في اليوم   ألف   ٤٤٠إلى (م٢٠٠١الجدي
ا  ى  (م٢٠٠٢م  ع ي ألف   ٤٤٨إل يوم    ًالبرم وفي السنوات الالحقة، وما لم يتم إضافة إنتاج نفطي من حقول جديدة،          )  في ال

توقع أن ينخفض اإلنتاج بسرعة وذلك بنسبة            إن الم ألف  ٣٧٨إلى (، م٢٠٠٤ في عام  %٩ و ،م٢٠٠٣ في عام   % ٧ف
يوم      يل في ال ام   ) برم ى   (م  ٢٠٠٥وع يوم     ألف    ٣٤٣إل يل في ال ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط من الحقول  ).  برم

تجة  ادًاإنخفاض المن ترة  ًا ح الل الف م  [م ٢٠١٠-٢٠٠٥ خ دول  رق ع ج ة   )]٧-٢(راج ات الخط بدو أن توقع ذا ي ، فهك
ترة                        ية بالنسبة للف نفط متدن تاج ال يمة المضافة في قطاع إن ية للق م  ومرتفعة بالنسبة للفترة     ٢٠٠٣-٢٠٠١الخمسية الثان

ترض   .  م٢٠٠٥-٢٠٠٤ و نف أنه لم  ) ٢(؛  )٧-٢(بأن مستويات اإلنتاج ستكون آما تم التوقع لها في جدول رقم            ) ١: (ول
ترة؛              دة خالل الف ول جدي تاج من أي حق ي سيكون وفق       ) ٣(ُيضاف أي إن ي اإلجمال ناتج المحل و ال دل نم أن مع  لما تم ًاب

ي الخطة الخم ه ف ية بنسـتوقع ية الثان ي الس% ٠٫٦بة ـس ي ) ٤(نة؛ ـف ا وردت ف نفط ستكون آم ات "أن أسعار ال توقع
نك الدولي؛  وأخير        " اإلقتصاد العالمي    أن أسعار صرف العمالت ستكون بحسب توقعات البنك        ) ٥ (ًاالصادرة عن الب

ية   يانات الح اعدة الب ي ق واردة ف ي ال رج(LDB) الدول ن الم ن ال ــح أن يسـ، إذن م نفط م ي ـتمر نصيب ال ناتج المحل
ي في    ى    اإلجمال  و  ،م٢٠٠٣في عام   % ٢٤ و  ،م٢٠٠٢ في عام     %٢٧و ،  م٢٠٠١في عام   % ٣١نسبة    اإلنخفاض إل

وفي ظل عدم التأآد من توقعات أسعار النفط ومستويات إنتاج النفط           .  م٢٠٠٥  في ١٦ وإلى    ، م ٢٠٠٤في عام   % ٢٠
 .ةفي هذه التقديرات، يجب النظر إلى هذه التنبؤات بأنها تمثل توقعات تمهيدية ومؤقت

 
 ٢٠١٠-٢٠٠١التوقعات المعدلة لمستويات إنتاج النفط في الفترة ): ٧-٢(جدول 

 

(%)معدل النمو السنوى   اإلنتاج السنوى الكلي 
)بماليين البراميل في السنة(  

 معدل اإلنتاج الكلي
)باالف البراميل في اليوم(  

 

 ٢٠٠٠ ٤٣٦ ١٥٩ 
٢٠٠١ ٤٤٠ ١٦١ ٠٫٩ 
٢٠٠٢ ٤٤٨ ١٦٣ ١٫٨ 
-٢٠٠٣ ٤١٧ ١٥٢ ٦٫٩ 
-٢٠٠٤ ٣٧٨ ١٣٨ ٩٫٣ 
-٢٠٠٥ ٣٤٣ ١٢٥ ٩٫٣ 

-٢٠٠٦ ٢٩٠ ١٠٦ ١٥٫٥ 
-٢٠٠٧ ٢٣٨ ٨٧ ١٧٫٩ 
-٢٠٠٨ ١٩٨ ٧٢ ١٦٫٨ 
-٢٠٠٩ ١٧٠ ٦٢ ١٤٫٢ 
-٢٠١٠ ١٤٣ ٥٢ ١٥٫٦ 

 ).٢٠٠١ديسمبر عام (وزارة النفط والثروات المعدنية : المصدر
 

   قطاع الغاز وقطاع التعدين-ب
 

تلك            از يم أن قطاع الغ در ب ي   حتياطيات إيق بلغ حوال يون متر مكعب ١٥-١٢ ت عادة حقن ما إ، يتم ًا وحالي٣٢. ترل
بته    يذ مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال،                          % ٩٥نس ك بسبب تأخير تنف ى داخل األرض، وذل تج إل از المن من الغ

ام                 يذه في ع بدأ تنف توقع أن ي ذي من الم ى وجود أسواق خارجية تمثل           .  م٢٠٠٥وال درة عل إحدى المشاآل إن عدم الق
ة من قبل دول ثرية في منطقة                                  از، خاصة في ظل المنافسة القوي ر قطاع الغ ية وتطوي ية تنم ي تواجه عمل يرة الت الكب

از             ية لتصدير الغ تمويل المشروعات اليمن توفرة ل وارد الم ة الم يج، وقل تاج الغاز      .  الخل زداد إن توقع أن ي ولكن من الم
ىإلل ي، وعل تخدام المحل ه الخصوص  س توقع  وج ي ي ية الت ة الكهربائ أرب للطاق ة م ام إلمحط ي ع غيلها ف تهالل تش س

ي .  م٢٠٠٣  في اليوم من الغاز الطبيعي المسال من        يلبرمألف  ٣٠، يتم تلبية االستهالك المحلي لكمية تعادل حوالي       ًاحال

                                                 
ي         ٣٢ نقد الدول ر صندوق ال ن تقري ن بأن معظم المخزونات المثبتة توجد في حق ) ٢٢؛٢٠٠١(يبي  ٢ ترليون قدم مكعب، وتوجد آمية ١٣٫٥(ل مأرب يبي

 ). والباقي في حقل جنة١ترليون متر مكعب في المربع س



 ٣٦ 
 
 

أرب    ربع م لعمالت األجنبية فيما    ل ًا هام ًاإضافة إلى أهمية الغاز آمصدر نظيف للطاقة، يمكن أن يكون الغاز مصدر           . م
آما أنه يمكن للغاز أن يكون من المدخالت األساسية لعدد من اإلستخدامات والصناعات .  لو تمكنت اليمن من تصديره   

يماوية  نمو اإلقتصادي أثناء فترة تنفيذ                            .  البتروآ ى ال ارز عل ير ب از الطبيعي اي تأث أن يكون للغ رجح ب ك، ال ي ع ذل وم
 .الخطة الخمسية الثانية

 
بعض   دة ل ى اآتشاف مخزونات واع ادن، أدت إل ب للمع ح، واالستكشاف والتنقي يات المس د أدت بعض عمل لق
المعادن، مثل معدن الذهب في محافظة حجة، ومعدن البالتين في محافظة عمران، ومعدن التيتانيوم في محافظة أبين،                 

ثل الجص      رى م واد األخ ن الم رى م ة أخ زونات هام ى مخ افة إل ح  (limestone)باالض رخام، والمل بس، وال ، والج
ادة في القيمة               )].  ٨-٢(راجع جدول     [حجري، وحجر الجرانيت والبازلت         ال يق زي ى تحق وتهدف الخطة الخمسية إل

ومن المرجح أن ال يتحقق ذلك، إال .  في السنة% ١٠بنسبة ) quarrying(ستخراج األحجار إالمضافة لقطاع التعدين و
ة اليمن       ر القطاع، وبالتحديد تلك القيود هي               إذا عالجت الحكوم ام تطوي ات تقف أم ع معوق  األوضاع   تدهور )١: (ية أرب

ادن؛                  يها المخزونات من المع ي توجد ف ناطق الت ية في الم ية التحتية، األمر الذي يجعل بعض         ) ٢ (٣٣األمن ضعف البن
يها؛                   ي ال يمكن الوصول إل ناطق الت ية من الم ناطق المعن تشجيع لجذب إستثمارات أجنبية    عدم وجود حوافز و   ) ٣(الم

ير  اع؛ وأخ ي القط رة ف ية األراضي و   ) ٤(؛ ًامباش بة لملك ة بالنس ة القائم ن واألنظم وض القواني وارد إغم تخدام الم س
 .الطبيعية

 

 آتشافها في اليمنإحقول معادن هامة تم ): ٨-٢(جدول 
 

االحتياطي عدد المواقع  نوع الخام
ي والدولومايتالحجر الجير بليون متر مكعب١٠ ٣٢
الجبس مليون طن١٦٠ ١٤
الرخام مليون متر مكعب٦٩٠ ١٢
١٣  

  مليون متر مكعب٣٤٫٥
 مليون متر مكعب٣٠٠

-: البرآانيزجاجال
بيوميس
برليت

الجرانيت مليون متر مكعب٣١٦ ٢٥
١٥  

  مليون متر مكعب٣١
 مليون متر مكعب٥٨

-:أحجار البناء
اجنمبرايت والتف

البازلت
الملح الصخري مليون طن٣٣٧ ١١
مليون متر مكعب ١٥٧ ١١ الرمل الزجاجي

 .)٢٠٠١عام  (الثانيةالخطة الخمسية : المصدر

   قطاع الصناعات التحويلية–ج 
 
  في فترة ما قبل تحقيق الوحدةالصناعة التحويلية أنشطة )١

 

 للسلع المتزايدت، وذلك نتيجة للطلب توسعت أنشطة القطاع الصناعي في اليمن في أول سنوات عقد السبعينيا         
ي دفعت  (ستهالآية   اإل  بشكل رئيسي تحويالت العمالة المصدرة إلى دول الخليج والمساعدات الخارجية التي آانت             هوالت
ن ب                   )تلقاها اليمن  ي  ز إقتصادية لمصنعين يمنيي نح حواف ذاك، لم ة آن ة القائم ستخدام سياسات تشجيع     إ وسياسات الحكوم

تجات المح   ك وجود إجراءات حماية مثل التعريفات  الجمرآية،                    المن ا في ذل املة بم دال عن السلع المستوردة، ش ية، ب ل
ك من خالل تشجيع المنشئات الصناعية التحويلية على                         د ذل يات المستوردة، وضوابط تسعيرية، وبع ى الكم يود عل وق

تاج من أجل التصدير          باينات في النظامين السياسيين واإلقتصاديين    وعلى الرغم من الت   )].  ١٩٨٩ (البنك الدولي   [اإلن

                                                 
، ووجود نزاعات قبلية وعدم وجود قوانين وأنظمة والمخاوف من الوضع األمني عدد من الشرآات من القطاع وذلك بسبب تزايد التهديدات    إنسحبت ٣٣

 .ستخدام الموارد الطبيعيةإي وواضحة لتنظيم موضوع ملكية األراض



 ٣٧ 
 
 

ففي .  في الشطرين السابقين؛  لقد أخذ القطاع العام الصدارة في نشاطات الصناعة التحويلية في آال الدولتين السابقتين       
ة النشاطات اإلقتصادية، فقامت بتأميم                        يام بكاف تولى الق وي لي ام ق ق قطاع ع ة وراء خل ي  سعت الحكوم اليمن الجنوب

ة للقطاع الخاص ي آانت مملوآ ئات الصناعية الت ه سمح للقطاع .  معظم المنش رغم من أن مالي، بال ي اليمن الش وف
ي   (الخاص    ى وأجنب ية، ولعب دور            )محل تثمر في الصناعة التحويل ر القطاع الصناعي، إال أن          ًا هام  ًا أن يس  في تطوي
 .مات القطاع الصناعي آان القطاع العاإلستثمار الرئيسي المحرك

 
ات   واردات   إن سياس الل ال د       ،import substitution)( إح بعينيات وعق د الس ي عق بعة ف ت مت ي آان  والت

تجات      ثل من ية، م ئات صناعية تحويل لع تصنعها منش تاج س يام بإن ع للق رن الماضي، أعطت الداف ن الق يات م الثمانين
ناء                واد ب ة وم ة، وأدوي تجات جلدي س، من ة ومالب ية، أحذي زت منشئات القطاع العام الصناعية على إقامة      وقد رآ .  غذائ

ثل صناعة اإلسمنت والقطن                يرة م بغ  )الغزل والنسيج   (مشروعات صناعية آب ة، والمالبس،  ) سجائر (، والت واألدوي
جلدية، وإنتاج الصابون وأعمال    السلع  البناء والنجارة، صناعة    الوالطباعة وإلى حد ما، معالجة األغذية وصناعة مواد         

 .غيرةهندسية ص
 

 ٣٤ الحالية لنشاطات قطاع الصناعة التحويليةالخصائص) ٢
 

ثل جزء           ا زال القطاع الصناعي يم ا حقق من توسع في عقد                   ًا صغير  ًام رغم مم ى ال ي، عل  من اإلقتصاد اليمن
نمو اإلقتصادي، والصادرات وتشغيل القوى العاملة مازال                       ي، وال ي اإلجمال ناتج المحل إن إسهامه في ال  التسعينيات، ف

ي           .  ًالضئي  ا يل يز نشاطات قطاع الصناعة بم درجة عالية ) ٢(صغر حجم المشروعات الخاصة الصناعية؛       ) ١: (تتم
ترآز الجغرافي والصناعي؛          ية عائلية وخاصة؛     ) ٣(من ال بنسبة (نسبة متدنية جدًا للقيمة المضافة للمدخالت       ) ٤(ملك

 .ات والنشاطاتلإلستثمارتمويل ذاتي ) ٥ (ًا؛  وأخير%)٤٠
 

 منشئات قطاع الصناعات التحويلية) ٣-٢(رسم بياني 
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غ                 ذي بل ع عدد المنشئات الصناعية، ال د إرتف ام      ٣٣٫٢٨٤لق ى    م١٩٩٩في ع أة    ٣٣٫٦٩٩، إل  نهاية عام   ب منش
منشأة، تشكل ما نسبتها  ٣٠٫١٧٤، فإن عدد المنشئات الصناعية بلغ م١٩٩٩ للمسح الصناعي لعام      ًا  ووفق   ٣٥.م١٩٩٩

نها   %  ١ يرة     م ، بينما  ) عمال ٩-٤من  (منشئات متوسطة الحجم    % ٤، و )يعمل فيها أآثر من عشرة عمال      (منشئات آب
 )].٣-٢(راجع الرسم بياني رقم [آانت منشئات صغيرة الحجم %) ٩٥نسبة (األغلبية من المنشئات الصناعية 

                                                 
 ).٢٠٠٢(و شروود ) ٢٠٠١(يستقي هذا الفصل في الغالب من بيانات في دراسة الصبري     ٣٤
 ).٢٠٠٠( آتاب اإلحصاء السنوي  –الجهاز المرآزي لإلحصاء     ٣٥



 ٣٨ 
 
 

ام  ي معالجةم١٩٩٩حتى ع ل ف ثر من نصف منشئات القطاع الصناعي تعم د آانت أآ ة، لق يها .   األغذي ويل
، %)١٢(، النجارة وصناعة األثاث     %)١٣( صناعة األقمشة، المالبس و المنتجات الجلدية        تمنشئات تعمل في مجاال   

من عدد تلك % ٩٩أما بالنسبة لملكية هذه المنشئات، فإن       .  ، ومنتجات معدنية  %)١٠(وصناعة مواد بناء غير معدنية       
ئات  ئات % ٦٧(المنش ن المنش برىم بة  ) الك ن القطاع الخاص، ونس ن م ن يمنيي ة لمواطني ت مملوآ نها % ٠٫٤آان م

ام  اع الع ة للقط ئات% ١٩و(مملوآ ن المنش بة )م بة  % ٠٫٣ ، ونس ية، ونس يات تعاون تلكها جمع نها تم نها % ٠٫٤م م
بتها             ا نس تلك  األجانب سوى م م يم تلكها شرآات تضامنية، ول ا آانت تترآز     أضف  ٣٦.فقط % ٠،٤تم ك، أنه ى ذل  إل

 إجمالي عدد المنشئات الصناعية موجودة       من ربعالإن حوالي     ٣٧.شاطات القطاع الصناعي في قليل من المحافظات          ن
، )في آل محافظة% ٨(ذمار ولحج تي ، ومحافظ%)٩(، ثم محافظة تعز %)١٣( محافظة إب ليهافي مدينة صنعاء، ت
م محافظة الحديدة       ت الصناعية في هذه المحافظات الست وأمانة       من إجمالي عدد المنشئا   % ٧١وقد ترآزت   %).  ٧(ث

يرة الحجم في اليمن أيضًا في أمانة                       .  العاصمة  ية متوسطة وآب ثر ترآز لمنشئات قطاع الصناعات التحويل ويوجد أآ
 ].)٩-٢(راجع الجدول رقم .  [ومحافظتي تعز والحديدة) صنعاء(العاصمة 

 
 

  م١٩٩٩حجمها ونشاطاتها، عام عدد منشئات الصناعات التحويلية بحسب ): ٩-٢(جدول 
 

نسبة من 
(%)اإلجمالي   

  آبيرة متوسطة صغيرة اإلجمالي

المواد الغذائية ٧٧ ٣٥١ ١٥،٣٧٧ ١٥،٨٠٥ ٥٢٫٤
صنع المنسوجات، المالبس و الجلود ٣٢ ١٠٢ ٣،٨٩٣ ٤،٠٢٧ ١٣٫٣
منتجات الخشب و صنع األثاث ٢٥ ١١٢ ٣،٤٩٣ ٣،٦٣٠ ١٢٫٠
نتجات المعادن المشكلة م ٤٥ ١٨٩ ٣،٢٣٨ ٣،٤٧٢ ١١٫٥
)اإلنشائية(المنتجات الالفلزية  ٣٤ ٢٧١ ٢،٧٤٨ ٣،٠٥٣ ١٠٫١
الورق و الطباعة ٣١ ٣٦ ٢٩ ٩٦ ٠٫٣
اآلالت و المعدات ٧ ١٨ ٢١ ٤٦ ٠٫٢
المنتجات الكيميائية والبالستيكية ٣٥ ٤ ٤ ٤٣ ٠٫١
تكرير النفط ٢ ٠ ٠ ٢ ٠٫٠

 . للمسح الصناعي١٩٩٩ عام الجهاز المرآزي لإلحصاء، تحديث: المصدر
 
 

د شغَّل القطاع الصناعي    ام  ٩٥٫٤١٣ لق ام ًالع ي ع ة  % ٢٫٥(م ١٩٩٩ ف وى العامل ي الق  يعمل ٣٨،)من إجمال
ة            بها في صناعة معالجة األغذي ة المشغلة في قطاع الصناعات التحويلية            % ٤٠(أغل وى العامل ي الق ، يليها  )من إجمال

امل  ة    ن في صناعات األقمشة والمالبس        والع تجات الجلدي م صناعة مواد البناء  %) ١٤( والمن  تي ثم صناع ،%)١٣(ث
اث  ية        األث تجات المعدن ي         % ١٤( الخشبي والمن ى التوال نهما عل من % ٣٦تستحوذ المنشئات الكبيرة على    ).  في آل م

ي عدد المشغِّلين من القوى العاملة في القطاع الصناعي، بينما تستحوذ المنشئات متوسطة الحجم               % ٧ على نسبة    إجمال
.  من تلك القوى العاملة   % ٥٧من تلك القوى العاملة وتستحوذ المشروعات الصناعية الخاصة الصغيرة على ما نسبتها             

ية     ال اهمة هامش ن إال بمس ي اليم ية ف ناعة التحويل اطات الص ل نش ي تموي ية ف ات المال اهم المؤسس ح ًا فوفق، تس  للمس
ام     ل    م١٩٩٩الصناعي لع م تموي د ت  من المنشئات الصناعية صغيرة ومتوسطة الحجم من التمويل الذاتي         %٩٩، لق

د مول أصحاب هذه المنشئات               .  ألصحابها  يرة، فق ا المنشئات الصناعية الكب  من نشاطات تلك المنشئات من  %٦١أم
م تلي ذلك تمويل عن طريق شراآات تضامنية               رسم بياني  [%. ١١، ثم الحكومة بنسبة     %)٢٦(مصادرهم الخاصة، ث

 .])٤-٢(رقم 
 

 

                                                 
زيد من     ٣٦ وع النشاط، ن         اإللم ي، ون ا الجغراف ا، وتوزيعه ن، وحجمه وع الملكية، ووضعها القانوني، وإستثماراتها، ستعراض للقطاع الصناعي في اليم

 ).٢٠٠١عام (وتكوينها الرأس المالي، راجع دراسة الصبري 
 . أي توزيع جغرافي لهذه النشاطاتم١٩٩٩ولم يتضمن المسح الصناعي لعام .   م١٩٩٦بناء على المسح الصناعي لعام    ٣٧
 .م٢٠٠٠في عام  ٩٦٫٦٧٣ القوى العاملة في القطاع الصناعي وصل إلى يقدر الجهاز المرآزي لإلحصاء أن إجمالي المشغلين من   ٣٨



 ٣٩ 
 
 

 منشئات الصناعية التحويلية مصادر تمويل): ٤-٢(رسم بياني 
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يمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية              ي الق غ إجمال ساهم قطاع تكرير    (م٢٠٠٠ بليون ريال في عام      ١٫٣بل
بتها        ا نس نفط بم يمة المضافة       % ٣٤ال ك الق بنسبة (عية الكبيرة ، وآانت المساهمة الرئيسية منها للمنشئات الصنا   )من تل

يمة المضافة لقطاع الصناعة% ٦٧ ي الق ئات الصناعية الصغيرة )من إجمال يها المنش يمة %).  ٢٩(، تل بة الق إن نس
ىالمضافة  بة إل در بنس ية وتق د متدن ام % ٤٠ المدخالت  تع ي ع ل من  (م١٩٩٩ف ن آ وارق ملحوظة بي ود ف ع وج م

غيرة ال   طة وص يرة ومتوس ناعية الكب ئات الص مالمنش يمة      ٣٩).حج ت الق د بلغ ية، لق ات الفرع توى القطاع ى مس  وعل
ا في صناعات غير صناعة تكرير النفط، في صناعة معالجة األغذية وصناعة المشروبات             ٢٣بنسبة (المضافة أعاله

يمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية           %  ي الق %) ١٣(معدنية   البناء غير   التاله قطاع صناعة منتجات     ) من إجمال
تجات   الناعة  وص  ية   المن بية        %)١٢(تبغ تجات الخش م المن ورق، والطباعة والنشر           %)٣(، ث م صناعة ال ، ثم  %)٤(، ث

ال الخشبية وصناعة      نخفضت حصة صناعة األقمشة إلى ما إ، بينما %)٣(معدنية  المنتجاتال، ثم صناعة  األثاثاألعم
 .من إجمالي ناتج القطاع الصناعي% ١نسبته أقل من 

 

 ، وإسهام القطاع في النمو والصادرات في عقد التسعينيات قطاع الصناعات التحولية  ناتج ) ٣
 

ي مساهمة          ط تدن ية     يمكن رب  في اإلقتصاد بعوامل جغرافية وتاريخية، باالضافة إلى          قطاع الصناعات التحويل
ي     وق المحل م الس عينيات، وصغر حج د التس تى متوسط عق نها ح م تبي ي ت ة الت ات الحماي د . سياس بعض فرضت ولق

ية        العوامل  ية التحت ، وطبيعة البلد الجبلية وتقسيم البلد بحسب التوزيع        )طرق ومواصالت بشكل رئيسي    (، آضعف البن
ا فرضت تكاليف إضافية على التجارة الداخلية، وبالتالي              ي، آله . محليًاحدت من تطور قطاع الصناعات التحولية     القبل

ر أ          ى عدم توف د ترتب عل ك، لق ى ذل اعدة صناعية عدم تطور عدد من األسس الالزمة     إضافة إل ر ق سواق وعدم تطوي
ذه األسس تشمل وجود قضاء تجاري مستقل وملم              . ات الصناعية  لإلقتصاد  ووجود نظام لتطبيق األحكام والقوانين      ه

 ٤٠.)راجع الفصل الثالث(
 

 إال بثْلث تلك القيمة المضافة       في القيمة المضافة الصناعية في عقد التسعينيات       قطاع الصناعة التحولية  لم يساهم   
ناتج المحلي اإلجمالي     % ٩( ثم تراجع بما يزيد على  ،م١٩٩٣–١٩٩٠ولقد آان نشاط القطاع قوي أثناء الفترة   ). من ال

ام     % ٥نسبة    % ٣(فقط  % ٢٫١ القيمة المضافة     نمو بكاملها، بلغ متوسط  م  ١٩٩٤-١٩٩٠خالل الفترة    . م١٩٩٤في ع
                                                 

ويعود الفارق .  لكل من المنشئات الصناعية الكبيرة، ومتوسطة الحجم وصغيرة الحجم على التوالي%  ١٠، و%٨٧، و%٣٢وهي تبلغ حوالي     ٣٩
لمزيد من المعلومات، راجع دراسة الصبري ).  من المنشئات الكبيرة( ير النفط الكبير للقيمة المضافة للقطاع يعود إلى تدني القيمة المضافة لنشاطات تكر

)٢٠٠١.( 
 ).٢٠٠٢(راجع دراسة شروود  ٤٠



 ٤٠ 
 
 

نفط        ر ال تبعاد صناعة تكري ترآز   ) باس ويعود األداء الجيد   . استهالآيةاإل ع في مجاالت تكرير النفط وإنتاج السل      ًاوظل م
ترة  ناء الف اع م١٩٩٢-١٩٩٠أث ى أن القط ي   إ إل م الحكوم ات والدع ام الحماي ة نظ ل تحت مظل تمر يعم ا . س ود آم يع

ناتج للقطاع في عام            عنها  نجم ذلك العام، والتي     ندلعت في إبشكل رئيسي إلى الحرب األهلية التي       م  ١٩٩٤إنخفاض ال
تلكات         ائر جسيمة في األرواح والمم د       . خس ستطاعت بعض النشاطات أن تنمو بما      إنتهاء الحرب و  إوتحسن النشاط بع

ى  زيد عل ثل% (٢٠ي بغ  م تجات الت اثواألسمنت صناعات من ية واألث ير المعدن ناء غ تجات الب د أسهمت ).  و من ولق
تجارة    إجراءات  ر ال ية القطاع،      إأيضًا في       تحري تعادة عاف نخفضت تكلفة المدخالت المستوردة وآما أن إنخفاض       إ إذس

 )].١٠-٢(راجع جدول رقم [ستيراد منتجات مصنعة إسعر الريال أدى إلى عدم تشجيع 
 

 (%)م ٢٠٠٠-١٩٩٠، معدل نمو الصناعة التحويلية ):١٠-٢(جدول 
 

٢٠٠٠-١٩٩٠  ٢٠٠٠-١٩٩٥  ١٩٩٤-١٩٩٠   
لغذائية و التبغالمواد ا ٠٫٦- ٨٫٢ ٤٫٦
صنع المنسوجات، المالبس و الجلود ٥٫٦ ٠٫٨- ١٫٧
منتجات الخشب و صنع األثاث ٦٫٣ ٢٫١ ٣٫٧
الورق و الطباعة و النشر ٦٫٣ ١٫٥ ٣٫٤
المنتجات الكيميائية والبالستيكية ٢٫٠- ٢٫٨ ٠٫٩
)اإلنشائية(المنتجات الالفلزية  ٥٫٧ ١٢٫٨ ٩٫٩
ن، اآلالت و المعدات منتجات المعاد ٨٫٩ ١٫٦ ٤٫٥
تكرير النفط ١٫٥- ٠٫٥- ٠٫٩-
)مع تكرير النفط(الصناعة التحويلية الكلية  ٢٫١ ٥٫٧ ٤٫٢
)بدون تكرير النفط(الصناعة التحويلية  ٣٫٠ ٦٫٨ ٥٫٣
الناتج المحلي اإلجمالي ٤٫١ ٦٫٤ ٥٫٥

 .م٢٠٠٠، عام القوميةالجهاز المرآزي لإلحصاء، آتاب الحسابات : المصدر
 

د    تعاد القطاع نشاطه بقوة في عام        إولق -١٩٩٥، وقد سجل خالل الفترة %٢٤، وذلك بمعدل نمو بلغ م١٩٩٥س
بة   م٢٠٠٠ و بنس ط نم نة  % ٥٫٧، متوس ي الس نة، ب % ٦٫٨(ف ي الس نفط   إف ر ال اط تكري تبعاد نش نمو  ) س ة بال مقارن

ية            البالغ  ناتج القطاع بمعدل متوسط      وعلى وجه الخصوص، نمى   . في السنة   % ٨المستهدف في الخطة الخمسية الثان
ترة  % ٠٫٨ ناء الف نة أث ي الس ع  % ١٫٣ (م١٩٩٧–١٩٩٦ف نة م ي الس نفط إف اط ال تبعاد نش ن  ). س دد م اهمت ع د س لق

ا العوامل في      و القطاع خالل تلك السنتين        ءبط ، ما آان للحرب األهلية من تأثير على مصفاة عدن، حيث أنها            أوًال.  نم
درة المصفاة و        ى ق في عام  % ٤، وبنسبة   م١٩٩٤في عام   % ١٠نخفض ناتج عمليات تكرير النفط فيه بنسبة        إأثرت عل

دم١٩٩٦ ام ًا، وظل راآ ي ع م م١٩٩٧ ف بة إ ث ام % ٧نخفض بنس ي ع ي. م١٩٩٨ف يجة ًاثان تاج نت ة اإلن ، إرتفعت تكلف
ات     بعض القطاع ي ل م الحكوم ن الدع ي م تخلص التدريج رافق الع     ال ات الم ريفة خدم ع تع م رف ندما ت ة ع ياه (ام الم

رباء  ث ). والكه رنامج        ًاثال د أسهم ب و العرض النقدي واإلئتمان في وجود طلب ضعيف               التثبيت ، لق ى نم ، والضغوط عل
اد آل إجراءات             إ،  ًارابع . للسلع المصنعة    يجة إلبع ر والقيود على آميات المواد المستوردة،      الحصشتدت المنافسة، نت

ى تراخيص إستيرا         اء ضرورة الحصول عل   التحوليوبدأ ناتج القطاع الصناعي. د ولتخفيض التعريفة الجمرآيةوإللغ
ته في عام        تعيد عافي ة، مش، وعلى وجه الخصوص، في مجاالت صناعة األق%٥٫٥، بتحقيق معدل نمو بلغ   م١٩٩٨يس

د عافيته بقوة ستعاإ، ثم م١٩٩٩والمنتجات الجلدية، والمنتجات الكيماوية والبالستيكية، وتباطأ نمو ناتج القطاع في عام 
ام  ي ع جم٢٠٠٠ف بة ًال، مس و بنس دل نم ية، وا %. ٧ مع تجات التبغ ة والمن وق أداء صناعات األغذي د تف منت ألولق س

رى       ية األخ ناعية الفرع ات الص ى أداء القطاع ية عل ير معدن رى غ ناء أخ تجات ب ترة  . ومن ا للف  ،م٢٠٠٠–١٩٩٨أم
غ في المتوسط بنسبة          إ و بل دل نم يق مع ) إذا ما تم إدخال قطاع التكرير% ٣٫٨(في السنة   % ٤٫٥ ستطاع القطاع تحق
 )].٨(وجدول ملحق رقم ) ١٠-٢(راجع جدول رقم [
 

رغم من توسع القطاع الصناعي            ى ال ي  عل ه ما زال متجه نحو تغطية السوق                التحويل د التسعينيات، فإن  في عق
ي الصادرات صغير          ازال إسهامه إجمال ي وم . خرى مشابهة لليمنآ قورن ببلدان ، وعلى وجه الخصوص إذا ماًاالمحل



 ٤١ 
 
 

ي الصادرات اليمنية إلى ما نسبته                  ذي وصل إجمال ، م٢٠٠٠من الناتج المحلي اإلجمالي في عام       % ٥٠وفي الوقت ال
بته                 ا نس ثل سوى م ية ال تم إن صادرات الصناعات التحويل ل أف نسبتها  ، وماالسلعيةمن إجمالي الصادرات % ١ن  مق

ا تقل نسبتها عن        من الصادرات غير النف      % ٢٠ ) ٢-٤(راجع إطار رقم  [من الناتج المحلي اإلجمالي     % ٠٫٥طية، وم
رابع  ي الفصل ال عينيات      ٤١.]ف د التس تى منتصف عق بعة ح ة المت ات الحماي ن سياس م تك تعريفة ( ل اع ال م، إرتف  الدع

ية  يد سعر الصرف      الجمرآ ة لإلستدامة، وقد أسهمت في هشاشة القطاع وضعف آفاءته           )  وتقي وفي تحميل ميزانية   قابل
يف باه     ة تكال ان آل ذلك أيضاً      ظ الدول وقد حجزت هذه السياسات األسواق المحلية      . على حساب رفاهية المجتمع    ة، وآ

ي، ودعمت        تاج المحل واد   اللإلن ام و  الم دات الخ ك، بطريقة غير مباشرة، على عدم تشجيع           . مستوردة  ال مع د عمل ذل وق
ولقد أدت إزالة القيود على اإلستيراد إلى  .  منشئاتهم الصناعية  إدارة وتطور   المصنعين لتحسين مستوى جودة منتجاتهم     

خلق سوق تنافسي للسلع المحلية، حيث ترتب على المصنعين المحليين أن ينافسوا سلع مستوردة، وأن يحسنوا مستوى                 
تجاتهم الضعيفة وأن يخفضوا تكاليف اإلنتاج العالية التي آانوا يعملون تحتها              عد أن بدأت اإلصالحات وبعد     ب. جودة من

دأت نشاطات القطاع الصناعي                    و ضعيفة، ب ن بمعدالت نم ي  مرور عامي تستعيد عافيتها في آخر سنوات عقد التحويل
 .التسعينيات

 
إن للقطاع الصناعي  ي، ف ي اإلجمال ناتج المحل ي ال ه القطاع ف اهم ب ا يس ى م يإضافة إل ي  التحويل هامات ف  إس

ة، وذل       ي للدول  ما في ذلك ضريبة الدخل، ضريبتي اإلنتاج ًالشام(ك بشكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة   الوضع المال
ى          ية عل يمة المضافة والضرائب الجمرآ ى الق ى الضريبة عل واد  الواإلستهالك عالوة عل ام  الم بلغت ). مستوردة الخ

بلغت إجمالي  ،م١٩٩٩عام ووفقا للمسح الصناعي ل. م١٩٩٩ بليون ريال في عام ٥٥إيرادات الضرائب غير المباشرة 
% ١٨ بليون ريال، أي ما يمثل حوالي ١٠٫١ما يقدر بحوالي التحويلي ضرائب غير المباشرة من القطاع الصناعي      ال

يازات من ضرائب غير المباشرة           ي الح ع الضرائب الجمرآية وصلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي  . من إجمال  وم
ي  من إجمالي % ٩٨ولقد أسهمت المنشئات الصناعية الكبرى %. ٢١رة إلى    من إجمالي الضرائب غير المباش      التحويل

٠٫١ضرائب غير المباشرة في الوقت الذي ساهمت المنشئات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم بما نسبتها تبلغ فقط                 
 .من إجمالي ضرائب غير المباشرة على التوالي% ١٫٧و % 

 

 بل الهيئة العامة لالستثمارالمشروعات المصرح لها من ق): ٥-٢(رسم بياني 
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، )راجع الفصل الثالث(م٢٠٠١من نتائج المسح الذي ُأجري لعدد ألف منشأة من القطاع الخاص في عام و
المالبس، والسلع اإلستهالآية "من العينة وتضمنت صناعات % ٢٣ التحويلية علىستحوذت الشرآات الصناعية إ

ولم يبلغ عدد المصدرين من .  تخدم السوق المحليًاتها العينة أساسالمنشئات التي تضمنو. وغيرها من الصناعات

                                                 
، منتجات مرطبات وتبغ ) غير النفطية السلعيةمن إجمالي الصادرات % ٥٫١ما نسبتها (تتضمن صادرات المنتجات الصناعية منتجات نظافة منزلية   ٤١
 %).  ٧٫٩بما نسبتها (نات ومعدات نقل يآاوم%) ٤٫٤بنسبة (



 ٤٢ 
 
 

إن أغلبية المصدِّرين هم من . من المستجيبين% ٣٫٥ شرآة فقط، أو ما تبلغ نسبتهم ٣٢المستجيبين في المسح إال 
وحيد لتحديد  الوالعامل الرئيسي. من المصدِّرين هم عبارة عن منشئات متوسطة الحجم% ٢٣المنشئات الكبرى، بينما 

مصدِّرة أم ال هو الحجم فقط، وذلك ما يؤآد أن المنشئات الكبرى في اليمن تتجه نحو  ستكونأة شمن أيما إذا آانت 
حتمال توجه إعلى زيادة ًا فعوامل الموقع، والعمر ونوع القطاع ونوعية الملكية ال تعمل آثير. التصدير على نحو أآثر

وأهم من ذلك، آشف المسح بأن المنشئات ". لتعدد التنوع"ا أجري تحليل شرآة ما نحو التصدير، وذلك عند م
الصناعية، عالوة على المنشئات المملوآة ألجانب، هي المرجحة أآثر لتقديم بالغات عن وقوع أحداث عنف في 

 .اعية في اليمنبدو أن عدم توفير األمن يمثل أحد القيود الرئيسية لنمو النشاطات الصنيو. األحياء التي تتواجد فيها
 
  في الخطة الخمسية الثانية التحويليوأهداف النمو للقطاع الصناعيإمكانات ) ٤
 

يكون أحد المحرآات الواعدة لتحقيق نمو                            يا، ل ة عل ية للقطاع الصناعي أولوي د أعطت الخطة الخمسية الثان لق
ل، وجذب            إقتصاد  ق فرص عم تثمار ي سريع، وخل يق تطور     إس ية مباشرة وتحق . ، ولتخفيف الفقر وتقنيفنيات أجنب

ى      ناتج القطاع الصناعي             ) ١: (فالخطة تهدف إل و حقيقي ل دل نم يق مع % ٧٫٥(في السنة % ٩٫٢ بنسبة  التحويلي تحق
نفط        ر ال ع نصيب القطاع إلى ما نسبته                 )لقطاع صناعة تكري ى رف ذي سيؤدي إل من الناتج المحلي اإلجمالي  % ٩، وال

ام      ول ع . دعم تطوير الصناعات الحرفية واليدوية الصغيرة ) ٣(ًا   نحو التصدير؛ وأخير   دعم التوجه ) ٢(؛   م ٢٠٠٥بحل
أمل الخطة أيضًا بأن يعمل القطاع الصناعي            على اإلستفادة مما تتمتع به اليمن من ميزة أفضل، من حيث           التحويلي  وت

ى األسوا                        بالد وسهولة الوصول إل ع إستراتيجي لل وارد بشرية، وموق ية، وم وارد طبيع وتستهدف . ق الدولية وجود م
الخطة أيضًا تحقيق زيادة آبيرة في صادرات قطاع الصناعات التحويلية، من خالل إيالء ترآيز خاص على المنشئات                 

ق فرص عمل                     ى خل درة عل ا من ق ا له آما أن الخطة تعطي أولوية لصناعة . الصناعية صغيرة ومتوسطة الحجم، لم
ر النفط؛ وتسعى وراء توسيع قدرات التك        عدن و مأرب وتشجيع مشارآة القطاع الخاص في مجال         تي  رير لمصفا تكري

 .صناعة تكرير النفط
 

يرإ  تمد آث داف يع ذه األه يق ه ى تحق اع،  ًان الوصول إل ام القط ي تقف أم يود الت ة الق ة بإزال يام الحكوم ى ق  عل
ين       ة وتحس رافق العام ات الم ية وخدم ية التحت ين البن تجارة، وبتحس تحرير لل ن ال زيد م نظام  وبم ي وال نظام القانون ال

ناك   . القضائي  نة   ه ات آام يدة لصادرات القطاع الصناعي       إمكان من منتجات الغذاء والتبغ إلى دول مجلس       التحويلي   ج
دول اإلفريقية       تعاون الخليجي وال حتماالت واعدة لصناعة األقمشة، والمالبس، ومواد البناء، واآلثاث       إآما أن هناك    . ال

بية، وذ     تجات الخش ذه الصناعات                    والمن بية في ه يزات نس ه اليمن من م تع ب ا تتم ك لم ويمكن تشجيع صناعة معالجة    . ل
ن والسمك من خالل توسيع المنشئات والمهارات، عالوة على القيام بتحسينات في مجال                     ثل الب ية، م تجات الزراع المن

ويق  ئات التس ي منش ودة وف تكون . ضبط الج اع الصناعي اإلوس دة للقط تماالت الواع ي الح ر  تحويل ع تطوي  أفضل م
 .المنطقة الحرة في مدينة عدن

 
ع بنشاطات القطاع الصناعي         ي  إن الدف بح نمو وتوسع                    التحويل ى آ ي تعمل عل يود الت ة أو تقليص الق  يتطلب إزال

ي تقف أمام توسيع          . المشروعات الخاصة الصغيرة      ات الرئيسية الت ثل المعوق   علىقدرةالنشاطات في عدم  هذه الوتتم
د أ   تجات، عدم توفير األمن، وعدم القدرة على فرض التقيد بالعقود، وعدم قدرة الحصول على               تحدي  أراضىسواق للمن

ى            يازة عل ن الح ، وعدم توفر المهارات وإرتفاع تكلفة النقل وإرتفاع تكلفة الحصول على  األراضيللتوسع، وعدم تأمي
عين في تحديد أسواق محلية وخارجية والوصول ال بد من تمكين المصن). راجع الفصل الثالث   (الرخص والتراخيص     

الل   ن خ ك م يها، وذل ضإل ال إدارة     خف ي مج ب ف اد تدري ويق، وإيج ائل التس ئات ووس ر منش نقل، وتطوي يف ال  تكال
يذها، وذلك من أجل توسيع نشاطات القطاع                         انوي لتنف ود والضبط الق ى العق تمادية عل ال، وتحسين مستوى اإلع األعم

درة الحصول على أراضي وتأمين ملكية وحيازة األراضي أيضًا لهما أهمية من أجل               و. الصناعي في اليمن      جتذاب إق
 ٤٢.المستثمرين األجانب للدخول في القطاع

                                                 
 ).٢٠٠٢(راجع دراسة شروود  ٤٢



 ٤٣ 
 
 

 ) والكهرباءهـالبناء والتشييد، ومرافق الميا( خرىصناعية آقطاعات . د
 

د الماضي، بلغ متوسط القيمة المضافة لنشاطات البناء والتش              ترة العق ناء ف من الناتج المحلي   % ٣٫٩ييد ما نسبته    أث
زدهرت نشاطات قطاع اإلنشاءات في أول سنوات       إولقد  ). من القيمة المضافة للقطاع الصناعي آكل     % ١٢(اإلجمالي  

ن من دول الخليج، وقد سجل القطاع معدل نمو بلغ في المتوسط                          ن اليمنيي د التسعينيات عقب عودة المغتربي % ١٢عق
 وانخفضت  م١٩٩٣وقد خفت سرعة النمو لنشاطات البناء والتشييد في عام          . م١٩٩٢ – ١٩٩١ في السنة خالل الفترة     

ام     % ١٧بنسبة    ا بعد حرب عام           . م١٩٩٤في ع ترة م  اإلنشاءات، فدفعت بمعدل نمو القطاع      إنتعشت،  م١٩٩٤و في ف
غ في المتوسط          ٣٫٥عدل نمو بلغ  سرعته إلى مضخفن، قبل أن تم١٩٩٧-١٩٩٥في السنة خالل الفترة   % ٢٦حتى بل

 بما يساهم به    ًا هام ًاويلعب قطاع البناء والتشييد دور    . في السنة خالل السنوات الثالث األخيرة في عقد التسعينيات            % 
ي         ي اإلجمال ناتج المحل من إجمالي % ٦٫٦متصاصه لما نسبتها تبلغ إ، ومن خالل )م٢٠٠٠في عام % ٤٫٢(في في ال

ة المشغلة     وى العامل خطة الخمسية الثانية تحقيق زيادة في حجم نشاط قطاع اإلنشاءات بما نسبته تبلغ في              وتتوقع ال ). الق
نة% ١١المتوسط  ي الس ناتج  . ف ذا القطاع الفرعي من ال رتفع نصيب ه ي الخطة أن ي توقع ف ك، من الم يجة لذل وآنت

 .بحلول نهاية فترة الخطة %٥٫٥ إلىم٢٠٠٠في عام % ٤٫٢المحلي اإلجمالي من نسبة 
 

ا    د آ ياه          لق رباء والم و قطاع الكه ذي ساهم بنسبة       (ن نم ) من الناتج المحلي اإلجمالي في عقد التسعينيات   % ٠٫٩ال
و  ستعاد عافيته إ، ثم  %)١٤بنسبة  (م   ١٩٩٤ في فترة ما قبل الحرب األهلية، وتراجع بشكل ملحوظ في عام             ًا ضعيف ًانم

ترة        وة خالل الف غ في المتوسط            (م١٩٩٦ – ١٩٩٥بق و بل دل نم ى       بمع زيد عل ا ي أما في السنوات   ). في السنة  % ١٢م
ستمر تراجع  إو. في السنة % ٤ من عقد التسعينيات، فقد نما هذا القطاع الفرعي بمعدل بلغ في المتوسط              األخيرةاألربع  

بية من الناتج المحلي اإلجمالي في عقد التسعينيات من ما نسبته آانت            ذا القطاع الفرعي النس في عام % ١٫٢حصة ه
ى نسبه     م  ١٩٩٠ ام     % ٠٫٨إل تكون هذا القطاع الفرعي أساسا من خدمات اإلمداد بالكهرباء والمياه          . م٢٠٠٠في ع . وي

ذا القطاع الفرعي أفضل أثناء فترة الخطة الخمسية األولى، مقارنة بفترة السنوات المبكرة من عقد         ان مستوى ه د آ وق
 .)] ١٢-٢(راجع جدول . [التسعينيات

 
 )م٢٠٠٥ –١٩٩٠(قيمة المضافة لقطاع الكهرباء والمياه في الفترة ال): ١١-٢(جدول رقم 

 

(%)معدل النمو السنوى   نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
٢٠٠٦*-٢٠٠١  ٢٠٠٠-١٩٩٦  ١٩٩٥-١٩٩٠  ٢٠٠٥*  ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ١٩٩٥ 
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).م١٩٩٩-١٩٩٥(معدل النمو للفترة # ليس متاح، .. مستهدف،  *   
.الجهاز المرآزي لألحصاء و الخطة الخمسية الثانية: المصدر  

 
رباء تطور     شهد    ى، وإرتفعت القدرة               ًا ملحوظ  ًاقطاع الكه ترة الخطة الخمسية األول الطاقة  (اإلستيعابية عبر ف

دة ا و بلغت           ) لمول باعة بمعدالت نم ة الم ي   % ٦٫٤في السنة و    % ٥والطاق ى التوال ك، لقد وصلت الطاقة       . عل يجة لذل نت
ى   تجة إل ام  ٦١٠المن ي ع يجاواط ف ام     م٢٠٠٠ م ي ع تجة ف ة المن ن الطاق ثر م ك أآ ت  م١٩٩٥، وذل ي بلغ  ٤٧٨ الت

يجاواط  ع من       .م تهلكين إرتف ا أن عدد المس ى حوا   ألف  ٥٢٤، آم ي  مشترك إل نفس الفترة، خالل  مشترك   ألف  ٨٠٠ل
ية الموحدة و                   تفيدين من الشبكة الوطن رفع عدد المس ذي ي بما (مليون نسمة    ٥٫٣ المستقلة إلى حوالي     الشبكاتاألمر ال

 المؤسسة العامة للكهرباء شبكات، وصلت القدرة المتوفرة في     م٢٠٠٠في عام   ). من إجمالي عدد السكان   % ٢٩يغطي  
ى    يجاواط  ٥٩٧إل ان الطلب   .  م ى الشبكة الموحدة      وآ وهذا .  ميجاواط ٩٢ المنفصلة   الشبكات ميجاواط، وعلى    ٥١٨عل

غ             ى وجود عجز بل ا أدى إل يجاواط في الشبكة الموحدة وفائض بلغ      ٤٩م تقدر .  المنفصلةالشبكات ميجاواط في ٣٦ م
يار الضائع        %. ٣٤البالغة  م  ١٩٩٥قد في عام    ، وهي تزيد على نسبة الفا     م٢٠٠٠في عام   % ٣٨بنسبة  ) الفاقد(نسبة الت

ي القطاع أيضًا من ضعف في              ية      أويعان ة والمال ية واإلداري ته المؤسسية والفن ا سيتم عرض ذلك بالتفصيل  . نظم وآم
ًا ي الحق نمو هو العجز ف ال ولل ية لنشاط األعم ات الرئيس د حدد القطاع الخاص أن من المعوق ي، لق ي الفصل التال  ف
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ي والطاق      داد الكهربائ ية، وينبغي أن يعطي القطاع أولوية أهم من قبل الحكومة اليمنية، وذلك من خالل               اإلم ة الكهربائ
ة القصور في اإلطار المؤسسي            رباء       (مواجه ة للكه اقد، وتحرير أسعار         ) إصالح المؤسسة العام و تخفيض نسبة الف

ستغالل إ وجه الخصوص من خالل التعريفة، ودعوة القطاع الخاص للمشارآة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وعلى
 .موارد الغاز الطبيعية

 
در ا   ي             إليق ناطق الحضرية بحوال ياه في الم تر    ٣٧٦ستهالك للم يون م من إجمالي  % ٦٤بما يغطي    (ًا مكعب ًا مل

ياه من شبكات المياه العامة من             و).  في الحضر    السكان  داد بالم ع اإلم إلى م  ١٩٩٥ في عام    ًا مكعب ًا مليون متر  ٧٦إرتف
تر مكعب في عام         ١٠٣ يون م  مليون متر مكعب في     ٣٠٦ستهالك المياه في المناطق الريفية بحولي       إيقدر  . م٢٠٠٠ مل
ام    ن           % ٥٩، بنسبة تغطيه      م٢٠٠٠ع ي عدد السكان الريفيي يون نسمة    ٧٫٧أي  (من إجمال ، تشكل المياه الموصلة     ) مل

بتها        ا نس يا             % ٢٧باألنابيب م ار الم ياه من آب ذه التغطية، والم بتها      من ه ا نس ياه سطحية ما       % ٤٤ه م ومن مصادر م
 .من هذه التغطية% ٢٩نسبتها 

 
يد الكهرباء إلى                    درة لتول ع الق ى رف ية إل بمعدل (م٢٠٠٥عام نهاية   ميجاواط ب  ١٫٢٦٦تهدف الخطة الخمسية الثان

بلغ في المتوسط،          و، ي ى        )في السنة   % ٧٫٤نم ع نسبة التغطية إل ي عدد السكان       % ٤٠، ورف ول إلى  للوص . من إجمال
تحقيق هذه األهداف تعزم الخطة على التحويل إلى توليد الكهرباء بتوربينات غازية وإلى تخفيض نسبة الفاقد إلى نسبة                

ية              %. ٣٣ ة الكهربائ ع الطاق يد وتوزي ي تول نظر في مساهمة القطاع الخاص في مجال ا أن الخطة ت وآذلك تهدف . آم
وذلك بما يزيد على   (،  م٢٠٠٥من سكان الريف بحلول عام      % ٢٢ة  الخطة زيادة عمليات آهربة الريف حتى يتم تغطي        

بلغ  ية ت بة تغط كان أو % ١٦نس ن الس ام ٢٫١م ي ع مة ف يون نس ام ١٫٧و ،م٢٠٠٠ مل ي ع مة ف يون نس ). م١٩٩٥ مل
ية تهدف إلى زيادة اإلمداد بالمياه                    ك، أن الخطة الخمسية الثان ى ذل ستهالك المنزلي في المناطق الحضرية     لإلأضف إل

ى     ل تر    ١٦٣يصل إل يون م ب  ًا مل ام    ًا مكع ول ع ، بما يرفع نسبة التغطية )السنةفي % ٩٫٥بمعدل نمو يبلغ (م  ٢٠٠٥ بحل
ى    ا أن الخطة تهدف      %. ٦٩إل ناطق الريفية إلى           إزيادة   ل  آم ياه في الم  بحلول عام   ًامكعبًا   مليون متر  ٤٢٥ستهالك الم

دل نمو يبلغ في المتوسط      (م  ٢٠٠٥ . من إجمالي السكان الريفيين% ٦٥ترتفع نسبة التغطية إلى ل) في السنة% ٦٫٧بمع
 .م٢٠٠٥ بحلول عام ًا مكعبًا مليون متر٤٢٣آما أن الخطة تهدف إلى زيادة االستهالك للمياه في المناطق الريفية إلى 

 

  قطاع الخدمات-٤
 

ى قطاع الخدمات في اليمن               ية عل ٢٣طاع الخدمات و    من إجمالي حجم ق   % ٤٥ ممثلًة(تسيطر الخدمات الحكوم
ناتج المحلي اإلجمالي في عام         %  من الناتج المحلي % ٧بما نسبته   (، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة       )م٢٠٠٠من ال

ي في عام       في نمو الناتج المحلي    ) ستبعاد الخدمات العقارية  إمع  ( ومجموع إسهام الخدمات األخرى       ).م٢٠٠٠اإلجمال
ا يستحق اإلهتمام به          بلغ م م ي في السنة % ٥٫٥ بمعدل ًا وحقق نمو  ًاحيويًا  ما قطاع الخدمات العقارية، فقد آان قطاع      أ. ل

د الماض    خالل  ي من نسبة                و ي،ــــ العق ى المستوى الكل ي عل ي اإلجمال ناتج المحل ع نصيبه من ال في عام % ٥٫٥إرتف
ى نسبة      م١٩٩٠  اإلجمالي ما نسبته حوالي ، وبلغ معدل إسهامه في نمو الناتج المحلي  م٢٠٠٠مع حلول عام    % ٦٫٨ إل

رى   %. ٧ ات األخ ت الخدم ة       (ومثَّل ات خاص ة وخدم ية وخاص ات اجتماع يانة، وخدم ات الص ية خدم ت ربح ) ليس
ا          ية، مثلت م بته  وخدمات المؤسسات المال ناتج المحلي اإلجمالي على التوالي، أثناء الفترة     % ٤٫٢و  % ٣٫٧  نس من ال

م          [م٢٠٠٠–١٩٩٠ وترآز الفصول التالية على نشاطات السياحة والنقل واالتصاالت، )]. ١(راجع جدول الملحق رق
ا لها من تأثير حالي              تجزئة، في ظل م ة وتجارة ال ية وتجارة الجمل ى الخدمات الحكوم ذا عل  و تأثيرات محتملة في ًاوآ

 .المستقبل على القيمة المضافة لقطاع الخدمات وعلى الناتج المحلي اإلجمالي
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)م٢٠٠٠–١٩٩٠(يمة المضافة لقطاع الخدمات للفترة الق): ١٢-٢(جدول   
 

(%)معدل النمو السنوى  (%)نسبة الناتج المحلي اإلجمالي     
هدف الخطة 
الخمسية 
 الثانية

فعلي الخطة 
الخمسية 
 األولى

هدف الخطة 
الخمسية 
 األولى

هدف  الفعلي
الخطة 

الخمسية 
 الثانية

نهاية 
الخطة 

الخمسية 
 األولى

   

٢٠٠١-
٢٠٠٥ 

١٩٩٦-
٢٠٠٠ 

١٩٩٦-
٢٠٠٠ 

١٩٩٠-
١٩٩٥ 

١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ١٩٩٠  

 و صيانة تجارة والمطاعم والفنادقال ١٠٫٠ ١٢٫٠ ٨٫٦ ١٠٫٢ ٢٫٤ ٧٫٠ ٥٫٨ ٩٫١
تجارة الجملة والتجزئة  ٨٫٣ ٩٫٧ ٧٫٢ ٨٫٤ ٢٫٢ .. ٥٫٩ ٩٫٠
المطاعم والفنادق ٠٫٧ ١٫٠ ٠٫٧ ٠٫٩ ٢٫٣ .. ٧٫٩ ١٠٫٧
اإلصالح والصيانة ٠٫٩ ١٫٢ ٠٫٨ ٠٫٩ ٣٫٨ .. ٣٫٧ ٨٫٣
والمواصالت النقل والتخزين ١٥٫٥ ١٢٫٦ ١٠٫٣ ١٢٫٢ ٤٫٨- ١٠٫٠ ٢٫٢ ٩٫١
التمويل والتأمين والعقارات ٩٫٨ ٩٫٦ ٧٫٨ ٩٫٣ ٢٫٠ ٨٫٠ ٦٫٣ ٩٫٥
التمويل و التأمين ٣٫٧ ٣٫٧ ٢٫٩ ٣٫٨ ٢٫١- .. ٦٫٦ ١٢٫٠
العقارات و خدمات األمال ٦٫١ ٥٫٩ ٤٫٩ ٥٫٥ ٣٫٩ .. ٦٫٢ ٨٫٠
الخدمات الشخصية واالجتماعية ١٫١ ١٫٢ ٠٫٨ ٠٫٩ ٢٫٢ ٨٫٠ ٦٫٧ ٦٫٥
الخدمات الحكومية ١٦٫٩ ١٢٫٩ ١٠٫٨ ١٠٫٤ ١٣٫٠ ١٠٫٠ ٥٫٧ ٤٫٧
المؤسسات غير الحكومية ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٧- .. ١٤٫٩ ٥٫٠
القيمة المضافة للخدمات الكلية ٤٧٫٩ ٤٨٫٣ ٣٨٫٥ ٤٣٫١ ٤٫٨ ٨٫٧ ٥٫٣ ٨٫٠

). م٢٠٠٥-٢٠٠١(و الخطة الخمسية الثانية )  م٢٠٠٠ -١٩٩٠(زي لألحصاء للفترة الجهاز المرآ: المصدر  
 

 قطاع السياحة .أ
 

ومع ذلك، .  حتى اآلنًاإن إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي وفي النمو اإلقتصادي لم يكن ملموس    
ية المقدرة في الحسابات القومية أقل من إسه               د تكون اإلسهامات الفعل امها الحقيقي، وذلك بسبب أنه ال يتم تقدير تأثير         ق

نادق والمطاعم فقط               ه الف ا تسهم ب د   . القطاع إال بم من الناتج المحلي اإلجمالي في عقد      % ٠٫٥ علىستحوذ القطاع    إفق
 عقب هبوط القيمة المضافة   . في السنة في فترة عقد التسعينيات      %٥٫٣ التسعينيات وبلغ معدل نمو القطاع في المتوسط      

