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  المقدمة
كن تحقيق التنميـة    يعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات االقتصادية والذي من خالله يم          

االقتصادية الشاملة أال أن هذا القطاع مر بمراحل مختلفة لها خصائصها وجذورها التاريخية             
  أي تطور ملحـوظ إال      النشأة حيث لم يشهد هذا القطاع      وبالتالي فإن الصناعات اليمنية حديثة    

نمية هذا القطـاع    منذ بداية السبعينيات نظراً للدور الذي بذله القطاع الخاص في االستثمار وت           
وخاصة قطاع المغتربين هذا إلى جانب السياسات واإلجـراءات التـي اتخـذتها الحكومـة               
والمتمثلة بحماية الصناعة المحلية وسياسة إحالل الواردات وفرض قيود على نظام تراخيص            

دات بما يضمن حماية    االستيراد ودعم الصناعات المحلية ورفع الرسوم الجمركية على الوار        
دة المباركـة فـي عـام       ومع بزوغ فجر الوح   . المحلية من منافسة السلع االجنبيه      نتجات  الم

ين اقتصاديين مختلفين وإعادة ترتيب أجهزة الدولة والفتـرة االنتقاليـة           م ودمج نظام  ١٩٩٠
 لم يرافق هذا القطاع أي تطور ملحوظ        م١٩٩٥وانشغال الدولة في تلك األوضاع حتى العام        

 لـصناعي    برنامج اإلصالح المالي اإلداري بداء القطـاع        تطبيق  وعقب نظراً لتلك األوضاع  
يتأثر بما يتضمنه هذا البرنامج من سياسات وإجراءات تركـزت علـى تحريـر التجـارة                
الخارجية وإلغاء نظام تراخيص االستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء الـدعم علـى             

تجات األجنبية لـدخولها إلـى األسـواق        القطاع الصناعي والخصخصة وفتح الباب أمام المن      
اليمنية في ظل ظروف وأوضاع الصناعة اليمنية التي الزلت في أطوارها األولـى وغيـر               

مما أثر سلباً على المنشات الصناعية وتراجع أداء القطـاع          األجنبية  قادرة على منافسة السلع     
تركيب النـاتج   اع في    نسبة مساهمة هذا القط    ت تراجع كما معدالت النمو    تالصناعي وتراجع 

ما اضطرت بعض المنشات الصناعية إلى اإلغالق وتسريح العـاملين          المحلي اإلجمالي ، م   
 السلع وبالتالي فإننا في هذا التقرير سوف نستعرض          تلك فيها بسبب عدم قدرتها على منافسة     

  :المحاور التالية 
  . الوضع الراهن للقطاع الصناعي .١
  . حويلية  الصناعات التر مسار وتطو.٢
  .ثمار والتمويل في القطاع الصناعياالست.٣
  . تطور الصادرات والواردات الصناعية .٤
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  معوقات التي تواجه القطاع الصناعة المشاكل وال.٥
  أوال الوضع الراهن للقطاع الصناعي 

به مـن مـساهمة فـي       يعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات االقتصادية نظراً لما يقوم           
ويع لمصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة ولذلك فهناك عالقة قوية بين            قومي وتن الدخل ال 

تطوير ونمو القطاع الصناعي وبين التطور االقتصادي بشكل عام وبالتـالي فـإن القطـاع               
الصناعي حديث النشأة ومر بمراحل مختلقة لها منطقاتها وخصائصها وجذورها التاريخيـة            

الثورة اليمنية على بعض المصنوعات والحرف التقليديـة  حيث أقتصر نشاط هذا القطاع قبل    
والبدائية وليس هناك أي صناعة تكاد تذكر سوى مصفاة البترول التي تأسـست فـي العـام                 

  . م في عدن ومصنع النسيج في بأجل ١٩٥٦
 وبعد قيام الثورة المباركة وخاصة في مطلع السبعينات شهد االقتصاد اليمني انتعاشا ملحوظاً            

 والسياسات والبرامج   طت اإلجراءات الحكومية بوضع الخط    يع ميادين االقتصاد وبدأ   شمل جم 
  .التي تهدف إلى  دعم وتشجيع القطاع الصناعي 

