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 اٌمغاع اخلاص يف اٌيّٓ بني اٌٛالغ ٚاٌغّٛذ

 اسخار ِشاسن / محٛد ػٍي ػبذاهلل اجمليذي            

 املمذِت

أتسمت العاللة بٌن دور الدولة ودور المطاع الخاص فً النشاط االلتصادي بمدر كبٌر من التذبذب 

وكذلن ٌعمل المطاع  ٌة.االلتصاداالنسجام والتباٌن على مدى التارٌخ االلتصادي وفً مختلؾ النظم 

والطبمات وتكون لحاجة التضامن والتكامل االجتماعً وتمسٌم العمل بٌن اإلفراد  كاستجابةالخاص 

االلتصادي لما ٌوفره  الخاصة مباحة للجمٌع .ولد أكد أهمٌة المطاع الخاص  كؤساس للنشاط الملكٌة

 تاج .ذلن من حافز لدى اإلفراد لتنمٌة ملكٌتهم وبتالً زٌادة اإلن

  التنمٌةالذي ٌسهم بدرجه كبٌره فً  المهمةوفً الٌمن ٌعد المطاع الخاص احد المطاعات 
موضوع المطاع الخاص فً اربعة فصول  بدراسة فً هذا البحث نموم .  وسوفاالوطنٌة االلتصادٌة

                                                      االلتصادي واالجتماعً فً الٌمن.                               ٌتضمن الفص االول التطور
ا ٌنالش الفصل الثانً دور المطاع الخاص فً التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً حٌن سٌدرس بٌنم

الفصل الثالث والع المطاع الخاص من حٌث الوالع الراهن والعرالٌل والتحدٌات التً تواجه تطوٌر 
خٌرا ٌتضمن الفصل الرابع استراتٌجٌة تطوٌر المطاع الخاص الٌمنً المطاع الخاص الٌمنً . وا

                                                                               فً النشاط االلتصادي واالجتماعً . وتنمٌة دوره 

  -ِٛضٛع اٌبسث ِٚشىٍخٗ ٚاٌخساؤالث:

 االلتصادٌة التنمٌةٌلعبه المطاع الخاص فً دفع عجله  على الرؼم من الدور الكبٌر والهام الذي
ٌعانً أن هذا المطاع الخاص فً الٌمن  إال والنامٌةمنها  المتمدمةفً العدٌد من البلدان  واالجتماعٌة
 ٌعانً من هذه المشاكل  ال لطاعا   أن ومماال شن فٌه،وتمدمه  هتعوق تطور  عوٌصةمن مشاكل 

 تبرز نامما ٌتطلب  ضرورة إصالحه ومن ه الشراكةفً   ا  ن  طرفٌكون مإهال ألن ٌكو أنٌمكن 
 مشكله البحث.
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 -:أّ٘يٗ اٌبسث

 أدى الذي األمر ضعؾالبوالذي ٌتسم هٌكلها االلتصادي  النامٌةمن البلدان  ةلٌمنٌة الجمهورٌاتعد 
ا من االلتصادي واالجتماعً لمثٌالته بالركبإلى تخلفها  وعدم تمكنها  من اللحاق  ضرورةبال

وهى  أال المضاٌا أهمأهمٌتها كونها ولفت على واحدة من  الدراسةاكتسبت  انمن ه النامٌة،الدول 
الٌمنً والذي فً حال تم إعطاءه مزٌدا  من  االلتصاد الخاص فً  المطاع  الدور الذي ٌلعبه ضآلة

 ةورٌهفً الجم ةعٌواالجتما ةااللتصادٌ ةله  التنمٌجبه فً دفع ع ٌستهان بجزء ال السهماالهتمام 
 .ةالٌمنٌ

 -أ٘ذاف اٌبسث : 

 -: تتمثل  أ هداؾ  البحث فً اآلتً 

 فً الٌمن. إعطاء صوره واضحه عن الوضع الحالً للمطاع الخاص .1

 . واالجتماعٌة االلتصادٌة التنمٌةفً  ةودورالٌمنً ى والع المطاع الخاص التعرؾ عل .2

تطوره دون الٌمن والتً حالت لمطاع الخاص فً رض اعتالتعرؾ على المشاكل التً ت .3

 وتمدمه.

لنهوض امحاوله إٌجاد حلول للمشاكل الخاص بالمطاع الخاص فً الٌمن والتً من شؤنها  .4

 بمستواه وبالتالً نهوض االلتصاد الٌمنً .

 -فشضياث اٌبسث : 

  أمامإذا تم إعطاء المطاع الخاص فً الٌمن ما ٌستحمه من االهتمام والعمل على تذلٌل  الصعاب 

من الزمن  لصٌرةبشكل كبٌر خالل فترة  تؽٌرٌن الوضع االلتصادي فً الٌمن سوؾ فإهذا المطاع 

وسوؾ  تكون  الٌمن نموذجا   تحذي به العدٌد من الدول النامٌه وسٌكون لادرا   على التعامل مع 

 . الظروؾ التً لد تصٌب االلتصاد الٌمنً
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 -:اٌذساستجمخّغ  

 من لبل من وذلن بالرجوع إلى البٌانات والمإشرات المنشورة سواءهو المطاع   الخاص فً الٌ 

 والدولٌة. المحلٌة التمارٌر أو الرسمٌةالجهات 

 -ِٕٙديٗ اٌبسث: 

بؽرض وصؾ التحلٌلً  المنهج الوصفً   إتباع ةالمشكل ةمن صٌاؼ ةضرورة البحث النابع التضت

بموضوع  الصلةذات  والمعلومات للبٌاناتالواضع الراهن للمطاع الخاص فً الٌمن وتحلٌل  

 البحث.

 اٌفصً األٚي

 التطور  االقتصادي  االجتماعً فً الٌمن 

 مالمح الواقع االقتصادي  واالجتماعً للٌمن 

 مالمح تجربة  التنمٌة االقتصادٌة فً شطري الوطن قبل الوحدة 

 اتجاهات اإلصالح االقتصادي فً الٌمن 

 نوبً:تجربة التنمٌة االقتصادٌة فً الشطر الج 

 مرحلة التثبٌت االقتصادي 

 ًمرحله التعدٌل الهٌكل 

 النتائج األولٌة لبرنامج اإلصالح االقتصادي 
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 األٚياٌفصً 

 : اٌيّٓ االخخّاػي يف  اٌخغٛس  االلخصادي

 اإلنمدايً للبرندامج الدولدة  إصددار إلىلشمالً من الوطن فً الشطر ا التنمٌة المخططة  بداٌةترجع 

 للتنمٌدددة  األولدددى الخمسدددٌةالخطدددة وتددداله   م1776\75وحتدددى م 1774\73ن لفتدددرة  مدددلالثالثدددً 

مدن  الثانٌدة الخمسدٌة الخطدةثم  م1701\08م وحتى  1777\76للفترة  من   االجتماعٌة االلتصادٌة

                          .                                                 م1771م حتى 07من الثالثة الخمسٌة الخطةثم  م1706وحتًم 02عام 

 األولدى الخمسدٌة بالخطدة تدداءاب إنمايٌدةثدالث خطدط    الدولدةوفً الشطر الجنوبً من الوطن نفذت 

 الثالثددة الخمسددٌة  بالخطددة وانتهدداء م1705م حتددى 01 الثانٌددة الخمسددٌة فالخطددة م1708م حتددى  76

 المبحث األولم 1778م وحتى 06

 : اػي ٌٍيّٓلغ االلخصادي  ٚاالخخّاِالِر اٌٛ

فً المنطمة  نموا   األلللدول اأو فً ظل دوله الوحدة إحدى   تشطٌرال الٌمن سواء فً ظل  تعتبر

من مظاهر التخلؾ  لدرا كبٌراتتصؾ به من خصايص وسمات تعكس  ما إلى استنادا العربٌة

 ح فً )داإود أحمد عثمان )دكتور(خلل المسار االلتصادي وعناصر االصالااللتصادي االجتماعً 

 الٌمن(

 لً :وفً طلٌعتها ما ٌ 

 ، ًم فً الشطر الشمالً 00عام دوالر  663حٌث بلػ  انخفاض متوسط دخل الفرد الحمٌم

متوسط دخل الفرد بعد الوحده   وٌمدر، دوالر فً الشطر الجنوبً لنفس العام358و حولً 

عام دوالر  386م ثم ارتفع الى 76دوالر عام 201دوالر انخفض  الى 588بحولً 

 [.1م.]77
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 م ٌنمون  77امملٌون نسمه ع 1665بحوالً معدل النمو السكانً حٌث زاد عدد  ارتفاع

بٌن الذكور واإلناث وٌتوطن  % وٌتوزعون  مناصفة تمرٌبا  3،5 بمعدل سنوي ممداره 

% فً الحضر ،وٌمدر متوسط حجم االسرة بحولً 25لرٌؾ بٌنما ٌمطن فً % منهم 75

 .ا  فرد  6674

 38% الى 20حٌث لم ٌزٌد هذا المعدل عن  اإلنتاجفً  ةعد ل المشاركانخفاض م %

وٌرجع ذلن  الى  . إسكان% من حجم 72%الى 78بٌن  اإلعالةمعدل  تراو ح بٌنما 

أضافه الى انخفاض ،% 58نسبه صؽار  السن الى اجمالً السكان والذي ٌمارب ارتفاع 

 للمجتمع الٌمنً.  الستهالكٌةا الطبٌعةمما ٌعكس ،ة فً  سوق العمل مشاركه المرأ

  المشاركةانخفاض معدل  انخفاض حجم لوة العمل المشاركة فً االنتاج .أذ ٌترتب على 

%منهم 68ٌون عامل ٌشتؽل مل4عن  ٌزٌد فً االنتاج انخفاض حجم لوة العمل الذي ال

 االخرى. االلتصادٌةلبالً ٌتوزع على المطاعات  ةاعرفً الز

 ًحٌث ترتفع حركه  دٌنامٌكٌة والحركةمن ا ل الٌمن بمدر كبٌر فً ٌتسم التوطن السكان

بحثا عن فرص عمل افضل الحضر ومن الوطن الى الخارج وذلن  إلىمن الرٌؾ  الهجرة

تبعا للوضع االلتصادي  األجل وتمٌل الهجرة الى الدول المجاورة الى لصر أعلى،ودخل 

 دة.الساي السٌاسٌةفً الوطن وفً دول الجوار والعال لات 

  وتلبٌة متطلبات التنمٌة  أؼراضوعدم كفاٌة المتا ح منها لخدمة  أألساسٌةضعؾ الهٌاكل

فالزال هنان لصور كبٌر فً الطرق ووسايل المواصالت  .النمو السكانً والحضري 

والكهرباء المٌاه مع ارتفاع تكلفتها وشحه شدٌدة فً  الطالةونمص فً مصادر   تصالواال

 .وخدمات الصحة والتعلٌم

  بعد ان كانت 55حوالً  م1777عام  حٌث بلؽتبٌن السكان  األمٌه.ارتفاع نسبه%

 % فً مطلع السبعٌنات وخاصه بٌن االناث سكان الرٌؾ .08تمارب 

 فً المطاع الزراعً  خاصالالعمل  إنتاجٌهونصؾ الماهرة وتدنً  هرةاالم ةنمص العمال

 والمطاع الحكومً.
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 : لبً اٌٛزذة اٌيّٓت يف ِالِر جتشبت  اٌخّٕيت االلخصادي

 اجلٕٛبي:شغش ٌجتشبت اٌخّٕيت االلخصاديت يف ا -1

االشتراكٌة  اتجهت تجربة التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً الشطر الجنوبً للٌمن الى العاللات 

  التً : باالتً اتسمت  عوالتوزٌفً االنتاج 

 (14لعددالبشاري)دكتور(االصالحات االلتصادٌة مجالت الثوابت ا )أحمد

 العاملةواحتكارها  لتوزٌع الموي  ورأسمالمن ارض  اإلنتاجلعناصر  ةملكٌة الدول 

 . وتوظٌفها

  وأولوٌاتها  اإلنمايٌةستثمارات ة  االمركزٌونشاط االلتصادي للالتخطٌط المركزي 

وارض وعمل  رأسمالبتخصٌص الموارد االلتصادٌة من  الدولة.وبذلن تموم  ومجالتها

 .الدولة التً تحددها األولوٌاتضوء  خدمات التً ٌحتاجها المجتمع على وال السلع إلنتاج

  عبر  السلعوتوزٌع تلن  األسواقجات المتداولة فً وا لمنت السلع أسعاربتحدٌد  الدولةلٌام

 االستهالكٌة .ات والجمعٌ تسوٌكوالرة  تجالل العامةالمإسسات 

  اإلنتاجٌة األنشطةفك العامة وبعض رالدرا  من النجا ح فً بعض الم تجربةال أصابتولد 

التطور وبطء حركه ،االلتصادي  النشاطركود  ايٌة كانتهأن الحصٌلة النإال والخدمٌة ،

والمطاع الخاص  مبادرة الفردٌةوانعدام دور ال،للدولة  الموارد المتاحة ضآلة هجنتٌ والنمو

 فً النشاط االلتصادي .
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 املبسث اٌثأي : 

 : الذ االلخصادي يف اٌيّٓاإلصجتا٘اث ا -2

كل اعنه من مش مخضت ماو نًٌان االلتصادي الٌمنالهٌكلً فً الب االختالل  أوجهباستعراض 

ٌتمثل فً التدهور االلتصادي والذي ٌمكن تحدٌد للوضع االلتصادي الكلً  حادةوأزمات التصادٌة 

سعر تضخم جامح وتدهور من عمد التسعٌنات فً صورة  األولى األربع سنواتالالمتسارع  خالل 

التضخمً مما  ركودالمن االلتصاد المومً فً حلمة مفرؼه  وارتفاع معدل البطالة وولوع  الصرؾ

الكلً  آي التثبٌت  التوازن  واستعادةعجلة التدهور  إلٌماؾٌمتضً تصمٌم وتنفٌذ برنامج التصادي 

 المرحلةنت المصٌر وتلن كا األجلفً     ECONOMIC STABILIZATIONااللتصادي 

 STRACTRAL تعدٌل الهٌكلً لا إلىااللتصادي وٌهدؾ  اإلصال حمن برنامج  األولى

REFORM  المستدامة للتنمٌة االلتصاد الٌمنًوتؤهٌل  البنٌانٌةختالالت الالمعالجة. 