ذا القطاع الفرعي في عام        ، إرتفعت القيمة المضافة التي حققتها المطاعم والفنادق بزيادة بلغت         %١٢ بنسبة   م١٩٩٤له
ستمر إسهام قطاع السياحة في إعلى الرغم من ذلك، . م٢٠٠٠–١٩٩٥في السنة خالل الفترة   % ٩في المتوسط نسبة      

ي بنسبة ال يجدر ا        ي اإلجمال ناتج المحل و ال تمام نم ا  بإله ياحة آإحدى        . ه ى قطاع الس ية إل نظر الخطة الخمسية الثان وت
ا للقطاع من إمكانية وقدرة على توفير فرص عمل وتخفيف الفقر وإدخال عملة                       ك لم القطاعات الرئيسية الواعدة، وذل

تلكه اليمن من إمكانيات آامنة من                 ا تم السياحة اإلعجاب الثقافي والتاريخي والبيئي و    ب الميول   إشباعصعبة، في ظل م
بال و         ن برياضة تسلق الج ياح المعجبي ى جذب الس تطلع . ستكشاف الصحاري  إالساحلية وفي الجزر، باإلضافة إل وت

ى زيادة عدد السياح الوافدين إلى اليمن البالغ               رؤية اإلستراتيجية إل إلى مليونين زائر م ٢٠٠٠ ألف سائح في عام   ٧٣ال
 .بحلول نهاية فترة الرؤية

 

 ل الفترة الماضية القريبة والوضع الراهناإلتجاهات خال) ١
 

ثل قطاع ي اليمن يم ياحة ف يًايإقتصاد ًاإن قطاع الس ي    ًا هامش ي اإلجمال ناتج المحل ي ال اهمة ف ا له من مس ، بم
درة بنسبة      نادق والمطاعم مع      % (١٫٧المق وفي عام  ). فقط% ٠٫٧ في الناتج المحلي اإلجمالي إال بنسبة        ًاوال تساهم الف

د  م٢٠٠٠ ا ولده القطاع السياحي من إيرادات بمجملها بحوالي           ، يق  مليون دوالر ١٣٥ بليون ريال، أو ما يعادل       ٢٣ر م
ي    ٤٣.أمريكي  بلغ                   % ٥٦ حوال ي ت ية الت ياحة الدول أتى من الس ائدات ت ذه الع من الشرق  % ٣٥( سائحًا   ٧٢٫٨٣٦من ه

                                                 
 بأن )٢٠٠١(ويقدر بريزي . لتغطية تكاليف اإلقامة والغذاء والتنقل وقيمة المشترياتالنفقات ، ويجدر أن نذآر هنا النفقات وتشمل هذه اإليرادات آل    ٤٣

 .دوالر أمريكين  مليو٤٨ت، أو ما يعادل  ريالون بلي٨إجمالي اإليرادات لهذه الفنادق وحدها تبلغ حوالي 
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ا   % ٣٤ ،األوسط  يا   % ١١ ،من أوروب ن و    % ١١ ،من أس وآان متوسط فترة مكوث    ) . يقيامن أفر  % ٨من األمريكيتي
ي      بلغ            ٦٫٥السائح حوال اق يومي ي ًا بمتوسط إنف  دوالر أمريكي، وتجلب هذه السياحة الدولية عمالت صعبة         ١٦٠ يوم
ي      در بحوال يون دوالر     ٧٦تق ياحة الدولية أقل من المتوقع المحتمل            ٤٥).٧-٤أنظر جداول الملحق       ( مل ان حجم الس وآ

نوع من السياح      ذا ال غ نسبة       وي. له أن عدد السياح الواصلين بل در ب من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى اليمن % ٢٥ق
وآانت األغلبية من هؤالء السياح من السياح الثقافيين وعشاق      ،)ألفًا١٨من إجمالي عدد السياح الوافدين البالغ عددهم        (

رة  نادق المصنفة     . المغام من القدرة اإلستيعابية للفنادق، هي التي      % ٣٢نجوم، التي تشكل نسبة      " ٤"نجوم و   "٥"والف
 .تخدم الحرآة السياحية الدولية

 
د أن حقق القطاع        نخفض عدد السياح الواصلين إ،  م١٩٩٨ إلى عام    م١٩٩٥في السنة من    % ٣٥ بمعدل   نموًابع

ام      ستعاد عافيته إ ثم ،حادًا إنخفاضًا)  التي حدثت في محافظة أبين    االختطافنظرا لآلثار السلبية لعملية      (م١٩٩٩في ع
ياً  ام    جزئ ي البياني رقم     [م٢٠٠٠ في ع أي (وتوسعت سعة الفنادق للحرآة السياحية الدولية )]. ٦-٢(راجع الرسم بيان

 بأن   تفاؤالً ، وذلك م٢٠٠٠-١٩٩٥خالل  % ١٤٠ غرفة أو بنسبة     ٢٫٥٨٩غرفة إلى   ١٫٠٧٢ من)  نجوم ٥ و ٤المصنفة   
ى          ادم عل اع النشاط السياحي ق زيا  اإلرتف دة الحرآة السياحية لإلستجمام، على الرغم من أن معظم الفنادق عانت من             وب

 ٤٤).فقط عبر الثالث سنوات الماضية% ٣٠تقدر بنسبة (تدني معدالت النزول فيها، إلى حد غير قابل لإلستدامة 
 

 هعدد السياح الدوليين الوافدين إلى اليمن، بحسب اإلقليم الذي ينتمون إلي): ٦-٢(رسم بياني رقم 
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بتها            ا نس ية بم ياحة الداخل رادات القطاع السياحي         % ٤٤تساهم الس ي إي يميل هذا النوع من السياحة     . من إجمال
ال            بطة بنشاطات األعم ياحة المرت ية    (نحو الس تجارية أو العمل  الحجم بسبب عدم وجود اإلقتصاد الوطني   وصغيرة ) ال

ياحة الداخلية للترفيه أو إلش       . النشط والحديث    د الس جتماعية إباع الرغبة الثقافية غير ملموسة، وذلك بسبب عوامل         وتع
ى القيود التي تأتي مع ضعف الدخول            لوآية، عالوة عل  تتكون السياحة الداخلية من حرآة تنقل لرجال األعمال،       ٤٥.وس

ب        ا محدودة الحجم، وغال ياحة بحد ذاته ة فض       ًاوهي س زيارات تفقدي يام ب بطة بالق ا تكون مرت ا ل  ًال م حضور  عن آونه
تادة    ال المع اطات األعم ة بنش اطات ذات عالق ب أو أي نش ل التدري ن أج رات أو م ي. مؤتم برًاوحال ي  ، أآ اهمة ف مس

ي من األجانب العاملين أو المقيمين في اليمن             ية تأت ياحة الداخل وتقدر اإلسهامات الكلية من السياحة الداخلية للناتج . الس
 .ًا أمريكيًا مليون دوالر٥٩يال أو ما يعادل ر  بليون١٠ بحوالي  م٢٠٠٠المحلي في عام 

 

                                                 
 . أمريكيُا دورالرًا١٣٠، لو آان التقدير لمعدل اإلنفاق على أساس   أمريكيًا مليون دوالرًا١٦١قد ينخفض هذا التقدير إلى      ٤٤
 .  مليون دوالر٤٨ بليون ريال أو ٨إجمالي عائدات هذه الفنادق بحوالي ) ٢٠٠١(    يقدر بريزي ٤٥

 ).٢٠٠١(، راجع بريزي محليونلناتج اإلجمالي وتقديرات عدد السياح الدوليين والاللحصول على تقديرات إيرادات القطاع السياحي، إسهامه في     ٤٧ 



 ٤٧ 
 
 

 م١٩٩٩القيمة المضافة للفنادق والمطاعم وعدد المشغلين فيها في عام ): ١٣-٢(جدول 
 

)باالف الرياالت(القيمة المضافة  عدد المشتغلون حجم المؤسسة 
آبيرة ١،١١٥،٤٩٠ ٣٥٣،٣٩٧
متوسطة و صغيرة ١٨،٨٨٥،٥٥٢ ٣،٩٣٢،٣٤٤
إلجماليا ٢٠،٠٠٠،٠٤٢ ٤،٢٨٥،٧٤١

 . مسح الخدمات–الجهاز المرآزي لألحصاء : المصدر
 
  القيود والتحديات التي تقف أمام تطوير القطاع السياحي في اليمن)٢
 

ى وجه الخصوص السياحة الدولية              ياحة، وعل ) ١: (تتمثل في اآلتيا برزهأستجمام، قيود آثيرة و لإلتواجه الس
ت          ية ال ل ضعيفة وعال يات نق ) ٤(ضعف الترويج السياحي؛    ) ٣(لنشاط السياحي؛   لصعوبة بيئة األعمال    ) ٢(كلفة؛  إمكان

ياحي؛           ترويج الس ن؛ وأخير    ) ٥(غياب أي نشاطات لل التحديات التي تقف أمام المحافظة على التراث       ) ٦ (ًاغياب األم
تلكها القطاع التي سبق تحديد              اإلويتطلب   . الثقافي  ي يم نة الت يات الكام ها، يتطلب قيام السلطات اليمنية     ستغالل لإلمكان

 .بجهود جادة إلزالة هذه القيود المعوقة للقطاع
 

ى اليمن جو             ى الوصول إل درة عل بر أسعار تذاآر الرآاب للرحالت من وإلى                 ًاإن الق درة محدودة، وتعت د ق  تع
تهدفة   ياحية األخرى المس المواقع الس ة ب رتفعة مقارن ية م ية والداخل ة الدول ن الجوي ياح وعل. اليم ن أن الس رغم م ى ال

ن المتجهين إلى اليمن قد ال يكونوا من المهتمين باألسعار ألنهم غالب        والذين ًا ما يكونوا من السياح األثرياء نسبيًاالدوليي
ية، أو يسعون وراء المغامرات فض                بعوا رغبات ثقاف أتون ليش م من السياح الجماهيريين الترفيهيين، فإن     ًالي عن آونه

نو      ذا ال ادة تقييم لسياسات السفر الجوي، آما أن جوانب ضعف السفر                        توسع ه ى إع ياحة في اليمن بحاجة إل ع من الس
ي يعد من معوقات السياحة الدولية في اليمن، من حيث،               ول ا قيمة التذاآر للرحالت الداخلية، وجد     إرتفاعالجوي الداخل

رحالت ال تتالءم و       يد ال وعلى .  تكرار تأخر الرحالت وإلغاءها     مع حية،حتياجات السياح لمواصلة خططهم السيا    إمواع
 في طرق تسهيل دخول الخطوط الجوية األجنبية إلى اليمن، وفي تخفيض الرسوم لطائرات الشان النظرالسلطات ذات 

ية في األجواء اليمنية       وقد يتطلب ذلك تحرير حقوق النزول، وإعادة النظر في رسوم النزول للطيران            . الخطوط األجنب
وعلى الرغم من . ستقبال حرآة الطيران الدوليةإل والتصريح لرحالت مؤجرة، وفتح مطارات إضافية أخرى األجنبي،

يف متطلبات منح التأشيرات للدخول إلى اليمن، ولكن رسومها ما زالت مرتفعة                   م تخف د ت ه ق وأهم من ذلك، أن على     . أن
بات لتأ                  م طل يدوا تقدي دان مجاورة أن يع ى بل افرين إل شيرة الدخول إلى اليمن وأن يدفعوا رسومها، فيما لو         السياح المس

 .أرادوا الدخول إلى اليمن أآثر من مرة، وهذه من المتطلبات التي تعمل على إعاقة تطوير السياحة متعددة األقطار
 

وارد العامة للترويج السياحي محدودة       وينبغي أن تصرف هذه الموارد بفعالية أفضل وفي نشاطات تزيد          . إن الم
ستهداف الفئات التي تميل إلى طلب السياحة إلى اليمن، والتي تبدو واعدة ولديها القدرة على توفير التمويل الالزم        إمن   
ا  ستخدام ما يتوفر لديها    إلستراتيجيات منسقة   إعالقة بتطوير   الوالبد من أن تقوم الوزارات والجهات الحكومية ذات         . له

و              يق األهداف ال تالءم وتحق ا ي وارد وبم د تحقق تقدم ملموس في الفترة األخيرة في مجال الترويج            . اردة أعاله  من م لق
ن، وذلك من خالل تقديم عروض لما لليمن من تراث حضاري وآنز من اآلثار القديمة ويمكن توسيع                   ياحة في اليم للس

 .حافةذلك بإدماجه بحمالت موجهة بدقة لتشجيع النشاط السياحي في اليمن، وذلك عبر وسائل اإلعالم والص
 

لبي         تثمار في القطاع السياحي س تأثر اإلس ر نشاطات األعمال في        ًاي ة تطوي ى إعاق ي تعمل عل يود الت  بمعظم الق
تثمرون من القطاع الخاص، الذين لديهم          ). راجع الفصل الثالث     (اليمن     في تطوير منشئات    لإلستثمارستعداد  اإلفالمس

فهم ال يستطيعون أن يستثمروا ما لم ينضم إليهم شرآاء          . ئة معادية ية صعبة، إن لم تكن بي     إستثمارسياحية، يجدون بيئة    
ية  درة مال تلكون أي ق وال، ال يم ب األح ي أغل ؤالء الشرآاء، ف ن، وه ثرة . محليي ى أراضي، وآ ا أن الحصول عل آم
ة ومعقدة،   ما يترتب عليها إجراءات طويل     ًاالتراخيص المطلوبة، وصعوبة التوصيل لخدمات المرافق العامة، التي غالب        

امالت غامضة    امالت مكلفة   ومع ختيار مقاولين وموردين للقيام بإنشاء المنشئات إبل إنه أيضًا يترتب على عملية     .  وتع
ياحية    ع الس ن المواق ير م ي آث بائل ف ال الق ن ورج ؤولين المحليي بة المس ة عن مطال يدات ناجم ياحية صعوبة وتعق الس



 ٤٨ 
 
 

دة غيل من   . الواع ية تش ك، أن عمل ى ذل ن      أضف إل توى م نفس المس ات ب ه معوق ة تواج ياحية قائم ات س ئات وخدم ش
 ما ُيطلب من مالكي ومديري هذه المنشئات أو الخدمات السياحية أن يقدموا             عند القيام بتطويرها، فغالباً   مثًال  الصعوبة،  

ية و ات مجان بإخدم يازات خاصة، وغال ارك والضرًامت ئولي الجم بل مس تكررة من ق ا يتعرضون لمضايقة م ائب،  م
وال من أجل          ع أم بة بدف وقد .  هو ضعف نظام القضاء وأجهزة اإلدارة العامة       ًاوما يزيد الوضع سوء   ". الحماية"ولمطال

 . يعد من القيود المعوقة للقطاعًا جيدًاذآر بعض المستثمرين أيضًا أن عدم وجود موظفين مدربين تدريب
 

دة من ا             د تعرضت اليمن لحاالت عدي نتهت بدون أن   إ الرغم من أن أغلبية هذه الحاالت        وعلى.  ختطافات اإللق
يات            ير عمل ن، إال أن تأث ى األشخاص المتأثري ان اشد على سياحة ا   اإلتحدث عواقب خطيرة عل ستجمام، إلختطاف آ

ير من خالل عدد الغاءات الحجز في الفنادق التي تحدث عقب         ذا التأث ياس ه .  ختطافإعالن عن أي حادث اإلويمكن ق
ى      ناء عل ة في اليمن، فإن هذه اإللغاءات للحجز وصلت إلى                    وب ياحية العامل االت الس بر الوآ تها أآ %  ٦٠معلومات قدم

 .من عمليات الحجز التي تم الحصول عليها
 

ا يجذب السياح إلى زيارة اليمن هي ما يتمتع به اليمن من مناظر طبيعية خالبة من جبال ووديان لم تلوثها                   إن م
الم الحضار       م يشوه نسيجها الحضاري وفنها المعماري            أو تشوهها مع ي ل راها الت ا وق ال مدنه ك جم ة العصرية، وآذل

واده       ناء وم اط الب بقة الالزمة للحفاظ على،   .  المتناسق، وأنم بات المس ستجمام في إلسياحة ل الورفع حجم،  ومن المتطل
ي             تراث الثقافي اليمن ى ال ية والمحافظة عل ئة الطبيع ة البي ا يتطلب ويستدعي أن توضع    .اليمن ضرورة حماي ذا م   وه

تراث الثقافي                 ى ال ئة  والمحافظة عل ة البي ة لحماي م من ذلك، الضمان بأن الجهات المسئولة تقوم          ٤٨.سياسات فعال وأه
ة لدى العاملين في القطاع                ة المطلوب ية واإلداري درات الفن تطوير الق ك السياسات  ل يق تل ومن التحديات األخرى .  بتطب

دن والقرى، بينما يتم تحسين مستوى معيشتهم وقدرتهم على الحصول على            الحاجة للحف    يدية لسكان الم ياة التقل اظ بالح
ية األساسية        ية التحت ا يستدعي نشر الوعي في أوساطهم بما للفن المعماري التقليدي ولنشاطات             .  خدمات البن ذا م وه

ك ف                 يمة، وآذل يدية من ق ياة التقل اط الح ية وألنم ي أوساط المسؤولين الحكوميين المحليين والمنظمات      الصناعات الحرف
 .األهلية المحلية والمجتمع المدني المحلي

 

 حتماالت متوقعة لنمو نشاطات القطاع السياحيإ) ٣
 

بؤ      ى وجه الخصوص، في المستقبل             بإمن الصعب التن ك عل ن، وذل ياحة في اليم نمو في قطاع الس تجاهات ال
د    ثر بع توقع هو أن ت      .  ًااألآ السنوات الخمس القادمة خالل نمو حرآة السياحة الدولية المرتبطة بنشاطات األعمال        والم
زيد      ا ي يالً بم وعلى المدى البعيد، من المتوقع أن تنمو سياحة رجال األعمال       .  على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي     قل

تزايدة مع التوسع في القطاعات             دينة عدن والمدن الساحلية األخرى أن      ستطاعة م إاإلقتصادية الحديثة ومع     بسرعة م
تجاري والصناعي            تى تولدها الحرآة      .  تثبت نفسها آمراآز رئيسية للنشاطين ال توقع أن تظل النشاطات، ال ومن الم

ي       نمو ف ي ال اهمة ف ية المس ل الرئيس ن العوام ية، م اعدات الدول ية والمس ات الدول نفط، والعالق ناعة ال تجارية، وص ال
 .مال الصورة بتطور الخدمات وتطوير الصناعات التحويلية تدريجيًاستكإالمستقبل، مع 

 
ابل، من الممكن أن ترتفع حرآة السياحة            ستجمام بما يصل إلى ثالثة أضعاف، إذا ما أزيلت القيود لإلوفي المق

ة الموجودة في القطاع        درة   .  المعوق ن تمتص معظم هذه  تستطيع أ ًاستيعابية للفنادق الموجودة وقيد اإلنشاء حالي     اإلوالق
توقعة    زيادة الم .  بيئية ما زال أقل من األعداد المحتملة      /يةإقتصادإن عدد السياح الدوليين الوافدين ألغراض ثقافية و        .  ال

ل حتى مع محدودية الطلب اإلجمالي المرتبط بهذه الشرائح من السياح، من حيث نصيبه من سوق سياحة                      ستجمام اإلب
ي الواسع، وال يمكن ا        إن هذا الطلب في تزايد في جميع أنحاء العالم في المستقبل،                    الدول ادة أعداده، ف ى زي نة عل لمراه

ذا السوق                     بر  من ه يد ألخذ نصيب أآ ع ج تع بموق ري اليمن إقامة يمكن أن يتم فيها      .  واليمن تتم ا عرض لزائ وإذا م
ية وبيئية وسياحة الشواطئ، فإن ذلك سيدفع بهذا                 ياحة ألغراض ثقاف ن س ويمكن لليمن أن تنظر إلى     .   التوسع الجمع بي

ي    ياحي الثقاف تجها الس ع من تم جم ث ي ية بحي ياحية إقليم ن دورة س زء م ول آج ية الدخ ة –إمكان ه دول ا تقدم ي بم  البيئ
ية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية جيبوتي من سياحة ساحلية            ارات العرب  في الكامنةستغالل لإلمكانيات   اإلإن  .  اإلم

ياحة      ستجمام، مع ذلك، تتطلب أن يتم تطوير قدرات جديدة في بعض المواقع السياحية المستهدفة المختارة،    اإلمجال س
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ع ساحلية            ياحية في مواق ك إنشاء مجمعات س .   واقعيةولكن البد أن تكون التوقعات للسياحة الساحلية  .  ويدخل في ذل
يس من المرجح بأن تصبح مستهدفة آموقع آبير للسياحة الجماعية         فهذا يتطلب أن تكون اليمن قادرة على منافسة .  ول

ن      ياحية مطلوبي هرة س درات وش ورت ق ا أن ط بق له د س ل، وق ياحية أفض تع بأصول س ناك  .  دول تتم ون ه د تك وق
رة سقطر             إ ياحة الغوص في جزي ر، ولكن من المؤآد أن ال يتعدى ما يجعل                 ةحتماالت واعدة لس بحر األحم  وجزر ال

 . في إطار سوق سياحة الغوص المنتشر على نطاق واسعآبيرًا ًاهذا النحو سوقسوق اليمن السياحي على 
 

ى اليمن هم سياح من الخليج ويمنيين مغتربين يقطنون في                 ن إل ن الوافدي يرة من سوق السياح الدوليي ئة آب إن ف
نوع واسع ويشمل دوافع متنوعة للسياحة، مثل                 .  الخارج  ذا السوق يتسم بت  ترفيهية في مواقع    ستمتاع  بمنشئات  اإلوه

ياح    بل الس ث [ خاصة مقصودة من ق ية     ًالم ع دين ية، ومواق رتفعات اليمن نة عدن، والم زارات( مدي ع للعالج  ) م ومواق
رغم من عدم توفر معلومات يمكن       ].  الطبيعي  ى ال  ًالعتماد عليها حول هذا السوق، يبدو أنه يتنامى ويعطي مجااإلعل

غالل هذا السوق، البد أن يعمل مستثمرون يمنيون أو أجانب على تطوير منشئات             ستإومع ذلك، من أجل     .  واسع للنمو  
 .ستجمامية التي تنعم بوسائل ترفيهيةاإلسياحية المناطق الفي ) شاليهات(لإلقامة، مثل مجمعات ِفَلْل 

 
ية  ياحة الداخل ى الس توقعات تنطبق عل ون سرعة ال .  إن نفس ال رجح أن تك ن الم دى القصير، م ى الم نمو فعل

ياحة رجال األعمال على األقل مثل النمو المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي، أو بما يزيد على ذلك بقليل، وذلك بسبب             لس
تعاظم    تطور الم و السياحة الترفيهية أسرع        .  إلقتصاد  ل ال  ًا أنها بادئة من قاعدة متدنية وتتطور تدريجي      حيثوسيكون نم

ى نشاط      نمو ا        متنامي    إل ادة ال تملة، وتطور السلوك             ، مع زي ادة الدخول المح ونكرر هنا  .  جتماعياإللحضري، وزي
درات  أيضًا ياإلأن الق ودة حال تيعابية الموج ية ًاس نادق آاف ن أن  إل للف رغم م ى ال تزايد، عل ب الم ب الطل متصاص أغل

ة وغير ذلك من المنشئات                    يام بإنشاء أماآن مناسبة لإلقام ية يستدعي الق ياحة الترفيه ر الس  السياحية األخرى في تطوي
من المرجح أن تكون أفضل المواقع المرشحة لجذب هذا الطلب هي المناطق الساحلية .  عدد من مواقع سياحية مختارة

 .في ضواحي مدن عدن، وزبيد والمكال، عالوة على القرى السياحية في ضواحي مدن صنعاء، وتعز، وسيئون
 

اإلقتصاد   وأن ينمو ًا أن يكون الوضع السياسي واإلقتصادي مستقر مع التوقعات الواردة أعاله، وبشرطمتمشيًا
ي المتوسط  بلغ ف دل ي ي بمع ترة% ٥٫٦اليمن نة خالل ف ي الس ة   الف ي الخط م تصوره ف ا ت ة، آم نوات القادم خمس س

رادات من السياحة إلى                       ي اإلي إن من المحتمل أن تصل إجمال ية، ف  ٢١٥بليون ريال أو ما يعادل       ٣٧٫٥الخمسية الثان
ول عام          يون دوالر أمريكي بحل  بأن من األهداف المعقولة لليمن أن ُتضاعف عدد          )٢٠٠١(توقع بريزي     .م٢٠٠٥مل

ي     ن حال آنتيجة لذلك، من الممكن أن نتوقع، في أفضل .  خمس سنوات القادمةال إلى ثالثة أضعاف خالل ًاالسياح القادمي
ن الواصلين             نمو عدد السياح الدوليي بالغ          األحوال، أن ي م ال ى اليمن من عدده  سياح هممن ألفًا ١٨ (ًا  ألف سائح  ٧٣ إل

ازاتهم  إ لقضاء    ام     ) ج ى    ٢٠٠٠في ع ام          ١٢٧ إل  ف من الوافدين للسياحة لقضاء     أل  ٥٤مع    (م٢٠٠٥ ألف سائح في ع
ذا اإلطار، من الممكن أن تنمو اإليرادات من            ).  ازاتهمإج   ٧٦ يعادل  بليون ريال، أو ما١٣ من السياحة الدوليةفي ه

.  م٢٠٠٥  في عامًا أمرآيًا مليون دوالر١٣٥عادل  ي بليون ريال، أو ما٢٣، إلى م٢٠٠٠ في عام   ًا أمريكي ًامليون دوالر 
ا أن بريزي يتوقع بأنه ليس من المرجح أن تساهم سياحة اإلجازات  في توسع السياحة الداخلية الكلية      خمس خالل الآم

ى  زيد عل ا ي ة بم نوات القادم ياحة   %. ٢٠س رادات الس نمو إي ن أن ت ن الممك اله، م واردة أع يجة لإلفتراضات ال  وآنت
ية من      يون ريال أو ما يعادل        ١٠الداخل  بليون ريال أو ما يعادل      ١٤، إلى   ٢٠٠٠ مليون دوالر أمريكي، في عام       ٥٩ بل

ام           ٨٠ يون دوالر أمريكي في ع لناتج المحلي اإلجمالي   ، فإن إسهام قطاع السياحة في ا      ًاللو تحقق ذلك فع   .  م٢٠٠٥ مل
 .م٢٠٠٥في عام % ٢٫١إلى% ١٫٧ البالغ نسبة م٢٠٠٠عامما آان إسهامه في ع ًالسيرتفع قلي

  قطاع الخدمات الحكومية-ب
 

ة (تسيطر الخدمات      من % ٢٣من إجمالي الخدمات في المتوسط، و       % ٤٥الحكومية، التي تمثل نسبة     ) اإلداري
ترة            ي خالل الف ي اإلجمال ناتج المحل ا يعادل حوالي              .   م ٢٠٠٠–١٩٩٠ال م تساهم بم ية ل إن اإلدارة والخدمات الحكوم

ي اإلجمالي فحسب، بل آان لهما حيوية، إذ ساهمتا بحوالي نصف معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي                      ناتج المحل ع ال رب
د زادت الخدمات الحكومية، بمعدل بلغ في المتوسط      سرعة تتناقص ل ، قب م١٩٩٥–١٩٩١، خالل الفترة %١٥٫٣ ولق
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وه    ى  نم د التسعينيات          % ٥٫٦  إل ة من حجم آبير في      .  في السنة في النصف األخير من عق دور الحكوم ا ل في ظل م
ذا القطاع سيظل يلعب دور                        إن ه ا هو الحال في دول أخرى، ف ة بم  والتطور في عملية التنمية     ًا هام ًااإلقتصاد، مقارن

 .اإلقتصادي في اليمن
 

ترة    ناء الف دل        ،م٢٠٠٥-٢٠٠١أث ية بمع نمو الخدمات الحكوم أن ت ط ب في السنة، وبالتالي يتراجع % ٤٫٧ ُيخطًّ
ي            ي قل ي اإلجمال ناتج المحل ام     % ١٠٫٨عن نسبة     ًال  نصيبها من ال ى نسبة     ٢٠٠٠في ع .  م٢٠٠٥في عام   % ١٠٫٤م إل

ية من خالل المخصصات المتوقع              ات الخطة الخمسية الثان ى أولوي م عل ى الحك ة في جانب اإلنفاق ويمكن الوصول إل
اق على الدفاع، وفرض النظام والقانون واإلنفاق على التعدين والنفط، نفس                    .  الحكومي  ويخطط بإعطاء آل من اإلنف

ي    اق الحكوم ي اإلنف ن إجمال بة (النصيب م بة % ٢٥نس ي% ٧ونس ى التوال ات  )عل اع الخدم يرتفع نصيب قط ، وس
ى   % ٣٤اإلجتماعية من      زرا      %٣٧إل ثروة السمكية سيرتفع من         ، ونصيب قطاع ال  بينما  ،%٢٫٨ إلى% ٢٫٤عة وال

 %.٠٫٣إلى % ٠٫٤سيتراجع نصيب اإلنفاق الحكومي على قطاع النقل واإلتصاالت من 

 قطاع النقل والموصالت.  ج
 

ثل قطاع النقل والتخزين ُخمس إجمالي القيمة المضافة لقطاع الخدمات            ستمر نصيبهما في الناتج   إمع ذلك،   .  يم
ي  ، وآان  م٢٠٠٠في عام   % ١٠إلى  % ١٥ بنسبة حوالي    م١٩٩٠ اإلجمالي  في تراجع من ما آان عليه في عام            المحل

ال    ي          بًاإسهامهما س ي اإلجمال ناتج المحل و ال البة               .   في نم و س ذا القطاع معدالت نم د سجل ه –١٩٩٣ الفترة    خالل  وق
ترة             م١٩٩٦ ته إال في الف تعيد عافي م يس ك لقد آا  .  م٢٠٠٠–١٩٩٧ ول ن أداء هذا القطاع الفرعي غير مرض أثناء ولذل

دل                ندما نمى القطاع بمع ى ع ترة الخطة الخمسية األول في % ١٠في السنة مقابل معدل نمو مستهدف بنسبة  % ٢٫٢ف
نظم بقي القطاع بكامله تحت سيطرة مؤسسات                .  السنة  يف التشدد في ال تحرير وتخف ود نحو ال رغم من الجه ى ال وعل

ية    ثل     إحكوم تكارية م آما أن  .  شرآة المالحة اليمنية وشرآة الخطوط البرية اليمنية وشرآة الخطوط الجوية اليمنية           ح
 .عريفات وأسعار الرآابلتالحكومة هي التي أيضًا تتحكم على ا

 

 شبكة طرق النقل) ١٤-٢(جدول 
٢٠٠٥هدف للسنة   ١٩٩٥ ٢٠٠٠  

الطرق المزفلتة ٥،٠٥٢ ٦،٥٨٦ ١٠،٩٤٧
 الحصويةالطرق ٢،٣٦٠ ٣،٩١٥ ٦،١٠٩

الطرق غير المزفلتة .. ٦٠،٠٠٠ ..
 غير متوفر...: 

 .تم تقديرها من بيانات الخطة الخمسية الثانية: المصدر
 

م قطاع متفرع عن قطاع النقل           بر أه نقل يعت وقد وصل عدد وسائل النقل المسجلة في اليمن .  إن قطاع طرق ال
ى  ام ٨٨٥إل ي ع ذا.  م٢٠٠٠  ألف عربة ف ر ه م تحري د ت عينيات وإرتفعت مشارآة القطاع وق د التس ي عق  القطاع ف

صدار تراخيص لمكاتب نقل تابعة للقطاع الخاص من قبل الهيئة العامة للنقل البري إتم .  الخاص في مجال طرق النقل
م ( ي ت ام  إالت ي ع ائها ف دار      )م١٩٩٩نش ى إص افة إل نقل، إض يف ال يض تكال ة وتخف ز المنافس ل تعزي ن أج ك م ، وذل

ام للرآاب بين المدن وللنشاط السياحي                    تراخيص    نقل الجماعي الع يام بال ومع ذلك،  .  لشرآات من القطاع الخاص للق
ذي تم خالل فترة الخطة الخمسية األولى                       رغم من التوسع ال دًا  بال ا زالت ضعيفة ج وال تزيد مسافة .  شبكة الطرق م

ى   اإلالطرق    فلتية عل بتها       س ا نس ي الطرق       % ٩ م م    ١١(من إجمال ربع        آ تر م ومازال يسيطر نظام   ).  لكل ألف آيلوم
رزة " ى قطاع الشاحنات البرية على نحو         "الف حتكاري ؛  وتقوم بتحديد األسعار وتمنع دخول آخرين، فمن ثم تعمل إ عل

بري          نقل ال يف ال ع تكال ى رف ك، تعمل           ٤٩.عل م من ذل  الوضع األمني على تقليل الشعور باألمان عند    الشكاوى من  وأه
 .طرق النقل البرية، حتى في المناطق التي توجد فيها شبكات طرقاستخدام 

 
ية عبر                               ية واإلقليم ية، وتمر عدد من خطوط المالحة الدول يز في شبكة المالحة الدول ع متم تع اليمن بموق تتم

يها، وخاصة مينا     ي موان د     ئ بحري والموانئ البحرية يلعب دور             .  ة عدن و الحدي نقل ال إن قطاع ال ي، ف  في  ًاام ه ًاوبالتال
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من وارداته تخرج وتدخل عبر  % ٨٥ومن صادرات اليمن غير النفطية % ٦٨النشاط اإلقتصادي في اليمن، آما أن       
موانئ اليمن البحرية، عالوة على ما تقدمه من خدمات وآاالت المالحة البحرية، ومكاتب وشرآات تعمل في مجاالت                 

ية            اليات الشحن، وإرسال البضائع االنتقال ناول إرس وخدمات صيانة وإصالح السفن، ولقد شهد قطاع النقل البحري            ت
ى توسعا آبيرا            ترة الخطة الخمسية األول نشاء مرسى جديد في ميناء الصليف، آما تم إ، تم م١٩٩٧وفي عام   .  خالل ف

رة سقطرة                       إ م وضع مرسى صغير في جزي ات في عدن وت ناء للحاوي  في إنشاء ثالث    ويجري العمل حالياً   .  نشاء مي
ن             موا رة وأبي دة في محافظة حضرموت والمه ئ جدي ع عدد السفن التي ترسي في موانئ اليمن الست من         .  ن د إرتف وق

ام        ٢،٤٠٧ فينة في ع ى    م١٩٩٥ س وإرتفع وزن البضائع المشحونة التي تم تناولها       .  م٢٠٠٠ سفينة في عام     ٣،٦٠٩ إل
ى    ٤٫٢من   يون طن إل يون طن   ٦٫٤ مل ترة خالل   مل ترة  .  نفس الف ى، زادت مشارآة    وخالل ف  الخطة الخمسية األول

ى وجه الخصوص، في نشاطات مناولة البضائع،                           بحرية، وعل بحري والخدمات ال نقل ال القطاع الخاص في مجال ال
 .متيازات لتشغيل ميناء الحاويات الجديد في عدن إوتموين السفن والعمل تحت

 
تلك اليمن     د تم إنشاء أو إعادة تأهيل مطارات آثيرة ومنشئات       وق.  مطارات دولية ، منها ستة    ًا جوي ًا مطار ١٤تم

ى، شام              ترة الخطة الخمسية األول ناء ف ك مطار عدن، ومحطة الرآاب في مطار عتق، ومدرج      ًالأخرى أث ا في ذل  بم
ريان والغيضة ومطار سقطرة                    رآاب في مطار ال ز، ومحطات ال م تطوير أسطول شرآة الخطوط        .  مطار تع د ت ولق

ية    ة اليمن د       و.  الجوي ك، فق در ملموس             إمع ذل يلة الماضية      خالل نخفضت حرآة رآاب الطيران بق فقد .   السنوات القل
ن من حوالي              رآاب الواصلين والمغادري راجع عدد ال  مليون راآب في ١٫١إلى م ١٩٩٥ مليون راآب في عام  ١٫٤ت

ام    ى   ٩٫٣٠٠ولكن إرتفعت حرآة الشحن الجوي من          .  م٢٠٠٠ع ويعود .   الفترة نفس خالل طن   ١٢٫٨٠٠  طن إل
ى   رآاب إل راجع حرآة ال ى   إت ذه الشرآات إل ي إنخفاض عدد ه ية وبالتال  ١٢نسحاب بعض شرآات الطيران العالم

ن          وقد وصل نصيب الخطوط الجوية اليمنية      .  تفاقيات ثنائية مع اليمن   إ شرآة آانت قد وقعت      ٣٨شرآة طيران من بي
ي حرآة رآاب الطيران عبر المطارات الي            بتهم   من إجمال ية، مانس  وبلغ نصيب الخطوط  ،م٢٠٠٠في عام % ٦٦من

بته          ا نس ية م ة اليمن ي حرآة الشحن الجوي         % ٥٦الجوي ا أن تراجع حرآة رآاب الطيران يعود جزئي        .  من إجمال ًا آم
 .إلنخفاض عدد السياح الواصلين إلى اليمن

 
 .ددمات المواصالت وخدمات البريويتقاسم آل من القطاع الخاص، والقطاع المختلط والقطاع العام، قطاع خ

ولقد شهد هذا القطاع توسعات آبيرة أثناء فترة الخطة الخمسية األولى، إضافة إلى تلقي القطاع إستثمارات حكومية  
وقد آانت من )].  ٢-٣(راجع اإلطار رقم [بما يزيد بكثير على ما آان مستهدف لها أثناء فترة الخطة الخمسية األولى 

التي تحققت في هذا القطاع، إقامة توصيالت أنسجة بصرية بين المدن الرئيسية، وشبكات ضمن اإلنجازات 
 ٢٤٢٫٤٩٩وإرتفعت قدرات الهاتف من .  بسنتراالت هاتف رقمية، وإدخال الهاتف السيار وخدمات شبكات االنترنت

 ٣٤٦٫٧٠٩رآبة إلى وتضاعف عدد الخطوط الم.  م٢٠٠٠ في عام خطًا٤٦٠٫٧٣٦ إلى م١٩٩٥ في عام  هاتفيًاخطًا
وعلى نحو   .   شخص١٠٠ هاتف لكل ن نفس المرحلة، وبالتالي وصلت تغطية خدمة الهاتف إلى خطيخالل خط تقريبًا

  بريديًاصندوقًا ٤٢٫٢٢٩حتى وصلت إلى ( أثناء فترة الخطة الخمسية األولي ًا آبيرًا خدمات البريد نموشهداتمماثل 
 للخدمات البريدية في عدد ًا مكتب٥٩ حوالي إنشاءآما تم ).  م١٩٩٥م  صندوق في عا٨٫١٢٠ من م ٢٠٠٠في عام 

.  آما أن عقود وآالء البريد أصبحت تغطي مناطق ريفية نائية آثيرة.  من المحافظات، آما تم تعزيز شبكة نقل البريد
ُمنحت تراخيص لسبع وآانت شرآات البريد السريع والمراسل البريدي نشطة أيضًا خالل السنوات القليلة الماضية، و 

 .شرآات بريدية لتعمل في اليمن
 

ية        ة اليمن ستكمال وتحديث شبكات الطرق الداخلية والدولية أثناء فترة الخطة الخمسية الثانية،         إل تسعى الحكوم
بعض، ولربط اليمن بالدول المجاورة لها                   ط آل المحافظات وبعضها ال فإضافة إلى الطرق الجديدة التي .  من أجل رب

يتم  اؤها    س م       [ إنش إن الخطة تهدف أيضًا       )]١٤-٢(راجع جدول رق  آم من الطرق اإلسفلتية و     ٥٫٠٠٠لقيام بصيانة   ل، ف
م من الطرق        ٢٫٥٠٠ ن وأجانب في إنشاء وتشغيل الطرق عن طريق                     الحصوية آ تثمرين محليي ك إدخال مس ، وآذل
ة    ناء  (BOO و BOTأنظم تالك إ -ب ناء  وأ   تشغيل  -م تالك إ -ب ل ملكية   -م  السالمة في   إجراءاتذلك لرفع مستوى    و)  نق

ية التشغيل    ي .  عمل ، تهدف الخطة الخمسية الثانية إلى تخفيض تكلفة النقل البحري والشحن البحري من خالل رفع                  ًاثان
يها وفي عملية تشغيلها، وآذلك إدخال نشاط نقل                           يات ف اءة العمل ع مستوى آف بحرية ورف ئ ال يات الموان درات وإمكان ق
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، تهدف الخطة أيضًا إلى مضاعفة ًاثالث.  تظم في ما بين الموانئ اليمنية ومع الموانئ الدولية واإلقليمية  بحري داخلي من   
ية        يون مشترك   (عدد التوصيالت الهاتف ى         ) مل أي بنسبة نمو ( خطوط هاتفية لكل مئة شخص  ٤حتى تصل التغطية إل

بلغ في المتوسط        ريفة أسعار ا        )في السنة   % ١٦٫٧ت يكلة تع ادة ه لخدمات، ورفع القدرة للهاتف السيار من خالل       ، وإع
مشرك جديد  وتوسيع تغطية الخدمة إلى المناطق الريفية، وإلى توسيع شبكة البريد من خالل إنشاء                 ألف   ٤٠٠ إضافة   
ب  ١٦٨ ريد إضافية         ًا مكت االت ب نح وآ بريد وم أن أسرع طريقة لتحسين إمكانية الحصول     .   لل ة توحي ب ناك اآلن أدل وه

ا    ى خدم لكية هي من خالل وجود تنافس مفتوح في أسواق اإلتصاالت، بدون إعطاء                    عل لكية والالس ت االتصاالت الس
 . جديدة تدخل في السوق منشأةحتكاري ألي إمتياز إأي 

 

 
 

 سوق اإلتصاالت الالسلكية في اليمن): ٣-٢(إطار 
رار جمهوري  في عام           د صدر ق %.  ١٠٠ي مؤسسة مملوآة للدولة بنسبة بإنشاء المؤسسة العامة لإلتصاالت، وهم  ١٩٩٩لق

بارة عن حصيلة دمج المؤسسة              ي آانت تابعة لليمن الشمالي سابق          وهي ع ة لإلتصاالت الت  بالمؤسسة اليمنية العامة للموصالت ًاالعام
ابق        ي س تابعة لليمن الجنوب ن آانتا، قبل الوحدة، تتوليان نشاط اإلتصاالت في اليمن   ًاال تان اللتي ا الجه وتعتبر وزارة المواصالت .  ، وهم

 .جهة منظمة لقطاع اإلتصاالت والمشرفة عليه ووزير المواصالت هو رئيس مجلس اإلدارة للمؤسسة العامة لإلتصاالت
ة        تلك المؤسسة العام تلفون الثابت             لإلوتم ة ال م خدم أما حق تقديم خدمة الهاتف الدولي فقد منح   . تصاالت دون سواها حق تقدي

ى        ن، عل ا وذلك حتى عام          لشرآة تيليم آما أن شرآة تيليمن تقوم بتقديم خدمة شبكة اإلنترنت، لكن لم يكن          .   م ٢٠٠٣أساس إحتكار له
ا      ت الخاصة به بكة اإلنترن ة ش تقديم خدم ة لإلتصاالت ب ة العام د قامت المؤسس ي فق ية، وبالتال ك بموجب أي اتفاق ن ("ذل ة اليم بواب

نذ وقت قريب   ") لإلنترنت   -، وأصبحت هناك شرآتين تقوم بتقديم هذه الخدمة  م٢٠٠٠دمة الهاتف السيار في عام    وقد تم تحرير خ   .  م
وقد أنشئت مئات المراآز للهاتف في جميع أنحاء .  هما شرآتا سبأفون وشرآة سبيستل(GSM) -ألقمار الصناعية  بعبر تظام السيار  

ع مستخدم                      ام ويدف ات تحت تصرف الجمهور الع تم وضع تلفون بالد، حيث ي . ، مجرد ما يتنهوا من مكالماتهمًايها قيمة المكالمات نقد ال
ة لإلتصاالت هذه الخدمة إضافة إلى ذلك، تم وضع آبائن                           دم المؤسسة العام ز، وتق ذه المراآ وتصدر وزارة المواصالت تراخيص له

ام في شوارع المدن وذلك من قبل شرآة خاصة             اتف للجمهور الع وهناك خدمات ).  المحدودة ام شرآة آابينات الهاتف للجمهور الع(ه
 .ًا، إال أن تغطيتها متدنية جد)المنادي(، وخدمة البيجر ")آنفرنس "–تصاالت جماعية إ(اإلستيقاظ، وخطوط مشترآة 

وبموجب شروط اتفاقية أبرمت بين شرآة .   م١٩٩٠ أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في عام –العامة لإلتصاالت   المؤسسة 
برق والالسلكي   ، أن  (Cable and Wireless) والحكومة اليمنية، لمدة عشر سنوات، فإن على شرآة (Cable and Wireless) ال

وم بشراء      بداية، بينما تحصل المؤسسة العامة لإلتصاالت على ما نسبتها                  % ٦٥تق ال شرآة تيليمن في ال من % ٣٥من أسهم رأس م
ي   ى     .  سهم األإجمال تحول نصيب المؤسستين الشريكتين إل للمؤسسة العامة % ٤٩ وإلى Cable and Wireless)(لشرآة  % ٥١ وي

ى            رة أخرى إل تحول م م ت د ثالث سنوات، ث ك بع بة  Cable and Wireless)(لشرآة  % ٣٥لإلتصاالت وذل للمؤسسة  % ٦٥ ونس
ام          ة لإلتصاالت في ع ة أن تستمر مشارآتها بما نسبتها    .   م١٩٩٥العام ررت الحكوم ويتكون .  تيليمنمن ملكية شرآة % ٤٩ولكن ق

رآة     ثلون ش ة يم نهم أربع اء م ية أعض ن ثمان رآة م س إدارة الش ثلون  Cable and Wireless)(مجل رون يم اء آخ ة أعض  وأربع
م ٢٠٠٣وتظل اإلتفاقية نافذة حتى ديسمبر عام .  صالت اليمنيو ورئيس مجلس اإلدارة هو أيضًا وزير الم    زالمؤسسة العامة لإلتصاالت  

 . م٢٠٠٢تجديدها في شهر اآتوبر من عام وتبدأ المفاوضات ل
ام                ى شرآة تيليمن في ع د أوآل إل ة اإلتصاالت الدولية، وخدمات إرسال وتلقي             م   ١٩٩٠ولق تقديم خدم وم ب بداية أن تق في ال
ائل البرقيات الدولية وخدمات التلكس الدولية       لسيار في عام وصرحت الحكومة اليمنية لشرآة تيليمن للقيام بتقديم خدمات الهاتف ا      .  رس

ام    م ١٩٩٢ في الوقت الذي تحتكر شرآة تيليمن تقديم خدمة شبكة اإلنترنت .  صرح لها بتقديم خدمات شبكة اإلنترنتم١٩٩٦، وفي ع
نظام         يار ب اتف الس ة اله ر خدم م تحري ية، ت ار الصناعية     GSMواالتصاالت الدول يار عبر األقم ام    الس ياً .   م٢٠٠٠ في ع وم  وحال  تق

 تضامنية بين شرآة(وشرآة سبيستل ) مشروع إستثماري تابع لشرآة أوراسكم المصرية  (طاع الخاص، شرآة سبأفون     شرآتان من الق   
وقد .  ظام السيار عبر األقمار الصناعية    ن عبر   GSMبتقديم خدمة الهاتف السيار     ) الزبير العمانية   ومجموعة شرآة انفستكوم اللبنانية    

 .م٢٠٠٠ في عام  ألف مشترآًا١٠٠ى وصل عدد المشترآين مع شرآة سبأفون إل
وتترآز آل سلطات التنظيم في أيدي وزير المواصالت، الذي أيضًا يحتل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس إدارة شرآة     

من قتراح األسعار الخاصة باإلتصاالت الهاتفية، وتتكون هذه اللجنة   إعادة ما تقوم لجنة بدراسة و. تيليمن والمؤسسة العامة لإلتصاالت 
أما  . ثم يحق لمجلس الوزراء أن يصدر القرارات حول هذه األسعار    .  ممثلين عن المؤسسة العامة لإلتصاالت ووزارة المواصالت   

والحكومة اليمنية تشرط بأن تجري تعديالت تهدف  (Cable and Wireless)بالنسبة لإلتصاالت الدولية، فإن اإلتفاقية بين شرآة  
ومرة أخرى، على مجلس الوزراء أن يوافق على مثل هذه التعديالت في    .  بما يعادلها بالعمالت الصعبةإلى المحافظة على األسعار 

 .األسعار
   

 .٢٠٠٢المؤسسة العامة لإلتصاالت، أبريل : المصدر
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 قطاع تجارة الجملة والتجزئة.  د
 

وآان إسهامه في نمو .  ينيات في السنة في عقد التسع %٤٫٣لقد حقق قطاع التجارة معدل نمو بلغ في المتوسط         
ي إسهام        ي اإلجمال ناتج المحل بي  ًا ضعيف  ًاال ، وذلك بسبب م١٩٩٤في عام % ١٣وتقلصت نشاطات التجارة بنسبة    .  ًا نس

، وآثيرا ما يعود ذلك إلصالحات      %١٥٫٥ بنسبة   م  ١٩٩٥ ثم إرتفعت في عام      م،١٩٩٤ الحرب األهلية في عام      عإندال
تيراد وإصال     إجراءات  في    ية (حات ضريبية     اإلس واً       ).  جمرآ د سجل القطاع نم غ      وق دل بل في السنة خالل     % ٦ بمع

إرتفع معدل  و.  ، مدفوعة بما تم تبنيه من سياسات لتحرير التجارة منذ منتصف عقد التسعينيات          م٢٠٠٠-١٩٩٦الفترة  
دل          تجزئة من مع ة وال و تجارة الجمل ناء الفترة    % ٢٫٢٢نم  أثناء فترة الخطة %٥٫٩ إلى م٢٠٠٠-١٩٩٦في السنة أث

ى    ة التي تعمل في قطاع التجارة من                .  الخمسية األول وى العامل ع  عدد الق ا إرتف م ١٩٩٢ في عام ًا ألف شخص٢٩٥آم
 ).من إجمالي القوى العاملة% ١١أو ما يشكل  (م٢٠٠٠لف شخص في عام أ ٤٠٩إلى 

 
نمو اإلقتصاد                   ى ال تجارة الخارجية عل ار ال يه آث توثق ف ذي ت ى نحو جيد، من خالل    في الوقت ال  ي وتطوره عل

 في خلق فرص عمل ًا هامًا على الدول األخرى ، فإن التجارة على المستوى الداخلي يمكن أيضًا أن تلعب دور            تجارب 
ادة الو رى        زي ادية أخ اطات إقتص ات ونش ى قطاع ير عل ن تأث ا م ا له ى م افة إل ل، إض زراعة   (دخ ي ال ثال، قطاع م

ية     الخطة الخمسية الثانية إلى زيادة نصيب القطاع التجاري من الناتج المحلي اإلجمالي             وتهدف).  والصناعات التحويل
 .) م٢٠٠٠من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام % ١بنسبة (
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الحكمتطوير القطاع الخاص وتحسين أساليب : الفصل الثالث  

  نظرة شاملة واإلستنتاجات الرئيسية-١
 

ثر       يلة األآ ي             إإن الوس ر في اليمن تأت يف الفق تدامة لتخف  خالل خلق أعداد آبيرة من فرص العمل، التي تدر        من س
 ناجحةخالل العقود الثالثة الماضية، لقد أثبتت التجربة في دول صغيرة أخرى            . ، وذلك في القطاع الخاص    جيدة ًالدخو

أن أفضل طري      ر هي عن طريق الجمع بين تزايد تشغيل القوى العاملة في القطاع الخاص، و                        ب قة لتخفيض نسبة الفق
ية              ع األجور الفعل ة، ورف وى العامل ع إلنتاجية الق ة  رف ية للعمال نى     .   الحقيق نمو المب ن أن ال د تبي ى ولق اعدة  السوق  عل  ق

ال   ئات والعم جيع المنش ادي، وتش ار اإلقتص دد للمس تثمارآمح ة فلإلس دات المادي ري  و ي المع ال البش رأس الم
ارات ( ؤدي ل  ) المه تويا   ي يق مس يع    ت معيشة  تحق ة تبين بأن هناك حاجة لتحسين                ٤٦. أفضل للجم ة قوي ناك أدل ا أن ه   آم

ي إنتاجية العوامل في اليمن، وذلك آمصدر هام لتحقيق النمو         أو أحد المحرآات الرئيسية ) راجع الفصل األول(إجمال
نمو       لتحسين اإلنتاج    وي لل يق أداء ق دى المنشئات، والتي تكون في                . ية ولتحق درة ل ر الق ا مدى توف فضل مستوياتها  أوم

ناخ          ندما تعمل في م تثمار ع لي  إس م العوامل المرافقة لزيادة اإلنتاجية     ي س بر من أه آما أن وجود أسواق خاصة . م، تعت
 الوصول إلى مستويات معيشية يتمتع بها األفضل تعمل بطريقة جيدة هي أيضًا من الطرق القوية لمساعدة الفقراء على

 . منهم، وذلك من خالل إعطائهم الفرص المناسبة لرفع مستويات معيشتهمًاحظ
 

ام                ية حتى ع رؤية اإلستراتيجية للتنم ان ما               م  ٢٠٢٥وآل من ال ى حد سواء، تدرآ ية، عل  والخطة الخمسية الثان
و إ           دل نم يق مع فكالهما تدعوان لتعزيز الشراآة .  ماقتصادي مرتفع ومستد للقطاع الخاص من دور محوري في تحق

ام، وفي نفس الوقت توليان للقطاع الخاص الدور الرئيسي لتحقيق التنمية اإلقتصادية         ن القطاع الخاص والقطاع الع بي
ية اإلو ي اإلجمالي ا                        .  جتماع ناتج المحل ادة نصيب القطاع الخاص في ال ى زي ية إل لكلي، وتهدف الخطة الخمسية الثان

بة   ى نس ية إل ير النفط ي للقطاعات غ ي اإلجمال ناتج المحل ي ب% ٧٢٫٣و % ٣٥٫٧وال ى التوال ام نهاية عل .  م٢٠٠٥ع
ا يتطلب تحقيق نمو حقيقي في القيمة المضافة للقطاع الخاص بمعدل نمو يبلغ                 ذا م والخطة تدرك .  في السنة% ١٠وه

ية إجراء إصالحات تشريعية ومؤسسية، وتعزيز التن          افس وتحسين نشاط الوساطة المالية، ومن أجل ضمانة آفاءة أهم
ة لنشاط القطاع الخاص           ئة مالئم ق بي وارد ولخل  في ضمان وجود ًاوينبغي أن يبقى دور الدولة محصور.  إستخدام الم

تقرة          ية مس ئة إقتصادية آل ث (بي وعلى أداء وظائف )  العمالتلسعر صرفوجود نسبة تضخم متدنية ونظام مستقر ًال  م
اطات   يادة ونش ادالس ات إقتص دو إية وخدم ية مح وح      .  ةدجتماع رنامج طم ى ب ية عل ية الثان ة الخمس توى الخط وتح

 ٤٧.تقديم خدمات البنية التحتيةًا في للخصخصة وترى بأن يكون للقطاع الخاص دور
 

ر القطاع الخاص اليمني، وما                 يم الوضع الراهن في تطوي ذا الفصل يق اإلقتصادي، له من مساهمة في النمو  إن ه
ا هي الحواجز الموجودة في بيئة نشاطات األعمال               برز م ه ي ا أن آما أنه يشير إلى مجموعة من الطرق التي يمكن         .  آم

ق فرص عمل                يأن   ى خل ادر عل يق قطاع خاص يتسم بحيوية أفضل وق ناها اليمن من أجل تحق إضافة إلى ما هو .  تب
ا              إن م توفر من مطبوعات ودراسات، ف ذا ال  يحتوي م  على نتائج مسح القطاع الخاص ًافصل من تحليل يرتكز آثير  ه

ي و ه في شهر نوفمبر عام            الت يام ب م الق  ًا مشروع ٩٤٧ولقد بلغ حجم العينة     .  ، وبالتحديد لغرض هذه الدراسة    م٢٠٠١ ت
 . موزعة على خمس محافظاتًاخاص

 
الحكم هياآل  ي بيئة تتسم بضعف     تعمل مؤسسات القطاع الخاص ف    ) ١: (تشمل اإلستنتاجات في هذا الفصل ما يلي      

يد    نتشار الفساد، وباإلرتجالية في التنظيم، وبضرائب مرتفعة وإدارة ضرائب ال تعمل بكفاءة ووجود ممارسات               إوبالج
إن معظم مؤسسات القطاع الخاص، عبارة عن منشئات صغيرة، وورش عمل ) ٢(غير منصفة في نشاطات األعمال؛     

                                                 
ي            ٤٦ نك الدول ر الب ثال تقري بيل الم ى س ية ر     . ) ١٩٩٥(راجع عل بر نوع ذي تعت ال البشري من المكونات الرئيسية لتحق أفي الوقت ال يق إنتاجية س الم

 . فإن هذا التقرير ال يخوض في هذا الموضوع بالتفصيل،أفضل مؤآدة 
 مشروعات خمسةوهذه المشروعات تشمل .   للخصخصةًا هامًا مشروع٦١إن برنامج الخصخصة بموجب الخطة الخمسية الثانية يسعى إلى تجهيز     ٤٧

نقل، و         ة في قطاع ال ة و       ٨ و   ًاصناعي ًا  ع مشرو  ٣ مشروعات في المجال الزراعي و           ٣عام ثروة السمكية    ًاروعش  م١٧ مشروعات تجاري  في مجال ال
 .])٢٠٠١(راجع الخطة الخمسية الثانية [إضافة إلى مصفاة النفط ومصرفين تابعين للقطاع العام 
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بة، وال يوجد لها إال فرص قليلة للقيام بأي توسع مربح؛                 ذات توجه خدمي وتعمل في أسواق           ية مكتس ينظر ) ٣( داخل
ى البيئة اإلستثمارية آبيئة ذات مخاطر عالية وتتسم بعدم التساوي في ميدان اللعب للمنشئات األجنبية والمحلية؛                   ) ٤(إل

بي يلة نس اآل قل ئات الصغيرة إال مش ه المنش ا تدخل السوق، ولكًاال تواج ند م يمة  ع نمو الق يرة ل ات آب ه معوق ن تواج
د  تملة وع ي من المخاطر المح يجة لمستوى عال ك نت ي تخصصاتها، وذل ناخ مالمضافة والتوسع ف ي الم نان ف  اإلطمئ

تثماري، ولوجود ممارسات منافسة غير عادلة، وعوائق إدارية حكومية خلقها غياب التنسيق في ما بين اإلدارات        اإلس
ية، وخدمات بنية      هناك صعوبة في الحصول على خدمة الكهرباء وعلى        ) ٥(تحتية عالية الكلفة وغير تنافسية؛      الحكوم