 تأحيث بداء القطاع الخاص وخاصة قطاع المغتربين االستثمار في القطاع الصناعي وبـد            
تيعاب العدد المتزايـد    المشروعات الصناعية في أنتاج السلع االستهالكية للسوق المحلي واس        

كما بدأت مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج المحلي اإلجمـالي           . في القوى العاملة    
ترتفع  بصورة مستمرة ويعود هذا التطور إلى الدعم الذي حظى به هذا القطاع من جانـب                 

المحليـة  الدولة والمتمثل بالسياسات واإلجراءات الحكومية التي اتخذتها لحمايـة المنتجـات            
وسهولة الحصول على التمويل الالزم لقيام مثل هذه المشروعات وفرض قيود على االستيراد      

الخ مما شجع هذا القطاع على النمو والتطور خالل تلك الفتـرة            ..وارتفاع التعرفة الجمركية    
  .وحتى مطلع التسعينيات 

ذلك يين مختلفين وما رافق     قتصادومع بداية التسعينات وقيام الوحدة المباركة ودمج نظامين ا        
خالل الفترة االنتقالية من أزمات أثرت على الجانب االستثماري في هذا القطـاع اعتمـدت               

المجال للقطاع الخاص بأن    الحكومة اليمنية آلية قوي السوق كمنهج للتنمية االقتصادية وفتح          
 اإلشرافية واإلرشادية   م بدورة في قيادة عملية التنمية وأن يقتصر دور الدولة على العملية           يقو
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والتنظيمية بحيث أصبح القطاع الخاص في أواخر التسعينيات يـستحوذ علـى مـا نـسبته                 
  . من أجمالي المنشآت الصناعية %٩٥

أداء متواضعاً وتركـز فـي عـدد        )٢٠٠٣-٩٦(كما شهد القطاع الصناعي خالل الفترة من        
بـالرغم مـن اهتمـام       . إلنشائيةمها الصناعات الغذائية وا   محدود من األنشطة الصناعية أه    

صـة المحليـة    الحكومة بهذا القطاع باعتباره النشاط القادر على استقطاب االستمارات الخا         
 إال أن هذا القطاع واجه العديد من المشاكل والصعوبات التي أعاقت نموه وتطوره              واألجنبية

إلجـراءات التـي   في ظل صناعة يمنية حديثة النشأة غير قادرة على مواجهة الـسياسات وا        
والتي من  ٩٥اتخذتها الحكومة اليمنية عقب تنفيذ برنامج اإلصالح المالي واإلداري في العام            

أهمها تحرير التجارة الخارجية ورفع القيود على تراخيص االسـتيراد وتخفـيض الرسـوم              
لتالي  تكاليف اإلنتاج وبا   ارتفاعالجمركية وارتفاع أسعار الفائدة على االقتراض مما أدى إلى          

ما اضطرت بعض   نتاج سلع منافسة للسلع األجنبية م     عدم قدرة المشروعات الصناعية على إ     
توضـح  ومن هنا نستطيع أن نستعرض بعض المؤشرات التـي          . المشروعات إلى اإلغالق  

  .تطور وأداء القطاع الصناعي خالل عمر الوحدة المباركة
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معدالت النمو الصناعات  لألعوام (93-2003)باألسعار الجارية %)
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تكرير النفط

  )باألسعار الجارية بماليين الرياالت (٢٠٠٢ -م١٩٩٣ لألعوام يوضح قيمة إنتاج الصناعات التحويلية)١(جدول رقم 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  القطاع
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باألسـعار  )م٢٠٠٣-١٩٩٣( تركيب الناتج المحلي اإلجمـالي لألعـوام         يوضح تطور مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في      ) ٢( جدول  
  %)الجارية 

   
  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  القطاع 

 ٤,٧  ٥,٠٨  ٥,٢٨  ٥,١٨  ٥,٧٣  ٧,٨٠  ٧,٨٥  ٨,٤٢  ١٢,٧٨  ١٢,٨١  ١١,٠٣  الصناعات التحويلية 

الصناعات التحويليـة   
  عداء تكرير النفط 
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 %)باألسعار الجارية )٢٠٠٣-٩٣( لألعوام  يوضح معدالت نمو قطاع الصناعات التحويلية )٣(جدول رقم 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  القطاع 
 ٦,٨٤  ٤,٩٥  ٦,٣٤  ١٨,٧٥  ٢,١٠  ٤,٦٥-  ١١,٧٠  ٦,٤٥-  ٦٥,٩٧  ٥٠,٩٨  ٣٨,٧٠  الصناعات التحويلية 

