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 الجمهورية اليمنية 

 

 مذكرة تفاهم 
 بني حكومة اجلمهورية اليمنية 

 و
 القطاع اخلاص اليمين

 

 

 
حتددددددرة ادددددد بني  كومةددددددرية ادددددد  ومتثاددددددر كالتثطيددددددر كو لل ددددددر طاع اتددددددر ا كط  كوم  دددددد   اكوم ددددددرا  كوددددددرا   اكو  ددددددر  ك ددددددر  

ثكط ادددد  كلمتثاددددر اكو  ددددر  كلددددوابددددرآ ي تو ددددر   كوشددددنيا  كومجرطيددددر اكويددددلرن ر كو لل ددددر كو لددددمي طا  اددددل كحتددددرة كو ددددني  
 ؤةي إىل إشنيكك كو  ر  ك ر  ي كوللث كالقميرةي اكوملل ر كملسمركار. س كو يا ك ر  

 
 خلفية أساسية

 9002و دددددددر  ممرطسدددددددر أعشددددددد ر ك نلدددددددر  كومجرطيدددددددر "ت نييدددددددني ي كوددددددد ل   أوني تدددددددلناددددددد  كودددددددنيهلة اددددددد  كوم دددددددر  ك دددددددر  كوددددددد ي 
كونيا ددددد  ابومدددددركن ر   كولر ددددر نددددد  ثدددددثطك  أتثدددددني  ااددددركف " بدددددأل  ا  دددددر ك نلدددددر  ي كودددد ل  قدددددر  191 اددددد  اددددد  29تددددر طتنيت ب

كملشددددددددمتة  ك ال دددددددر ك سدددددددب  اكالزدددددددد نيكا كوس رسددددددد  ي ا ددددددد  أ دددددددد كآ ك رب دددددددر  كالثا ددددددددر ا  9011كو دددددددني  و دددددددر  
 لل ددددددر اتددددددرب  كوة  دددددد  ادددددد  مبحددددددرسك  كوسددددددثكو  كوكويددددددثارو ث  ابإلزددددددربر إىل أنلددددددر  كو نيبددددددلر كودددددد  ينيتمتبتددددددر كو نيكبددددددلر 

أب دددددني اشدددددمت  ندددددر  بدددددأل  كو  دددددر  اب نلدددددر  كومجرطيدددددر ي كوددددد ل  قدددددر تدددددريثط  ك ودددددرك كو دددددني  ك بنيي ددددد . ااسدددددب  يددددد   
. ابلم جدددددددر وددددددد و  9012ندددددددر  ي  122 كملنيتبدددددددر إىل 9012ي ندددددددر   192 كملنيتبدددددددر يدددددددل ة  اددددددد  ممدددددددر   ددددددد  تنيت بتدددددددر

ا دددددددر كسدددددددممتلر  أنلدددددددر   9002ايدددددددثط  ااحثمدددددددر ي ندددددددر   تدددددددرب ر  كالسدددددددم لرط ك  لددددددد  إىل كودددددددبةة دددددددر تنيك  ددددددد  ب
االدددددددد    بني أ  كوب  ددددددددر كالسدددددددم لرطير ي كودددددددد ل  ت ددددددددرييني ابوددددددددراددددددد  كاددددددددا .  LNGط الشدددددددز  كو ددددددددر  كو ب  دددددددد  كملسددددددددر 

يشرشدددددر اندددددر  كوةدددددخ  ك سدددددب  اددددد  ، بلدددددر نرعددددد  ي اكملؤسسددددد راددددد  كو ريدددددر اددددد  كمل ثقدددددر  كإلةكطيدددددر اكومل  ل دددددر  ن دددددثة
 إىل ت دددددددثي  كو لا دددددددر كوس رسددددددد راددددددد  ساي كمليدددددددر  هلدددددددب كملشدددددددنيانر سددددددد   كودددددددب   اسدددددددب   ك ادددددددمي كوثزددددددد  كسدددددددم نيكط
 .اكل اثور ةا  ت ب   خمني ر  كلثكط كوثطمي كوشرا   ر ي كو ل  كوسال

 
مبددددر بدددد تة ببددددرط ط ددددر  ك نلددددر  ا كو ددددر   أحنددددرآ إىلكو لل دددد  قددددر يددددر نياك  كمل خادددد يُ ددددرط أ  أب ددددني ادددد   سددددر اةيدددد  ادددد  

أ  ادددددددر تب ددددددد  ادددددددلتة اددددددد  ط دددددددر  وددددددد  مب دددددددر  كملا دددددددرطك  اددددددد  كودددددددراالطك . كو لل دددددد  كواددددددد ي  ت دددددددرط ق لدددددددر كسدددددددم لرطك ة 
 كملشددددددرطي و  ددددددر  كالسددددددم لرط كملشددددددج ر   كع ددددددرك  ا  ددددددر تددددددريثط أا اسددددددب   كودددددد ل  كالسددددددم لرط سددددددرط ي  أنلددددددر  يةمتددددددنيا 

 متلر ي كو ل .كملل
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 قددددددرةط  نادددددد    ابةددددددثآ  ومتثاددددددر اؤياددددددر  ا ددددددثة أ  كو ليددددددني ك ب ددددددني أ  ددددددر يددددددث جمملدددددد  كو  ددددددر  ك ددددددر   انا ددددددل يددددددني  
كوملل ددددددددر  نادددددددد  حنددددددددث يددددددددرب  ا جاددددددددري كودددددددد ل   ابملشددددددددرطي  اكالسددددددددم لرطك كوشددددددددنيا  ك سرسدددددددد ر كمل اثاددددددددر وا  ددددددددر   تددددددددثبب

أ  دددددددر بدددددددني  سددددددد رة   ناددددددد   ث   كو لل دددددددا كملسدددددددم لني  بلدددددددر يؤبدددددددر. اتدددددددثبب بدددددددني  كو لددددددد  ايدددددددثط  اسدددددددمركاركالقميدددددددرةير 
 اسدددددرورإجيدددددرة كو دددددرعث  ي مددددد  ع دددددر  قودددددرب  ع يدددددل يدددددؤةي امربةدددددل امتةدددددرآ ، اايدددددثط  نرادددددر بمتددددد  ادددددر سدددددب  يم اددددد  