ى الخدمات القانونية و       رتباط إالصفقات و /  تكلفة إجراء التعامالت   إرتفاع تكاليف تلك الخدمات، و    إرتفاعاألراضي وعل
يوجد لدى المنشئات ) ٦ (ًالك؛ وأخيرذلك بما يحدث من جرائم وسرقات، ووجود شبكات نقل داخلية غير آافية وغير ذ 

أداء            ى العمل ب درة عل يرة ق ى     أالكب ادرة عل ا ق متصاص المخاطر داخليا، ويتم ذلك جزئيا من خالل التكتل   إفضل ألنه
ة لنشاطها                 و ير العوامل الحساسة الهام ى توف ية، عل درات داخل ناء ق ا أن المنشئات الكبيرة تستفيد من ما لها من            .  ب آم

 .قوية، وقدراتها على الوصول إلى أسواق خارجية والحصول على تمويل خارجيشبكات نفوذ 
 

ام اليمن هو آيف يتم الحصول على نمو           تحدي الرئيسي أم في و قطاع الخاص،  قاعدة واسعةمن منطلق إذن، فال
ع الخاص، من  ضعف البنية المؤسسية الخاصة بالقطا    ) ١: (ظل هذه العوامل الثالثة الهامة والمرتبطة ببعضها البعض        

ة المؤسسات         أحيث ضعف      م وقل اليب الحك ة س صغر ) ٣ (ًاضعف البنية التحتية؛ وأخير   ) ٢( السوق؛    إلقتصاد  الداعم
وألن التوصيات، المقدمة في هذا الفصل حول       .  ستمرار صغر حجم معظم المنشئات اليمنية     إحجم القطاع الصناعي، و   

لقضايا التي تهم القطاع الخاص فحسب، بل أيضًا على وضع طرق السياسات، ال ترآز على أساليب منتظمة لمواجهة ا
بات سريعة المسار للتصدي        ة    العق ث ( الهام ناطق صناعية         ًالم اد جيوب أو م ، وفي نفس الوقت تتعرض لآلثار         )، إيج

ية      ادية والتجريب ى المدى القصير         اإلرش يها عل بة عل ع ومن ضمن األولويات التي ُبحثت في هذا الفصل تشجي      .  المترت
ى المستوى الكلي، وإيجاد       التثبيت   قانوني، وتقليل النظم اإلدارية إلى أدنى حد ممكن، والتصدي ضمان اإلقتصادي عل

 .، وتحسين مستوى جودة خدمات البنية التحتية) الفسادمثًال(للفساد وممارسات نشاطات األعمال غير المنصفة 
 

تثمارية يتطلب زيادة اإلهتمام             ئة اإلس وهناك ثالث .  بتحسين فعالية األسواق وشبكات البنية التحتية إن تحسين البي
توجه        ذ ال ناء له نات ب ن هناك حاجة لتعزيز اإللتزام ببناء إقتصاد مبني على مبادئ إقتصاد السوق وحوافز             إاألولى،  : لب

ة  ليمة               مادي ي بطريقة س ك من خالل إدارة اإلقتصاد الكل فافة  ، وذل  وسعر صرف   نفتاحيةإتباع سياسات تجارية    إ، و  وش
ى المدى البعيد، إن اإلعتماد على النفط يتطلب عملية التنويع، فض         .  للعمالت محدد بإسلوب المنافسة        تباع إ عن ًالوعل

الثانية، أن تشمل األولويات أيضًا تطوير مؤسسات ترتكز على مبادئ          .  سياسات من أجل خلق قطاع صناعي تنافسي         
ن تجاري ونظام قانوني يعمل بجدًارة، يعمل على تشجيع تعامالت مبنية على  السوق، بما في ذلك إطار ما لقانوإقتصاد

بادئ إقتصاد السوق     ال ونموها،            .  م درات القطاع الخاص من خالل تسهيل الدخول لنشاطات األعم ة ق بر تقوي وُتعت
ن أجل دع   ية م ل بفعال ات تعم ر مؤسس ية تطوي ة لعمل ات الهام ن المكون بر م ين إدارة الضرائب، تعت ر وتحس م تطوي

ى مبادئ         إقتصاد  ناء عل تباع طريقة المنافسة للحصول على خدمات البنية إن ضمان   إوالثالثة،  .   السوق إقتصاد يعمل ب
التحتية، مثل خدمات الكهرباء وللحصول على األراضي وخدمات المياه واالتصاالت، إضافة إلى وجود منافسة عادلة               

 .ة المنشئات على التوسع في نشاطاتها على نحو مدر لألرباحفي أسواق المنتجات، ُيعد ضروريا لتعزيز قدر

  صفات القطاع الخاص والمناخ اإلستثماري في اليمن-٢
 

 في عقد  في تراجعر أهميته النسبية في الناتج المحلي اإلجمالياستمرإإن القطاع الخاص اليمني صغير الحجم، و   
يانات               .  التسعينيات  ى ب رغم من صعوبة الحصول عل ى ال يقة حول حجم القطاع الخاص وإسهاماته في الناتج               عل دق

يمة المضافة في الناتج المحلي                             أن نصيب القطاع الخاص من الق ن ب توفرة تبي تقديرات الم ي، إال أن ال ي اإلجمال المحل
ي  ي بلغت حوال ي الكل ام  % ٦٠اإلجمال ي ع ي ف ي اإلجمال ناتح المحل ي إ، ولكن م١٩٩٥من ال ك النصيب ف ستمر ذل

تراجع    ى         ال ترة الخطة الخمسية األول ناء ف د   .  أث يمة المضافة للقطاع الخاص إلى            إفق في المتوسط   % ٥٨نخفضت الق
ترة      ى      م١٩٩٧-١٩٩٦خالل الف ام    % ٦٦، فإرتفعت إل ، قبل أن يبدأ )وذلك انعكاسا لهبوط أسعار النفط(م ١٩٩٨في ع

وإرتفع الناتج للقطاع الخاص،    .  م٢٠٠٠ في عام     %٤٤، ثم زاد إنخفاضها إلى      م١٩٩٩في عام   % ٥٥إنخفاضها إلى    



 ٥٧ 
 
 

ي للقطاعات غير النفطية، من             ي اإلجمال ناتج المحل ام   % ٧٧آنسبة من ال  م١٩٩٧في عام % ٨٠إلى م ١٩٩٥في ع
 .)]١-٣(راجع جدول   [م٢٠٠٠في عام % ٦٦قبل أن ينخفض إلى م ١٩٩٩ -١٩٩٨ الفترة أثناء% ٧٨وظل بنسبة 

 
 )م٢٠٠٥-١٩٩٥( قطاع العام من الناتج المحلي اإلجماليال/نصيب القطاع الخاص): ١–٣(جدول 
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القطاع غير النفطي ٨٦٫٥ ٩١٤،٣٤٣ ٦٦٫٣ ١،٣٤٦،٥٠٠ ٧٤٫٣ ٨٫٠
القطاع النفطي ١٣٫٥ ٤٦٥،٤٦٩ ٣٣٫٧ ٤٦٥،٥٠٠ ٢٥٫٧ ٠٫٠
القطاع العام ٦٦٫٢ ٦٠٥،١٣١ ٤٣٫٩ ٩٧٣،١٣٢ ٥٣٫٧ ١٠٫٠
القطاع الخاص ٣٣٫٨ ٧٧٤،٦٨١ ٥٦٫١ ٨٣٨،٨٦٨ ٤٦٫٣ ١٫٦
١،٨١٢،٠٠٠ ١٠٠٫٠ ٥٫٦ ١،٣٧٩،٨١٢ ١٠٠٫٠ الناتج المحلي اإلجمالي الكلي ١٠٠٫٠

 .الخطة الخمسية الثانية والجهاز المرآزي لإلحصاء: المصادر

 حجم القطاع الخاص اليمني وبنيته.  أ
 

هدت تثمارش اص  إس اع الخ ية(ات القط بها محل ترة  ) أغل الل الف يرة خ ادة آب ًا زي  م،١٩٩٧ -١٩٩٥أيض
اد  ًاوإنخفاض  ترة      ًا ح بل أن تعود إلى عافيتها على نحو متواضع في عام             م  ١٩٩٩-١٩٩٨ في الف ويمكن أن  .  م٢٠٠٠ ق

ك في        م ٢٠٠٠-١٩٩٢تجاه المشروعات اإلستثمارية التي رخصت لها الهيئة العامة لإلستثمار خالل الفترة            إُيالَحظ ذل
م  [ ي رق م بيان ع رس بل اله    )].  ١-٣(راج ن ق ا م رخص له اع الخاص الم تثمارات القط م إس ي حج د بق ة وق ئة العام ي

 .م٢٠٠٠ بليون ريال في عام ٢٢ ثم قفز إلى م ١٩٩٩-١٩٩٥ بليون ريال خالل ٦مبلغ حوالي لإلستثمار 
 

 ،لإلستثمارية مرخص لها من قبل الهيئة العامة إستثمارمشروعات ): ١ – ٣(رسم بياني  
)م٢٠٠٠-١٩٩٢(بحسب جنسيتها، في الفترة   
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ود صغر حجم إسهام القطاع الخاص في                النشاط اإلقتصادي، عالوة على سرعة تذبذب هذا اإلسهام، يعود      يع
ي  فالقطاع النفطي يسيطر على الصادرات اليمنية، .  إلى هيمنة قطاع النفط في اإلقتصاد اليمني في عقد التسعينيات          ًاجزئ

ى تشغيل القوى العاملة وآذلك على مستويات األجور يعتبر تأثير        يره المباشر عل ، م٢٠٠٠ عام في ًا صغيرًامع أن تأث
 بليون دوالر ٣٫٧ في ترتيب الدول المصدرة في العالم، بحجم صادراتها البالغ ما يعادل          ٩٠حتلت اليمن المرآز رقم       إ



 ٥٨ 
 
 

تها سوى                    بلغ قيم م ت نة، وبمساهمة لصادرات غير نفطية ل وفي ظل .   بليون دوالر أمريكي فقط٠٫٤أمريكي في الس
ا             ثافة رأس الم ى آ تمد عل تها    صناعة نفطية تع ية صناعية على هذا النحو، ال يترك إال          ل وطبيع إن وجود بن ة، ف المغلق

يقوم القطاع الخاص بخلق فرص عمل، وقد يساهم في وجود حاالت من عدم اإلطمئنان حول السياسات                    ًا ضيق  ًانطاق   ل
ة      ات الدول تعلقة بموازن ى وجود مشكلة                     .  الم دل عل ا ي رغم من عدم وجود م ى ال  في اليمن   ٤٨"المرض الهولندي  "عل

ي     ( بي            )راجع الفصل الثان ازال نس ي في اليمن م و  ًا، وآون القطاع المال ل نم  إستثمار، فمن المرجح أن عدم آفاءة    ًا أق
 ].أدناه) ١-٣(راجع إطار رقم [الموارد من قبل المستفيدين من إيرادات النفط من القطاع الخاص 

 
 

 ام والخاصعواقب الطفرة النفطية على القطاعين الع): ١ – ٣(إطار 
 

إفالس في إنفاقات موازنة تلك     / في آثير من الدول النامية، لقد تم ربط اإلعتماد على الصادرات المعدنية بوجود دورات حالة طفرة                
 في هياآل إرتفاعالدول وتقلبات في البيئة اإلقتصادية على المستوى الكلى، وإخراج للقطاع الخاص بسبب شدة المزاحمة من القطاع العام، و          

يف التي تتحملها منشئات القطاع الخاص       اسع من قبل وآما أن إيرادات الدولة من إنتاج النفط والغاز تغذي زيادة التوظيف على نطاق       . التكال
ية ية التحت ي البن تثمار ف ية من اإلس تويات عال ام ومس اء أوعقب .  القطاع الع ى إلغ ات إل يل الحكوم ا تم ادة م نفط، ع ي أسعار ال بوط ف ي ه

تثمارية، فض   مشروعات  ناخ يتسم بحاالت من عدم اإلطمئنان               ًال إس ى م ؤدي إل ذي ي ة، األمر ال دى الحكوم ن ل تغناء عن الموظفي  عن اإلس
 .بالنسبة لمنشئات القطاع الخاص

ل            تحرآات س يجة ل ك، نت ى ذل ، تميل النشاطات اإلنتاجية غير     "بالمرض الهولندي " الحقيقي المرتبطة    فية في سعر الصر    بإضافة إل
ى اإلنسحاب، ومع صغر حجم القطاع الخاص بشكل عام، تميل إلى العمل في قطاع اإلنشاءات وعدد من الصناعات الخدمية التي                     النف طية إل

يراً    تمد آث ى العمل في مشروعات الدولة التنموية   تع  نحو ن وآل من توسع التوظيف الحكومي وإنخفاض نشاطات القطاع الخاص يميال.   عل
ث        ا يجعل اإلقتصاد أآ ذب أسعار النفط   ًار تعرض  م وقد بينت الدراسات التي أجريت على طفرات نفطية  في آثير من البلدان، .   لخطورة تذب

ه، بجانب مشكلة        ندي   "بأن د يؤدي إلى عواقب سلبية على آفاءة اإلنتاج                    "المرض الهول تطوير لمؤسسات  القطاع الخاص ق إن ضعف ال ، ف
 .والنمو مع وجود الطفرات النفطية

إن   إقتصاد ة، في ظل غياب معلومات        وببساط  يدة، ف نفط    مكتسبات  أيية ج ى الوآالء من القطاع الخاص قد تدفعهم   من ال تصل إل
نظر     إل ك خطيرة، إذا لم توجد في اإلقتصاد أسواق مالية متطورة            .  ستجابة قصيرة ال د تكون العواقب من ذل فالسوق المالي الذي يعاني .  وق

ير         ى توف يات  آلامن القصور ال يعمل عل ية لجذب اإلدخار من أولئك الذين يكتسبون من هذه الطفرات النفطية، األمر الذي يؤدي إلى    الل كاف
يق أقصى فائدة منها في اإلقتصاد                   وارد دون المستوى المرغوب لتحق ع للم وإلى تجاوز في اإلستثمار في قطاعات مرتبطة  بالطفرة،         (توزي

 ).لدى المستفيدين من هذه الموارد فقطوالتي ال تتوفر أآثر المعلومات حولها إال 
 

 .)٢٠٠١ (هرناندز -و إفرهارت ودوفال) ١٩٨٨( ، جلب )٢٠٠١(دفلن :  المصادر

 
 

تحدي األساسي أمام اليمن يكمن في زيادة حجم القطاع الخاص غير النفطي العامل في مجاالت غير نفطية                      إن ال
نه من خلق فرص       فبإستبعاد قطاع النفط والغاز وتكرير النفط، أسهم .   عملوتوسيع المجال له ونطاق نشاطاته، لتمكي

أقل من نسبة            وفي حدود ذلك، آانت مساهمة .  م٢٠٠٠في الناتج المحلي اإلجمالي في عام      % ١٠القطاع الصناعي ب
وذلك  (م٢٠٠٠من الناتج المحلي اإلجمالي في عام % ٥أقل من  في نشاطات غير نفطية بماالتحولي القطاع الصناعي 

بة أ ن نس ل م ام  % ١٢٫٦ق ي ع ا ف ي حققه ي والت ي اإلجمال ناتج المحل ي إو).  م١٩٩٥من ال ات ف تحوذ قطاع الخدم س
من الناتج المحلي اإلجمالي، إال أنه ترآزت ثلثا نشاطات هذا القطاع في مجاالت التجارة،       % ٤٤القطاع الخاص على      

يدي           د تقل ي ال تع نقل، والت ياحة وال يق إنتاج     ًاوالس نتاجية لإلوفي ظل وجود أعلى     .  ية عالية وأجور مرتفعة    مصادر لتحق
ي   واألجور في القطاع الصناعي          م، مستويات معيشة         (التحويل ي        فضل أومن ث ثر إنتاج يجة للعمل األآ  في القطاع   ًةنت

إن اإلحصائيات المزعجة آانت        )الصناعي  من % ٢٫٥اليمني لم يشغِّل سوى     التحويلي  فادت بأن القطاع الصناعي     أ، ف
 .م٢٠٠٠الي القوى العاملة اليمنية في عام إجم

 

                                                 
رة    ٤٨ ذه الظاه ندي  (ه ا قطاع الصناعات        ) المرض الهول ي تعرض له ة الت د األزم ذا االسم بع دي في عقد الستينيات من القرن هولن التحويلي الاآتسبت ه

رة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي        ببتها الطف ي س  الطلب لسلع غير ة علىاديزو فهكذا،تولد الصادرات النفطية زيادة في إيرادات التصدير، .  الماضي والت
 .فرة النفطية تقلل من تنافسية السلع المتبادلة تجاريًا، وأجور العمالة، فإن الط أسعار السلع غير المتبادلة تجاريًاإلرتفاع ، ونظرًامتبادلة تجاريًا



 ٥٩ 
 
 

 لإلستثمارية مرخص لها من قبل الهيئة العامة إستثمارمشروعات ): ٢-٣(جدول 
  م٢٠٠٢إلى شهر ديسمبر  م ١٩٩٢ خالل الفترة من شهر مارس ) مليون  ريال يمني(

 

القطاع اليمنيين العرب االجانب غير العرب اإلجمالي
الصناعة ٢١٣،٧٩٩ ٧،٧٥٣ ٨،٩٥٧ ٢٣٠،٥٠٩
)بدون صيد األسماك(الزراعة  ٢٣،٥٥٨ ٥٨٠ - ٢٤،١٣٩

 .)٢٠٠٢(الهيئة العامة لإلستثمار  : المصدر
 

بر منشئات صغيرة الحجم، واألجور المدفوعة في هذه المنشئات                         إن معظم المنشئات في القطاع الخاص ُتعت
ية    الصغيرة هي أيضاً      ا أن النمو، سواء بالنسبة للحج       –متدن وهذا ما .  أيضًاًا  م أو مستوى ما تدفعه من أجور، بطيئ        آم

و المنشئات الصغيرة     ام نم يرة تقف أم ام   .  يوحي بوجود حواجز آب ن المسح الصناعي لع د بي أن عدد م  ١٩٩٩وق ب
ن     ثر م ا أآ ان لديه ي آ ئات الت ن موظف١٠المنش وى  ي بلغ س م ي ة ٢٨٨ ل ن   (مؤسس ل م دد  % ١أي أق ي ع ن إجمال م

ا        المؤسسات وآانت نسبة     ).  ية الصناع  المؤسسات  ي يعمل لديه ي      ٣ الت ل حوال ن أو أق م تتغير هذه  %.  ٩٥ موظفي ول
 فكثير من نشاطات الصناعات التحويلية في اليمن تقوم بها منشئات يعمل فيها شخص  ،م١٩٩٦منذ عام ًا  تقريباألرقام

تج                       ي ين لعة الت يلة من الس يات قل تاج آم ط، وهؤالء يقومون بإن يع هذا       أو شخصان فق توزيع وب  مباشرة  المنتجونها، وب
تعامل عن طريق أي وسطاء                 يل من ال م، مع وجود قل إن ما ينجم عن ذلك من عدم القدرة على اإلستفادة من           .  لعمالئه

الجملة والتوسع في مجال التخصص، وعدم اإلختصاص في المهارات، ما يعني أن معظم المنشئات /إقتصاديات الحجم
نمو في       نما يمكن للمنشئات الجديدة أن تدخل في أسواق القطاع دائما        الصغيرة ال ت ا، بي ا وال تتحسن في آفاءته  حجمه

 واألجور في هذه المنشئات الصغيرة، في أغلبها آانت تقل من ما تعطيه المنشئات الكبيرة بما يزيد على  .وبكل سهولة 
 %.٥٠نسبة 

 

 م٢٠٠١مسح بيئة القطاع الخاص لعام ): ٢ –٣(إطار 
 

دد       أجري    ذا المسح لع أة  ٩٤٧ه م    منش يارها عشوائي   إ، ت  في آل من خمس محافظات في اليمن، وذلك في شهر نوفمبر عام ًاخت
ن الجدًاول التالية بإيجاز صفات هذه العينة وتصنيف للحجم         .   م ٢٠٠١ ستخدم في المسح الصناعي اليمني، حيث حددت أتباعا لما إوتبيِّ

ي توظف        المنشئات    تلك الت  ١٠التي توظف (والكبيرة )  أشخاص٩-٤التي توجد لديها من ( أو أقل، والمتوسطة أشخاص ٣ الصغيرة ب
ثر     ن عدم وجود سعة للحجم بشكل عام في القطاع الخاص                    ).  أشخاص أو أآ ه يبي ذا التصنيف بحد ذات في البلدان األخرى يحدد    .  إن ه

ة شخص أو                   ي توظف مائ تلك الت يرة ب ثر أحجم المنشئات الكب  لم يبلغ   ًا شخص ٥٠ اليمنية التي توظف أآثر من       المؤسسات  إن عدد  .  آ
أة  ٣٠سوى    م يبلغ عدد      منش عدد  الحسابي ل  متوسطالإن  .   فقط مؤسسة ١١ التي أفادت بأنها ُتشغِّل مائة شخص أو أآثر إال           المنشئات، ول

و  غَِّلين ه ن إالُمَش نان، ولك إن  ًانعكاسإث يرة، ف ئات الكب دد الصغير للمنش دمتوسط  للع بلغ مع غَِّلين ي خاص١٠٫٥ل الُمَش م .  أش إن معظ
برى توجد في صنعاء            ن، في المتوسط،               %) ٦٨(المنشئات الك ي للعاملي دد اإلجمال بلغ الع وتميل .   في آل منشأة  ًاشخص٢٥٫٣حيث ي

ى وجود خبرة أطول لديها على نحو هامشي                 يرة إل الرغم من أن   ، وعلى   )سنة، في المتوسط  ١٥٫٧مزاولة نشاطها لمدة    (المنشئات الكب
يس ر ل ن متوسط العم ارق بي ية اإلحصائية الف ن الناح ية م ه أهم غ .  ل نة بل ر للعي دل العم غ ١٤٫٢إن مع ر المتوسط بل نة والعم  ١٠ س

 .سنوات
ة لفرد واحد من الناحية القانونية التنظيمية                       ية المؤسسات تدخل في إطار المؤسسات المملوآ تتبعها %) ١٣٫٥بنسبة  (أن أغلب

دد محدد من الشرآاء المتضامنين      المنشئات ا   ة لع لم تبلغ نسبة المستجيبين المنظمين آمنشئات %).  ١١٠٫٧و التي تبلغ نسبها (لمملوآ
.  أو منشئات مساهمة آلما آبر حجم المؤسسة أآبر) شراآة(و من المرجح أن تكون المؤسسات منشئات        .  فقط % ٤٫٤مساهمة سوى     

ة              بة     %)٦٦(العاصمة صنعاء     توجد معظم منشئات المساهمة في أمان نها توجد في مدينة عدن و نسبة         % ١٢، و نس في مدينة  % ٧م
 .  الباقية منها توجد في مدينة الحديدة% ١٥تعز و نسبة 

و الخدمات األخرى  %) ٢٩٫٣(معظم المنشئات في العينة تزاول نشاطها في قطاع الخدمات، وغالبًا ما يكون ذلك في التجارة                 
بلغ نس%).  ٢٢٫٣( ية    و ت ناعات التحويل ال الص ي مج ل ف ي تعم نة الت بة (بة العي ئة   %)٢٢٫٦بنس ن ف ب م ي الغال تكون ف ي ت ، و الت

بة   (الصناعات األخرى      بر قطاعات فرعية  %) ٣٫٦(، و صناعة السلع اإلستهالآية    %)٤٫٤(و صناعة المالبس      %) ١١٫٦بنس و أآ
ئة          از و المياه        ، ال %)٢٫٢(هي اإلنشاءات     " قطاعات أخرى   "المحددة في إطار ف رباء و الغ و آل المنشئات في العينة     %) .  ١٫٢(كه

بل القطاع الخاص             امل من ق ة بالك بًا هي مملوآ و لم يبلغ عدد المنشئات المستجيبة التي أفادت بوجود أي ملكية للدولة فيها سوى .  تقري
 . من المستجيبين في المسح% ١٫٤عشر منشئات أو ما نسبتهم تبلغ 
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د صغر حجم       بط    وال يع رها، إذ أن     ًا   المنشئات مرت  سنة، بناء ١٤٫٢ عمر المنشئات المستجيبة بلغ    متوسط بعم
م        ى مسح ت دد      إجراءه عل أة في خمس محافظات          ٩٤٧ مؤخرا لع م       [ منش ى آونها     )].  ٢-٣(راجع إطار رق إضافة إل

ترآزة                    ية م ذه المنشئات تتسم بملك ية ه إن أغلب بل فرد واحد       (منشئات صغيرة، ف ة من ق وهي تزاول نشاطات  ) مملوآ
ية    افة متدن يمة مض ق ق غيرة وتحق ارة،      :  ص ات نج باآة ورش ال س عر، وأعم ن الش الت تزيي ة، ومح الت تجاري مح

وبنيت أغلب المنشئات على أساس مسئولية محدودة ومنشئات     ).  الحديد(وورشات إلصالح السيارات وألعمال اللحام       
نما      راد، بي ة ألف يرة تم       % ١٢مملوآ ثل              من المنشئات الكب ذي تم منها منشئات  % ٢٨ثل منشئات مساهمة في الوقت ال

إن وجود ملكية من قبل أجانب في مستوى متدن جدًا وتتجه معظم المنشئات نحو اإلنتاج للسوق المحلي . مملوآة للدولة
 )].١٢و ١١(راجع حدول الملحق رقم [
 

ية وب                  رونة عال بدو أن المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة تتسم بم درة على اإلنتقال جغرافي    وي وقد .  ًاق
وفي .  يعود ذلك إلى تجاوبها مع التحوالت في الفرص الموجودة في السوق أو إلى ما تواجه هذه المنشئات من ضغوط

ة    ا يحفز هذه المنشئات على اإلستثمار في تدريب العمال،         األخيرة الحال يل م ى تقل تقال عل ى اإلن درة عل ذه الق ، تعمل ه
ر سوقها وعمالءها        سم أوفي أصول ر     تة، وفي تطوي من المنشئات في العينة بدأت عملياتها      % ١٤إن حوالي   .  الية ثاب

نقلة في مدينة صنعاء، ومدينة عدن ومدينة تعز                         ية المنشئات المت ا أخرى، مع وجود أغلب وتوجد لدى  .  في محافظة م
ل              ى تعدي درة عل ا مع العمال       أعدد من المنشئات الق تة، وعقوده ، ومواقعها، وأصناف منتجاتها، والتحرك     صولها الثاب

ية             ام أو الخلف عبرالحدود النظام  في  ًامن المرجح أن المنشئات الموجودة حالي     )].  ٣-٣(راجع جدول رقم      [نحو األم
نما من المرجح أآثر أن                 دأت نشاطها في أي محافظة أخرى في أغلب األحوال، بي د ب م تكن ق محافظة حضرموت ل

دة آانت قد بدأت نشاطها في محافظة أخرى مختلفة          المنشئات الموجودة في       أضف إلى ذلك أنه في المتوسط،      ٤٩. الحدي
ل من موظف دائم واحد يعمل بأجر مع تولي معظم الجهد العمالي من قبل           دى المنشئات الصناعية الصغيرة أق يوجد ل

 .أفراد األسرة
 

 توزيع المنشئات المنقولة في اليمن): ٣ – ٣(جدول 
 

اليةالمواقع الح  
 صنعاء عدن تعز الحديدة حضرموت اإلجمالي

مواقع التأسيس

.ذمار، اب، تعز، الحديدة، المحويت ١٩ ١٢ ٦ ٧ ٣ ٤٧
.صنعاء، صعدة، مارب، الجوف، حجة، عمران ١١ ٧ ٧ ٩ ٢ ٣٦
حضرموت، المهرة، شبوة  ١ ٢   ١ ٤
عدن، لحج، البيضاء، الضالع، أبين  ١٦ ٤ ١٠ ٦ ١ ٣٧
اإلجمالي ٤٧ ٢٥ ٢٣ ٢٢ ٧ ١٢٤

 .٢٠٠١البنك الدولي، مسح القطاع الخاص، شهر نوفمبر عام : المصدر
 

ات القطاع الخاص في اليمن بوجود حواجز آبيرة واقفة أمام تحقيق زيادة في القيمة المضافة وتعميق   ط  نشا  تشهد 
ير للمشروعات الخاصة الصغيرة المن        .  التخصصات لمنشئات القطاع الخاص        دد الكب تظمة والمنشئات الكبيرة إن الع

دًا    ية         (ج أعداد المنشئات متوسطة الحجم متدن الغ عن وجود حواجز تقف أمام                   )ف يرة نحو اإلب يل المنشئات الكب  مع م
ا يوحي بأنه، في الوقت الذي قد يكون الدخول إلى القطاع الخاص المنتظم سه              نمو، م ، إال أن محدودية القدرة ًا نسبيًالال

در لأل       ى التوسع الم اح يمكن أن يكون نظر     عل ية  لوجود درجات   ًارب ، وآذلك وجود و عقبات إداريةطر ا من المخعال
ك المنشئات             دى تل درات المؤسسية ل ية، ومنافسة شديدة وضعف الق ية غير آاف ية تحت ا  .  بن ، هي يجدر اإلشارة له وم

القدرة على توفير الخدما               ي تتسم ب ة، والت يرة القائم ت والنشاطات الهامة الخاصة بها ممارسات وسلوك المنشئات الكب
ي  رباء، وتوفير خدمات النقل والتوزيع والتدريب، آما هو الحال بالنسبة                     ًاداخل يد الكه درة تول تحديد، ق ير، وبال در آب ، بق

ية      بر المنشئات اليمن إن الفرص المدرة ألرباح في السوق والخدمات المتممة للتوسع في اإلنتاج،                .  ألآ نى آخر، ف وبمع
ا معدوم    ودة  أسواق (ة  إم بالنسبة للمشروعات الخاصة الصغيرة واألصغر، أو أن هناك قيود تحول دون الوصول  )  مفق

                                                 
  بانرجي ومكليش[  (Multivariable Logistic Regression Analysis معادالت قياسـية لوجيستية متغيرة وقد برز ذلك من خالل تحليل        ٤٩

)٢٠٠٢([. 
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ووصول أي شرآة إلى أدنى حجم .   إلى رفع تكاليف اإلنتاجًاوهذا ما يؤدي عملي.  إليها أو أن ذلك الوصول مكلف جدًا
المرتبطة بضعف آفاءة آليات تطبيق العقود بقوة القانون،  تكلفة التعامالت، إرتفاعآما أن .  معين لتحقيق ربحية بكفاءة

زيد من                 ذي ي ام، األمر ال ي بشكل ع نان القانون يا غياب اإلطمئ ئة يسود ف ق بي تجارية، يخل نزاعات ال وصعوبة حل ال
 )].٣-٣(راجع إطار رقم .  [محدودية تحقيق أي نمو محتمل

  الجيدالحكمعناصر بيئة القطاع الخاص و. ب
 

د تكون م      ي  ق نه  ا تعان تعلقة               م ال من المشاآل الم ئة نشاطات األعم  أبرز وأهم حاجز أمام      الجيد  الحكم بأسلوب  بي
وبشكل عام، تواجه المنشئات اليمنية عدم .  المؤسساتتطوير القطاع الخاص، ومن العوائق التي تحول دون نمو حجم           

درة  ون م ن أن تك ير فرص يمك ى التوسع لتوف درة عل ي الق اح وضعف ف تجاتألرب واق المن ي أس إن .  ف ك ف ع ذل وم
بر حجم      متالك أراضي خاصة بها ومزاولة نشاطات إ، والنجاح لديها قدرة على تحقيق     ًا واألطول عمر   ًاالمنشئات األآ

بدو أن أحد األسباب لذلك هو ما يوجد لدى هذه المنشئات الكبيرة من قدرة على                   .  التصدير  ستخدام شبكاتها الممتدة   إوي
ية    ي الالداخل ية  غ تظمة ومن خالل إيجاد هياآل لمنشئات متكاملة،           .  ر النظام ا لمؤسسات التسويق المن ومن خالل تعديه

غير .   العجز في أساليب الحكم والعجز المؤسسي في بيئة نشاطات األعمال        (Bypass)تتمكن هذه المنشئات من تعدي       
م     ن ث بالد، فم ي ال دودة ف ات مح تاحة إال لمجموع رص ليست م ذه الف ثل ضعفًاأن ه ة  يم ات الداعم ي أداء المؤسس  ف

 يحول دون تحقيق أي نمو للداخلين الجدد في نشاطات          ًا السوق في قيامها بنشاطاتها، وبالتالي يمثل ذلك حاجز        إلقتصاد 
 ٥٠.األعمال في اليمن

 
  الجيد في اليمن ألداء أساليب الحكمعامةمؤشرات ): ٢–٣: (رسم بياني

)يةئوترتيب بناء على نسبة م(  

ية المحققة في آل مؤشر من مؤشرات أساليب   ئوتمثل االشرطة السوداء تقديرات لمتوسط الترتيب، بحسب النسبة الم  : مالحظة
 .اإلدارة، وتمثل الخطوط النحيفة العمودية نطاق الخطأ المعتادة حول هذه التقديرات  /الحكم

 ). م١٩٩٩(بتون ال-دراسة آوفمان، راي وزويدو:  المصدر
 

                                                 
األجهزة التي تشجع التعامالت في / الهيئات/ات التطبيق لألنظمة، والمنظماتتتمثل في النظم ذات عالقة، وآلي" لألسواقالمؤسسات الداعمة "إن      ٥٠

وتدخل في نطاق المؤسسات النظامية التي تؤدي هذه .   التطبيق للعقود وإدارة درجة المنافسةطاألسواق من خالل ما تقوم به من نقل المعلومات، وضب
راجع . لألراضي إلى الجهات التي تحدد جدارة المقترضين بالسداد، وتنظيم الملكية ًالوصوالوظائف، أنظمة القضاء والعدل وقوانين منظمة للتنافس، 

 .)٢٠٠٢(البنك الدولي 

38.4

7.8

23.9

23.0

13.3

15.6

0 25 50 75 100

حرية التعبير والمحاسبة

االستقرار السياسي وعدم وجود
عنف

فعالية الحكومة

ار األنظمة إط

دور القانون

التحكم في الفساد

نسبة الدول ذات المتوسطات المنخفضة



 ٦٢ 
 
 

 
يجسد الجيد  الحكم عناصر فإن ضعف  ،م٢٠٠١أواخر تم إجراءه للمنشئات اليمنية في الذيمسح الي آما تبين ف

تلفة في اليمن            اد وعدم آفاءة تفاعل المسؤولين الحكوميين مع نشاطات األعمال التابعة            ) ١: (نفسه في أشكال مخ الفس
موجودة إطالقا مثل الجهات المعنية بضبط مؤسسات مشجعة للسوق ال تعمل بكفاءة أو أنها غير     ) ٢(للقطاع الخاص؛     
ود،  يق للعق خ  (التطب يم، ال ئات تحك ائية أو هي ئات قض اآم وهي ات  ) مح تدفق المعلوم نظمة ل دًارة  (أو الم ول ج ثال ح م

تزاماته        اء بإل ترض في الوف يراً   )المق راجع جدول  [ةأساسيضعف أداء القطاع العام من حيث تقديم خدمات         ) ٣ (؛  وأخ
م     الجديدة صغيرة   مؤسساتولكن هذا ما يوحي بأن هناك مجال واسع إلزالة القيود التي تحول دون نمو ال              )].  ٤-٣(رق

يل من ال تلكها قل ي تم بات غير الرسمية الت ية للترتي ل مؤسس اد بدائ ك من خالل إيج م، وذل  مؤسساتومتوسطة الحج
ناجحة  تح أبواب النمو ل         .  ال يح لف بدو أن المفات  الحجم في اليمن يبدو أنها تكمن في تطوير       صغيرة ومتوسطة  لمؤسساتي

ستثنائية إل الجديدة الصغيرة القدرة إلى الوصول إلى هذه البدائل المنتظمة لآلليات غير الرسمية وا           مؤسساتسبل تتيح لل  
        . القديمة والكبيرةمؤسساتوالتي تستخدمها ال

 
 اليمن في )البيروقراطية(فعالية اإلجراءات الحكومية ): ٤–٣(جدول 

)عدد األيام الالزمة إلستكمال المعامالت(  
 

شراء 
رخص /األراضي

 البناء

األجراءات 
 الجمرآية

الحصول على 
 العقود الحكومية

التعامالت مع 
 الهيئات الضريبية

الحصول على 
 رخص

توصيل الخدمات 
 العامة

 

نسبة 
(%) 

نسبة  عدد
(%) 

نسبة  عدد
(%) 

نسبة  عدد
(%) 

نسبة  عدد
(%) 

نسبة  عدد
)(%  

 اليوم عدد

٠ ١١ ٣٫٥٤ ٨ ١٫٩٧ ١٠ ٢٫٥٠ ٥٠ ٤٥٫٨٧ ٤٥ ٢٣٫٥٦ ٢٦ ٢٣٫٢١ 
٥-١ ٨٧ ٢٧٫٩٧ ١٥٨ ٣٨٫٩٢ ١٧٠ ٤٢٫٥٠ ٧ ٦٫٤٢ ٧٧ ٤٠٫٣١ ١٥ ١٣٫٣٩  
١٠-٦ ٤٩ ١٥٫٧٦ ١٣٠ ٣٢٫٠٢ ٧٧ ١٩٫٢٥ ٧ ٦٫٤٢ ٤٣ ٢٢٫٥١ ١٢ ١٠٫٧١  
٢٠-١١ ٢٨ ٩٫٠٠ ٥٠ ١٢٫٣٢ ٣٨ ٩٫٥٠ ١٢ ١١٫٠١ ١٤ ٧٫٣٣ ٧ ٦٫٢٥  
٥٠-٢١ ٦٩ ٢٢٫١٩ ٣٦ ٨٫٨٧ ٤٥ ١١٫٢٥ ٧ ٦٫٤٢ ٧ ٣٫٦٦ ١٧ ١٥٫١٨  
١٠٠-٥١ ٣٩ ١٢٫٥٤ ١٥ ٣٫٦٩ ٣٥ ٨٫٧٥ ١٨ ١٦٫٥١ ٣ ١٫٥٧ ٢٠ ١٧٫٨٦  
١٠٠< ٢٨ ٩٫٠٠ ٩ ٢٫٢٢ ٢٥ ٦٫٢٥ ٨ ٧٫٣٤ ٢ ١٫٠٥ ١٥ ١٣٫٣٩ 
 اإلجمالي ٣١١ ١٠٠ ٤٠٦ ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ١٠٩ ١٠٠ ١٩١ ١٠٠ ١١٢ ١٠٠

طالمتوس ٣٠٫٢٨  ١٢٫٦٢  ٢١٫٥٢  ٢٦٫٢٣  ٦٫٣٠  ٣٠٫٥٠   
الوسط العددي ١٥  ٧  ٧  ٢  ٣  ١٠ 

 .٢٠٠١مسح القطاع الخاص، البنك الدولي، نوفمبر عام : المصدر
 

أن                      ى نطاق واسع ب تلفة أجريت عل ن في دراسات مخ د تبي ياآل   ق م   ه يد   الحك ر بشكل ملحوظ       الج بعة، تؤث المت
ناجمة من عملية التنمية     ى المستخرجات ال وجه الخصوص، له أثر تدميري على  إن وجود الفساد، على .  وملموس عل

نمو اإلقتصادي  تثمار وال دالت اإلس وة    ٥١.مع ن الق زيد م اء الم ية، وإعط وق الملك يق حق ز تطب ابل، إن تعزي ي المق   ف
تثمار والدفع بالنمو                              إلل ى تشجيع اإلس ك يعمل عل اءة أفضل، آل ذل ية بكف م الخدمات الحكوم انون وتقدي ى الق تكام إل ح

ب    ٥٢.اإلقتصادي  ن         وال تنط روابط بي ذه ال اليب ق ه ى المؤشرات اإلقتصادية التقليدية فحسب، بل            أس ية عل م والتنم  الحك
اً        ْدَرُك إدراآ يداً  هي أيضًا ُت نموية أخرى، شام           ج ك معدالت وفيات األطفال والمواليد،        ًال في مستخرجات ت ا في ذل  بم

و الدخول  ي نم ة ف تابة، والعدال راءة والك ى الق ن عل بة القادري توى أداء   ويع٥٣.ونس ية د مس مبن يدالحك ن  الج ي اليم  ف
ر           ًاضعيف  ك أن يؤث آيف تم  ) ٣-٣(ويبين رسم بياني رقم     .   والنمو المحقق  اإلستثمارات على جذب    سلبيًا، ومن شأن ذل

يرة أجريت في آل الفئات على المستوى الدولي، تم فيها مقارنة اليمن                            د مرآز اليمن في دراسة آب  دولة  ١٨٨وتحدي

                                                 
 ).١٩٩٧(مان وأخرون ف، ودراسة آو)١٩٩٩( وآخرون ن، ودراسة جونسو)١٩٩٧(اوودي د، دراسة تانزي وراجع، مثًال    ٥١
 ).١٩٩٩(راجع دراسة آوفمان، آراي وزيدو لوبتان     ٥٢
 ).١٩٩٩(سة آوفمان وآخرين ا، راجع درًالمث    ٥٣
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، العينةمن % ٢٥ وآان مرآز اليمن ضمن مجموعة الدول التي تشكل  ٥٤. أبعاد ألساليب الحكم المتبعةأخرى في ستة   
ى مستويات          ى أدن ي حصلت عل اد آانت اليمن في نسبة                   .  والت ى الفس أما .  األدنى% ١٥وفي موضوع السيطرة عل

زها وفق    تقرار السياسي             ًامرآ ر اإلس انون وتوف ى الق تكام إل ب العنف فيها، تبين أن مستوى اليمن       وغيا/  لمؤشرات اإلح
ير          ك بكث ل من ذل ان أق  الشرق األوسط وشمال إفريقيا، لقد آانت مؤشرات الحكم         إقليم دولة في    ١٩وحتى بالنسبة لـ     . آ

ن ضعيفة ي اليم دول، حق٥٥.ف ذه ال ن ه ت وم امل   ق تعلق بع يما ي ن، ف ن اليم ى م رات أدن ط مؤش راق فق ر والع  الجزائ
تقرار السياسي وعا     حتل اليمن المرآز إ، و١٥مل غياب العنف، وآان مرآز اليمن في مجال فعالية الدولة المرآز           اإلس

رابع  ى               عشر  ال تكام إل ي اإلح ى حد      في مجال اإلطار التنظيمي والسادس عشر في مجال اد عل انون ومكافحة الفس  الق
حتل اليمن إت أداء أفضل، حيث     ستطاع اليمن أن يحقق مستويا    إسبة  افقط، في مجالي وجود حرية الرأي والمح      .  سواء 

 . دولة التي تشكل إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا١٩المرآز السادس في آليهما من بين 
 

ودول إقليم منطقة ة في اليمن ودول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديالجيد مؤشرات الحكم ): ٣–٣(رسم بياني 
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ).١٩٩٩(ن ووآخر آوفمان: المصدر
 

ى ذلك، ُحدَِّدْت في إطار القطاع الخاص اليمني الهموم المتعلقة بإسلوب الحكم على أنها                  آبيرة عقبات عالوة عل
داً  من المنشئات أن الفساد يمثل أآبر عائق أمام        % ٨٢وفي آخر مسح للقطاع الخاص في اليمن، َحدََّدْت ما نسبتها              .  ج

ربح للمنشئات اليمني      وما يزيد على نصف هؤالء حددوا عوائق أخرى في اإلطارات اإلدارية والتنظيمية            .  ةالتوسع الم

                                                 
ي، أخذت د مؤشر فر٣٠٠ أساليب الحكم الجماعية المتبعة ومبنية على ما يزيد على تمؤشراإنه تم وضع ). ١٩٩٩( راجع دراسة آوفمان وآخرين     ٥٤

واستخدم مؤلفو الدراسة نموذج .  مستوى آل بلد على حدةمن نوعين من المصادر المتمثلين في استطالعات الخبراء، ومسوحات للمواطنين أجريت على 
 .ذات متغيرات آامنة من أجل تقدير عنصر ما مشترك في آل فئة من الفئات الست ألساليب الحكم

ان وقطر والمملك                   ٥٥ يا والمغرب وُعم نان وليب راق واألردن والكويت ولب ران والع ن وجيبوتي ومصر وإي ر والبحري دول هي الجزائ ذه ال ة العربية ه
 . العربية المتحدة والضفة الغربية وغزة واليمنواألماراتالسعودية  وسوريا وتونس 

-3

-2

-1

0

1
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حرية التعبير
والمحاسبة

االستقرار السياسي
وعدم وجود عنف

فعالية الحكومة  ار األنظمة إط دور القانون التحكم في الفساد

اون االقتصادي تع لس ال مج دول  وسط  ت م رق األوسط وشمال أفريقيا لش وسط ا ت م اليمن
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التي تعتمد عليها المنشئات ) الكهرباء(والقانونية، التي تتعامل معها المنشئات، ووجود فجوات في البنية التحتية المادية 
 )].١٧(وجدول ملحق رقم ) ٤-٣(م راجع رسم بياني رق[في عملية اإلنتاج وفي توزيع السلع وتقديم الخدمات 

 
 عوائق نمو األعمال التجارية): ٤ –٣(رسم بياني 

  )نسبة المنشئات المجيبة في المسح التي أشارت إلى وجود قيود تتراوح شدتها ما بين متوسط إلى شديد جدًا(
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مشاآل : اليوبشكل عام، يبدوا أن أآبر هموم موجودة في قطاع نشاطات األعمال اليمنية تدخل في مج
غياب / حالة التقلباتًا؛  وأخير)غراق ، وصعوبة حل النزاعاتاإل/الفساد، الضرائب، التهريب(إدارية /مؤسسية

وإلى حد ما ).  في ما يتعلق بالسياسات اإلقتصادية الكلية وبغيرها من السياسات، وآذلك اإلجرام والفوضى(اإلطمئنان 
ء، وسهولة الحصول على هربامثل توفر خدمة الك(التحتية والمدخالت أقل، ُيرى أن القضايا المتعلقة بالبنية  

ومن ناحية أخرى، حددت قليل من  .   الصغيرةالمنشئاتهي أيضًا من ضمن المشكالت التي تواجهها ) األراضي
 نموها التي تصاالت، أو بالنظم المتعلقة بالقوى العاملة، من التي تحول دونإل بأن المشاآل المتعلقة با نسبيًاالمنشئات

 .تبلغ شدتها من متوسط إلى حاد
 

  المرآز األول من المعوقات بحسب حجم المنشئات):٥–٣(جدول 
%)توزيع المؤسسات حسب أهم العقبات (   

 صغيرة متوسطة آبيرة
الترتيب العقبات % الترتيب العقبات % الترتيب  العقبات %
١٧٫٤ ١ اإلغراق/التهريب ٢٣٫٨  ١ الكهرباء ١٩٫٣ ١ نسبة الضرايب
عدم اإلستقرار اإلقتصادي ١٢٫٩ ١٥٫٥ ٣  ٢ نسبة الضرايب ١٨٫٤ ٢ الكهرباء
١١٫٦ ٣ الفساد ١١٫٩ عدم اإلستقرار اإلقتصادي عدم اإلستقرار اإلقتصادي ١٥٫٠ ٣ ٣ 
١٠٫٣ ٤ نسبة الضرايب ٨٫٩  ٤ اإلغراق/التهريب ٩٫٦ ٤ اإلغراق/التهريب
لحصول على االراضيا ٩٫٠ ٥ الفساد ٧٫١ ٥ الكهرباء ٨٫٩ ٥ 

 . م٢٠٠١مسح القطاع الخاص، نوفمبر : المصدر
 

ى السوق        يف الدخول إل ترة الزمنية المطلوبة لتأسيس أي نشاط أعمال                   ًا  وفق   : تكال دل طول الف غ مع تائج المسح، بل  لن
ة      د ثالث لب لتصاريح من آل عملية توصيل إلحدى خدمات البنية التحتية وط).  شهرأ ٤٫٨ الوسط الحسابي(شهر   ًاجدي

ترة شهر واحد  ى ف تاج إل ا تح تكمالها إلأي سلطات مانحة له ن (س ي المتوسط بي ية ). أشهر٢٫٢ و ١٫٦ف برز عمل وت
دة                         برى من حيث طول الم أحد الحواجز الك ى وجه الخصوص، آ رباء، عل ة الكه ستكمال المعاملة  إلالتوصيل بخدم

اع و يف  إرتف يرة عن      منشئات وأبلغت   .   التكال بالغ آبيرة غير رسمية       ضطراره إ آث ع م  من أجل القيام    )الرشاوى (ا لدف
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بالغ المدفوعة غير الرسمية            .   نشاط  بتأسيس  غ متوسط الم من % ٦٠و  % ١٢ما يتراوح بين ما نسبتها      ) رشاوى(وبل
 ٥٦.)]١٥(جدول ملحق رقم [المدفوعات الرسمية، وتبلغ أعلى نسبتها في المعامالت الخاصة بالتصاريح والتراخيص 

 
لة  تأخ مية لمواص ير رس ات غ اطايرات ومدفوع ة الت النش ية    :قائم ية البيروقراط امالت الروتين ى المع ب عل   ترت

بالغ غير رسمية                 ع م ى دف وتختلف بشكل ملحوظ )].  ١٦(راجع جدول ملحق رقم    [تأخيرات ملحوظة واإلضطرار إل
ي تحتله                       رغم من أن المراآز الت ى ال ى أخرى، عل دة التأخيرات من محافظة إل .  ا المحافظات تختلف بحسب السؤالم

 والحصول على تراخيص    األراضيفي محافظتي عدن وحضرموت آانت اإلفادة أن هناك تأخيرات أطول في شراء              ف
ل       ت أق رائب آان لى الض ن محص ناجمة ع يرات ال ن التأخ ناء، ولك ات     و. الب ود وخدم ى عق ول عل ة الحص ي حال  ف

م المنش   يرات بحسب حج ت التأخ اريح، اختلف ول   (ئات وتص يرات أط ة تأخ بر بمواجه ئات األآ ادت المنش ث أف ).  حي
ى األسئلة حول دفع مبالغ غير رسمية الستكمال معامالت روتينية                   ابوا عل ن أج ئك الذي ية ملموسة من أول  أشارت أغلب

م [ ي رق م بيان ذه )].  ٥-٣(راجع رس ع ه ة لدف دى الحاج يه الشرآة صلة بم د ف ذي توج ع ال ان للموق ذا الصدد، آ  وبه
ى   بالغ من أجل الحصول عل ذه الم ثل ه ع م دة بدف ي الحدي ودة ف ئات الموج وم المنش ثر أن تق رجح أآ بالغ؛  من الم الم
امالت الضرائب والتخليص الجمرآي، بينما المنشئات في عدن وتعز، من المرجح على نحو أقل أنها                   تراخيص، ولمع

ع      وم بدف ية    رشاوى   تق امالت الجمرآ دم و    .   للمع بر   المنشئات األق  رشاوىضطرار لدفع   إل حاالت أآثر من ا    أفادتاألآ
ا المنشئات الصغيرة             تعرض له ي ت ك الت ومع ذلك، توحي األدلة بأن وجود الفساد ال يؤدي إلى مقابل من حيث   .  من تل

اءة    وم بدفع مبالغ غير رسمية ال تتعرض لتأخيرات أقل في إنجاز معامالتها الروتيني                .  تحسين الكف ي تق ة فالمنشئات الت
فمن ثم، فإن األدلة التي توحي بأن األرجح أن ما   .  الرشاوىمن تلك التأخيرات التي تتعرض لها منشئات ال تقوم بدفع            

ذه المنشئات من       ه ه  وراء اإلسراع في الحصول على الخدمات       ًا عن خبرة الشرآة أو سعي     ًاقد يكون ناجم   رشاوى   تدفع
ذه المبالغ، فض            ع ه  المسئولين الحكوميين لنشاطات أو    إهتمامن دفع هذه المبالغ لتفادي      عن آو ًال  المرجوة من خالل دف

أي أن السبب لدفع مبالغ غير رسمية ال يأتي من واقع التجربة أو      ٥٧.)التي قد تكون مشبوهة   (ممارسات تلك المنشئات    
منشئات الكبيرة  من أجل سرعة اإلنجاز للمعامالت أو الحصول على مزيد من الخدمات، بل المرجح أآثر أن تعتمد ال                    

ذه        ثل ه يام بم مارسات قد تكون مشبوهة أو ال مسؤولة       م من أجل تغاضي المسئولين الحكوميين عن أي          المدفوعات الق
 .من قبل هذه المنشئات ليس إال

 

 حاالت دفع الرشاوى): ٥ –٣(رسم بياني 
 ) نسبة مئوية للمنشئات التي أشارت أنها تقوم بدفع مبالغ غير مطلوبة رسميًا(
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 المصدر: البيانات من مسح القطاع الخاص الذي تم في شهر نوفمبر 2002 .