الصناعات التحويليـة   
  عدا تكرير النفط 

٦,٧٥  ٣,٢٩  ٥,٣٢  ١٩,٩٤  ٠,٨٥  ٧,٨٣-  ١٤,٩٧  ١١,٢٣-  ٦٣,٥٨  ٥٢,٢٤  ٣٩,٨٣ 

 ٧,٦٨  ٢١,٣٩  ١٧,٥٥  ٧,٠٠  ١٦,٣٠  ٥٦,٢٩  ٢٧,٦٨-  ١٦٧,٩٣  ٢٥٤,٤٢  ٨,٧٩-  ٠,٣٧  تكرير النفط 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

معدالت نموقطاع الصناعات التحويلية لألعوام (٩٣-٢٠٠٣)باألسعار الجارية %)
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لوحظ أن أجمـالي أنتـاج الـصناعات      )١(من خالل المؤشرات في الجدول رقم       
 وتطور هذا   ١٩٩٣ في العام    مليار ريال ٦٤التحويلية عدا تكرير النفط بلغ حوالي       

ة أنتـاج   ، كما لوحظ أن قيم    ٩٥مليار ريال في العام     ١٤٤اإلنتاج حتى وصل إلى     
الصناعات التحويلية عدا تكرير النفط بعد تنفيذ برنامج اإلصالح المالي واإلداري           

ـ فوما ألحقه من أثار سلبيه على القطاع الصناعي           تلـك   نتـاج ت قيمـة إ   تراجع
مليارريـال فـي   ١٥١،١٥٢م إلـى   ٩٧مليار ريال في العام     ١٥٤ من   الصناعات

سنوات معدالت نمو متواضعة    كما حقق في بعض ال    . على التوالي ٩٨،٩٩العامين  
. 

أن مساهمة قطاع الصناعات التحويليـة      )٢(كما بينت المؤشرات في الجدول رقم       
في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية حققـت         ) عدا تكرير النفط  (

نسب عالية خالل الفترة التي سبقت تنفيذ برنـامج اإلصـالح المـالي واإلداري              
 إلـى   ٢٠٠٢مة بعد تنفيذ البرنامج حيث وصلت في العام         وتراجعت نسبة المساه  

والتي مثلت نسبة مساهمة هذا القطاع في تركيب النـاتج          ٩٤مقارنة بالعام   %٤,٥
األمر الذي يعكس تواضع مساهمة هذا القطـاع        % .١٢,٧المحلي اإلجمالي نسبة    

  .في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات األخيرة
عـدا تكريـر    (اجع معدالت نمو قطاع الصناعات التحويليـة        هذا إلى جانب تر   

حيث حققت في بعض السنوات معـدالت نمـو         )٢٠٠٣-٩٦(خالل الفترة   )النفط
بدالًمن معدل نمـو وصـل     ٢٠٠٢في العام   %٣,٣سالبة وتراجع معدل النمو إلى      

  .٩٥في العام %٦٣,٣إلى 
 تعكـس   ها بأن لوحظ)٣(و)٢(و)١(ول رقم   ا في الجد  المبينةومن خالل المؤشرات    

وضـعف القاعـدة    إلي جانـب هـشاشة      تراجع وضعف أداء القطاع الصناعي      
  .الصناعية اليمنية 

  
  
  
  



  
 

٩

  :ثانياً مسار وتطور الصناعات التحويلية 
شهدت الصناعات التحويلية تطوراً ملموساً في بداية الـسبعينات وحتـى مطلـع            

المتمثلة بدعم وحمايـة    التسعينات نظراً للسياسات الصناعية التي أتبعتها الدولة و       
 سع قاعدة اإلنتاج الصناعي وتزايـدت     الصناعة المحلية مما أنعكس على نمو وتو      

د المنشآت الـصناعية    اعدإالقدرة إلنتاجية والتصنيعية للمنتجين المحليين وتزايد       
وتنامي القوى العاملة في هذه المنشآت مما حقق معدالت نمو مرتفعـه للقطـاع              