،  مح  ددددد  كإلبدددددةور  كو رعثع دددددر كملةبلدددددركومت  دددددر اكودددددرب   ولدددددثكط و   ددددد  اددددد  كلمتثادددددر اكو  دددددر  ك دددددر  اددددد  أ ددددد  
ودددددد  ةر كودددددد  تم ادددددد  طبدددددد  بةرآ ددددددر ايددددددثط  كوتثو ددددددر كومتتدددددنيابآ  حم ددددددر  ا دددددد  اكومحسددددد لر  كمل اثاددددددر ي كوبل ددددددر كومحم ددددددر 

تاددددد  كالبدددددةور  كو رعثع دددددر إومددددد ك  كو  دددددر  ك دددددر  ابملسددددد ثو ر كال ملرن دددددر ، اسربدددددر  تمددددد كا اددددد  زدددددنياط  أ   ترطجي دددددر
 .ي جمر  كوب  ر اكو ل 

 
 اإلطار السياسي االقتصادي

كلمتثاددددددر كالعم رو ددددددر اني سددددددر تل ادددددد   و دددددد كالعم ددددددر  كوس رسدددددد  اكال ملددددددرن .  ي انيواددددددرإ  كودددددد ل  ي ال  دددددد  يددددددر  
يلدددددريني  95نودددددثكف اكوددددد ي أسمدددددمة ي  565 لكودددددنيب ي يدددددرةي ي تلة ددددد  خمني دددددر  ادددددؤعني كلدددددثكط كودددددثطمي كوددددد ي شدددددرطك ب ددددد

رسددددددمثط يدددددد ك كو ددددددر  ادددددد  قبدددددد  الددددددر بدددددد رهلر كوادددددد ل . اجيددددددنيي إنددددددركة و  ريددددددر ادددددد  أ دددددد  كملسددددددم ب  امثبدددددد ر  9012
ادددددد   ك. إ  نددددددرةادددددد  سددددددة  كسددددددمةمرآ شدددددد   نددددددر  ب ددددددل اإاددددددركآ طأيددددددل ي انيك  مددددددل كوشدددددد    مة كالشددددددنيككسددددددرسددددددمثط   كو

 ادددددد  أ دددددد  كملودددددد  ن ةع ددددددراا ددددددب  واجددددددر  اتم ادددددد  اةرازددددددر  س رسدددددد ر خمني ددددددر  اددددددؤعني كلددددددثكط كوددددددثطمي وسرسددددددر 
اتث يددددددد   ع دددددددر  كالقدددددددرو ة . ايشدددددددل  سوددددددد  ايدددددددثط  ابرب دددددددر ي ادددددددؤعني كلدددددددثكط مت كالتةدددددددر  نا تدددددددراقدددددددر  إىل ك ادددددددر  قدددددددرار

 اا ر ادددددددر كوسدددددددا ر مبث ددددددد  كوبل دددددددر كوة رطكو دددددددر كاريدددددددر  اكو ركودددددددر كالعم رو دددددددر العمتربدددددددر  و دددددددث  كإلعسدددددددر  ي كملرزددددددد  
والددددددثمة  كملددددددرع   اكالسددددددم ةآ نادددددد  ك طكزدددددد  اكملامت ددددددر اإبددددددة  كو  ددددددر  ك اددددددمي اكسددددددمب رة   ددددددرعثيكوهلددددددب كومسددددددنيي  

خمني دددددددددر  أسدددددددددني  سدددددددددث  تم اددددددددد  إبدددددددددة   بلدددددددددر أ  يلدددددددددرككملددددددددد ةا   اامتربحدددددددددر كوةسدددددددددرة.  كملدددددددددثمة  كودددددددددث    ا 
اؤسسدددددددددر  كوراودددددددددر اددددددددد  أ ددددددددد  أ  تدددددددددريني ك دددددددددرار  كلمتثا دددددددددر ايدددددددددثط  اسددددددددد ثور اب رودددددددددر ابددددددددد و  كو ركودددددددددر اك اددددددددد  

كوشددددبرا ادددد  نادددد  ع ددددر  اكسدددد  اسيثبددددرف كمللمشددددني كوة ددددني  هبددددر  كوم ة دددد  ادددد   كو لدددد   بددددني  سادددد  اكالقميددددرة ا 
 .اكولسرآ 

 
ر نلدددددر  كوم نييب دددددر كملممتدددددنيط    ددددددث  باددددد  كو ودددددرا   ام ا ددددددر ا دددددرة  دددددر لا دددددر كالعم روكو ت ددددد  أادددددر  كوددددد   كومحدددددراإ  

كمللريوددددددددر و لا ددددددددر كوم  دددددددددب كجمللثنددددددددر   ا كو لربددددددددنيا دددددددد  ك انا دددددددد  اس ددددددددث  ع دددددددد  كو رقددددددددر كومتتنيابب ددددددددر ادددددددد  قبدددددددد  
قدددددر أثدددددني   كلمتثادددددر  كملم رقبدددددر   دددددر   اخكبلدددددر الددددد  ن دددددثة كوددددد  ودددددريتر ا دددددر اكالعم دددددر  كوس رسددددد  كوسدددددلا  أا تاددددد  

ايددددث كمليددددرط ك سرسددددد   كاليدددددنيكةك  كو راددددر واراوددددر % ادددد  00ايددددثط  س ددددب  نادددد  ق ددددر  كودددددلة  كو لددددمي اكودددد ي   دددد  
ثك  اا دددددددرط بدددددددبدددددددر  يلدددددددرك ك ةدددددددر  ي إيدددددددنيكةك  كودددددددلة  اكو دددددددر    9012ي ندددددددر  ا اددددددد  كودددددددرس  ابو لادددددددر ك  لب دددددددر. 
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 كختدددددددد   . ااسددددددددب  يدددددددد   ك  اددددددددر كملرو ددددددددر ب ددددددددر 9012سددددددددملنيكط ك ريددددددددر  يبددددددددث  كإلعمددددددددر  ي نددددددددر  اك  %90ةاالط ط
اكوددددددد ي يباددددددد  ثةثدددددددر ي  كوشدددددددتنيي  كملرزدددددد     شددددددم ر  كولة  دددددددر كودددددددرنة نددددددد  كملنيبددددددد  ا كقددددددنيكط  كوسدددددددرا ر كلمتثاددددددر كو لل دددددددر

