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  الملخص 
  

أھمیة خاصة نتیجة  ةیالعرب الخلیجلدول  ودول مجلس التعاون یھالیمنالجمھوریة تحتل العالقات االقتصادیة بین 
 ورقة العمل وتھدف .للتقارب الجغرافي والحضاري بین الجانبین ونتیجة للعدید من االعتبارات االقتصادیة المشتركة

ھذه الى دراسة وتقییم التدفقات االستثماریة بین دول المجلس والیمن من حیث الحجم والھیكل والعوامل المؤثرة فیھا، 
واستعراض اھم المعوقات التي تحول دون نموھا وتطورھا الى المستویات المطلوبة والممكنة بما یعمل على 

  .جانبینالعالقات االقتصادیة بین الطویرت
  
ورقة أن التدفقات االستثماریة بین الجانبین لیست باتجاه واحد كما ھو االنطباع السائد لدى الكثیرین، اي ال وضحتو

باتجاھین متقاربین بالمعاییر المطلقة، ان لم نقل متساویین بالمعاییر االقتصادیة  ھيمن دول المجلس الى الیمن، بل 
الخاصة لدول المجلس في الیمن خالل العشرین سنة الممتدة من العام فقد بلغ حجم االستثمارات التراكمیة  .النسبیة
في حین بلغ حجم االستثمار الیمني في دول المجلس لنفس الفترة  ،ملیون دوالر ٥٣٩م حوالي ٢٠٠٥الى  ١٩٨٥
  . ملیون دوالر ٤١٨حوالي 

  
یأتي منسجما مع ضعف التدفق ر ورقة العمل الى ان ضعف التدفقات االستثماریة من دول المجلس الى الیمن وتشی

االستثماري العالمي الى ھذا البلد، مما یؤكد على ان ھناك عوامل تتعلق بطبیعة ھیكل واداء االقتصاد الیمني تساھم 
أیضا، فرأس المال  األخرى العالم دول لیس من دول المجلس فقط، بل ومن ،في ضعف التدفق االستثماري علیھ
نھ یبحث دائما عن الفرص االستثماریة المواتیة والمربحة اینما وجدت وحیثما وبغض النظر عن جنسیتھ أو موط

  .المناسبة لالستفادة منھا توافرت الظروف
  

واذا كان ھناك تقارب في حجم التدفقات االستثماریة بین دول المجلس والیمن فان االرقام المتعلقة بتدفقات التجارة 
 - على سبیل المثال-بلغت فقد . زان التجاري یمیل دائما لصالح دول المجلسالخارجیة بین الجانبین تشیر الى أن المی

بینما بلغت صادات الیمن لدول المجلس في  ،م٢٠٠٤ملیون دوالر عام  ٨٥٤لیمن حوالي الى االصادرات الخلیجیة 
  .لیون دوالرم ٦٢١أن المیزان التجاري یمیل لصالح دول المجلس بحوالي  ، أيملیون دوالر ٢٣٣نفس العام حوالي 

  
وعلى الرغم من توافر الفرص االستثماریة المتنوعة في الیمن التي یمكن للمستثمرین في دول المجلس استغاللھا، اال 

والمستثمرین من باقي دول اقبال المستثمرین الخلیجین خصوصا، أن مجموعة من العوامل تلعب دورا في الحد من 
انخفاض درجة الحریة االقتصادیة، : ولعل من أھم ھذه العوامل. ي الیمنعلى االستثمار ف ،العالم على وجھ العموم

واالجراءات الروتینیة المعقدة، وانخفاض مستوى االمن وارتفاع مستویات التھریب، وعدم استقرار السیاسات 
ھیئة مناخ على تالعمل یتطلب من الیمن  يوارتفاع مستویات التضخم، وھو األمر الذ ،االقتصادیة المالیة والنقدیة

استثماري جاذب للمستثمرین االجانب ، فرأس المال بطبیعتھ یذھب حیث االستقرار االمني واالقتصادي والفرص 
  .المجدیة مالیا واقتصادیا

  
ھو  تقدمھ االقتصادي،و هستقرار، وتعزیز اطالب الورقة دول المجلس بضرورة ان تدرك ان االستثمار في الیمنتو

من خالل حث شركات  تجسیدھا على ارض الواقعتیجیة لدول المجلس علیھا أن تعمل على في النھایة مصلحة استرا
القطاع الخاص على التوجھ نحو الیمن لالستثمار فیھ من خالل تقدیم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم للمشروعات 