  .ترة الصناعي خالل  تلك الف
وفي مطلع التسعينات ظهرت وتسارعت متغيرات كثيرة ومتنوعة محلية واقليمة          
ودولية وقد أفرزت هذه المتغيرات والمستجدات عدد من التحـديات والمخـاطر            
واآلثار السلبية على قطاع الصناعة التحويلية ونموها وتطورها وعلـى قـدرتها            

 إلى تراجع أداء قطاع الصناعات      التنافسية في األسواق المحلية والدولية مما أدى      
التحويلية وتعثر مساره وتزايد المشاكل والمعوقات خالل تلك الفترة ، وبالتـالي            
فإن التحول الجوهري الذي حدث في سياسة الدولة تجاه القطاع الصناعي الحـق             
أضراراً بهذا القطاع تمثلت في فتح الباب أمام الواردات االجنبيـه مـن الـسلع               

ـ  المصنعة ورفع  ويـل واإلعانـات   صناعي وإلغـاء التم  الدعم المقدم للقطـاع ال
  .واالمتيازات التي كانت تقدم للمنتجين والمصنعين اليمنيين 

ولقد كان لهذا التحول الجذري في سياسة التصنيع وفتح الـسوق اليمنيـة علـى               
مصراعيه لمختلف السلع والمنتجات المـستوردة والمنافـسة لإلنتـاج المحلـي            

متدرجة وقبل تأهيل الصناعة اليمنية وإعدادها لهذا التحـول ممـا      وبصوره غير   
أدى إلى عدم قدرة هذه الصناعات على منافسة السلع األجنبية وتعرض بعـض             

  . إلى اإلفالس توالموسسا
حيـث  ونستعرض من خالل المؤشرات اآلتية مدى تطور الصناعات التحويليـة           

  :عية  الصناتطور إعداد المنشات)٤( الجدول رقم يوضح
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تطوراعداد المنشأت الصناعية

المنشآت الصغيرة  المنشآت المتوسطة  المنشآت الكبيرة 

  يوضح تطور أعداد المنشآت الصناعية) ٤(جدول
  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  المنشأة 

  ٣٢٤٨٠ ٣٢٢٨٥ ٣٢٠٥٦ ٣١٤٣٢ ٣١٤٨٧  ٣١٣٥٣  المنشآت الصغيرة 
المنشآت المتوسطة 

  
١٣٢٣  ١٣٠٤  ١٢٩٥  ١٢٧٢  ١٢٧٧  ١٢٩٦  

  ٣٧٨  ٣٨٣  ٣٨٠  ٣٧٤  ٣٧٣  ٣٧٣  المنشآت الكبيرة 
  ٣٤١٨١ ٣٣٩٧٢ ٣٣٧٣١ ٣٣٠٧٨ ٣٣١٣٧  ٣٣٠٢٢  إجمالي المنشآت

 
  
نالحظ أن هنـاك تذبـذب فـي أعـداد          )٤(من خالل البيانات في الجدول رقم       و

 أعداد المنشآت الصغيرة فـي الـسنوات        تفتراجع،  المنشآت خالل تلك السنوات   
وقد يعـود ذلـك     . م  ٢٠٠١ وتراجعت أعداد المنشآت الكبيرة في العام        ٩٨،٩٧

 أما لعملية الخصخـصة أو نتيجـة إفـالس بعـض            التراجع في أعداد المنشآت   
  .المؤسسات الصناعية وعدم قدرتها على مواصلة اإلنتاج ومنافسة السلع األجنبية 



  
 

١١

كما أن أغلب هذه المنشآت عبارة عن منشآت صغيرة تعمل فـي أنتـاج الـسلع                
ائية المستهلكة في السوق المحلي ،ومن خالل البيانات لوحظ عـدم تحقيـق             الغذ

مقارنة ) ٢٠٠١-١٩٩٦(تطور ملموس في إعداد المنشآت الصناعية خالل الفترة         
  .بتطور ونمو تلك المنشآت خالل السنوات السابقة

  
   :القوى العاملة*

ك تراجـع   شهد قطاع القوى العاملة في قطاع الصناعة تطور ملحوظ إال أن هنا           
العـاملين   ذلك إما لعملية تسريح      ويعودفي أعداد القوى العاملة لبعض السنوات       

م تصفيتها أو التي تم إغالقهـا بـسبب اإلفـالس أو            الذين يعملون في منشآت ت    
لتقليص العمال في بعض المؤسسات وهذا ما تبينه المؤشرات في الجدول رقـم             