ال  امبددددددث ك  سودددددد    كوثطل ددددددر.  أب ددددددني ادددددد  كمل  كع ددددددر  كجملل ددددددر و  ددددددر  كوم ادددددد ة اكويددددددحر  أا ثادددددد  كمل  كع ددددددرطاا ددددددرط ةاالط 
اك ثددددددني  الع  رنددددددر  كملممتددددددنيط  اكمللمددددددر  وا رقددددددر كومتتنيابب ددددددر اع دددددد  كوثقددددددثة اسددددددب  كك ثددددددني كالقميددددددرةي  ت  دددددد ةاددددددر ادددددد  

 كمللمجر  كو طكن ر.   كوسا  ونيب  كورنة كملةر ئ اكومتا  ن
طروددددد  كومت ددددددب اددددد  ك رب دددددر  كو لل ددددددر مبدددددر ب تددددددر  اؤملددددددر ا اثك تدددددر   أودددددركاي كآلاعدددددر ك سددددددب شدددددتر  كودددددد ل  و دددددر 

 كمل رودددددددددد  اموددددددددددللر 9012سددددددددددبمل   91ي امثق دددددددددد  "كتةرق ددددددددددر كوسدددددددددداة اكوشددددددددددنيكبر"   كعمتددددددددددا  كو ربددددددددددلر بددددددددددل رآ ،
  إقروددددددر جماددددددي كوددددددث طكآ اتشددددددمت   9  سددددددح  قددددددنيكط كلمتثاددددددر وددددددث  طبدددددد  كوددددددرنة والشددددددم ر  كولة  ددددددر ط1طكململ اددددددر ي 

 . تثب ر  اؤعني كلثكط كوثطمي   تلة  2ومتثار تمتلثقنيك   رير  ط
 

% اددددددد  95كململرقيدددددددر ي إينيكةك دددددددر.   ددددددد  كودددددددلة  ودددددددثك   كولة  دددددددر ت ملدددددددر كوددددددد ل  ايدددددددثط  ببدددددددب  ناددددددد  ادددددددثكطة كودددددددرس 
% ادددددد  إ ددددددر  إيددددددنيكةك  كلمتثاددددددر. إ  كالع  رنددددددر  كملسددددددملني  إلعمددددددر   تيددددددريني كوددددددلة  00كولددددددرت  ك ادددددد  كإل ددددددر  ا 

ابددددددددد و  ي  9011  كإليدددددددددنيكةك  كلمتثا دددددددددر ي ندددددددددر  رةدددددددددك  أة  إىل قدددددددددر 1نددددددددد  سددددددددد  أعبدددددددددثا كودددددددددلة  ي اددددددددد طا
  ، 9011%ادددددددددد  كولددددددددددرت  ك ادددددددددد  كإل ددددددددددر  ي نددددددددددر  2.2ادددددددددد  نجدددددددددد  اددددددددددر  ابدددددددددد  إىل  9012 9019ك نددددددددددثك  

% 10.5كولدددددددرت  ك اددددددد  كإل دددددددر  كل   ددددددد  السدددددددبر  تنيك ددددددد . و دددددددر  9012% وا دددددددر  كملدددددددر  10وممجدددددددرا  أب دددددددني اددددددد  
اسددددددددددب  يبددددددددددث  إعمدددددددددر  كوددددددددددلة  اكووددددددددددنيط ابالقميددددددددددرة كوددددددددد ي تسددددددددددب  نلددددددددددل كالزدددددددددد نيكا  9011طت دددددددددريني  ي نددددددددددر  

. 9012% ي نددددددددر  2.9ا  9019% ي نددددددددر  9.1كال ملددددددددرن  اكوس رسدددددددد  ايُمثقدددددددد  أ  ي ددددددددثة ايددددددددثط  ا   ددددددددر إىل 
اا دددددددث  ةاالط ب ددددددد  اددددددد  تيدددددددريني  601كودددددددبةة    نربدددددددرك برعدددددددابسددددددد  عشدددددددنيك  كاتدددددددر  كملنيبددددددد ي و ويدددددددرآ ب دددددددر  

ي كو دددددددر  كوةدددددددخ  ادددددددلةي  ا رطعدددددددرف  أقددددددد % 20 عسدددددددبر ا  ددددددد  سوددددددد  9012كودددددددلة  ك دددددددر  واةدددددددخ  اددددددد  يلدددددددريني إىل ادددددددريث 
  5.1 إىلوميددددد    تنيك  ددددد اندددددةا  ناددددد  سوددددد  بدددددأل  كوم رط دددددر  كوبلددددد  كملنيبددددد ي كو لدددددمي قدددددر .9012كملرزددددد  

 .9011ال  هنرير نر   ك ةىنةاالط ايث كملسمث   2اا رط
 

إىل  9006% ي ندددددددددددددر  25 اة  كوة ددددددددددددني اددددددددددددد   ، التدددددددددددددر سددددددددددددملنياتدددددددددددددريثط  ي إ    دددددددددددد  كملؤشدددددددددددددنيك  كال ملرن ددددددددددددر
   %.50  عسبر كوب رور ا  كوشبرا اكملنيأ  إىل عسبر تم ر  كودد ر كطتةا   9012% ي نر 52.2

 
                                     

اي نددددددر  اددددددنيك  توددددددنيط سدددددد   9011يثو ددددددث  16اقددددددر كُسددددددم لر  تيددددددريني كوددددددلة  ب دددددد  ي  9011اددددددرط   12سدددددد  أعبددددددثا كوددددددلة  ي ادددددد طا ي توددددددنيط  1
كوددددد ل   ك عبدددددثا ادددددني  أسدددددني  اأع  ددددد  إعمدددددر  كودددددلة  ك دددددر  ايدددددث كمليدددددرط كونيب سددددد  اددددد  كو لادددددر ك  لب دددددر وادددددبةة. اي أب دددددني اددددد  ادددددني   اة  كلمتثادددددر كوسددددد ثةير

 ا  نا  أ ار إاركة كولة  ي كوبةة.ابرشني  ابولة  وام 
 % ا  سامتر كو  كب ر اك ةاير ا  ك رط .90و س  برب ر وم   ر  سر أشتني ا  كالسمبكة ا للر تسمثطة كو ل  أب ني ا   2
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 الغرض: 
حترير اسرط اكز  إلشنيكك  يإ  كو ني  كونيب ي ا  ي   كملبرةط  يث ةنة ب  ا  كلمتثار كو لل ر اكو  ر  ك ر  كو لمي 