                                                 
برز      ٥٦ ند    إتوت ابهة ع نظر جاهات متش ة   ال ى رؤي ية المشكلة   المنشئات  إل ، معظم أمامهاتحديد أهم عائق المنشئات فعند ما طلب من .  حول مستوى أهم

ي على المستوى الكلي، فالتهريب وإغراق السوق بالسلع، فالفساد وصعوبة إلقتصاد ااإلستقرار، يليهما عدم    اختارت الكهرباء ونسب الضرائب    المنشئات 
 .الحصول على األراضي

 .Non-Parametric واختبارات ’t‘أدلة على هذا النحو باستخدام اختبار ) ٢٠٠٢(قدم دراسة بانيجي ومكليش ت    ٥٧
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ية         ية التحت ادت المنشئات في إجاباتها بأن معدل عدد أيام           :مستوى جودة البن نقطاع التيار الكهربائي قد يصل إلى      إ أف
 مرة ١٦نقطاع الكهرباء في المغرب بلغ إبالمقارنة، فإن معدل حاالت ).  ًا يوم٣٠ الوسط الحسابي( في السنة  يومًا٧٥

النسبة للمياه، واجهت المنشئات إمداد غير آافي بلغ في المتوسط ما يعادل أما ب ).   مرة ١٢ الوسط الحسابي  (في السنة     
ام  ٦ الوسط الحسابي    (ًا يوم  ٨٢ ة الهاتف آانت أقل بكثير، إذ بلغت معدل أربعة          ) أي رار حاالت انقطاع خدم نما تك ، بي
ام  ئة نشاطات                       .  أي بر في آل جانب من جوانب بي يرة عن وجود صعوبات أآ ادت المنشئات الكب  األعمال ما عدا وأف

نان بالنسبة للسياسات        وترى المنشئات الكبيرة نفسها بأنها تتمتع بنفوذ أقوى في ما يتعلق بعملية            .  حاالت غياب اإلطمئ
ورة السياسات    تمويل وتحمل تكاليف التمويل ال تعد من الحواجز الهامة التي                    .  بل ى ال يدو أن موضوع الحصول عل وب

 للحالة في أقطار أخرى في إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مشابهنشئات، وذلك تحول دون توسع نشاطات تلك الم
دة، عطف                بر بالنسبة للمنشئات الجدي ية أآ ا أهم ى الوصول إلى حلول قانونية وتسوية              ًاولكن له درة عل ى ضعف الق  عل

 .حاسمة للنزاعات
 

ى األراضي      تثمرين ا             :الحصول عل ال والمس ن يواجهون عوائق في الحصول على         إن النشطاء في مجال األعم ليمنيي
ئات ا                   الاألراضي    ك بسبب العجز الناشئ عن الهي ة، وذل ة لإلتجار وبأسعار معقول ية ا قابل  ألراضي باةتص خمللحكوم

ارات      ، )من المنشئات% ٦٨ (األراضي للمسح األخير، فإن أغلب المنشئات تقوم بإستئجار  فوفقًا.  والمضاربة في العق
أن عدم تو     يد ب فر قدرة آافية للحصول على األراضي تعد من العقبات الهامة التي تحول دون قيام المنشئات بتوسيع وتف

تلك أراضي خاصة بها هي منشئات                .  نشاطاتها في محافظات عدن وتعز وحضرموت            ي تم ية المنشئات الت إن أغلب
رغم من            ى ال ك عل يرة، وذل ية األراضي ال يعتبر ضمان أن آب  مواجهة مزاعم متعددة من آخرين  ما يؤمن من عدمًاملك

ية نفس هذه األراضي       من منشئات عينة المسح أفادت بأنها تواجه مشاآل حول تعدد المزاعم % ٤حوالي : يدعون بملك
ية األراضي التي تمتلكها، آما أن حل الخالفات حول             مكلفة جدًا، وفي المتوسط قد يتطلب من المنشئات   األراضيبملك

ثر من سنة واحدة لح          ب          أآ اآم، وغال تم معالجة خالفات حول األراضي عبر قنوات           ًال مشاآل األراضي في المح ا ي  م
ا عبر الوساطات       ًال  رسمية فض    بر مصدر للتمويل واإلستثمار على                ٥٨.عن حله ية للمنشئات أآ وارد الذات   وتشكل الم
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ي     :األمن والعنف     ادت بأنه حدث حادث عنف      % ٢٨  حوال  واحد على األقل في الحي الذي تعمل فيه من المنشئات أف

ترة      ابقة، و     ال خالل ف أفادوا % ٤،٢من المستجيبين أبلغوا عن حادث عنف واحد فقط، ونسبة            % ٩٫٤ثالثة األشهر الس
ي عنف؛  وأخيراً        وع حادث وتختلف عدد حاالت العنف التي تم .  أفادوا بأنها حدثت أآثر من حالتين عنف    % ١٤٫٢  بوق

نها آث      الغ ع ى أخرى        ًايراإلب بلِّغ المنشئات في محافظتي تعز وصنعاء عن وقوع                .   من محافظة إل فمن المرجح أن ت
يها ل ف ي تعم ياء الت ي األح ة  .  حاالت عنف ف ئات المملوآ ئات الصناعية والمنش بة للمنش ك  بالنس ال آذل و الح ا ه آم

ب، فهي أيضًا من األرجح أن تبلغ عن حاالت عنف حدثت في األحياء الت                    ويعد غياب األمن من ٦٠.ي تعمل فيها ألجان
 .العوامل المساهمة في تجزئة األسواق، وصغر حجم المنشئات وتشتت نشاطات األعمال عبر المحافظات

 
ية     وارق اإلقليم   ومهما آان، فهناك فوارق هامة في ما بين المحافظات، من حيث مستوى شدة العوائق، ويبدو أن          :الف

ة متساو، إلى حد ما، عبر محافظات صنعاء، وعدن، وتعز، والحديدة، وحضرموت،    مستوى شدة آل العوائق الرئيسي       
ه عموم ة العاصمة   ًاإال أن ي أمان ق ف زيد العوائ ا ت دة) صنعاء( م ة الحدي بي٦١.ومحافظ ى  ًا  ونس درة عل دم الق د ع ، يع

رباء بسهولة عائق أآبر في محافظات عدن والحديدة وتعز، وتشكل المشك                    ة الكه ى خدم لة القانونية وحل   الحصول عل
، وتعز والحديدة بينما قدرة الحصول على األراضي وعلى التمويل تشكل   )العاصمة(النزاعات مشكلة أآبر في صنعاء      

 .مشاآل أآبر في محافظات عدن وحضرموت وأمانة العاصمة على التوالي
                                                 

ي        ٥٨ بتها حوال ا نس ي شملها المسح ليس لديها حسابات مصرفية من آل الشرآا   % ٥٣م  وحوالي لذلك إن حجم التسهيالت اإلئتمانية متدني جدًا.  ت الت
 .أفادوا أنهم قد تلقوا تسهيالت ائتمانية من البنوك) من أولئك الذين يوجد لهم حسابات مصرفية(من اإلجابات الصحيحة % ١٢
 في الخارج، بينما ربع هذه لإلستثمار مثرت خارج اليمن، أنها قامت بذلك بسبب وجود فرص افضل  التي آانت قد استمنشئاتبشكل عام، أفادت ال      ٥٩

 .الشرآات أفادت بأنها استثمرت في الخارج نظرا لما توجد من قيود في السوق المحلي
جريب على عينة عشوائية، بأن المدفوعات غير أنه تبين من اختبارات أ) ٢٠٠٢عام (لمزيد من التفاصيل بهذا الصدد راجع دراسة بيجي وماآليش      ٦٠

 .الرسمية آانت واضحة إحصائيًا
 .آما أن محافظتي تعز والحديدة تميل نحو التعرض إلنقطاعات متكررة أآثر للتيار الكهربائي وخدمات المياه     ٦١
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سباب لعدم قدرة المنشئات اليمنية على تشير التحليالت المتعمقة بالبيانات إلى أن قضايا أساليب الحكم قد تكون أحد األ
إلى اإلبالغ عن وجود حواجز  ) التي توجد لديها عشرة موظفين أو أآثر(وبشكل عام، تميل المنشئات الكبار .  النمو

أشد تقف أمام قيامها بالتشغيل والنمو، وذلك على نحو أآثر من ما أفادت به منشئات صغيرة أو متوسطة الحجم،  
آما أن القدرة على مواصلة العمليات لدى منشئات القطاع الخاص تتأثر بمشاآل .  ضرائبوخاصة في مجال ال

وأحد األمثلة الواضحة لذلك هو .   في الكفاءةقصورمرتبطة بأسلوب الحكم، بما ترتب عليها من زيادة في التكاليف و
 .التعامل مع البيروقراطية/ضرورة دفع مبالغ غير رسمية عند التفاعل

 
ا يم    ى تصور المنشئات اليمنية بالنسبة لغياب اإلطمئنان حول السياسات هو              إن م ر عل  الحقيقة أنه فيكن أن يؤث

ية وضع السياسات              م أي رأي في عمل يس له ى       .  ل زيد عل ا ي بة في المسح حددت النفوذ           % ٦٠فم من المنشئات المجي
ي و   ى عملية وضع الس            اإلالقبل ر عل امل رئيسي مؤث العِبين " نصف هؤالء حدودا وجود      اسات، فأآثر من  يجتماعي آع

يين من القطاع الخاص        من المنشئات المجيبة حددت بأن لها     % ١٥وأقل من   )].  ٦-٣(راجع رسم بياني رقم       " [رئِيِس
ية وضع السياسات،            ثر هذه المنشئات آانت من المنشئات الكبرى      رأي أو صوت في عمل ك مع أن أآ التي يوجد (وذل

 ). موظف١٠٠لديها ما يزيد على 
 

  عملية وضع السياسات في اليمنالتأثير على):  ٦ –٣(رسم بياني 
 ) لها نفوذ قوي هذه العوامل نسبة المنشئات التي أشارت بأن(
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 إصالحات لتطوير القطاع الخاص - نحو وضع برنامج أجندة-٣
 

بر القطاعات        ن، أآ ي ترتبط                   -في اليم ة، والت ي تعمل في مجال معالجة األغذي بالنفط والتي تتعلق    الصناعات الت
ييد        ناء والتش ي               –بصناعة الب ا تلب ا إم م تكن موجودة إال ألنه ية أو تعكس نشاطات أخرى في      إ ل ياجات أساسية محل حت

ناك نطاق واسع          .  اإلقتصاد  يس ه يار   إلإذن، ل تم الترآيز على تطويرها       مجاالت خت وأفضل طريقة للدفع   .   ناجحة، لي
نمو في القطاع الخاص هي أن يتم             إيجاد البيئة التي تمكن المستثمرين اليمنيين واألجانب من اختيار المجاالت التي      بال

الهم  اطات أعم يع نش ى توس ل عل ال للعم م المج يج له ي تت هم، الت ن أنفس يها م وا ف ريدون أن يدخل يلة .  ي إن أفضل وس
ي            ة حال تخلص من الحواجز القائم ر القطاع الخاص هي من خالل تخفيض أو ال يق تطوي و    ًالتحق ام نم ي تقف أم  والت

ى نطاق واسع على هذا النحو خالل فترة                        .  المنشئات  نموي مؤسسي عل رنامج ت يق أي ب ذي ال يمكن تحق في الوقت ال
يز على التصدي للمشاآل، فذلك ما قد يؤدي إلى تحقيق نتائج على المدى المتوسط                       ناك ترآ ان ه و آ ه ل .  قصيرة، إال أن

ث    ذا، م ية    ًالوه يه التنم دل عل ا ت ي حققتها دول أوروبا الوسطى الناجحة، مثل سلوفينيا، والمجر وبولندا،   ، م  السريعة الت
يز      ي وضعت ترآ و  ًا قوي  ًاوالت ى    ًال ومعق تعادة نشاط مؤسسات السوق وتطويرها، وآذلك تطوير أساليب الحكم،            إ عل س

ي تمت خالل عقد التسعينيات        من خالل القيام بتقديم حوافز     عن ذلك، وذلك   وهناك توجه أخر ناجحا يختلف قليالً     .  والت
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.  يوس على تحقيق نمو سريعش دولة مورية في مساعدًالكل المصدرين وتخفيض القيود عليهم، وذلك التوجه آان ناجح     
 )].٤-٣(راجع إطار رقم [
 

ة                    ير من اإلصالحات المطلوب بدء في آث م ال د ت ن، لق  إصالح  آانمن ضمن تلك اإلصالحات الرئيسية،        . في اليم
ة  بادرات إلصالح القضاء          الخدم ك م ية، وآذل رنامج تطوير القطاع           .   المدن ى المدى المتوسط، ينبغي أن يشمل ب وعل

الج الحاالت األربعة من المشاآل التي آانت قد حددتها المنشئات                    ي تع لة عريضة من خطوات العمل الت الخاص سلس
ية وهي    نان بالنسبة للسياسات، عدم وجود مؤسسات        :  اليمن مؤسسات مشجعة  / تتبع أساليب الحكم السليمة    غياب اإلطمئ

 .لخدمات الحكومية وخدمات وساطة مالية غير آافيةاإلقتصاد السوق، ضعف تقديم 

 تخفيف حالة غياب اإلطمئنان بالنسبة للسياسات.  أ
 

غير        م الص دى ذات الحج ن، خاصة ل ي اليم ئات ف دى المنش نان ل ياب اإلطمئ ن غ تويات م ة مس ناك ثالث إن ه
يوالمتوس ة   : ط، وه ية للدول ئة المال ول البي نان ح دم اإلطمئ ة(ع دم   ) الموازن ي؛  ع توى الكل ى المس ادية عل واإلقتص

يراً   ية؛  وأخ ات الهيكل بع السياس ار وتت ول مس نان ح ول   اإلطمئ ات ح ير معلوم دم توف ن ع ناجم ع نان ال دم اإلطمئ ، ع
أجل مواجهة آل مستوى من هذه الحاالت على من  صالحات  وينبغي أن يتم التبني لثالث مجموعات من اإل        .  األسواق 

 .هحد
 

ى     يرها عل ن خالل تأث اع الخاص م اطات القط ى نش ر عل ي تؤث توى الكل ى المس ات اإلقتصادية عل إن السياس
ة المنشئات من ناتج وعلى أسعار الناتج، وعلى اسعار المدخالت، وعلى ما تدفعه المنشئات من فوائد                 ا تحقق مستوى م

ياتها، و     ى مديون ا تدفعه المنشئات من أجور للعاملين وعلى أسعار صرف  العمالت التي تتعامل بها          عل ى م فعندما .  عل
ئذ يتمكن القطاع الخاص، بدون                         ى نحو متواصل، حين تم عل ى الخارج ت بالغ المدفوعة إل تقرة والم تكون األسعار مس

ناتج  ومستويات اإل                      دار ال تقبل من حيث مق يام بالتخطيط للمس تثمارات متاعب، من الق ة اليمنية، إن ما       .  س وفي الحال
لقد أصبحت  .   للواقع ًاتتصوره المنشئات اليمنية حول غياب اإلستقرار اإلقتصادي على المستوى الكلي قد يكون مخالف             

ما آانت عليه  قبل خمس سنوات، على الرغم من أن           ع ًاآل المؤشرات اإلقتصادية على المستوى الكلي أآثر إستقرار          
دل التضخم    ا زال غير مستقر إلى حد آبير، وقد يكون هذا التصور السائد بسبب عدم وجود شفافية     مع من حيث ما ( م

ية وضع السياسات            ة وعمل ة العام تعلق بالموازن ، وعدم وجود التوجه على المدى المتوسط في السياسات وما تتوفر  )ي
يها            تماد عل در الرئيسية في جانب عدم اإلطمئنان على أضف إلى ذلك، يبدو أن المصا    .  من إحصائيات فال يمكن اإلع

الوضع المالي للدولة واإلقتصاد على المستوى الكلي، هو تعرض إيرادات الدولة لتقلبات ناجمة عن التقلبات في أسعار 
نفط  اط الصرف ألموال الدولة المتبعة         و ال إن وآالء القطاع الخاص بدورهم يتوخون الحذر بالنسبة لقدرة         .  السلع وأنم
يام                  الدول  ى تأجيل ق يلون إل تها، ويم ل العجز في موازن ى تموي أي    همة عل تثمار  ب ة األجل أو إلى         إس ات رأسمالية طويل

تثمارات ذات إنتاجية افضل                    ى حساب إس ك عل يلة المخاطر، وذل زاولة نشاطات قصيرة األجل وقل فالمطلوب إذًا، .  م
ى مستوى اإلقتصاد الكلي، هو أن تستمر اليمن في جهودها المت              رآزة والمتواصلة نحو إدارة حكيمة لإلقتصاد على       عل

ي، وتشجيع سياسات ا         تجاري ووجود أسعار صرف للعمالت ترتكز على المنافسة        إلالمستوى الكل تاح ال وهذا ما .  نف
ية      نفط متدن عار ال يها أس ون ف ات تك ي أوق ا تأت ند م ية، خاصة ع يكون له أهم ثل .  س بلدان، م تطاعت بعض ال د اس لق

يا  ي  إندونيس ار التدهور الناجم عن هبوط أسعار النفط، وذلك من خالل مواصلة العمل بسياسات            وش لي، أن تهون من آث
 ٦٢. السوق في معظم عمليات وضع المخصصات اإلستثماريةإلقتصاد وتقديم حوافز مشجعة ًاتجارية منفتحة نسبي

 
نان للسياسات الهيكلية يمكن بدوره أن يخفف من خالل زيادة             إلإن غياب ا    نفتاح والشمولية في إلالشفافية واطمئ

يلة لتخفيف حاالت عدم اإلطمئنان الذي يواجهها القطاع الخاص في اليمن                    ك آوس ية وضع السياسات، وذل  فمثًال.  عمل
ان     ي لج مية وآأعضاء ف ئات رس ي هي الس إدارة ف اع الخاص آأعضاء مج ن القط نون م ل مواط نغافورة يعم ي س ف

ت إ تة  ئاثنس وم هؤالء بمراجعة السياسات والبرامج وتقديم توصيات للنظر فيها من قبل المسؤولين ويق.  (ad hoc)ية مؤق
ن  ى ذلك، عادة ما تقوم الحكومة بدعوة الغرف التجارية وجمعيات ونقابات مهنية وصناعية لتقديم        .  الحكوميي إضافة إل

                                                 
 ).٢٠٠٢(راجع أوتي      ٦٢
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ددة ا من آراء حول قضايا مح ا لديه تعلق بخطط الحكوم.  م يما ي فافية ف ا أن الش اعدآم د .  ة أيضًا تس ي اليمن أح وف
ي      بادرات الت تجه الم م تشكيلها في مطلع عام           ت ي ت اه الصحيح، هي إنشاء لجنة التسيير الت ، والتي م١٩٩٩ نحو اإلتج

ية   ق القانون راجعة العوائ ن لم ؤولين حكوميي ع مس اص م اع الخ ن القط ئات م ن منش ن ع ع ممثلي ى جم ل عل تعم
ا          ي تقف أم ة الت م إستثمارات القطاع الخاص ولتقديم توصيات حول التغييرات في البنية التنظيمية           واإلجراءات اإلداري

تثمار           تجارة واإلس ة الخاصة بال ونكرر، إن سرعة نشر وإعالن برنامج الحكومة اإلصالحي،    .  واإلجراءات اإلداري
 .تيجية التخفيف من الفقر في وثيقة إستراًا، آما هو مجسدًال في هذه العملية، مثًاعلى نطاق واسع، سيساعد  آثير

 
ير رًاوأخ ة  ًا، نظ جعة إلقام ات مش ر مؤسس دم تطوي ه إقتصاد لع امل، تواج كل آ ات السوق بش اع مؤسس  القط

نان في حاالت م            ويشمل ما في ذلك عدم القدرة على .  حددة بسبب عدم توفر المعلومات الخاص عدم الشعور باإلطمئ
د أسواق؛  عدم ضمانة وقدرة الضبط في تنفيذ العقود؛  عدم توفر مهارات تخصصية في نشاطات األعمال، مث                       ًالتحدي

ي المحاسبة ومسك السجالت المحاسبية، ومجالي التسويق والتصدير            يادة عدم  إن عوامل آهذه تعمل على ز     .  في مجال
دى منشئات القطاع الخاص حول المستقبل، وما ستحقق فيه من أرباح وطموحات، وبالتالي تجعلها تتجه                       نان ل اإلطمئ

دى القصير،   ية والم اطات ذات المخاطر المتدن ي نش تثمار  ف و اإلس ير آخر مسوحات ٦٣نح ية، تش ة اليمن ي الحال  وف
تثمرين األجانب، تشير إلى أن المو           ناك للمس قع، مثال، يعد من أهم ما يمتلكه اإلقتصاد اليمني من أصول، إال            أجريت ه

ية واإلجراءات الخاصة بحل         وق الملك تعلق بحق يما ي نان ف تثمار هو حاالت عدم اإلطمئ يق الحماس لإلس ذي يع أن ال
تجارية   نزاعات ال بل  ].  )١٩٩٧ (FIAS[ال ن ق ددة م نان المح عور باإلطمئ دم الش ة ع ن حال يف م ية التخف إن عمل

ناء المؤسسي، والحاجة لتوفير موارد للتخطيط ولنشاطات             يات الب لة من عمل نحو، يتطلب سلس ذا ال ى ه المنشئات، عل
ال لمنشئات القطاع الخاص        يما بين المنشئات على نحو مؤسسي بشكل أعمال مقاولة       .  األعم ترابط ف ويمكن لتنظيم ال

نح تراخيص          ضافية لنقل المعرفة والتكنولوجيا، عالوة إفر ذلك آليات   متياز بين المنشئات، يمكن أن يو     إمن الباطن وم
ا من أجل تحسين مستوى            ى آونه تجات وإدخال منتجات جديدة إلى األسواق المحلية  عل وقد دلت التجربة .  جودة المن

م، من  تعاقد من الباطن لمشروعات خاصة صغيرة ومتوسطة الحج يرة بال يام منشئات آب يا أن ق دان شرق آس ي بل ف
ات، ولنقل التقنية ولتنسيق مهارات اإلدارة والتسويق في بيئة تتسم                      الدرجة  بادل المعلوم ر فرص لت ية وف ى والثان  األول

 .بتبادل االحترام والتقدير للمعرفة
 

                                                 
تثمار  في بلدان معين           ٦٣ ى اإلس ية إل يل االشرآات األجنب ت والمنتجات، مستوى لمدخالا فيها مثل قربها من أسواق ةة بناء على وجود عوامل معينوتم

 .جودة البنية التحتية، وتدني تكاليف االيدي العاملة، ووجود حوافز مالية حكومية وقوى عاملة مؤهلة

 صناعية آإحدى الوسائل لتطوير قطاع الصناعات التحويلية الجيوبال): ٣ – ٣(إطار 
 

عتماد    اإلإن تشجيع سياسات اإلنفتاح التجاري وتطبيقها على االرض قد أصبح واحد من التوجهات من أجل االبتعاد عن     
م  ١٩٧٠فمنذ عام . عية، مبني على وجود المنافسة ومتجه نحو التصديرعلى النفط، وذلك من خالل تطوير قطاع من الجيوب الصنا  

أو  (يوس أن تبني صناعة آبيرة للمالبس، قائمة على المنافسة، وذلك في إطار منطقة المعامل التصديرية     شستطاعت موري إ، لقد 
ناطق التجارية الحرة في دول أخرى   إن نظام مناطق المعامل للتصدير في موريشيوس يختلف عن الم   ).  منطقة المعالجة للصادرات

، وذلك ألنها ليست مناطق معزولة من الناحية الطبيعية عن بقية اإلقتصاد، بل أنها عبارة عن نظام     ًامن مجموعة الدول األقل نمو  
تتمتع أي  و.  )مع وجود بعض اإلستثناءات البسيطة (من منتجاتها   % ١٠٠من الحوافز التي تعطي لتلك المنشئات التي تقوم بتصدير   

يسمح بالعمل   منشئات موجودة في أي مكان في الجزيرة بالمساواة في ظل سياسات مشجعة للتصدير، بما في ذلك التمتع بوضع 
 ).الضرائب غير المباشرة (تحت تجارة حرة مبنية على نظام إعفاء من الواجبات الضريبية  

ود ات ت   إإن وج ود سياس ى ضمانة وج ل عل د عم تكاملة ق تراتيجيات م ل  س تكافؤ الفرص لك الن ب ية تعم ية تحت صدير وبن
اطات التصدير تطوير الصادرات   . نش ئة موريشيوس ل ن خالل هي ية م ية التحت ك البن يذ تل تراتيجيات وتنف ك اإلس يق تل م تطب د ت وق

نك موريشيوس للتنمية، وبرنامج ضمانة التسهيالت اإلئتمانية لتشجيع التصدير وبرنامج التأمين لل                تثمار ، وب قروض المشجعة  واإلس
بل القطاع الخاص في تطوير وإدارة مناطق تجارية حرة، وذلك من            . للتصدير  بادرة من ق ة أيضًا قامت بتشجيع الم ا أن الحكوم آم

ناء القطاع الصناعي  ل خال  تثمار  لب رنامج اإلس ثل ب اذ بعض اإلجراءات م ناء الصناعي/اتخ يق  .  للب ناك محاوالت لتحق وآانت ه
تعا        اه يتسم بالتنوع وتكثيف المهارات                     أقصى مكاسب من ال ية الصناعية ووضعها في اتج رفع مستوى البن فعلى .  ون الخارجي ول

م رسم بياني ما يسمى برنامج منطقة خدمات الصادرات                د ت ثال، لق بيل الم البعيدة عن "، ومرآز المصارف  م١٩٨١التصدير لعام   /س
ذي ُأنشأ مؤخرا، بحيث يعمالن على تشجيع        "الشاطئ  آما أن إستراتيجية   .  وع في صناعات الصادرات التابعة للمنطقة الحرة       التن ، ال

 .آتساب مهارات صناعيةبإالتدريب الصناعي الجديدة تهدف إلى اإلسراع 



 ٧٠ 
 
 

  السوقإلقتصادتحسين أساليب الحكم والمؤسسات المشجعة .  ب
 

ير         ا يمكن أن يساعد آث ر القطاع الخاص هو تحسين أساليب             ًام ى تطوي خاصة في مجال التعامل ما     (الحكم   عل
زة البيروقراطية والقطاع الخاص          ن األجه ى القيام بتطوير مؤسسات رسمية ترتكز على قاعدة         )بي  إقتصاد، عالوة عل

ن المجاالت الكثيرة التي ينبغي              .  السوق  ة من بي ة مجاالت هام ناك ثالث تعزيز :  تخاذ خطوات عملية نحوها، وهيإه
 . الخدمة المدنية؛ وجود أنظمة قانونية وضبط التطبيق للعقود؛ وتخفيف الحواجز التنظيميةمحاسبة الحكومة وموظفي

 
ز   إ ام للمحاسبة في     ن تعزي دوره في تنظيم نشاطات القطاع الخاص يعد من أهم     خضوع القطاع الع تعلق ب ا ي  م

ي تتيح اإلمكانيات لنمو منشئات القطاع الخاص اليمنية، خاصة الصغيرة من              في مسح منشئات القطاع    .  هاالخطوات الت
ام      د أجابت      م٢٠٠١الخاص لع من آل المنشئات المشمولة في المسح بأن الفساد من أآبر المشاآل، وآانت               % ٨٠، لق

ذه القضية                        تمامهم به بََّر عن إه ن َع ثر َم دة أآ )].  ٧-٣(راجع رسم بياني رقم [المنشئات الموجودة في صنعاء والحدي
إن          ادت المنشئات، ف ا أف بالغ غير رسمية         وآم ع م ى دف  يتعتبر من اللوازم من أجل الحصول على        ) رشاوى (الحاجة إل

لطات الضريبية  ع الس تعامل م ند ال ة، ورخص وتراخيص وع ات عام يد  .  خدم ا يف ًا م ناك أيض ل، ه ا أق د م ى ح وإل
 .  للمعامالت الجمرآية وللحصول على رخص بناء وإلمتالك األراضيرشاوىبالحاجة لدفع 

 
 نسبة المنشئات التي حددت الفساد آعائق من مستوى متوسط إلى شديد): ٧-٣(اني رسم بي
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يس الحصر،                ثال ول ى سبيل الم رة أخرى، عل ردت   إوم تثمرين ومنشئات القطاع          إنف دى المس دارة الضرائب ل
اطاتها    نمو لنش ام ال يرة أم ات الكب إحدى المعوق اص آ ئات إد    .  الخ س منش ل خم ن آ الث م ددت ث ح ح ي المس ارة فف

وآانت هناك فوارق واضحة في     )].  ٨-٣(راجع رسم بياني رقم     [الضرائب آحاجز رئيسي يحول دون نمو نشاطاتها          
ات من محافظة إلى أخرى، حيث، مرة أخرى، آان أعلى مدى لهذه المشكلة في أمانة العاصمة والحديدة، وأدناه                  اإلجاب

ك، عادة ما يصف المست   .  في محافظة حضرموت     ى ذل ثمرون األجانب نظام الضرائب بأنه معقد جدًا ويتسم إضافة إل
ك من خالل                  نوا ذل ى نطاق واسع، ويبي اد عل ى وجود مسؤولين مختلفين يترددون            اإلبالفس دل عل ات ت ى رواي تناد إل س

، تارآين للمستثمرين   )وبعض األوقات في نفس اليوم    ( بزيارة مكاتب المنشئات لتحصيل نفس الضريبة المستحقة         ًاآثير
ع رشوة لمحصلي الضرائب                     ال خ   نفس الضريبة أو دف ع ل رار الدف ا تك ومن األشكال األخرى إللتماس       .  يار سوى إم

الرشوة التأخير في المعامالت، إذ يمكن أن يؤخر محصل الضرائب عملية معاينة الملفات المحاسبية لمنشئات القطاع                  
 .لمعينالخاص إلى ما يصل إلى سنتين، ما لم يدفع المستثمر رشوة لذلك ا

 
 واسعة في الخدمة المدنية ووضع إجراءات للمحاسبة، وقد سبق إصالحات إجراءيتطلب التصدي لهذه القضايا   

رائها   ة بإج ادرت الحكوم رعة     .  أن ب دد س ذا الص بارزة به روريات ال مل الض عفوتش ية   ض ة المدن ي الخدم  موظف
ى نشاطات القطاع الخاص، وآذلك توصيف وتبويب ما لهم                وفي نفس  .  من أدوار وواجبات بهذا الصدد    المشرفين عل

ام          ة، ش از اإلداري للدول ي الجه بة ف يات للمحاس ع آل ة لوض ناك حاج ت، ه راءات     ًالالوق الح إج ك إص ي ذل ا ف  بم



 ٧١ 
 
 

تروات رافية المش ال اإلش ابات واألعم يق الحس ية تدق ين عمل تعاقد وتحس ير.   وال يف  ًاوأخ ي تكال اض إجمال ع إنخف ، م
بات نظر       إلنخفاض عدد موظفي الخدمة المدنية، البد من رفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وذلك           ًااألجور والمرت

رقابة وتطبيق العقوبة على المخالفين إلى                            ؤدي تحسين ال ذي ي اد، في الوقت ال ى الفس ع للجوء إل يل الدواف من أجل تقل
 .تحقيق نفس الغرض

 

 ئب آعائق من مستوى متوسط إلى شديدنسبة المنشئات التي حددت إدارة الضرا): ٨-٣(رسم بياني 
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ي   دة والصغيرة ف ئات الجدي ى أن المنش دل عل ية، ت تطورة ونام دان أخرى م ي بل دل آخر دراسات أجريت ف ت
ية في عمليات المقاضاة لحل الخالفات التجارية                      ة القانون ى حسن أداء األنظم تمد عل ولكن، يعتمد  .  القطاع الخاص تع

ير مدهش من المنشئات          ى الوساطة غير الرسمية لحل نزاعات متعلقة بمدفوعات مستحقة والتي قد تكون                 عدد آب  عل
بؤا     ثر تن ن بالضرورة أدق وأآ م تك ك ل ع ذل ن م مية، ولك اآم الرس ى المح وء إل بر اللج ن المقاضاة ع يلة أسرع م وس

تائجها  اد     .  بن د أف الرئيسية أمام أصحاب   من المنشئات المشمولة في المسح بأن هذه القضية تعد من العوائق                 % ٥٨وق
أنظمة للضبط القانوني وضبط تطبيق     وبالتالي، هناك حاجة لوجود     )].  ٩-٣(راجع رسم بياني رقم     [نشاطات األعمال    

ود  ك لتقليص التكاليف المرتفعة والشعور  بعدم اإلطمئنان المرتبطان بحل النزاعات بالطرق غير الرسمية في                 العق  وذل
 .اليمن

 
بة المنشئات التي حددت مشكلة النظام القانوني وحل النزاعات آعائق بين متوسط إلى شديد نس):  ٩-٣(رسم بياني 
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 ٧٢ 
 
 

ية األراضي من أصعب المشاآل                    و ى ملك نزاع عل إن مشكلة ال ى وجه خاص، ف )].  ١٤(جدول ملحق رقم [عل
ا أن حل النزاعات على األراضي يعتبر مكلف          د على سنة واحدة، في المتوسط لحل    جدًا، وقد يتطلب أن تأخذ ما يزي       ًاآم

ية األراضي عبر المحاآم، ويتم حل معظم النزاعات حول األراضي عبر القنوات الرسمية فضال          زاعم بملك قضايا الم
ى الوساطة        ثبات ملكية األراضي غير فعال إلى حد      إ الخاص بتسجيل األراضي و    ًاإن النظام القائم حالي   .  عن اللجوء إل

ير، ومعظم القضا     ، وينظم عملية تسجيل األراضي القانون رقم       األراضييا أمام المحاآم تتعلق بنزاعات حول ملكية        آب
ام    ١٢ من " البصائر" وغير فعال، ويساهم في وضع النظام القائم الذي يتم به تسجيل             ًا، والذي يعتبر غامض   م١٩٧٦ لع

 .  إثبات الملكية لألراضيقبل مسؤول حكومي ويتم إبالغ وإشهار ذلك التسجيل في السجل وبذلك يتم 
 

ن    ي اليم نزاعات ف ل ال ية ح ن ناح اآل م ن المش ن م ة مجالي امل القضاء  ًال أو–ثم ية المقاضاة، وتع ع عمل ، م
ي  ه، وثان ي بذات ية  ًااإلداري والمؤسس ير آاف تخلفة وغ ن م ود قواني ع وج اآل   .   م مل المش ه الخصوص تش ى وج وعل

نظام القضائي الي           ا ال ي يواجهه ي      الرئيسية الت ا يل ي،  م ي وإداري للقضاة واإلداريين، وذلك         ) ١: (من ضعف أداء قانون
لحفظ الملفات، وتسجيل للعقود، (غياب أنظمة إدارية سليمة ) ٢(او تعليم مسبق ومهارات؛ /ناجم عن عدم وجود حماس

خ  وم، ال يم الرس ير ) ٣(؛ )وتنظ تدهورة؛ وأخ اآم م ي مح ك  ًامبان ل ذل ن آ م م زاهة  ) ٤( وأه ود ن دم وج ة ع ى آاف عل
 .المستويات

 
ام      ي والقضائي تطلبت إعطاء المزيد من                      ،م١٩٩٧في ع يذ إستراتيجية لإلصالح القانون ة بتنف  قامت الحكوم

ز دور أجهزة اإلشراف على القضاء،                از القضائي، وتعزي نزاهة والشرف للجه ى ال يز عل تقاللية للقضاء، والترآ االس
يش الق ئة التفت ى وهي ثل مجلس القضاء األعل اآم ووضع م ين إدارة المح ئات القضائية، وتحس ضائي، وتحسين المنش

رنامج تدريب للقضاة      ان النظام الرسمي لحل النزاعات سيشهد                      .  ب ا إذا آ ير، م ى حد آب ود، إل ذه الجه سيحدد نجاح ه
 النزاعات، وحتى ذلك الحين، يمكن لليمن أن يجرب آليات أخرى بديلة لحل.   في اإلستخدام لذلك النظام الرسميًاتحسن

 )].٥-٣( رقم إطارراجع [والتي وجد أنها آانت قد عملت بنجاح في آثير من الدول النامية األخرى 
 

 

من ناحية التشريعات، البد من وضع قوانين جديدة، وعلى وجه الخصوص قوانين تجارية حديثة، وذلك آجزء                 
ية ومن أجل تشجيع                        ابل للعمل بفعال ي ق ر نظام قانون ية تطوي ناء على مبادئ        إقتصاد من عمل .   السوقإقتصاد يعمل ب

االت ا مل المج ي  وتش اع المال ذا الصدد القط ددة به تلكات (لمح جيل المم تعامالت المضمونة وسجالت لتس دم )ال ، وع
اء با     درة للوف ك      إلالق تزامات، واإلفالس وغير ذل وم الحكومة حتى اآلن، بالتصدي لعديد من المجاالت التي تعاني  .  ل تق

 ًاوتشمل اإلصالحات الجارية حالي.  يمن عجز في المعالجة، مثل عملية الخصخصة والنظم المنظمة للنشاط المصرف           

 )وبنغالدش تنزانيافي (آليات سريعة لإلصالحات القانونية ): ٤-٣(إطار 
 

ي  ياف ن الدولي   تنزان ال والمانحي اطات األعم ة، وأصحاب نش ن الحكوم م م ة بدع ة تجاري يس محكم م تأس م، ت تكون قس ن، ل  ًاي
ك من أجل اإلسراع في عملية بناء نظام قانوني وقضائي بما يدعم اإلصالحات في السوق                      ًامتخصص  يا، وذل ة العل من .   تحت المحكم

يار          ستطاعت المحاآم بالفعل من أن تقلص معدل الوقت التي يتطلبها    إوتبسيط إجراءات المقاضاة،      ) للقضاة (خالل فرض حسن اإلخت
 ًاوللمحكمة التجارية صالحية البت في قضايا تتعلق بمبالغ تتجاوز ما يعادل تقريب.   أشهر٣ إلى ًا شهر٢٢ضايا من فترة      الحسم في الق    

يكل رسوم أعلى من هيكل رسوم القسم العام للمحكمة العليا           ١٢٫٥٠٠ ا ه وذلك ما يعمل على تشجيع عدم الدخول .   دوالر أمريكي وله
د من المصادر المعتادة لتحمل المزيد من التكاليف وضياع           ة  ام هغير   في مقاضاة حول قضايا          ذي يع ام، وال نع الطعن في األحك ويم

 .الوقت
ادْورُبور                    ية في م ية المساعدة القانون نجالديش، أسست جمع ا في ب ية مادْورُبور للمساعدة القانونية     (أم ، وهي منظمة   )أو جمع

نجالديش، أسست إطار            ية في ب ا للوساطة      ًاغير حكوم ن ( م ن  بي ، تعمل في المناطق الريقية، لتقديم خدمات لحل النزاعات           ) المتنازعي
ية           .  الخاصة بالنساء    ية المحل يات المساعدة القانون د جمع ن في الشهر لإلستماع إلى النزاعات القائمة في القرية              إوتعق تماعاتها مرتي ج

يف أو                        دون أي تكال اآم، ب تقديم وساطة خارجة عن نظام المح ا، ول تابعة له ابل ال بلغ تقريباً  .  مق من إجمالي النزاعات قضايا % ١٥ وت
ي                            ه يطبق محل نحو، لكون ذا ال ى ه تلكات أو األراضي، ويفضل المتخاصمون نظام الوساطة عل زاع حول المم فافية أمام   ًان ، ويتسم بش

 .القضية إليه منذ تاريخ تقديم  يومًا٤٥ يتخذ خالل فترة األهالي في المجتمع المحلي، وتصدر أحكامه بقرارعادًة
 .)٢٠٠٢ (البنك الدولي : المصدر
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ية      بات الملك راءات إلث يص اإلج ى تقل ل عل ة، تعم نة وزاري اء لج مل إنش انون األراضي، تش ي ق ة القصور ف لمعالج
 .الواضحة لألراضي ولتسجيل آل الممتلكات التي يتم خصخصتها

 
ا تواجه منشئات القطاع الخاص              ادة م  في عملية تأسيس - يقة وثقيلة تنظيمية وإدارية وحكومية مع   إجراءات ع

دء توسيع العمليات             ال وفي ب وقد ذآر عدد من أصحاب المشروعات الخاصة بأن  .  ألي نشاطات أعمال  نشاطات أعم
ية الحصول على تراخيص واإلجراءات اإلدارية األخرى تشكالن عقبة أمام تأسيس مؤسسات في القطاع الخاص                  عمل

ند            ية ع د ينسحبوا من العمل ا، وق تخلون عن القيام بالتجديدات                   ونموه ى نصف الطريق، أو بكل بساطة، ي  الوصول إل
ى تراخيص ال يحول دون                  .  السنوية لرخصهم    يام بإجراءات الحصول عل إن الق ك، ف ى ذل ستمرار ضرورة إأضف إل

ية  ية التحت ات البن ى خدم ية الحصول عل تعلق بإمكان يما ي ك ف ية، وذل ع إدارات ووزارات حكوم تعامل م ، ال ًايعمل.  ال
ْنَفذ لدخول للمستثمرين فقط، وال بالفعل تزاول                            دور َم ال، إال ب ترض أن تسهل نشاطات األعم ي يف ات، الت ؤدي الجه ت

ية اإلستثمار وال تقدم أي ضمانة بأن المنشئات لن تالقي إال سرعة التعامل                     " المحل "دور   تولى تسهيل آل عمل ذي ي ال
 .طبيعة ما تزاوله هذه المنشئات من نشاطاتمع الجهات الحكومية األخرى المسؤولة على 

 
اص، أن يتحس   اع الخ اط القط ر نش و تطوي ة نح وات الهام ن الخط ي، م ات  يفبالتال ن الجه ا بي ي م يق ف ن التنس

ية، وربما أن إزالة عملية منح تراخيص اإلستثمار يساعد على تحقيق ذلك        آموقف "ما ؤسسة والقيام بإنشاء م.  الحكوم
يد  أول موق   "أو  " وح امالت أصحاب المشروعات الخاصة المحتملين وأصحاب نشاطات األعمال، هي            " فآ لتلقي مع

الذي يتعامل معه " المحل األول"، يمكن للهيئة العامة لإلستثمار أن تلعب دور ًاوعملي.  أيضًا وسيلة أخرى لتحقيق ذلك
ي          ة حال ال القائم تملة في المستقبل، لتكون الم       ًاأصحاب نشاطات االعم نفذ الوحيد للحصول على آل المعلومات       أو المح

ن     ي اليم ال ف ن األعم اط م يع أي نش يس أو توس ة لتأس ى تراخيص وتصريحات الزم راءات الحصول عل ول إج .  ح
ون، تابعة لإلدارة المعنية بالتنظيم سيوفر آلية ما لنقل معلومات هامة وردود    إجراءات ووضع     رسمية للشكوى والطع

 .وما ينجم عنها من تأثيراتفعل حول السياسات الحكومية 

 تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية.  ج
 

ى خدمات البنية التحتية،                    ى الحصول عل درة عل ق من جراء ضعف الق وتواجه منشئات القطاع الخاص عوائ
ا في ذلك الكهرباء والنقل، وبالتالي فإن تشجيع المزيد من المنافسة والكفاءة في هذه المجاالت سيسهل          تحقيق شامال بم

نمو للقطاع الخاص، وتعتبر قدرة توليد الطاقة الكهربائية في اليمن غير آافية لتلبية          آما –حتياجات البلد من الطاقة إال
ه عدد من المنشئات بأن هذه تشكل مشكلة آبيرة تواجهها المنشئات                      ا أفادت ك م ى ذل دل عل )].  ١٠-٣(رسم بياني رقم    [ت

ي شملها المس            دن الت ى الم نة المكال، ليست مرتبطة بالشبكة             هح، فإن  إضافة إل ثل مدي يرة، م ناطق آب ناك م ا زالت ه  م
ي ي حال دة، والت ية الموح ماليةًاالوطن ي المحافظات الش ية ف دن الرئيس نة عدن وصنعاء والم ة .   تخدم مدي ا أن خدم آم

تذبذب في الجهد          رباء تتسم ب ذلك من عواقب سلبية على     نقطاعات على نحو مستمر، وما يترتب على        إو) الفولتية(الكه
تثمار    تاج واإلس تلك معظم المنشئات متوسطة وآبيرة الحجم مولدات آهربائية             .  اإلن مساندة، األمر الذي   /حتياطيةإوتم

ى حد آبير         ي  تاج إل يف اإلن  أن تتحمل، تكاليف ترآيب الخطوط  أما أآبر المنشئات الكبيرة، فإن عليها تكراراً      .  رفع تكال
ة    ية الالزم د تستغرق من الوقت ما يصل إلى                      الكهربائ ية ق ذه عمل ع مشروعاتها، وه ى مواق رباء إل  ١٢ لتوصيل الكه

 إلدخال المزيد من المنافسة في سوق       ًاومن الواضح، إذن، أن على الحكومة أن تسرع في الجهود الجارية حالي           .  ًاشهر 
 .الخدمة الكهربائية

 
ا زال محدوداً         نقل في اليمن م تداد شبكة طرق ال ي   (إن ام ير هام على توزيع     )الفصل الثان ذي له تأث ، األمر ال

ية              تجات المحل ر أسواق المن ية تطوي يق عمل إن عدم إآمال الموانئ والمطارات يؤثر على قدرة المصنعين         .  السلع ويع
تجاتهم وتؤخر حرآة السكان          ك، فإن        .  بتصدير من ى ذل زيد  للحدود القبلية يفرض م    ستمرار تقسيم البلد وفقاً   إإضافة إل

ويهيمن على قطاع عربات النقل، على وجه خاص، محتكرون من القطاع الخاص            . من التكاليف على التجارة الداخلية     
رزة   ( بب  )نظام الف يق أسعار مثبتة من قبل أصحاب الفرزة،           إ ًا، مس ك من خالل تطب نقل، وذل يف ال اع تكال ستمرار إرتف

ام منشئات القطاع الخاص لمنعها من الد              خول في السوق، عالوة على منع منشئات القطاع الخاص         ووضع حواجز أم
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م             ل خاصة به ير خدمات نق تجار من توف يه من قبل          . وال ة عل بري، تمت الموافق نقل ال انون ال ناك مسودة لمشروع ق ه
نشاء الهيئة العامة للنقل البري لتتولى المسؤولية على منح         إوهذا القانون ينص على     .  م١٩٩٩مجلس الوزراء في عام      

نقل             الت تعريفات ال ترحات ل نقل ووضع مق ربات ال صدار لوائح، تعمل على تنظيم قطاع عربات النقل،         و إ  رخيصات لع
 .ستخدام في أي مكان في اليمنلإلوتتيح ألي صاحب عربة نقل أن يحصل على ترخيص لمزاولة النشاط صالحة 

 
 ئق بين متوسط إلى شديد المستوىالمنشئات التي حددت مشكلة اإلمداد الكهربائي آعا):  ١٠-٣(رسم بياني 
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الكلي  المصدر: مسح القطاع الخاص - نوفمبر 2001م.

 تحسين نشاط الوسائل المالية.  د
 

ية الموجودة في معظم البلدان في منطقة                            ة المال ائم في اليمن أضعف من معظم األنظم ي الق نظام المال بر ال يعت
يا  مال افريق اط  .  الشرق األوسط وش رات أداء الوس ي نسب مؤش ه ف دم آفاءت نظام وع ذا ال يكلة ه نعكس ضعف ه ة ي

ائدة      عار الف ي أس وارق ف اع الف ية، وإرتف راض  (المال داع واإلق ن اإلي تعامل    ) بي ي لل يط الرئيس نقد آالوس يطرة ال وس
تجاري  وتعكس الفوارق الكبيرة بين أسعار فوائد اإلقراض وأسعار فوائد الودائع، وتدني الربحية في أوساط              .  المالي/ال

نح قروض                 نوك لم تمام الب نوك،  تعكسان عدم إه ع  الب نوك  بحقائب مالية آبيرة ال    .  أو لحشد الودائ تفاظ الب ا أن اح آم
 من منشئات القطاع الخاص  آبيرًا أن عددًام٢٠٠١وقد وجد مسح القطاع الخاص  لعام    .  يحقق إال زيادة الوضع سوءاً    

رآة ٤٨١( تجيبة % ٥٣و أ ش ئات المس دد المنش ي ع ن إجمال نك ) م ي أي ب اب ف تلك أي حس ًا.  ال تم يز ، وأساس ا تم م
ات،         ئات والمجموع ن المنش دود م دد مح نوحة لع ية المم هيالت االئتمان ترآز التس ن ب ي اليم ه ف اع المصرفي ب القط

آما أن المسح وجد    .  في التسهيالت الممنوحة  " الحساب المكشوف "ستخدام تسهيل   إوبعمليات إقراض داخلية، وبسيادة     
ن ملحوظ في أوساط المنشئات ومن المرج                 ناك تباي دى آل المنشئات الموجودة في صنعاء               أن ه أمانة (ح أن يكون ل

ومع عدم وجود إمكانيات    .  ، يكون لديها حسابات مصرفية     وحجماً ومحافظة الحديدة، والمنشئات األآبر سناً    ) العاصمة 
ى قروض من مصادر تمويل رسمية، تظل مصادر التمويل الخاصة وغير النظامية                   هي ) غير الرسمية (للحصول عل

وفي الغالب، عادة ما تكون موارد المنشئات الذاتية، في .  ر الوحيدة التي تلجأ إليها الغالبية من المنشئات اليمنيةالمصاد
ا   إطار ي اله تمويل قصير األجل ولإلستثمار على حد سواء، ويلي ذلك تمويل               داخل تاجه من ال ا تح يد لم ، المصدر الوح

 .صدقاء وأخيرا يتم اللجوء إلى البنوك التجارية، ثم من األهل واأل)لمواد خام وبضائع(الموردين 
 

جعل البنوك مترددة في إقراض المنشئات الصغيرة هو عدم توفر أي معلومات عن خلفية             توأحد األسباب الذي      
توقعات لنشاطاتها            ية وعن ال ذه المنشئات اإلئتمان د ساعدت بعض اإلصالحات األخيرة في القطاع المالي          .  ه على  لق

ز    ير الحواف ية على عمليات اإلقراض وتعزيز                       تغي ية الرقاب ة الضوابط الحكوم ك من خالل إزال نوك، وذل  المشجعة للب
، الذي بدأ تنفيذه عام    م١٩٩٨وقد وضع قانون البنوك لعام      .  القدرات اإلشرافية على البنوك لدى البنك المرآزي اليمني       

ي    م١٩٩٩ يز ف دى الترآ دود لم زي ليضع ح نك المرآ ة للب روض  ، وضع أسس قوي ية والق هيالت اإلئتمان نح التس  م
نوك        ا بالنسبة لتسهيالت السحب على حسابات مكشوفة، والتي تشكل حوالي        .  لعناصر من داخل الب من آافة % ٩٠أمَّ

ية المصرفية الممنوحة، لقد أدخل البنك المرآزي اليمني نظاماً             تصنيف مدى تعرض   / لتبويب  جديداً التسهيالت اإلئتمان
ر  نوك للمخاط تها       الب ي منح عيفة الت ية الض هيالت اإلئتمان د التس ى تحدي نوك عل اعدة الب ية مس ك بغ هيل، وذل ل تس لك



 ٧٥ 
 
 

بكرة رحلة م ي م تها ف ان ألي   .  ومعالج ا إذا آ ات حول م بادل المعلوم ا لت ام م اد نظ ام بإيج زي ق نك المرآ ا أن الب آم
ومع ذلك، على الرغم من .  وك أخرىلتزاماتها لبنإجهة تطلب الحصول على تسهيالت خلفية تخلُّف عن سداد         /شخص 

ية في اإلطار القانوني والتنظيمي للمصارف، فإن التنفيذ لها وتطبيقها ما زاال ضعيفين         تطورات اإليجاب ذه ال أضف .  ه
ائدة من القيود المتشددة لم يؤديا إلى زيادة حرآة اإلقراض                           ر أسعار الف ية وتحري ز النواحي التنظيم ك، أن تعزي ى ذل إل

 .لقطاع الخاصلمنشئات ا
 

 مصادر التمويل لمنشئات القطاع الخاص): ١١-٣(رسم بياني 

تمويل استثماري
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المصدر: البيانات من مسح القطاع الخاص الذي تم في شهر نوفمبر 
2001 بواسطة البنك الدولي
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ه إن ا يعكس ا  إ م ي يواجهه ية الت تعمقة والمؤسس بات الم ي العق ثل ف م القطاع المصرفي يتم تمرار صغر حج س
ال المحاسبية والتدقيق  السيلم               ٦٤.القطاع  ير لألعم ي وعدم وجود معاي ن القضائي والقانون ا زالت ضعف اإلطاري   فم

وعلى وجه الخصوص   .  ت، ما زالت من العوائق التي يتعرض لها القطاع        والممارسات الضعيفة للكشف عن المعلوما     
يات القضائية المتعلقة باسترجاع القروض الممنوحة من قبل                       تجارية والعمل اآم ال ناك حاجة ملحة لتحسين دور المح ه

ناك حاجة ملحة لوضع أسس للممارسات المتعلقة بالمحاسبة و                  يات األخرى، وه نوك وغيرها من المديون  –التدقيق الب
ير في اليمن                 ا أي معاي م توضع له ي ل ك من أجل اتاحة الشعور بشئ من الثقة لدى الدائنين حول الموقف               –والت  وذل

ي لعمال   ا من الحماية من الفساد المبلغ به على نطاق واسع من قبل                        ئالمال دار م ه مق م وإلعطاء القطاع الخاص بكامل ه
ى حد سواء    المنشئات والموجود في المصالح الضريبية ال       تلفة عل ي تحسن في نشاط الوساطة    .  مخ ذا، إذن ال يأت فهك

المالية إال إذا صاحبته إصالحات مؤسسية وإصالحات في أساليب الحكم، والتي سبق توضيحها في هذا التقرير، والتي 
 .تعتبر جوهرية من أجل إيجاد المناخ المحسن المشجع إلزدهار نشاطات األعمال في اليمن

 

                                                 
 أآبر المقترضين من البنوك التي يملكونها فحسب، بل الجماعات، ولم يكن هؤالء/صارف اليمنية مملوآة لعدد محدود من المجموعاتمإن معظم ال      ٦٤

ير من هؤالء المالك أيضًا يشارآون مباشرة في إدارة عملياتها         ما تكون هي المسئولة عن  بذاتها وغالبًاإن بعض هذه الجماعات ال تحقق أرباحًا.  أن آث
 . تقليص فرص منح القروض آلخرينبإن هذه الممارسة تؤثر  . منيةإرتفاع نسبة الديون المتخلفة إلى إجمالي القروض في البنوك التجارية الي

  

برنامج الخصخصة في اليمن): ٦-٣(إطار   
 

ام                ع ع رنامج الخصخصة في اليمن في مطل يذ ب دأ تنف د أسهم البرنامج في خصخصة أآثر من   م١٩٩٥ب  مشروعا ٨٠، وق
ام   ن ع ا بي ترة م ام م١٩٩٤صغيرا خالل الف د.  م١٩٩٧ وع ن   وق دد م يرة لع ارآة آب ة، وبمش ا عفوي ريقة م برنامج بط يذ ال م تنف  ت

تقوم بخصخصة المشروعات  ية ل ان داخل كيل لج ل وزارة قامت بتش وزارات، وآ ام(ال ي نطاق ) مؤسسات قطاع ع ي تدخل ف الت
ا بعد ما تم إصدار قانون الخصخصة، في عام           .  مسؤولياتها  وحيدها، وتم تأسيس   ، فقد تم تنظيم إجراءات الخصخصة وت      م١٩٩٩ أم

يذ إجراءات ومعامالت عملية الخصخصة تخضع لمعايير موحدة مع وجود الشفافية                       ك لضمان أن تنف ي للخصخصة، وذل .  مكتب فن
يد برنامج الخصخصة، آما هو الحال في آثير من البلدان، نظرا لوجود مخاوف من ما قد يترتب على                         يذ  تجم م تنف د ت ك، لق ومع ذل

 .ستغناء عن موظفينإية ومن ذلك من عواقب سياس
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قطاع التجارة الخارجية وقدرة الصادرات اليمنية على المنافسة: ابعالفصل الر  

 المقدمة وخالصة اإلستنتاجات-١
ه ينبغي أن تكون الصادرات المصدر الرئيسي                          ي، فإن  فرص لتوليدفي ظل صغر حجم سوق اليمن الداخل

رجية في خططها التنموية، وتدرك الحكومة اليمنية أهمية قطاع التجارة الخا.  العمل ونمو الدخل على نحو سريع      
د    اً      إوق يداً  ستطاعت أن تحقق تقدم تم تصنيف اليمن من ضمن أآثر البدان        ي واآلن.   في إصالح النظام التجاري     ج

ومع ذلك، ما زالت معظم صادرات اليمن غير النفطية .   في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتحرُّرًانفتاحًاإ
ي          تجات أول تكون من من ية ت ذي يجعل النمو          الحال ية، األمر ال يمة مضافة متدن  ي أآثر تعرضًااإلقتصادة، وذات ق

بات  ب ولخطر تقل تجاتالطل تلك المن عار ل ين األداء  .  األس يرة لتحس عة آب ناك س ت ه ا زال ن م ، للصادراتولك
 آانت  في الوقت الذي  .  وخاصة لصادرات اليمن من السلع التجارية غير النفطية، عالوة على تصدير الخدمات                

واردات   سياسة    تطوير القطاع الصناعي في اليمن في عقدي                      إحالل ال ع األول ل د وفرت الداف ية ق تجات محل  بمن
يات من القرن الماضي، فإن مستويات الدخول لعدد سكان البالد الصغير نسبياً     بعينيات والثمانين ، تدل على أنه الس

د م        إمن المرجح عدم        ك اإلستراتيجية في أول عق تدامة تل وفي نفس الوقت تملك اليمن الميزة .  ة الثالثااللفيةن س
بلد الجغرافي              ع ال يرة من حيث موق بية الكب بة من أسواق محتملة واعدة          ،النس أي دول مجلس التعاون    :   فهي قري

ية أخرى، ودول القرن األفريفي التي ما زالت                   رتفعة، ودول عرب اتها تعاني من   إقتصادالخليجي ذات الدخول الم
نقص ف    ية   /ستغالل اإلي  ال ياجاتها إتلب ا .  حت ميزات أفضل " الجموعة األخيرة من هذه البلدان، فإن اليمن يمتلك          مأم

 . بارزة للعديد من المنتجات"ًانسبي
 

ذا     تطورات في ما تتكون منه الصادرات اليمنية من المنتجات و           الفصل إن ه تجاهات اإل يستعرض آخر ال
 يحاول أن يؤآد    الفصلآما أن هذا    .  ي يخضع لها أداء الصادرات اليمنية     في القطاع التجاري وما هي العوامل الت      

تجارة العالمية، وإلى التغييرات في التكوين السلعي                ى تطورات في ال ود إل ية يع ان أداء الصادرات اليمن ا إذا آ م
ى المنافسة              درة الصادرات عل يرات في ق ى تغي تجات أو إل وم هذا     .  للمن ك، يق ى ذل تحليل فئات  بالفصلإضافة إل

ي عملت على دفع تطوير نشاط التصدير في اليمن                 تجات وأسواق الصادرات الت  من  الفصلما ورد في هذا     . المن
 ٦٥.(UnComTrade Data) للتجارة و التنمية األمم المتحدة منظمةتحليالت هي مبنية على بيانات

 
ذا    اإلو ي ه واردة ف ية ال تنتاجات الرئيس لس ي  الفص مل األت ه ع) ١: (تش رآة     أن ي ح ن تدن رغم م ى ال ل

يداً             ا ج ان مستوى أداءه د آ ية، لق يباً الصادرات اليمن ية       ، نس د الحرب األهل ا بع ترة م ) ٢(؛ )م١٩٩٤عام (، في ف
ى مجمل الصادرات حيث               من إجمالي قيمة     %٩٠ستحوذت على ما يزيد على      إسيطرت الصادرات النفطية عل

عتماد القوي  اإلميزت بتقلبات في فترة عقد التسعينيات بسبب        أن الصادرات ت  ) ٣(الصادرات من السلع التجارية؛     
اعدة الصادرات غير النفطية تعتبر ضعيفة وتتكون من                         ترآزة، وق ة ألسواق م ى الصادرات النفطية الموجه عل

تجات                  تجات محدودة مع وجود عدد محدود من المن ث (من ن والسمك    ًالم ، التي تشكل أغلبية الصادرات غير ) الب
يمة المضافة للصادرات السمكية متدنية جداً      ) ٤(النفطية؛     مقارنة بالدول األخرى المصدرة لألسماك، بينما أن الق

وق الصادرات  يه تس يطر عل ط س عودية؛  فق ية الس ة العرب ا زال  ) ٥(المملك ناعية م تجات الص ن المن الصادر م
ل دخ               ًا جد  ًاصغير  دول األق بلدان أخرى في مجموعة ال ة ب ابهة  ًال مقارن ستغالل قدرة إلليمن، ولم يتم بعد ، والمش

راء   م اج ا ت د م تى بع اع الصناعي، ح تلمة للقط ل  إالتصدير المح تجارة وتحوي ة ال ي أنظم ة ف صالحات ملحوظ
 يبين  (Constant Market Share Analysis)ألسواق لأن تحليل النصيب الثابت) ٦(ًا العمالت األجنبية؛ وأخير 

ي ا          نمو إجمال يِّر الرئيسي ل لصادرات اليمنية وصادرات القطاع الصناعي في فترة ما بعد الحرب األهلية           أن المس
ام   ( ية، في الوقت الذي آان ما يحقق من تحسين على القدرة                      ) ١٩٩٤ع تجارة العالم و في ال ا تحقق من نم هو م

 . من العوامل وراء نمو الصادرات غير النفطيةمًالعلى المنافسة الدولية عا
 

                                                 
 ).٢٠٠١(جع دراسة سوميا را، الفصل لمزيد من التفاصيل حول تحليل القدرة على المنافسة الوارد في هذا     ٦٥
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 ة الخارجيةالتجار تجاهاتإويع وأداء الصادرات، التن-٢
 

نمو اإلقتصاد اليمني، وعلى وجه                            وى المسيرة ل تجارية واحدة من الق يات تصدير السلع ال د آانت عمل لق
د التسعينيات              وبالفعل، يعود أآثر من نصف ما تحقق من نمو في الناتج  .  الخصوص في النصف األخير من عق

ى حرآة الصادرات خالل ه              ي إل ي اإلجمال ترة  المحل د   .  ذه الف ع حجم الصادرات التجارية من مبلغ          إفق ٢٫٥رتف
يون  ام         بل بلغ       م ١٩٩٩ دوالر امريكي في ع ى م يون  ٤٫١ إل ام        ر دوال بل ا جعل اليمن     م٢٠٠٠ امريكي في ع ، مم
ن      ٩٠مرآز   التحتل    الم وجعل اليمن أآبر الدول المصدرة من بين الدول ذات                 ٢٣١ من بي ة مصدرة في الع  دول

ي    اً        .  ةالدخول المتدن ان أداء الصادرات مدهش د آ و بنسبة          وق دل نم يقه مع في السنة خالل الفترة ما بين      % ٥ بتحق
دل      (م١٩٩٩-١٩٩٥ ترة من     % ٦،٣بلغت مع ا يزيد على معدل نمو الصادرات في       ) م٢٠٠٠-١٩٩٥للف ك م وذل

 . نفس الفترةخاللفي السنة % ٤٫٥العالم آكل والذي بلغ معدل 
 

ليمنية بالتعرض لتقلبات ملحوظة وبسيطرة الصادرات النفطية والترآيز في         ومع ذلك، تميزت الصادرت ا    
؛  أي ما يعادل م١٩٩٩  -١٩٩٢في الفترة % ١،٧ لنمو صادرات اليمن  نسبة التغيير بلغ مؤشر عامل.  أسواقها 

الم آكل البالغ                   نمو الصادرات في الع دل نظيره ل ا ومن ناحية أخرى مثلت صادرت النفط م      %.  ٠٫٨ضعفي مع
أما الصادرات غير النفطية والتي شكلت أقل من .  م٢٠٠٠من إجمالي الصادرات التجارية في عام % ٩٥نسبتها 
يها     % ١٠ يطر عل عينيات، فتس د التس ي عق ادرت ف ي الص ن إجمال مك  ٣م ي الس لع وه يد( س ن ) الص والب