 ِشزٍت اٌخثبيج االلخصادي :ــ  أٚالا 

 هعاجله ولوٌ إجراءاتتخاذ م ا1774التضت خطورة الوضع االلتصادي الذي بلػ مداه بنهاٌة عام 

االلتصادي والعمل على استعادة االستمرار والتوازن فً مختلؾ المطاعات لمنع مزٌد من التدهور 

 والنمدٌة المالٌةوالسٌاسات  اإلجراءاتم  بتنفٌذ 1775فً إبرٌل الدولةااللتصادٌة فبدأت  واألنشطة

 ()أحمد البشاري مرجع سابك :التالٌة وااللتصادٌة

والسكر وحلٌب  كاألرز األساسٌةالدعم السلعً الذي كان ممنوحا  للعدٌد من السلع  إلؽاء .1

ومإلتا  على سلعً الممح والدلٌك لتصبح  لتصار الدعم جزيٌا  اوؼٌرها و واألدوٌة األطفال

لموى السوق ممثلة فً الطلب الكلً  أسعارهافً تحدٌد  خاضعةكافة السلع والمنتجات 

 التؤثٌر علٌها . أو األسعارفً تحدٌد تلن  الدولةل مباشر من والعرض الكلً دون أي تدخ

من  الدولةتوزعها   التً تتجها او العامةلبعض السلع والخدمات  السعرٌةالتشوهات  الةزإ .2

 ومشتماته المكرر سعرا لنفطحٌث تم زٌادة  أسعارهافً  ةٌجٌرالتد الزٌادةخالل 
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تصاالت والمواصالت وسعر بٌع ة المٌاه والكهرباء واالففع تعرٌور %158بنسبة

 االسمنت وؼٌرها .

لاير  58680  إلى األمرٌكًللدوالر  لاير  12682من  تخفٌض سعر الصرؾ الرسمً  .3

 م .1776تلٌها التعوٌم الكامل لسعر صرؾ اللاير الٌمنً عام  والىوالر كمرحلة للد

%كمرحلة 22%و28 نما بٌ إلى %سنوٌا  7على االدخار  والودايع االجله من  الفايدةرفع سعر  .4

 االدخار  تشجٌعلم 76%خالل عام 27%و25م زادت   الى ما بٌن 1775اولى خالل عام 

ظاهرة لمإسسات والمضاء على وا األفرادلدى  النمدٌة السٌولةوامتصاص فايض  األجلواالبداع 

 .األجنبٌةفً العمارات والعمالت  المضاربة

النفمات الجارٌة وزٌادة االٌرادات العامة  العامة عن طرٌك خفض الموازنة تملٌص عجز .5

النمدي الجدٌد  اإلصدار إلىاللجوء  أوااللتراض من البنن المركزي  اال لمزٌد منتجنبا  

 التضخمً.

 السٌولةوامتصاص فايض  ةة المدخرات المحلٌعبيلت  ةالخزان أذون إصدارالشروع فً  .6

حلٌا  ثم مر العامة ةالمدوزنموٌل عجز لت التجارٌةوالمإسسات والبنون  األفرادلدى  النمدٌة

 .المالٌة لألوراقسوق  تؤسٌسال  وكخطوة اولى نحو بمستم اإلنمايٌةاالستثمارات 

 اهليىٍي : ًِشزٍٗ اٌخؼذيثأيَا ــ 

بما من شؤنه ،االلتصادي الٌمنً   هٌكلةبطبٌعتها إعادة  األجلتستهدؾ هذه المرحلة ة الطوٌلة  

 االستثمارٌة والنمدٌة المالٌةالسٌاسات  بوتصوٌ، السعرٌةلتشوهات وا البنٌانٌةاالختالالت  

التً تحول دون كفاءة استخدام الموارد العوايك إزالة و المإسسٌةواالطر  الخارجٌة والتجارة،

 وتهٌية، الفردٌة  والمبادرةوفك آلٌة السوق الحر  االلتصادٌةوتنافسٌه المعامالت ، االلتصادٌة

االجراءات والسٌاسات  أتخاذوفً اتجاه تحمٌك ذلن تم  نطالق والنمو.االلتصاد الٌمنً لال

 حمد البشاري مرجع سابك(أ(ةالتالٌ
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فً النشاط االلتصادي والبدء بتنفٌذ برنامج خصخصة المشروعات  الدولةتملٌص تدخل  .1

وإفسا ح المجال للمطاع منها  المتعثرة خاصةوب والمختلطة العامة االلتصادٌةسسات لمإوا

 االلتصادٌةادٌا  ولٌادٌا  فً تخصٌص االستثمارات وتوزٌع الموارد لٌلعب دورا  رٌالخاص 

 وتوجٌه النشاط االلتصادي وفك آلٌة السوق الحر وجهاز الثمن .

 األساسٌةالدعم السلعً والخدمً المباشر وؼٌر المباشر للسع  أنواعالتخلص نهايٌا  من كافة  .2

ة المٌاه والكهرباء واالتصاالت والنمل وؼٌرها ٌفتعرو النفطٌةلدلٌك والمشتمات كالممح وا

 . ألصىم كحد 2888ٌه تنتهً بحلول عام وذلن خالل فترة زمن،

تراخٌص  و إلؽاء وتصدٌر استٌرادا   الخارجٌة التجارةوالكمٌه على  اإلدارٌةالمٌود إلؽاء  .3

 االستٌراد التجاري والصناعً.

 الحرة الصناعٌة  التجارٌة  المنطمة بإعالن بدءا   الحرة ةوالصناعٌ ةإنشاء المناطك التجارٌ .4

 عدن .بالحرة ة نطمنجا ح تجربة المحسب  أخرىفً عدن تلٌها مناطك 

والفاعل والمتناسب مع التصاد السوق الحر  ءالمإسسً والتشرٌعً الكؾ اإلطاربناء  .5

 ،ووضعفً الٌمن  واألجنبٌة المحلٌةت  تلالستثمارااالستثماري المشجع  المناخوتهٌيه ،

 التعرٌفةكلة ،وذلن من خالل اعادة هٌالمستدٌمة  الشاملة التنمٌةااللتصاد المومً فً مسار 

 ىال تتعد محدودةفً حزم جمركٌه  المستوردةت والسلع   تالمنتجاوتجمٌع   الجمركٌة

 % للحزم الثالث.5و %18و %15عند مستوٌات  ةالجمركٌ ةثالث حزم وتحدٌد التعرٌف

و رٌس نادي با إطارً خارجً من خالل التفاوض مع الداينٌن فالدٌن ال مشكلةمعالجة  .6

 نابولً. اتفالٌةط وشرب

جهازي المضاء  وإصال حوشفافة   لة عاالجهاز المصرفً والتزام سٌاسة نمدٌة ف إصال ح .7

 اإلنمايٌة البنكٌةواالستمرار وحماٌة  االستثمارات والمعامالت  األمنوالضبط لتوفٌر 

                                              على االستثمار والتوسٌع والنمو.  واألجنبٌة الوطنٌة األمواللتشجٌع رإوس  والتموٌلٌة

 المبحث الثالث.

 

 االلخصادي: اإلصالذبؼض ٔخائح 
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واستعادة  حمك نجاحا  ملموسا  فً التثبٌت االلتصادي  اإلصال حبرنامج أن ٌمكن المول  ا  وابتداء

 : التالٌة االلتصادٌةااللتصادي الكً على ا لنحو الذي تعكسه المإشرات   زنااالستمرار والتو

 واالنكماشٌة والنمدٌة المالٌةسٌاسات مشكله التضخم الجامح من خالل اللب على التؽ .1

 [.1م ]1777عام  بنهاٌة%5 الً م الى حو74% عام 184ض معدل التضخم من انخفاف

م 76لاير للدوالر خالل عامً 134 ولاير120الحر بٌن  ؾسعر الصرتحمٌك استمرار  .2

 م .77و

% من  1663%  5262،  % 11865من  العامة ةالموازنتراجع حجم ونسبه عجز  .3

% 2263م الى 1774االٌرادات والنفمات والناتج المحلً االجمالً  على التوالً عام 

وتراجع  النمدي الجدٌد اإلصدارانخفاض م  1776% على التوالً عام 367% و1063و

عام %77من الجهاز المصرفً الى اجمالً العرض النمدي من  الحكومةبة التراض نس

 م.77%عام 58دون  النسبةم وٌحتمل ان ٌكون تلن 76%عام والذي عام 6865م الى 74

نسٌاب لدر كبٌر من اظاهرة المضاربة فً االرضً والعمارات والنمد االجنبً و اءاختف .4

يع  وحسابات االدخار وشراء االمصرفً  عبر الود الى الجهاز النمدٌة والسٌولةالمدخرات 

 اذون الخزانه .

خارجٌا  واكتسابه احترام ولتصاد الٌمنً ومستمبله محلٌا  استعادة الثمة واالطمينان باال .5

لما عكسه تنفٌذ برنامج االصال ح  الدولٌة التموٌلٌةوالمإسسات  المانحةٌر الدول وتمد

سٌاسات وبرنامج االصال ح  إنجا حمجتمع فً االلتصادي من صدق االداره وتجاوب ال

 االلتصادي والمالً واالدري فً الٌمن .

ملٌار دوالر من خالل 763تحمٌك نجا ح كبٌر فً معالجة مشكله الدٌن الخارجً الذي بلػ  .6

مفاوضات نادي بارٌس اسفرت عن حصول الٌمن على اعفاءات كبٌره وصلت الى 

السوفٌٌتٌه لتخفٌض حجم الدٌن  لعسكرٌةا%من حجم المدٌونه بعد الؽاء المروض 67

 لادما .عاما  48الى 38ملٌار دوالر  تم جدولة سداها خالل364الخارجً الى حوالً 
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تنامً تدفك رإوس االموال االجنبٌه االستثمارٌه فً لطاع النفط والؽاز فً الٌمن وبدء  .7

ظلت دون االخرى وان  االلتصادٌةحركة االستثمار االجنبً والمحلً فً المطاعات 

 المستوى المطلوب .

ملٌاردوالر 162زٌادة حجم احتٌاطً  النمدي االجنبً للبنن المركزي الٌمنً الى لرابة  .0

ملٌون دوالر فمط 357م ممارنة بمبلػ 77اشهر فً نهاٌه عام  565ٌكفً لتؽطٌة واردات 

 اشهر انذان.265موالذي ٌكفً بالكاد لتؽطٌة ورادات 74عام 

خالل  االلتصادٌةمدٌه ووالن المالٌةكامل والتناسك بٌن السٌاسات ظهور لدر كبٌر من الت .7

الٌه تلن السٌاسات حل تنفٌذ برنامج االصال ح االلتصادي مما زاد معه فعمختلؾ مرا

 .أهدافهاها من تحمٌك ومكن

م األان الحكومه مارالت 1775عاما  والتً بدات عام 12.رؼم فترة البرنامج المحدده ب 1818

 ت النفطٌه والكهرباء والمٌاء حتً ٌومنا هذاتدعم المشتما

 ثأياٌفصً اٌ

  واالجتماعً االقتصادٌةدور القطاع الخاص فً التنمٌة 

  دور القطاع الخاص فً تحرٌك عملٌة التنمٌة 

  تموٌل التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌةدور القطاع الخاص ف ً 

  ًاألجنبتموٌل  الواردات واالستثمارات االنمائٌه بالنقد  

 تموٌل الموازنة العامة للدولة 

  دور القطاع الخاص فً موازنة عملٌه التنمٌة 

 موازنة حساب االدخار واالستثمار 

  موازنة مٌزان المدفوعات 

  موازنة المٌزانٌة العامة للدولة 

  ًموازنة سوق النقد األجنب 

  ًموازنة النشاط االقتصادي واالجتماع 

 ادي والتخفٌف من مشكلة البطالةدور القطاع الخاص فً النشاط االقتص 
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   ًدور القطاع الخاص فً النشاط الزراع 

  ًدور القطاع الخاص فً النشاط الصناع 

  دور القطاع الخاص فً النشاط  التجاري 

 دور القطاع الخاص فً القطاعات االقتصادٌة األخرى 

 اٌفصً اٌثأي

 : ٚاالخخّاػيت االلخصاديتدٚس اٌمغاع اخلاص يف اٌخّٕيت 

بالدور الذي ٌتهٌؤ للمطاع فً الٌمن والتطور االلتصادي واالجتماعً  ةتبطت حركه التنمٌار 

الخاص المحلً والعربً واالجنبً ان ٌلعبه . فحٌثما ٌتوافر المناخ الماليم لنشاط ومبادرة المطاع 

طاردة  االلتصادٌةوحٌثما تكون البٌية ،مضطردة  اص تنطلك عجلة النمو والتمدم بوتٌرةالخ

 االلتصادٌة التنمٌةستثمارات ومعٌمة للنشاط االلتصادي ومحبطه للمشروع الخاص تتولؾ عملٌة لال

وٌسود االلتصاد المومً الركود والجمود الشامل ان لم ٌنزلك الى حالة من التدهور  ، االجتماعٌة و

. 

بً فً رفع ان ٌلعبه المطاع الخاص من دور اٌجا لما ٌمكن حٌا  ٌمدم نموذجا   وااللتصاد الٌمنً

ما ٌمكن ان ٌترتب على ؼٌاب دور  أو الشاملة واالجتماعٌة االلتصادٌةالتنمٌة  واستمرار جهود

المطاع الخاص من انحسار جهود التنمٌة وتواضع معدالت نمو الدخل والناتج والتوظٌؾ ،دون ان  

تاما  إلؽاء  ودون ان ٌعنً ذلن ،والظروؾ  األحوالفً كل  عاما ومطلماالمول حكما   هذاٌتضمن 

 مسيولٌاتها تجاه متطلبات النمو والتطور. الحد من  أولدور الدولة فً النشاط االلتصادي 

سكون والجمود لاتعٌش حاله من  الوحدةعاده تحمٌك اوكانت الٌمن بشطرٌها الشمالً والجنوبً لبل 

م أي اعدوان،افً االلتصادي واالجتماعً والسٌاسً والثم للتخلؾ الشمولٌةعند حد الكفاؾ وفً ظل 

فً الشطر الشمالً تموم على االنؽالق واالنعزال  اإلمامةفمد كانت فلسفة نظام ،اثر للنمو والتطور 

طانً ٌفً حٌن كان االستعمار البر، اإلمامةوشٌوع الجهل والفمر والمرض كركايز الستمرار حكم 

 المشاٌخ بٌن المبايل وات زعافرق تسد عبر خلك الفتنة والمن سٌاسةفً الشطر الجنوبً  ٌكرس   

عسكرٌا  ومالحٌا  وتجارٌا   االستراتٌجٌة ألهمٌتهاعدن  مدٌنة المبضة على والسالطٌن  وتركٌز
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والحال كذلن ان ٌتجمد دور المطاع الخاص فً  الطبٌعًبالً مناطك الشطر الجنوبً ،ومن  وإهمال

 ووالخدمات، وهالسلع وتجارة  ةالتملٌدٌرؾ فً االنتاج الزراعً والح صرالنشاط االلتصادي وٌنح

 (17)مجله الثوابت العدد على احد سواء .  طرٌنالشوالع المطاع الخاص فً ه وضع مٌز

م 1767نوفبر 38الجنوب فً   لواستمالفً الشمال  اإلمامةم ضد 1762سبتمبر 26وبمٌام ثورتً 

ً والع المطاع الخاص ودوره فً منهما اثرا  بلؽا  ف كل الاتخذ الشطرٌن مسارا  التصادٌا  مختلفا  كان 

 . المباركة الوحدة لالشطر ٌنمب النشاط االلتصادي فً كال

،نشؤ على اثر رحٌل االستعمار البرٌطانً  عن نظاما   سٌاسٌا  والتصادٌا  ففً الشطر الجنوبً 

ألوجه ي زوالتخطٌط  المركلوسايل  االنتاج  العامةعلى الملكٌة  المايمةلفلسفة االشتراكٌة املتزما ب

فً  االلتصادٌة األنشطةعلى مجمل  الدولةوانتاجا  وتوزٌعا  وهٌمنة  استثمارا  نشاط االلتصادي لا

 والمنشآتبموجبه االراضً  تصادرالانون التؤمٌم بإصدار  الدولةالمجتمع  وتنفٌذا  لذلن بادرت 

جم عن الصؽٌرة نو سطةوالمتو الكبٌرةسسات ساكن ووسايل االنتاج وشركات والمإوالم والعمارات

ٌد التؤمٌم من رإوس االموال وهجرة  تطالهروب مالم لادت على  رالذعر االنهٌاذلن حالة من 

 أجنبٌه أووطنٌه  أموالدون تدفك  أي رإوس  توحال الماهرةونصؾ  الماهرة العاملة األٌدي

عند  اد المومًااللتصهً استمرار  المتولعةة جالجنوبً ،وكانت النتٌ التصادا لشطرلالستثمار فً 

الممرون بالكفاؾ االلتصادي وتتدنً مستوى الدخل  األجلحالة من الركود والجمود الطوٌل 

 (16)مجله الثوابت العدد والعٌشة .