  .االستثماریة الخلیجیة التي تقام في الیمن
  

الغرف التجاریة والصناعیة التي تمثل ھذا القطاع لدى الجانبین في  ممثال نيوتقع على القطاع الخاص الخلیجي والیم
وذلك من خالل تنسیق الجھود المشتركة  ، مسؤولیة خاصة في مجال تعزیز فرص االستثمار المشترك بین الجانبین

  .بین الجانبین التدفق االستثماريلھذه الغرف باعتبارھا االطار الذي یرعى القطاع الخاص في مجال حث وتشجیع 



٣

  مقدمةال
  

أھمیة خاصة بالنسبة لدول الخلیجي العربیة  ودول مجلس التعاون یةالیمنالجمھوریة تحتل العالقات االقتصادیة بین 
فالیمن یشكل العمق االستراتیجي واالمتداد الجغرافي والسكاني . للجانبین تتعدى االعتبارات االقتصادیة البحتة

دون  رسم مستقبلھا االقتصادياطار الجزیرة العربیة، وبالتالي ال یمكن لھذه الدول أن ت الطبیعي لدول المجلس ضمن
وموقعھ االستراتیجي بالنسبة لدول مجلس التعاون خاصة ودول العالم  أن تأخذ باالعتبار البعد الیمني في ھذا المجال

  .عامة
  

دول الجوار المحیطة بھ التي تشكل ى عالقاتھ مع مسیرتھ االقتصادیة علدعم ویعتمد االقتصاد الیمني بشكل كبیر في 
 في دول الیمنین عوائد المغتربینفقبل احداث الغزو العراقي للكویت شكلت . طبیعیادیموغرافیا وجغرافیا  اامتدادلھ 

الیمني میزان المدفوعات  مصدرا اساسیا لتغطیة العجز في ،وخاصة في المملكة العربیة السعودیة ،مجلس التعاون
 كبیر ءمن العمالت الصعبة، كما شكلت المساعدات الخلیجیة دورا مھما في تمویل جز ویل حاجة السوق الیمنيوتم

  . االقتصادیة واالجتماعیةمن متطلبات التنمیة 
  

واألحداث السیاسیة غیر المواتیة التي رافقت حرب الوحدة في  ،وعلى الرغم من تداعیات احتالل الكویت المعروفة
، اال أن مع دول المجلسأثرت على العالقات االقتصادیة كبیرة سلبیة ولدت آثارا اقتصادیة م والتي ١٩٩٤الیمن عام 

دفعت باتجاه والمواقف الموضوعیة والعقالنیة للقیادات فیھما  ،ادراك الجمیع لالھمیة االستراتیجیة لكل منھما لآلخر
بعیدا عن المصالح المشتركة عھدھا في اطار تعزیز الى سابق ھما ن الرجاع العالقات االقتصادیة بینیسعي الطرف

الجمھوریة في قبول  توجھال اوقد توج ھذ. ھذه العالقاتالجوانب واالعتبارات غیر االقتصادیة التي قد تؤثر على 
، وتعھد لدول الخلیج العربیة كعضو لدى العدید من المؤسسات الخلیجیة المشتركة ضمن اطار مجلس التعاون  یةالیمن
  .بالدراسة الموضوعیة والجادة لموضوع قبول الیمن كعضو في ھذا المجلس المجلس دول

مجلس أن تعزیز العالقات الودول  یةالیمنفي الجمھوریة یدرك جمیع المعنیین والمھتمین بالشؤون االقتصادیة و
المشتركة من خالل تعزیز یتطلب أن تبنى ھذه العالقات وفق اسس ومبادئ تبادل المصالح والمنافع ھما االقتصادیة بین

على االستمرار ألن ھذه الوسیلة ھي االقدر  ،عملیات االستثمار المشترك وفتح االسواق للتبادل التجاري الحر بینھما
  .الظروف االقلیمیة والعالمیة غیر المستقرة والبقاء في ظل

  
المجال  افساحتطلب بالضرورة ان یتم ان تعزیز وتفعیل دور االستثمار وزیادة فرص التبادل التجاري بین البلدین ی

دورا أكثر فاعلیة وأكبر في بناء ورسم حدود ومجاالت العالقات االقتصادیة لیلعب لقطاع الخاص لدى الجانبین ل
في ظل دعم ورعایة حكومیة مطلوبة وضروریة لتوفیر االجواء المناسبة لتأسیس مثل ھذه العالقة في اطار بینھما 