ه   روات والفواآ ي (والخض ية      إالت ير النفط ادرات غ ن نصف الص ثر م ى أآ تحوذت عل د ).  س م  إلق ع حج رتف
د التسعينيات من ما                                 يم في آخر سنوات عق ى أسواق في نفس االقل ة إل ه الموجه الصادرت من الخضر والفواآ

تها    ام         ١٫٥قيم يون دوالر امريكي في ع ى    م١٩٩٥ مل يون دوالر أمريكي في عام      ١٢٫٣ إل ولم يبلغ .  م٢٠٠٠ مل
 .السلعية من إجمالي الصادرات %١٫١نصيب صادرات منتجات الصناعة التحويلية سوى ما نسبتها 

 
يها عدد محدود من السلع المصدرة فحسب                ، )مثل النفط واألسماك والبن(إن صادرات اليمن ال تهيمن عل

يها عدد محدود من األسواق                ك يسيطر عل ل آذل الدول الخمس األولى للصادرات اليمنية       .  ب ستحوذت على ما   إف
ية خال              ي الصادرات اليمن ي إجمال ى ثلث زيد عل د التسعينيات    ي د زادت سيطرة األسواق على الصادرت       .  ل عق وق

بل هذة الدول إلى درجة ما أسوأ من نسبة                ية من ق من إجمالي الصادرات   % ٨٣ إلى   م١٩٩١فى عام   % ٧٠اليمن
ام      د تغير شرآاء التصدير فى السنوات العشر                 .  م١٩٩٩فى ع ية، فق رغم من ترآز أسواق الصادرات اليمن وبال
ام    فى .  الماضية  تى توجه إليها صادرات اليمن آانت من الدول                    م١٩٩١ ع دول الخمس الرئيسية ال ع من ال ، أرب

ذا الترآز المتزايد نحو الدول األسيوية الصاعدة يعكس درجة تعرض الصادرات              .  سيوية الصاعدة   آلا ويعكس ه
 .])١-٤(راجع جدول رقم [ األسواق الصاعدة هاليمنية إلى التطورات المحتملة فى هذ

 
 (%)سواق الرئيسية للصادرات اليمنية ألا): ١-٤(جدول 

 

١٩٩١ ١٩٩٦ ١٩٩٩  
 ١ المانيا ٣٠٫٨ آوريا ٢٣٫٩ تايالند ٢٧٫١
 ٢ الواليات المتحدة ١٤٫٢ الصين ١٧٫٨ الصين ٢٣٫٥
 ٣ فرنسا ١١٫٨ اليابان ١٧٫٢ آوريا ١٣٫٠
 ٤ النمسا ٧٫٨ سنغافوره ١٢٫١ الهند ١١٫٠
يلالبراز ٧٫٠ سنغافوره ٨٫٣  ٥ تايوان ٥٫٦ 
 االجمالي  ٧٠٫٢  ٧٨٫١  ٩٢٫٩

 .)٢٠٠١(سوميـا : المصدر
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.  السلعية بالنسبة إلجمالى الصادرات  هتجاإل عن ا  ًاختلف آثير ي التجارى للصادرات غير النفطية      هتجاإلإن ا 

ا زالت  دول مجلس التعاون           الدول المستهدفة هيالخليجى، وعلى وجة الخصوص المملكة العربية السعودية،  فم
ك، آانت عدد من دول أخرى، ليست من               إ. الرئيسية لصادرات اليمن غير النفطية          ى ذل اء مجلس  أعضضافة إل

يجى     تعاون الخل ثل األردن ومصر  (ال د ، من ضمن الدول الرئيسية الموردة لصادرات يمنية غير نفطية مع عد )م
ستوردت المملكة العربية السعودية ما إلقد )].  ٢-٤(راجع جدول رقم [ثيوبيا إصغير من دول شرق افريقيا مثل         

من إجمالى الصادرات السمكية    % ٤٢،  م١٩٩٩-١٩٩١من صادرات البن اليمنى فى الفترة ما بين         % ٧٥نسبتها  
ام      ى ن  .  م١٩٩٩فى ع اثل،    ح وعل ،  م١٩٩٥اليمن السمكية فى عام     من صادرات   % ١٢٫٣ستوردت االردن إو مم

ام     % ٤٫١و ان        م١٩٩٩فى ع  م ١٩٩٥ صادرات اليمن السمكية فى عام    إجماليمن  % ٦، واستوردت سلطنة ُعم
ام     % ٢و ا صادرات منتجات قطاع الصناعات التحويلية       .  م١٩٩٩فى ع جمالى إمن  % ١٥ إثيوبياستوردت   فإ أم

ترة           الى فى عام  اإلمن  % ٥ستوردت  إمصر   وم١٩٩٩-١٩٩٥صادرات اليمن الصناعية خالل الف ، ١٩٩٥جم
 .م١٩٩١من اجمالى صادرات اليمن  الصناعية فى عام % ٣ستوردت حوالى إوجيبوتى 

 صادرات الثروة السمكية): ١-٤(إطار 
 

بلغ   دت م ي ولَّ مكية الت تجات الس ن هي المن ن اليم لعة مصدرة م بر س ي أآ يون دوالًر٤٩إن ثان يًاأا  مل ام مريك ي ع  ف
ادرات % ٢٫١ (م١٩٩٩ ي الص ن إجمال ا % ٣٥ وم ي الص ن إجمال ية م ير النفط ام  .)درات غ ترة ع ناء الف  م١٩٩٥-١٩٩٤ أث

يجة لحظر مؤقت للتصدير وضعف الطلب لها في البلدان المجاورة                  إ ك نت و الصادرت السمكية، وذل وفي .  نخفضت سرعة نم
ترة     في السنة مقابل معدل نمو التجارة العالمية لألسماك       % ١٩ نمت الصادرات السمكية بمعدل مدهش بلغ           م١٩٩٩-١٩٩٥الف
بالغ    نة   % ١،٩ال ادة           .  في الس رغم من زي ى ال ك عل د تحقق ذل وتترآز األسواق .  م١٩٩٨-١٩٩٤في الفترة األسماك  سعارأوق

ية في          دان هي    ٣للصادرات السمكية اليمن ج آونج، تايالند     :  بل ية السعودية، هون ة العرب من % ٧٤مستحوذه ما نسبتها (المملك
مكية  ادرات الس يمة الص ي ق ت ال) إجمال ى  وآان مكية إل ادرات الس يابان   اإلص ية وال تحدة األمرآ ات الم ي والوالي اد األورب تح

من ثم،  يتم تصدير معظم الصادرات السمكية .  محدودة، وذلك بسبب أن اليمن ال تلبي المعايير الصحية المتبعة في هذه البلدان           
تحدة                      ية الم ارات العرب ان، أو اإلم ى السعودية، أو سلطنة عم بها  إل تم إعادة تصديرها من هناك إلى البلدان الغربية      أو تهري .  لي

يرة لمعالجة األسماك ويتم معالجة                               ايالند من منشئات آب دى ت ا يوجد ل نمو بسبب م ايالند فهي ت ى ت ا الصادرات السمكية إل أم
تحدة  ات الم ي والوالي اد األورب يابان ودول االتح ى ال اد تصديرها إل م يع يها ث ية ف ماك اليمن ك،.  األس ترآز الملحوظ فلذل  إن ال

 .ألسواق الصادرات السمكية من اليمن ال يعني أن األسواق النهائية لتلك الصادرات تترآز في هذه األسواق
بر أن للصادرات اليمنية السمكية قيمة مضافة في غاية التدني، وأن نسبة الموارد البحرية، التي آانت قد خضعت                 ويعت

ي        ى إجمال بل تصديرها إل ا، ق بلغ سوى     لمعالجة م وأن نفس هذه النسبة لدول أخرى .  فقط% ٠،٠٠٤ الصادرات السمكية ال ت
ايالند، والصين، والمغرب، والسعودية تبلغ                 ثل ت وتبلغ هذه  .  على التوالي % ٢٦،  % ٢٦،  %٣٤،  %٤٤مصدرة لألسماك م

 %.١٧٫٣النسبة على المستوى العالمي معدل 
تملة ضخمة لليمن لرفع صا           يات مح ناك إمكان دراتها السمكية على نحو أسرع بكثير، وذلك من خالل زيادة القيمة           إن ه

 ومن خالل تحسين المعايير الصحية لتلك المنتجات إلى مستويات   المضافة لتلك الصادرات عن طريق إجراء معالجة لها محلياً         
ي واليابان والوال               اد األورب يرة آاالتح تجات السمكية الكب بها أسواق المن ي تتطل ير الت إن تايالند، .  يات المتحدة األمريكيةالمعاي

تها تبلغ                           ا قيم ع تستورد م ية، في الواق وارد بحرية غن تع بم ي هي نفسها تتم  من األسماك الخام ًا أمريكيًا مليون دوالر٧٦٧الت
نها سوى نسبة               ( بلغ نصيب اليمن م ي ال ي لسمكية وتصدر ما تبلغ قيمتها بليونا دوالر أمريكي من المنتجات ا         ) فقط% ١٫١والت

ى األسواق في اليابان والواليات المتحدة             ا إل زة والمعالجة، معظمه إن الصادرات السمكية من تايالند ليست قادرة على        .  المجه
 من الناحية التقليدية، مبنية على ما تتمتع به تايالند من عوامل إنتاج             ًاية أفضل نسبي  إقتصادمتيازات   إ المنافسة بسبب ما للبلد من    

ل أي     ايالند لنفسه من          فحسب، ب ا أوجد ت متيازات نسبية أفضل تعطيها أفضلية، من خالل ما أقامت من منشئات لمعالجة      إ ضًا بم
 .وإعداد المنتجات السمكية، وذلك على نطاق واسع

 . واليمن آذلك تستطيع أن ترفع إنتاجها السمكي من خالل القيام بعملية زراعة األسماك، والتي لم تتوفر في اليمن حالياً  
ام  ي ع بته  م٢٠٠٠ف ا نس مكية م زارع الس الم، عن طريق الم ي الع مكي ف تاج الس غ نصيب اإلن تاج % ٢٣ بل ي اإلن ن إجمال م

الم آكل          بل حتى أن الدول الصناعية     ).   مليون طن  ١٢٢ مليون طن من إجمالي اإلنتاج السمكي البالغ         ٢٨أي  (السمكي في الع
ة ا   اط زراع زاول نش ندا ت تحدة وآ ات الم تونة آالوالي نة آال ماك الثمي ة    .  ألس ي زراع ن ف ايالند والفلبي ن ت ل م ويتخصص آ

ى سوق الصين وسوق اليابان، والتي يستحوذ الجمبري نصيباً                  تجاته إل ا من بري موجه إن ميزة زراعة الثروة    .   منه  آبيراً الجم
ى التكيف مع مستويات الطلب                          درة عل ا تعطي من ق ي من خالل م ا أن هذا ال   .  السمكية تأت نشاط يعطي تحكم على توقيت آم

 .التسويق للمنتجات السمكية بما يخفض من آثار التقلبات الناجمة عن التغيرات في األسعار
 .)٢٠٠١ ( سومياالمصدر
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 (%)م ١٩٩٨-١٩٩١سواق الرئيسية لصادرات اليمن غير النفطية فى الفترة ألا): ٢-٤(جدول 

 

 الترتيب ١٩٩١ ١٩٩٥ ١٩٩٨
السعودية ٣٦ السعودية ٢٦  ١ السعودية ١٩
إيطاليا ٧ الواليات المتحدة ٨  ٢ المملكة المتحدة ١١
المملكة المتحدة ٧ الهند ٧  ٣ فرنسا ١١
الواليات المتحدة ٥ اثيوبيا ٦  ٤ إيطاليا ١٠
سنغافوره ٥ هونج آونج ٦ لوآسمبرغ/بلجيكا ٩  ٥ 
اليابان ٤ اليابان ٥  ٦ ماليزيا ٧
االردن ٤ إيطاليا ٤  ٧ سنغافوره ٦
تحدةالمملكة الم ٤ هونج آونج ٣   ٨ اليابان ٦
الهند ٣ المانيا ٤  ٩ آوريا ٤
آوريا ٣ االردن ٣  ١٠ الواليات المتحدة ٢

 اإلجمالي  ٦١  ٥٩  ٥٣
 .UNCOMTRADEقعادة البيانات : المصدر

  
مال     ط وش رق االوس نطقة الش ى م رى ف ية أخ دول نام ة ب كل  إمقارن ة تش ى المنافس درة عل يا، إن الق فريق

يات م   تملة واعدة للتصدير،       إمكان ترآز فى         وح تى توجد مقراتها فى           المنشئات هى أيضًا ت يرة، وال ة والكب  القديم
دة      بلغ نسبة       .  صنعاء وعدن والحدي م ت تى تعمل فى نشاطات التصدير سوى          المنشئات فل  المنشئاتمن  % ٣٫٥ ال

ذه النسبة                      بلغ نفس ه تى ت ة بالمغرب، ال  المصدرين يمثلون فى وحيث معظم  % ٥٠المشمولة فى المسح، مقارن
نذ قريب             منشئات الغالب    دة دخلت فى السوق م  تبدأ فى نشاط التصدير    المنشئاتمن هذة   % ٤٢فما نسبتها   ( جدي

 .مع وجود ترآيز واضح نحو التصدير وإقامة خطوط جديدة من المنتجات) نشائهاإبعد سنة من 

 ٦٦ على المنافسةإصالحات فى السياسات المتعلقة بأسعار صرف العمالت والقدرة -٣
 

من .  ، تم توحيد نظامى تحويل العمالت والتجارة اليمنية القائمين قبل الوحدة  م١٩٩٠فى شهر يوليو عام        
ى      ار  أجل السيطرة عل ا نجم عن االختالالت فى الحسابات الخارج           آث تم إيجاد نظام معقد من أسواق لصرف       ية   م

ن  دد م ي ع ى تبن افة إل زءة، إض ية المج الت االجنب يات العم د لعمل ع ح ل وض ن أج ة م راءات اإلداري اإلج
سوق ال من   وقد آان سوق تبادل العمالت مكوناً     .  ، ومن القيود ذات النطاق الواسع فى مجال التجارة        "المضاربة "

ان سعر الصرف للسوق الرسم                 د آ ة، وق  في التعامالت الحكومية     محصوراً يالرسمي وأسواق األسعار الموازي
ك    مل ذل د ش ية، وق بالغ        الخارج مية والم لمة الرس تلمة والمس بالغ المس ية، والم تجات البترول ام والمن نفط الخ  ال

آان ينطبق على المخصصات من العملة " السوق"آما أن سعر هذا     .  المسحوبة من القروض والمدفوعة لخدمتها    
نك المرآزي للقطاع الخاص لما تم إستيراده من القمح، ودقيق                     بل الب ية المحددة من ق  والغاز  القمح واألرز األجنب

م تخصيصه ألغراض أخرى خاصة آالعالج والدراسة في الخارج                    الطبيعي المسال    ا ت ى م أما ما  .  ، عالوة عل
تعامالت الخارجية، فقد تمت بأسعار الصرف للسوق الموازي، والذي آان يعمل فيه الصرافون،                    ك من ال دون ذل

ام            ناير من الع ي حتى شهر ي م يكن له أي وضع قانون تم بموجبه  ففي ذلك الحين، تم إصدار قانون .  م١٩٩٣ول
ال الصرافة، شام        ا هو مطلوب من تقارير ورأس المال، آما أن القانون أوآل                  ًالتنظيم أعم نح التراخيص، وم  م

 .إلى البنك المرآزي سلطات اإلشراف على نشاطات الصرافة
 

اع عن أسعار            فعليد في سعر الصرف الحقيقي ال  رسمية أدت إلى إرتفاع حا     الصرف   الإن محاوالت الدف
ية وراء إحتواء اإلختالالت في                              ود الرام ل من شأن الجه ذي قل د التسعينيات، األمر ال في النصف األول من عق

ة وميزان المدفوعات        ة العام ح أآثر فأآثر بأن وجود تعدد ألسعار ضتإو)].  ٤-٣(راجع رسم بياني رقم    [الموازن

                                                 
 . بالنسبة لهذا الفصل )٢٠٠١( ستفادة من بيانات صندوق النقد الدولىإلتمت ا     ٦٦



 ٨٠ 
 
 

امل بالعمالت األجنبية لم يحققا إال تفاقم لآلثار السلبية الناجمة عن الصدمات صرف الريال وفرض قيود على التع
ن         .  الخارجية  ا بي ترة م  قامت السلطات اليمنية باتخاذ بعض خطوات جزئية، بغية تحقيق            م١٩٩٤-١٩٩٣في الف

ية              ثر واقع ية وأسعار صرف أآ ية الفعل ائدة اإليجاب ة تزايد الفجوة بين سع  .  أسعار الف ر الصرف الحر مع مواجه
وازي وأسعار الصرف الرسمية المختلفة           ، قامت السلطات المعنية م١٩٩٤  في شهر نوفمبر من عام .للسوق الم

وازي     سعر   "بإدخال     لجنة إشرافية   ت رياال مقابل دوالر أمريكي واحد، وآان      ٨٤محددا بسعر   " صرف رسمي م
تجارية، تحت                 نوك ال ن عن الب ة من صرافين وممثلي بنك المرآزي اليمني تقوم بتقديم التوجيهات  الإشراف مكون

ادية لتحديد هذا السعر مع األخذ في الحسبان مؤشرات السوق           وقام البنك المرآزي بتطبيق سعر الصرف      .  اإلرش
تح أي                        تجارية بف نوك ال وازي لسعر السوق، من خالل عدم السماح للب دية إال إذا قام نعتمادات مستإالرسمي الم

تقد      ي ب ورد المعن ية لتغطية ذلك االعتماد المستندي إال بسعر          الم ة األجنب تم شراء العمل م ي ه ل بات مستندي بأن يم إث
وازي      ى هذا النحو لم تفلح، فمع                    .  الصرف الرسمي الم وازي عل ة إدارة سوق صرف العمالت الم إال أن محاول

 .دوالرالقابل  ريال م١٠٣، هبط سعر الصرف للسوق الموازي غير الرسمي إلى م١٩٩٤حلول نهاية عام 
 

ام         ع ع م تخفيض سعر الصرف الرسمي الرئيسي إلى            م١٩٩٥في مطل ، في  )ًال ريا ١٢من   (ًال ريا ٥٠، ت
ذي      ي           إالوقت ال ى حوال ثر إل ا ١٢٥نخفض سعر السوق الحر أآ ى إ   .  ًال ري ا أدى إل ذا م اع  وه اد في سعر   رتف ح

ة الحقيقي      ل العمل ي  تحوي ف في السوق الحر، قام البنك المرآزي       من أجل وضع حد إلنخفاض سعر الصر      .   الفعل
ة                  تعامالت بالعمل زاولة ال ع بم ذي دف زاولة نشاطهم، األمر ال اف الصرافين عن م ى آخر بإيق ن إل ي من حي اليمن

 ).تعامالت باطنية(الصعبة في الخفى 
 

 م٢٠٠١-١٩٩٠، في الفترة الفعليإتجاهات في سعر الصرف الحقيقي ):  ١-٤(رسم بياني 
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Offcial REER سعر الصرف الحقيفي الفعلي الرسمي 

Parrallel  سعر الصرف الحقيفي الفعلي الموازي ًَ
Weighted REER
 Weighted REERًَ  سعر الصرف الحقيفي الفعلي المعدل

 
 .م٢٠٠٠، انات صندوق النقد الدولي، التي تم تحديثها في شهر مايوبي:  المصدر

 
ام   ناير ع هر ي ي ش الت     م١٩٩٦ف وق الصرف للعم يد س ن لتوح ية مرحلتي ية عمل لطات اليمن دأت الس ، ب

ره  م تخفيض سعر الصرف الرسمي من                   .  وتحري ى ت ا  ٥٠في المرحلة األول ى   ًال ري ا ١٠٠ إل  مقابل دوالر ًال ري
م  د، وت ي واح رى  أمريك مية أخ عار صرف رس ل أس اء آ ابات    .   إلغ ي حس عر إال ف ذا الس يق ه تمر تطب م يس ول

بعد فترة ما قصيرة من     .  الموازنة، والتقييم والتعامالت الجمرآية، وفي البنك المرآزي اليمني وفي وزارة المالية          
،  م١٩٩٦ليو عام لسوق بالكامل في شهر يوا العمالت، تم إجراء توحيد لصرف العمل تحت نظام سعر مزدوج       

م تبني لنظام يرتكز على تعويم سعر الصرف بإستقاللية، وبدأ             ستخدام سعر الصرف الموحد السائد في السوق       إوت
نك المرآزي، شام                ية وفي الب تعامالت الحكوم ك عمليات التقييم الجمرآية، فهكذا تم استكمال           ًالفي آل ال   في ذل

 في شهر ديسمبر من     ًاوأخير.  م١٩٩٦عمالت في شهر أغسطس عام      المرحلة الثانية من تحرير عمليات تحويل ال      



 ٨١ 
 
 

ام    نة      اإل ًا، قبلت اليمن رسمي      م١٩٩٦ع ادة الثام تزامات بمقتضى الم م   (ل ية إنشاء من  ) ٤، ٣، ٢الفصول رق  إتفاق
ي،  نقد الدول د  وصندوق ال ن لق ك الحي نذ ذل ل   إم ى تحوي يود عل ن ق ي م الت خال نظام صرف العم ن ب تفظ اليم ح

الت  ة و   العم ابات الجاري امالت الحس ل تع ي آ يةالف عر الصرف    .  رأس مال اض لس رى، أدى اإلنخف رة أخ وم
 .عليفالحاد في سعر الصرف الحقيقي إرتفاع األسمي، الذي حدث وقت توحيد أسعار الصرف أيضًا أدى 

 
 من عقد نتقال السلطات الحكومية إلى التعامل بنظام تعويم سعر الصرف للريال خالل النصف األخير           إمع   
م    [التسعينيات   ي رق ريال صرف ستقر سعر إ، )]١-٤(رسم بيان ، Real effective exchange rate)( الحقيقي   ال

اع   إوإن عكس بعض       ي البسيط     إلرتف  ًا، عكس جزئي  م١٩٩٩ ونهاية عام    م١٩٩٦في الفترة ما بين نهاية عام       الفعل
ي ا تردد ف يرات إلشيئ من ال بول تعرض سعر الصرف لتغي تعداد لق يرةس نك المرآزي أن يثبت .  آب اول الب ح

ريال في          تقرار سعر صرف ال ات  إس يها ا      اوق اضطرابات في السوق، وذلك من خالل وضع سياسات           إل تحدث ف
يع عمالت أجنبية إلى الصرافين والبنوك بمزادات منتظمة                      ية، وب ناع طوع ائل إق ائدة، ووس د سعر الف .  حول تحدي

ياً  ن          وجزئ ذا ال ى ه تدخالت عل يف حدة دورات الطلب                ، عكست ال نك المرآزي لتخف بل الب ة من ق حو أيضًا محاول
ية       ، في ظل محدودية العمق لسوق القطاع ) شهر رمضان والحج   يخاصة في موسم   (الموسمية للعمالت األجنب

ث .  الخاص  ام      ًالفم ه من آليات نقدية محدودة، وذلك من أجل تخفيف       إ،  م١٩٩٨، في ع نك المرآزي مال ستخدم الب
ذاك      الضغط عل    د رفع سعر الفائدة القياس     .  ى سعر الصرف آن من حيث % ٣٫٥إلى نسبة أقصاها     ( الرسمي سيفق

ية    يمة الفعل د لودائع بالعملة األجنبية المودعة لديه، وصرف البنك المرآزي نصف ما لديه                ) الق والغى إعطاء فوائ
ة صعبة، من أجل وضع حد إلنخفاض سعر صرف الريال مقابل الد                إمن    %.  ٧والر األمريكي إلى حتياطي عمل

ية سرعة  حدت ، م٢٠٠١ و١٩٩٩وفي عامي   ك  بإجراء   إ السلطات المعن ع تزامن ذل نحفاض سعر الصرف م
ائدة            ى سعر الف زيد من التشديد عل ريال الحقيقي           .  م ي وظل سعر صرف ال  في نفس المستوى خالل الفترة      الفعل

 .م٢٠٠١-١٩٩٨

 (Constant Market Share Analysis) لنصيب الثابت في السوقا تحليل -٤
 

داً        يد ج عينيات، ج د التس ر عق ي آخ ية، ف ادرات اليمن توى أداء الص ان مس نما آ اع   بي ادرات القط ، إال أن ص
ي  الصناعي  فيا ترى ما هي العوامل المسيِّرة لما حققت إجمالي الصادرات من نجاح من ناحية،   .   راآدة   ظلت   التحويل

تجات القطاع         رآود الصادرات من من ي   الصناعي ول آانت السياسات وراء تلك العوامل؟ أ من ناحية أخرى،    التحويل
:  وهذا التحليل يجزء النمو التجاري إلى ثالثة عوامل.  لمواجهة هذا السؤال، تم القيام بتحليل النصيب الثابت في السوق

ناجم                   ) ١( ية ال و للصادرات اليمن ا تحقق من نم ثل بم ك يتم ية وذل تجارة العالم ير ال  عن مستوى نمو الواردات على تأث
ي؛   نها الصادرات  ) ٢(المستوى العالم تكون م ذي ت ير الترآيب ال يكل الطلب(تأث ير ه ياس )تأث ى ق ذي يعمل عل ، وال

ية، نظر         ن الصادرات اليمن ير في تكوي ع بأن اإلستهالك العالمي لما تصدره اليمن من منتجات مختلفة ينمو  ًاالتغي  للواق
تلفة؛  وأخير       ك ما يمثل نمو الصادرات اليمينية نظراً               ) ٣ (ًابسرعة مخ ى المنافسة، وذل درة عل ير الق  لما حصل من    تأث

وقد تم تطبيق تحليل نصيب السوق الثابت على صادرات اليمن التجارية من .  يير في ما لليمن من نصيب في السوقغت
 )].٣-٤(راجع جدول رقم [المنتجات الصناعية، والنفط وإجمالي الصادرات التجارية 

 

  تحليل النصيب الثابت في السوق  : اليمن:)٣-٤(جدول 
  صادرات المصنوعات الصادرات غير النفطية إجمالي الصادرات
١٩٩٩-١٩٩٤  ١٩٩٤-١٩٩١  ١٩٩٩-١٩٩٤  ١٩٩٤-١٩٩١  ١٩٩٩-١٩٩٤  ١٩٩٤-١٩٩١   

أثر التجارة العالمية ٢١٤٫٨ ٩٧٫١ ٣٥٫٥ ٥٫٠ ٨١٫٨ ٨٠٫٩
أثر ترآبية الصادرات ٢٦٫٦ ٤٫٢ ٠٫٧- ٢٫٠- ١٠٫٧٫٦- ٢٧٫٣-
اإلثر التنافسي ١٤١٫٤- ١٫٣- ٦٥٫٢ ٩٦٫٩ ١٢٥٫٨ ٤٦٫٥
اإلجمالي ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

.)٢٠٠١(دراسة سوميا : المصدر  
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ير            ي، إن آث ى المستوى الكل ته الصادرات في عقد التسعينيات     ًابالنسبة للصادرات عل ذي حقق نمو ال  من ال
، على الرغم من  وأيجابيًاولقد آان األثر الناجم عن القدرة على المنافسة قويًا.  ية عليهايعود إلى أثر التجارة العالم
ا تدهورت في آخر س          د التسعينيات    نأنه ن للصادرات، فقد آان أثراً          .  وات عق ر التكوي ا أث  ، بما يوحي أن    سلبياً أم

يكلة لك  ه ية س ادرات اليمن ًاإ الص ًاتجاه ي    مخالف ب العالم ى الطل رأ عل ا ط ية  لم يرات هيكل ن تغي بة .   م وبالنس
بار أن   إلصادرات اليمن غير النفطية، يمكن         من نمو هذه الصادرات يعود إلى ما حدث من تحسين في % ٩٧عت

ا تحقق من توسع طرأ في السوق العالمي                  ك من م يل من المساعدة لذل ى المنافسة بقل ك الصادرات عل درة تل ق
ى وجه الخصوص،     ( لعي      وعل بعض الصادرات الس  في ما   وتختلف الصورة تماماً  ).  ة مثل البن والثروة السمكية    ل

تجات الصناعية، حيث سيطر أثر التجارة الدولية على                 تعلق بالصادرات من المن مما تحقق من نمو  لهذه      % ٩٧ي
د التسعينيات            ر مدى القدرة على المنافسة وراء ضعف األداء لهذه               .  الصادرات في آخر سنوات عق ان أث د آ ولق

 .رات، وعلى وجه الخصوص في أولى سنوات عقد التسعينياتالصاد

 صادرات اليمن من السلع المصنعة): ٢-٤(إطار 
 

، مما جعل  أمريكيًامليون دوالرًا ٢٣حوالي  إلى  التحويليوصلت قيمة الصادرات اليمنية، من منتجات القطاع الصناعي  
ن                  ة من بي ي دول ي أدن الم        ٢٣٠اليمن تحتل مرآز ثان ة في الع م تليها إال العراق على هذا النحو     )٢٢٩أي المرآز    ( دول إن .  ، ول

ي  مستوى حجم صادرات القطاع الصناعي          % ٧،٥ما نسبته    ( التحويلي  ال يتمشى ومستوى حجم ناتج القطاع الصناعي          التحويل
ام       من ال    ي في ع ي اإلجمال تجات القطاع الصناعي          ).  م٢٠٠٠ ناتج المحل د آانت الصادرات لمن ا الصغير، لق ى حجمه إضافة إل

د التسعينيات            دة في آخر سنوات عق ان معدل نموها خالل الفترة من عام         .  راآ مقارنة % ١٫٤بنسبة  م  ٢٠٠٠ إلى عام    ١٩٩٦وآ
بة    لمجوعة الدول األقل دخال البالغ    %. ٢٫١ عية على مستوى العالم، وبنسبة    في السنة للصادرات من المنتجات الصنا      % ٦٫٨بنس
 . دولة٤١عددها 

تعاون اإلقتصادي            نظمة ال ن لصادرات القطاع الصناعي هي دول أعضاء في م ية  إن شرآاء اليمن التجاريي ،  والتنم
يا           يا وشرق إفريق ى       (ودول جنوب آس ي تستحوذ عل ي صادرات القطاع ا        % ٩٠والت أما على مستوى دول ).  لصناعيمن إجمال
تحدة و         ة الم ند والمملك نفردة، فاله .   التحويلي ثيوبيا هي تمثل دول شريكة مستقرة لصادرات اليمن من منتجات القطاع الصناعي           إم

دول المجاروة ضعيفاً              ترابط مع ال د ظل ال داً  ولق تفيد من أثر التجمع الجغرا                      ج ى أن اليمن ال تحاول أن تس ا يشير إل ك م في ، وذل
ية          اإلقليمي في مجال      إن صادرات القطاع الصناعي الرئيسية هي تتمثل في منتجات         .  تشجيع صادرات قطاع الصناعة التحويل

ية،  نظفات منزل ية، م تجاتنفط بات ومن دات  مرط ية ومع ير آهربائ يار غ نات، وقطع غ ة والمك تجات جلدي ية، ومالبس ومن  تبع
 .آهربائية منزلية

د سع     ي     أ) ٢٠٠١( سوميا    ىلق ا يل ؟  ا تامًاستغالًلإستغالل ما لدى اليمن من قدرات صناعية إهل يتم  ) ١:  (ن تحقق في م
 في إجمالي الصادرات وراء نصيب القيمة المضافة للقطاع  التحويلي لماذا تباطأ نصيب صادرات القطاع الصناعي    ) ٢ (يرًاـ وأخ

ي    الصناعي  ناتج المحلي اإلجمالي؟ بالتالي تم تق          التحويل  ولصادرات   التحويلي دير المستوى األمثل إلنتاج القطاع الصناعي      في ال
ي  القطاع الصناعي    ستخدام متغيَِّرين غير مستقلين عن بعضهما إ عبر آل القطاعات مع قياسيينجراء تحليلين   إ من خالل      التحويل

بعض،    يمة المضافة للقطاع الصناعي               ( ال ا حجم صادرات القطاع الصناعي والق ي وهم ابل الدخل القومي اإلجمالي مق)  التحويل
ى مستوى آل المراحل الدراسية، والمؤشرات السكانية، ونسبة عدد السكان الحضريين                 تحاق عل رد، ونسب اإلل ى مستوى الف عل

ية المباشرة، وذلك ب             تثمارات األجنب ي عدد السكان واإلس ى إجمال يعه إل د ترب وتبين .  م١٩٩٨ستخدام البيانات اإلحصائية لعام إبع
يجة  يل     نت ية ا             القياسي     التحل ية من الناح ا أهم يرات له يم على مستوى آل المراحل             إلأن آل المتغ ي التعل حصائية وأن حجم عامل

تثمار الخارجي المباشر          ية واإلس ن   (الدراس ي    ٠٫٣٣و ٠٫٦٨البالغي ى التوال  على التوالي    التحويلي في ناتج القطاع الصناعي   )  عل
ام النظيرة              ير من األرق بر بكث ان أآ ا   آ بة لصادرات القطاع الصناعي    ) ٠٫٠٦و ٠٫٤٣(له ا يوحي بأن السياسات    .  بالنس ذا م وه

ناعي        اع الص ادرات القط جيع ص ي تش ية ف ا فعال ت له رة آان ية المباش تثمارات األجنب ر اإلس ي وتحري يم المرحل ة بالتعل  الخاص
ي يويًا.  التحويل يدان ح تخدمان مف يران المس بر المتغ تمويعت دارة مس نان بج ي  ويبي ية اإلحصائية ف تهما من الناح ا أهمي رة أن لهم

 .ترآيبات مختلفة
درة في         إوب بة المق المذآور أعاله، تم القيام بعملية محاآاة للمستوى األمثل لحجم صادرات          القياسي  تحليل  الستخدام الترآي

ي  القطاع الصناعي    تاج القطاع        التحويل يمة المضافة إلن ى الق  ل للقيمة المضافة للقطاع الصناعيفبلغ المستوى األمث.  ، عالوة عل
ي  ادل      التحويل ا يع نما بلغت القيمة الفعلية             ٨٦٠ م يون دوالر أمريكي، بي وآان نظير ذلك في حجم    .  مليون دوالر أمريكي   ٧٧٣ مل

ي  صادرات القطاع الصناعي      بالغ     التحويل يون دوالراً   ١٣٩، ال ياً      مل بر بكثير من الحجم الفعلي البالغ   امريك  والرًا مليون د٢٣ أآ
ياً  تم       .  أمريك م ي تفادة من القدرات الصناعية من خالل عملية قسمة األرقام الفعلية بالمستوى األمثل   إلاحتساب معدالت ا   إومن ث س

ن أعاله        نحو المبي ى ال در عل ، فإنه  التحويليمن قدرات اإلنتاج في القطاع الصناعي% ٩٠ستفادة من اإلفي الوقت الذي يتم .  المق
تفا     تم االس درات القطاع الصناعي        ال ي ي  دة من ق فبالتالي يتبين بأن قدرات القطاع الصناعي      %.  ١٧ التصديرية إال بنسبة      التحويل

 . تامًاغالًالستإللتصدير لم تستغل 
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ا حققت صادرات اليمن من تحسن في قدرتها على المنافسة آانا ا                    ن وراء م م عاملي صالحات في نظام إلإن أه

 وتطبيق إجراءات لتحرير التجارة التي تم تبنيها منذ مطلع م١٩٩٦-١٩٩١صرف العمالت الذي تم تنفيذه خالل الفترة  
د ال   د     ٦٧.تسعينيات عق ى التعامالت بالعملة األجنبية في الحساب الجاري من ميزان المدفوعات وتم                أ  فق يود عل لغيت الق

ريال في عام            م سعر الصرف لل وقد نتج عن ذلك تحسين قدرة الصادرات السلعية اليمنية على المنافسة     .  م١٩٩٦تعوي
، مما أدى إلى خلق بيئة مالئمة  ملحوظاً  تحسناً فعليالمن حيث السعر، وذلك بسبب تحسن سعر صرف الريال الحقيقي           

يق    ار للصادرات في آخر سنوات عقد التسعينيات         إلتحق آما أن سياسات   )].  ١-٤(راجع الرسم بياني البياني رقم      [زده
تحرر أيضًا لعبت دوراً       اً  ال من % ١٠٠لغاء فرض إيداع إ، تم م١٩٩١ في عام ٦٨. في تحسين القدرة على المنافسة     هام

م                  ق  تجارية وت نوك ال دى الب تندية ل تمادات المس تح االع ستبدال الئحة المستوردات األيجابية بالئحة     إيمة المستوردات لف
لبية    وتم الشروع في عملية إصالح لنظام التعريفة الجمرآية والنظام التجاري       .  م١٩٩٣لمحظورات، وذلك في عام     لس

ام      نخفض سعر التعريفة للمدخالت المستوردة إلى      إ، و %٢٥ نخفض أقصى سعر في التعريفة إلى       إ ف  ٦٩.م١٩٩٦في ع
واردات المحظورة في هيكل التعريفة الجمرآية أو                 %.  ٥نسبة    م وضع ال ا ت .  م١٩٩٨لغي حظرها وذلك في عام      أآم
ياً  د اليمن من        وحال ثر تحرراً       إ تع دول األآ اً  حدى ال وفي نسبة  .  ، في منطقة إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا         تجاري

٥٫٢الضرائب المحصلة من التجارة الخارجية إلى إجمالي المستوردات، آمحدد لمتوسط سعر التعريفة الفعلي، البالغ        
راء         % ًا بإج وم أيض ي تق يا الت مال إفريق ط وش رق األوس نطقة الش ي م دول ف ن بعض ال ير م ل بكث ن أق ت اليم ، آان
 %)١٢٫٢(، ومصر %)٥٫٩(، وتونس %)٦٫٥حيث بلغت(مثل األردن صالحات إ

 
على الدفع بزيادة الصادرات من السلع ولكن لم يعمل على رفع  ذا عمل تحسين القدرة المنافسة الدوليةلما

إن مستوى  .  تنافسية ال؟  واحد من األسباب يكمن في ما يوجد من تقدم في الميزة التحويلي صادرات القطاع الصناعي
وبالتالي فإن القدرة على المنافسة باألسعار، هي التي .   اإلنتاج بحسب موقعالجودة للسلع، مثل البن، ال تختلف آثيرًا

 فإن األسعار   التحويلية ولكن بالنسبة للمنتجات الصناعية.   ما تعطي قدرة على منافسة أقوى في األسواق الدولية آثيرًا
مية من تأثير األسعار في   ما يكون لمستوى الجودة أآثر أهال تشكل أفضلية متميزة في القدرة على المنافسة، فغالبًا

؛ أي ما يمثل فارق الوقت الذي من بعده تكون قد  وقد يكون سبب آخر لذلك وجود فترة النضوج.  القدرة على المنافسة
 ويبدأ ظهور التحسين في آفاءة  التحويلي توغلت مدخالت اإلنتاج ذات األسعار المنخفضة في عملية اإلنتاج الصناعي

ية تحرير التعامالت بالعمالت األجنبية وإجراءات تحرير التجارة األخرى مفيدة لكل من لقد آانت عمل.  اإلنتاج
الصادرات الصناعية والصادرات غير الصناعية على حد سواء، وذلك من خالل خفض أسعار المستوردات وتسهيل 

.  سعار رخيصةالقدرة على الوصول إلى األسواق الدولية للحصول على منتجات رأسمالية ومواد متوسطة وبأ
نخفض حتى بأسعارها األسمية، في النصف األول إرأسمالية، التي آانت قد  الوبالفعل، حجم الواردات من المنتجات

 على التوالي،  م١٩٩٧ و١٩٩٦في عامي % ٥٨٫٩ و%٣٩٫٣سمية بلغت إمن عقد التسعينيات، قفزت بمعدالت نمو 
.  على التوالي% ٦٫٣و% ٥٫٨ الدولي آانت معتدلة، إذ بلغت بينما المعدالت  النظيرة لها للواردات على المستوى

غذائية،  مواد(استهالآية إل آبير في الواردات من السلع اإرتفاع أدناه أنه حدث   ) ٤-٤(ويتبين من جدول رقم 
 سريع في المستوردات من  السلع إرتفاعآما أنه حدث . جراءات تحرير التجارةإبعد ) ومشروبات، والتبغ، والخ

 .نات ومعدات النقليآا مالية، وعلى وجه الخصوص المأسالر
 

رأسمالية اليؤدي بالضرورة إلى تحسينات في الكفاءة، والتي تتطلب مدخالت  الومع ذلك، فإن توفر السلع
 عقب عملية  ةطيسالووالواقع أنه لم يزداد حجم الواردات من السلع الصناعية . أخرى آثيرة مثل الموارد البشرية

آما أن الواردات من المواد الخام،  .  رأسماليةالسلع اللتجارة وألسعار الصرف مثل إرتفاع حجم واردات التحرير ل

                                                 
 .الت وقيود آثيرة على التعامالت بالعملة األجنبيةم، آانت توجد أنظمة متعددة لصرف العم١٩٩٠الوحدة اليمنية في عام عند أن تحققت     ٦٧
ا أن آل عملية                 ٦٨ ا، آم واردات المسموح به ية لل ناك الئحة إيجاب بل إجراء اإلصالحات آانت ه تيراد تطلبت الحصول على تراخيص أو موافقة  إق س

 شريحة أو فئة، ١٥ الواردات خاضعة لضريبة جمرآية تحددها تعريفة جمرآية، تتكون من آانتإضافة إلى ذلك .  حكومية المعنيةرسمية من الجهات ال      
ريفة ترواحت ما بين           من قيمة المستوردات من أجل الحصول على % ١٠٠أضف إلى ذلك، آان يفرض إيداع ما نسبته  %.  ٢٠٠إلى  % ٥مع أسعار تع

 .ك المستورداتعتمادات مستندية لتلإ
 %.١٢إلى % ٢٧نخفض متوسط سعر التعريفة من نسبة إفي ظل الهيكلة الجديدة للتعريفة بعد اإلصالح،     ٦٩
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.  والزيوت األخرى النباتية والحيوانية لم تشهد أي زيادات ملحوظة والمواد الكيماوية، والمعادن، والزيوت النفطية
ى المنافسة بعد تبني نظام تعويم سعر الصرف في عام  علالسلعيةوهذا ما يمكن أن يفسر سبب تحسن قدرة الصادرات 

 آما تبين لنا من تحليل النصيب الثابت في  الصناعية التحويلية، بينما لم تتحسن قدرة المنافسة للصادرات م١٩٩٦
 .السوق

 

 م٢٠٠٠-١٩٩٤تجاهات تكوين الواردات اليمنية في الفترة إ):  ٤-٤(جدول 
١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  
األغذية و الحيوانات الحية ٤٥٠٫٣ ٥٤٢٫٨ ٩٤١٫٣ ٨٠٢٫٠ ٧٧٦٫٢ ٦٦٣٫٩ ٦٨٧٫٢
الحيوانات الحية و اللحوم ٧٠٫٩ ٤٨٫٨ ٣٩٫٥ ٤٨٫٨ ٨٠٫٠ ٨٣٫٣ ٨٩٫٣
االلبان و مشتقاتها و البيض ٥٠٫٣ ٣٦٫٢ ٦١٫٣ ٧٥٫٣ ٨٣٫٩ ٧١٫٣ ٨٦٫٤
ةالحبوب و مشتقاته ١٩٨٫٥ ٣١٥٫٢ ٦٤٨٫٧ ٤٤٥٫٩ ٤١٤٫٥ ٣٣٨٫٨ ٣١٢٫٨
الخضروات و الفواآة ٢٩٫٤ ٢٦٫٨ ٤٠٫٠ ٤١٫٠ ٥٠٫٥ ٤١٫٣ ٥١٫٤
السكر و مشتقاته و العسل ٥٩٫١ ٨٠٫١ ١١١٫٩ ١٣٧٫٤ ٩٨٫٦ ٩٣٫٩ ١٠٧٫٩
البن و الشاى و البهارات ٢٠٫٧ ٢٠٫٥ ١٩٫١ ١٨٫٣ ١٨٫٢ ١٦٫٣ ١٣٫٦
األخرى ٢١٫٣ ١٥٫٢ ٢٠٫٨ ٣٥٫٣ ٣٠٫٥ ١٩٫١ ٢٥٫٧
المشروبات و التبغ ٣٢٫٧ ٣٢٫٤ ٣٣٫٢ ٣٥٫٨ ٤٣٫٦ ٤٠٫٥ ٣٨٫٩
مواد خام ٤١٫٤ ٤٣٫٨ ٤٥٫٤ ٥١٫٧ ٤٨٫٦ ٤٢٫٣ ٥٠٫٦
بذور ٧٫١ ٤٫٣ ٧٫١ ١٥٫٥ ١١٫٤ ١٠٫٤ ١١٫٦
الخشب و الفلين ٢٦٫٧ ٣٠٫٤ ٢٦٫٠ ٢٤٫٧ ٢٦٫٧ ٢٢٫٠ ٢٧٫٧
األخرى ٧٫٦ ٩٫٢ ١٢٫٣ ١١٫٥ ١٠٫٥ ٩٫٩ ١١٫٣
 زيوت التشحيمالوقود و المعادن و ٢٣٦٫٣ ١٢١٫٣ ١٦٥٫٨ ٢٢٣٫٤ ١٣٩٫٤ ١٦١٫٦ ٢٧٧٫٨
الزيوت النباتية و الحيوانية ٢٦٫٤ ٦٦٫٧ ٥٠٫٨ ٧٣٫١ ٨٣ ٦٧٫٠ ٩٠٫٣
المواد الكيماوية ١٠٧٫٨ ١٢٦٫٣ ١٣٦٫٢ ١٦٦٫٥ ٢١١٫١ ١٨٧٫٠ ٢٢٥٫١
مصنوعات مبوبة حسب المادة ٢٩٦٫٣ ٣٥٣٫٣ ٢٩٨٫٨ ٣٥٣٫١ ٣٧٤٫٩ ٣٠٧٫٢ ٣٤١٫٢
مصنوعات مطاطية ٢٨٫٩ ٣٢٫٩ ٣٢٫٥ ٣٨٫٣ ٣٣٫٥ ٢٦٫٨ ٢٨٫٤
مصنوعات الخشب و الفلين ١٤٫٠ ١١٫٤ ١٠٫٥ ١٦٫٤ ١٨٫٦ ٨٫٢ ١٢٫١
مصنوعات الورق ٢٧٫٦ ٤٢٫٣ ٣٤٫٦ ٣٤٫٥ ٤٨٫٦ ٤٣٫٩ ٥٤٫٣
الغزل و النسيج ٣٣٫٦ ٣٧٫٢ ٣٣٫٨ ٣٧٫٢ ٣٨٫١ ٣٥٫٢ ٣٣٫٣
مصنوعات من معادن غير حديدية  ٣٩٫٠ ٣٩٫٧ ٤٥٫٧ ٤٤٫٤ ٤٤٫١ ٣٨٫١ ٤٧٫٧
مصنوعات من الحديد و الصلب ٩٦٫٧ ١١٧٫١ ٨٣٫٠ ١٠٧٫٠ ١١٥٫٨ ٩٦٫٢ ١٠٠٫١
مصنوعات معدنية ٣٤٫٠ ٥٢٫٤ ٤٠٫٨ ٤٨٫٩ ٤٨٫٤ ٣٦٫٥ ٤١٫٩
األخرى ٢٢٫٥ ٢٠٫٣ ١٧٫٨ ٢٦٫٤ ٢٧٫٨ ٢٢٫٣ ٢٣٫٤
االت و معدات النقل ٢٨٥٫٥ ٣٥٥٫٢ ٣٧٣٫١ ٤٢٤٫٩ ٥٢٥٫١ ٤٣١٫٨ ٤٨٤٫٣
االت ١٩٢٫٩ ٢٤٥٫٣ ٢٤٤٫١ ٣١٦٫٧ ٣٩٦٫٦ ١٠٥٫٨ ٨٧٫٨
عربات النقل البرى ٨٧٫١ ١٠١٫٨ ١٢٠٫٧ ١٠٣٫٠ ١٠٦٫٥ ٩٦٫٠ ١٧٣٫٦
اجهزة أخرى للنقل ٥٫٥ ٨٫١ ٨٫٣ ٥٫٣ ٢٢ ٨٫٤ ٧٫٨
األخرى ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠ ٠ ٢٢١٫٦ ٢١٥٫٢
مصنوعات متنوعة ٨٠٫٠ ٩٦٫٧ ٨٣٫٨ ٩٦٫٩ ١١٤٫٤ ١٠٦٫١ ١٠٤٫٤
االثاث ٣٫٧ ٧٫٤ ٨٫٥ ٦٫٨ ٨٫٦ ٨٫٣ ٨٫٢
و األحذيةالمالبس  ٣٦٫٢ ٣٢٫٢ ٢٣٫٣٧ ٣٠٫٦ ٣٧٫١٩ ٢٥٫٦ ٢٧٫٢
اجهزة مهنية و علمية ٩٫٤ ٨٫٢ ٩٫٤ ١٢٫٨ ٢٤٫١ ٣٦٫٣ ٢٦٫٤
األخرى ٣٠٫٧ ٤٨٫٩ ٤٢٫٦ ٤٦٫٧ ٤٤٫٦ ٣٥٫٩ ٤٢٫٦
مصنوعات أخرى ٠٫١ ٠٫٤ ١٫٠ ٤٫٤ ١١٫٣ ١٫٠ ٢٤٫٠

إجمالي الواردات ١،٥٥٦٫٩ ١،٧٣٩٫٠ ٢،١٢٩٫٤ ٢،٢٣١٫٨ ٢،٣٢٧٫٦ ٢،٠٠٨٫٣ ٢،٣٢٣٫٩
 هي من الجهاز     م٢٠٠٠ و ١٩٩٩ت صندوق النقد الدولي، وبيانات عامي ا هي تقديرم١٩٩٨-١٩٩٤البيانات اللفترة ما بين : المصدر

 .المرآزي لإلحصاء، تم تحويلها باستخدام متوسط سعر الصرف    



 ٨٥ 
 
 

 ٧٠ (RCA)تحليل الميزة النسبية المبينة -٥
 

ن من خالل إجراء تحليل           ية، في الوقت الذي آانت      لصادراتها السلع  ًا جيد اًً أن اليمن حققت أداء    آليي  إقتصاديتبي
دة في آخر سنوات عقد التسعينيات حتى بعد إجراء                 في نظام سعر الصرف إصالحاتصادرات القطاع الصناعي راآ

تجاري      م اجراء تحليل للميزة النسبية المبينة لبعض الصادرات المعنية              .  وفي النشاط ال ذا الغرض ت حتساب إوتم  .  وله
ى مستو          نة عل بية المبي يزة النس ا  :يينالم ى المستوى العالمي واآلخر مقارنة بالصادرات         إحداهم ة بالصادرات عل  مقارن

 ٧١.لدول مجلس التعاون الخليجي ودول شرق أفريقيا
 

 من السلع ذات ميزة نسبية أفضل في السوق الدولي، في الوقت الذي آانت اليمن قد قامت           لم تكن لدى اليمن آثيراً    
ى المنافسة في آث            ا عل نود الصادرات، بل وحتى في بعض منتجات قطاع الصناعة التحويلية،         بتحسين قدرته ير من ب

ك في األسواق المجاورة        ة بإجمالي الصادرات على              .  وذل ن لصادرات اليمن مقارن بية المبي يزة النس يل الم ن تحل ويبي
ا ال توجد سوى عشر سلع                 ام         (المستوى العالمي، أنه بية أفض       ) م١٩٩٥تسع سلع في ع يزة نس تع بم ل تزيد على   تتم

ام     " واحد " م     [م٢٠٠٠في ع من حيث التحسن في مستوى الميزة النسبية المبنية، فإن لليمن )].  ٥-٤(راجع جدول رق
حيوانات حية، حيوانات اليفة منزلية،      (م٢٠٠٠-١٩٩٥ثالث صادرات تتمتع بميزة نسبية أفضل تحسنت خالل الفترة            

د معدني   وهي الثروة السمكية،  (م١٩٩٥لم توجد لها بيانات لصادراتها في عام ، إضافة إلى المنتجات الثالث التي      )ونق
ن              ام من الفضة والبالتي ادن خ ية ومع زبدة النبات أن       ).  ال د من اإلحاطة ب ن على      ) ١: (والب نفط والب عملت صادرات ال

م يكن لها أي منتجات اليمن ل) ٢(؛ ًا وأخيرم ٢٠٠٠ إلى عام م١٩٩٥ بالتحليل للميزة النسبية المبنية من العام   اإلضرار
 ".واحد" تتمتع بميزة نسبية مبينة تزيد على  التحويليللقطاع الصناعي

 

 بالمقارنة مع بلدان العالم (RCA)  الميزة النسبية الواضحة): ٥-٤(جدول 
-:الفائدة القياسية الواضحة  

 معدل النمو
١٫٠الفائدة القياسية الواضحة اآثر من   

٢٠٠٠-١٩٩٥  ١٩٩٥-١٩٩١  ١٩٩١ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ 

مجموعة 
االقسام و 
 الفصول

 

الحيوانات الحية ٠٠١ ١٫٠٧ ٢٫٠٢ ٢٫٨٠  ٠٫٧٨
) الطازجة أو المعلبة(األسماك  ٠٣١   ٢٫٥٧  
الرز ٠٤٢ ٣٫١٣ ١٫١٠   

البن ٠٧١  ٣٫٠ ٢٫١٤ ٠٫١٣- ٠٫٨٦-
السمن و دهون ٠٩١ ٣٫٦٧  ٢٫٣٩  

)راءبدون جلود ف(الجلود   ٢١١  ٣٫٤٦ ٢٫٠٤ ٠٫٣١- ١٫٤٢-
خردة المعادن غير الحديدية ٢٨٤  ١٫٧٥   
-:المواد الخام ٢٨٥ ١٣٫٧٨  ٢٫٠١  

 فضة و البالتين
نفط خام او مكرر جزئيًا ٣٣١ ٥٫٣٢ ١٩٫٠٣ ١٢٫٥٨ ٥٫٢٥ ٦٫٤٥-
مشتقات النفط ٣٣٢ ١٫١٣ ٦٫٥٩ ٥٫١٦ ١٫٢٧ ١٫٤٣-

الجلد ٦١١     
ة الحيواناتالحيونات المدللة ولحديق ٩٤١  ١٫٣٥ ١٫٨٩  ٠٫٥٤
ليست العملة (النقد معدني و الذهب  ٩٦١  ٢٫٨٧ ٤٫٤١  ١٫٥٤

)الرسمية
 .)٢٠٠١(دراسة سوميا : المصدر

 

ية لليمن مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي ودول شرق إفريقيا بدت الصورة          بية المبن يزة النس يالت الم في تحل
الم آك                  ي الصادرات للع ة بإجمال ا آانت مقارن رتفع عدد بنود الصادرات التي آانت لها ميزة نسبية         إو.  لأفضل من م

زيد على       ية ت بل تحسنت الميزة النسبية المبنية لخمس منتجات       .  م٢٠٠٠ في عام     بنداً ٢٧ إلى    بنداً ١٨، من   "واحد"مبن

                                                 
٧٠   RCA   =)  ص/)أ(ص(/))ب( ص /) ب,أ(ص(..). RCA      نة لصناعة بية المبي يزة النس ي الم بلد   " أ" تعن ثل  "ب"في ال صادرات   )ب,أ(ص ؛ وتم

 .إجمالي الصادرات العالمية (..)ص  و  أ  تمثل الصادرات العالمية للصناعة)أ(ص  و بمثل إجمالي صادرات البلد ت) ب(ص  وب للبلد أالصناعة 
ن، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، واالمارات العربية المتحدة          ٧١ تعاون الخليجي البحري وتشمل  دول .  تتضمن دول مجلس ال

 . والسودان، الصومال،ثيوبياإإرتريا، ، يبوتي ج آل منفريقياأشرق 



 ٨٦ 
 
 

ن      تجاً  ٢٧من بي ية، أسماك خام، ذرة، فواآه مجففة، ونقود معدنية               من يوانات الح ثلة بالح ى ذلك، تمكن   إضافة إل .  ، متم
تجًا١٧ ام     من ي ع ادرات ف ا أي ص ن له م تك ى     م١٩٩٥، ل زيد عل ية ت بية أفضل مبن يزة نس يق م ن تحق د"، م ، "واح

ام              ى المنافسة في ع ادرة عل بجانب ما ذآر أعاله من بنود، بعض البنود الرئيسية األخرى التي            .  م٢٠٠٠وأصبحت ق
بية أفضل مبنية عالية تتمثل في فوا            يزة نس ا م آه طازجة، ومكسرات، وخضر طازجة، ومجففة، وزبدة نباتية آانت له

ن بشكل خام                   ي الفضة والبالتي ية، ومعدن تجات تبغ ي، ومن هناك منتجات  )].  ٢٠٠١(راجع دراسة سوميا    [وسمن نبات
يرة  ة،  إآث ثل األحذي عينيات، م د التس نوات عق ي آخر س نمو بسرعة ف تطاعت أن ت ة إس ب يدوي فر، حقائ ياجات الس حت

.  ، والنفايات )ال يشمل ذلك اآلثاث وأنسجة القماش غير المصنَّعة        (خشبيةمن المنتجات المشابهة، ومصنوعات     وغيرها  
نود                           ذه الب ية أسرع من صادرات اليمن بالنسبة له د  نمت األسواق العالم ك، لق ع ذل م تزد الميزة      .  وم ك، ل يجة لذل ونت

 ".واحد"النسبية األفضل المبينة لتلك البنود من الصادرات على 

  ٧٢ )هاويةنجوم صاعدة و(لمنتجات االوضع في سوق /تحديد الموقف -٦
 

ية                تجاتها؟  أو بمعنى آخر، هل اليمن     إهل أتخذت اليمن إستراتيجية صحيحة في عمل يار أسواق لمن عمل في يخت
ان      د آ ت، لق وق الثاب ن الس يل النصيب م ي تحل اهدناه ف بق أن ش ا س واق متقلصة؟ آم عة أو أس واق متوس ن أس لتكوي

راً      ية أث ليباً  الصادرات اليمن ية في آخر سنوات عقد التسعينيات               س و الصادرات اليمن جراء إولهذا الغرض، تم .   في نم
يل لوضع اليمن في األسواق            م         [تحل ي رق " آنجوم صاعدة "ستحوذت المنتجات المصنفة    إو)].  ٢-٤(راجع رسم بيان

ى  ي صادرات اليمن غير النفطية، و          % ٦١٫٥عل وهذه .  فقط% ٦٫٦ إال على  ١٩٩٥التي لم تستحوذ في عام      من إجمال
د مرتفعة جداً      فقد بلغت هذه النسبة لكل من تونس، .   حتى إذا ما تمت مقارنتها بدول أخرى ذات دخل متوسط النسبة تع