يلريني  95كو  ر  ك ر  ي كوللث كالقميرةي اكوملل ر كملسمركار بس  خمني ر  اؤعني كلثكط كوثطمي كو ي كعمت  ي 
 .9012سبمل   91كو  ُاق   ا  قب  هلروب ر ك و كا كوس رس ر ي ابس  ام ابر  كتةرق ر كوساة اكوشنيكبر  9012

 .5102أكتوبر   52 في التي اعتمدتها الحكومة  (MAF) األهداف اإلنمائية لأللفية تسريع إطار باإلضافة إلى
 

 س مة إجنر  ك ر  أنة  ابو  ر  مبجلثنر ا  كومرسة  كومرو ر:
 . الدستور اجلديد:1

ادددد  كورسددددمثط كاريددددر نلددددرار   ددددرسددددة  أسددددبثن  وددددث  كملسددددثة  ك او لت ددددرح اةو رتدددد نادددد  كو  ددددر  ك ددددر  .أ 
 كو ل  ا  قب  كو  ر  ك ر   (يُ ني  ا  أ   ت رح كملةو ر  ا  قب  الر ب رهلر كورسمثط. 

 
 :واالجتماعي . اجمللس االقتصادي2

نادددددد  جماددددددي كوددددددث طكآ كاريددددددر أ  ي ادددددد  ادددددد  كو  ددددددر  ك ددددددر  تسددددددل ر مم اددددددل  مم ا ددددددل ي كجملاددددددي كالقميددددددرةي  .أ 
ط كو لددددد  اددددد  قبددددد  طبددددد ي كودددددث طكآ  ا  % اددددد  أنودددددرآ كجملادددددي 50حتريدددددر عسدددددبر ال ت ددددد  نددددد  رن   طاكال ملددددد

 كو  ر  ك ر  .
 ددددددر  كملسددددد ثو ر  كال ملرن ددددددر كملا دددددر  نادددددد  نرت دددددل اسربددددددر ي جمددددددر   أ  ي ادددددد  إوم كادددددر ك دددددر  ناددددد  كو  ددددددر   .ا 

أتي اتددددددر ، ابدددددد و  اكملسددددددر ر ي  اكولسددددددرآكوشددددددبرا  راسربدددددد كلةددددددرا نادددددد  كوب  ددددددر اتشدددددد    كو لروددددددر كو لل ددددددر 
 وةسم لرطااس  سا ر كو رعث . يرعرير ي ت  يني ك ا  كو ي يث شني  زنياط عارنة كلمتثار ااسر

يسدددددددممتل  اايددددددددثط  نر ادددددددر ال مددددددددل كملؤسسددددددد ر كملل اددددددددل ودددددددل اي لدددددددد  ناددددددد  إبددددددددة  ناددددددد  كو  دددددددر  ك ددددددددر  أ   .  
ي رباتددددددر كومل  ل دددددددر اكالةكطيدددددددر اكملرو ددددددر اكوةل دددددددر اينيقددددددد  هبددددددر إىل كملسدددددددمث  كونيب ددددددد  كودددددد  عمتلدددددددل اددددددد  كال دددددددنيك  ي 

 شنيكبر اممترب ر اب رور ا  كلمتثار كو لل ر. 
 
 . حوار القطاع احلكومي واخلاص:3

اسدددددددة  اثندددددددر ال يمجدددددددرا  كونياددددددد  ك ا  اددددددد  كو دددددددر  إةكطي قبددددددد  هنريدددددددر يددددددد ك كو دددددددر  ،أا أادددددددني إبدددددددركط انيسدددددددث   .أ 
وددددددثكط كو  دددددددر  كو ددددددر  اك دددددددر  نادددددد  كملسدددددددمثا  كملنيب يددددددر اك ا دددددددر طكو لدددددد  اددددددد  قبددددددد  تو دددددددر   إلجيددددددرة 9015

 كلمتثار ابومشراط ا  كو  ر  ك ر  . س  ر  كو  ر  ك ر  ا خ  وث  أطرط كلثكط ا  كلمتثار.
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 الصغرية واملتوسطة: املشاريعمو . ُمنظ4

ت دددددث  الدددددر بل دددددر اشدددددخبر ُتشدددددمت  اددددد  كملؤسسدددددر  كونيب سددددد ر ي كلمتثادددددر كو لل دددددر اكو  دددددر  ك دددددر  اكول دددددراب   .أ 
 كلرو دددددددر اكملمثسددددددد ر  ب اكالحتدددددددرةك  كو لرو دددددددر اكملؤسسدددددددر  كلمتثا دددددددر مبنيك  دددددددر إسدددددددخكت ج ر كملشدددددددنيانر  كويددددددد

 نددددددد  كو دددددددرطا  اكملدددددددنيأ  كوشدددددددبرا اكسدددددددم  را ابوللدددددددث ك دددددددر  وا  دددددددر  تسدددددددل  تيدددددددح ح ر إ دددددددنيكآك  اكقدددددددخك 
ا دددددددر ةسدددددددث   ي شدددددددتني  سدددددددة  كواجلدددددددر تشدددددددمت   اددددددد  كالعمتدددددددرآ يلب ددددددد . كلودددددددنيير اكملنيكبددددددد  ك طا  ي كو لددددددد 

كسدددددممتلر  نلددددد  يددددد   كواجلدددددر كوةل دددددر كملشدددددخبر سدددددة  ثةثدددددر أشدددددتني  اجيددددد  كوملة ددددد اددددد بني  كومةدددددرية يددددد   و ددددد  
 ا كو  ر  ك ر  ا شنيبرآ كوملل ر  كلمتثار كو لل ر. طكو ل  ا  قب  كواجلرا ر تشمت  

، جيددددد  ناددددد  كو  دددددر  ك ددددددر  اددددد  شدددددنيبرآ كوملل دددددر كسدددددممتلر  ك نلدددددر  كومحوددددددبير 9015كامدددددركآ اددددد  ندددددر    .ا 
أي  أقددددددددرو ة ت لدددددددد  ي كمللمجددددددددر  ك ا ددددددددر ي ثددددددددة  كجململ ددددددددر  كودددددددد ا وددددددددرنة كملشددددددددرطي  كويدددددددد ب  اكملمثسدددددددد ر   