)٥( 
 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  السنوات

  ١٣٠٢٥٤  ١١٩٦٢٥  ١١٨٣٣٥  ١٢١٤٢٧  ١١٣٥٩٧  ١١٥٥٢٩  ١١٤٢٢٥  ١٠٨٥١١عدد العمال  
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 نسبة كبيرة من القوى العاملة تـم اسـتيعابها فـي المنـشآت              وبالتالي فإن هناك  
كما أن تزايد وتنامي القوى العاملة فـي القطـاع          . الصغيرة ثم المنشآت الكبيرة   

أمـا  . اى تطور يشهده هـذا القطـاع       س المتواضعة ال تعك   الصناعي بهذه النسب  
بالنسبة ألهم السلع التي ينتجها قطاع الصناعات التحويلية فتشير البيانـات فـي             

  )٦(الجدول رقم 
  اإلنتاج بالمليار ريال) ٦(رقم جدول                    

     السنوات 
  

  المنتجات

٢٠٠٣  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦  

  ١١٣  ٩٩  ٩٧  ٧٩  ٧١  ٧٤  ٧١  ٦٨  نتجات الغذائية الم
  ٢٥  ٢٠  ٢٠  ١٦  ٢٠  ٢١  ٢١  ٢٠  منتجات التبغ      
  ٢٧  ٢٥  ٢٤  ٢٨  ٢٠  ٢٤  ٢٣  ٢٢  المنتجات اإلنشائية 

ــادن   ــات المع منتج
  المشكلة 

١٧  ١٥  ١٤  ١١  ٨  ٩  ١٠  ١٤  

  ٥  ٤  ٤  ٣  ٣  ٣  ٣  ٥  منتجات المالبس
  
لى من أجمالي أنتاج الصناعات      الصناعات الغذائية  تستحوذ على المرتبة األو       أن

 التي نمـت بنـسب   التحويلية إذا ما تم استبعاد إجمالي أنتاج صناعة تكرير النفط         
بسبب تطور استخراج النفط وما رافقه مـن        )٢٠٠٣-٩٦(عالية خالل الفترة من   

كما لوحظ أن هناك تراجع في قيمة اإلنتاج لتلك          . تطور في صناعة تكرير النفط    
نوات هذا إلى جانب معدالت النمو المتواضعة في قيمة أنتاج          المنتجات لبعض الس  

  .تلك السلع األمر الذي يعكس واقع القطاع الصناعي خالل تلك الفترة 
.  والذي يأتي االسمنت في مقدمتها    الصناعات اإلنشائية ثم تأتي في المرتبة الثانية      

ثم المالبـس األمـر     ثم تأتي منتجات التبغ في المرتبة الثالثة ثم المعادن المشكلة           
الذي يوضح ضعف القاعدة االنتاجيه وتخصص أغلب المنـشآت فـي صـناعة             

فيوضح تطور قيمة اإلنتاج علـى  ) ٧(أما بالنسبة للجدول رقم .المنتجات الغذائية  



  
 

١٣

متضمناً قيمة إنتاج صـناعة     ) الكبيرة-المتوسطة-الصغيرة(مستوى حجم المنشآت  
ة في قيمة اإلنتاج تتحقق فـي المنـشآت         وقد لوحظ أن النسب العالي    .تكرير النفط 

الكبيرة كونها تتضمن قيمة إنتاج صناعة تكرير النفط بعكس الصناعات االخرى           
  .التي تعكس نمو متواضع للغاية

 تطور قيمة اإلنتاج في المنشات بالمليار ريال) ٧(جدول 

    السنوات 
  

  المنشات

٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  

المنــــشآت 
  لصغيرة ا

٥٤  ٤٧  ٤٧  ٤٠  ٣٣  ٣٩  ٣٧  ٤١  

المنــــشآت 
  المتوسطة 

٩  ٩  ٨  ٧  ٦  ٨  ٨  ٨  

  ٤٢٥  ٣٧٤  ٣٦٧  ٣٠٥  ٢٣١  ١٧٥  ١٦٩  ١٥١ المنشآت الكبيرة 
  ٤٨٨  ٤٣٠  ٤٢٢  ٣٥٢  ٢٧٠  ٢٢٢  ٢١٤  ٢٠٠  اإلجمالي
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١٤