  .نمو واالستمرارمنھجي ومؤسسي قابل لل
  

من  یةالیمنالجمھوریة الى دراسة وتقییم التدفقات االستثماریة بین دول المجلس و في ھذا االطار تسعى ورقة العمل
حیث الحجم والھیكل والعوامل المؤثرة فیھا، واستعراض اھم المعوقات التي تحول دون نموھا وتطورھا الى 

طویرالعالقات االقتصادیة، وتحسین مستواھا لترفى الى المستوى الذي ى تالمستویات المطلوبة والممكنة بما یعمل عل
  .ینشده الطرفان
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  التدفقات االستثماریة 
  بین دول مجلس التعاون الخلیجي والیمن

  
ال یوجد في واقع األمر مصادر احصائیة شاملة ودقیقة عن واقع التدفق االستثماري بین دول المجلس والیمن 

مناخ ءات التي تنشرھا المؤسسة العربیة لضمان االستثمار في تقریرھا السنوي حول سوى من خالل االحصا
  :االستثمار في الدول العربیة والتي تم تلخیصھا في الجدول التالي

  
  )١(الجدول رقم 

)ملیون دوالر(  م٢٠٠٥-  ١٩٨٥للفترة البینیة لدول المجلس والیمن  *التدفقات التراكمیة لالستثمارات
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  :المصدر

  ل العربیةناخ االستثمار في الدوالمؤسسة العربیة لضمان االستثمار، م 
.م٢٠٠٥

        .تشمل  ھذه االستثمارات الخاصة المرخص لھا والتراكمیة للفترة* 
  

تعكس االرقام الواردة في الجدول اعاله حقائق مھمة حول طبیعة التدفقات االستثماریة بین دول المجلس 
ع السائد لدى الكثیرین، اي من لعل أھم ھذه الحقائق أن ھذه التدفقات لیست باتجاه واحد كما ھو االنطبا ،والیمن

دول المجلس الى الیمن، بل كانت باتجاھین متقاربین بالمعاییر المطلقة، ان لم نقل متساویین بالمعاییر 
  .االقتصادیة النسبیة

  
فقد بلغ حجم االستثمارات التراكمیة الخاصة لدول المجلس في الیمن خالل العشرین سنة الممتدة من العام 

ملیون دوالر في حین بلغ حجم االستثمار الیمني في دول المجلس لنفس الفترة  ٥٣٩حوالي  م٢٠٠٥الى  ١٩٨٥
  . ملیون دوالر ٤١٨حوالي 

  
وتبین االرقام الواردة في الجدول اعاله أن التدفقات االستثماریة الصادرة من الیمن والواردة الیھ من دول 

من االستثمارات الخلیجیة % ٨٦المملكة حوالي المجلس تتركز مع المملكة العربیة السعودیة حیث تشكل 
ویعزى ھذا االمر الى . من االستثمارات الیمنیة الصادرة الى دول المجلس% ٧٠الواردة، وتستقطب حوالي 

عدة عوامل اھمھا طبیعة العالقات التاریخیة المتمیزة بین الجانبین والقرب الجغرافي، اضافة الى تواجد العدید 
ة والذین یشكلون المصدر االساسي لالستثمارات الصادرة من نیعودیین ذوي االصول الیممن المستثمرین الس

   .المملكة الى الیمن
  

من من اجمالي االستثمارات الواردة الى الیمن % ٨٦وتشكل االستثمارات الواردة من دول المجلس حوالي 
بینما تشكل االستثمارات الصادرة الى  م،٢٠٠٥الى  ١٩٨٥الدول العربیة خالل نفس الفترة التي تمتد من العام 

  .الى الدول العربیة لنفس الفترةمن الیمن من اجمالي االستثمارات الصادرة % ٦١دول المجلس حوالي 
  

أن ھناك زیادة ملحوظة في الطلبات المقدمة الیھا من قبل في الیمن وتشیر مصادر الھیئة العامة لالستثمار 
الى االخیرة ثالث سنوات الفترة االخیرة، فقد ارتفعت قیمة ھذه الطلبات في مستثمرین في دول المجلس خالل ال



٥

لكن كثیرا من ھذه الطلبات . تتركز بشكل اساسي في المشاریع السیاحیة والصناعیةملیون دوالر  ١٣٠٠حوالي 
  .لم یجد طریقھ الى التنفیذ بسبب وجود عدة معوقات سنتناولھا الحقا