 .م١٩٩٩-١٩٩٠على التوالي خالل الفترة % ٩، و%١٦، و%٣٠، و %٤١والمغرب، واألردن ومصر وشيلي 
 

 سواق الصادراتأإستراتيجية اليمن في ): ٢-٤(رسم بياني 
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إن عدداً         تجات، ف هي في الحقيقة " النجوم الصاعدة" من المنتجات التي تم وضعها تحت فئة   آبيراً من حيث المن
تجات قطاع الصناعات التحويلية     ،  منتجًا٥٣بل إن من المنتجات المصنفة تحت فئة النجوم الصاعدة، البالغ عددها .  من

ناك    وهذا ما يشير إلى أن اليمن تتوسع في صادراتها في تلك األسواق الدولية             .   لقطاع الصناعات التحويلية   ًاجمنت ٤٧ه
عاً        ي أيضًا تشهد توس ترة      الت فبالتالي، إن الصادرات اليمنية تعد منتجات قادرة على المنافسة في األسواق           .   في نفس الف

، وأن اليمن يتمتع بتكوين أفضل لصادراته الصناعية، التي شهدت توسعًااإلقليمية، وأن اليمن تعمل في األسواق الدولية 
 .مقارنة بغيره من بلدان إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

                                                 
نجوم الصاعدةً        ٧٢ أما النجوم .  رتفع حجم صادراتها على مستوى اليمن ومستوى العالم آكل على حد سواء خالل فترة ماإ تلك المنتجات التي تشمل ال

ة  ي            الهاوي تجات الت ك المن ا بينما     إ، فهي تشمل تل ع حجم صادرات اليمن له تشمل تلك " الفرص الضائعة "أما. جم صادرات العالم آكل لهانخفض ح إرتف
ي    تجات الت نخفض حجم الصادرات  إالتراجع يشمل تلك المنتجات التي.  رتفع حجمها على مستوى العالم آكل  إخفض حجم صادرات اليمن لها بينما        إن المن

 .لها على مستوى اليمن ومستوى العالم آكل على حد سواء
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 إستغالل اإلمكانيات الواعدة لإلقتصاد اليمني
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الطريق إلى األمام: ستدامة نمو الناتج المحلي اإلجماليإ ورفع:  الخامسالفصل  
 

يق معدل نمو         لتخفيف نسبة - بحد ذاته  وإن لم يكن آافياً   – من الشروط الضرورية     يعدي مرتفع   إقتصادإن تحق
رتفعة     ر الم ى      (الفق زيد عل ا ي درت بم ي ق ولرفع مستوى معيشة المواطنين اليمنيين، وعلى ) م١٩٩٨في عام  % ٤٠الت

في السنة  % ٣٫٥الذي تقدره الحكوية اليمنية بمعدل       ( حالياً المرتفعةني  وجه الخصوص، في ظل معدالت النمو السكا          
دل        نك بمع دره الب الرؤية اإلستراتيجية  (استراتيجيات الراهنة للحكومة اليمنية     إلوإن الخطط وا  ).  في السنة   % ٢٫٧ويق

ام  تى ع ن ح ي اليم ية ف ية، ووم٢٠٢٥للتنم ية الثان ي، والخطة الخمس يفثيقت تراتيجية التخف ر  إس ن الفق ية – م  المرحل
ية  نمو اإلقتصادي من أهمية للوصول إلى أهداف التنمية ا             ) والنهائ ا لل درك م اإلقتصادية ومن أجل تحقيق     و جتماعيةإلت

 .تخفيف للفقر على نحو فعال في اليمن
 

 . ىض إي وقت مما آانت عليه فيمإن الظروف الالزمة لتحقيق نمو إقتصادي سريع في اليمن هي اآلن أفضل             
ية            ية غن وارد طبيع تع بم ط،       (فاليمن تتم ؛ آما أن   )ومخزونات معدنية، وأراضي خصبة، الخ     أسماك، غاز طبيعي ونف

ع      ية للخدمات   معطيات ستراتيجي و إلليمن موق ثالً ( طبيع نقل والسياحة  م تجارة، ال ، وقوى عاملة شابة وحيوية مع )، ال
يرة  ة وف ارات تجاري ود مه ن تتم .  وج ك، فاليم ى ذل افة إل يًاإض تقرار بتع حال ي، وإس تقرار سياس اد إس ى إقتص ي عل

ي، وعالقات خارجية متحسنة       .   منفتحاً  تجارياً وقد قامت اليمن ببناء مؤسسات ديمقراطية وخلقت نظاماً       .  المستوى الكل
رامج     يذ ب ي تنف ية ف ة اليمن رعت الحكوم عينيات ش د التس ف عق ي منتص ك، ف ى ذل ف إل تأض ادي ا للتثبي إلقتص

 . على آال الصعيدين جيدًا الهيكلية، ومنذ ذلك الحين حققت تقدمًاصالحاتإلوا
 

تد    رتفعة ومس و م دالت نم يق مع ا زال تحق ك، م ع ذل ي اوم ي اإلجمال ناتج المحل ي ال كل مة ف ًا يش ير تحدي .  ًاآب
ة الواردة في هذا التقرير بأن العقبة الرئيسية أمام تحقيق نمو                 عناصر ي سريع ومستدم هو ضعف إقتصادوتوحي األدل

، وهو ما تتميز به اليمن، إضافة إلى ضعف الوضع األمني، وضعف في حقوق الملكية وفي أنظمة الضبط                   الجيد الحكم
ي ويتجسد ضعف      م عناصر القانون يد  الحك ى نطاق واسع، وعدم وجود الشفافية          الج اد المستشري عل  من خالل الفس

تفاعل ما بين ا            /والمحاسبة  اءة في ال اءلة، وعدم الكف لمسؤولين الحكوميين ونشاطات األعمال في القطاع الخاص،       المس
وم بضبط العقود                               ي تق ثل المؤسسات الت نها، م اءة الموجودة م وغياب مؤسسات مشجعة إلقتصاد السوق، أو عدم آف

اآم، وهيئات التحكيم، والخ    ( ، وضعف أداء القطاع العام من حيث تقديم السلع األساسية وتنفيذ برامج، وما يتصل              )المح
 .بذلك من عدم توفر  حوافز ومهارات في الخدمة المدنية، وضعف التنفيذ للعقود واألحكام

 
ادة ترتيب          ى إع م  عناصر إضافة إل يد   الحك ناك مجاالت أخرى ينبغي أن تعطي لها أولوية على المديين        الج ، ه

في آل القطاعات اإلقتصادية، تعزيز الوضع األمني الداخلي لتنشيط النشاط اإلقتصادي ) ١: (مًالالقصير والمتوسط شا
ياحة، وصناعة التعدين واإلستخراج للخامات، عالوة على جذب              ثل الس ى وجه الخصوص، القطاعات الواعدة م وعل

يهما؛  يق آل ية تع ية المباشرة؛  فاألوضاع األمن تثمارات الخارج ددة و) ٢(اإلس نظم المتش ة ال تثنائيةإزال  من أجل اإلس
ية        ية التحت ة خدمات البن صالح إ) ٣( في هذه القطاعات؛ إلستثمار وغيرها من الخدمات ولجذب القطاع الخاص ل   تقوي

ام وتوضيح حقوق الملكية وطريقة حل النزاعات                         يق األحك ى تطب درة عل ز الق ي والقضاء وتعزي ة الضبط القانون أنظم
يراً      ية األراضي؛  وأخ يق إلصالحات الخدمة المدنية بغية تحسي   إ) ٤ (حول ملك تدامة التطب ن مستوى تقديم الخدمات س

ة  عطاء أولوية عليا بالنسبة لوضع إطارات ألساليب       إخرى، إن   آمن ناحية آيفية تتبع تسلسل اإلصالحات، مرة         .  العام
م يدالحك يذ أي  الج ي تنف بل الشروع ف ك ق ناء  .  خرىآصالحات  إ، وذل ن بب وم اليم الغ الصعوبة أن تق ي ب يكون ف وس

ى تشجيع إ           ي تعمل عل الج مشاآل طريقة                    المؤسسات الت بل أن تع ته، ق ثل قضاء يحسن األداء لوظيف قتصاد السوق، م
، وذلك بسبب أنه من المرجح أن يكون أي تأثير من وجود قضاء ما ُيْحِسن األداء لوظيفته غير ملموس في                     الجيد الحكم

اً    ئة عموم سين الوضع األمني الداخلي وينبغي أن تحظى عملية تح.   المتبعة فيها الجيد ما تتسم بضعف أساليب الحكم  بي
 .األولية التالية لألولوية العليا

 
ى القطاع الخاص من أجل الوصول إلى األهداف اإلقتصادية للخطة الخمسية الثانية         وي عل يز الق في ظل الترآ

ام            ؤور ية في اليمن حتى ع ة اإلستراتيجية للتنم  وبناء.   مسح خاص للقطاع الخاص لهذه الدراسةإجراء، تم م٢٠٢٥ي
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ا طرحته     ى م  من تصورات وما تعرضت له من تجارب، تبين أن هناك خمس مجاالت من العوائق تقف   المنشئات عل
يق النمو       ام تحق ، خاصة مع وجود الفساد على نطاق     الجيد  أساليب الحكم  عناصرضعف  ) ١: ( اإلنتاجية وهي  وزيادةأم

يق القانون واإلحتكام إليه        ) ٢(واسع؛    ؛  )التهريب وطول الوقت المطلوب لتسوية النزاعاتالعنف، (غياب األمن وتطب
تقرار عدم ا  ) ٣( ي وعدم            إلس ى المستوى الكل مشاآل حول  ) ٤( من حيث السياسات المتبعة؛      اإلستقرار اإلقتصادي عل

 .بنية تحتية غير آافية، خاصة خدمات الكهرباء) ٥ (تحديد وتطبيق النسب الضريبية  وإدارة الضرائب؛  وأخيرًا
 

تم ض     م، إال إذا وضعت الحكومة اليمنية آليات و         ال ي اليب الحك جراءات تعمل على ضمان توزيع إمان حسن أس
المحاسبة والشفافية والوصول إلى أدنى حد /الموارد العامة بكفاءة عالية، وتقديم خدمات عامة بفعالية، ووجود المساءلة

اد    ي تستدعي          .  من الفس يرة الت اذ خطوات   إمن ضمن المجاالت الكث ناك ثالث مجاالت على     تخ ذا الصدد، ه عمل به
اءلة     :  رأسها  ية المس ز عمل ة وألداء موظفي الخدمة المدنية وتصرفاتهم على حد               /تعزي المحاسبة بالنسبة ألداء الحكوم

انون، وأخيراً                   وة الق ود بق يق العق ي ولتطب ة للضبط القانون اد أنظم إن ما يتطلبه .   تقليص الحواجز التنظيميةسواء، إيج
ة  يق المحاسبة في القطاع العام      تقوي جراء إ، في ما يتعلق بدور هذا القطاع في تنظيم نشاطات القطاع الخاص، هو  تطب

ى نطاق واسع في الخدمة المدنية وإتخاذ اجراءات  للمحاسبة           إصالحات  المسائلة اإلدارية، والتي آانت الحكومة قد    / عل
دأت في بعضها      ثل في الق          .  ب بات الواضحة تتم يام بتخفيض عدد موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في         ومن المتطل

ى القطاع الخاص، وآذك القيام بتوضيح ما لهم من دور ومسؤوليات بهذا الصدد    وفي نفس الوقت هناك .  اإلشراف عل
بة     يق للمحاس ادة التطب ى زي ؤدي إل يات ت ع آل ة لوض ام /حاج ة، ش ائلة اإلداري يات    ًال للمس ك إصالح عمل ي ذل ا ف  بم

 .اإلشراف/ والتعاقد وتحسين عمليات التدقيق والرقابةترواتلمشا
 

ناك حاجة      اد أنظمة رسمية ذات قدرة أقوى على تطبيق القانون وضبط التنفيذ للعقود              وه وذلك من أجل    . إليج
نان ال             يف عدم اإلطمئ رتفعة وتخف يف الم ن يأتيان من اللجوء إلى حل النزاعات بالطرق التقليد   لَّتخفيض التكال ية غير َذي

من حيث التشريعات، البد من وضع قوانين جديدة، وعلى وجه الخصوص، قوانين تجارية .  الرسمية المتبعة في اليمن  
ك آجزء من عملية تطوير نظام قانوني قابل للعمل والتعامل معه ومن أجل دعم التوجه نحو            ثة، وذل  يعمل إقتصادحدي

بادئ    تعامالت مضمونة وسجالت   ( الصدد تشمل ما يتعلق بالقطاع المالي        والمجاالت المحددة بهذا   .   السوق  إقتصاد بم
، وباإلفالس وغيرها من األمور التي يتعرض لها القطاع المنشئات، وبعملية حل )عقارية وسجالت للممتلكات الخاصة

 . الخاص
 

يراً  ا تواجه       وآث ة عن              منشئات  م يرة ناجم بات آب ي ما يتعلق   ، ف اجراءات تنظيمية وإدارية   القطاع الخاص عق
يات نشاطات األعمال أو التوسع فيها                بدء في عمل دة وفي ال ال جدي وبالتالي فإن من الخطوات .  بتأسيس نشاطات أعم

ر نشاطات القطاع الخاص، تحسين التنسيق في ما بين الجهات الحكومية، وربما أن يدعم ذلك إزلة                         ة نحو تطوي الهام
تثمارية          نح تراخيص للمشروعات اإلس ك هي من خالل إنشاء محل آموقع              .  ضرورة م يق ذل والطريقة األخرى لتحق

ع أول   "واحد    تثمار       " (أو آموق ة لإلس ئة العام ثل الهي ألصحاب المشروعات المحتملين وأصحاب نشاطات األعمال       ) م
ك من   ة  أجل  وذل تثماري  بمشروعهم  الخاصة  المعامل ى  الحصول  أو اإلس نظمة  جراءات إ ووضع .  معلومات  عل  م
تقبال   آلية توفير على أيضًا ستعمل الدور هذا ستلعب التي التنظيمية اإلدارة تلك لدى ومعالجتها والطعون كاويالش  إلس

 .وإلى القطاع الخاص وردود فعل حول السياسات الحكومية من هامة معلومات لنقل
 

مئنان للبيئة   في اليمن والتي تتمثل في عدم اإلط       المنشئات الخاصة هناك ثالث درجات من غياب اإلطمئنان لدى        
 عدم اإلطمئنان الخاصة بوضع الموازنة على المستوى الكلي، عدم اإلطمئنان لمسار السياسات الهيكلية وتتبعها وأخيرًا

ير معلومات حول السوق والوضع فيه             نظراً  دم توف ال بد من تبني مجموعات من الممارسات من أجل معالجة آل           .  لع
ذه            نان ه ة من حاالت غياب اإلطمئ ى المستوى اإلقتصادي الكلي أن تستمر اليمن في ما تبذله من              ف .  حال المطلوب عل

زة ومتواصلة نحو         ود مرآ نفتاح التجاري إل على المستوى الكلى، إدارة حكيمة، وفي دعم سياسات ا       إلقتصاددارة ا إجه
ر وفي    ريال عن طريق المنافسة        تحري نان المحددة      .   سعر الصرف لل يف حاالت غياب اإلطمئ  من قبل ويتطلب تخف

ئات وارد       المنش يط والم وارد التخط ير م ي وضرورة توف ناء المؤسس يات الب ن عمل لة م يام بسلس نحو الق ذا ال ى ه  عل
 .المطلوبة لنشاطات األعمال
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يرة   إلمن أجل ا  يات الكب تفادة من اإلمكان يلة  الواعدةس بات قل ناك عق ية، ه نها  للقطاعات اإلقتصادية اليمن ، ولك

ائكة،  من ضمن  .  ةعالوة على المشكالت الخاصة بكل قطاع على حد        ت التي تواجهها آل القطاعات     متعلقة بالسياسا  ش
ية                  ية التحت ى خدمات البن ية الحصول عل ة إمكان ك خدمتي الكهرباء والنقل          (الحواجز الهام ا في ذل املة بم ، وغياب  )ش

نظام المالي       ن، وضعف ال كفاءة في هذه المجاالت سيعمال على      وبالتالي، فإن تشجيع المزيد من المنافسة ورفع ال       .  األم
و      يق نم ية بياناً   ًةي وتعرض المصفوف    إقتصاد تحق  باإلصالحات المقترحة في السياسات واإلجراءات المطلوبة في     التال

تلفة في ظل ا           ابقة         إلالقطاعات اإلقتصادية المخ نة في الفصول الس تنتاجات المبي د تكون قائمة اإلصالحات       .  س نما ق بي
ذه   او امل                 إلجراءات ه يذها بالك د ال يكون تنف ا، وق ى حد م ة إل نًا في  طويل  المدى القصير والمدى المتوسط، إال أن ممك

رز     الحكومة الفوري ويبنغي أن يسبق      إهتمام اإلصالحات في السياسات التي لها أولوية تستدعي         ت بعض المصفوفة أب
 .تباعها لكل ما هناك من إصالحات مقترحة أخرىإ
 

ية اإلصالحات الرئيسية المقترحة وآانت قد شرعت في                 من حسن الحظ، أن ال        درك أيضًا أهم ية ت ة اليمن حكوم
ك اإلصالحات          تعامل مع بعض تل توقع أن اإلصالحات التي تم التصور لها في المصفوفة                   .  ال إن من الم ك، ف ع ذل وم

متواصلة لتلك اإلصالحات   لتزام سياسي قوي ومتابعة     إ وتتطلب   تحتاج إلى وقت طويل، في ظل القيود الموجودة حالياً         
 .على المدى القصير والمدى البعيد على حد سواء



 خطة العمل لتقليل القيود في القطاعات اإلقتصادية
 

 الفقــر بمعدل عالي ومستديم للتخفيف  من  إقتصادي ضمان  نمو:  الهدف الرئيسي
  اإلمكانيات  الرئيسية  القيود الرئيسية ف الخطة الخمسية الثانية أهدا  مالحظات وتعليقات  سياسات وإجراءات مقترحة إصالحات ذات أولوية

 القطاع الزراعي. ١
ناجمة عن   ز ال ية الحواف ير بن تغي

عار  إلا ي األس تالالت ف ثًال(خ  م
يف   ية  إتكال ياه المتدن ستخراج الم

راً   لدعم أسعار الديزل وأسعار      نظ
 .التعريفة الكهربائية المتدنية

 

ري م  )  ١( اءة ال ع آف ية رف بتها الحال ٤٠ (ن نس
ز) ٢(؛ )% ية    النتعزي ير المزرع اطات غ ش

ار؛   روية باألمط يل الم ر ) ٣(والمحاص تطوي
وارد المائية وتحسين وسائل     وإعادة  ستعاضة إ الم
ئة األحواض المائية الجوفية     لتقنيات  اللجوء و  تعب
إنشاء المزيد ) ٤(؛ ًاحصاد المياه المجدية إقتصادي

واجز المائية والقنوات   من السدود الصغيرة، والح   
ية ادةبغ ياه؛   زي ادر الم اءة إدارة مص ) ٥( آف

ل      ن أج احلية م ناطق الس ية الم ي تنم راع ف اإلس
تشجيع انتقال السكان من المناطق التي تعاني من    

ح ال ياه؛ ش اد  ) ٦(م ات اإلرش ين خدم تحس
يطري   ي والب ي ثًالم(الزراع ين  ف بذور  تحس ال

ميد ائل التس ي) ووس ادة من أجل ضمان تحق ق زي
ية ؛  توى اإلنتاج ي مس ا ) ٧(ف ائر م يض خس تخف

د الحصاد؛ يل  ) ٨ ( وبع ادة تأه جيع إع م وتش دع
المدرجات الزراعية وتحسين إدارة مساقط المياه       

 .األحراج/ والغابات

 أن المستهدف في الخطة الخمسية الثانية        
يمة المضافة في القطاع الزراعي        نمو الق  ل

يس التار   رتفعًا بالمقاي بدو م ك  ي ية وذل يخ
.  لألهداف العالية جدًا لنمو القطاع السمكي 

ودة      داف المنش يق األه ن تحق ن الممك وم
اتج القطاع الزراعي غير السمكي           نمو ن ل

في السنة فيما لو تمت إزالة    % ٦٫١بنسبة  
ت     اع، ورفع ي القط ودة ف يود الموج الق
ي  ن األراضي الت تويات المحصول م مس

احة تل    عت مس ات، وتوس زرع بالق ك ال ت
بط  م ض ي، وت ار األراض ة وأنتش زراع

 .القات وتم تحسين إدارة الري
 

د    يق مع ة لتحق دف الخط بة  لته و بنس  نم
نة، خالل الفترة       % ٦٫٧ -٢٠٠١(في الس

يق األمن الغذائي     )م٢٠٠٥ .  ، لضمان تحق
ادرات   رفع الص ًا ل ة أيض دف الخط وته
يف   ن وتخف ول المزارعي ية ودخ الزراع

 .نسبة البطالة في القطاع

رة محصولية آبيرة      ) ١( تصل إلى ما   (ثغ
بتها  يل % ٦٠نس بعض المحاص ) ٢(؛  )ل

دودة؛    ية مح وارد مائ ف ) ٣(م نص
تمد على الري من          المساحة المزروعة تع

ورة   تعرض لخط ار وت ة إحاألمط تمال قل
ار؛  ة  ) ٤(األمط كلة محدودي اقم مش تف

تجرد    ية ب الحة للزراع ي الص األراض
) ٥(لحيازات؛  االغابات ولتصحر وتجزئة    

ادة  ة إزي ار زراع اتنتش ؛  الق
ع     ) ٦( رتفع والتوس كاني م و س دل نم مع

ريع؛  ري الس ائل ) ٧(الحض يادة الوس س
يدية؛      ائر عالية  ) ٨(الزراعية التقل ما  لخس

يراً  اد؛ وأخ د الحص يق ) ٩ (بع تع
اع  الصادرات الزراعية     األسعار في    إرتف

األسواق الجنوبية وعدم وجود رقابة على       
 .مستوى الجودة

وارد سمكية     )  ١(  -٢(راجع البند رقم    [م
اه)١ زراعة )  ٢(؛  ]أدن م ل س مالئ طق

يرة؛   يل آث ث   )  ٣(محاص ت ثل ا زال م
زراعة ال  الحة لل ي الص احة األراض مس

تخدم؛  تملة )  ٤(تس يات مح ود إمكان وج
يدة للتصدير نظراً      ربها من األسواق      ج  لق

ية؛  ة   )  ٥(الخليج يات هائل ود إمكان وج
ن    ية م رفع اإلنتاج الحة  ل ي الص األراض

ل  ي ظ زراعة، ف يةلل ية اإلنتاج  المتدن
ناطق؛       ية الم ي أغلب يل ف م المحاص لمعظ

يرًا ن )  ٦ (وأخ ناف م ود أص وج
ية    هرة العالم يل ذات الش ثالً (المحاص ، م

 ).البن العربي

  قطاع األسماك١-١
زون   يم المخ ة لتقي راء دراس إج
دوى     دى ج يم م مكي وتقي الس

نح تراخيص ا اليب م اد صطيإلأس
ياً  بعة حال تائج   المت وء ن ى ض  عل

 .الدراسة

ر   ) ١( مكية وتطوي وارد الس ين إدارة الم تحس
غيرة؛    مكية ص اطات س ويق  ) ٢(نش ز التس تعزي

بكات تسويق الصادرات؛  ة ش ين ) ٣(وتقوي تحس
ية    ز البحث اهد والمراآ زارع لأداء المع تطوير م

ماك؛   ة األس ية وزراع ثة لترب ين ) ٤(حدي تحس
اطات ال رقابة، و إدارة النش مكية وال تغالل إس س

ثروة  تإال ليمًاًالغالس تلوث و   س ن ال تها م ، وحماي
إزالة القيود على قيام    ) ٥(ستغاللها؛  إاإلفراط في   

ية     ية األساس ية التحت ير البن اص بتوف اع الخ القط
بريد، والتخزين،      ثًالم (والتسهيالت    ، منشئات الت

نقل ائل ال ريعات، ) ٦(؛  )ووس ل التش تعدي
نظم المتعلقة با   واإلجراءات    صطياد السمكي  إلوال

تجاري؛   يدي وال بة   ) ٧(التقل ر لمراق اد مخاب إيج
ية   يد الرئيس ز الص ي ومراآ ي الموان ودة ف الج

ية؛  و  ا ودة الدول تويات الج ى مس ) ٨(لوصول إل
تحسين قدرات قوات حرس السواحل في المراقبة  
يش البحري لمنع القرصنة األجنبية وإيقاف        والتفت

 .الستغالل والتلوثاإلفراط في ا

ك بشرط  ية، ولكن ذل داف واقع بدو األه ت
عار   ي األس ادة ف ى زي تم الوصول إل ه ي أن
من خالل تحسين مستوى الجودة أو آليات       

تاج   يف اإلن ويق وتخف دالتس ير المرش ، غ
رد ًالفض ادة الصيدا عن مج ن .  زي إن م

زون      يم للمخ يام بتقي ات الق م األولوي أه
ة  ع خط زونإلووض تغالل المخ  س

 .السمكي

بر الخطة الخمسية الثانية قطاع الثروة        تعت
السمكية من القطاعات الواعدة بإمكانيات       
ناتج      رتفعة لل دالت م يق مع تملة لتحق مح
يق      ى تحق دف إل ي وته ي اإلجمال المحل

اتج الق  ي ن و ف دل نم بة طاعمع % ١٣ بنس
ترة    الل الف نة خ ي الس .  م٢٠٠٥-٢٠٠١ف

ناتج السنوي م          رتفع ال ن والمستهدف أن ي
 ٢٤٨ إلى   م٢٠٠٠ ألف طن في عام      ١٥٥

ي  اع ف هام القط زيادة إس ط ل ف، يخط أل
ي     يبه ف ن نص ي م ي اإلجمال ناتج المحل ال

ام  بة م٢٠٠١ع بالغ نس بة % ١ ال ى نس إل
 .م٢٠٠٥بحلول العام % ١،٦

اطات    ) ١( ية لنش ية التحت ة البن محدودي
ثروة السمكية      اء، موانئ     (ال مراآز اإلرس

ب رف ت ج، غ انع ثل غيرة، مص ريد، ص
ع  زاداتلومواق ية  ) لم ات أساس وخدم

رورية ل يادض ير ) ٢(ن؛ يلص دم توف ع
ات   ائيات ومعلوم ية، وإحص يانات أساس ب
ثروة  ي قطاع ال توفرة ف وارد الم حول الم

مكية؛  ثروة   ) ٣(الس اءة اإلدارة لل دم آف ع
تشريعات ) ٤(السمكية واألحياء البحرية؛    

ونظم غير مكتملة لتنظيم الصيد الساحلي        
تجار  ذي يؤدي  لإلفراط في        ال ي، األمر ال

) ٥(ستغالل والصيد غير المشروع؛    اإل
غياب ضوابط على  الجودة في النشاطات     

مكية؛  اريح  ) ٦(الس نح تص ية م عمل
 ليست مبنية على    لالصطياد السمكي حالياً  

ها حول المخزونات؛    بإحصائيات موثوق    
تابعة  ) ٧( ات ال عف أداء المؤسس ض

 .للقطاع السمكي

مكي   ي)  ١( زون الس م المخ در حج ق
ي    وجود مياه  ) ٢( ألف طن؛        ٨٥٠بحوال

وجود موارد  ) ٣(دافئة على مدار السنة؛       
اق     واحل وأعم ي الس ة ف مكية هائل س

بحار؛   ثروة  ) ٤(ال ن ال زون م ود مخ وج
يمة العالية        مثل الشروخ  (السمكية ذات الق

بري     رك، والجم مك الدي ري، س الحج
بح   ياء ال ن األح تلفة م واع مخ رية وأن

يقة  يوجد مجال لإلنتاج   ) ٥ (  وأخيراً  )العم
زراعة      اطات ال الل نش ن خ مكي م الس

 .المائية  والزراعة البحرية
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اع     .راجع الفصول الواردة أدناه ي القط ية ف رح اإلصالحات الرئيس م ط د ت لق
تغالل  ى االس تؤدي إل ي س ناعي، الت الص

 .  لإلمكانيات الواعد أدناه

ا ت ية   إن م ية الثان ة الخمس تهدفه الخط س
يمة المضافة في القطاع             و في الق من نم

، على الرغم   الصناعي تعتبر متدنية جداً   
دالت  عت مع د وض ة ق ن أن الخط م
نمو لبعض القطاعات الفرعية        رتفعة لل م

ناعية  اع  (الص ية، قط ناعية التحويل الص
 ).البناء والتشييد والكهرباء والمياه

ية الث ة الخمس دف الخط ادة ته ى زي ية إل ان
دل   ناعية بمع اطات الص و النش % ٣،٠نم
ن    ا بي ترة م الل الف نة، خ ي الس -٢٠٠١ف

 .م٢٠٠٥

وجود صعوبة في الحصول على التمويل       
از؛  إل وارد الغ تغالل م عف ) ٢(س ض

يق   ز وضعف المؤسسات تع إطار الحواف
ية؛   ناعية التحويل اطات الص ) ٣(النش

يف    اع تكال ية وإرتف ية التحت عف البن ض
تاج؛  اإل ائية   ) ٤(ن ة القض عف األنظم ض

 .نشاطات الصناعيةالوالقانونية ال يشجع 

ستكشافات إلحتماالت واعدة    إتوجد   )  ١(
نفط والغاز؛       دة لل حتماالت إتوجد  ) ٢(جدي

ن؛     ال التعدي ي مج دة ف د  ) ٣(واع توج
ناعة   اطات الص ي نش تملة ف يات مح إمكان

ية    ثالًُ (التحويل في )  في صناعة المالبس    م
ود   ل وج ة  ظ ية وعمال وارد الطبيع  الم

ى       ية للوصول إل يرة ورخيصة  وإمكان وف
 .األسواق اإلقليمية والدولية

  قطاع النفط١-٢
راجعة  ي   إم ارآة ف يات المش تفاق

برة المكتسبة   ي ظل الخ تاج ف اإلن
ابقة وا تجارب الس تفادة إلمن ال س

ك      دول األخرى، وذل من تجربة ال
ذب     توى ج ين مس ل تحس ن أج م

تثمارا ي إلس ي  ف اع النفط القط
ية   رآات األجنب ذب الش ولج

 .لإلستثمار في القطاع

ال ا    ) ١( افية للنفط لتغطي آافة   إلتوسيع األعم ستكش
ناطق    م التوقيع على   احل، خاصةً  والس و  الم ا ت  بعدم

ية السعودية؛              إ ة العرب ع المملك ية الحدود م ) ٢(تفاق
رفع قدرات اإلشراف على إنتاج النفط وعلى التحكم        

ه ى تنب يمه؛  وعل اص  ) ٣(ظ اع الخ جيع القط تش
ه       ى وج اع، وعل ي القط تثمار ف ى اإلس ي عل المحل
ول      ي حق ات ف م الخدم ال تقدي ي مج وص ف الخص

نفط؛  ال  ) ٤(ال ي مج درات ف ين الق ر وتحس تطوي
ية؛    واق الخارج ي األس نفط ف ويق ال يد ) ٥(تس ترش

تجات النفطية وتحسين آفاءة           ستخدامها إالطلب للمن
م ة الدع ن خالل إزال تجات؛  م تلك المن يام ) ٦( ل الق

ي تعتمد على مشتقات            اء الصناعات الت بتشجيع إنش
توجه      ية ال طة، بغ ية أو متوس الت أول ية آمدخ نفط
يرات      يق توف ادية وتحق ائدة اإلقتص ع الف و رف نح

اد اع    إقتص ثل قط رى م ات األخ ع القطاع ية م
 .الصناعات التحويلية

ي    ) ١ ( نظر ف ادة ال ة إلع ناك حاج ه
ة الخمسية الثانية على ضوء توقعات الخط

تاج النفطي   ول اإلن دة ح ات الجدي المعلوم
في  تغييرات منعالوة على ما هو متوقع   

نفط؛  عار ال ب ) ٢(أس رعة التقل ع س م
تويات      بوط مس نفط وه عار ال ية ألس العال
اإلنتاج، ال بد من توفير اإليرادات النفطية 

تثمارها تدريجياً     في نشاطات طويلة    أو إس
دى وعال ردود؛ الم بوط ) ٣(ية الم إن ه

 على الدخول القيمة المضافة لم يؤثر سلبيًا
ير          ون له بعض التأث د يك ل ق ب، ب فحس

ن   ي م ير اإلاإليجاب اطات غ تبدال بنش س
ية  رًا(نفط نفط  نظ عار ال ي أس  للتدن

 . )وانخفاض لحالة المرض الهولندي

أن      ترض ب ية تف ية الثان ة الخمس إن الخط
اع النف  افة للقط يمة المض تظل الق ي س ط

ترة الخطة، وذلك نتيجة          ناء ف نخفاض إلأث
توقع من الحقول المنتجة حالياً         تاج الم  اإلن

دل ( نة% ٢،٥بمع ي الس دث ) ف وأن يح
ن ا تاج م ي اإلن افة ف افات إلإض ستكش

دة  بة (الجدي ن   % ١٢،٥بنس نة ع ي الس ف
ام  تويات ع ترض أن )م٢٠٠٠مس ، وتف

 ٢٢ إلى   ١٨أسعار النفط ستتراوح ما بين      
 . للبرميل الواحد أمريكيًادوالرًا

ل    )  ١( يام بعم ي الق عوبات ف د ص توج
تاج النفطي بالنسبة         تقبلية لإلن رات مس تقدي

يًا ة حال ول القائم دة؛  للحق ول الجدي  أو الحق
ه  ) ٢( ى وج نفط، وعل عار ال ب أس تقل

داث  د أح وص بع بتمبر ١١الخص  س
ية  ) ٣(؛ ٢٠٠١ درات محل ير ق دم توف ع

يات مسح وتنقيب؛    يام بعمل سيطرة ) ٤ (للق
شرآات النفط األجنبية في مجالي التنقيب       

تاجه؛   نفط وإن ى ال ي  ٥(عل ع األمن  الوض
ى  ي تاج، وعل تويات اإلن ى مس ر عل ؤث

ل    نفط وتجع ب ال وط أنابي المة خط س
ي ا ترددة ف ية م تثمارالشرآات األجنب  إلس

نفط؛    اع ال ي قط ادرات  ) ٦(ف ز الص ترآُّ
يوية      دول اآلس ي ال ية ف ية النفط اليمن

 .ورة بسرعةالمتط

ياً    نفط حال دة لل زونات المؤآ در المخ  تق
ي ي٢٫٨بحوال يون برم ك، . ل بل ع ذل وم

تماالت إلفا دة،  إلح دة واع افات جدي آتش
ى    يع عل م التوق ا ت ة بعدم ية  إخاص تفاق

الحدود مع المملكة العربية السعودية، فما       
م يتم        ناك أراضي ل ستغاللها بعد إزالت ه

د تسمح التقنيات في المستقبل        ستفادة إللوق
عب    ة يص ية وغازي زونات نفط ن مخ م

 .الوصول إليها حاليًا

  قطاع الغاز٢-٢
ترويج    و ال ود نح يف الجه تكث
ي   ي ف از الطبيع ويق للغ والتس
راجعة    يام بم ارج والق الخ

 .الترتيبات القائمة

تشجيع إنشاء محطات توليد آهرباء تعمل بالغاز          
ل     انع وآ يا والمص نها حال ودة م تحويل الموج ول

زل الو ود الدي تخدام وق ن اس ية م دات اإلنتاج ح
دالً     ي ب از الطبيع تخدام الغ ى اس ازوت إل  والم

 .عنهما

تعرض لها              ي ي نة الت يود الراه في ظل الق
ون   أن يك رجح ب ه ال ي از، فإن اع الغ قط
ير ملموس على النمو           از أي تأث لقطاع الغ
ة    يذ الخط ترة تنف الل ف ادي خ اإلقتص

 .الخمسية الثانية

ة الخ  دف الخط ن  ته ية لتأمي ية الثان مس
يذ  ية لتنف وارد المال ى الم ول عل الحص
زيادة   ال ول از المس دير الغ روع تص مش

االت   إلا ي مج از ف ي للغ تهالك المحل س
 .توليد الطاقة الكهربائية والصناعة

ن دول    ) ١( ة م ة قوي ن منافس ه اليم تواج
أخرى من منطقة الشرق األوسط وشمال        

ي     ية تحت ا بن د لديه ي توج يا والت ة أفريق
تطورة  ثًال(م ان م ر وعم ) ٢(؛  )، قط

يتطلب مشروع تصدير الغاز موارد مالية      
يرة    يون  ٥(آب عدم ) ٣(؛  ) أمريكي  دوالً بل

 . الغازتصديروجود أسواق مؤمَّنة ل

ي   از بحوال زونات الغ در مخ  ١٥-١٢تق
 . قدم مكعببليون

  قطاع التعدين٣-٢
ياً  ي محل ع األمن ين الوض  تحس

ث( وًالم ي الج ي محافظت ف  ف
 ).ومأرب

داد خرائط    )١( ية، وإع إجراء مسوحات جيولوج
ية  زونات المعدن يم للمخ يام بتقي ية والق معدن

تماالتإلوا ادن    لإلح تجاري للمع تغالل ال س
ريعي  ) ٢(؛ اتوالخام ار التش توى اإلط ع مس رف

والمؤسسي لتنظيم الكشف عن المعادن والموارد        
ائية؛      ية التحتية    )  ٣(الصناعية واإلنش ئة البن ، تهي

زونات    يها مخ د ف ي توج ناطق الت ي الم خاصة ف
ين   ية تحس دة، بغ ية واع تخراجإمعدن  ،هاس

ة   داف الخط تحقق أه رجح أن ال ت ن الم م
ذا القطاع ما لم تبذل جهود جادة إلز          الة له

ة   ى إعاق ل عل ي تعم ددة الت يود المح الق
ادن مثل الهموم حول      نشاطات قطاع المع
رق،    بكات الط ي، وش ع األمن الوض
ايا    ية وقض وق الملك ي حق وح ف والوض

 .األراضي

ادة   ى زي ية إل ية الثان ة الخمس دف الخط ته
٠٫١نصيب قطاع استخراج المعادن إلى        

ز   %  ي وتعزي ي اإلجمال ناتج المحل ن ال م
ي  هامه ف ناطق    إس ي الم ية ف ية التنم  عمل

التي اآتشفت فيها معادن وفي خلق فرص       
ل دل .  عم يق مع ى تحق ة إل دف الخط وته

اع  و لقط بة إنم ادن بنس تخراج المع ١٠س
 .في السنة% 

ية   ) ١( وق الملك ى حق زاعات عل ود ن وج
يم  ة وتنظ ن واألنظم ي القواني وغموض ف

ية و   ضعف ) ٢(ألراضي؛  استخدام  إالملك
الت    بكة المواص ناطق   ش ط الم ي رب ف

رى،   نافذ األخ ئ والم ية بالموان اإلنتاج
ى  افة إل اعإض نقل؛ إرتف يف ال ) ٣( تكال

ي   ع األمن تدهور الوض نزاعات الم وال
وارد؛ ي والم ول األراض ية ح )٤(القبل

ب     ن الذه دة م زونات واع د مخ  توج
ادن   ن المع يرها م ن وغ ث(والبالتي ، ًالم

ت  رخام، والبازل بس وال خإ، الج ا ).  ل وم
يها  تم ف م ي يرة ل ناطق آث ناك م ت ه زال

 .  التنقيب
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ياً     إ ا محل ى الخارج؛      ستغاللها ونقله تنفيذ ) ٤( وإل

تثمار  رص اإلس ول ف ثف ح رويج مك رنامج ت ب
 .الموجودة في قطاع التعدين

ل    ن أج ترويج م عف ال تذاب إض ج
تثمار اطات   إس ي نش رة ف ية مباش ات أجنب

 .ستخراج المعادنإ
  المياه والكهرباء٤-٢

إصالح المؤسسة العامة للكهرباء    
يق   مان تحق ية  إلض تدامة مال س

عار    ريفات األس راجعة تع وم
 .لمرافق الخدمات العامة

ات القطاع الخاص في مجالي     مارإستثجذب ) ١(
إمداد و آذلك  الطاقة الكهربائية عوتوزي توليد

إعطاء مزيد من اإلهتمام إلعادة ) ٢(المياه؛ 
إدخال مبدأ  ) ٣(التأهيل للشبكات القائمة؛ 

إعطاء ) ٤(ض الكلفة في مجال إمداد المياه؛ ويتع
كهربة الريف للمناطق ذات الكثافة  لأولوية عليا 
 تقوية القدرات اإلدارية والمالية) ٥(السكانية؛ و

للسلطات العامة النشطة في القطاع  /للهيئات
 .ستدامة في المستقلإللضمان قدرتها على ا

ى      ب عل ي الغال داف ف ذه األه تمد ه تع
تثمار يةات حكإس بب أن  وم ك بس  وذل

ام  اع الع و القط اطات ه ير للنش إن .  المس
ياه  تاج الم ي إن ارآة القطاع الخاص ف مش

رب  زويدهما وتوزيعهما ستعمل     والكه اء وت
 على تحقيق أهداف الخطة

ع      ى رف ية إل ية الثان ة الخمس دف الخط ته
اتج بة ن اع بنس نة % ٧،٥  القط ي الس .  ف

ى توسيع التغطية إلى ما           فالخطة تسعى إل
بتهم    يف فاقد       % ٤٠نس من السكان، وتخف

بة    ى نس يار إل ة  %.  ٣٣الت ا أن الخط آم
ر ب    ياه لألس زويد الم رفع ت ط ل بة تخط نس

 .في السنة% ٩،٥

ي   ) ١( ة عال اقد طاق ام  % ٣٨(ف ي ع ف
القدرات المالية واإلدارية )  ٢ (؛)م٢٠٠٠

تكلفة تشغيل عالية وعدم  ) ٣ (؛في القطاع  
درة في جباية اإليرادات      صعوبة ) ٤( و ؛ق

ربة الريف لتشتيت السكان في وحدات        آه
 .صغيرة

 
 

تملة    ة مح يات هائل ناك إمكان تخدام إله س
از في تول      رباء وذلك من خالل      الغ يد الكه

تعمل     ة ل يد القائم ات التول ل محط تحوي
 .بتوربينات غازية

  قطاع الصناعات التحويلية٥-٢
ية   ية األساس ية التحت ين البن تحس
ة    رافق العام ات الم وخدم
تطوير   ة ل رورية المطلوب الض

 .القطاع الصناعي

مدى جدوى تأسيس مناطق صناعية دراسة ) ١(
تغيير ) ٢(دمات وتسهيالت؛ حرة بما تحتاجه من خ

إطار الحوافز بغية تشجيع الصناعات ذات الكثافة 
إعادة ) ٣(؛ ) قانون اإلستثمارًالمث(في العمالة 

النظر في القوانين واألنظمة المتعلقة بالنشاطات 
تحسين القدرات على ) ٤(الصناعية وتبسيطها؛ 

مراقبة المعايير والضوابط الصناعية وتنفيذها، 
ين مستوى الجودة وحماية المستهلكين؛ لضمان تحس

تبسيط اإلجراءات الخاصة بالتصدير وإزالة   ) ٥(
القيود اإلدارية التي يواجهها المصدرين وتحسين 

مساعدة ) ٦(الحوافز المشجعة للتصدير؛  
الصناعات الصغيرة والمشروعات الحرفية من 
خالل برامج تدريب والترويج لمنتجاتها وتسهيل 

إعادة ) ٧( لتمويل نشاطاتها؛ الحصول على قروض
توجيه مخرجات النظام التعليمي بما يلبي طلب 

 والمهارات والمؤهالت لدي القطاع اتالتخصص
الخاص عالوة على زيادة التنسيق بين المصنعين 

ات خارجية إستثمارجذب ) ٨(ومعاهد التدريب؛ 
تعزيز لية مشترآة إستثمارمباشرة وتشجيع فرص 

يف القيود التي تعيق الحصول نقل التكنولوجيا وتخف
تطبيق المعايير واإلجراءات ) ٩(على قروض؛ و

الدولية لحماية المستهلكين والبيئة ولرفع قدرة 
 .الصناعات اليمنية على المنافسة

ى     يرا عل داف آث ل األه يق آ توقف تحق ي
اع   ا القط تعرض له ي ي يود الت ة الق إزال
راء      تجارة، وإج تحرير لل ن ال زيد م والم

ينات ف رافق، تحس ية والم ية التحت ي البن
ية  ة القانون ي األنظم ينات ف وتحس

ائية ي    .  والقض دة ف ات واع ناك توقع وه
بغ لتصدير منتجاتها          ة والت صناعة األغذي
ى دول مجلس التعاون الخليجي والدول         إل

ناك  ية، وه دة إاألفريق يدة واع تماالت ج ح
ناعة  واد وص س، وم ناعة المالب ي ص ف

ال  اث واألعم ناء واألث بب الب بية بس الخش
تلك اليمن من ميزة أفضل بالمقارنة           ا تم م

ك الصناعات     وستكون اإلمكانيات  .  في تل
ر المنطقة الحرة           ع تطوي دة أفضل م الواع

وإلى اآلن، فإن اليمن لم يستغل      .  في عدن 
تجاته  دير من ال تص ي مج ه ف د قدرات بع

 .الصناعية

ى تحقيق          ية إل تهدف الخطة الخمسية الثان
يمة الم و للق ناعي  نم اع الص افة للقط ض

ي بمعدل يزيد على       في السنة  % ٩التحويل
دل   ( للصناعات التحويلية غير   % ١٠ومع

ر دل تكري نفط، ومع تكرير ل% ٧٫٥ ال
نفط  ا أنها تهدف إلى زيادة نصيب       ).  ال آم

ناتج    ي ال ية ف ناعات التحويل اع الص قط
بة     ن نس ي م ي اإلجمال ي % ٧٫٥المحل ف

  .م٢٠٠٥في عام   % ٨٫٨ إلى   ٢٠٠٠عام  
وتسعى الخطة أيضًا إلى تشجيع وإعطاء        
ى   ديرية وإل ناعات التص ز للص حواف
غيرة  ناعات الص ر الص جيع تطوي تش
ية خلق فرص           ك بغ يدوية وذل ية ال والحرف

 .عمل والتخفيف من الفقر

اع ) ١( يف اإلنتاج نظرا    إرتف  لضعف  ً تكال
ية   ية التحت ثًال(البن ي،  م داد الكهربائ  اإلم

اري ياه والمج ا) والم نقل وإرتف ة ال ع تكلف
رًا رق   نظ بكات و الط عف الش  لض
اع؛     واإل ي القط ود ف تكار الموج ) ٢(ح

ية     وادر المهن ية للك توى اإلنتاج ي مس تدن
ية؛  ائع    ) ٣(والفن وق بالبض راق الس إغ

ادل؛     ير الع نافس غ ب والت ) ٤(والتهري
ائية  ريعية والقض ة التش عف األنظم ض

ة والضبطية؛       الهموم بسبب  ) ٥(واإلداري
ع ا ي؛  الوض توى ) ٦(ألمن ي مس تدن

ي؛   ب المحل وى  ) ٧(الطل ود الق دم وج ع
رة و ة الماه اعالعامل ة إرتف ة العمال  تكلف
ية الماهرة؛      صعوبة الحصول   ) ٨(األجنب

روض، وعدم وجود تمويل بأجل         ى الق عل
ل وأسعار فائدة مرتفعة،         إرتفاع) ٩(طوي

ريبية؛  و   ب الض ايقة ) ١٠(النس مض
 .البيروقراطيين الحكوميين

ير   ) ١( و وف ى نح ام عل واد خ ود م وج
ماك،   ( ه، أس ية، فواآ تجات زراع من

ادن ير   ) ٢(؛  )ومع كان آب دد س ود ع وج
دول الخليج األخرى؛         ة ب توفير ) ٣(مقارن

تتمتع البالد ) ٤(عمالة بتكاليف منخفضة؛ 
ع  تراتيجي إبموق ت(نقل للس ا  ) ترانزي م

يا وأوروبا، ومنطقة           ن جنوب شرق آس بي
رن األ يج والق يرًاالخل ي؛  وأخ ) ٥ (فريق

دن    ي ع رة ف نطقة الح يس الم ع (تأس م
 ).وجود البنية التحتية الالزمة

  قطاع البناء والتشييد٦-٢
ة  امل لمعالج رنامج ش ورة ب بل
ية األراضي، وصكوك  قضايا ملك

 .الملكية والسجل العقاري

ة      ائية وتقوي ية والقض ة القانون الح األنظم إص
 .التطبيق لقواعدها

ن رغم م ى ال تملة عل يات مح ود إمكان  وج
يدة و ناء  إج ال الب يرة ألعم ياجات آب حت

ي  نمو المنشود ف يق ال إن تحق ييد،  ف والتش
بدو تحدي       ما لم تتم معالجة     ًا آبير ًاالخطة ي

 .قضايا األراضي وحقوق الملكية

ى تحقيق          ية إل تهدف الخطة الخمسية الثان
يمة المضافة في مجال البناء           ادة في الق زي

بة ييد بنس ع % ١١ والتش نة ورف ي الس ف
ن    ي م ي اإلجمال ناتج المحل ي ال هامه ف إس

بة  ام % ٤٫٢نس ي ع بة م٢٠٠٠ف ى نس  إل
 . م٢٠٠٥في عام % ٥٫٥

ية،  وق الملك يم لحق ود أي تنظ دم وج  ع
ارات   إو يازة العق ي، وح تالك األراض م

ارات،   جيل العق ية وتس كوك الملك وص
ن  يق القواني عوبة تطب ى ص الوة عل ع

 .واألنظمة

ود م) ١( يدة  وج ودة ج ناء ذات ج واد ب
يد  بي  ةوزه تكلفة نس ود  ) ٢(؛  ًا ال وج

ية في مجال البناء والتشييد؛           ارات عال مه
ي    ) ٣(و  ناعية ف اطات الص ع النش توس

 .مجال مواد البناء
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 قطاع الخدمات.  ٣

تحسين البيئة التنظيمية في مجال     
 .الخدمات

ن   .أدناه) ٤-٣(و) ١-٣(راجع البندين رقم  دل ال بدو أن مع ات  ي اع الخدم مو لقط
ا، ويتوقف تحقيقه على          ًاطموح  ى حد م  إل

ئة    ي بي الحات ف ن اإلص دد م راء ع إج
 .نشاطات األعمال والنشاط اإلستثماري

اع  افة لقط يمة المض رتفع الق توقع أن ت ي
بة      في السنة في الخطة    % ٨الخدمات بنس

ية ولزيادة إسهامه في الناتج         الخمسية الثان
ي اإلجمالي من نسبة       في عام  % ٣٠المحل

 .م٢٠٠٥في عام % ٤٣ إلى نسبة ٢٠٠٠

(ضعف األنظمة القانونية والقضائية؛        ) ١(
تحرر    ) ٢ راءات ال ن إج رغم م ى ال عل

ية،   راءات التنظيم ي اإلج دد ف يف التش وتخف
اع  ي القط ود ف تكار الموج إن االح ق يعيف

اص؛     اع الخ ارآة القط عف ) ٣(مش ض
يات      تويات عمل ي مس ي وتدن نظام المال ال

ا  عدم توفير المهارات   ) ٤(طة المالية؛     الوس
المالية لتقديم خدمات مالية ذات مستوى عال 

ودة؛    ن الج وتد) ٥(وم ي  ره  الوضع األمن
 .في محافظات آثيرة

ال       ي مج دة ف تماالت واع ن اح دى اليم ل
ي     ا الجغراف ر موقعه ياحة، ويوف الس
إمكانيات محتملة جيدة في مجال الخدمات      

نقل  ات ال تجارية وخدم ال  .  ال ناك مج وه
زيادة مساهمة الخدمات المالية في         واسع ل
توى      ى المس ي عل ي اإلجمال ناتج المحل ال

ي  ال   (الكل رفي ومج ال المص ي المج ف
 ).التأمين

  قطاع السياحة١-٣
تحسين األمن للمسافرين، وعلى       
ناطق  ي الم وص ف ه الخص وج
ياحية  ناطق س ددة آم المح

كلة  ة مش تطاف إومعالج خ
 .األجانب

ين ) ١( اطات   تحس اندة والنش ية المس ية التحت البن
ياحة؛    بطة بالس ات   ) ٢(المرت يم سياس ادة تقي إع
نقل وتسهيل إمكانية     الشرآات األجنبية    إستخدام ال

ية   واء اليمن فر  للألج يف الس ر (خفض تكال تحري
نظر في رسوم النزول،              ادة ال نزول، إع وق ال حق

تح    ال ية وف تأجرة الجماع رحالت المس ماح لل س
ن المط زيد م يةم ة الدول ) ٣(؛ )ارات للمالح

ستمرار المشارآة في المعارض لعرض ما في           إ
اليمن من آنوز ثقافية ومعمارية موروثة ودمجها       

خلق ) ٤(؛  ةبحمالت ترويج سياحي مستهدفة فعال    
ال      ي مج تثمارات ف ذب اإلس ي لج ناخ إيجاب م

ياحة؛  يمة  ) ٥(الس ول ق ية ح ع التوع ر ورف نش
ة ال  ائل المعماري ك بالوس يدية، التمس تقل

ياة  اليب الح ية، وأس يدوية الحرف ناعات ال والص
ة؛  ة    ) ٦(الموروث ن فعال ات وقواني ع سياس وض

ي،     تراث الثقاف ى ال ة عل ئة والمحافظ ة البي لحماي
ئ   أن الهي مان ب ية وض ة  ات الحكوم ة لحماي العام

ية و   دن التاريخ ى الم ة عل ئة، للمحافظ ار لألالبي ث
ر   ن تطوي ن م تاحف، تتمك ات والم  والمخطوط

ا اإلدارية والفنية بما يمكنها من القيام بهذه          قدراته
ام؛  زوار ) ٧(المه وث ال دة مك ة م جيع إطال تش

ج    رص لدم ائهم ف ن بإعط ى اليم ن إل الدوليي
ع ذات     ى مواق زيارات إل ية ب اراتهم العمل زي
ة   ناظر الخالب ي وذات الم ي والبيئ تمام الثقاف اإله

ي( ز الرئيس احلي )المحفِّ ناطق الس ى الم ة ، أو إل
ية  ثانوي(والترفيه ياحي ال تج الس ) ٨(؛ و)المن

الل    ن خ ياحية م اطات الس د النش ين عوائ تحس
ريق   ن ط ية ع الت األجنب رب للعم د التس تحدي
ياحي    تثمار الس ي اإلس ي ف ادة النصيب الوطن زي

رويج    ستخدام مدخالت وإدارة وعمالة محلية،  إوت
 .ودون إضعاف مستوى جودة الخدمات

 أن تتحقق أهداف    ، من الممكن  ًاعموم) ١(
ية فيما لو تمت إزالة           الخطة الخمسية الثان

اع؛   ة للقط يود المعوق ون ) ٢(الق د تك ق
بة  رتفعة بالنس توقعة م داف الم األه
لنشاطات حرآة السياحة الدولية، في ظل        

، فقد بلغ معدل النمو القيود الموجودة حاليًا
ن  عينيات م د التس ترة عق ياحة خالل ف للس

ي حوال رن الماض ي % ٣ي الق ط ف فق
نة؛      م تحدد الخطة أهداف آمية      ) ٣(الس ل
يقة  الل دق ة   خ س القادم نوات الخم الس

يع ( ى توق ا أشارت إل رغم من أنه ى ال عل
ادة في نصيب قطاع السياحة من الناتج       زي

 .)المحلي اإلجمالي

ى ) ١( ية إل ية الثان ة الخمس دف الخط ته
ياحة  و للس يق نم اعم(تحق نادق والمط ) الف

دل  ي% ١١بمع نة؛  ف ا  ) ٢( الس ا أنه آم
ئات     ث المنش ين وتحدي عى وراء تحس تس
درة     ر ق ق تطوي ا يخل ك بم ياحية، وذل الس
اءة    ل بكف اح وتعم درة لألرب توازية، وم م

اد ياحي،  إقتص واء الس ال اإلي ي مج ية ف
ي     ياحي ف ب الس ية الطل ة لتلب والمطلوب

 .المستقبل
 

ع    ) ١( ثل الوض ية م ق هيكل ود عوائ وج
ي  تطافات واإل(األمن ل إخ ار حم نتش
الح ية   ) الس ية التحت ير البن دم توف وع

ياحي؛   اط الس ة للنش دار ) ٢(الالزم إص
ى اليمن من قبل             رات حول السفر إل تحذي

ية؛     دول الغرب ات ال ن حكوم ير م ) ٣(آث
تثمرين   ية للمس ة قانون ير حماي دم توف ع

بات بيروقراطية      مضايقات متكررة   (وعق
ارك والضرائب ئولي الجم بل مس ، )من ق

ب أم  ض    طل ي بع ة ف ابل حماي وال مق
رية؛  ناطق الحض ئة ) ٤(الم تثماربي ية إس

ة  ريك  (صعبة ومعادي ال ش ضرورة إدخ
ى أراضي    عوبة الحصول عل ي، ص محل
ات   رافق الخدم ربط بم يص وال وتراخ

ة  اع ) ٥(؛  )العام  تكلفة تشغيل الفنادق    إرتف
واً   ن ج ى اليم ول إل ذي  والوص ر ال ، األم

االت السياحية؛         امش للوآ ) ٦(يخفض اله
ة    ة المخصص وارد العام ة الم محدودي

ياحي؛   ترويج الس برة  ) ٧(لل عف الخ ض
نادق   ي الف دى إدارات وموظف ؤدي  ل ي

عار     ة باألس ات مقارن عف الخدم لض
ا؛   رتفعة له ي   ) ٨(الم نزول ف دالت ال مع

تهدفة     ياحية المس ع الس ي المواق نادق ف الف
اً     مي وفق ير الموس لبيا بالتغي تأثر س  ت

ية؛   ل المناخ وم  ) ٩(للعوام زايد الهم ت
ي     ي والثقاف تراث التاريخ دان ال بب فق بس

ي؛  و  تدهور البيئ يم  ) ١٠(وال ض الق بع
ية قد تشكل عوائق          ية والثقاف يد الدين والتقال
ية والسياحية          ام بعض األنشطة الترفيه أم

ثال القمار، والمشروبات    (في الشواطئ      م
 ).الروحية، الخ

وجود بيئة جذابة غير ملوثة وتراث        ) ١(
ي  يز ثقاف م إ(متم نظمة األم برت م عت

دن القديمة في           ثقافة الم يم وال تحدة للتعل الم
ن     يد م رموت وزب بام حض نعاء وش ص