 أن هناك تذبذب في قيمة أنتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذبذب           كما لوحظ 
ضافة المتولدة من تلك المنشآت هذا إلى جانب تذبذب القيمة المضافة     في القيمة الم  

 أن هناك   يبين مما   )٨( رقم   الجدول ههذا ما يوضح  المتولدة في المنشآت الكبيرة     
وبالتالي فأن ذلك التراجع فـي اإلنتـاج        . اضطراب في هيكل القطاع الصناعي    

ملين هذا ما أمكـن      المنشآت وتسريح عدد من العا     دوالعوائد رافقه توقف في عد    
قطاع الصناعات التحويلية عدا تكرير     (التوصل إلية في وضع القطاع الصناعي       

  ) .النفط 
  )لبالمليار ريا(يوضح القيمة المضافة في المنشآت ) ٨(جدول

    السنوات 
  

  المنشات

٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧ ١٩٩٦  

ــشآت  المنـ
  الصغيرة 

٢٦  ٢٠  ١٩  ٢١  ١٨  ٢٠  ١٩  ١٩  

ــشآت ال منـ
  المتوسطة 

٥  ٤  ٤  ٤  ٣  ٤  ٤  ٤  

ــشآت  المنـ
  الكبيرة 

٨٧  ٦٠  ٥٨  ٦٨  ٦١  ٥٩  ٥٧  ٤٥  

 ١٢١ ٨٤ ٨١ ٩٣ ٨٢ ٨٣ ٨٠ ٦٨  اإلجمالي
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١٥

  : االستثمار والتمويل في القطاع الصناعي 
حظي القطاع الصناعي منذ بداية السبعينيات وحتى مطلع التسعينات على دعـم            

و من القطاع الخاص وخاصة قطاع المغتربين       وتمويل مستمر من جانب الدولة أ     
 أما الوضع الحـالي   .مما أدى إلى نمو وتطور القطاع الصناعي خالل تلك الفترة           

مرحلة حرجة نتيجة رفع الدعم المقـدم       فإنه يمر ب   القطاع الصناعي    في لالستثمار
للمنشآت الصناعية وتصفية البنك الصناعي وبالتالي مواجهة العديد من المعوقات          

لتي أدت إلى عرقلة قيام كثير من المشروعات الصناعية بـسبب عـدم تـوفر               ا
التمويل الالزم لها وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المقدمـة مـن الجهـاز              

 ذلك على ارتفاع تكاليف اإلنتاج وأضعاف قدرة الـصناعة          رمما أث . المصرفي  
ا البد من أعادة النظر     ومن هن . اليمنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية       

في البحث عن مصادر تمويل لهذا القطاع وتشجيع االستثمار فيـه مـن خـالل               
تحسين البنية التحتية وإقامة المدن والمناطق الصناعية التي تتوفر فيها الخـدمات            

 حجـم    تطـور  وبالتالي يمكننا اسـتعراض   .  في هذا القطاع     رالالزمة لالستثما 
لمعرفـة  )٢٠٠٣-٩٦(ا االستثمارية خالل الفترة من      المشاريع الصناعية وتكلفتهم  

التطور الذي شهده القطاع     )٩( رقم واقع االستثمار في هذا القطاع ويبين الجدول      
  .الصناعي في مجال لالستثمار

يبين حجم المشاريع االستثمارية في قطـاع الـصناعة وتكلفتهـا           ) ٩(جدول رقم 
  )   ٢٠٠٣-٩٦ة للفترة من ياالستثمار

  سنوات   ل       
  المنشات

٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  

  ١٧٥  ١٦٢  ١٥٢  ١٣١  ١٦٩  ٢٨٣  ١٣٢  ١٠٥  عدد المشاريع 
التكلفة االستثمارية  

  بالمليون ريال 
٧٩,١٥٠  ٤٧,٦٦٧  ٤٤,٨٤٣  ٥٢,٦٢١  ٣٠,٩٠٧  ٢٩,٧٦٨  ٣٨,٢٨٩  ١٩,١٢٦  
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 اجمالي المشاريع االستثمارية لقطاع الصناعة خالل الفترة من  ٢٠٠٣/١٩٩٦م
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فـي عـدد المـشاريع       بأن هناك تراجـع      )٩( في الجدول رقم     تبين المؤشرات 
م هذا إلى جانـب     ٢٠٠٠،  ٩٩االستثمارية في القطاع الصناعي كما هو في العام         