یمكن تفسیره  ًاا كانت محدودیة التدفقات االستثماریة من دول المجلس الى الیمن أمرویبرز تساؤل ھنا حول ما اذ
مقبوال في ظل المعطیات االقتصادیة السائدة لدى الجانبین، أو انھ یتفق مع طبیعة التوقعات واآلمال   ًاأو امر

  .المرجوة
  

ات االستثماریة الى الیمن من دول العالم، ان االجابة على مثل ھذا التساؤل تتطلب بدایة النظر الى طبیعة التدفق
م نجد أن المجموع التراكمي ٢٠٠٥وبالرجوع الى تقریر االستثمار الدولي الصادر عن االنكتاد في العام 

ون یمل ٧١٥بمقدار  م كان سالبًا٢٠٠٤م الى ١٩٩٥خالل الفترة لتدفقات االستثمار االجنبي المباشر الى الیمن 
كما ھو مبین في . ملیار دوالر ١٤.٣ھذه التدفقات لدول المجلس موجبا بحوالي  دوالر، بینما كان مجموع

  ).٢(الجدول رقم 
  

  )٢(الجدول رقم 
  تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الوارد الى دول المجلس والیمن للفترة

ملیون دوالر )م٢٠٠٤ -  ١٩٩٥(
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  ٢٠٠٥االنكتاد، تقریر االستثمار الدولي : المصدر

دول المجلس الى الیمن یأتي منسجما  ن ضعف التدفقات االستثماریة منأالحقیقة التي تؤكدھا االرقام السابقة و
مع ضعف التدفق االستثماري العالمي الى ھذا البلد، مما یؤكد على ان ھناك عوامل تتعلق بطبیعة ھیكل واداء 

 األخرى لیھ لیس من دول المجلس فقط، بل ومن العالمااالقتصاد الیمني تساھم في ضعف التدفق االستثماري 
عن جنسیتھ أو موطنھ یبحث دائما عن الفرص االستثماریة المواتیة والمربحة  أیضا، فرأس المال وبغض النظر

  .ھااینما وجدت وحیثما توافرت الظروف المناسبة لالستفادة من
  

یمكن االستناد الیھا لتصنیف طبیعة التدفقات االستثماریة الواردة الى الیمن  رسمیة موثقةوال توجد احصاءات 
من % ٣٥العدید من التقاریر والدراسات غیر الرسمیة تشیر الى ان حوالي من دول المجلس، غیر أن ھناك 

، وبشكل ال یكاد یذكر في ھذه االستثمارات تتركز في قطاعي العقار والسیاحة، وبشكل اقل في القطاع الصناعي
تجاوز وتشیر نفس ھذه المصادر غیر الرسمیة ان حجم االستثمارات الخلیجیة في الیمن ال ی. القطاع الزراعي

  .علم مدى دقتھا وشمولیتھاُیبشكلھ االجمالي والقائم الملیاري دوالر أمریكي وھي ارقام ال 
  

واذا كان ھناك تقارب في حجم التدفقات االستثماریة بین دول المجلس والیمن فان االرقام المتعلقة بتدفقات 
على  - ئما لصالح دول المجلس حیث بلغت التجارة الخارجیة بین الجانبین تشیر الى أن المیزان التجاري یمیل دا

ات ربینما بلغت صاد ،م٢٠٠٤ملیون دوالر في العام  ٨٥٤الصادرات الخلیجیة للیمن حوالي  -سبیل المثال 
أن المیزان التجاري یمیل لصالح دول  ، أيملیون دوالر ٢٣٣الیمن لدول المجلس في نفس العام حوالي 

  )٣(و واضح من الجدول رقم ملیون دوالر كما ھ ٦٢١المجلس بحوالي 
  )٣(الجدول رقم 
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  ملیون دوالر - ٢٠٠٤للعام  اتجاھات الصادرات بین دول المجلس والیمن

السعودیةالبحریناالمارات
سلطنة 

المجموعالیمنالكویتقطرعمان
397.16202537.8345.3432.5264.34597االمارات
104.2478.515.069.069.81.1737.6البحرین

32663073267.0519.01090.0527.08742السعودیة
سلطنة 

925.922.6223.131.947.140.11290.7عمان
542.330.419422.750.311.8851.5قطر 

198.755.927322.138.510.0598.2الكویت
88.90.480.24.70.758.5233.4الیمن

51263579.41868.82869.31004.41748.2854.317050.4عالمجمو
  ).١(انظر الجدول رقم : المصدر