الحر المايم على  االلتصاد الرأسمالًوفً الشطر الشمالً ارتكزت فلسفة النظام االلتصادي على 

وتحدٌد نمط االنتاج  االلتصادٌة دارق فً تخصٌص الموالملكٌة الفردٌة لوسايل االنتاج وآلٌة السو

ختلط والتعاونً جنبا  الى جنب متعدد لطاعات الملكٌة لتشمل العام وال إطارتوزٌعه ولكن فً  كٌفٌة

 لتنفٌذ وتموٌل واألجنبٌةموارد المحلٌة المن  لدرة تعبيمع المطاع الخاص ،وتٌسر من خالل ذلن 

 ٌة الٌمنٌةلمإتمر االلتصادي االول فً الجمهور)ا. والخدمةإلنتاجٌة برامج التنمٌة واالستثمارات ا

 كتاب تحرٌر أحمد البشاري)دكتور(
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الخاص دورا  حٌوٌا  وفاعال  فً تحرٌن  علعب، المطا االلتصادٌةل تلن النظم والخٌارات ظوفً 

.                                      االدوار تلن نتناولما ٌلً  ًموازنتها. وفوفً تموٌلها ثم فً  واالجتماعٌةعملٌة التنمٌة 

 المبحث االول.                         

 : دٚس اٌمغاع اخلاص يف حتشيه ػٍّيت اٌخّٕيت .1

اضطلع المطاع الخاص فً الٌمن ، وخاصة فً الشطر الشمالً بدور بارز فً دفع عجلة التنمٌة 

الصالحات االدارٌة فً ضوء برنامج االصالحات )دمحم عبد هللا سعٌد اوتحرٌكها من خالل االتً :

 ( صنعاء(14االلتصادٌة مجلة الثوربت العدد )

 والفردٌة الخاصة%منه بحكم سٌادة الملكٌة 78الزراعً بنسبة تمرب من  باإلنتاجالمٌام  (أ 

بٌن اراضً  البالٌة% منها وتتوزع النسبة 08عن  لال تموبنسبة  الزراعٌة لألراضً

والنمل  التجارةلنسبة لمطاع الخدمات وخاصه ،وٌتماثل الوضع بادولة ال وأراضً األولاؾ

 والمواصالت والتشٌٌد والبناء واالسكان والتامٌن وؼٌرها .

 لإلحصاءتشٌر بٌانات النتايج النهايٌة  إذ الصناعةلمطاع  كثٌرا بالنسبة األمرٌختلؾ  وال

 إن ووزارة الصناعة حصاءلإلعن الجهاز المركزي  الصادرةم 1775الصناعً االول لعام 

%منها للمطاع الخاص ،مما ٌصبػ 75منشؤة 33204عدد المنشآت الصناعٌة بلػ فً ذلن العام 

سً فً ٌالمنتج الصناعً  الري النشاط الصناعً بالطابع الخاص وٌجعل من المطاع الخاص 

 مجمله  راعة وصناعة وخدمات خاصا فًز االلتصاد الوطنًفً  اإلنتاجًالٌمن لٌكون المطاع 

وبالتالً ٌكون المطاع الخاص هو المحرن الحمٌمً والريٌسً للنشاط االلتصادي والتنمٌة 

 . الشاملة واالجتماعٌةااللتصادٌة 

فً  عالٌةوبنسبة  والخدمٌة اإلنتاجٌةتنفٌذ االستثمارات اإلنتاجٌة الجدٌدة فً المطاعات  (ب 

مال الوطن سابما  وفً ظل فً ش  واالجتماعٌة االلتصادٌةجمٌع برامج وخطط التنمٌة 

 م.2888-م 76 الوحدةالخطة الخمسٌة االولى لدولة 
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الثالثً  اإلنمايًفمد بلػ تنفٌذ المطاع الخاص الستثمارات البرنامج  

خالل فترة البرنامج    المنفذة%من اجمالً االستثمارات 57م نسبة 76\75م75\م74م74\73

% 2663تثمارات الفعلٌة للخطة الى اجمالً االس م بلؽت نسبة تنفٌذ المطاع الخاص01\08[الى 1]

 )أحمد البشاري مرجع سابك(.

م فمد كانت مشاركة المطاع الخاص فً اجمالً 06م الى 02فً الخطة الخمسٌة الثانٌة  أما

% من اجمالً استثمارات 58وتعدت نسبة     [3%]47.2االستثمارات خالل فترة الخطة حوالً 

%من اجمالً 12االستثمار بنسبة ولد أنٌط بالمطاع الخاص م 71 إلى  م07الثالثه الخمسٌةالخطة 

م بمٌمة 2888 إلىم 76 الٌمنٌة للجمهورٌةاالولى  الخمسٌة الخطةفً  المخططةاالستثمارات 

  )أحمد البشاري مرجع سابك( ملٌار لاير01760ملٌار لاير من 188

الموارد السوق فً تخصٌص ومع تحول الدولة نحو التصاد السوق الحر والعمل وفك آلٌة 

ٌتولع ان فً النشاط االلتصادي  الدولةوتحدٌد نمط  االنتاج  والتوزٌع والحد من تدخل  ةااللتصادٌ

المناخ االستثماري  المشجع والماليم  تهٌؤ إذا ومتنامٌة متزاٌدةالمطاع الخاص باستثمارات  ٌضطلع 

. 

فً  العاملةدي مهمة توظٌؾ الموى الفر حمل  المطاع الخاص والمشروعوكان من الطبٌعً ان  ٌت

% من االنتاج الزراعً والصناعً والخدمً ٌضطلع به المطاع 78االلتصاد الوطنً طالما وان 

والموظفة فً المطاع الخاص الزراعً والصناعً والخدمً بحوالً  الفردٌة العمالةالخاص ،وتمدر 

الحفاظ على مستوى عالٌا  مهمةخاص المطاع ال%من اجمالً لوة العمل ،وهذا ٌلمً على عايك 78

سنوٌا سوق العمل  إلى الجدٌدةلتدفمات ا بالستٌعاللتوظٌؾ والتشؽٌل  وخلك من فرص العمل 

 )أحمد البشاري مرجع سابك (.  الماهرةر الماهرة وشبه الماهرة وؼٌشرايح لوة العمل  ولمختلؾ

وما ً التً ٌموم بها المطاع الخاص وبتكامل عملٌة االنتاج واالستثمار الزراعً والصناعً والخدم

 االلتصادٌةٌترتب على ذلن من تحفٌز االنتاج واالستثمار فً تلن المطاعات من خالل الوفورات 

التشابن الفنً فان المطاع الخاص ٌكون لد لعب دور المحفز والمحرن للتنمٌة   وعاللات الخارجٌة

 فً االلتصاد الٌمنً . واالجتماعٌة االلتصادٌة
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 ث اٌثاٌث.املبس

 :االخخّاػيت  ومٛيً اٌخّٕيت االلخصاديت ٚدٚس اٌمغاع اخلاص يف  .2

لٌه وشمو مضطردة بوثٌرهلم ٌمتصر دور المطاع الخاص على تحرٌن عجلة التنمٌة والدفع بها لدما  

فاعله بل ساهم اٌضا  فً تموٌل نسبة عالٌة من استثماراتها ومعظم تموٌالت النشاط االلتصادي على 

 تً:النحو اال

% من 08عن لال ٌماإلسهام بما وذلن من خالل  واستهالكا    إنتاجا و تموٌل النشاط استثمارا   .1

 المدرةوبتالً خالك ؼالبٌة  والخدمٌةاجمالً الدخل المومً المولد فً المطاعات اإلنتاجٌة 

 االستهالكً واالستثماري الخاص . لألنفاقالشرايٌة للسكان المؽذٌة 

 واءس وؼٌرا لخططه المخططة اإلنمايٌةن االستثمارات م مرتفعةتموٌل نسب  .2

فً الٌمنً والجدول التالً ٌبٌن مساهمه المطاع الخاص  ، فً ظل دولة  الوحدة أوفً ظل التشطٌر  

 .واالجتماعٌة االلتصادٌةتموٌل استثمارات وخطط التنمٌة 

 

 

 

 نسبة مساهمة القطاع الخاص البرنامج
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 م76\75-م74\37الثالثً  اإلنمايًالبرنامج 

 م01\08-م77\76الخمسٌة االولى  الخطة

 م06-02 الثانٌة الخمسٌة الخطة

 م71-06الثالثة الخمسٌة الخطة

 م2888-م76 الٌمنٌة ةللجمهورٌ الخمسٌة الخطة

56% 

26.3% 

47.2% 

58% 

12% 

 .ة،برامج وخطط التنمٌ ةالٌمنٌ ةصدر :الجمهورٌمال                 

 بإٌمذ االخٕبي :  اإلمنائيتسخثّاساث ٚاال اٌٛاسداثومٛيً   

تحوٌالت المؽتربٌن  سٌن هما:ٌعلى مصدرٌن ري أساسافً الٌمن  ةااللتصادٌ ةاعتمدت التنمٌ

هذا على جمٌع برامج وخطط  .وٌصدق المول األجنبٌةٌن فً الخارج والمروض والمساعدات ٌالٌمن

ً جدول ٌبٌن حجم التحوٌالت لٌ اٌمالوحدة. وففً ظل دوله  أو رالتشطٌسواء فً ظل   ةالتنمٌ

ثم اجمالً التحوٌالت بعد  الوحدةن الى االلتصاد الٌمنً الشمالً لبل ٌللمؽتربٌن الٌمنٌ ةالخاص

 .الوحدة

 

 

 

 ٌن ]بالملٌون لاير[ٌتحوٌالت المغتربٌن الٌمن
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 ةالسن

 
 تحوٌالت المغتربٌن

 م71\78

17\72 

 م78\67

72\73 

73\74 

74\75 

75\76 

76\77 

77\70 

70\77 

77\08 

08\02 

 م01

 م02

 م03

 م04

 م05

 م06

 م07

 م00

 م]صافً[07

 م78

117 

127 

281 

202 

574 

1813 

2363 

4561.2 

6358.7 

5575 

6110.4 

4444.2 

5650 

6773 

5770 

6117 

6278 

7255 

0685 

3363 

1454 

4308 



 ي عبذهللا المجيذياستار مشارك / حمود عل  القطاع الخاص في اليمن بين الواقع والطموح 

 

252 

 

 

 المصدر 

 .نصنعاء، الٌمالسنوي ، اإلحصاء، كتب لإلحصاء از المركزيالجه

 م2881-م1770

 -وهنان عدة مالحظات تستوجب االشارة والتنبٌه الٌها عند لراءة بٌانات الجدول اهمها :

 م تتضمن تحوٌالت المؽتربٌن الى  07  م وحتى78\67تحوٌالت المؽتربٌن للفترة من

على الشطر الجنوبً لبل  تتدفمعلى تلن التً تشمل  الشطر الشمالً من الوطن فمط وال

 الوحدة.

  الشمالٌة  محفظاتهام تشمل التحوٌالت الى الٌمن بكافة 76م وحتى 78التحوٌالت من عام

 معا . والجنوبٌة

  الخلٌجً االولى م كنتاج لحربً 75عام الاالنخفاض حتى إلى ٌالحظ مٌل حجم التحوٌالت

جاورة وعودة حوالً ملٌون مؽترب ٌمنً من الدول الم توركود التصادٌا والثانٌة

السعودٌة وبعض دول الخلٌج على اثر لٌام ازمة الخلٌج الثانٌة فً اؼسطس 

م،اضافة الى تؽٌر بنٌان الطلب على العمالة فً دول الجوار فً ؼٌر صالح العمالة  1778

 الٌمنٌة ؼٌر الماهرة .

 م71

 م72

 م73

 م74

 م75

 م76

 م77

3018 

1604 

2828 

2568 

3018 

6468 

5724 
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  ًٌرجع الى تموٌم سعر صرؾ م 77مو76التحسن النسبً فً حجم التحوٌالت خالل عام

 لاير فً اخر138لاير ثم الى 58م الى 76لاير فً اخر عام 12اللاير الٌمنً وتؽٌره من

 مما رفع لٌمة التحوٌالت عند سعر الصرؾ الحر . 77موعام 76عام 

النمدد مدن  الدوارداتلٌمدة  وتكفلت تلن التحوٌالت بتموٌل استثمارات برامج وخطط التنمٌدة وتؽطٌدة 
 االجنبً.