م مما  ٩٨،٢٠٠١تراجع حجم النفقات االستثمارية للمشاريع الصناعية في األعوام         
يعكس ذلك التراجع والتذبذب في حجم المشاريع والتكلفة االسـتثمارية تراجـع            

  .وتذبذب في أداء القطاع الصناعي 
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١٧

  الصادرات والواردات الصناعية
حجم وتواضـع الـصادرات الـصناعية       ) ١٠(تبين المؤشرات في الجدول رقم      

 تلـك   زاليمنية والتي هي في الغالب عبارة عن إعادة صادرات حيث ال تتجـاو            
من إجمالي الصادرات اليمنية كمتوسط سنوي      %٣الصادرات الصناعية ما نسبته     

 هذه الصادرات بمعدالت نمو منخفضة حيث      حيث نمت )٢٠٠٣-٩٨(خالل الفترة   
مليار ريال ووصلت  ٦حوالي  ٩٨بلغت قيمة الصادرات الصناعية اليمنية في العام        

مليار ريال مما تعكس تلك األرقام ضـعف وهـشاشة          ٢٨م إلى   ٢٠٠٣في العام   
 الصناعية اليمنية بعكس تطور الواردات الصناعية والتي مثلت         يةالقاعدة التصدير 

من إجمالي الـواردات الـصناعية      %٥٠ خالل تلك الفترة أكثر من       في المتوسط 
اليمنية والتي نمت بمعدالت مرتفعة حيث بلغت قيمة الواردات اليمنية في العـام             

مليار ريال  ٣٧٦م حوالي   ٢٠٠٣ مليار  ريال، ووصلت في العام        ١٤٠حوالي  ٩٧
  .  

مية الـصادرات   األمر الذي يتطلب إعادة النظر في أوضاع الصناعة اليمنية وتن         
  .بما يكفل النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام

  بالمليون ريال الصادرات والواردات الصناعية) ١٠(جدول 
  السنوات

  
  المنشآت

٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  

الصادرات 
  الصناعية 

-  ٢٨٠٤٦  ٢٢٨٣٠  ٧٩٩٤  ٦٩٣٢  ٨٦٢٢  ٦٠٩٢  

الواردات 
  الصناعية

٣٧٦٤٠٩ ٢٩٠٣١٥ ٢٢٥٨٢٠ ١٩٣١٠٩ ١٦٧٠٥٢ ١٧٢٤٤٧  ١٤٠٤٢٣ 

ــالي  أجم
الصادرات 

٦٨٤٩٠٨ ٥٨٥٩٤٦ ٥٦٩٠٠٧ ٦٥٩٦٠٩ ٣٨٠٠١٠ ٢٠٣٤٨٠  ٣٢٣٧١٦ 

ــالي  إجم
  الواردات

٦٧٤١٢٨ ٥١٣٠٢٦ ٤١٥٨٩٩ ٣٧٥٧٨٣ ٣١٢٧٤٩ ٢٩٤٥١٠ ٢٦٠٠٣٣١ 
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ن ٢٠٠٣/١٩٩٨م ترة م الصادرات  والوارادات الصناعية خالل الف

الصادرات الصناعية  الواردات الصناعية

  
   القطاع الصناعي ةلمشاكل والمعوقات التي توا جه

ي الحصول على   محدودية القدرة ألصحاب األعمال والمنشآت الصغيرة ف       -١
  .مصادر التمويل التي يحتاجونها في أنشطتهم الصناعية 

 .الفنية والمدربة  المشاكل الفنية والمتمثلة في ندرة العمالة -٢

 .المشاكل اإلدارية والتنظيمية والتسويقية  -٣

مــشكلة الحــصول علــى المعلومــات الخاصــة بغــرض االســتثمار  -٤
 . المستخدمة في هذا المجال توالتكنولوجيا

 .لة تعقيد القوانين والتشريعات الخاصة بإقامة المشروعات مشك -٥

منافسة السلع األجنبية للمنتجات المحلية وعدم قدرة الصناعة المحلية على           -٦
 .المنافسة في األسواق الخارجية 