 :ادددد نر  ب لر يم ا كالر،  رار ا 
 . ساسار كو  لر واللمجر  ك ا ر ي كملنيكب  كونيية ر اكلونيير طي ثة  الرط  1
  المغتربين مشاركة. 9
كوملثيدددددددد  كمل ددددددددر  ادددددددد  "بددددددددلرةي  تلل ددددددددر اتددددددددرطك " ومددددددددرطي  كملم ييدددددددد  ي كو ةاددددددددر  كومجرطيددددددددر  ختيدددددددد  . 2

 كملشدددددددرطي  وثسددددددد رآ ك يدددددددث  ا دددددددل ناددددددد اكوم ب دددددددر اكوم ا ددددددد  واللمجدددددددر  ك ا دددددددر، ابددددددد و  اتدددددددرطك  كومسدددددددثي  ط
 كو  ا  ش هنر اسرنر  سمتر  كمللرط  كونيية ر ي تسثي  المجر ر ا 

 
 . مصفوفة اإلصالحات:5

ا  اددددددد  كو دددددددر  اددددددد  اركيدددددددر كونياددددددد  ك يدددددددةثبر كإلبدددددددةور  كملشدددددددخبر مل ك سدددددددب اازددددددد  كوالسدددددددر   كسدددددددممتلر  .أ 
طكو لدددددد  ادددددد  قبدددددد  كلمتثاددددددر كو لل ددددددر اكو  ددددددر  ك ددددددر  ادددددد  ةنددددددة بددددددمي ادددددد  اؤسسددددددر كوملثيدددددد  كوددددددرا   9015

وألادددددددة   اانيبددددددد  كملشدددددددنيانر  ك ربدددددددر كوراو دددددددر اكوددددددد انا  كإل دددددددرب  GIZااؤسسدددددددر كوم دددددددرا  كوةدددددددمي ك ملدددددددري ط
 كملمحر  .

 .9015تلة   ايةثبر كإلبةور  ا  قب      ك طنيك  ي كونيا  كو ري ا  نر  ي رآ كوب .ب 
 
 . مبادرة من القطاع اخلاص:6
قددددر  كو  ددددر  ك ددددر  ابددددرةط  وم سدددد ي اأتي دددد  أقسددددر  شددددنيطر  ثس  ددددر ي نددددرة ادددد  كملددددر ، يددددمة كسم رطيددددر اب ددددر مل ددددريب  

شدددددخبر اددددد  كو  دددددر  ك دددددر  اكلمتثادددددر مم ادددددر ادددددث كط  كوركسا دددددر، اددددد  اركيدددددر كونياددددد  حمدددددرة  سددددد مة ازددددد تر اددددد  قبددددد  الدددددر ا
 .9015ك ا  ا  نر  
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 إعداد التقارير:

شدددددرطبر ي تلة ددددد  اددددد بني  كومةدددددرية يددددد   اايدددددةثبر كإلبدددددةور  سدددددُ  ا  التدددددر ت دددددرح ت دددددرطيني ودددددث  
ُ
  ددددد  ك طدددددنيك  كمل

ي كوسدددددلر ايدددددثط  اشدددددخبر   سددددد مة تل ددددد ة ك ملدددددرن إجندددددر  كو لددددد  إىل ُاثقددددد  اددددد بني  كومةدددددرية يددددد   ناددددد  أسدددددر  بيدددددا .
نقرترترترترترت   أ   ادددددد  قبدددددد  كو  ددددددر  ك ددددددر  اكلمتثاددددددر مبشددددددرطبر   دددددد  كمل ل دددددد  ملنيك  ددددددر إجنددددددر  كو لدددددد  اإ ددددددنيكآك  كملمرا ددددددر.

 يقوم مكتب األمم املتحدة اإلمنائي يف صنعاء برفع التقارير املعنية.
 

 التمويل:
ااددددد  سودددد  بدددددأل  كملل لدددددر  كوراو دددددر كمل ل ددددر طأي اؤسسدددددر كوملثيددددد  كودددددرا  إ  ادددد بني  كومةدددددرية يددددد   و سدددد  تو دددددر عثيددددد . 

  اانيبدددددد  كملشددددددنيانر  ك ربددددددر كوراو ددددددر اكودددددد انا  كإل ددددددرب  وألاددددددة كملمحددددددر   GIZااؤسسددددددر كوم ددددددرا  كوةددددددمي ك ملددددددري ط
ك يددددددث  بددددددأل   متلتددددددر أ  تددددددثبني كوددددددرنة كوةددددددمي وملة دددددد  ادددددد بني  كومةددددددرية ادددددد  اشددددددنيانر ر كارطيددددددر ي كوددددددبةة. اي يدددددد ك 

تو دددددددر اث  ددددددر ادددددد  أ دددددد  تةددددددرةي كوممتدددددددنيكط اووددددددلر  ق لددددددر وال ددددددثة ادددددد  أ ددددددد   إطددددددرط يدددددد   كوثبددددددرال  سددددددث  ت لدددددد  ي
 كولشرطر  كو  سم ث  املثياتر.

 املدة:
إ  اددددددددد بني  كومةدددددددددرية يددددددددد   كسم رطيدددددددددر ا متددددددددد  ت دددددددددرياتر ا لرندددددددددر امبرةودددددددددر اددددددددد  كملسددددددددد ثو  كملةثزددددددددد  اددددددددد  طكوشدددددددددنيبرآ 

ةدددددددرية انبددددددد   نلدددددددر تثق  تدددددددر اددددددد  قبددددددد  كملسددددددد ثو  كملةثزددددددد  اددددددد  طقربلدددددددر كوشدددددددنيبرآ  كملددددددد بثطي  . سميدددددددب  اددددددد بني  كوم
اددددددد  كوشدددددددنيبرآ مبثكب دددددددر اشدددددددخبر. اي هل دددددددرا كتةدددددددر   طدددددددني اسدددددددمب   انبددددددد   وددددددد  ت دددددددرياتر أا إهنربتدددددددر اددددددد  قبددددددد  أي 

ةيسددددددددل   21اشددددددددخك ادددددددد  قبدددددددد  كملسدددددددد ثو  كملةثزدددددددد  ادددددددد  طقربلددددددددر كوشددددددددنيبرآ  بسددددددددملمت  ادددددددد بني  كومةددددددددرية يدددددددد   ي 
9010. 