 :تومٛيً املٛاصٔت اٌؼاِت ٌٍذٌٚ .3

الكبٌددرة  بدداإلٌراداتٌرادٌددا  لتؽذٌددة الخزٌنددة العامددة إ و ضددرٌبٌا   لدددم المطدداع الخدداص اكبددر وعدداء  
وٌكفددً للتدددلٌل علددى ذلددن اسددتعراض العوايددد الجمركٌددة ،  لددتوالمتنوعددة  والمتنامٌددة فددً نفددس الو

 :األتً م على النحو 1776م وحتى عام 1778الواحدة من عام والضرٌبٌة خالل سنوات 

ضرائب غٌر مباشرة  ملٌون لاير واألرباحضرائب الدخل  السنة

 ملٌون لاير

 االجمالً ملٌون لاير

 م1778

 م1771

 م1772

 م1773

 م1774

 م1775

 م1776

 م1777

4076 

0156 

0856 

0872 

11718 

15305 

32087 

40444 

0275 

11168 

10832 

13107 

12010 

27034 

44707 

40561 

1371 

17316 

26800 

21257 

23520 

43217 

77576 

76885 

 

 المصدر :
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 م1770-م1778السنوي  اإلحصاءكتب . لإلحصاء الجهاز المركزي

فً النشاط االلتصادي الدولة ومع تحول االلتصاد الٌمنً الى التصاد السوق الحر والحد من تدخل 

خاص لمٌادة وتوجٌه المطاع ال أمام أكثر فؤكثرالمجال  وإفسا ح العامةصة المشروعات خوخص

ومن ثم ٌزٌد الوعاء  ، نشطة المطاع الخاصوا أعمالولع ان تتسع من المتالنشاط االلتصادي 

  لمٌزانٌةاكبر ممول  مما ٌجعله ،التً ٌمولها المطاع الخاص  الضرٌبٌةيح االشر ختلؾلمبً ٌالضر

 .فً الٌمن  واالجتماعٌة االلتصادٌة والتنمٌةوالنشاط االلتصادي  الدولة

 :دٚس اٌمغاع اخلاص يف ِٛاصٔت ػٍّيٗ اٌخّٕيت  .4

ض عنهدا جملدة مددن  خدتالالت هٌكلٌدده تدتمخاوجدود عددة من تبدٌن مدن تحلٌدل البنٌدان االلتصددادي للدٌ

والمشداكل الدورٌدة المزمندة كاندت سدببا    فدً تبندً الدولدة لبرندامج االصدال ح االلتصدادي  األزمات

المطدداع الخدداص دورا  اٌجابٌددا  فددً موازنددة تلددن م ولددد لعددب 1775منددذ ابرٌددل  واإلداريوالمددالً 

المومٌددة والتخفٌددؾ مددن  االلتصددادٌة الموازنددةمددن خددالل تؽطٌددة العجددز فددً  الهٌكلٌددةاالخددتالالت 

 : اآلتًكما ٌتضح من  والدورٌة المزمنةختالالت اال

 ِٛاصٔت زساب االدخاس ٚاالسخثّاس: (أ 

سالبا    على مدى عمود الستٌنات االدخار المحلً كان  إن المومٌةتعكس بٌانات الحسابات 

    والسبعٌنات والثمانٌنات والنصؾ االول من التسعٌنات ،بٌنما كان االدخار المومً موجبا  

ومعوضا  لعجز المدخرات المحلٌة، وٌرجع الفضل فً ذلن الى تحوٌالت المؽتربٌن الٌمنٌٌن فً 

، وبذلن ٌكون المطاع الخاص لد  السابمةطٌلة العمود  الخاصةالخارج والتً مولت االستثمارات 

 . االلتصاد الٌمنًلعب دورا   هاما   فً موازنة حساب االدخار واالستثمارات فً 

 ِٛاصٔت ِيضاْ املذفٛػاث : (ب 
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م وجود عجز مزمن فً 1777م الى 1771ردات والصادرات للسنوات اممارنة الوالحظنا فً  

نت تحوٌالت  مدفوعات وفٌه كاالمٌزان التجاري سحب نفسه فً صورة عجز فً مٌزان ال

فايض فً مٌزان  وجود بل انها كانت تإدي الى ، ساسً  لذلن العجزالاالمؽتربٌن الممول 

فً موازنة  ةوٌالت الخاصح، وهوما ٌعكس الدور االٌجابً للتالمدفوعات فً بعض السنوات 

 مٌزان المدفوعات .

 : تٌٍذٌٚ تضأيت اٌؼاِيِٛاصٔت امل (ج 

سنوات الستٌنات والسبعٌنات والثمانٌنات على عايدات الرسوم  طٌلة للدولة عامةالت تعتمد االٌرادا

التً ٌستوردها المطاع الخاص فً  معظمها ،وتعززت اٌرادات  السلعٌةالواردات و  الجمركٌة

ن وضرايب ضرايب االنتاج وضرايب االستهالمطاع الخاص من خالل ضرايب الدخل من ال الدولة

المطاع الخاص  الرافد  مما ٌجعل من الضرايب األخرىصناعٌة وؼٌرها االربا ح التجارٌة وال

ساعد لد وبذلن فإن المطاع الخاص  ، عايدات انتاج وتصدٌر النفط بعد الدولةٌرادات إلالريٌسً 

سهم فً موازنتها خاصه فً ظل تموٌل العجز من خالل أعجز الموازنة العامة وال سدادعلى 

 ايع الجهاز المصرفً .عايدات بٌع اذون الخزانة وود

 :  األخٕبيِٛاصٔت سٛق إٌمذ  (د 

على سعر صرؾ اللاير الٌمنً ممابل العمالت األجنبٌة الى نمص  ٌرجع التدهور الكبٌر الذي طرأ

ها عن الكمٌه المطلوبة فً سوق النمد االجنبً وكانت تحوٌالت المؽتربٌن منالكمٌه المعروضة 

فً سوق النمد  العمالت األجنبٌة سً لعرضٌدر الريالٌمنٌٌن من العمالت االجنبٌة هً المص

 ًالنمد األجنبوبذلن تكون التحوٌالت الخاصة هً المؽذي االساسً لسوق  ، االجنبً فً الٌمن

 . ًالنمد األجنبدور هام وحٌوي لموازنة سوق  وله، وهوالموازن 

 ٚاالخخّاػي:االلخصادي  ِٛاصٔت إٌشاط  (ه 
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عن التدخل فً األنشطة   الدولة ألحجامدور المعوض   ٌلعب الٌزال المطاع الخاص لعب و

وٌزداد هذا الدور اتساعا مع التحول الى التصاد السوق  ، طبٌعة خاصه ذاتالتً هً  ةااللتصادٌ

ا امام المطاع الخاص لتوجٌه النشاط واتساع المجال رحب الحر وخصخصة المشروعات العامة

استجابة متنامٌة  من  وجود وٌالحظ .و االجتماعٌة  االلتصادي ولٌادة عجلة التنمٌة االلتصادٌة

الدور بل واالضطالع بدور تكمٌلً  موازن فً مجال  الخدمات  بهذاالمطاع الخاص للمٌام 

بار مٌاه الشرب وشك بعض الطرق ا رالمدارس المستوصفات وحف كإنشاء العامةوالمرافك 

 والعٌنٌةبرعات المالٌة توتمدٌم االعانات  والاء المساجد وبن ، والعجزة لألٌتاموبناء دور  ةعٌزراال

شبكة االمان  روٌعزز دوؾ اثار برامج االصال ح االلتصادي ٌفمراء والمحتاجٌن وما ٌسهم فً تخللف

 االجتماعً .

 املبسث اٌثأي

 ٌت:يف ِٓ ِشىٍت اٌبغافٚس اٌمغاع اخلاص يف إٌشاط االلخصادي ٚاٌخخد .5

العاملة، ستٌعاب الموى سٌة من أدوات اٌالخاص كؤداة ريالبطالة ،ذكر معها المطاع  كرتذ إذا

أن ٌنكرها  عال ٌستطٌضواء على هذا المطاع ودوره المطلوب ،ٌنبؽً علٌنا أن نإكد حمٌمة ال ءوإللما

بعد الوحدة شكلت مسارات  أحد وهً ، أن التطورات السٌاسٌة وااللتصادٌة التً شهدتها الٌمن

لاعدة الموارد االلتصادٌة  دكازدٌالن المسارات  التملٌدٌة ، المطاع الخاص ، ؼٌر ت لدىجدٌدة 

مكانات عدٌدة ومتنوعة فً مجاالت الصناعة والسٌاحة واتساع حجم السوق المحلٌة ،وظهور إ

واألسمان والتجارة والتموٌن ، ٌشارن فٌها المطاع الخاص بدور رايد ، خاصة  بعد تبنً  الحكومة 

سٌة فً ٌالري ريس الحربةمما ٌجعل المطاع الخاص 1775 إبرٌل لبرنامج اإلصال ح االلتصادي فً

التصدي للتخلؾ ،وتحمٌك  أهداؾ خطط التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة وفً ممدمتها الخطة 

ا   تزاٌد دور المطاع الخاص بشكل ملحوظ فً م( حٌث نرى واضح2885-2881الثانٌة )الخمسٌة  

االلتصادٌة ، كما امتد نشاطه إلى فً كثٌر من األنشطة العشر السنوات الماضٌة، وأصبح ٌشارن 

مجاالت كانت حكرا  على المطاع العام الدولة ، خاصة االستثمار فً مجال الصحة والتعلٌم 

الخبراء  األساسً والعام والتعلٌم الجامعً ، ومع ذلن فإن المطاع الخاص كما ٌمول بعض

عام للؽرؾ التجارٌة ، الٌزال ٌواجه تحدٌات  وعوايك ن ولٌادات االتحاد الااللتصادٌٌن واألكادٌمٌٌ
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التصادٌة وإدارٌة وتموٌلٌة واختالالت وتحدٌات وصعوبات فرضتها التطورات االلتصادٌة 

،وفً نظرنا فإن هذه  ونشاطهإلللٌمً ،والتً تعوق نموه والسٌاسٌة على الصعٌدٌن العالمً وا

طاع الخاص لادرا  على تحمٌك طموحاته وتوسٌع العوايك وؼٌرها ٌجب التصدي لها ، لكً ٌكون الم

من  من الموى العاطلة ،وهو ما ٌستدعً تنفٌذ عدد   لدرته على استٌعاب الكثٌر  وبالتالً ، نشاطاته

اته وتحسٌن لدراته عبر تنفٌذ المعالجات الجهود الرامٌة إلى زٌادة استثماراإلجراءات والسٌاسات و

آلٌة الشراكة بٌن الحكومة والمطاع ٌة وفً ممدمتها تعزٌز التً حددت فً الخطة الخمسٌة الثان

م والتً تضمنت التؤكٌد 2881عامخاصة بعد التعدٌالت الدستورٌة األخٌرة التً تمت فً  ، الخاص

ا    فً الحٌاة اٌدعلى النهج االلتصادي والجدٌد المايم على اساس إعطاء المطاع الخاص دورا   متز

ؤكٌد على أهمٌة التفاعل والتكٌؾ مع االلتصاد العالمً من خالل حرٌة االلتصادٌة، والتركٌز والت

 التجارة وتشجٌع المنافسة وانتمال رإوس األموال .

وإذا كان برنامج اإلصال ح االلتصادي لد أثر إٌجابٌا  على المطاع الخاص من خالل مإشرات 

ر اإلجمالً إال أن  هنان انخفاض معدل التضخم والنمو االلتصادي ، واالدخار المحلً واالستثما

معدل التضخم فً الكؾ عن تموٌل  ضفمإشر انخفامإشرات سلبٌة صاحبت هذه المإشرات ، 

للجوء إلى مصادر تموٌلٌة حمٌمٌة من خالل اعجز الموازنة العامة للدولة من المصادر التضخمٌة و

أدى إلى تخفٌض  فراد والشركات ،وبالتالًأذون الخزانة لد أدى إلى سحب جزء من مدخرات األ

بمعدل النمو  هوالمعبر عندي امصادر التموٌل المتاحة للمطاع الخاص ، كما أن مإشر النمو االلتص

فً المطاع النفطً ،بٌنما لم تشهد المطاعات الحمٌمٌة السنوي من الناتج المحلً صاحبه نموا   

ار ،إذ أن معدل النمو كبٌرا  ، ونفس الوضع ٌماس على مإشر االدخ وخاصة لطاع الزراعة نموا  

أسعار الفايدة  ضعند انخفاالسنوي لالدخار كان متذبذبا   مما أثر على أداء المطاع الخاص ،خاصة 

 بالودايع االدخارٌة.

%( من الناتج  2167من أنه حمك فً المتوسط حوالً )اإلجمالً ، فبالرؼم  أما مإشر االستثمار

م( وهو مإشر إٌجابً  لمدى التحكم فً حجم 2888-1775المحلً اإلجمالً خالل الفترة من عام )

الكلٌة ، إال أن هذه النسبة الل مما كان متولعا   فً الخطة  الخمسٌة ودون مستوى  رونسبة االستثما

ساسٌة وإحداث  زٌادة د والخدمات ألاهدافها المتعلمة برفع طالات ومستوى البنٌة التحتٌة لاللتصا



 ي عبذهللا المجيذياستار مشارك / حمود عل  القطاع الخاص في اليمن بين الواقع والطموح 

 

256 

 

لى نحو ٌسمح بتولٌد فرص عمل جدٌدة ، وهذا ٌفسر جزيٌا   معتبرة فً الطالات اإلنتاجٌة ع

محدودٌة ودور المطاع الخاص فً النشاط االلتصادي نظرا   لعدم توافر المتطلبات األساسٌة 

لالستثمار فضال  عن اجواء الركود االلتصادي الذي أحدثته السٌاسة االنكماشٌة وسٌاسة أذون 

المطاع الخاص الل بكثٌر من إمكانات وطالاته اإلنتاجٌة  دور ناإلجمال، فإالخزانة . وعلى وجه 

التصادٌة محفزة ومساندة بسٌاسات  المتاحة ، وإن من األهمٌة بمكان إطالق طالاته اإلنتاجٌة 

نشطة كثٌفة العمالة كالزراعة واإلنشاءات من خلك فرص عمل منتجة، وبالذات األلٌتمكن 

 ٌة والسٌاحٌة .والصناعات الصؽٌرة والصناعات االستراتٌج

وهو ما ٌفرض ضرورة تحدٌد آلٌة ودٌنامٌكٌة للمطاع الخاص ، تضمن له الوصول إلى تلن 

فً خطط الدولة االلتصادٌة واالجتماعٌة ، وتحمٌك األهداؾ  ات واألهداؾ  المناطة بهالؽاٌ

 سٌة.ٌالري

 -دور القطاع الخاص فً النشاط الزراعً : ثانٌا  

المناخ ، األمر الذي ٌعنً إمكانٌة زراعة العدٌد  عٌتمٌز بتنوزراعً من المعروؾ أن الٌمن بلد  

من المحاصٌل الزراعٌة وعلى مدار العام ،وعلى الرؼم من أن األراضً الزراعٌة ٌؽلب علٌها 

 الصؽٌرة المملوكة للمزارعٌن ،ومع ذلن تمكن المطاع الخاص من إلامة المزارع  الحٌازات  صفة

 حافظات مختلفة .النموذجٌة  الحدٌثة فً م

وتمكن أهمٌة لطاع الزراعة فً توظٌؾ األٌدي العاملة، حٌث تشٌر اإلحصايٌات الرسمٌة إلى أن 

% من إجمالً الموى العاملة فً الٌمن فضال  عن إساهم هذا 68لطاع الزراعة ٌوظؾ أكثر من 

 اط الزراعً .المطاع الخاص على النش ةتبرز سٌطرالمطاع فً الناتج المحلً ، وفً هذا اإلطار 

 ( نسبه ميوٌة1776-1778(الناتج المحلً اإلجمالً لمطاع الزراعة لألعوام )1جدول رلم )

 09 09 09 09 09 09 09 البٌان
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 م.1777المصدر :كتاب اإلحصاء  السنوي       