 .أتساع ظاهرة التهريب واإلغراق  -٧

 .عدم االهتمام بترويج المنتجات المحلية في األسواق العالمية  -٨

كانات المتكاملة لعملية الرقابة على المنافذ البريـة والبحريـة          انعدام اإلم  -٩
والجوية مما ساعد على دخول العديد من السلع والمواد المستوردة التـي            

 .تضر بالصناعة الوطنية 



  
 

١٩

ارتفاع تكاليف اإلنتاج للمواد الخام ومستلزمات اإلنتاج ونقص الخامـات      -١٠
 .المحلية واالعتماد على الخامات المستوردة 

  . عدم التزام بعض المصنعين بمتطلبات وشروط المواصفات القياسية -١١ 
  . إلى استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية  االفتقار-١٢
  . االفتقار إلى بنية تحتية صناعية مالئمة -١٣
 عدم االهتمام بالقطاعات التي تمثل لبنـه أساسـية لتطـوير القطـاع              -١٤

  . سماك والتعدينالصناعي مثل قطاع الزراعة واأل
  .  عدم االهتمام بمراكز األبحاث والتطوير الصناعي -١٥



  
 

٢٠

  التوصيات *
العمل على ضرورة التوسع والزيادة في القـدرات المؤسـسية التعليميـة            -١

سسات تلبي احتياجات سوق    المهنية بما يجعل مخرجات هذه المؤ     والتدريبية و 
ر يعملـون كخبـراء فـي       باإلضافة إلى إعداد وتدريب وتأهيل كواد     . العمل  

  . المنشآت الصناعية 
ضرورة توفير البيانات والمعلومات وضمان تدفقها وبشكل مستمر حتـى          -٢

يتسنى للمستثمرين وأصحاب األعمال اتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة حـول            
  .المشروعات التي تحقق لهم أرباحا وعوائد سريعة 

حصول على القروض    ضرورة تدخل الدولة في توفير التمويل وتيسير ال        -٣
  .والمعونات المناسبة ألقامه وتطوير المشاريع الصناعية  

 العمل على أنشاء هيئة تتولى البحث عن مصادر تمويليـة للمـشروعات             -٤
  .الصناعية 

العمل على تحسين البنية التحتية للقطاع الصناعي وإنشاء مدن صـناعية           -٥
  .تتوفر فيها كافة مقومات العملية الصناعية 

لترويج للمنتجات المحلية في األسواق العالمية وفي المؤتمرات والمحافل          ا -٦
  .الدولية 

  . العمل على متابعة استصدار قانون ينظم المنشآت الصغيرة -٧
 تفعيل عمل المجلس األعلى لتنمية الصادرات بما يحقق تطور متـسارع            -٨

  .للصادرات الصناعية اليمنية 
يمنيين بإتبـاع معـايير الجـودة وتطبيـق         العمل على إلزام المصنعين ال     -٩

  .المواصفات والمقاييس الدولية في إنتاج السلع الصناعية 
  
  
  
  
  



  
 

٢١

  المراجع 
  .م٢٠٠٣ الجهاز المركزي لإلحصاء صنعاء –كتاب اإلحصاء السنوي  -١
                    .م ٢٠٠٢ الجهاز المركزي لإلحصاء صنعاء –كتاب اإلحصاء السنوي  -٢
                    .م ١٩٩٨ الجهاز المركزي لإلحصاء صنعاء –كتاب اإلحصاء السنوي  -٣
 الجهاز المركـزي لإلحـصاء      –التقرير النهائي لنتائج المسح الصناعي       -٤

 .م٢٠٠٣صنعاء 

لمركـزي لإلحـصاء     الجهاز ا  –التقرير النهائي لنتائج المسح الصناعي       -٥
  .م٢٠٠١صنعاء 

-٣٠/٥(-صـنعاء - المجلس االستـشاري   -وثائق ندوة القطاع الصناعي    -٦
٣/٦/١٩٩٨.( 

مركز البحوث  -سلسلة دراسات وأبحاث  -عولمة اقتصاديات البلدان النامية    -٧
 . ٢٠٠٢صنعاء الطبعة االولى-اليمني

وزارة التخطـيط والتعـاون     -)٢٠٠٥-٢٠٠١(الخطة الخمـسية الثانيـة     -٨
                                                                            .صنعاء-الدولي

 
 