  
ونظرا الرتفاع معدالت التھریب على الحدود بین دول المجلس والیمن، فان حجم التدفقات التجاریة بین الجانبین 

ون الى تقییم البضائع المستوردة أیلجتزید كثیرا عن االرقام الرسمیة المنشورة خاصة وان كثیر من المستوردین 
  .غراض التقییم الجمركيالى الیمن باقل من قیمتھا الحقیقیة أل

  
وتتركز ایضا العالقات التجاریة للیمن مع المملكة العربیة السعودیة وان كان بدرجة اقل من تركز العالقات 

ا القادمة من دول المجلس من من اجمالي مستورداتھ% ٦٢ففي حین تستورد الیمن حوالي  .االستثماریة
المملكة العربیة  ىال% ٣٤االمارات والى دول المجلس الى من صادراتھا % ٣٨السعودیة فانھا تصدر حوالي 

  .السعودیة
  

وحوالي اتھا الى الدول العربیة رمن اجمالي صاد% ٨٠وتشكل الصادرات الیمنیة الى دول المجلس حوالي 
من وارداتھا من الدول % ٨٧لم، وتشكل وارداتھا من دول المجلس حوالي من اجمالي صادراتھا لدول العا% ٥

وھو االمر الذي یعكس مدى االعتماد التجاري . من اجمالي وارداتھا من دول العالم% ٣٢العربیة و حوالي 
  .الكبیر للیمن على دول المجلس بصفة عامة

  
وجود عجز  ةتجاریة یمیل لصالح دول المجلس نتیجبن ان اجمالي التدفقات االستثماریة والبوبناء على ما سبق یت

وھو  فقات االستثماریة الواردة الى الیمن من ھذه الدول،دتجاري كبیر یمیل لصالح دول المجلس ومحدودیة الت
ما یعزز وجھة النظر القائلة بان دول المجلس تنظر الى الیمن كشریك تجاري لتصریف منتجاتھا أكثر منھ 

وھو األمر الذي یستدعي  ي قائم على انشاء وتطویر مشروعات استثماریة طویلة االجل،كشریك استثماري تنمو
بالضرورة أن یعمل الجانبان على اعادة صیاغة العالقة االقتصادیة بینھما بما یحقق توازن توزیع المكاسب بین 

  .بما یكفل االستقرار االقتصادي للمنطقةو ،الجانبین كل حسب حاجتھ وامكانیاتھ
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  معوقات االستثمارالیمن وناخ االستثماري في الم
  

تشمل المجاالت  ،في كافة القطاعات االقتصادیة وفي كافة مناطق الیمن یمتلك الیمن إمكانات استثماریة كبیرة
  .الصناعیة والزراعیة والتجاریة والسیاحیة والعقاریة

  
لفترة الماضیة الى تبني مجموعة من یة خالل انوتم تعزیز ھذه الفرص ودعمھا من خالل سعي الحكومة الیم 

الھادفة الى تحریر االقتصاد، وتحفیز دور القطاع الخاص، وتطویر ادارة  السیاسات االقتصادیة والتشریعیة
   .ر مناخ استثماري مستقر اقتصادیًا وأمنیًا، والعمل على توفیاالقتصاد الیمني

  
التسھیالت للمستثمرین من خالل العمل على تسھیل عملت الحكومة الیمنیة جاھدة على توفیر مجموعة من وقد 

توفیر القامة المشروعات االستثماریة وتقدیم عدد من االعفاءات الضریبیة والجمركیة و يضاالحصول على ار
تحسین نظام على الیمن  الىالدولة كما اتجھت  .، وضمان حریة تحویل االموالمتطلبات االتصال وأعمال النقل

تحدیث وتطویر النظام القضائي بالتوسع في انشاء من خالل ویر البیئة العامة لالستثمار الحوافز لدیھا وتط
  .المحاكم التجاریة بما یلبي متطلبات تسھیل وتأمین ممارسة النشاطات االستثماریة

  
كما بذلت الحكومة الیمنیة جھودا مستمرة من اجل تحدیث نظامھا االداري واالرتقاء بھ من أجل التخلص من 

وسعت الى تطبیق برامج اصالحیة شاملة من خالل . بیات ھذا النظام كالروتین ومعالجة تفشي ظاھرة الفسادسل
  .الشفافیة والمحاسبة أتحدیث القوانین واالنظمة االقتصادیة والمالیة واالداریة وتفعیل مبد

  
  