ي تراث الحضاري العالم ود ) ٢(؛ )ال وج
ى     له إل تد طو احلي يم ط س م ٢٠٠٠خ  آ

رة؛   ة جزي ى مائ زيد عل ا ي ود م ) ٣(ووج
وجود مناظر طبيعية متميزة ومتنوعة مع      

ن    ريدة م ية ف ئة طبيع ود بي ا وج  نوعه
قطرى ــآبي( رة س ود ) ٤(؛ )ئة جزي وج

رى     مال، والق ي الش ية ف ناطق الجبل الم
نحوتة    نحدرات الم ار، والم ية بالحج المبن

ية بديعة منذ قرون؛         ) ٥(بمدرجات زراع
توي  ي الجنوب تح يقة ف ان عم وجود ودي
يطان    يطها ح احات خضراء تح ى مس عل
رتفعات   ة وتفصلها م ار الملون ن األحج م

ورة؛  يلة  و) ٦(مهج رى جم ود ق ج
اتين نخيل          ا بس تحتضنها الجبال ويواجهه

يفة؛  نها   ) ٧(آث رى يقط دن وق ود م وج
يدية تعكس قرون           ياة تقل سكان يعيشون ح
ائص      ذه الخص ل ه ارة، وآ ن الحض م
تجعل اليمن موقع مستهدف مغر للسياحة        

 .الثقافية والبيئية
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  قطاع النقل والمواصالت٢-٣

إجراء المزيد من التحرر في 
طاع، خاصة في قطاعات الق

المواصالت والنقل الجوي والنقل 
 .البري

ضمان تقديم القطاع الخاص لخدمات النقل ) ١(
ابني "واالتصاالت من خالل مشاريع مثل، 

،  BOO، أو  BOTأو " وشغل وانقل الملكية
مستقلة ) رقابية(إنشاء جهات تنظيمية ) ٢(الخ؛ 

 تحرير ) ٣(ال تعمل في مجال تقديم الخدمات؛ 
القيام ) ٤(التعريفات وأسعار الرآاب في القطاع؛ 

بخصخصة مشروعات القطاع الخاص في   
تقييم مدى ) ٥( مجالي النقل والمواصالت؛

، )للقطارات(جدوى إقامة شبكات سكة حديدية 
لربط مناطق غنية بالمعادن بالموانئ البحرية؛  

ستكمال وصيانة الطرق القائمة قبل  إ) ٦ (وأخيرًا
 .  صيلها بطرق جديدةالشروع في تو

 

 تكلفة النقل وضعف الشبكات إرتفاعإن 
ما يعد من القيود الرئيسية المعوقة للنمو 
اإلقتصادي وتطور القطاع الخاص في 

لذلك، فإنه يجب أن يعطى هذا .  اليمن
القطاع أولوية متقدمة على المدى القصير 

ومن ضمن اإلصالحات الهامة .  والبعيد
لخطة الخمسية من أجل تحقيق أهداف ا

الثانية تخفيف التشدد في النظم وتحرير 
األسعار والتعريفة وأسعار الرآاب، 
وتشجيع القطاع الخاص على تقديم 

 .الخدمات
 

يتوقع زيادة القيمة المضافة في قطاع ) ١(
في % ٩٫١النقل والمواصالت بنسبة 

السنة عبر فترة الخطة الخمسية الثانية، 
في الناتج  ويتوقع زيادة نصيب القطاع 

في عام % ١٠المحلي اإلجمالي من نسبة 
بحلول العام % ١٢٫٢ إلى نسبة ٢٠٠٠
آما أن الخطة أيضًا تهدف ) ٢(؛  م٢٠٠٥

إلى زيادة حرآة الرآاب على الخطوط 
في % ٤الجوية المحلية والدولية بمعدل 

١٠السنة وحرآة الشجن الجوي بمعدل 
في السنة؛  وتخطط الخطة إلنشاء  % 

  آم من الطرق اإلسفلتية ٤،٥٠٠حوالي 
وإلى زيادة عدد التوصيالت لخطوط 
الهاتف إلى ضعفين عددها الحالي، وذلك 

 .قبل حلول نهاية فترة الخطة

تساق المعايير والمواصفات  إعدم) ١(
٢(الفنية ولم تطبق حدود أحمال الطرق؛ 

 ) ٣(عدم وجود صيانة دورية للطرق؛ ) 
ة في زدواجية في الهيئات الحكوميإجود و

حتكار  إوجود) ٤(قطاع النقل البري؛ 
  إرتفاع)٥( ؛)الفرزه (ل النق لمكاتب

لوجود  لحاوياتاتكاليف الشحن وشحن 
عدد محدود من خطوط المالحة 

تقادم أسطول السفن ) ٦(المنتظمة؛ 
عدم وجود خدمات ) ٧(ومعدات الموانئ؛ 
ضعف إرشادات ) ٨(تخزين وتبريد؛ 

م في قطاع الترتيبات، واإلدارة والتنظي
وجود ) ٩(الموانئ والخدمات البحرية؛ 

) ١٠(تصاالت؛ إلحتكار في قطاع اإ
تصاالت والبريد في اإلترآز خدمات 

تصاالت إل تكلفة اإرتفاع) ١١(الحضر؛ 
تصاالت إلنترنت، والهاتف السيار وااإل(

تشتت السكان في ) ١٢(؛ )الدولية
 . مجتمعات محلية صغيرة في الريف

شبكات ل ا مفيدًاا جغرافًيًعتمتلك اليمن موق
وقد تم إنشاء ميناء جديد .  المالحة الدولية

للحاويات ويجري العمل اآلن في إنشاء  
وتمتلك اليمن أربع .  ثالث موانئ إضافية

 ؛) دولية٦منها ستة  (جويعشرة ميناء
 ٥٦٨٥صل طول الطرق اإلسفلتية إلىوو

وهناك مجال . م٢٠٠٠آم في عام 
 مثًال(الت لتطوير خدمات االتصا

الوصول إلى تغطية خدمة الهاتف لتبلغ 
 .)خطين لكل مائة شخص

 

  تجارة الجملة والتجزئة٣-٣
ية  ارات القانون ز اإلط تعزي

 .والقضائية
اد وتطبيق نظم لتنظيم حماية المستهلكين       ) ١( إيج

ية      رية واإلبداع وق الفك ة للحق ع حماي ووض
ية؛     وق الملك اء  ) ٢(وحق ة حتكار والمنافس  اإلإنه

اع؛ و   ن ي القط ة الموجودي ير العادل ) ٣(غ
بطة      ية المرت ية التحت ات والبن ين الخدم تحس

 .بالنشاط التجاري
 

ودة    داف المنش يق األه ن تحق ن الممك م
و تمت معالجة معظم القيود           يما ل للقطاع ف

 .الموجودة في القطاع
 

من المخطط له في الخطة الخمسية الثانية   
ع التجارة  أن ترفع القيمة المضافة في قطا     

بة  تجزئة بنس ة وال نة % ٩الجمل ي الس ف
 .عبر فترة الخطة البالغة خمس سنوات

ية  ) ١( ارات المؤسس ي اإلط عف ف ض
ية؛   ض  إ)  ٢(والتنظيم ي بع تكار ف ح

تجارية؛     ة ال تهريب وإغراق   ) ٣(األنظم
ائع؛   وق بالبض ية ) ٤(الس عف البن ض

طة    تعلقة باألنش ات الم ية والخدم التحت
تجارية  نقل(ال يف، ال ئة، والتغل ، والتعب

راض ن، واإلق ياب ) ٦(؛  و)والتخزي غ
 .المعايير وضوابط للرقابة على الجودة

ا لليمن من مساحة آبيرة، وتنوع في      إن م
ن  ا بي ادية م اطات اإلقتص ط النش نم
تلفة، وعدد سكان آبير،          المحافظات المخ
ات     رتفع، وتوقع كاني م و س دل نم ومع

نمو الناتج المحلي اإلج       ية ل مالي آلها  إيجاب
د عوامل هامة لإلسراع في لنمو قطاع          تع

 .التجارة الداخلية

  قطاع الخدمات الحكومية واإلستثمارات العامة٤-٣
ادة غير قاب     ادي أي زي ة لينبغي تف

اق الحكومي،       إلل ستدامة في اإلنف
بب      ان يس ذي آ و ال ك ه إذ أن ذل

 .في الماضي ستدامغير المالعجز 

ي ) ١( اءة األداء ف ين آف ات تحس م الخدم تقدي
ة؛  و     ) ٢(العام وارد نح يه الم ادة توج ي إع ينبغ

ية التحتية وبعيداً        ية والبن  عن  القطاعات االجتماع
توزيع؛    تاج وال ب اإلن ب) ٣(جوان تكمال  إيج س

و   ى نح ية عل ة المدن ث الخدم يذ مشروع تحدي تنف
يرا     وة؛ وأخ تظم وبق ة    ) ٤(من ينبغي إعطاء أولوي

م ت   ي ل روعات الت تكمال المش د  الس تكمل بع س
 .وألعمال الصيانة والتشغيل

ام    ) ١( تثمار الع زيادة اإلس ط ل يخط
بة  ي بنس ترة % ١٢٫٧الحقيق الل ف خ

ة؛  و ة ) ٢(الخط ع حص دف رف إن ه
ن   تثماري م اق اإلس ن % ١٥اإلنف م

% ١٨ إلى نسبة   إجمالي اإلنفاقات وصوالً  
، وزيادة المخصصات   م٢٠٠٥عام  نهاية  ب

ى   ي عل اق الحكوم ن اإلنف بية م  النس
ات ا ادة؛  إلالقطاع تحق اإلش ية يس جتماع

ي المخصصات  لا) ٣(و توقع ف خفض الم
ع   توافق م نقل ال ت اع ال بية لقط النس

 .األولويات التي وضع لذلك القطاع
 

ترة الخطة الخمسية الثانية، يخطط         ناء ف أث
بة   ية بنس ات الحكوم زيادة الخدم % ٤٫٧ل

نة، ومن ثم سينخفض نصيب تلك           في الس
ا تج المحلي اإلجمالي قليلً   الخدمات من النا   

بالغة  بتها ال ن نس ناتج % ١٠٫٨م ن ال م
ام   ي ع ي ف ي اإلجمال ى ٢٠٠٠المحل  إل

 .م٢٠٠٥في عام % ١٠٫٤نسبة 

خمة وال  )  ١( ية متض ة مدن ود خدم وج
اءة؛      عدم الكفاءة في توزيع    ) ٢(تعمل بكف

ة  وارد العام اع(الم ة إرتف نفقات الجاري  ال
يانة والتش     اق للص اب اإلنف ى حس غيل عل

تثماري اق اإلس يرًا)واإلنف ) ٣ (؛  وأخ
اع  تعاقدية   إرتف ال ال ة األعم  تكلف

والمشتريات وضعف اإلدارة   ) المقاوالت(
 ).الحكومية(المالية 

ة القطاع الخاص في اليمن              في ظل حداث
ة    ناك حاج رتفعة، ه ر الم تويات الفق ومس
ات     ين الخدم زيادة وتحس ع ل ال واس ومج

ه الخصوص، ف   ى وج ية، وعل ي الحكوم
ات ا ض إلالقطاع ي بع ية وف جتماع

 .القطاعات اإلقتصادية
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  اإلمكانيات  الرئيسية  القيود الرئيسية ف الخطة الخمسية الثانية أهدا  مالحظات وتعليقات  سياسات وإجراءات مقترحة إصالحات ذات أولوية
 اإلنتاجية واإلستثمار. ٤

الل   ن خ ية م ادة اإلنتاج ز زي تعزي
تحرر    ن ال زيد م راء الم إج
ة    ي األنظم دد ف يف التش وتخف
والخصخصة لمشروعات القطاع     

 .العام

تحسين بيئة نشاطات األعمال واإلستثمار؛ و    ) ١(
 .تعليم والتدريبتحسين مخرجات أنظمة ال) ٢(

ادية    ) ١( ات اإلقتص م القطاع يز معظ تتم
ي  الب إلجمال تدن أو س دل م يق مع بتحق

ل؛   ية العوام ي  ) ٢(إنتاج وارق ف د ف توج
تة المستخدمة لتحديد         يانات األسعار الثاب ب

تثمار بحسب الخطة؛          تويات اإلس ) ٣(مس
يق زيادة في إجمالي      وتتصور الخطة تحق

بة  تثمارات بنس ي% ١٤٫٣اإلس نة ف  الس
ل؛    ى األق ن   ) ٤(عل يق تحس توقف تحق ي

تديم في أداء اإلنتاجية على نحو سريع         مس
عبر فترة زمنية في مجال التجارة السلعية    

يد ات وبع ن اًاوالخدم دد  إل ع تماد المتش ع
ثل ا لع م وارد والس ى الم ى إلعل تماد عل ع

 .النفط

تهدف الخطة الخمسية الثانية وراء تحقيق      
ت        ي اإلس ادة في إجمال ثمارات من حيث   زي

بتها من الناتج المحلي اإلجمالي البالغة     نس
ام  % (١٩٫٢ ي ع ى ) ٢٠٠٠ف % ٢٩إل

ى .  م٢٠٠٥نهاية ب توقف عل ك ي وذل
ي     تاد ف نمو المع ول ال تثماروص ات إس

القطاع  وفي% ٢٣٫٥القطاع الخاص إلى    
١٠للحكومة و % ١٨% (١٥٫١العام إلى   

ي  %  اع النفط ي القط ن  ).  ف ي، م وبالتال
توقع أن يب الم رتفع نص تثمار ي ات إس

القطاع الخاص من إجمالي اإلستثمارات        
بالغة        بته ال  م٢٠٠٠في عام   % ٣٥من نس

 .م٢٠٠٥نهاية ب% ٦٢إلى 

ية العوامل سالب          ي إنتاج دل إجمال ان مع  ًاآ
عينيات؛     د التس ترة عق م ف ي معظ ) ٢(ف

ناتج  إ ن ال تثمار م ب اإلس اض نس نخف
د     نوات عق ر س ي آخ ي ف ي اإلجمال المحل

عين يرالتس ناخ  ) ٣  (ًايات؛  وأخ بر الم يعت
اطات     زاولة نش ناخ م تثماري وم اإلس

ال غير مالئم لجذب       ات من  إستثماراألعم
اص   اع الخ ن القط تثمرين م ن (مس محليي

 ).وأجانب

رفع     ) ١( يام ب ع للق ال واس ناك مج ه
الل     ن خ ك م ية، وذل باع إاإلنتاج ت

دون أي    تى ب ية ح الحات هيكل إص
تثمار   إمكانيات  هناك) ٢(ات إضافية؛      إس

ذب    يدة لج تملة ج تثمارمح ية  إس ات أجنب
مباشرة في مجال النفط، والغاز، والتعدين      
والصناعات التحويلية وفي المنطقة الحرة     

تحقق تحسن في العالقات    ) ٣(في عدن؛      
 .مع مجلس التعاون الخليجي

 ات القطاعإستثمارتطوير القطاع الخاص و.  ٥
م  ات الحك ين مؤسس يدتحس   الج

ية  يقوعمل ادتطب وق  إقتص  الس
ى  درة عل ز الق الل تعزي ن خ م
ام،    اع الع دي القط اءلة ل المس
مي   يق الرس ة التطب ين أنظم تحس
يض   ن وتخف ود والقواني للعق

 .العقبات التنظيمية واإلدارية

دم) ١( ة ع د من خفض حال ى  اإلال ب نان عل طمئ
ات  تعلقة   (السياس نان الم دم االطمئ االت ع ح

ادب توى الكل اإلقتص ى المس ة،  عل ي، وبالموازن
يكلة؛  ي اله توى ) ٢(وبنواح ين مس ي تحس ينبغ

ة        ؛  )الطرق، الكهرباء، الخ  (جودة الخدمات العام
ير ية   ) ٣ (ًاوأخ اطة المال ات الوس ين خدم تحس

 ).راجع الفصل الثالث لمزيد من التفاصيل(
 

رتفع ) ١( توقع أن ت ية، ي عار الحقيق باألس
في % ٢١ات القطاع الخاص بمعدل إستثمار

ير  تو. نةالس توقعة غ زيادة الم ذه ال بدو ه
اطات    نة لنش ئة الراه ل البي ي ظ ية ف واقع

تثمار؛      ال واإلس تمرار تراجع   إ)  ٢(األعم س
يمة المضافة للقطاع الخاص من          نصيب الق

ي اإلجمالي       ناتج المحل ل وعلى مستوى   آكال
القطاعات غير النفطية في آخر سنوات عقد        

ا  ى م ير إل ا يش د م عينيات وال يوج ي التس  ه
ادر ال تثمارة يليموتالمص افية لإلس ات اإلض

ودة؛ و  تمر إ) ٣(المنش م إس اض حج نخف
ي القطاع الخاص، الذي آان         تثمارات ف اإلس

بة     ه بنس ل ذروت د وص ام  % ٢٠ق ي ع ف
تى  ١٩٩٧ ة ح ثالث الالحق نوات ال ي الس ، ف

 .م٢٠٠٠عام نهاية ب% ١٠وصل إلى

ع      ى رف ية إل ية الثان ة الخمس دف الخط ته
الخاص من الناتج المحلي    نصيب القطاع     

ى    ي وعل توى الكل ى المس ي عل اإلجمال
ية    ير النفط ات غ ي القطاع توى إجمال مس

بة      ى نس بة  % ٥٣٫٧إل على % ٧٢٫٣ونس
ام    ول الع ي بحل ى م٢٠٠٥التوال ؛  أو إل

افة     يمة المض ي الق ي ف و حقيق يق نم تحق
دل   اص بمع اع الخ نة % ١٠للقط ي الس ف

 .في المتوسط عبر السنوات الخمس اآلتية

ى    )  ١( ول إل ية للوص درة آاف د ق ال توج
عار     ية وبأس ودة عال ية ذات ج ية تحت بن

ية  ات (تنافس رق، خدم االت إالط تص
رباء ال لكية والكه ة األراضي  ) ٢(؛ )س قل

(عقبات تنظيمية وإدارية؛    ) ٣(المتوفرة؛  
نقل؛  ) ٤ يف ال اع تكال ب ) ٥(إرتف التهري

اعة؛    وق بالبض راق الس بات ) ٦(وإغ عق
ويق و  ي التس نقل؛ ف ة ) ٧(ال محدودي

ية للحصول على قروض وإرتفاع        اإلمكان
تمويل؛   يف ال دم  ) ٨(تكال ر وع مخاط

نان في مناخ اإلستثمار بشكل عام؛        االطمئ
د) ٩( د ج ريبي معق ام ض ود ًانظ  ويس

يه؛ و   اد ف نظام  ) ١٠(الفس عف ال ض
 .القانوني والقضائي والتطبيق للقانون

يمتلك اليمنيون الموجودين في خارج     ) ١(
ية و    روة غن ن ث تثمار اليم يرة  إس ات آث

ك مهارات تجارية    ية جيدة،  إستثمار/ وآذل
 في اليمن؛    ستثمارويمكن جذب هؤالء لإل     

إن اإلصالحات المتواصلة في إطار       ) ٢(
توى   ى المس ادية عل ات اإلقتص السياس
تجارة الخارجية تعمل           ي وفي نظام ال الكل
يها    ل ف ي يعم ئة الت ى البي ير عل ى التأث عل

اع  اص؛  القط يات  ) ٣(الخ د إمكان وتوج
ذب  إو دة لج تماالت واع تثمارح ات إس

ناء عدن والمنطقة         القطاع الخاص في مي
 الحرة في عدن

 التجارة الخارجية وقدرة الصادرات على المنافسة.  ٦
ادة سياسات التحرر      إ ستمرار وزي

 .في المجال التجاري
ستمرار سياسة نظام سعر الصرف المرن؛      إ) ١(
ز ) ٢( تجارة  تعزي ة بال ية الخاص ية التحت البن

ات  ى (والخدم ول عل ية الحص نقل، إمكان ال
رفع مستوى جودة   ) ٣(؛    )قروض، الترويج، الخ  

ير    حية ومعاي ير الص يق المعاي تجات وتطب المن
ير ودة؛  وأخ لع ) ٤ (ًاالج ة للس ادة المعالج زي

يمة المضافة    ع الق ل رف ن أج ة م ية الخام الزراع
 ).أسماك، البن، الخ(
 

توفر توزيع لتكوين الصادرات، ولكن     ال   ي
تراض ا  بدو أن اف نوي  إلي اض الس نخف

ادرات ال لعللص ي س ان مبن ى  ًاية آ عل
 .نخفاض الصادرات النفطيةإفتراض إ

توقع الخطة الخمسية الثانية       نخفاض في  إت
بة   تجارية بنس م الصادرات ال % ٢٫٥حج

 .مس سنوات القادمةخالل الخفي السنة 

ادرات ال ) ١( يطرة الص ية س نفط
عار    ي أس بات ف ورة تقل ها لخط وتعرض

نفط؛  ير  إ) ٢(ال ادرات غ تماد الص ع
النفطية على عدد محدود من السلع آمواد        

درجة عالية من الترآز ألسواق ) ٣(خام؛ 
د     ا ق ادرات لم رض الص ادرات وتع الص

بارزة؛     دة ال واق الجدي توقعه األس ) ٤(ت
ير    ودة والمعاي توى الج عف مس ض

ير حية؛  وأخ يمة )٥ (ًاالص ي ق  تدن
 .الصادرات من السلع األولية

نطقة ) ١( دان م ثر بل ن أآ ن م إن اليم
يا  مال أفريق ط وش رق األوس تاحإالش  ًانف

تجارة؛  ًاوتحرر ينات ) ٢( لل تحققت تحس
ير    ية غ ادرات اليمن درة الص ي ق يرة ف آب
النفطية على المنافسة وفي أدائها في فترة        

عينيات؛   د التس ات ) ٣(عق نت العالق تحس
تعاون  ال س ال ع دول مجل ية م سياس

ير  ي؛  وأخ تم  ) ٤ (ًاالخليج م ي تغالل إل س
ناعات     اع الص ديرية لقط درة التص الق

 . بعد آامًالالتحويلية استغالًال
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 .)باإلنجليزية(م٢٠٠٢خاص في اليمن، البنك الدولي، مارس   لمسودة التقريرحول مسح القطاع ا   ." في اليمن  مالاألع

 
 ورقة خلفية ." الزراعة والثروة السمكيةعامصادر النمو لقط ".)٢٠٠٢ ([Jean-François Barrès]ريزافرانسوا ب-ناج

 .)باإلنجليزية(م٢٠٠١ الفقر، مكتب البنك الدولي في صنعاء، ديسمبر   نمالتخفيف أعدت لهذه الدراسة ولورقة إستراتيجية     
 

 ورقة خلفية أعدت لهذه الدراسة ولورقة   ."تطوير قطاع السياحة في اليمن. ")٢٠٠١([Gianni Brizzi]جياني بريزي 
 .)باإلنجليزية(م ٢٠٠١الفقر، مكتب البنك الدولي في صنعاء، ديسمبر   ن مالتخفيف يجية إسترات

 
 .)٢٠٠٢ (][Dipak Dasgupta,  J. Keller, T.G. Srinivasanديباك داسقوبتا، جينيفر آيلر وتي جي سيريفاسان، 

 حول MEEAقدمت في مؤتمر ، ورقة ". ما ذا جرى في عقد التسعينيات – المحير في الشرق األوسط والنمو اإلصالح  "
 ٢٢- ٢٠ فيالمنعقد ريقيا،فة الشرق األوسط وشمال أ قحدود الجغرافية في منط ال رسم ةإعاد: اإلقليميالتغيير العالمي والتكامل 

 .)باإلنجليزية (لندنب م٢٠٠١يوليو عام 
 
 [Shantayanan Daverjan, William Easterly, Howard Pack]  باك   وهوارد  وليم إسترلي،  رجان،فناتايانان دياش
ورقة بحثية حول . "لجزئياألدلة على المستوى الكلي وا : ؟هل اإلستثمار في أفريقيا مرتفع أو متدني جداً  ".)٢٠٠٢(

 .)باإلنجليزية (، البنك الدولي   اإلقتصاديةالسياسات
 

دومار -تمر نموذج النمو لهارود آيف يس : شبح تمويل العجز في الميزانيات  " .)٢٠٠٢ ( [William Easterly]وليم إيسترلي 
 .)باإلنجليزية (، البنك الدولي    اإلقتصاديةورقة بحثية حول السياسات. " التنمية إقتصاد في مالزمة

 
التجربة التاريخية   : إدارة امكاسب غير المتوقعة النفطية في المكسيك " .)٢٠٠٢(هرناندز -سليفان إيفرهارت وروبرت دوفال

 .)باإلنجليزية (ورقة بحثية لمؤسسة التمويل الدولية    .   "قبل النفطيةوخيارات في السياسات للمست
 
)FIAS ( ستشارية لإلستثمارات الخارجية  إلالخدمات ا)نظرة المستثمرين وتشخيصهم للبيئة الخاصة   : اليمن" .)١٩٩٧

 .)جليزيةباإلن(م ١٩٩٧ البنك الدولي، واشنطن، مقاطعة آولومبيا، يونيو     -FIAS  ".باإلستثمارات الخارجية 
 

 .)باإلنجليزية ( مطابع جامعة أوآسفورد:  نيويورك ".نعمة أو نقمة: ةالمفاجئالمكاسب " .)١٩٩٨([Alan Gelb]أالن جلب 
 
-Simon Johnson, Daniel Kaufmann and Pablo Zodio]بتونال-و يزود لوبثون جونسون؛ دانيل آوفمان؛ با مس

Labton]) البنك   ٢١٦٩ ورقة عمل بحثية حول السياسات رقم ".قتصاد غير الرسمي  الشئون المالية العامة واإل.")١٩٩٩ ،
 .)باإلنجليزية(م ١٩٩٩الدولي، واشنطن ، مقاطعة آولومبيا، أغسطس    

 
( [Daniel Kaufmann, Arat Kraay and Pablo Zodio-Labton] بتونال-و يلو زودببا وييدانيل آوفمان؛ أرات آرا

، البنك الدولي، واشنطن، مقاطعة   ٢١٩٢  ورقة عمل بحثية حول السياسات رقم ."يد الج تجميع مؤشرات الحكم".)أ-١٩٩٩
 .)باإلنجليزية(م ١٩٩٩آولومبيا، أآتوبر 

 
 [ Daniel Kaufmann, Arat Kraay and Pablo Zodio-Labton]  بتونال-و يلو زودببا وييدانيل آوفمان؛ أرات آرا

، البنك الدولي، واشنطن، مقاطعة آولومبيا،     ٢١٩٦حول السياسات رقم  ورقة عمل بحثية ".جيد مهمالحكم ال "،)ب-١٩٩٩(
 .)باإلنجليزية(م ١٩٩٩أآتوبر 

 
ي        نقد الدول ية   " . )٢٠٠١(صندوق ال ة اليمن ى اإلصالح اإلقتصادي         :  الجمهوري   ."اليمن في عقد التسعينيات    :  من الوحدة إل

 .)باإلنجليزية(م ٢٠٠١قاطعة آولومبيا، فبراير تقرير موظفي صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، واشنطن، م



 ٩٨ 
 
 

 

ية       ية للتنمية اإلقتصادية واالجتماعية        ". )٢٠٠١(وزارة التخطيط والتنم  الجمهورية اليمنية،   ."الخطة الخمسية الثان
 .وزارة التخطيط والتنمية، صنعاء

 
ن شوا     تجارية الحرة في سياسات     " .)٢٠٠١([Alaeddin Shawa]عالء الدي ناطق ال   ورقة عمل بحثية من ." التصديرالم

 .)باإلنجليزية(م ١٩٩٩، البنك الدولي، واشنطن ، مقاطعة آولومبيا، أآتوبر ٣٦إدارة الصناعة والطاقة رقم 
 

روود ث ش ن" .)٢٠٠٢ ( [Elizabeth Sherwood]إليزاب ي اليم ناعية ف ئات الص ناعة والمنش ة الص باب، :  حال األس
توقعات المرجوة والمعالجات في        يقة إستراتيجية التخفيف من الفقر، مكتب                ." الخارج  وال ذه الدراسة ولوث دة له ية مع ة خلف ورق

 .)باإلنجليزية (٢٠٠٢ البنك الدولي في صنعاء، يناير 
 

اآازو سوميا ارج " .)٢٠٠١ ( [Masakazu Someya]ماس ي الخ ى المنافسة ف درة اليمن عل ذه  ."ق دة له ية مع ة خلف ورق
 .)باإلنجليزية(م ٢٠٠٢ ية التخفيف من الفقر، مكتب البنك الدولي في صنعاء، يناير الدراسة ولوثيقة إستراتيج

 
تو   زي في امد داوودي  وتان نمو     ".)١٩٩٧( [Vito Tanzi and Hamid Davoodi]  ح ة وال   ."الفساد، واإلستثمارات العام

م        ة عمل رق ية في صندوق النقد الدولي          ٩٧/١٣٩/WPورق ية الحكوم ، واشنطن ، مقاطعة آولومبيا، أآتوبر ، إدارة الشئون المال
 .)باإلنجليزية(م ١٩٩٧

 
ي      نك الدول رة حول الوضع اإلقتصادي والمتوقعات المرجوة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية            " .)١٩٧٦(الب  ١١  ".مذآ

 .)باإلنجليزية (أ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية١٢٣١ واشنطن ، تقرير رقم  ،م١٩٧٦أآتوبر 
 
ي ا نك الدول عبية   ”.)١٩٨٤(لب ية الش ن الديمقراط ة اليم ادتقرير:  جمهوري اصإقتص ة   :  ي خ رحلة للخط راجعة نصف الم م

 ).  باإلنجليزية (٤٧٢٦، واشنطن ، تقرير رقم م١٩٨٤ يوينيو ٤،  "م١٩٨٥-١٩٨١الخمسية الثانية، 
 

ي      نك الدول رة حول     :  اليمن " .)١٩٨٩(الب   البنك الدولي،    ."م أثناء الفترة النفطية   انمو مستد برنامج ل :   القطري اإلقتصاد مذآ
 .)باإلنجليزية(واشنطن ، مقاطعة آولومبيا

 
 .مطبعة جامعة أوآسفورد ".العمال في عالم متكامل:  ١٩٩٥الدولية تقرير التنمية ".)١٩٩٥(البنك الدولي 

 
ي  نك الدول ه لل  " .)١٩٩٦(الب ية الموج ية الدول ئة التنم يس هي ر وتوصية رئ ترح  تقري رض المق ول الق ن ح ن التنفيذيي مديري

بالغ   ية ال ة اليمن ة  ٥٣٫٧للجمهوري حب خاص وق س يون حق ادل ( مل ا يع يون دوالر٨٠م اط  )  مل تعادة النش رض الس آق
 .)باإلنجليزية ( اليمن–أ ٦٨١٧٦٨١٧-P واشنطن ، تقرير رقم ."اإلقتصادي

 
ي      نك الدول ياه  نحو وضع إستراتيجية     :  اليمن " .)١٩٩٧(الب اليمن، منطقة الشرق   -١٩٢٨٨تقرير رقم     ."  برنامج للعمل   : للم

 .)باإلنجليزية (األوسط وشمال أفريقيا
 

ي      نك الدول   البنك الدولي،    .١٩٢٨٨YEMتقرير رقم    ،  " حول قطاع الثروة السمكية    ةستراتيجي إ مذآرة: اليمن " .)١٩٩٩(الب
 .)باإلنجليزية( واشنطن ، مقاطعة آولومبيا

 
 .مطبعة جامعة أوآسفورد  ".رالتصدي لظاهرة الفق: ٢٠٠٠/٢٠٠١ الدوليةتقرير التنمية " .)٢٠٠٠(البنك الدولي 

 
نك الدولي      المعد من قبل إدارة     ٢١٧٨ واشنطن ، مقاطعة آولومبيا، تقرير رقم        . "تقييم المساعدة القطرية لليمن    ".)٢٠٠١(الب

 .)باإلنجليزية(م ٢٠٠١ يناير ٢٩التقييم للعمليات في 
 

نك ا  ي الب الح "). ٢٠٠١(لدول ن الموازن إص ي اليم ية ف الحات المؤسس ة دع :  ة واإلص ات العام راجعة اإلنفاق ًام ة م  للخط
 .م٢٠٠١بنك الدولي، إدارة إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا أبريل لتقرير فني، ا  ."الخمسية

 
 .مطبعة جامعة أوآسفورد.  " السوقد إلقتصابناء المؤسسات :٢٠٠٢ الدوليةتقرير التنمية " .)٢٠٠٠(البنك الدولي 



 ٩٩ 
 
 

 جداول ملحقة
 

) %٢٠٠٠-١٩٩١( نسبة  من الناتج المحلي اإلجمالي اليمني و أسهامه في نمو الناتج المحلي اإلجمالي -:قطاع الخدمات): ١(جدول ملحق رقم   
 

-:ادارة تجارة الجملة و التجزئة النقل و التخزين العقارات و خدمات األعمال التمويل  
مات الحكومةخد  
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١٩٩١ ٠٫٢- ٢٤٫٥ ٠٫٠ ٢٫٢- ٥٫٦- ١٠٫٠ ٠٫٨- ٣٨٫٦- ١٣٫٩ ١٫٢ ٠٫٢ ٨٫٢ ٨٫١ ٣٫٢ ٠٫٢ ١١٫١ ٣٫٦ ١٠٫١ ٠٫٣ ١٧٫٠
١٩٩٢ ٣٫٩- ٢٢٫٧ ٠٫٩- ١١٫٤- ١٥٫٤- ٧٫١ ١٫٥- ١٨٫٦- ١٫٩ ١٫٠ ٠٫٠ ٠٫٣ ١٧٫٠ ٣٫٦ ٠٫٥ ٦٫٤ ٤٫٤ ١١٫٠ ٠٫٤ ٥٫٤
١٩٩٣ ٤٫٥ ٢١٫٨ ١٫٠ ٢٥٫٠ ٤٫٢ ٥٫٦ ٠٫٣ ٧٫٤ ١٫٨ ٠٫٩ ٠٫٠ ٠٫٤ ١٫٧ ٣٫٤ ٠٫١ ١٫٥ ٦٫٠ ١٢٫٠ ٠٫٧ ١٦٫٢
-١٩٩٤ ١٣٫١ ٢٤٫٠ ٢٫٩ ١٣٢٫٦ ٤٢٫٧ ٦٫١ ٢٫٤ ١١٠٫٦ ١٠٫٣- ٠٫٧ ٠٫١- ٤٫٢- ١٧٫٢- ٣٫٧ ٠٫٦- ٢٦٫٨- ٥٫٣- ١٣٫٦ ٠٫٦- ٢٩٫٥
١٩٩٥ ٢١٫٢ ٣٢٫٢ ٥٫١ ٤٧٫٠ ١٩٫٩ ١٣٫٨ ١٫٢ ١١٫٢ ١٣٫٦ ٠٫٦ ٠٫١ ٠٫٨ ٢٣٫١ ٣٫٥ ٠٫٩ ٧٫٨ ٢٣٫٧ ١٤٫٣ ٣٫٢ ٢٩٫٨
١٩٩٦ ١٠٫٥ ٤١٫٩ ٣٫٤ ٥٧٫٦ ١٣٫٥ ٢٦٫٣ ١٫٩ ٣١٫٨ ١٢٫٣ ٠٫٧ ٠٫١ ١٫٣ ٢٨٫٢ ٣٫٩ ١٫٠ ١٦٫٨ ٠٫٦ ١٠٫٩ ٠٫١ ١٫٥
١٩٩٧ ٧٫٦ ٤٣٫٦ ٣٫٢ ٣٩٫٤ ٧٫٥ ٢٧٫٨ ٢٫٠ ٢٤٫٣ ٢٫٠ ٠٫٨ ٠٫٠ ٠٫٢ ٢٨٫٤ ٤٫٦ ١٫١ ١٣٫٩ ١٫١ ١٠٫٤ ٠٫١ ١٫٤
١٩٩٨ ٢٫٧ ٣٢٫٨ ١٫٢ ٢٤٫١ ٢٫٥ ١٦٫٤ ٠٫٧ ١٤٫١ ٢٫٤ ٠٫٩ ٠٫٠ ٠٫٤ ١٫٤ ٥٫٢ ٠٫١ ١٫٤ ٣٫٨ ١٠٫٢ ٠٫٤ ٨٫٠
١٩٩٩ ٤٫٨ ٤٢٫٨ ١٫٦ ٤٢٫٣ ٧٫٨ ٢٩٫٢ ١٫٣ ٣٤٫٧ ٧٫٢ ٠٫٧ ٠٫١ ١٫٨ ٠٫٧ ٤٫٧ ٠٫٠ ١٫٠ ٠٫٧ ٨٫٢ ٠٫١ ١٫٩
٢٠٠٠ ٧٫٠ ٤٦٫٢ ٣٫٠ ٥٨٫٤ ٧٫٢ ٣٣٫٨ ٢٫١ ٤١٫٠ ٦٫٥ ٠٫٧ ٠٫٠ ٠٫٩ ٨٫٢ ٤٫٢ ٠٫٤ ٧٫٥ ٦٫١ ٧٫٥ ٠٫٥ ٩٫٨

 
 
 



 ١٠٠ 
 
 

 ) %٢٠٠٠-١٩٩١( نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي اليمني و أسهامه في نمو الناتج المحلي اإلجمالي -:القطاع الزراعي): ٣(جدول ملحق رقم 
 

 القات فقط األسماك

 الزراعة و الغابات

 القيمة المضافة  الكلية للزراعة

نسبة نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي

أسهام في نمو 
الناتج المحلي 
 اإلجمالي

نسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

نسبة نمو الناتج  معدل النمو
المحلي اإلجمالي

أسهام في نمو 
الناتج المحلي 
 اإلجمالي

نسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

نسبة نمو الناتج  معدل النمو
المحلي اإلجمالي

أسهام في نمو 
الناتج المحلي 
 اإلجمالي

نسبة من الناتج 
اليالمحلي اإلجم

نسبة نمو الناتج  معدل النمو
المحلي اإلجمالي

أسهام في نمو 
الناتج المحلي 
 اإلجمالي

نسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

 معدل النمو

 

١٩٩١ ٧٫٤- ٢١٫٣ ١٫٨- ٩١٫٢- ٩٫٠- ٢٠٫٤ ٢٫١- ١٠٨٫١- ٠٫٤ ٨٫١ ٠٫٠ ١٫٨ ٥٢٫٨ ٠٫٩ ٠٫٣ ١٦٫٩ 
١٩٩٢ ١٩٫١ ٢٣٫٠ ٤٫١ ٤٨٫٩ ١٩٫١ ٢٢٫١ ٣٫٩ ٤٦٫٨ ٠٫٧ ٧٫٤ ٠٫١ ٠٫٧ ١٩٫٠ ١٫٠ ٠٫٢ ٢٫١ 
-١٩٩٣ ٤٫٤ ٢١٫٤ ١٫٠ ٢٥٫٢ ٤٫٧ ٢٠٫٥ ١٫٠ ٢٥٫٥ ١١٫٩ ٧٫٤ ٠٫٩ ٢١٫٧ ١٫٤- ٠٫٩ ٠٫٠ ٠٫٣ 
١٩٩٤ ٣٫٤- ٢٢٫٦ ٠٫٧- ٣٣٫٧- ٧٫٨- ٢٠٫٧ ١٫٦- ٧٣٫٨- ١٢٫٤- ٧٫١ ٠٫٩- ٤٢٫٣- ١٠٠٫٢ ١٫٩ ٠٫٩ ٤٠٫١ 
١٩٩٥ ٦٫٩ ١٩٫٤ ١٫٦ ١٤٫٤ ٦٫٣ ١٧٫٧ ١٫٣ ١٢٫١ ٤٫٩- ٥٫٤ ٠٫٣- ٣٫٢- ١٣٫٣ ١٫٧ ٠٫٣ ٢٫٣ 
١٩٩٦ ١٫٩ ١٦٫٢ ٠٫٤ ٦٫١ ١٫٨ ١٤٫٧ ٠٫٣ ٥٫٤ ٧٫٠ ٤٫٧ ٠٫٤ ٦٫٤ ٢٫٦ ١٫٥ ٠٫٠ ٠٫٨ 
١٩٩٧ ٨٫٨ ١٥٫٥ ١٫٤ ١٧٫٦ ٨٫٠ ١٤٫٠ ١٫٢ ١٤٫٦ ٦٫٠ ٤٫٤ ٠٫٣ ٣٫٥ ١٦٫٤ ١٫٥ ٠٫٢ ٣٫٠ 
١٩٩٨ ١٣٫٧ ١٩٫٤ ٢٫١ ٤٣٫٥ ١٤٫٦ ١٧٫٧ ٢٫١ ٤١٫٩ ٧٫٤ ٥٫٢ ٠٫٣ ٦٫٧ ٥٫٢ ١٫٧ ٠٫١ ١٫٦ 
-١٩٩٩ ٠٫٢ ١٦٫١ ٠٫٠ ٠٫٩ ١٫٧ ١٤٫٩ ٠٫٣ ٧٫٩ ١٫٨ ٤٫٤ ٠٫١ ٢٫٦ ١٥٫١- ١٫٢ ٠٫٣- ٧٫٠ 
٢٠٠٠ ٣٫٧ ١٥٫٣ ٠٫٦ ١١٫٦ ٣٫٧ ١٤٫٢ ٠٫٦ ١٠٫٩ ٤٫١ ٤٫٢ ٠٫٢ ٣٫٥ ٣٫٠ ١٫١ ٠٫٠ ٠٫٧ 

 
 
 

 )٢٠٠٠-١٩٩٥(للفترة ) ثالثة، أربعة و خمسة نجوم(عدد الليالي السياحية الدولية و المحلية في الفنادق ): ٤(جدول ملحق رقم 
 

 السنة اوروبا الشرق األوسط إلجماليا
١٩٩٥ ٣٠٦،٧٥٥ ٦٢٧،٥٢٥ ٩٣٤،٢٨٠ 
١٩٩٦ ٣٦٥،٨٣٠ ٦٣٤،٣٢٠ ١،٠٠٠،١٥٠ 
١٩٩٧ ٤٨٢،٧٠٦ ٨٢٩،٨٩٤ ١،٣١٢،٦٠٠ 
١٩٩٨ ٥٢٥،٧٦٢ ٩٠٤،٤٥٨ ١،٤٣٠،٢٢٠ 
١٩٩٩ ٣٧٩،٤٠٥ ٩٤٣،١٠٥ ١،٣٢٢،٥١٠ 
٢٠٠٠ ٤٧٣،٤٣٤ ١،١٦٩،٨٧٦ ١،٦٤٣،٣١٠ 



 ١٠١ 
 
 

)٢٠٠٠-١٩٩٥(مين للسياحة بحسب الليالي السياحية و النفقات اليومية عدد القاد): ٥(جدول ملحق رقم   
 

 إجمالي النفقات

بماليين 
 الدوالرات

 بماليين الرياالت

متوسط انفاق 
السائح في 
 الليلة

 عدد الليالي
 السياحية

متوسط مدة 
 إلقامة في اليمن

إجمالي 
 الواصلين

 السنة

٦،٢٥٠ ٥٠ US$ ١٩٩٥ ٦١،٣٥١ ٦٫٠ ٣٠٦،٧٥٥ ١٦٠ 
٦،٨٧٠ ٥٥ US$ ١٩٩٦ ٧٤،٤٧٦ ٥٫٠ ٣٦٥،٨٣٠ ١٥٠ 
٨،٩٧٠ ٦٩ US$ ١٩٩٧ ٨٠،٤٥١ ٦٫٠ ٤٨٢،٧٠٦ ١٤٥ 
١١،٧٢٩ ٨٤ US$ ١٩٩٨ ٨٧،٦٢٧ ٦٫٠ ٥٢٥،٧٦٢ ١٦٠ 
٩،٧٧٤ ٦١ US$ ١٩٩٩ ٥٨،٣٧٠ ٦٫٥ ٣٧٩،٤٠٥ ١٦٠ 
١٢،٥٤٠ ٧٦ US$ ٢٠٠٠ ٧٣،٨٣٦ ٦٫٥ ٤٧٣،٤٣٤ ١٦٠ 

.الهيئة العامة للسياحة: المصدر  
 

)٢٠٠٠-١٩٩٥(غرف الفنادق بحسب تصنيفها للفترة ): ٦(لحق رقم جدول م  
 

*١ غير المصنفة اإلجمالي  ٢*  ٣*  ٤*  ٥*  السنة 
١٩٩٥ ٦٥٦ ٤١٦ ١٦٩١ ١٥٠٠ ١٨٦٣ ٣٩٣ ٦٥١٩ 
١٩٩٦ ٦٤٦ ٤١٨ ١٨٠٨ ١٤٩٥ ٢١٤٧ ٤٦٣ ٦٩٧٧ 
١٩٩٧ ٦٤٦ ٤٥٨ ١٩٢٨ ١٦٧٥ ٢٤٦٧ ٥٢٣ ٧٦٩٦ 
١٩٩٨ ٦٤٦ ٨٢٨ ٢١٠٥ ١٨٩٣ ٢٧١٩ ٦٠٨ ٨٧٩٩ 
١٩٩٩ ٨٤٢ ١٢٧٥ ٢٠٣٧ ١٩٠٣ ٢٧٥٤ ٩٣٤ ٩٧٦٥ 
٢٠٠٠ ١٠٥٦ ١٥٣٣ ١٩٩٨ ١٩٧٢ ٢٣٠٧ ١٥٧٤ ١٠٤٤٠ 

.الهيئة العامة للسياحة: المصدر  
 

المؤسسات السياحية بحسب النوع و المحافظة): ٧(جدول ملحق رقم   
 المحافظة ١ ٢ ٣ ٤ اإلجمالي
امانة العاصمة ٣٠٩ ١٨٠ ١٥ ١٣٥ ٦٣٩
عدن ٨٨ ٨٢ ١٩ ٤٧ ٢٣٦
تعز ١٣٠ ٣٣٧ ٢ ٩ ٤٧٨
حضرموت ٧٦ ٤٣ ١١ ٢٣ ١٥٣
الحديدة ٦٥ ٦٣ ٤ ٨ ١٤٠
لحج ٢٥ ٤٦ ١ ١ ٧٣
اب ١٦ ٧٠ ١ ٣ ٩٠
أبين ١٢ ٤ - ٤ ٢٠
حجة ٣١ ٣٣ ١ - ٦٥
صعدة ٣٧ ٣٨ ٤ - ٧٩
مارب ٣ ١٠ ١ ١ ١٥
شبوة ٩ ٢١ - ٣ ٣٣
المحويت ١ ٧ ٢ ٣ ١٣
صنعاء ١٣ ٣ ٢ ١٢ ٣٠
ذمار ١٢ ١٤ ١ ٣ ٣٠
عمران ٩ ٣ - - ١٢
المهرة ٨ ٣ - - ١١
البيضاء ١٢ ٣ - - ١٥
الضالع ٢٧ ٧ ٢ ١ ٣٧

المجموع ٨٦٣ ٩٨٧ ٦٦ ٢٥٣ ٢١٦٩
) الوآاالت السياحية-٤ النوادي و الحدائق-٣ المطاعم وامثالها -٢ الفنادق والمساآن األخرى -١(الهيئة العامة للسياحة : المصدر  

 



 ١٠٢ 
 
 

 
 

)% م٢٠٠٠-١٩٩٠(اعات التحويلية خالل الفترة نمو قطاعات الصن): ٨(جدول ملحق رقم   
١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  
االغذية ١٫٣ ١٫٣ ١٫٩ ٦٫٦- ٣٧٫٦ ٥٫٤ ٢٫٢- ٨٫٣ ١٫٧- ٦٫٣
النسيج، المالبس و االحذية ٣٫١ ٩٫٤ ١١٫٩ ١٫٥- ١٤٫٣ ٣٤٫٩- ٨٫٨- ٣٥٫٤ ٠٫٢ ٣٫٣
الخشب و األثاث ٨٫٢ ١١٫٤ ٧٫٣ ١٫٤- ١٧٫٧ ١١٫٥- ٢٫٤ ٢٫٦ ٠٫٦ ٢٫٨
المواد الكيماوية و البالستيكية ٠٫٢ ٩٫٦ ٢١٫٦ ٤٫٤- ٩٫٠ ١٧٫٦- ٦٫٤ ٦٫٥ ٥٫٢ ٢٫٠
الورق و الطباعة ٠٫١ ٠٫٢ ٠٫٨ ٨٫٧- ٩٫١ ٥٫١- ٦٫٧- ١٧٫١ ١٫٢ ٣٫٤
)اإلنشائية(المنتجات الالفلزية  ٦٫١ ٧٫٦ ١٣٫٤ ٣٫٧- ٣٨٫١ ١٣٫٥ ٨٫٤ ٦٫٠ ٢٫٨ ١١٫٤
منتجات المعادن، اآلالت و  ١٢٫٠ ١٣٫٨ ١٠٫١ ٠٫٣ ١٧٫٥ ٧٫٧ ٢٫٩ ١٩٫٠- ٠٫٨ ٣٫٥

المعدات
تكرير النفط ٣٫٢ ٠٫٣ ٠٫٣ ٩٫٥- ٦٫٤ ٣٫٨- ٠٫٤ ٦٫٤- ١٫٥ ٠٫٤-
مع (الصناعة التحولية الكلية  ٣٫٦ ٤٫٤ ٦٫٠ ٥٫٣- ٢٣٫٧ ٠٫٦ ١٫١ ٣٫٨ ٠٫٧ ٥٫٨

)تكرير النفط
بدون (لتحولية الصناعة ا ٣٫٧ ٥٫٥ ٧٫٤ ٤٫٤- ٢٧٫٦ ١٫٤ ١٫٢ ٥٫٥ ٠٫٦ ٦٫٨

)تكرير النفط
الناتج المحلي اإلجمالي ٢٫٠ ٨٫٣ ٤٫١ ٢٫٢ ١٠٫٩ ٥٫٩ ٨٫١ ٤٫٩ ٣٫٧ ٥٫١

).٢٠٠٠(الجهاز المرآزي لإلحصاء، الحسابات القومية : المصدر  
 
 
 
 
 

) م٢٠١٠-٢٠٠١(توقعات إنتاج النفط من الحقول الحالية ):٩(جدول ملحق رقم   
 شرق – ٥٣قطاع   عياد- ٤قطاع 

 سمر 
 شرق – ١٠قطاع   الجناح- ٥قطاع   حواريم- ٣٦قطاع 

 شبوة
المسيلة- ٢٤قطاع   - مارب ١٨قطاع  

 الجوف
اإلنتاج 
السنوى 
 الكلي

متوسط 
اج اإلنت

اإلنتاج  الكلي
 السنوى

اإلنتاج 
 اليومي

اإلنتاج 
 السنوى

اإلنتاج 
 اليومي

اإلنتاج 
 السنوى

اإلنتاج 
 اليومي

اإلنتاج 
 السنوى

اإلنتاج 
يوميال  

اإلنتاج 
 السنوى

اإلنتاج 
 اليومي

اإلنتاج 
 السنوى

اإلنتاج 
 اليومي

اإلنتاج 
 السنوى

اإلنتاج 
 اليومي

 السنة

٢٠٠١ ١١٢ ٤٠٫٩ ٢٣٠٫٦ ٨٤٫٢ ٢٨٥ ١٠٫٤ ٥٨ ٢١٫٢ ٨٫٢ ٣ ١٥ ٠٫٦٨ ٠٫٥٤ ٠٫٢ ٤٤٠ ١٦٠٫٥ 
٢٠٠٢ ١٠٢ ٣٧٫٢ ٢٣٠ ٨٤ ٣١ ١١ ٥٧ ٢٠٫٨ ٩ ٣٫٣ ١٩ ٦٫٩ ٠٫٥ ٠٫٢ ٤٤٨ ١٦٣٫٣ 
٢٠٠٣ ٨٦ ٣١٫٤ ٢٢٩ ٨٣٫٦ ٣١٥ ١١٫٥ ٥١٫٦ ١٨٫٨ ٧ ٢٫٦ ١١٫٣ ٤٫١ ٠٫٥ ٠٫٢ ٤١٧ ١٥٢٫٢ 
٢٠٠٤ ٦٩ ٢٥٫٢ ٢٢٩ ٨٣٫٦ ٢٠٨ ٧٫٦ ٤٦٫٧ ١٧ ٥٫٥ ٢ ٦٫٧ ٢٫٤ ٠٫٥ ٠٫٢ ٣٧٨ ١٣٨ 
٢٠٠٥ ٥٥ ٢٠٫١ ٢٢٨ ٨٣٫٢ ١٢٧ ٤٫٦ ٣٧٫٥ ١٣٫٧ ٤٫٣ ١٫٦ ٤٫٨ ١٫٨ ٠٫٥ ٠٫٢ ٣٤٣ ١٢٥٫١ 
٢٠٠٦ ٤٤ ١٦٫١ ١٩٨ ٧٢٫٣ ١٠٫١٢ ٣٫٧ ٣٠٫١ ١١٫٠ ٣٫٣ ١٫٢ ٣٫٦ ١٫٣ ٠٫٥ ٠٫٢ ٢٨٦ ١٠٥٫٧ 
٢٠٠٧ ٣٥ ١٢٫٨ ١٦٤ ٥٩٫٩ ٨٫٥٥ ٣٫١ ٢٤٫١ ٨٫٨ ٢٫٧ ١٫٠ ٢٫٩ ١٫١ ٠٫٥ ٠٫٢ ٢٣٨ ٨٦٫٨ 
٢٠٠٨ ٢٨ ١٠٫٢ ١٣٩ ٥٠٫٧ ٦٫٦٦ ٢٫٤ ١٩٫٤ ٧٫١ ٢٫٢ ٠٫٨ ٢٫٤ ٠٫٩ ٠٫٥ ٠٫٢ ١٩٨ ٧٢٫٣ 
٢٠٠٩ ٢٣ ٨٫٤ ١٢١ ٤٤٫٢ ٥٫٢٠ ١٫٩ ١٥٫٥ ٥٫٧ ١٫٨ ٠٫٧ ٢٫٠ ٠٫٩ ٠٫٥ ٠٫٢ ١٦٩ ٦١٫٧ 
٢٠١٠ ١٨ ٦٫٦ ١٠٥ ٣٨٫٣ ٤٫٢٣ ١٫٥ ١٢٫٥ ٤٫٦ ١٫٥ ٠٫٥ ١٫٧ ٠٫٦ ٠٫٥ ٠٫٢ ١٤٣ ٥٢٫٤ 
 المجموع  ٢٠٨٫٩  ٦٨٤٫٠  ٥٧٫٧  ١٢٨٫٧  ١٦٫٧  ٢٠٫٧  ٢٫٠  ١١١٫٨

.إلنتاج السنوى بماليين البراميل باليوم و األنتاج اليومي باالف البراميل باليوما  
 ).٢٠٠١ديسمبر (وزارة النفط : المصدر



 ١٠٣ 
 
 

  أهداف الخطة الخمسية الثانية للناتج المحلي اإلجمالي و مكونات الطلب):١٠(جدول ملحق رقم 
)بباليين الرياالت إال اذا لم ينص عكس ذلك(  

معدل النمو 
السنوى للفترة 

)٢٠٠٠-
٢٠٠٥% (  

١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  

 باألسعار الجارية
١،٥١٢ ١،٦٦٠ ١،٨٣٦ ٢،٠٥٠ ٢،٢٨٥ ١٠٫٦ لمحلي اإلجمالي بأسعار السوقالناتج ا ٥١١ ١،٣٨٠
واردات الخدمات و السلع ٢١٦ ٥٧٢ ٦١٨ ٦٦٤ ٧١١ ٧٥٧ ٨٠٢ ٧٫٠
١،١٠٦ ١،٢٣٠ ١،٣٦٣ ١،٥٠٣ ١،٦٥٥ ١٠٫٨ االستهالك النهائى الكلي ٥٠٢ ٩٩١
االستهالك العام اإلجمالي ٧٤ ١٩٤ ٢١٩ ٢٤٧ ٢٧٦ ٣٠٨ ٣٤٢ ١٢٫٠
الك الخاص اإلجمالياالسته ٤٢٨ ٧٩٧ ٨٨٧ ٩٨٣ ١،٠٨٦ ١،١٩٥ ١،٣١٣ ١٠٫٥
االستثمار اإلجمالي ١١٣ ٢٦٤ ٣٣٩ ٤٠٧ ٤٨٠ ٥٧٠ ٦٥٤ ١٩٫٩
تكوين رأس المال الثابت ١٠٦ ٢٥٢ ٣٢٣ ٣٨٨ ٤٥٨ ٥٤٣ ٦٢٣ ١٩٫٩
التغير في المخزون ٦ ١٣ ١٦ ١٩ ٢٣ ٢٧ ٣١ ٢٠٫٠
صادرات الخدمات و السلع ١١٢ ٦٩٦ ٦٨٥ ٦٨٨ ٧٠٣ ٧٣٤ ٧٧٨ ٢٫٢٣

بالمكمش المتوقع) ٢٠٠٠(باألسعار الثابتة لسنة   
١،٤٤٥ ١،٥٢٩ ١،٦٣١ ١،٧٤٩ ١،٨٨٤ ٦٫٤ الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق ١،٠٥٤ ١،٣٨٠
واردات الخدمات و السلع ٤٤٥ ٥٧٢ ٥٩١ ٦١٢ ٦٣١ ٦٤٦ ٦٦١ ٢٫٩
١،٠٥٨ ١،١٣٣ ١،٢١٠ ١،٢٨٣ ١،٣٦٥ ٦٫٦ االستهالك النهائى الكلي ١،١٢٤ ٩٩١
االستهالك العام اإلجمالي ١٦٦ ١٩٤ ٢١٠ ٢٢٧ ٢٤٦ ٢٦٣ ٢٨٢ ٧٫٨
االستهالك الخاص اإلجمالي ٩٥٩ ٧٩٧ ٨٤٨ ٩٠٦ ٩٦٥ ١،٠٢٠ ١،٠٨٣ ٦٫٣
االستثمار اإلجمالي ١٤١ ٢٦٤ ٣٢٤ ٣٧٤ ٤٢٧ ٤٨٦ ٥٣٩ ١٥٫٣
تكوين رأس المال الثابت ١٣٣ ٢٥٢ ٣٠٩ ٣٥٧ ٤٠٦ ٤٦٣ ٥١٣ ١٥٫٣
التغير في المخزون ٨ ١٣ ١٥ ١٨ ٢٠ ٢٣ ٢٦ ١٥٫٥
صادرات الخدمات و السلع ٢٣٥ ٦٩٦ ٦٥٤ ٦٣٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٤١ ١٫٤-
(%)مكمش الناتج المحلي اإلجمالي    ٤٫٦ ٣٫٨ ٣٫٧ ٤٫١ ٣٫٥ ٣٫٩