%من اجمالً الناتج 77فمن خالل الجدول أعاله ٌمكن المول إن المطاع الخاص ٌسهم بحوالً  

%من الموى 77لوة  الموة العمل لهذا المطاع وبنسبة  تصل إلى  معظمالزراعً ، وٌستوعب 

% من إجمالً الموى العاملة ، ووصلت إسهامه فً الناتج 68والً العاملة فً مجال الزراعة وح

كبٌرة لً الناتج المحلً ،وأن النسبة ال%( من إجما16666م حوالً )1770المحلً اإلجمالً عام 

مكن أن تتا ح من السكان ٌعتمدون فً معٌشتهم على هذا المطاع ..الجدٌر بالذكر أن المطاع الخاص ٌ

له مزٌدا    من الفرص  االستثمارٌة وخاصة بالنسبة  لمحاصٌل كالبن والفواكه والخضروات ، 

ً األسواق المجاورة الخاص من تصدٌرها وتصرٌفها ف المطاعنسبٌة تمكن والتً تتمتع بمٌزه 

 . واإلللٌمٌة

 -دور القطاع الخاص فً النشاط الصناعً :ثالثا  

أهمٌة خاصة فً الدول المتمدمة والنامٌة ، ولد أدركت الٌمن أهمٌة التصنٌع  حتل  النشاط الصناعًٌ

فعملت على إٌجاد الحوافز المشجعة لجذب الشركات االستثمارٌة األجنبٌة العاملة فً المجال 

 الصناعً ،وبالذات االستخراجً لمٌام نهضة صناعٌة تعتمد على استؽالل المواد الخام المحلٌة ومنذ

شاط االلتصادي الداعمة له صدار التشرٌعات والموانٌن المنظمة للناالحكومة على ت عمل1778عام 

م ،  والذي ٌنمح  مجموعة من االمتٌازات 1771ت لانون االستثمار عام اصدارا، حٌث 

والضمانات والتسهٌالت للمستثمرٌن  المحلٌٌن واألجانب كما صدر لانون المناطك الحرة فً عدن 

 164 867 865 865 865 667 1665 القطاع العام والمختلط

 7066 7765 7765 7765 7765 7363 70635 القطاع  الخاص

اجمالً ناتج القطاع 

 الزراعً

188 188 188 188 188 188 188 
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تصادٌة والصناعٌة والتجارٌة ولخدمٌه والتجارة الدولٌة . ولد استحوذ المطاع لخدمة األنشطة االل

م 1776الخاص على معظم النشاط الصناعً التحوٌلً ، فمن خالل نتايج المسح الصناعً األول 

 .مدى ؼلبة المطاع الخاص على األنشطة  الصناعٌةنرى وبوضو ح 

 المصدر:

 ٌحٌى المتوكل مرجع سابك

 

لمطاع ( ٌتضح أن النسبة  العظمى من المنشآت الصناعٌة تتركز فً ا2ومن خالل الجدول السابك )

بنسب متفاوتة  %إلى إجمالً المنشآت ، وتتوزع بالً المنشآت 75الخاص الٌمنً ،إذ بلؽت حوالً 

على بمٌة المطاعات ، وإذا ما استبعدنا منشآت المٌاه والكهرباء فإن التوزٌع  النسبً لمنشآت المطاع 

قطاع 

 الملكٌة 

المنشآت 

 الكبٌرة 

المنشآت 

 ة المتوسط

المنشآت 

 الصغٌرة 

إجمالً 

 المنشآت

إجمالً المنشآت الصناعٌة 

 بدون منشآت الكهرباء والمٌاه

خاص 

 ٌمنً 

57682 71668 75665 75680 70667 

 8630 1627 8606 3678 20665 عام 

 8620 2673 2674 2627 3650 تعاونً

خاص 

 مشترك

5677 1673 8652 8663 8641 

خاص 

 اجنبً 

8620 8625 8687 8613 8680 

 8680 8613 8687 8625 4660 مختلط

 االجمالً   

  

 188688 188688 188688 188688 188688 النسبة

عدد 

 المنشآت

363 16171 316738 336204 36315 
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تصل إلى %( وعند إضافة المطاع الخاص األجنبً فإن النسبة س70-67الخاص ستزداد إلى )

الجدٌدة خالل األعوام  الصناعٌة%( ، أضعؾ إلى ذلن نتايج عملٌة الخصخصة واالستثمارات 77)

م . وهذا التوجه ٌعكس فً مجمله كفاءة المطاع الخاص فً تخصٌص الموارد  النادرة 77-2882

ووضو ح أهدافه فضال  عن لٌام المطاع الخاص بدور مكمل لدور الدولة فً بعض  األنشطة 

والٌزال المطاع الخاص ٌملن لدرات  –وتحتكرها الدولة  –اعٌة التً  تموم بها عادة الصن

وإمكانات مادٌة وإدارٌة وتكنولوجٌة كبٌرة، بل وفرضا   استثمارٌة كبٌرة وذات عايد مرتفع فً 

 األنشطة الصناعٌة المختلفة .

  -دٚس اٌمغاع اخلاص يف إٌشاط  اٌخداسي :سابؼاا : 

تنمٌة وتطوٌر المطاعات السلعٌة والخدمٌة وتسعى إلى االرتماء بمستوٌات  تسهم التجارة فً

التطور االلتصادي واالجتماعً  فً البالد ، كما تسهم بنسبة كبٌرة فً تولٌد الناتج المحلً 

( نسبة إسهام لطاع التجارة فً تولٌد الناتج المحلً 3اإلجمالً ،حٌث ٌبٌن الجدول رلم )

 م. 1770 -78اإلجمالً لألعوام 

  ميوٌة سبةم ن1770 -78لألعوام  اإلجمالً( اسهام لطاع التجارة فً تركٌب الناتج المحلً 3جدول رلم )

 المصدر :

 م.1770وي كتاب اإلحصاء السن

من خالل الجدول نالحظ  أن متوسط نسبة إسهام لطاع التجارة فً الناتج المحلً اإلجمالً بلؽت  

م كما تساهم التجارة فً تولٌد الدخول 70-78% من إجمالً الناتج المحلً لألعوام 1266حوالً 

 70 77 76 75 74 73 72 71 78 البٌان 

لطاع تجارة 

الجملة و 

 التجزية

 

12681 

 

13635 

 

1363 

 

14623 

 

15685 

 

1366 

 

18627 

    

18687 

 

11644 
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باألخص وفرص  عمل لفيات اجتماعٌة واسعة ، وٌهٌمن المطاع الخاص على  النشاط التجاري و

بعد اعتماد الدولة سٌاسة تحرٌر التجارة ،وازالة المٌود الكمٌة وإحاللها بالتعرفة الجمركٌة 

إحالل لوى السوق وحرٌة المنافسة وتملٌص تدخل الدولة فً النشاط التجاري المنخفضة وبالتالً 

لخاص ناحٌة ثانٌة تشهد المرحلة المملة تطورات  تمثل تحدٌا   ؼٌر مسبوق للمطاع ان ..م

إلى منظمة التجارة العالمٌة وهذه التطورات ٌترتب علٌها  االنضماموباألخص والٌمن تسعى إلى 

وأن المنافسة األجنبٌة  من المخاطر واآلثار السلبٌة السٌما تحلٌل من المكاسب االلتصادٌة ،وكثٌر

 متكافية . نال تكو للمنتجات الوطنٌة ؼالبا  

 :  األخشٜ: غاػاث االلخصاديتدٚس اٌمغاع اخلاص يف اٌمخاِساا

صالت اٌحتل المطاع الخاص الزٌادة فً بالً المطاعات  االلتصادٌة االخرى مثل لطاع النمل والمو

والشركات  من  خالل ما ٌمتلكه االفراد والمإسساتالخاص من  المطاع هٌهٌمن على معظم،والذي 

.من ناحٌة ثانٌة ٌسهم  البضايع أوداخل الٌمن سواء المخصصة  لنمل  األفراد  وسايل النمل العامة

والمرى السٌاحٌة والشالٌهات  قببناء الفنادالمٌام المطاع الخاص فً تنمٌة  لطاع السٌاحة من خالل 

 237،وٌمكن التدلٌل على ذلن بؤن الهٌية العامة لالستثمار لد أصدر حوالً  هاتزنتوالمطاعم والم

م من 1777م حتى نهاٌة عام 1772ا فً مارس رٌع السٌاحٌة منذ بداٌة إنشايهالمش ٌصٌا  ترخ

 ملٌار لاير ..70سً للهٌية وبتكلفة استثمارٌة تصل إلى ٌخالل المركز الري

ملٌار لاير 21262مشروعا    خدمٌا  بتكلفة تصل إلى  476ترخٌص لحوالً صدار إإلى   باإلضافة

 من خاللهما العدٌد من فرص العمل . ٌمكن أن توفر

لبنى التحتٌة فً الرٌؾ الٌمنً  ا رٌعافً توفٌر مش اص ٌموم بدور مكمل لدوركما ان المطاع الخ

وباألخص فً مجالً الكهرباء والمٌاه حٌث تعتمد كثٌر من المرى على المطاع الخاص فً تلبٌة 

 ثاالتصاالت، حٌفضال  عن اسهام المطاع الخاص فً تطوٌر خدمة  همن الكهرباء والمٌا احتٌاجاتها

إلٌة تمنٌات االتصاالت فً العالم ، األمر الذي أسهم فً ربط الٌمن  تما توصلدث بتوفٌر أحٌموم 

 الخارجً واندماجها فٌه . بالعالم
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رس كما ٌشران المطاع الخاص فً النهوض بالمستوى التعلٌمً والصحً من خالل إلامة المدا

األمر الذي ٌكمل ذلن المستوصفات والمستشفٌات األهلٌة كمعات الخاصة ومعاهد التدرٌب واوالج

بمستوى الخدمات العامة وٌسهم فً المضاء على آفات التخلؾ المتمثلة فً  االرتماءدور الدولة فً 

 الجهل والمرض .

 اٌفصً اٌثاٌث 

 ًاٌخسذياث  ٚالغ اٌمغاع اخلاص ٚ املؼٛلاث ٚ اٌؼشالي ٚ 

  فلسفة النظام االقتصادي 

  التشرٌعات و القوانٌن و األنظمة االقتصادٌة 

 ٌاسات واإلجراءات االقتصادٌة الس 

  الجهاز اإلداري 

  جهازي القضاء و الضبط 

 األمنٌة  االختالالت 

   البنٌة الذاتٌة للقطاع الخاص 

  المعوقات الطبٌعٌة 

  التحدٌات التً تواجه القطاع الخاص 

  التحدٌات الداخلٌة 

  التحدٌات الخارجٌة 

 

 اٌفصً اٌثاٌث  

 :ٗحِؼٛلاٚ اٌيّٕي ٚالغ اٌمغاع اخلاص 

ه كان طرٌما  مرٌرا  و حافال  نلم ٌكن أبدا طرٌك المطاع الخاص الٌمنً و دوره مفروشا  بالورد بل أ

بنضال و تضحٌات كبٌرة و جسٌمة و محفوفا  بكثٌر من المعولات و العرالٌل و المٌود التً ألحمت 
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وحدت من حركته و به و بمصالحه خساير بالؽة و حرمته من منافع و عوايد عالٌة أعالت انطاللته 

لٌدت من نشاطه و بالتالً للصت من دوره فً التنمٌة االلتصادٌة و االجتماعٌة و ٌمكن استعراض 

 ابرز تلن المعولات و العرالٌل على النحو التالً:

 املبسث األٚي ِؼٛلاث حغٛس اٌمغاع اخلاص اٌيّٕي 

 فٍسفت إٌظاَ االلخصادي :اٚالا : 

و مناخه بالفلسفة الكلٌة التً ٌتبناها و تنبثك منها التشرٌعات و  تتشكل بٌية النظام االلتصادي

الموانٌن و األنظمة و السٌاسات و اإلجراءات و العمل اإلداري و لد كان هذا العامل حاسما  فً خلك 

طاردة لرإوس األموال و المطاع الخاص فً الشطر الجنوبً لبل إعادة تحمٌك الوحدة حٌث  ةبٌي

فة االشتراكٌة المايمة على الملكٌة العامة لوسايل اإلنتاج و التخطٌط المركزي و تبنى النظام الفلس

و توزٌعا  و بالتالً ألؽت أي دور  إنتاجاسٌطرت الدولة على مجمل النشاط االلتصادي استثمارا  و 

 هرت ممتلكاته و منعت نشاطه و أوصدت األبواب أمام نموه و تطوردٌذكر للمطاع الخاص فصا

فً النشاط االلتصادي و التنمٌة االلتصادٌة و االجتماعٌة فً الشطر الجنوبً للوطن  فؽاب دوره

مما لاده إلى حاله من الجمود و الركود االلتصادي الشامل و على النمٌض من ذلن فً الشطر 

الشمالً حٌث لام النظام االلتصادي على فلسفة السوق الموجه أو االلتصاد المختلط الذي ٌرتكز 

لى فلسفة االلتصاد الرأسمالً الحر و المبادرة الفردٌة فً توجٌه النشاط االلتصادي و أساسا  ع

تخصٌص الموارد االلتصادٌة وفك آلٌة السوق ممثلة فً العرض الكلً و الطلب الكلً و لكن دون 

 االستبعاد التام للمطاعات االلتصادٌة األخرى الحكومٌة العامة و المختلطة و التعاونٌة جنبا  إلى

جنب مع المطاع الخاص و على الرؼم من والعٌة و جدوى تلن التولٌفة االلتصادٌة و نجاحها فً 

التباٌن و تنالض المصالح كان ٌثور بٌن الحٌن و  أنأداء دور التصادي متكامل و أحٌانا  منسجم إال 

تؽلٌب  األخر مما ٌخلك عداء  مع المطاع الخاص تحت مموالت االستمالل و االحتكار و الجشع و

 المنفعة الخاصة و الربح الخاص على ما عداه مما ٌنفر النشاط الخاص.
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و ٌحبط استثمارات رإوس األموال الخاصة و األجنبٌة مما لد ٌإدي إلى هجرة رإوس األموال 

الوطنٌة و أحجام رإوس األموال األجنبٌة من االستثمار فً االلتصاد الوطنً و تشٌر بعض 

 ملٌار دوالر. 48ى أن حجم رإوس األموال الٌمنٌة فً الخارج تمارب التمدٌرات اإلحصايٌة إل

 :  اٌخششيؼاث ٚ اٌمٛأني ٚ األٔظّت االلخصاديت :ثأياا

لٌس من شن أن الموانٌن و التشرٌعات و األنظمة االلتصادٌة تلعب دورا  أساسٌا  فً تشكٌل البٌية 

ر ما ٌكون اإلطار التشرٌعً و المانونً االلتصادٌة و مناخ االستثمار و النشاط االلتصادي و بمد

سهامه فً اا ٌنمو دور المطاع الخاص و ٌتسع و تطبٌماته بمدر م أحكامهماليم من حٌث مضمونه و 

و التشؽٌل و معدالت نموها و العكس  اإلنتاجمشاركته فً االستثمار و  تتعاظمالنشاط االلتصادي و 

 بالعكس.