وض باقتصادھا والعمل على نھغیر انھ وبالرغم من الجھود التي تسعى الحكومة الیمنیة الى بذلھا من أجل ال
تھیئة الظروف المناسبة لجذب االستثمارات الخارجیة خاصة من دول مجلس التعاون الخلیجي، اال أن ھناك 

وسدا حقیقیا أمام تشجیع المستثمرین االجانب وخاصة  مانعامن المعوقات والصعوبات التي ما زالت تشكل  ًاعدد
  . والھم في الیمنالخلیجیین للقدوم والعمل على استثمار ام

  
فانھ ال بأس من التذكیر بھا في ھذا  ،معظم ھذه المعوقات بات معروفا للعدید من المراقبین والمھتمین واذا كان

المجال من أجل التأكید على ضرورة بذل كافة االطراف المعنیة في الیمن الجھود الالزمة لمعالجة ھذه 
: المعوقات، والتي من اھمھا

   
 :لحریة االقتصادیةانخفاض درجة ا-١

بالرغم من أن الیمن تتمتع بحریة سیاسیة، اال ان مستوى الحریة االقتصادیة لدیھا منخفض جدا، حیث أن 
. ، والسیاسات المالیة والنقدیة متشددة وغیر مستقرةمرتفعمستوى التدخل الحكومي في النشاطات االقتصادیة 

رارات االقتصادیة، وانتشار الفساد االداري على نطاق واسع، كما تتمیز الیمن بانخفاض مستوى الشفافیة في الق
 .البلدان في ھذا الجانب قلمن أالیمن على أنھ  یصنف البنك الدوليو. تمتع القطاع الخاص  بخبرة واسعة وعدم

الذي یبین ترتیب دول ) ١(وھو االمر الذي یتضح بصورة جلیة لدى قراءة االرقام الواردة في الملحق رقم 
س والیمن في عدد من المؤشرات االقتصادیة الدولیة التي تشمل الحریة االقتصادیة والشفافیة حیث المجل

ینخفض ترتیب الیمن في ھذه المؤشرات كثیرا بل ان بعضھا قد تدھور عبر الزمن ومن بینھا مؤشر الحریة 
.االقتصادیة

  
. ارتفاع معدل التضخم في الیمن-٢

فعا بالمقارنة مع دول المجلس وبقیة الدول العربیة األخرى، حیث كان ھذا یعتبر مستوى التضخم في الیمن مرت
الملحق انظر . في االمارات% ٢في السعودیة، و% ١.١–بالمقارنة مع % ٦بحدود  ٢٠٠٤المستوى في العام 

ویعتقد أن مستویات التضخم في الیمن أعلى من ذلك حیث تشیر بعض المصادر غیر الرسمیة الى أن . )٢(رقم 
ویشكل التضخم تھدیدا كامنا . ستوى التضخم الفعلي اعلى بكثیر مما تعكسھ االحصاءات الرسمیة المنشورةم

 ھعدم استقرار السیاسات المالیة والنقدیة التي تعمل على كبح جماححیث یدفع باتجاه لالستثمارات االجنبیة 
یص السیولة المتاحة لتوفیر التمویل خاصة من خالل رفع معدالت أسعار الفائدة وتقل وایجاد حلول عملیة لھ

.الالزم لالستثمار

في بعض الدول یمكن منح تراخیص  :االجراءات الروتینیة لمنح التراخیص لالستثمارات االجنبیة-٣
مارات االجنبیة خالل ایام قلیلة وبتكلفة منخفضة ، لكن في الیمن یمكن ان تستغرق عملیة فتح استثمار ثلالست
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) ١(وقد احتلت الیمن حسب االرقام الواردة في الملحق رقم  .ا وبتكالیف مالیة كبیرةاجنبي مدد طویلة جد
 ٣٨لالمارات و  ٦٩مقارنة مع المرتبة  في مجال سھولة أداء األعمال، دولة ١٥٥من بین اصل  ٩٠المرتبة 
.للسعودیة

  
عظم مناطق الیمن باالضافة الى الطبیعة الجبلیة الصعبة لم: انخفاض مستوى خدمات البنیة التحتیة-٤

وتقادم  ،مما یجعل عملیة التنقل داخل الیمن صعبة، ھناك انخفاض ملحوظ في كافة مقومات خدمات البنى التحتیة
معظمھا سواء في مجال النقل او االتصال او توفیر المدن والمناطق الصناعیة، وضعف خدمات الكھرباء 

.كومة الیمنیة من جھود لالرتقاء بمستوى ھذه الخدماتوالموانئ والمطارات وغیرھا على الرغم مما تبذلھ الح
  