 
 معلومات االتصال

 كسة كوشنيي : كوربمثط حملرنبر كوثكور كمل مل 
 مم   طني : كلمتثار كو لل ر

 كملنيب : ا يني 
   شرط  كلنيير، بل رآ  كو لثك :
811552تاةث :   
 811551بربي:

 yemen.org-www.mpic  اثق  كوشبمتر:

file:///C:/Users/arwa/Desktop/www.mpic-yemen.org
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 كسة كوشنيي : كوس ر حملر نبر  س  ر أع ة

 مم   طني : كو  ر  ك ر 
 كملنيب : طب ي كحترة كو ني  كومجرطير اكويلرن ر كو لل ر
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 ُوقعت نيابة عن حكومة اجلمهورية اليمنية
 
 

 ____________________ 
 عبد الواحد امليتميد. حممد .أ

 وزير التخطيط والتعاو  الدويل
 
 2114نوفمرب  11: تاريخال
 

 وقعت نيابة عن القطاع اخلاص اليمين
 
 

___________________ 
 حممد عبده سعيد أنعم .أ

لغرترترترترترترترترترترتر  الت اريرترترترترترترترترترترتة العرترترترترترترترترترترتام لاد االترترترترترترترترترترترترئرترترترترترترترترترترتيس 
 والصناعية 
 2114نوفمرب  11التاريخ: 
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 الحكومة والقطاع الخاص بين ةاالصالحات المشتركاطار مسودة 
 املدى الزمني للتنفيذ ذهنفالجهة امل اإلصالحات املقترحة تنفيذها الهدف القضية

األوضاع األمنية 

وسيادة الدولة 

 والقانون 

تعزيز االستقرار األمني وبسط سيادة  -

 جميع أراضيها  علىنفوذ الدولة 

والكترونية  دقيقة بيانات قاعدة إيجاد -

 اإلصالحات في تخدم املواطنين لجميع

واالمنية  السياسية الجوانب كافة

 واالجتماعية واالقتصادية

حماية املمتلكات العامة من كهرباء  -

 وأنابيب نفط 

 رفع كفاءة ادارة االجهزة االمنية لتحقيق االستقرار االمني  -

 استكمال تنفيذ خطة االنتشار األمني -

 ل السالح وقانون مكافحة االرهاب.إقرار قوانين منع حم -

 املواطنين لجميع الرقم الوطني بمشروع الفوري البدء -

الشعب  ومصالح النفط الكهرباء وانابيب على االعتداءات وقف -

 الحيوية

 متوسط املدى الحكومة

التفاعل و  تبني إجراءات أمنية داخلية في منشآت القطاع الخاص -

 االيجابي مع أجهزة األمن.

 الخاصالقطاع 

االطار املؤسس ي 

والتشريعي 

للشراكة بين 

القطاعين العام 

 والخاص

بين القطاعين العام  مأسسة الشراكة -

والخاص وتعظيم العوائد املتوقعة 

من مشاريع الشراكة بما يفي 

 بمتطلبات التنمية

 االستثمار في الخاص القطاع إشراك -

 ةالتحتي بالبنية

 الخاصإصدار قانون الشراكة مع القطاع  -

 إنشاء املجلس األعلى للشراكة مع القطاع الخاص -

تفعيل  دور مؤسسة ضمان الودائع وبما يسهم في زيادة ثقة املودعين  -

 وزيادة األموال املتاحة لالستثمار في مشاريع الشراكة

 عقد مؤتمر الحوار والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. -

 للوحدات للدولة العامة املوازنة من املقدم الدعم تقليص -

 تابتلالك اسهمها من جزء وإعالن الخاسرة، أو املتعثرة االقتصادية

 .الحكومة غير من مساهمين إدارتها يتولى أن على

القطاع  + الحكومة

 الخاص

 متوسط وطويل املدى

 القطاع الخاص تحديد ممثلي القطاع الخاص -
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 املدى الزمني للتنفيذ ذهنفالجهة امل اإلصالحات املقترحة تنفيذها الهدف القضية

مشاكل األراض ي 

والعقود والسجل 

 العقاري 

مشاكل االراض ي  الحد من تفاقم -

والعقود والسجل التجاري وضياع 

 الحقوق املدنية

مراجعة وتطوير قانون السجل العقاري لضمان استقرار امللكية  -

 العقارية وجميع الحقوق العقارية الواردة.

 القضائية من املنظومة كجزء واعتماده العقاري  السجل قانونة -

 تخفيض تكلفة تسوية النزاعات حول األراض ي. -

 الحكومة

 

 قصير املدى

-  
 

كفاءة أداء 

تطوير املحاكم التجارية على نحو يعزز  - املحاكم التجارية

من كفاءتها ويجعلها مواكبة للتطور 

 في األعمال التجارية

تسريع البت في قضايا القطاع الخاص  -

 املنظورة

 ضمان استقالل القضاء -

( لسنة  22) تطوير القانون التجاري، قانون الشركات التجارية رقم  -

م وقانون العالمات واألسماء التجارية بما يتناسب واملتغيرات 7991

 .الحالية

 إصدار  قانون املرافعات التجارية  -

 رفع القدرة على تناول املنازعات بين املستثمر والدولة. -

من خالل تطوير آليات تطبيق آلية فاعلة لسرعة لتنفيذ األحكام . -

لسرعة البت في قضايا ومنازعات العمل في املحاكم التجارية 

 االستثمار.

إنشاء نظام للشبكة املعلوماتية في املحاكم التجارية باإلضافة الى  -

 انشاء قسم متخصص للسماح بتقديم الشكاوي عبر االنترنت.

 إحداث تقدم ملموس في الجهود املبذولة لضمان استقالل القضاء  -

لقضايا التجارية، ويلزم رفع كفاءة املحاكم التجارية وتسريع البت في ا -

ذلك بالضرورة سرعة تأهيل القضاة في املحاكم التجارية بصورة 

عامة ورفدها بخبرات نوعية مثل البنوك، التأمين، النقل البحري 

 وغيره

 قصير املدى الحكومة
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 املدى الزمني للتنفيذ ذهنفالجهة امل اإلصالحات املقترحة تنفيذها الهدف القضية

 إنشاء مراكز للتحكيم التجاري في الغرف التجارية -
 القطاع الخاص

إجراءات 

تسجيل 

الشركات 

 االستثمارية

تسريع إجراءات تسجيل الشركات  -

االستثمارية وفق أنظمة إدارية 

 مبسطة وذات كفاءة عالية

تطوير النافذة الواحدة الخاصة بتسجيل الشركات االستثمارية وأتمته  -

 االجراءات املتعلقة بذلك.