انونٌة فً الٌمن المنظمة طرأ على البٌية التشرٌعٌة و المو على الرؼم من التحسن النسبً الذي 

تتضمن موادا   هللنشاط االلتصادي و المطاع الخاص إال ان جملة من التشرٌعات الضرٌبٌة و الزكوٌ

و بنودا  مجحفة فً مصالح الصناعات المحلٌة و البٌوت التجارٌة و المشارٌع الفردٌة كضرٌبة 

هٌكل التعرٌفة الجمركٌة المشجع لالستٌراد المنافس لإلنتاج المحلً اإلنتاج و ضرٌبة االستهالن و 

% منها و ٌزٌد 35و على حسابه فضال  عن ارتفاع ضرٌبة األربا ح التجارٌة و الصناعٌة البالؽة 

سوءا  عدم تطبٌك بعض بنود الموانٌن الضرٌبٌة كإعادة الرسوم الجمركٌة على واردات  األمر

للخارج من المواد الخام والسلع الوسٌطة الداخلة فً إنتاجها أو شٌوع  المنتجات الوطنٌة المصدرة

التهرٌب االستٌرادي و التهرب الضرٌبً و ٌكون التعسؾ فً تطبٌك التشرٌعات و الموانٌن 

 االلتصادٌة ذروة العوامل المتفردة و الطاردة للمطاع الخاص و استثماراته و نشاطه.

 لخصاديت : اٌسياساث ٚاإلخشاءاث االثاٌثاا : 

تعتبر السٌاسات واإلجراءات االلتصادٌة األداة التنفٌذٌة للفلسفة االلتصادٌة التً تتبناها الدولة   

و بمدر ما تكون تلن السٌاسات و اإلجراءات مواتٌة لطبٌعة النشاط الخاص و مستجٌبة 
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هدافها فً النمو لمتطلبات و طموحاته و متسمة باالستمرار و الشفافٌة بمدر ما ٌتحمك لها بلوغ أ

االلتصادي و االستمرار الكلً من خالل تحفٌز المطاع الخاص و توجٌهه لالستثمار و اإلنتاج 

فً المطاعات و األنشطة المستهدفة وصوال  إلى األهداؾ المرجوة للسٌاسة االلتصادٌة و كثٌرا  

ٌة فً سنوات ما عانى المطاع الخاص فً الٌمن من عشوايٌة و ارتجالٌة السٌاسات االلتصاد

ماضٌة فً مجاالت االستثمار و اإلنتاج و التوزٌع و االستٌراد و التسعٌر و ؼٌرها كان لها 

تؤثٌرا  سلبٌا  لوٌا  على نشاط المطاع الخاص و الحافز االستثماري لدٌه دفعته إلى الهجرة 

نمو للخارج و األحجام عن االستثمار فً االلتصاد الوطنً مما اثرا سلبا  على معدالت 

 االستثمار و اإلنتاج و الدخل و التوظٌؾ.

 :  اجلٙاص اإلداسي : سابؼاا

 إنجا حٌلعب الجهاز اإلداري للدولة و المإسسات المنظمة للنشاط االلتصادي دورا  هاما  و حٌوٌا  فً 

السٌاسات االلتصادٌة و التشرٌعات و الموانٌن و النظم حٌنما ٌكون ذلن الجهاز متسما  بالكفاءة و 

دوره كجهاز تنمٌة و تطوٌر و على العكس من ذلن إذا ؼابت عنه تلن  ألداءزاهة و التؤهٌل الن

و ٌعانً جهاز اإلدارة فً الٌمن من الكثٌر من السلبٌات و أوجه  األساسٌةالسمات و الممومات 

المصور أهمها تفشً الفساد المالً و اإلداري فً مإسساته و لواه البشرٌة و ضعؾ التؤهٌل و 

اض اإلنتاجٌة و تدنً الحافز على العمل و اإلنتاج وللة المرتبات و األجور مع انتفاء الرؼبة و انخف

الممدرة على اإلبداع و التطوٌر و ؼٌاب اإللتزام بالعمل بمبدأ الثواب و العماب و عدم االلتزام 

اإلداري ٌمثل بالتشرٌعات و الموانٌن و األنظمة ... الخ و كل تلن السلبٌات المتفشٌة فً الجهاز 

عايما  النسٌاب النشاط االلتصادي و ممٌدا  لنموه و تطوره و هذا مؤخذ المطاع الخاص على بنٌة و 

 أداء الجهاز اإلداري للدولة فً الٌمن .

 خٙاصي اٌمضاء ٚ اٌضبظ : خاِساا : 

ٌجمع المطاع الخاص فً الٌمن على بلوغ الفساد فً جهازي المضاء و الضبط ذروته فتتنامى 

لشكاوي من عدم عدالة األحكام الصادرة عنه و خضوعها للمإثرات المادٌة و العاطفٌة و ؼٌرها ا
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فضال  عن طول إجراءات التماضً التً تمتد لعشرات السنٌن فً بعض المضاٌا و عند مختلؾ 

الحصول على حكم بات  بافتراضدرجات التماضً االبتدايٌة و االستينافٌة و العلٌا و بعد كل ذلن و 

ٌس هنان من ٌضمن تنفٌذه و كل ذلن ٌلحك بالمطاع الخاص و مإسساته و مصالحه أضرارا و ل

خساير مالٌه فادحة جعل الكثٌرٌن ٌهربون بحثا عن األمن و العدل و األجانب ٌحجمون عن 

 االستثمار فً الٌمن.

 :  األِٕيت :  االخخالالثسادساا

ن و االستمرار كالخطؾ لبعض السٌا ح أو تشٌع بٌن الحٌن و األخر بعض األعمال المخلة باألم

العمال األجانب و التفجٌرات فً بعض المرافك و األسواق و األحٌاء و السطو على األراضً و 

الممتلكات مما ٌثٌر بعض الذعر و الفزع لدى المطاع الخاص ٌدفعه للهجرة و اإلحجام عن 

ضد رإوس األموال األجنبٌة عن االستثمار فً االلتصاد الوطنً و تملٌص حجم نشاطه المحلً و 

 االستثمار فً الٌمن .

 :  : اٌزاحيت ٌٍمغاع اخلاص  تضؼف اٌبٕيسابؼاا

على مستوى المنشاة الفردٌة أو على مستوى المطاع ممثال  فً الؽرؾ التجارٌة و  ثامنا :

الصناعٌة أو التجمعات المتخصصة فؽالبا  تفتمر المنشآت الخاصة إلى البنٌة التنظٌمٌة و 

تولً ث و التطوٌر و تحسٌن الجودة و الإلدارٌة المتكاملة و الكفإة و تؽٌب عنها جوانب البحا

أهمٌه واجبة لبرنامج التؤهٌل و التدرٌب لطالتها العاملة على اختالؾ مستوٌاتها و تخصصاتها 

مما ٌإثر سلبا  على كفاءة و أداء و ربحٌة المنشؤة و ٌبرز ذلن االختالل أكثر فً البنٌة 

تنظٌمٌة للمطاع الخاص ممثال  فً الؽرؾ التجارٌة و الصناعٌة و اتحادها العام و التً تفتمر ال

إلى رإٌة واضحة وشاملة لدورها و مهامها و إسهامها فً صناعة و تنفٌذ المرارات 

االلتصادٌة و التشرٌعات المالٌة و النمدٌة و الضرٌبٌة و المصرفٌة و ؼٌرها مما ٌؽٌب دورها 

وجٌه السٌاسات االلتصادٌة ثم تعود لتشكو منها عند تنفٌذها و ربما كان ؼٌاب فً رسم و ت

الرإٌة الشاملة و الكلٌة لالتجاهات و السٌاسات االلتصادٌة فً األجل المصٌر و الطوٌل سببا  
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لبعض األضرار التً لحمت ببعض فيات المطاع الخاص كالصناعٌٌن فً ظل سٌاسة تحرٌر 

دة هٌكلة التعرٌفة الجمركٌة لصالح االستٌراد و ضد اإلنتاج المحلً و التجارة الخارجٌة و إعا

سٌاسة االؼراق التجاري الذي تسلكه بعض الدول فً السوق المحلً للٌمن و ؼٌرها من 

 النماذج التً تتكرر بٌن الحٌن و األخر.

 :  املؼٛلاث اٌغبيؼيت : حاسؼاا

لطبٌعٌة التً تعٌك نشاط المطاع الخاص و تندرج تحت هذا العنوان جملة من العوامل و الظروؾ ا

ألعماله فالهٌاكل  ةترفع تكلفة انتاجه و تزٌد من متطلبات استثماراته كما تضٌؾ مخاطر جدٌد

األساسٌة و البنى التحتٌة رؼم تحسن ما هو متا ح منها إال أنها ال تزال لاصرة و ؼٌر كافٌة و ٌدخل 

الت و الطالة الكهربايٌة و المٌاه و شبكات فً ذلن الطرلات و وسايل المواصالت و االتصا

الصرؾ الصحً و خدمات الشحن و النمل البحري و الجوي و االرتفاع الكبٌر فً تكالٌفها و للة 

الصناعً و الزراعً و  لإلنتاجالمتا ح من المواد الخام و المدخالت اإلنتاجٌة المحلٌة الالزمة 

الماهرة و شبة الماهرة المادرة على  ةفً العمالؼٌرها و فً الجانب البشري تتركز االختنالات 

و إدارة الوحدات اإلنتاجٌة بكفاءة و  اإلنتاجتشؽٌل و صٌانة و إصال ح أجهزة و االت و معدات 

مهارة عالٌتٌن و فً ظل منافسة تحفز االستثمار و االنتاج أدى إلى انخفاض االنتاجٌة و تدنً 

 الربحٌة فً الكثٌر من المنشآت الخاصة.

 

 

 

 املبسث اٌثأي 

 اٌخسذياث اٌخي حٛاخٗ اٌمغاع اخلاص : 
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ٌواجه المطاع  الخاص فً كل مجاالت و أركان النشاط االلتصادي مشاكل و معولات تحد من نمو 

و تضعؾ من لدرته التنافسٌة فً  ، و ترفع من تكالٌفه االنتاجٌة ، طالاته االنتاجٌة و االستثمارٌة

فهو من ناحٌة ٌواجه جملة من التحدٌات الداخلٌة المركبة  ، خارجٌةاألسواق المحلٌة و األسواق ال

و تلن المتعلمة لمصور البنٌة األساسٌة و  ، فً الجوانب اإلدارٌة و المانونٌة و المضايٌة و األمنٌة

 كما أنه من ناحٌة ٌواجه ، ات تجارٌةاألنشطة المضادة كالتهرٌب و الؽش التجاري و تزٌٌؾ عالم

نولوجٌا كأبرزها تحدٌات العولمة و المنافسة المفتوحة و التحدٌات المتعلمة بت تحدٌات خارجٌة

المطاع الخاص  من ناحٌة ثالثة ٌواجهو،  الخارجٌة  االنتاج و أسالٌب التسوٌك و النفاذ إلى األسواق

 ، ابةو تخلؾ أسالٌبه االنتاجٌة و تخلؾ أنظمة الرل ، االنتاجٌة أصولهتحدٌات ذاتٌة متمثلة فً تمادم 

و ضعؾ األطر المإسسٌة التً تُعنً بشإون المطاع الخاص و تحشد إمكاناته و لدراته المالٌة و 

 اإلنتاجٌة و ٌمكن عرضها فٌما ٌلً: 

 اٌخسذياث اٌذاخٍيت :  (أ 

ال ٌزال المطاع الخاص ٌعمل فً وسط التصادي و امنً و لضايً ٌشوبه المصور و المشاكل 

طرٌك نموه و المٌام بدوره فً تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة و التً تشكل فً مجموعها عمبات فً 

 ِٓ أبشص٘ا ِا يٍي : االجتماعٌة و 

 ِشاوً اٌخصذيش ٚ إٌمً :  (1

ٌعد لطاع النمل من أهم البنى األساسٌة الالزمة لعملٌة التنمٌة االلتصادٌة ؼٌر أنه فً الٌمن ال ٌزال 

شهدها االلتصاد  تطورات االلتصادٌة التًل موازي للٌتسم بمحدودٌته و عدم نموه و تطوره بشك

عملٌة التصدٌر العدٌد  مٌة و فً إطار النمل البحري تواجهفً مختلؾ المطاعات اإلنتاجٌة و الخد

 من التحدٌات و المشاكل منها : 

 المصدر:

 سٌؾ العسلً مرجع سابك
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 جارة عدم توفر خطوط مالحٌة منتظمة و مباشرة من و إلى الٌمن نتٌجة لضآلة حجم الت

 الخارجٌة للٌمن .

 . ارتفاع تكالٌؾ مناوله الحاوٌات فً الموانئ 

  ارتفاعاألسالٌب اإلدارٌة المعمدة التً تنتجها إدارات الموانئ الٌمنٌة مما ٌإدي إلى 

 تكالٌؾ الشحن البحري.

و فً إطار النمل الجوي حٌث تزداد أهمٌته بالنسبة إلى تصدٌر السلع سرٌعة التلؾ مثل 

 لطاع التصدٌر من أهمها:  هالفواكه و األلبان و األسمان ........و هنان مشاكل تواج الخضروات و

  محدودٌة البنٌة األساسٌة المتعلمة بعملٌات التصدٌر كالتجهٌزات الخاصة بالتخزٌن و

 التعبية و التؽلٌؾ و عدم وجود لرى للبضايع.

 مطارات .عدم التحسن الكبٌر فً اإلجراءات الجمركٌة و اإلدارٌة فً ال 

 الجوي . لارتفاع تكالٌؾ النم 

 ةصعوبة استعادة الرسوم الجمركٌة على السلع المصدر 

و من نافلة المول أن تلن المشاكل و ؼٌرها لد أدت إلى عدم نمو الصادرات جزيٌا  و بالتالً فإن 

 إعطاء لوة دفع لصادرات المطاع الخاص على وجه الخصوص ٌتطلب: 

  لرى بضايع و وجود بالخدمات األساسٌة كمستودعات التخزٌن تطوٌر الموانئ و تزوٌدها

 فً المطارات .

 .خفض رسوم المناوالت للحاوٌات و إدخال المنافسة بٌن الشركات العاملة فً الموانئ 

 وق دعم المصدرٌن فٌما ٌتعلك بؤجور الشحن للمنتجات الزراعٌة و السمكٌة خالل صند

ن المصدرون من المنافسات فً األسواق حتى ٌتمكدعم اإلنتاج الزراعً و السمكً 

 الخارجٌة .