وفرض  جانبحیث شكلت ظاھرة خطف األ األمن من غیاب یعاني المستثمرون :غیاب األمن-٥
من  اوشھدت الیمن عدد .االستثمار االجنبي في الیمنأكبر اھم العوائق لتطور  االتاوات من قبل متنفذین

باجراءات أمنیة لمكافحتھا رة اضرت باالستثمار في الیمن وقامت الدولة العملیات االرھابیة في السنوات االخی
  .مالیة ضخمة اوحمایة االستثمارات الخارجیة كلفھا أعباء

  
بھدف معرفة والخبراء والمختصین وقد اجریت العدید من االستقصاءات المیدانیة على العدید من رجال االعمال 

ولعل من اھم ھذه الدراسات ما قام بھ المركز الیمني . تي یواجھونھارایھم حول اھم المعوقات االستثماریة ال
وقد وجد أن في مقدمة ھذه  .لقیاس الراي العام واالقتصاد نشرت نتائجھ في عدة صحف محلیة واقلیمیة

 اإلختطاف وجاءت ظاھرة  .في المرتبة الثانیةظاھرة التھریب ثم جاءت الفساد المالي واإلداري المعوقات یأتي 
األوضاع السیاسیة السائدة وفیما جاءت األوضاع األمنیة . الدراسة أحد اھم المعوقات التي اشارت الیھا عینةك

وقالت الدراسة إن غالبیة رجال المال واألعمال یرون  .تشكل أھم عوائق اإلستثمارمل التي اكأحد العوفي الیمن 
  . ینلمستثمرأن السیاسة اإلقتصادیة لم تحقق استقرارا اقتصادیا یشجع ا

العملة  قیمة أدى إلى تدھور السیاسات النقدیة في خلل  وجودوخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أھمھا 
والقیود المفروضة على المستثمرین تأتي في مقدمة مظاھر خلل  ،العملة المحلیة ر صرفاالمحلیة وتعدد أسع

إضافة إلى افتقار البنیة التحتیة األساسیة التي تیسر  ،ةالدراس عینة التي شملتھاالسیاسات النقدیة حسب رأي ال
  .ع بتكالیف مجدیةیراتنفیذ المش

  
وأشارت الدراسة إلى أن تساھل الیمن في تطبیق المواصفات القیاسیة المفروضة على السلع التي تباع في 

ة في طریق األسواق المحلیة تؤدي إلى إغراق األسواق بمنتجات ردیئة ورخیصة الثمن تقف حجر عثر
أن عجز اإلدارة  وبینتوتسویق منتجات ذات مواصفات قیاسیة تحقق عائدا مقبوال على االستثمار،  ،اإلستثمار

عن تسییر النظم والقوانین وتفشي الفساد اإلداري واإلستخفاف باعتبارات النزاھة واألمانة والرقابة الذاتیة مناخ 
  .غیر سلیم لقیام مشاریع استثماریة
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  ویر االستثمارات الخلیجیة في الیمنسبل تط

ان تفعیل االستثمارات الخلیجیة في الیمن یتطلب بالضرورة أن یتم تھیأة المناخ االستثماري في الیمن لیصبح 
فرأس المال . كان مصدرھا سواء كانت خلیجیة أو غیر خلیجیةأیًا مغریا لجذب االستثمارات الخارجیة أیضا 

حیث االستقرار واألمان والفرص المتاحة المغریة وذات الجدوى المالیة یذھب الى " جبان"كما یقال 
في كافة الجوانب والمجاالت المتعلقة باالستثمار شروط ومعاییر التنافسیة ویتطلب االمر توافر . واالقتصادیة

ة نفاذ خدمات وبنى تحتیة مادیة وبشریة وإدارة كفؤة وقضاء نزیھ وقوتوفیر و خاصة من الناحیة القانونیة 
  .یتھا وأھدافھاؤالقانون وتخطیط سلیم وخارطة استثماریة وتسویق ووضوح في توجھات الحكومة ووضوح ر

  
 ،وفي ھذا السیاق تقع على الیمن مسؤولیة كبیرة في تجاوز كافة معوقات االستثمار التي اشارت الیھا ھذه الورقة

ویمكن ھنا لدول . مات البنیة التحتیة المتطورةخاصة فیما یتعلق باالستقرار االمني واالقتصادي وتوفیر خد
المجلس ان تساھم في دعم االستقرار االقتصادي في الیمن من خالل زیادة الدعم الذي تقدمھ حكومات دول 