ايجاد آلية لحل اإلشكاالت املتعلقة باألسماء والعالمات واألشكال  -

 ق الخالفات حول األسماء والعالمات التجارية.التجارية لتضيي

 الغاء عملية التمييز فيما يتعلق بحق الوكاالت بين املحلي واالجنبي -

تطوير أدلة الشركات التجارية واالستثمارية في اليمن واتاحتها في املواقع  -

 االلكترونية 

والبيئة لدليل خاص باالشتراطات واملعايير للبيئة  هإعداد وزارة امليا -

 اليمنية

 قصير املدى الحكومة

لتسجيل الشركات التجارية  االلتزام بالقوانين واللوائح املنظمة -

 القطاع الخاص واالستثمارية
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 املدى الزمني للتنفيذ ذهنفالجهة امل اإلصالحات املقترحة تنفيذها الهدف القضية

 

البيئة 

 االستثمارية

توفير متطلبات البيئة االستثمارية 

والجاذبة  املالئمة للقطاع الخاص

  لالستثمارات املحلية واالجنبية

 

 

 

النافذة الواحدة في مكاتب وفروع الهيئة العامة استكمال تفعيل نظام  -

لالستثمار لتسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لتسجيل وتنفيذ 

 املشاريع االستثمارية

استكمال إصدار اللوائح التنظيمية للجهات الحكومية املعنية باالستثمار  -

 اللوائح التنفيذية للقوانين والتشريعات.
ً
 وأيضا

اللجنة الوزراية املخصصة الصالح البيئة القانونية إعادة تفعيل نشاط  -

 والتشريعية لالستثمار.

استكمال تنفيذ مشروع البنى التحتية املعلوماتيه لالستثمار، وأتمتة  -

، وتطوير  CRM إجراءات االستثمار عبر نظام إدارة عالقات العمالء

 املوقع االلكتروني للهيئة العامة لالستثمار 

 ومتوسط املدىقصير  الحكومة

 االلتزام بالقوانين واللوائح املنظمة لالستثمار -  

-  

 القطاع الخاص

الترويج 

 االستثماري 

لليمن في الخارج  الترويج االستثماري 

والتعريف بفرص االستثمار في اليمن 

لجذب االستثمار وخاصة املستثمرين 

لالستثمار واالتفاق على جهة العمل على إيجاد نظام ترويجي فاعل  -

حكومية واحدة لتسويق اليمن بالتعاون مع الكيان املؤسس ي للقطاع 

 الخاص ومنظمات املجتمع املدني.

 قصير املدى الحكومة
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 املدى الزمني للتنفيذ ذهنفالجهة امل اإلصالحات املقترحة تنفيذها الهدف القضية

 باملواقع املقترحة لالستثمار في الجمهورية. Master Planإعداد  - اليمنيين في الخارج

لالشتراك في مشاركة الحكومة في الترويج االستثماري والقيام بمبادرات  -

 فعاليات مشابهة

 القطاع الخاص

مبادئ الحكم 

الرشيد 

ومكافحة 

 الفساد

تعزيز مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة 

 الفساد

 

العمل على تسريع أعمال صياغة دستور جديد يحدد الشكل   -

االقتصادي للدولة ودور القطاع الخاص في التنمية ويحقق الفصل 

بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وبما يحقق سيادة 

 القانون .

 استحداث اليات  خاصة بالنزاهة في األعمال مثل:  -

 ن طلب رشوة، فتح قنوات أمام الشركات لإلبالغ ع 

  برامج امتثال للمشروعات اململوكة للدولة واملشروعات

 الخاصة.

بناء القدرات على تنفيذ تدابير النزاهة في األعمال في هيئات مكافحة  -

الفساد وهيئات أخرى وكذلك في جمعيات واتحادات االعمال وكل 

 .ذلك بالتعاون مع شركاء دوليين

الفساد متوافقة مع املقاييس جعل التشريعات الوطنية التي تكافح  -

واملعايير الدولية بما في ذلك املقاييس واملعايير التي أسستها اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية 

 .االقتصادية ملكافحة الرشوة وضمان تطبيقها

ير تبني استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد يمكن أن تشتمل على تداب -

 .خاصة بالنزاهة في الشركات وتأسيس آلية ملراقبة ومتابعة تنفيذها

تطبيق مبدأ الوضوح والشفافية واملسائلة في تنفيذ القوانين  و  -

 .التشريعات االستثمارية

 قصير ومتوسط املدى الحكومة

االلتزام بآليات النزاهة والشفافية والتعاون مع الجانب الحكومي في  -

 والرشوةمكافحة الفساد 

 التزام الشركات بإعداد لوائح أنظمة تنظم أعمالها . -

 القطاع الخاص
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 املدى الزمني للتنفيذ ذهنفالجهة امل اإلصالحات املقترحة تنفيذها الهدف القضية

 أهمية وجود مجالس إدارة للشركات .وفصل اإلدارة عن امللكية . -

 تبني أنظمة مالية ومحاسبية متطورة ومحكمة. -

تبني دليل حوكمة المؤسسات والشركات التي  :وجود دستور خاص بالشراكة
 أصدره القطاع الخاص

-  

االستثمار في 

القطاعات االنتاجية 

الواعدة واملشاريع 

 والصناعات  الصغيرة

توجيه االستثمار نحو القطاعات الواعدة 

واملنتجة وتشجيع االستثمار في املشاريع 

والصناعات الصغيرة واألصغر على نحو 

يسهم في زيادة االنتاجية من ناحية ورفع 

 مستوى التشغيل من ناحية أخرى 

والضمانات مساعدة صغار املستثمرين في الحصول على التمويل  -
إلقامة املشروعات االستثمارية، السيما تشجيع التمويل  الالزمة

 .إلقامة املشروعات األصغر والصغيرة واملتوسطة

مشاريع  لدعم النفطية الدعم للمشتقات وفورات من نسبة تخصيص

 )وثالجات اسواق – وتوعية بناء قدرات – معدات ) الزراعية التنمية

إعداد خارطة استثمارية للجمهورية اليمنية في القطاعات الواعدة  -

واملنتجة و تطوير املوقع االلكتروني للهيئة العامة لالستثمار من حيث 

 الفاعلية الترويجية بما يضمن تقديم املعلومة للمستثمر

 الحكومة

 