 

 لصٛس أداء أخٙضة اٌمضاء ٚ األِٓ :  (2



 ي عبذهللا المجيذياستار مشارك / حمود عل  القطاع الخاص في اليمن بين الواقع والطموح 

 

262 

 

ٌعتبر المضاء من العناصر المهمة التً تإثر سلبا  و إٌجابٌا  فً خلك المناخ الماليم و األمن و توفر 

على خلك  ٌساعد الكافٌة للنهوض بوظٌفتها فً توفٌر الحماٌة لالستثمار و المجتمع بما اإلمكانات

المناخ االستثماري الماليم إال أن المضاء بوضعه الحالً لم ٌتخلص بعد من كل جوانب المصور و 

السلبٌات و األمل كبٌر فً اإلجراءات التً اتخذت أخٌرا  فإنشاء محاكم تجارٌة متخصصة و 

 ر.توسٌعها لتشمل أهم المحافظات و الوحدات اإلدارٌة ستإدي إلى تخفٌؾ منابع هذا المصو

 اسحفاع حىاٌيف ومٛيً االسخثّاس اخلاص :  (3

الزالت أسواق رأس المال فً الٌمن تتسم بعدم المدرة الكاملة على تلبٌة االحتٌاجات التموٌلٌة 

ً  عن ارتفاع أسعار الفايدة على المروض التً تمدمها البنون  للمشروعات االستثمارٌة فضال 

تكالٌؾ االستثمار و  ارتفاع% مما أثر سلبا  على 28مشارٌع االستثمارٌة و التً تفوق لالتجارٌة ل

الذي أدى إلى تعثر بعض المشارٌع االستثمارٌة و خاصة ذات الحجم الكبٌر التً تتطلب لروضا  

 كبٌرة.

 ضؼف األعش املإسسيت ٌٍمغاع اخلاص:  (4

ص و ٌتزاٌد دور المطاع الخاص فً ظل التوجهات االلتصادٌة الرامٌة إلى تعزٌز دور المطاع الخا

منظمات رجال المال و األعمال فً عملٌة التنمٌة االلتصادٌة ؼٌر أن األطر المإسسٌة للمطاع 

الخاص تتسم بالضعؾ و المحدودة و عدم المرونة الكافٌة بما ٌتواكب مع المنظمات الجدٌدة 

 اللتصاد السوق.

 حضايذ زدُ اٌمغاع غري املٕظُ :  (5

لوحدات االلتصادٌة الصؽٌرة ؼٌر المسجلة أو ؼٌر ٌنصرؾ مفهوم المطاع ؼٌر المنظم إلى تلن ا

المرخصة و التً تعمل فً مجال إنتاج السلع و الخدمات و تتكون من أولين المنتجٌن الذٌن ٌعملون 

لحسابهم الخاص أو لدى األسرة أو لدى الؽٌر بؤجر منخفض و ٌصفه دورٌة أو مإلتة و ٌعتبر 
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ه االلتصاد نظرا  لما ٌتسم به من إنتاجٌة متدٌنة و المطاع ؼٌر المنظم أحد التحدٌات التً تواج

 أنشطة هامشٌة و استخدام أسالٌب إنتاجٌة تملٌدٌة فضال  عن االستؽالل ؼٌر الكفإ للموارد النادرة.

 اٌخسذياث اخلاسخيت ٚ ِٓ أبشص٘ا : (ب 

 : املخساسػتحتذياث اٌخىٌٕٛٛخيا  (1

التكنولوجٌا المستخدمة إذ أن ٌعانً المطاع الخاص الصناعً من مشاكل تتصل بضعؾ مستوى 

أؼلب الصناعات لامت على تكنولوجٌا لدٌمة لؽرض المٌام بإنتاج سلع لالستهالن المحلً كما بدأت 

% من المواد الخام أو 78كفاءتها تمل مع الزمن فضال  عن أن المطاع الصناعً ٌعتمد على حوالً 

تنالض النمد األجنبً أو تدهور سعر  الخارج مما ٌجعلها تؤثر بظروؾ شبة المصنعة المستوردة من

 المول أن البنٌة التكنولوجٌة بشكل عام محدودة و أبرز خصايصها :  ةالصرؾ و من نافل

 .ؼٌاب فعالٌات البحث و التطوٌر 

 .عدم لدرة الصناعات المايمة على تطوٌر نفسها 

 .ضعؾ البنى االرتكازٌة و المساندة لتطوٌر التكنولوجٌا 

  ًمجال التكنولوجٌا محدودة .برامج الجامعات ف 

 تحدٌات النفاذ إلى األسواق الخارجٌة :  (9

 ترتبط لدرة المطاع الخاص على النفاذ إلى األسواق الخارجٌة بتوافر ثالثة عناصر أساسٌة هً : 

 . مدى وجود منتجات لابلة للتصدٌر ذات جودة مرتفعة 

 .  السعر المنخفض نسبٌا 

 . لوة الدعاٌة و التسوٌك و اإلعالن 

تلن هً الشروط الضرورٌة التً تشكل الكفاءة التنافسٌة للمطاع الخاص و المزاٌا النسبٌة لاللتصاد 

بشكل عام بجانب امتالكه تكنولوجٌا متمدمة أو عماله منخفضة أو وفرة فً الموارد الطبٌعٌة و 
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فً المرحلة ؼٌرها و مازال والع المطاع الخاص ال ٌبعث على التفاإل الكبٌر كما لم ٌركز أنشطته 

الماضٌة على أساس الوجود فً األسواق الخارجٌة و ظل محصورا  فً أنشطته داخل الحدود 

 للدولة . اإلللٌمٌة

 حتذياث اٌخسٛيك ٚ اٌرتٚيح: (3

 ارتفاعٌؤخذ التسوٌك بوضعه الحالً شكل الجهود الفردٌة ؼٌر المنظمة و بؤسلوب تملٌدي ٌإدي إلى 

متعلمة بعدم المدرة على تصرٌؾ  اختنالاتات الوطنٌة إلى تكالٌؾ التسوٌك و إلى تعرض المنتج

المنتجات داخلٌا  و خارجٌا  نظرا  لعدم وجود بنٌة أساسٌة كافٌة لعملٌة التسوٌك و التصدٌر مثل 

األمر الذي ٌسهم فً عدم إبراز جودة المنتجات الوطنٌة  -التؽلٌؾ   –التعبية  –التخزٌن  –التبرٌد 

التنافسٌة فً األسواق الخارجٌة و من ثم فإن المطاع الخاص معنً  و بالتالً ضعؾ ممدرتها

بصورة مباشرة بتطوٌر أسالٌب التسوٌك و التروٌج سواء بإلامة شركات تسوٌمٌة متخصصة أو 

تطوٌر لدراته التسوٌمٌة من خالل البحث عن صٌػ للشركة التسوٌمٌة مع الشركات التسوٌمٌة 

تطلب معه تكثٌؾ التروٌج و التسوٌك من خالل المشاركة فً اإلللٌمٌة و الدولٌة األمر الذي ٌ

 المعارض الدولٌة و أجنحة التسوٌك فً بعض األسواق .

 

 اٌفصً اٌشابغ

 حغٛيش اٌمغاع اخلاص ٚ حّٕيت دٚسٖ يف إٌشاط االلخصادي ٚ االخخّاػي يف  اسرتاحيديت
 اٌيّٓ

  مستوى المنشأة الخاصة 

  مستوى القطاع الخاص ككل 

 تمع مستوى المج 

  مستوى الدولة 
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 النتائج 

 التوصٌات  

  الخاتمة  

 اٌفصً اٌشابغ

 حغٛيش اٌمغاع اخلاص ٚ حّٕيت دٚسٖ يف إٌشاط االلخصادي ٚ االخخّاػي يف اٌيّٓ : اسرتاحيديت

الدور الذي ٌلعبه  أهمٌةالسابمة من هذا البحث ٌبٌن بوضو ح  األلساملعل االستعراض الذي ورد فً 

ٌعكس درجة االرتباط  هور االلتصادي و االجتماعً  فً الٌمن و على والمطاع الخاص فً التطو

و فً نفس  ، الوثٌك بٌن النمو االلتصادي و االجتماعً فً المجتمع و مدى فعالٌة المطاع الخاص

، بٌن األوضاع االلتصادٌة و االجتماعٌة من ناحٌة  التؤثرالولت ٌبرز العاللة التبادلٌة فً التؤثٌر و 

أن درجة  مفادهاداء المطاع الخاص من ناحٌة أخرى األمر الذي ٌفضً إلى نتٌجة هامة و نشاط و أ

حجم و أداء التمدم و التطور االلتصادي و االجتماعً فً الٌمن تإثر تؤثٌرا  مباشرا  على نشاط و 

فعالٌة و حٌوٌة المطاع الخاص فإن  رىخو من ناحٌة أ، موه و تطوره نالمطاع الخاص و معدل 

 باشرة فً حجم النشاط االلتصادي و تطوره و نموه .تسهم م

ر المطاع الخاص و تنمٌة دوره فً النشاط االلتصادي و االجتماعً ال ٌعتبر ٌتطوو لذلن فإن 

 مسيولٌه المطاع الخاص بمفرده و إنما هً مسيولٌة مشتركة بٌن الدولة و المجتمع و المطاع الخاص

ة تصور شامل لتطور المطاع الخاص و تفعٌل دوره فً و فً هذه األطر الثالثة ٌمكننا بلور ،

 النشاط االلتصادي و االجتماعً و نموها .

 ِسخٜٛ املٕشأة اخلاصت :  (1

ٌنبع تطور المطاع الخاص من المنشؤة الخاصة نفسها إذا ٌنبؽً أن تإسس منشؤة المشروع الخاص 

المشروع و نجاحه و عند  فنٌا  و التصادٌا  لضمان ربحٌة على معاٌٌر و أسس جدوى االستثمار

المشروع ال بد من تؤمٌن البنٌة التنظٌمٌة الماليمة لنشاط المشروع أو المنشؤة الخاصة من  تشؽٌل

و تنافسٌته و  اإلنتاجو الفنٌة و اإلدارٌة و المحاسبٌة و المالٌة الكفٌلة بتحمٌك كفاءة  اإلنتاجٌةالناحٌة 
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و التطور و هو ما ٌمتضً بدوره االهتمام بالبحوث جودته لضمان ربحٌة عالٌة و لدرة على النمو 

و التطوٌر و مواكبة تكنولوجٌا المعلومات و التؤهٌل و التدرٌب المستمرٌن للعاملٌن فً المنشؤة 

الخاصة على اختالؾ مستوٌاتهم و مهاراتهم و تخصصاتهم إلكسابهم المزٌد من الخبرات 

اع لدٌهم بما ٌكسب المنشؤة المدرة على االستمرار المعارؾ الجدٌدة و تحفٌز طالات الخلك و اإلبدو

 و المنافسة و النمو.

 ِسخٜٛ اٌمغاع اخلاص وىً : (2

و نشاطه و على  إنتاجهالمشروع الخاص ٌهدؾ إلى تحمٌك أعلى ربح ممكن من  أنعلى الرؼم من 

إن ذلن ال الرؼم مع أنه ٌستهدي بمإشرات الربحٌة الخاصة فً لراراته و أعماله و عاللاته بالؽٌر ف

ٌعنً عدم إمكانٌة لٌام عاللات تكامل و شراكه مع المشروعات الخاصة األخرى أو العمل وفك 

لواعد المنافسة الشرٌفة و المشروعة التً تحدد البماء و السٌادة للمشروع و االكفاء و المنافس و فً 

تبارات كلٌة تحكم حاضر و العماب ؼٌر أن ثمة اع اإلثابةكل األحوال فآلٌة السوق متكلفة بالفرز و 

و مستمبل المطاع الخاص تفرض نفسها على المنشآت الخاصة على اختالؾ حجمها و نشاطها و 

 ملكٌتها و تحتم علٌها التعامل الجاد و المسيول معها و أهمها ما ٌلً : 

ال تكوٌن مضرورة استصدار لانون الؽرؾ التجارٌة و الصناعٌة و اتحادها و استك (1

و هٌاكلها التنظٌمٌة و استمطاب كوادر و مهارات إدارٌة و التصادٌة و مجالس إدارتها 

محاسبٌة للعمل فً أجهزتها التنفٌذٌة دون حضر على انشؤ جمعٌات متخصصة كجمعٌة 

و ؼٌرها مما ٌعتبر ردٌفا  و مكمال   األعمالالصناعٌٌن الٌمنٌٌن و جمعٌة رجال المال و 

 عنها أو ضدا  لها فحماٌة حموق و مصالح للؽرؾ التجارٌة و الصناعٌة و لٌس بدٌال  

المطاع الخاص و السعً لنموه و تطوره ؼاٌات و أهداؾ تجمع كل تلن التكوٌنات و تخلك 

 بٌنها المواسم المشتركة التً تلتؾ حولها.

االلتصادٌة التً تتناول بالتحلٌل و التمٌٌم لمضاٌا التؽٌرات  األبحاثاالهتمام بالدراسات و  (2

الدولٌة كالعولمة و تحرٌر التجارة العالمٌة و أسواق رأس المال و التكتالت االلتصادٌة 
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االلتصادٌة اإلللٌمٌة و الدولٌة و أثرها على االلتصاد الوطنً و المطاع الخاص المحلً و 

 ؼٌرها .

المشاركة الفاعلة و المسيولة فً صناعة وتنفٌذ السٌاسات االلتصادٌة المالٌة و النمدٌة  (3

على الصعٌد الوطنً بما ٌوطد عاللة و مبدأ الشراكة بٌن المطاع الخاص و  واالستثمارٌة

 الدولة وفك لاعدة الموايمة بٌن الربح الخاص و العايد الجماعً.

فً صٌاؼة التشرٌعات و الموانٌن و األنظمة االلتصادٌة بما ٌكفل لها الوالعٌة و  اإلسهام (4

 لعام و الالزم لتحمٌك أهدافها و ؼاٌاتها.المابلٌة للتطبٌك و ٌحمك لها التوافك الخاص و ا

للسٌاسة االلتصادٌة التً تتبناها الدولة و تحدٌد  اآلجالالتحلً بالنظرة الكلٌة و المتعددة  (5

من لبٌل  لً تحلٌلً و مستمبلً و لٌس فرديرإٌة و مولؾ المطاع الخاص على أساس ك

عال المطاع الخاص فً مٌز موالؾ و ردود أف و هو ما ، رد الفعل المصطلحً المرتجل

ة فً و االلتصادٌة التً اتخذتها الدولالسنوات السابمة أزاء السٌاسات المالٌة و النمدٌة 

و أضعؾ موالفه و ، مما أولعه فً صراعات ذاتٌة فً أوساطه  ،بعض السنوات الماضٌة

فضاعت لوته و شلت  ، أكسبه صفة التخبط و التنالض مع نفسه و مع بعضه البعض

وهن تؤثٌرها و بالتالً تراجع دوره المٌادي فً النشاط االلتصادي و التنمٌة  حركته و

و هو ما ٌنبؽً تجنبه من خالل التحلٌل و التمٌٌم االلتصادي ، االلتصادٌة و االجتماعٌة 

 .اآلجالالكلً و المتعدد 

و دونما التفرٌط فً الحذر و تجاهل المخاطر و التزام دراسات تمٌٌم و تحلٌل فرص  (6

جابً مع الفرص را  من المبادرة و التفاعل االٌفإن لد، ثمار المشروعات الجدٌدة است

االستثمار و السٌاسات االلتصادٌة الجدٌدة ضرورة إلثبات جدٌة و مصدالٌة المطاع 

و التفاعل المسيول مع التطورات التؽٌرات فً االلتصاد المومً و العاللات ، الخاص 

سب بل أن التزام مثل هذا النهج هو الكفٌل بحصول المطاع االلتصادٌة الدولٌة لٌس هذا فح

 الخاص المحلً على فرص االستثمار المربح لبل ؼٌره و السبٌل إلى نموه و تطوره.