بمكمش ارقام لالستهالك القياسية) ٢٠٠٠(باألسعار الثابتة لسنة   
١،٤٣٠ ١،٤٩٦ ١،٥٨٢ ١،٦٨٣ ١،٧٩٩ ٥٫٥ الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق ١،٠٥٤ ١،٣٨٠
واردات الخدمات و السلع ٤٤٥ ٥٧٢ ٥٨٤ ٥٩٨ ٦١٢ ٦٢١ ٦٣٢ ٢٫٠
١،٠٤٧ ١،١٠٨ ١،١٧٤ ١،٢٣٤ ١،٣٠٤ ٥٫٦ االستهالك النهائى اإلجمالي ١،١٢٤ ٩٩١
االستهالك العام اإلجمالي ١٦٦ ١٩٤ ٢٠٨ ٢٢٢ ٢٣٨ ٢٥٣ ٢٦٩ ٦٫٨
االستهالك الخاص اإلجمالي ٩٥٩ ٧٩٧ ٨٣٩ ٨٨٦ ٩٣٦ ٩٨١ ١،٠٣٤ ٥٫٣
االستثمار اإلجمالي ١٤١ ٢٦٤ ٣٢١ ٣٦٦ ٤١٤ ٤٦٨ ٥١٥ ١٤٫٣
تكوين رأس المال الثابت ١٣٣ ٢٥٢ ٣٠٦ ٣٤٩ ٣٩٤ ٤٤٦ ٤٩٠ ١٤٫٣
التغير في المخزون ٨ ١٣ ١٥ ١٧ ٢٠ ٢٢ ٢٥ ١٤٫٤
صادرات الخدمات و السلع ٢٣٥ ٦٩٦ ٦٤٨ ٦٢٠ ٦٠٦ ٦٠٢ ٦١٣ ٢٫٣-
(%)مكمش الناتج المحلي اإلجمالي    ٥٫٧ ٥٫٠ ٤٫٦ ٤٫٩ ٤٫٣٠ ٤٫٩

.الخطة الخمسية الثانية و تقديرات موظفي البنك الدولي: المصدر  



 ١٠٤ 
 
 

التنظيم القنوني للمؤسسات األقتصادية): ١١(جدول ملحق رقم   
(%)الفعال    عدد 

الملكية الشخصية ٧٧٧ ٨٣٫٤٦
االشتراك ١٠٠ ١٠٫٧٤
الشرآة ٤١ ٤٫٤٠
التعاون ٣ ٠٫٣٢
األخرى ١٠ ١٫٠٧

ال يوجد جواب ١٦ 
المجموع ٩٤٧ ١٠٠٫٠٠

، البنك الدولي٢٠٠١مسح القطاع الخاص، نوفمبر : المصدر  
 

المؤسسات األقتصادية الخاصة بحست القطاعات): ١٢(جدول ملحق رقم   
(%)نسبة  القطاع عدد 

الصناعة التحويلية ٢٠٩ ٢٢٫٥٩
الخدمات ٥٥٩ ٦٠٫٤٣
األخرى ٨٤ ٩٫٠٨
)اآثر من جواب واحد(المختلط  ٧٣ ٧٫٨٩

  
دون إجابة ب ٢٢ 

اإلجمالي ٩٤٧ ١٠٠٫٠٠
(%)نسبة  القطاع بالتفصيل عدد 

الصناعة الثقيلة ٤ ٠٫٤٣
السلع اإلستهالآية  ٣١ ٣٫٣٥
المالبس ٤١ ٤٫٤٣
االغذية و المشروبات ٢٥ ٢٫٧٠
الجلد و االحذية ٣ ٠٫٣٢
الصناعة األخرى ١٠٥ ١١٫٣٥
السياحة، الفنادق و المطاعم ٢٧ ٢٫٩٢
تجارة الجملة و التجزئة ٢٧١ ٢٩٫٣٠
النقل و التخزين ٩ ٠٫٩٧
التمويل و البنوك ١٣ ١٫٤١
الخدمات الشخصية ٣٣ ٣٫٥٧
الخدمات األخرى ٢٠٦ ٢٢٫٢٧
الزراعة ١١ ١٫١٩
األسماك ١ ٠٫١١
)التنقيب و النفط(اإلستخراج  ٣ ٠٫٣٢
البناء ٢٠ ٢٫١٦
الكهرباء، المياة و الغاز ١١ ١٫١٩
خرىاإل ٣٨ ٤٫١١
)أآثر من جواب واحد(المختلط  ٧٣ ٧٫٨٩

بدون إجابة ٢٢ 
اإلجمالي ٩٤٧ ١٠٠٫٠٠

، البنك الدولي٢٠٠١مسح القطاع الخاص، نوفمبر : المصدر  



 ١٠٥ 
 
 

تقدير القطاع الخاص لفعالية الخدمات الحكومية): ١٣(جدول ملحق رقم   
الخدمات الحكومية صنعاء عدن تعز الحديدة حضرموت
عدد ٣٤ ٣٧ ٣١ ٨ ٢٣ فعال/فعال جدًا
١٤٫٠ ١٥٫٩ ١٦٫٧ ٨٫١ ١٩٫٠ %
عدد ١١٧ ٦٢ ٨٣ ٤٧ ٦٥ فعال إلى حد ما
٤٨٫٣ ٢٦٫٧ ٤٤٫٦ ٤٧٫٥ ٥٣٫٧ %
عدد ٥٤ ٥٢ ١٨ ٢٥ ١٦ غير فعال إلى حد ما 
٢٢٫٣ ٢٢٫٤ ٩٫٧ ٢٥٫٣ ١٣٫٢ %
عدد ٣٧ ٨١ ٥٤ ١٩ ١٧ غير فعال جدًا/غير فعال
١٥٫٣ ٣٤٫٩ ٢٩٫٠ ١٩٫٢ ١٤٫٠ %

.، البنك الدولي٢٠٠١مسح القطاع الخاص، نوفمبر : لمصدرا  
 

ملكية األراضي، مسح القطاع الخاص): ١٤(جدول ملحق رقم   
 نعم ال بدون إجابة اإلجمالي
صنعاء ٩٩ ١٥٧ ٩ ٢٦٥
الحديدة ٤٢ ٦٤  ١٠٦
عدن ٨٤ ١٦٣ ٢ ٢٤٩
تعز ٤٦ ١٤٦ ٨ ٢٠٠
حضرموت ١٦ ١١٠ ١ ١٢٧
اإلجمالي ٢٨٧ ٦٤٠ ٢٠ ٩٤٧

.م٢٠٠١مسح القطاع الخاص، نوفمبر : المصدر  
 

تكاليف الدخول): ١٥(جدول ملحق رقم   
 المدة و التكاليف الرسمية و غير الرسمية لبدء العمل في اليمن

)بالشهر(الوقت  توصيل الكهرباء توصيل التيلفون توصيل المياة رخص العمل رخص البلدية إجمالي التكاليف
عدد ٤٣ ٣٧ ٢٦ ٦٠ ٤٢ ٤٩
الحد األدني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
الحد األعلي ١٢ ١٢ ١٢ ١٠ ١٠ ٢٤
المتوسط ١ ١ ١ ١ ١ ٣

الوسط ٢٫١٦ ٢٫١٩ ٢٫١٩ ١٫٥٧ ١٫٩ ٤٫٧٨
متوسط االنحراف  ٣٫٠٩ ٢٫٧٨ ٣٫٣٧ ١٫٥٤ ٢٫٤٧ ٤٫٨٨

التكاليف الرسمية  توصيل الكهرباء توصيل التيلفون توصيل المياة رخص العمل رخص البلدية إجمالي التكاليف
)بالرياالت(

عدد ٣٧ ٣٨ ٢٠ ٦٠ ٤٢ ٢٨
الحد األدني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠٠٠

الحد األعلي ٥٠٠،٠٠٠ ٢٥٥،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠
المتوسط ٢٠،٠٠٠ ٢٦،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٤٥٠،٠٠٠
الوسط ٥٥،٤٧٣ ٤٤،٤٥٣ ١٦،٥٨٣ ١١،٦٣٥ ٨،٤٢٩ ٦٣٩،٥٠٠
متوسط االنحراف ٩٩،٨٦٨ ٤٨،٣٧٩ ٢٤،٣٠٣ ٢٦،٢٧٣ ٩،٢٤٤ ٦٦٧،٩٤٥

التكاليف غير الرسمية  توصيل الكهرباء توصيل التيلفون توصيل المياة رخص العمل رخص البلدية إجمالي التكاليف
)بالرياالت(

عدد ٢٧ ١٩ ١٠ ٣٥ ٢٥ ١١
الحد األدني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

الحد األعلي ٧٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠
المتوسط ٥،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١،٥٠٠ ٢،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٢،٠٠٠
الوسط ١٢،٣٣٣ ٥،٦٣٢ ٥،٣٠٠ ٦،٦٢٣ ٤،٣١٤ ٥٧،٨١٨
متوسط االنحراف ١٨،٨٣٣ ٧،٢٥٣ ٦،٨٦٥ ١٢،٠٩٩ ٥،٠٥٤ ١٢١،٣٠٥

.، البنك الدولي٢٠٠١مسح القطاع الخاص، نوفمبر : المصدر  
 
 



 ١٠٦ 
 
 

 
تأخير في التعامالت الحكومية): ١٦(جدول ملحق رقم   

)باليوم(  
شراء 

رخص /راضياأل
 البناء

األجراءات 
 الجمرآية

الحصول على 
 العقود الحكومية

التعامالت مع 
 الهيئات الضريبية

توصيل الخدمات  الحصول على رخص
 العامة

فعال 
(%) 

فعال  عدد
(%) 

فعال  عدد
(%) 

فعال  عدد
(%) 

فعال  عدد
(%) 

فعال  عدد
(%) 

اليوم عدد

٠ ١١ ٣٫٥٤  ١٫٩٧ ١٠ ٢٫٥ ٥٠ ٤٥٫٨٧ ٤٥ ٢٣٫٥٦ ٢٦ ٢٣٫٢١
٨ ٨٧ ٢٧٫٩٧ ١٥٨ ٣٨٫٩٢ ١٧٠ ٤٢٫٥ ٧ ٦٫٤٢ ٧٧ ٤٠٫٣١ ١٥ ١٣٫٣٩
١٠-٦ ٤٩ ١٥٫٧٦ ١٣٠ ٣٢٫٠٢ ٧٧ ١٩٫٢٥ ٧ ٦٫٤٢ ٤٣ ٢٢٫٥١ ١٢ ١٠٫٧١
٢٠-١١ ٢٨ ٩ ٥٠ ١٢٫٣٢ ٣٨ ٩٫٥ ١٢ ١١٫٠١ ١٤ ٧٫٣٣ ٧ ٦٫٢٥
٥٠-٢١ ٦٩ ٢٢٫١٩ ٣٦ ٨٫٨٧ ٤٥ ١١٫٢٥ ٧ ٦٫٤٢ ٧ ٣٫٦٦ ١٧ ١٥٫١٨
١٠٠-٥١ ٣٩ ١٢٫٥٤ ١٥ ٣٫٦٩ ٣٥ ٨٫٧٥ ١٨ ١٦٫٥١ ٣ ١٫٥٧ ٢٠ ١٧٫٨٦
١٠٠< ٢٨ ٩ ٩ ٢٫٢٢ ٢٥ ٦٫٢٥ ٨ ٧٫٣٤ ٢ ١٫٠٥ ١٥ ١٣٫٣٩
اإلجمالي ٣١١ ١٠٠ ٤٠٦ ١٠٠٫٠١ ٤٠٠ ١٠٠ ١٠٩ ٩٩٫٩٩ ١٩١ ٩٩٫٩٩ ١١٢ ٩٩٫٩٩

المتوسط ٣٠٫٢٨  ١٢٫٦٢  ٢١٫٢٥  ٢٦٫٢٣  ٦٫٣  ٣٠٫٥ 
الوسط ١٥  ٧  ٧  ٢  ٣  ١٠ 

 
المشتغلين في القطاع النفطي): ١٧(جدول ملحق رقم   

  الوحدات المشتغلين اليمنيين المشتغلين غير اليمنيين
الشرآات النفطية في مرحلة اإلنتاج ٧ ٢،٤٢٦ ٥١٤
 في مرحلة التنقيبالشرآات النفطية ٢٠ ٣٤٦ ٥٥
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. م٢٠٠٢، ٢٢وزارة النفط و المعادن، أبريل : المصدر  
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 بيانات الحسابات القومية): أ(الملحق 
 
 ٧٣ات القومية في اليمناحصائيات الحساب.  أ
 

ية في الجهاز المرآزي لإلحصاء هي الجهة التي تقوم بجمع البيانات اإلحصائية للحسابات القومية في          ابات القوم إن قطاع الحس
تم   .  اليمن  ناء على المبادئ والتبويبات المنصوص عليها في                     إوي ابات ب ك الحس واردة في تل تقديرات ال نظام الحسابات حتساب ال

يقوم الجهاز المرآزي لإلحصاء بإخراج وتوزيع البيانات التالية، على أساس سنوي، مغطية      .  م١٩٦٨ الصادرة في عام     القومية
يانات للسنة الشمسية السابقة       ًا نشاط١٧ وًا صناعيًا نشاط١١بيانات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية وموزعة على :  الب

ي  المتمثلة بإنفاقات خاصة وعامة لإلستهالك النهائي، إجمالي التكوين        (جمالي بحسب فئات اإلنفاق     ؛ بيانات الناتج المحلي اإل    ًافرع
رأس المال بدون فصل بين مكونيها في القطاع الخاص والقطاع الحكومي        ؛ والواردات؛ بيانات الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار )ل

ام          ثل الع تة حيث يم ى         م  ١٩٩٠ثاب اعدة، موزعة عل  وبدون التوزيع بحسب فئات     ًا فرعي ًا نشاط  ١٧ و ًا صناعي  ًانشاط  ١١سنة الق
اق تم .  اإلنف ك ي ى ذل ي  إإضافة إل ار المحل تاح واإلدخ ي الدخل الم ي، واجمال ي الدخل القوم يانات حول إجمال ع ب راج وتوزي خ

ي لكل سنة لإلقتصاد آكل من خالل است                         .  والقومي  ي اإلجمال ناتج المحل رات لل تم جمع تقدي ه ي ا أن خدام الطريقة المبنية على    آم
 .ستخدام نفس التبويبات الصناعيةإاإلنتاج وذلك باألسعار الجارية والثابتة وب

 
ية اليمنية أساس           ابات القوم يم للحس ي والمفاه بع المعان ستخدام إ ولكن يتم م ،١٩٦٨، نظام الحسابات القومية الصادرة في عام ًاوتت

واردة في            يزات ال ام الحسابا   عدد من الم ية  نظ حتساب القيمة  إويتم  .  ًاعندما يكون ذلك ممكن   م   ١٩٩٣ الصادر في عام      ت القوم
تاج ناقص                  ي اإلن ى إجمال ك عل م      ًاالمضافة بحسب النشاط الصناعي، وذل ا ت ويحتسب .  ستخدامه من مدخالت مكملة وسيطة      إ م

ي اإلجمالي بحسب فئات اإلنفاق على أنه مجموع اإلستخدام النهائي للس              ناتج المحل لع والخدمات عن طريق اإلستهالك النهائي،      ال
 . الوارداتًاوالتكوين لرأس المال على المستوى الكلي والفارق بين الصادرات ناقص

  
ا وفق                    تقديرات الخاصة به تم نشر ال تم تصنيف النشاط الصناعي وي ية للتصنيف  الصناعي     ًا ي ير الدول معايير التصنيف [ للمعاي

ية لكل النشاطا        ١٥ستخدام إويتم .  ، فيما عدا ما يتعلق بالخدمات ونشاطات الحكومة      )]٣(ت اإلقتصادية، التعديل    الصناعي الدول
ية على النحو التالي                         ية للتصنيف الجماعي مع وجود نشاطات فرع ير الدول واردة في المعاي ئة ال ، والغابات  الصيدالزارعة،  :  ف

تبعاد     ( ات   زرمع إس ثروة السمكية، ونشاطات زرا       )اعة الق ية أخرى،    ؛ وال ؛ التعدين  )مع إدخال زراعة القات   ( والغابات   الصيدع
ية،    إو رى؛ الصناعات التحويل ار أخ تخراج أحج ن واس اطات تعدي از؛ ونش ام والغ نفط الخ ار؛ ال تخراج األحج نفطاس ر ال ؛  تكري

رة التجزئة والجملة؛ الفنادق  صناعات تحويلية أخرى؛ اإلمداد بالكهرباء؛  والغاز والمياه؛ البناء والتشييد، تجا       –نشاطات أخرى     
ن والمواصالت؛ خدمات الوساطة المالية، خدمات عقارية وخدمات نشاطات األعمال؛ خدمات أهلية                   نقل، والتخزي والمطاعم؛  ال

 . مؤسسات خيرية خاصة تعمل في خدمة األسرةًاحكومية؛ وأخيرالواجتماعية وشخصية؛ منتجين للخدمات 
 

  القومية المستخدمة في هذ التقريرمصادر البيانات حول الحسابات
 

تقرير أساس       ذا ال  يستخدم المجموعة الجديدة من آخر حسابات قومية معدة من قبل الجهاز المرآزي لإلحصاء، وتمثلت هذه                ًاإن ه
ي تم إطالقها  في سبتمبر عام           ية، الت ابات القوم دة من الحس س ومرة أخرى، تم تحديثها في شهر مار ( م٢٠٠٠المجموعة الجدي

ام    ام        م    ٢٠٠١ ع ية في المجموعة القديمة، التي تم      )  م ٢٠٠٢وشهر مارس ع ابات القوم ا في شهر اآتوبر عام نشرهمع الحس
ا يلي        .   م ١٩٩٩ وارق الرئيسية م ) ٢(في السنة     % ٨زيادة في تقديرات نشاطات البناء والتشييد بما يزيد على نسبة           : وآانت الف

ية       ابات القوم نادق      إضافة الصيانة للحس رتفعة للمطاعم والف رات م يجة لزيادة التقديرات في تجارة الجملة   (ووجود تقدي ك نت وذل
تجزئة رات ) ٣(؛  )وال ي تقدي يطة ف الت بس ام اتعدي ن لع نقل، واإلتصاالت والتخزي ام  م ١٩٩٧ل الت ) ٤(؛   م١٩٩٨  ولع تعدي

رات      يرة في تقدي اري؛            ا آب ية والقطاع العق رات قطاع الخدمات األهلية و       في ت   خفض ) ٥(لمؤسسات المال ) ٦(جتماعية؛    اإلقدي
تقديرات ) ٧ (ًاتغييرات آبيرة في تقديرات الخدمات الحكومية، وعلى وجه الخصوص، في آخر سنوات عقد التسعينيات؛  وأخير         

 .مرتفعة لخدمات خيرية خاصة
 

تعديالت، لقد تضخمت تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بح              ذه ال يجة له بل وأآثر من ذلك في   (في المتوسط   % ١٩ولي  نت
د التسعينيات        تعديالت تقديرات مرتفعة للناتج المحلي اإلجمالي                ) آخر سنوات عق ية ال د نجم عن أغلب .  لقطاعات غير النفطية  لوق

 .مجموعة القديمةوتقدم الجداول التالية التغييرات في تقديرات الحسابات القومية بنسبة مئوية، وذلك بين المجموعة الجديدة وال
                                                 

 ).١٩٩٩ اآتوبر عام ٢٣مسودة الئحة الحسابات القومية لتقارير البنود السريعة، (ومات من صندوق النقد الدولي استقيت هذه المعل ٧٣
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(%)التغيير النسبي بين الحسابات القومية في المجموعة الجديدة والقديمة : )١-أ (جدول  

 

البيان ١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨
البناء ٤ ٦ ٧ ٦ ٨ ٧ ١٣ ١٠ ١١
تجارة الجملة و التجزئة ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٧ ١٥ ١٥ ١٤ ١٥
الفنادق و المطاعم ٤٤ ٥١ ٥٠ ٥١ ٥٣ ٥٣ ٥٣ ٤٦ ٤٧
الصيانة .. .. .. .. .. .. .. .. ..
النقل، التخزين و الموصالت ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ١٢
العقارات و التمويل ٥١ ٥٠ ٥٣ ٥٤ ٥١ ٥٣ ٦٢ ٦٢ ٥٢
العقارات و العمل ١١١ ١٠٤ ١٠١ ١٠٠ ٩٧ ٩٣ ٩٥ ٩٣ ٩٢

الخدمات
تماعية و الشخصيةالخدمات اإلج ٣٢- ٢٩- ٣١- ٣١- ٣٢- ٣٤- ٣٠- ٣٢- ٣٠-
الخدمات الحكومية ٠ ٢٦ ٥٢ ٨٤ ١٥٦ ٢٣٣ ٣١٦ ٣٢٥ ٣٠٧
الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى  ١٠٥ ١٦٠ ١١٥ ٣٠٠ ٤٥٣ ١٨٨ ٣٩٧ ٤١٦ ٤٦٣

الربح
الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار  ٤ ٨ ١١ ١٦ ٢٢ ٢٦ ٢٩ ٢٩ ٢٩

السوق
النفطيالناتج المحلي اإلجمالي غير  ٤ ٩ ١٣ ١٨ ٢٧ ٣٢ ٣٧ ٣٧ ٣٧

 
 
ؤدي إلى تقديرات مرتفعة في اإلستهالك النهائي واإلنفاقات،                              ية ت ابات القوم ا تمت من تعديالت للحس إن م وفي جانب الطلب ف

ى وجه الخصوص، في اإلستهالك الخاص        آما أنه تم تعديل إجمالي اإلستثمارات المحلية إلى األعلى في آخر سنوات عقد             .  وعل
 .التسعينيات

 
  البياناتيةمدى مصدق.  ج
 

رغم      ى ال ا عل  حدث من تقدم في تعديل الحسابات القومية في اليمن، فإن الطريق ما زالت طويلة حتى تكون اليمن قد أصبحت     مم
ام     ية لع ابات القوم نظام الحس ية ل ية الراهن عدد من نواحي القصور، من حيث     .   م١٩٩٣ متبن ابات القوم ويواجه نظام الحس

وحاليا، تغطي الحسابات القومية آل األراضي اليمنية وتغطي،     .  ، والمطابقة، وطريقة التجميع والتبويب    التغطية، وعملية التقدير  
بدأ، آل        ومع ذلك، ال . م١٩٦٨ية للسكان المقيمين في اليمن، طبقا لنظام الحسابات القومية لعام اإلقتصادنشاطات    ال من حيث الم

 . غير الرسمية في الحسابات القوميةيتم إجراء أي تسوية من أجل إدخال قيمة النشاطات
 

ي                تم حال ي ت تقديرات، الت إن ال تعامالت، ف ، محصورة على القيمة المضافة بحسب النشاط اإلقتصادي باألسعار          ًابالنسبة لتغطية ال
تة وعلى ال      ة والثاب وإجمالي الدخل ويتم إخراج تقديرات للناتج المحلي اإلجمالي، .  فاقات باألسعار الجارية لإلقتصاد آكل   نالجاري

ابل للتصرف به، وإجمالي اإلدخار المحلي وإجمالي اإلدخار القومي          ويشمل تكوين رأس المال الثابت اإلنشاءات، والمكنات       .  الق
دات  ة والمجموعة للدخل واإلنفاق ولتمويل رأس المال                  .  والمع تعامالت الموجه ن ال ابات منفصلة تبي ويتم تدوين .  وال توجد حس

تعامالت    ام                    معظم ال ية لع ابات القوم نظام الحس بقا ل ك ط ى أساس تراآمي وذل ير    م١٩٦٨ عل ا يتم تدوين التعامالت      ًا، ولكن آث  م
نقدية  رآة ال ى أساس الح ي عل اع المال امالت القط ية وتع تخدامات  .  الحكوم يم اإلس تم تقي ن وي عار المنتجي ناتج بأس يم ال تم تقي وي

ى أساس األسعار للمشتريين          ية عل تم ت  .  الداخل والصادرات على ) سيف(الشحن + التأمين + قييم الواردات على أساس القيمة   وي
 ).فوب) (أو أي وسيلة نقل أخرى( على متن السفينة توصيلهاأساس 

 
ة،          وحات تعدادي ادر، ومس تلف المص ن مخ يانات م ى ب ناء عل و ب تاج ه ريقة اإلن در بط ي المق ي اإلجمال ناتج المحل ر ال إن تقدي

ية      ة حكوم نوي    وسجالت اداري توفرة س  عبر مسوحات إستثنائيةستخدام بيانات من مصادر إآما أنه يتم    .   أو في فترات منتظمة    ًا م
تم  ام  إأو دراسات خاصة، ي ي نظ رة ف ير مباش رات غ راء تقدي ددات إلج تنتاج المح رة أو آأسس إلس تقديرات مؤش تخدامها آ س

ية    ابات القوم م تطوير مشروع لتحسين الحسابات القو        .  الحس د ت بالتعاون مع إدارة )  م٢٠٠٣-١٩٩٩خالل الفترة  (مية اليمنية   وق
ي          نقد الدول ندية أيضًا تقدم مساعدة في تطوير مصادر البيانات والتدريب وذلك                .  اإلحصاء في صندوق ال ة الهول ا أن الحكوم آم

درة المؤسسية         "في إطار      يكلة والق ز اله از المرآزي لإلحصاء، ويأمل ال          "مشروع تعزي تابعة للجه جهاز المرآزي لإلحصاء    ال
تقاة من مسح   تخدام أوزان مس ك من خالل اس تهلكين وذل عار للمس ياس األس اعدة مؤشر ق د ق ادة تحدي دى القصير، إع ى الم عل

ام        ية األسرة لع ادة النظر في التغطية للمؤشر، وتعديل الحسابات القومية و       م   ١٩٩٨ميزان إعادة النظر في تحديد قاعدتها الى وإع
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ام    د ذلك، وتحسين تغطية الناتج المحلي اإلجمالي، وبدء العمل في حسابات قطاعات معروفة                 م ١٩٩٨للع ى أقرب سنة بع ، أو إل
ية، والترآيز على بيانات األسرة، والحكومة والمؤسسات المالية، وتعزيز               إو بات الدول ستخدام الحاسوب، وتطوير   إستخدام التبوي

ي بحسب         ي اإلجمال ناتج المحل تة لل رات ثاب ات تقدي وعلى المدى المتوسط، يخطط الجهاز المرآزي للقيام بتطوير مؤشر .  اإلنفاق
ية، ولتحسين األسلوب المتبع لتقدير إجمالي تكوين رأس المال                         تجارة الخارج ياس لل ن ومؤشرات ق ياس أسعار خاص بالمنتجي ق

ادة هيكلة قطاع اإلنتاج وفقا للتعديل رقم          ، آما هو مقترح في نظام الحسابات القومية        (ISIC) المعايير الدولية الصناعية  ) ٣(وإع
ام  دة   م١٩٩٣للع وحات جدي راء مس يق      إل، وإج يذ تطب دء تنف ي وب ي اإلجمال ناتج المحل تقدير ال رة ل دة مباش رق جدي تخدام ط س

 . م١٩٩٣الحسابات القومية لعام 
 
  الفوارق في تقديرات اإلستهالك الخاص-د
 

بات القومية، لقد آانت هناك فوارق آبيرة في تقديرات اإلنفاقات اإلستهالآية الخاصة في آمثل لمدى إمكانية اإلعتماد على الحسا    
 . م١٩٩٨الحسابات القومية وفي مسح ميزانية األسرة لعام 

 
ية اليمنية، يتكون اإلنفاق اإلستهالآي الخاص من قيمة اإلنفاق اإلستهالآي النهائي على السلع والخدمات من                 ابات القوم في الحس

بل  ي تخدم األسر              ق ر االستهالك الخاص أو      .   األسر والمؤسسات الخيرية الخاصة الت تم تقدي حتساب ما  إالذي يتم    آاألساس   ًالفي
يه    اله عل تماد لناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنتاج  آأساس معياري رقابي إجمالي، ثم      إ و ت  عمل تقديرات منفصلة مباشرة يتمع

ستهالك الخاص آأساس في حسابات     إلأضف إلى ذلك، بأنه يتم تحديد ا      .   م ١٩٩٢ األسرة لعام    ستخدام بيانات من مسح ميزانية    إب
ي تمت ب                    تقديرات الت د ال تم تجدي ه ال ي ة، فإن تة والجاري اق على نحو مستقل وال يتم             إاألسعار الثاب تاج واإلنف ي اإلن ستخدام طريقت

ن          ا يفرضه مع تها بحسب م ا على هذا النحو فبالتا     ى  مطابق  في تقديرات الحسابات القومية، بال شك، سينعكس        قصلي أي ن  تحديده
 .في مستويات منخفضة لإلنفاق اإلستهالآي الخاص

 
ام          م أخذ الع و ت اق في اليمن، على مستوى الفرد، يبلغ حوالي                      م   ١٩٩٨ل أن اإلنف ية األسرة ب ن مسح ميزان ة، يبي  ٤٫٤٣٦للمقارن

اال  كان الحضر و ٥٫٣٠٦(ري ال لس ال ل٤٫١٤٨ ري ريف ري كان ال د  ).  س نة فق نفس الس ية ل ابات القوم ي الحس تقديرات ف ا ال أم
وقد تكون هناك أسباب مختلفة للتباين هذا، .  ريال٢٫٣٠٢أظهرت أن اإلنفاق اإلستهالآي الخاص على مستوى الفرد بلغ حوالي            

ابات القومية للناتج المحلي اإلجمالي                    ات الحس نقص في تقدري د يكون ال )  لعدم إدخال النشاطات غير الرسمية ًا نظر مثًال(ولكن ق
 ).ًا قريبهاصدارإ البنك الدولي حول الفقر في اليمن المترقب دراسةراجع (واحدا من أهم العوامل 
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 تقديرات النمو السكاني في اليمن:  الملحق ب
 

 فوارق آبيرة في تقدريات معدل النمو السكاني في عقد التسعينيات.  أ
 

ناك تباين آبير بين ال      فالحكومة تستخدم .  تقديرات لعدد السكان في اليمن التي أعدتها جهات حكومية يمنية وجهات أخرى دولية  ه
بلغ          رتفع ي و م دل نم مثل إصدار بيانات قطاع ( إلى تقديرات األمم المتحدة ًاستنادإفي السنة في عقد التسعينيات، وذلك   % ٣٫٧مع

م المتحدة لعام      ويعود الفارق %.  ٢٫٧الذي يستخدم البنك الدولي معدل نمو أقل بكثير، يبلغ في الوقت )  م١٩٦٦السكان في األم
 .ختالف وسائل التقديرات المستقبلية المستخدمةإجمالي الخصوبة وليس بسبب إلستخدام البنك لمعدل أقل إ إلى ًاهذا أساس

 
بلد العضو ًاوعموم ي ال كاني ف نمو الس دالت ال ي لمع نك الدول رات الب تمد تقدي ى تع راتعل توفر  تقدي ا ال ت ند م تحدة ع م الم  األم

رات يمكن ا     يها من قبل البلد نفسه     إلتقدي تماد عل عتماد عليها، يستخدم البنك إلوحينما تتوفر تقديرات من قبل ذلك البلد، يمكن ا.  ع
بلد      ك ال يانات ذل دادات جديدة أو مسوحات ديمغرافية جديدة ولم يتم            .  ب يانات تع توفر ب ي ت بلدان الت  استخدامها في تقديرات وفي ال

م المتحدة األساسية          رات األم نك بتحديث تقدي وم الب تحدة، يق م الم  الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيثما أقليمومن األمثلة في .  األم
ى ما قدرته األمم المتحدة نظر                  نك عل ا الب ي خرج به تائج، الت ان ستخدام البنك آلخر بيانات تعدادية، هي مصر وإيرإل ًاتختلف الن

 .واليمن
 

تقبل، بناء على تعداد عام            ًاووفق  بؤاته للمس ي السكانية وتن نك الدول تقديرات الب  وعلى المسح الديموغرافي لألسرة لعام  م١٩٩٤ ل
د التسعينيات آان أقل بكثير من تقدريات األمم المتحدة والحكومة اليمنية                       م ١٩٩٧ و السكان في آخر سنوات عق دل نم إن مع .  ، ف

د أعطى الم     مراءة، ويفترض في تنبؤات البنك إ مواليد لكل ٦٫٧معدل خصوبة آلية بلغ م   ١٩٩٧سح الديمغرافي لألسرة لعام      وق
ي سيستمر في اإلنخفاض                  دل الخصوبة الكل أن مع ي ب بلغ    (الدول يد لكل امرأة   ٥٫٥٥حتى ي  ويستخدم في الخطة الخمسية –موال

بلغ            ية ي دل خصوبة آل ية مع ام      ٥٫٩الثان يد لع و طبيعي للسكان بلغ            ).   م ٢٠٠١ موال دل نم يجة مع في السنة  % ٢٫٧٨وآانت النت
ي عدد السكان بنسبة             و إلجمال دل نم تراض الهجرة إلى الخارج البالغة نسبة       (ومع د األخذ في الحسبان إف %) ٠٫٠٨صافي، بع

بلغ                   .  في السنة   % ٢٫٧ ية ثابت ي دل خصوبة آل ية تستخدم مع ة اليمن يد لكل ام      ٧٫٦ولكن الحكوم رأة، فمن ثم يبلغ التقدير    موال
 .في السنة% ٣٫٧لمعدل النمو السكاني الناجم عن ذلك 

 

 الطرق المستخدمة لتقدير معدل الخصوبة الكلية ومعدل النمو السكاني  .ب
 

ام            ًاعموم  داد ع يانات تع أن ب تقد ب ومع ذلك، .   للسكان تعتبر دقيقة بعد إجراء تسوية لتجميع األعمار في فئات عمرية        م١٩٩٤ يع
إ  ي؛  ومن الممكن أن يعطي متوسط معدل النمو لسنوات ما بين                     ف نمو السكاني الحال دل ال رات حول مع تعداد ال يعطي تقدي ن ال

ن، في المتوسط            ن المتعاقبي ث (سنتي التعدادي ترة من      ًالم و ألي سنة من                )م١٩٩٤-١٩٨٦ للف دل نم ، ولكن اليمكن أن يعطي مع
ن        ن التعدادي ان متقلب إل       (السنوات بي ذي آ يد بسبب الهجرة        ال ي ُتستخدم في التقديرات             ).  ى حد بع ادالت الت إن المع ي، ف فبالتال

تقبلية تستخدم تقديرات بمعدالت الخصوبة ومعدالت عدد الوفيات المتوقعة وتطبيقهما على البنية العمرية الواردة في التعداد                  المس
ن سنتي التعدا                       ا بي و السكان للسنوات م ى معدالت نم ن، عالوة على    من أجل الحصول عل ستخدامها للسنوات التي تلي آخر إدي

 .جراءهإتعداد تم 
 

ادالت المستخدمة لتقدير معدالت نمو السكان                ناك أي اختالف في المع يس ه فهذه المعادالت تستخدم عدد السكان بحسب الفئة  .  ل
ر    يات بحسب العم ر الوف داول تقدي ددة وج ار مح ي أعم دالت الخصوبة ف نوع، ومع رية وال رةالعم دل الهج تم .  وصافي مع وي

ار محددة من مسوحات، وبعد ذلك يتم تطبيقها على عدد النساء في سن اإلنجاب ، المقدر من                  إ ستخراج معدالت الخصوبة ألعم
وعلى هذا النحو، يتم إجراء عملية ضرب لمعدالت الوفيات في آل فئة            .  أجل الحصول على عدد المواليد في آل عمر على حدة          

دد ا     رية بع ويتم قسمة عدد المواليد    .  ، وذلك الحتساب عدد الوفيات    )بما في ذلك الذآور هذه المرة     (لسكان في آل فئة عمرية         عم
دد السكان في منتصف السنة من أجل الحصول على معدل عدد المواليد الخام؛  ويعطي إجراء نفس العملية الحسابية                    در بع المق

ام          يات الخ دل الوف يات ليعطي مع لفارق بين اإلثنين معدل النمو الطبيعي للسكان، والذي تعادل معدل النمو السكاني  ويمثل ا .  للوف
تبعاد نسبة الهجرة    وإذا آانت التقديرات لهذه المدخالت هي نفسها التي تستخدم في آال المعادالت للتقديرات المستقبلية، إذن      .  باس

نمو للسكان              نفس معدالت ال ادالت ستخرج ب ي ما ي   .  آل المع ؤدي إلى وجود فوارق في تقديرات معدالت نمو السكان هي  فبالتال
 .الفوارق في تقديرات معدل الخصوبة الكلية، أو إلى حد ما أقل، الفوارق في حجم الفئات العمرية على مستوى خط القاعدة
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  تقديرات لمعدالت الخصوبة الكلية١-٢
 

يل           ادة أن تم ترض ع بلدان نحو          إمن المف بوط  تجاهات الخصوبة في آل ال نظرا لتأخير سن الزواج، ومع التعليم، وبرامج    ( اله
خ      ى مستوى ا        ) تنظيم األسرة، ال تقبل       إلحتى تصل إل تبدال في المس ولم يكن تحديد السنة ).   مواليد لكل امرأة  ٢حوالي معدل   (س

ى مستوى ا             يها الوصول إل تم ف ي ي يجة لتطبيق نسبة التغيير في       إلالت ل آنت وي، ب رار عف ألة ق تبدال مس معدالت الخصوبة على س
تقبل        اه محسوب      (الخصوبة في المس يجة إلتج جتيازها على هذا النحو ليس لها أثر     إوبالنسبة لليمن، فإن السنة التي يتم       ).  أي آنت

 . م١٩٩٧على معدل النمو السكاني لعام 
 

ة اليمنية       مواليد لكل امرأة، وذلك ٧،٦ابت يبلغ معدل نمو خصوبة آلية ث) باإلستناد إلى تقديرات األمم المتحدة(وتستخدم الحكوم
ترة    يها من المسح الديمغرافي لألسرة لعام                 م ٢٠٠٠ -١٩٩٠للف م الحصول عل ذي ت فتقديرات الحكومة  .   م ١٩٩٢  -١٩٩١، وال

ام          تنتاجات للمسح الديمغرافي لألسر لع ية ال تتضمن االس يانات األمم المتحدة التظهر أي انخفاض إال في  .   م١٩٩٧اليمن ما وب
ام      د ع م يصل إال إلى معدل                م ٢٠٠٥ بع ك اإلنخفاض ل ، في الوقت الذي قد   م ٢٠١٠-٢٠٠٥لكل امرأة للفترة     ٧٫٣٥، وحتى ذل

بلغ  ية ي دل خصوبة آل ي لألسرة مع ترة ٦٫٧سبق أن عرض المسح الديمغراف رأة للف يد لكل ام م تكن . م١٩٩٧-١٩٩٢ موال ول
ام          داد السكان لع يانات تع دى      م١٩٩٤ب توفرة ل م المتحدة، الستخدامها في تقرير األمم المتحدة حول السكان لعام    م ،  م١٩٩٦األم

داد السكان لعام                       تقاة من تع رات مس تحدة تقدي م الم ك استخدمت األم بدال من ذل  وغير ذلك من المصادر القديمة والتي  م١٩٨٦ف
، من ناحية أخرى، فقد استخدم معدل خصوبة آلية وأما البنك الدولي.   م١٩٩٤آانت تختلف آثيرا عن بيانات تعداد السكان لعام        

بلغ      ل، ي د التسعينيات، وذلك باإلستناد إلى استنتاجات المسح الديمغرافي لألسرة            ٦٫٧أق نمو السكاني لعق راته لل وعلى .  ، في تقدي
ناجم عن             ير ال يد، إن التأث ية في عمل تنبؤات مستقبلية ديمغرافية             إالمدى البع  يؤدي إلى نتائج غير     ستخدام معدالت خصوبة عال

تقديرات      تلك ال تملة ل ي عدد السكان في اليمن سيصل إلى             .  مح أن إجمال تحدة ب م الم رات لألم د بينت آخر تقدي  مليون ١٠٢٫٣وق
 .م٢٠٥٠ نسمة في عام 

 

  البنية العمرية للتعداد السكاني٢-٢
 

ام            داد السكان لع رية في تع ية العم نعكس البن بالغات عن اإلعمار للسكان، وتختلف    وجود شيئ من عدم الد    م  ١٩٩٤ت ة في ال ق
ير  وهناك ميول قوي لإلبالغ .   من البنية العمرية المستخدمة من قبل األمم المتحدة وقبل ذلك المستخدمة من قبل البنك الدولي            ًاآث

ـ            ار بحيث تنتهي ب ى نحو أآثر من آثير من البلدان األخرى           "٥"أو  " صفر "عن األعم ك عل ناك حاجة لتعديل   فبالتالي ه .  ، وذل
رية المنتهية بصفر أو                    ئات العم ى الف تجاوز الموجود في أعداد المنسوبين إل ار لل ع األعم ادة توزي تم إع رية، بحيث ي ية العم البن

ة  نة ٢٥، ١٥، ٥و …  ٣٠، ٢٠، ١٠أي، (خمس خ…   س ي  ) ال د عجز ف ي يوج نها والت ا بي ي م ار األخرى ف ئات األعم ى ف إل
بي     أ ا للسكان المنتس تفردة و           عداده وليس المهم الطريقة   ).  أو من خالل استخدام متوسطات متحرآة     /ن لكل عمر من السنوات الم

ي يتم     ومجرد ما يتم تعديل البنية العمرية بحسب آل األعمار اإلنفرادية التي        .  ستخدامها بالتحديد لغرض تقدير معدالت النمو     إالت
 .من خالل الجمع)  سنة، الخ ١٥، ١٠، ٥أي (ل خمس سنوات لكة ينتسب إليها السكان، يتم الحصول على الفئات العمري

 

 . سنة١٢ سنوات إلى ٣توزيع السكان بحسب األعمار من : )١-ب (جدول
 العمر الجملة ذآور إناث

٣ ٥٣٢،٦٠٥ ٢٦٨،٠١٠ ٢٦٤،٥٩٥ 
٤ ٥٦٥،٧٠١ ٢٨٧،٦٦٢ ٢٧٨،٠٣٩ 
٥ ٥٨٥،٦١٠ ٢٩٧،٩١٧ ٢٨٧،٦٩٣ 
٦ ٥٣٩،٠٦٠ ٢٧٥،٤٧٣ ٢٦٣،٥٨٧ 
٧ ٥٥١،٦٧٧ ٢٨٣،٤٨٨ ٢٦٨،١٨٩ 
٨ ٥٩٧،٨٤٤ ٣٠٦،٢٧٥ ٢٩١،٥٦٩ 
٩ ٤٦١،٦٥٩ ٢٤١،٢٦٤ ٢٢٠،٣٩٥ 
١٠ ٥٥٠،٤١٢ ٢٨٨،٨٧٨ ٢٦١،٥٣٤ 
١١ ٣٣١،٨٥٢ ١٧٩،٤٦٣ ١٥٢،٣٨٩ 
١٢ ٥٤٥،٤١٧ ٢٩٩،٦٣١ ٢٤٥،٧٨٦ 

 
ذه وال تشبه هرم سكاني بشكل طبيعي                           رية ه ية العم د من األخطاء في البن ناك العدي د أدرك الجهاز الم    .  ه رآزي لإلحصاء  وق

ستخدامها لعمل تقديرات إضرورة تصحيح الفئات العمرية في تلك البنية قبل استخدامها آقاعدة أساسية للبنية العمرية التي يمكن         



 ١١٢ 
 
 

٠ سنوات على أنها آبيرة جدا بالنسبة للفئات العمرية من           ٩-٥وعلى وجه الخصوص، لقد تم اعتبار الفئة العمرية من          .  مستقبلية
ناك أساس يمكن ا          ١٤-١٠ن   سنوات وم    ٥- يه لتخصيص الفئة العمرية من    إل سنة ولكن ال يوجد ه تناد إل  سنوات، إذ أن ٩-٥س

 . سنوات٩-٥األعمار المتقاربة التي تربطها ال تظهر أي دليل بوجود أي إدخاالت خاطئة في الفئة العمرية 
 

ارهم من                          بلغ أعم ن ت نقص في عدد السكان الذي ى ال دل عل ا ي ناك م ).  وخاصة أولئك البالغ عمرهم سنة واحدة(سنوات    ٤-٠وه
إن التعديالت المطلوب إجراؤها لم تكن آبيرة على غرار ما نجمت عنها عملية إجراء التصحيح الذي قام بها الجهاز                          ك ف ومع ذل

ذي خرجت بفئة عمرية من            .   سنوات ٩-٥ سنوات أآثر من عدد فئة السكان التي تبلغ أعمارهم من            ٤-٠المرآزي لإلحصاء، وال
تاب اإلحصاء      ك آ زي لإلحصاء وآذل از المرآ ن الجه كاني الصادر ع تعداد الس ر ال ي تقري واردة ف يانات ال ل الب تم تعدي م ي ول
ى أساس سنة بسنة، بل أنشئت فئات عمرية لكل خمس سنوات، من خالل جمع السنوات                              رية عل ية العم دل البن م تع السنوي، إذ ل

دون      نفردة ب ، إذ أن عدد الذي يختارون أعمارا تنتهي بخمسة تقريبا يساوي    ًاأ بسيط ئ خط ًا وهذا يعتبر نسبي   جراء أي تسويات،   إالم
ن يختارون أعمار تنتهي بصفر      ئك الذي أآثر ...) ٣٠، ٢٠، ١٠أي تنتهي بصفر (لو آان الذين يختارون أعمار في األعشار .  أول

ار تنتهي بخمسة                تارون أعم ن يخ ئك الذي خ ا...  ٢٥،  ١٥،  ٥(من أول ى أخطاء خطيرة           ) ل ذه الطريقة ستؤدي إل فالنسبة .  وإن ه
 :العمرية الناتجة عن ذلك مبينة أدناه

 
 توزيع السكان بحسب الفئة العمرية: )٢-ب (جدول

 العمر جملة ذآور إناث
 الجملة ١٤،٥٨٧،٨٠٧ ٧،٤٧٣،٥٤٠ ٧،١١٤،٢٦٧
٤-٠ ٢،٣٩٤،٩٧٢ ١،٢١٥،٨٠٩ ١،١٧٩،١٦٣ 
٩-٥ ٢،٧٣٥،٨٥٠ ١،٤٠٤،٤١٧ ١،٣٣١،٤٣٣ 
١٤-١٠ ٢،٢٠٢،٨٨٤ ١،١٨٦،٢٣١ ١،٠١٦،٦٥٣ 
١٩-١٥ ١،٤٨٦،٧٥٥ ٧٨٥،١٢٧ ٧٠١،٦٢٨ 
٢٤-٢٠ ٩٩٠،٠٠٦ ٥١٤،١٥٧ ٤٧٥،٨٤٩ 
٢٩-٢٥ ٩١٤،١٤٢ ٤٣٣،٦٥٠ ٤٨٠،٤٩٢ 
٣٤-٣٠ ٧٨٠،٥٢٤ ٣٧٠،٦٦٦ ٤٠٩،٨٥٨ 
٣٩-٣٥ ٧٣٩،١٨٩ ٣٥٧،٧٦١ ٣٨١،٤٢٨ 
٤٤-٤٠ ٥٣٤،٩٣٠ ٢٦٧،٠٥٧ ٢٦٧،٨٧٣ 
٤٩-٤٥ ٤١٤،٤٢٧ ٢١٢،٥٠٧ ٢٠١،٩٢٠ 
٥٤-٥٠ ٣٨٣،٧٩٩ ١٩٣،٦٣٦ ١٩٠،١٦٣ 
٥٩-٥٥ ٢٠٧،٥٨٩ ١٠٩،٣٧٢ ٩٨،٢١٧ 
٦٤-٦٠ ٢٨٤،٧٣١ ١٤٩،٩٣٤ ١٣٤،٧٩٧ 
٦٩-٦٥ ١٣٤،٨٧٨ ٧٢،٦٦١ ٦٢،٢١٧ 
٧٤-٧٠ ١٧١،٩٩٩ ٨٩،٨٣٠ ٨٢،١٦٩ 
٧٩-٧٥ ٦٣،٢٨٨ ٣٤،٤٢١ ٢٨،٨٦٧ 
٨٤-٨٠ ٨٠،٧٥٥ ٤٠،٤٢١ ٤٠،٣٣٤ 
٨٥ ٦٦،٠٤٠ ٣٥،٠٩٥ ٣٠،٩٤٥+ 

 
تم  ام  إي رة لع ي لألس ي المسح الديمغراف يانات ف تخدام الب تقبل م١٩٩٧س كانية للمس بؤاته الس ي وتن نك الدول رات الب ي تقدي إن .   ف

ير في الخصوبة المقاسة في المسح الديمغرافي لألسرة يتوافق مع زيادة      ستخدام أدوات تنظيم األسرة، وفي ظل حجم العينة إالتغي
وهناك .  فمن ثم من المرجح أن تكون تلك البيانات موثوق بها) و ضعف عدد العينة للمسح السابق   امرأة، وه  ١٤٫٠٠٠أآثر من   (

تائج مسح عام         إ وجود    ًادائم  أن ن وال .  ختيار العينة أو في المعالجة للبياناتإ ألخطاء في ًا لم تكن صحيحة نظر م  ١٩٩٧حتمال ب
ألة              ذه المس زيد من المعلومات حول ه ي .  توجد الم بانات تعد متوافقة        ًاوداخل إن الي زيادة لوسائل تنظيم األسرة وانخفاض     ًال  مث(ف

تويات    ).  للخصوبة ى مس تقال إل تادة لإلن بداية المع ع ال توافقا م د م توى الخصوبة يع ري ومس تماء العم ي اإلن ير ف ا أن التغي آم
 مولود لكل امرأة وهو أقل ١٫٠لغت ، ب م١٩٩٧-١٩٩٢لقد قاس المسح الديمغرفي لألسر معدل خصوبة للفترة       .  خصوبة متدنية  

ام        ا ورد في المسح اليمغرافي لألسر لع توقعات         .  م١٩٩٢عن م نحو في ال ذا ال ى ه اه عل ترض أن يستمر اإلتج ا يف ا م وعموم
 .الديمغرافية للمستقبل

 
دة من البنك الدولي، والمبينة في الجدول أدناه، تمثل توقعات عادية للتكو           تقبلية المع توقعات المس ين السكاني بحسب المكونات وال

نظمة    ية الم ا هو موضح أعاله، واالفتراضات الرئيسية التي بنيت عليها هذه التوقعات هي أن الخصوبة ستستمر في                   اإلنتمائ ، آم
ن اثنين لكل امرأة               ي مولودي دل خصوبة بحوال بالغ مع تبدال ال ى مستوى االس ومتى يفترض أن يحدث (انخفاضها حتى تصل إل

يس له أ      ك ل دة   ذل ود عدي درة لعق توقعات المق ى الم ير عل اض   )ي تأث ي اإلنخف تمر ف يات تس بة الوف ك إن نس كيلة .  ، وآذل والتش



 ١١٣ 
 
 

يتم استخراجها من أنماط نموذجية، آما هو مبين في أسفل الجدول                         يات، والتي س دل الخصوبة ونسبة الوف وفي .  المفترضة لمع
نك الدو ن الب ا بي ي م باحاثات ف ذي آانت تجرى م ية الوقت ال ة اليمن ي والحكوم ع وزارة التخطيط (ل ى وجه الخصوص م وعل

حول الفوارق في التقديرات المتوقعة لنمو السكان، إال أن هذه المنافشات حتى اآلن لم تؤدي إلى         ) والتنمية ووزارة الصحة العامة   
ن األطراف المختلفة بهذا الصدد        اع بي ى إجم سألة في المستقبل وسيتعاون البنك ومع ذلك، البد من التصدي لهذه الم.  الوصول إل

تعداد السكاني والمسح الديمغرافي لألسرة                  ة لل الدورات الالحق يام ب ية الق ية  في عمل ة اليمن ي مع الحكوم ن يفهذين المسح.  الدول
 .ن سيساعدان على الوصول إلى إجماع حول التقديرات للتوقعات المقدرة للمستقبليالقادم

 
ية ت         ة اليمن ا زالت الحكوم نمو السكاني لمسألة إرتفاع معدل النمو السكاني في خططها التنموية وترغب                  وم ية لل ة عال عطي أولوي

 مواليد لكل ٦٫٧ومع ذلك، فإن انخفاض معدل الخصوبة إلى .  في جذب مزيد من الدعم للجهود المبذولة في مجال تنظيم األسرة   
ترة  رأة خالل الف ل من ذل(م  ١٩٩٧-١٩٩٢ام ية)ك اآلنوالمرجح أن يكون أق ل للصحة اإلنجاب ية أق ي أن تعطي أهم .  ، ال يعن

بالغ          نمو السكاني ال دل ال في السنة ما زال مرتفعا جدا بكل المقاييس، إذ أن ذلك ما يعني بأن عدد السكان سيتضاعف                 % ٢٫٧فمع
ي      د حوال ية من القضا                      .   سنة  ٢٥بع ى خدمات الصحة اإلنجاب ية الحصول عل ألة تحسين إمكان ا زالت مس يا التنموية التي لها    فم

 .أهمية آبيرة بالنسبة لليمن
 م٢٠٢٠-١٩٩٥اإلسقطات السكانية، ): ٣-ب(جدول 

 الفئات العمرية ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠٢٠
 جملة الذآور و اإلناث ١٥٢٧٢ ١٧٣٥١ ١٩٨٥٨ ٢٢٦٤٤ ٥٥١٤ ٢٨٢٨١
 ذآور ٧٨٢١ ٨٨٥١ ١٠١٠٧ ١١٥١٠ ١٢٩٥٧ ١٤٣٥٥
٤-٠ ١٢٨١ ١٤٦٤ ١٦٥٣ ١٨٠٣ ١٨٧٠ ١٨٤٧ 
٩-٥ ١٤٧٨ ١٢٢٦ ١٤١٣ ١٦٠٥ ١٧٦١ ١٨٣١ 
١٤-١٠ ١٢٤٩ ١٤٥٧ ١٢١١ ١٣٩٩ ١٥٩١ ١٧٤٧ 
١٩-١٥ ٨٥٥ ١٢٢٨ ١٤٣٦ ١١٩٦ ١٣٨٣ ١٥٧٥ 
٢٤-٢٠ ٥٤٩ ٨٢٦ ١١٩٩ ١٤٠٨ ١١٧٣ ١٣٦٠ 
٢٩-٢٥ ٤٥٤ ٥١٨ ٧٩٨ ١١٦٨ ١٣٧٤ ١١٤٨ 
٣٤-٣٠ ٣٩٥ ٤٢٥ ٤٩٦ ٧٧٤ ١١٣٨ ١٣٤٣ 
٣٩-٣٥ ٣٦٧ ٣٧١ ٤٠٧ ٤٧٩ ٧٥١ ١١٠٧ 
٤٤-٤٠ ٢٦٩ ٣٤٦ ٣٥٤ ٣٩٠ ٤٦١ ٧٢٥ 
٤٩-٤٥ ٢٢١ ٢٥٢ ٣٢٧ ٣٣٦ ٣٧٢ ٤٤١ 
٥٤-٥٠ ١٨٠ ٢٠٤ ٢٣٥ ٣٠٦ ٣١٥ ٣٤٩ 
٥٩-٥٥ ١٢٧ ١٦٣ ١٨٦ ٢١٤ ٢٧٩ ٢٨٩ 
٦٤-٦٠ ١٣٦ ١١١ ١٤٢ ١٦٣ ١٨٧ ٢٤٦ 
٦٩-٦٥ ٨٠ ١١٢ ٩١ ١١٧ ١٣٤ ١٥٥ 
٧٤-٧٠ ٧٨ ٦٠ ٨٤ ٦٨ ٨٨ ١٠١ 
٧٥ ١٠٢ ٨٨ ٧٥ ٨٤ ٨٠ ٩١+ 

 إناث ٧٤٤٩ ٨٥٠٠ ٩٧٥٠ ١١١٣٣ ١٢٥٥٥ ١٣٩٢٦
٤-٠ ١٢٤٠ ١٤٢٠ ١٦٠١ ١٧٤٥ ١٨٠٨ ١٧٨٥ 
٩-٥ ١٤٠٩ ١١٨٩ ١٣٧٤ ١٥٥٩ ١٧٠٩ ١٧٧٥ 
١٤-١٠ ١٠٦٩ ١٣٨٨ ١١٧٤ ١٣٦٠ ١٥٤٦ ١٦٩٧ 
١٩-١٥ ٧٧٧ ١٠٤٩ ١٣٦٦ ١١٥٩ ١٣٤٤ ١٥٣٠ 
٢٤-٢٠ ٥٠٩ ٧٥٢ ١٠٢٣ ١٣٣٨ ١١٣٧ ١٣٢٢ 
٢٩-٢٥ ٥٠٠ ٤٨٦ ٧٢٩ ٩٩٦ ١٣٠٦ ١١١٢ 
٣٤-٣٠ ٤٣٦ ٤٧٨ ٤٦٩ ٧٠٧ ٩٦٩ ١٢٧٤ 
٣٩-٣٥ ٣٨٦ ٤١٦ ٤٥٩ ٤٥٣ ٦٨٥ ٩٤٢ 
٤٤-٤٠ ٢٦٨ ٣٦٨ ٣٩٩ ٤٤٢ ٤٣٧ ٦٦٣ 
٤٩-٤٥ ٢١١ ٢٥٤ ٣٥٢ ٣٨٢ ٤٢٤ ٤٢٠ 
٥٤-٥٠ ١٧٥ ١٩٨ ٢٤٠ ٣٣٣ ٣٦٢ ٤٠٣ 
٥٩-٥٥ ١١٤ ١٦١ ١٨٣ ٢٢٢ ٣٠٩ ٣٣٨ 
٦٤-٦٠ ١٢١ ١٠٢ ١٤٤ ١٦٤ ٢٠٠ ٢٧٩ 
٦٩-٦٥ ٧٠ ١٠٢ ٨٦ ١٢٢ ١٤٠ ١٧٢ 
٧٤-٧٠ ٧٠ ٥٤ ٧٩ ٦٧ ٩٥ ١١١ 
٧٥ ٩٤ ٨٣ ٧٢ ٨٤ ٨٤ ١٠٣+ 

 معدل المواليد ٤٠ ٣٨٫٩ ٣٦٫٧ ٣٣٫١ ٢٩٫١ 
 معدل الوفاة ١٢٫٦ ١١٫٢ ١٠٫١ ٩٫١ ٨٫٤ 
 معدل النمو الطبيعي ٢٫٧٤ ٢٫٧٨ ٢٫٦٦ ٢٫٤ ٢٫٠٧ 
 صافي معدل الهجرة ١٫٨- ٠٫٨- ٠٫٤- ٠٫٢- ٠٫١- 
 معدل النمو ٢٫٥٥ ٢٫٧ ٢٫٦٣ ٢٫٣٩ ٢٫٠٦ 
 الخصب الكلي ٦٫٤٠٠ ٥٫٥٥٠ ٤٫٧٠٠ ٣٫٩٨٨ ٣٫٤٣٤ 
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