ة وتوجیھ ھذا الدعم الى بعض المجاالت والقطاعات التي تخدم البنیة االقتصادیة نیالمجلس للحكومة الیم
  .تعمل على تحسینھا وتطویرھاتلك التي واالستثماریة في الیمن و

  
كما أن على الیمن ان یعمل على تفعیل دور مؤسسات االستثمار القائمة حالیا واستحداث اطر مؤسسیة جدیدة 

ة نیمن خالل السفارات الیم بصفة دوریة ومستمرة وتسویقھا  تعمل على تحدید وتشخیص الفرص االستثماریة
انیة الى المستثمرین في دول المجلس لعرض الفرص االستثماریة المتاحة لیم في الخارج والقیام بزیارات مید

   .مباشرة
  

ھو في  ،وعلى دول المجلس ان تدرك ان االستثمار في الیمن وبالتالي تعزیز االسستقرار والتقدم االقتصادي لھ
حث شركات القطاع  النھایة مصلحة استراتیجیة لدول المجلس علیھا أن تعمل على دعمھا وتطویرھا من خالل

الخاص على التوجھ نحو الیمن لالستثمار فیھ من خالل تقدیم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم للمشروعات 
  .االستثماریة الخلیجیة التي تقام في الیمن

  
وتقع على القطاع الخاص الخلیجي والیمني والغرف التجاریة والصناعیة التي تمثل ھذا القطاع لدى الجانبین 

ولیة خاصة في مجال تعزیز فرص االستثمار المشترك بین الجانبین وذلك من خالل تنسیق الجھود مسؤ
المشتركة لھذه الغرف باعتبارھا االطار الذي یرعى القطاع الخاص في مجال حث وتشجیع التدفق االستثماري 

  :وذلك من خالل مایلي )خاصة من دول المجلس الى الیمن(بین الجانبین 
  

 وعن سیاسات واجراءات االستثمارمعلومات متكاملة عن الفرص االستثماریة المتاحة،  بناء قاعدة-١
  .الجانبین لتصبح جاھزة تحت تصرف المھتمین من المستثمرین والشركات لدى

الفعالیات المشتركة بین الجانبین التي تھدف الى التعریف والتوسع في اقامة الندوات والمؤتمرات -٢
.لمتاحةبمناخ وفرص االستثمار ا

.التوسع في القیام بتنظیم زیارات للوفود التجاریة بین الجانبین-٣
.المتخصصة والتجاریة اقامة المعارض االستثماریة-٤
لیة متنسیق الجھود المشتركة للسعي لدى الحكومات الخلیجیة والیمنیة لتذلیل الصعوبات والمشاكل الع-٥

.والمیدانیة التي تواجھ المستثمرین في الجانبین
ساعدة في حل الخالفات االستثماریة التي قد تنشأ من خالل التحكیم الودي بین اطراف الخالف، الم-٦

طریق مسدود، من خالل االستفادة من مركز التحكیم وتقدیم الخدمات القانونیة في حالة وصول الخالفات الى 
.التجاري لدول مجلس التعاون الذي یتخذ من مملكة البحرین مقرا لھ
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  ترتیب دول المجلس والیمن حسب 
  عدد من المؤشرات االقتصادیة الدولیة المختارة

  

 
مؤشر التنمیة البشریة

مؤشر 
سھولة 

اداء 
االعمال

مؤشر الشفافیةمؤشر الحریة االقتصادیة
مؤشر امكانیة الحصول 

مؤشر القدرة على االبداععلى راس المال
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٤٩٤١٦٩٤٢٤٨٢٩٣٠٤٢٣٩٧٥٧٦االمارات
٥٦٦١  ٢٠٢٠٣٤٣٦ ٤٠٤٣البحرین

٧٧٧٧٣٨٧٤٧٢٧١٧٠٣٦٣٣٥٥٥٥السعودیة
٧٤٧١٥١٥٤٦٠٢٩٢٨٤١٣٧٩٠٩٠سلطنة عمان

٥٧٦٦  ٦٠٨١٣٨٣٢ ٤٧٤٠قطر 
٤٤٤٤٤٧٤٨٥٤٤٤٤٥٣٧٣٤٥٢٥٧الكویت
١٤٩١٥١٩٠١٣١١٣٢١١٢١٠٣١١١١١٤١٠٩١٠٤الیمن

  .م٢٠٠٥المؤسسة العربیة لضمان االستثمار، تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة : المصدر
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