التزام النزاهة و األمانة والصدق فً التعامل مع الدولة فً حمولها الضرٌبٌة و الزكوٌة و  (7

و المماٌٌس لصالحٌة المنتج و إشباعه مع المستهلن فً ضمان الجودة والتزام المواصفات 
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لحاجات المستهلكٌن جنبا  إلى جنب مع المطالبة بحموق المطاع الخاص فً حماٌة مصالحة 

 و الدفاع عنها و رعاٌتها داخلٌا  و خارجٌا  .

امتٌازات الوكاالت  أساساالنفتا ح على العالم الخارجً إللامة عاللة شراكة و تكامل على  (0

ً لماركات عالمٌة أو االستثمار المشترن بما ٌعود على المطاع الخاص أو التصنٌع المحل

فً االلتصاد الدولً بصورة  االندماجو ٌمكنه من  ، و االلتصاد الوطنً بالنفع و الفايدة

 متكافية و عادلة.

 ِسخٜٛ اٌذٌٚت :  (3

و االجتماعٌة فً التنمٌة االلتصادٌة  ورهتطوٌر المطاع الخاص و تفعٌل د ال شن ان دور الدولة فً

على درجة بالؽة من األهمٌة فتحمٌك تلن الؽاٌة ٌفرض على الدولة جملة من االلتزامات و الواجبات 

بؽرض إزالة المعولات و العرالٌل التً تحول دون انطاللة المطاع الخاص و تنامً دوره فً 

بٌد المطاع الخاص إلى  التنمٌة االلتصادٌة أو االجتماعٌة أو فً تهٌية المناخ و الحوافز التً تؤخذ

النمو و التطور و تشجٌعه على ارتٌاد أفاق و أنشطة جدٌدة لم ٌطرلها من لبل و من أهم تلن 

 ٌلً:  االلتزامات والواجبات ما

تبنً فلسفة التصادٌة واضحة و مستمرة متسمة بالشفافٌة و الوضو ح و محتوٌة على أسس  (1

الوطنً االستمرار الكلً و النمو  و ثوابت النشاط االلتصادي الذي ٌحمك لاللتصاد

 االلتصادي و الحد األدنى من العدالة االجتماعٌة.

استنباط السٌاسات المالٌة و النمدٌة و االستثمارٌة و ؼٌرها الماليمة لمتطلبات النمو  (2

االلتصادي و المحفزة للمطاع الخاص و المبادرة الفردٌة و الحرص على اتسامها 

 بالشفافٌة و االستمرار.

الدولة  إشرانالشراكة و التكاملٌة بٌن الدولة و المطاع الخاص من خالل  أجسٌد مبدت (3

للمطاع الخاص فً صٌاؼة و منالشة و مشارٌع التشرٌعات و الموانٌن و السٌاسات 

االلتصادٌة و األخذ بممترحاته و توصٌاته كؤساس لمشاركته و التزامه بالتطبٌك لها و 

 العمل وفك أحكامها.
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العرالٌل التً تتضمنها بعض التشرٌعات و الموانٌن االلتصادٌة كمانون ضرايب إزالة كل  (4

الضرٌبة على األربا ح الموزعة و إعادة هٌكلة  ازدواجٌةو ضرايب االستهالن و  اإلنتاج

المحلً من المنافسة و  لإلنتاجالتعرٌفة الجمركٌة بما ٌكفل لدر من العدالة و الحماٌة 

 التدرج فً تحرٌر التجارة الخارجٌة . الخارجً وفك سٌاسة اإلؼراق

جهازي المضاء و الضبط بما ٌكفل اجتثاث الفساد منهما و تؤمٌن نزاهتهما فً  إصال ح (5

المضاء بٌن الناس و تنفٌذ األحكام حفاظا  على أموال المستثمرٌن و حمولهم و االلتزام 

ستثمار و تهٌية بٌية أمنة بالعمود التموٌلٌة و البنكٌة و التجارٌة بٌن المتعاملٌن لتشجٌع اال

 للنشاط االلتصادي و تطوره و نموه.

المضاء على االختالالت األمنٌة و أعمال الخطؾ و المرصنة و السطو التً تفزع  (6

المستثمرٌن و تخٌؾ السايحٌن و تطرد أرباب المال و األعمال من العمل فً الوطن و 

 الهجرة إلى الخارج طلبا  لألمن و األمان لبل الربح.

المضاء على الفساد المالً و اإلداري فً الجهاز اإلداري للدولة و تبسٌط اإلجراءات و  (7

تفوٌض السلطات و االلتزام بمبدأ الثواب و العماب و إطالق طالات العمل المنتج و الخلك 

و التطوٌر الذي ٌجعل من جهاز الدولة أداة للتنمٌة و لٌس عايك لها و ٌحوله من  اإلبداعو 

داء للمطاع الخاص إلى صدٌك ٌرعى مصالحه كجزء الٌتجزاء من مصالح آلٌة استع

 المجتمع.

تعزٌز تواجد دور المطاع الخاص فً المجالس و الهٌيات و المإسسات االلتصادٌة و  (0

 .التكاملٌةالمهنٌة و اللجان المشتركة لتثبٌت عاللة الشراكة و تجسٌد مبدأ 

من طرلات و وسايل اتصاالت و طالة  استكمال البنٌة التحتٌة و الهٌاكل األساسٌة (7

كهربايٌة و مٌاه و شبكات الصرؾ الصحً و المناطك صناعٌة و المناطك الحرة 

 التجارٌة و الصناعٌة و ؼٌرها.

الزراعً و  اإلنتاجاستكمال البنٌة البشرٌة المإهلة و المدربة الالزمة لتلبٌة متطلبات  (18

اتٌة التً تمكنها من مواكبة عصر تكنولوجٌا الصناعً و الخدمً بالمعرفة التمنٌة و المعلوم

و المبدع معه بما ٌستدعٌه ذلن من إعادة صٌاؼة السٌاسات  الكؾءالمعلومات و التعامل 

التعلٌمً كما و نسبة بما ٌحمك تلن  اإلنفاقالتعلٌمٌة العامة و الفنٌة و المهنٌة و إعادة هٌكلة 
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تصادي احتٌاجات من طالة العمل األهداؾ و بما ٌإمن للمطاع الخاص و النشاط االل

 الماهرة المدربة.

 : ِسخٜٛ اجملخّغ (4

المطاع الخاص هو جزء هام و فاعل فً المجتمع ٌخدم المجتمع بإنتاج السلع و الخدمات التً تشبع 

احتٌاجاته و تخلك فرص العمل لتشؽٌل األٌدي العاملة و ٌساهم فً خلك الدخول ألسر كثٌرة فٌه و 

و التشؽٌل من خالل بٌية حامٌة للمطاع الخاص  اإلنتاجو تحفٌزه للمزٌد من  بالتالً ٌجب تشجٌعه

مشجعه إلنتاجه ذات الجودة العالٌة و التنافسٌة الموٌة و بذلن ٌساعد المجتمع على خلك بٌية ودودة 

 و صدٌمة لعمل و نشاط المطاع الخاص.

 اخلاومت : 

ل دور الدولة و دور المطاع الخاص فً إدارة لمد أكدت النظرٌات و النماذج االلتصادٌة حتمٌة تكام

شيون المجتمع و تنظٌم حٌاته االلتصادٌة و أثبتت التجارب االلتصادٌة فً مختلؾ الحمب التارٌخٌة 

و المجتمعات المدنٌة ضرورة الشراكة بٌن الدولة و بٌن المطاع الخاص فً توجٌه النشاط 

ته تجربة شطري الوطن لبل إعادة تحمٌك االلتصادي و نموه و تطوره و هذا بالضبط ما أفرز

الوحدة و ما تفصح عنه متطلبات اإلصال ح االلتصادي فً ظل الوحدة و ما تتسلح به الٌمن للولوج 

 العولمة .إلى المرن الواحد و العشرٌن و عصر 

 : االسخٕخاخاث

على إن درجة التمدم و التطور االلتصادي و االجتماعً فً الٌمن تإثر تؤثٌرا  مباشرا   (1

 نشاط و حجم و أداء المطاع الخاص و معدل نموه و تطوره .

إن فعالٌة و حٌوٌة المطاع الخاص ٌشكل مباشر فً حجم النشاط االلتصادي و تطوره و  (2

 نموه.
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إن تواجد دور المطاع الخاص فً المجالس و الهٌيات و المإسسات االلتصادٌة و المهنٌة  (3

 الشراكة و تجسٌد مبدأ التكاملٌة . و اللجان المشتركة ٌُعزز من تثبٌت عاللة

ٌحتل المطاع الخاص مولعا  إٌجابٌا  فً االلتصاد الٌمنً فً رفع و استمرارٌة جهود  (4

 التنمٌة االلتصادٌة و االجتماعٌة الشاملة .

% من 08احتل المطاع الخاص دورا  هاما  فً االلتصاد الٌمنً فً إسهامه بما ال ٌمل عن  (5

ولد فً المطاعات اإلنتاجٌة و الخدمٌة و خلك أؼلبٌة المدرة إجمالً الدخل المومً الم

 الشرايٌة للسكان المؽذٌة لإلنفاق االستهالكً و االستثمارات الخاصة.

إن المطاع الخاص ٌساهم بنسبة كبٌرة فً تحرٌن عجلة التنمٌة االلتصادٌة فً الٌمن من  (6

% و 75اع الخاص و أن نصٌب المط 33204خالل زٌادة عدد المنشآت الخاصة حوالً 

ٌعتبر المطاع الخاص المنتج الصناعً و الريٌسً للصناعات الوطنٌة الزراعٌة و 

 الصناعٌة و الخدمٌة.

ٌعتبر المطاع الخاص المحرن الحمٌمً و الريٌسً للنشاط االلتصادي و التنمٌة  (7

 االلتصادٌة.

ت الزراعٌة و أسهم المطاع الخاص على تحفٌز اإلنتاج و االستثمار فً كال  من المطاعا (0

الصناعٌة و الخدمٌة من خالل الولورات االلتصادٌة الخارجٌة على تحفٌز حركة التنمٌة 

 االلتصادٌة و االجتماعٌة فً االلتصاد الٌمنً.

مد ساهم المطاع الخاص فً تنفٌذ برنامج االستثمارات اإلنتاجٌة بدرجة عالٌة فً جمٌع ل (7

% ما 3عٌة و البرنامج اإلنمايً و تعد بنسبة برامج و خطط التنمٌة االلتصادٌة و االجتما

 % من إجمالً االستثمارات.58ٌعادل 

 اٌخٛصياث :

لتطوٌر المطاع الخاص من خالل تدرٌب العاملٌن فٌه و تزوٌدهم بالطرق  استراتٌجٌةتبنى  (1

 الحدٌثة إلدارة أعمالهم .
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ٌن التً ال توفر ٌتطلب تطبٌك الموانٌن الحالٌة بنزاهة و عدل و ٌعنً تعدٌل بعض الموان (2

 حماٌة كافٌة لحموق المطاع الخاص.

إنشاء مركز للمعلومات خاص بمناطك الهجرة المتاحة و متطلباتها و إٌصال هذه  (3

 المعلومات لمن ٌحتاجها.

العمل على تموٌة الشراكة بٌن المستفٌدٌن و الحكومة لضمان الحصول على تموٌل  (4

 إضافً للتعلٌم الفنً و التدرٌب المهنً .

ى برامج لتطوٌر مساهمة المطاع الخاص فً التعلٌم الفنً و التدرٌب المهنً بحٌث تبن (5

تموم الحكومة بتحمل تكالٌؾ تطوٌر أي برنامج تدرٌب إذا كان فً مجاالت ذات األولوٌة 

 و حمك المعاٌٌر الدولٌة.

ول العمل على تشجٌع إلامة تعاون و توأمه بٌن مراكز التدرٌب المحلٌة و نظٌراتها فً الد (6

 الشمٌمة و الصدٌمة.

لٌتمكن  من األهمٌة بمكان أطالق طالاته اإلنتاجٌة بسٌاسات التصادٌة محفزة ومساندة (7

او  مخلك فرص عمل منتجة وبذات األنشطة كثٌفة العمالة كزراعة و اإلنشاءات

 الصناعات االستراتٌجٌة و السٌاحٌة 

الى تلن الؽاٌات و صول للمطاع الخاص تضمن له الو دٌنامٌكٌةضرورة تحدٌد آلٌة و  (8

األهداؾ المناطة به ، فً خطط الدولة االلتصادٌة، و االجتماعٌة ، و تحمٌك األهداؾ 

   الريٌسٌة

 لائّت املشاخغ :

 م.1770د. عبدالكرٌم أحمد عامر ، العولمة ...و اتجاهات االصال ح االلتصادي فً الٌمن  (1

 م .1770لصناعٌة فً الٌمن ، د. عبدالكرٌم أحمد عامر ، دور التموٌل فً التنمٌة ا (2

  مطابع مإسسة سٌؾ العسلً ، الٌمن و األزمة المالٌة و اآلثار و الحلول ، إصداراتد.  (3

 سبتمبر، بدون تارٌخ النشر. 26

 

 السنوٌة ،صنعاء ، الٌمن. اإلحصاءالجهاز المركزي لإلحصاء ، كتب  (4
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 م ، صنعاء ، الٌمن. 75/76-م 73/74الجهاز المركزي للتخطٌط ، البرنامج اإلنمايً الثالثً  (5

 م ، صنعاء، الٌمن.08/01 -م  75/77الجهاز المركزي للتخطٌط ، الخطة الخمسٌة األولى  (6

 م  ، صنعاء، الٌمن.02/06الجهاز المركزي للتخطٌط ، الخطة الخمسٌة الثانٌة  (7

 م ، صنعاء، الٌمن.71/  07الجهاز المركزي للتخطٌط ، الخطة الخمسٌة الثالثة  (0

 م ، صنعاء ، الجمهورٌة الٌمنٌة.2888-م 76تخطٌط و التنمٌة ، الخطة الخمسٌة األولى  وزارة ال (7

 ، بدون تارٌخ النشر . ، مجلس الشورى ، مطابع التوجٌه تنمٌة الموى العاملة (18

مجلة  و المالٌة و اإلدارٌة فً الٌمن االلتصادٌةأحمد علً البشاري )دكتور( اإلصالحات  (11

 صنعاء 14الثوابت العدد 

مجلة  االلتصادٌة عبدهللا سعٌد )دكتور( اإلصالحات اإلدارٌة فً ضوء برنامج اإلصالحات دمحم (12

 م1770صنعاء 14العدد الثوابت 
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