 

 

 قصير ومتوسط املدى

املساهمة في تطوير وتحديث خريطة للفرص االستثمارية في اليمن من  -

إعداد دراسات قطاعية لالستثمار ، بحيث يستنبط منها فرص خالل 

 
ً
حقيقية وواعدة ومربحة في إطار امليزة التنافسية للمحافظات تمهيدا

 لعكسها في الخارطة االستثمارية

 القطاع الخاص

املناطق الحرة 

 الصناعيةواملناطق 

املناطق الحرة واملناطق تفعيل  -

االقتصادية واالستغالل األمثل للفرص 

 املتاحة لالستثمار فيها

 صناعات املالئمة لقيام البيئة تهيئة

 .العمل فرص في توفير تسهم واستثمارات

 

- 

إنشاء املنطقة االقتصادية التجارية في منفذ الوديعة بحضرموت  -

اململكة واملنطقة االقتصادية واملزيونة  ومنفذ الطوال الحدوديين مع

الواقعة على الحدود اليمنية العمانية وذلك كمناطق اقتصادية 

 استثمارية.

 إصدار قانون املناطق االقتصادية الخاصة -

إعداد خطة استراتيجية إلنشاء عدد من املناطق الصناعية الشاملة  -

 في بعض محافظات الجمهورية.

 متوسط وطويل املدى الحكومة
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 املدى الزمني للتنفيذ ذهنفالجهة امل اإلصالحات املقترحة تنفيذها الهدف القضية

إعادة األراض ي الخاصة بالقطاع الخاص املخصص للمشاريع  - 

السياحية، واستكمال التسليم الفعلي لبقية القطاع، املحددة بقرار 

م والخاص بتحديد اراض ي 7991( لسنة 56مجلس الوزراء رقم )

والواقع في جبل  Dعدن، ومن ضمنها القطاع  –وحدود املنطقة الحرة 

والخاص بمشروع قرية  F&Dاعات حديد.. ورفع املعسكرات من القط

 البضاعة والشحن الجوي.

إعادة ميناء عدن للحاويات )ميناء املنطقة الحرة( إلى إدارة املنطقة  -

وتطوير قدراته وإعادة تأهيله من بنى تحتية ومرافق وخدمات  الحرة.

  وتوسيع قدراته

 اعادة النظر في التشريعات الخاصة باملناطق الحرة واملناطق الصناعية -

بما يعزز البيئة االستثمارية والقدرة التنافسية  إلدارات هذه املناطق 

 لجذب االستثمارات في ظل  التنافس الشديد للمناطق الحرة في 
ً
سعيا

 دول الجوار.

عدن كنموذج اقتصادي بحيث يتم  -التركيز على تطوير املنطقة الحرة -

 إلى املناطق التجارية والصناعية 
ً
الواقعة بالقرب تعميم التجربة الحقا

من أو في إطار املنافذ الجوية والبرية والبحرية في مختلف محافظات 

 الجمهورية ومنها  املكال و الحديدة.

عدن وبناء قدراتها بما يتناغم واملفاهيم  -إعادة الهيكلة للمنطقة الحرة -

 الجديدة لالستثمار.

ة بما تعديل التشريعات الخاصة باملناطق الحرة واملناطق الصناعي - -

 يعزز البيئة االستثمارية والقدرة التنافسية  إلدارات هذه املناطق

-  

تقديم املبادرات االستثمارية ودراسات الجدوى لتطوير هذه املناطق  -

 واستثمارها على الوجه االمثل

إعداد رؤية استراتيجية ملشاركة القطاع الخاص في تطوير املنطقة  -

 القطاع الخاص
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 املدى الزمني للتنفيذ ذهنفالجهة امل اإلصالحات املقترحة تنفيذها الهدف القضية

  واملناطق االقتصاديةالحرة 

االصالحات في 

 قطاع الطاقة

 % من دعم الديزل  56توفير نسبة  -

 الذي يذهب إلى الكهرباء

 العبثية النفقات من الفاقد تقليص -

 والشركات النفطية للشركات

 .الباطن من معها املتعاقدة

 ونقل استيراد في التنافس تشجيع -

 التهريب وإنهاء النفطية املشتقات

 .النفطية للمشتقات

 الوقود كميات في التالعب من الحد -

 أبواب من رئيس ي باب وإقفال املسلمة

 خزينة وإستنزاف والتهريب الفساد

 الدولة

 

 الغازية. 2سرعة انجاز وتشغيل مارب  -

 الخدمات وعقود والغاز النفط الستخراج الكلفة لنفط التصحيح سرعة -

 عقود في االحتكار انواع كل وإزالة املختلفة، النفطية القطاعات في

 .النفط خدمات

 وبحرا برا النفطية للمشتقات والتوزيع النقل إلحتكار الفوري الوقف -

 احتياطية خزانات وإدارة النشاء الخاص القطاع وتشجيع ،

 البنزين من املخصصات والغاء ، .اقليم كل في النفطية للمشتقات

 .والوجاهات والشخصيات للمسئولين والديزل 

 ملؤسسة الحقيقي  (ومازوت ديزل   )الوقود سعر احتسابدراسة   -

 ذوي  السميا باملواطنين الخاصة للفاتورة مباشر دعم وتقديم الكهرباء

 املحدود الدخل

تشجيع شركات القطاع الخاص اليمني والعربي واألجنبي للدخول في إنشاء 
الصعوبات أمامهم، وتقديم الضمانات محطات الطاقة والنقل والتوزيع، وتذليل كافة 

 الضرورية لهذه اإلستثمارات
-  

 قصير املدى الحكومة

 الخدمات وتحسين تطوير البنية التحتية البنية التحتية

 التي الخسائر وتقليص للمواطنين املقدمة

 االقتصادية الوحدات على الدولة تتكبدها

 من املوازنة املدعومة

 

 الحيوية العامة إدارة املرافق في العام شركات االكتتاب من عدد إنشاء -

 التعدين( + املياه + الكهرباء + االتصاالت + النقل + املوانئ( 

 االتصاالتاالستثمار في قطاع  تحرير -

 متوسط املدى الحكومة
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املشاركـة في إعـداد 

السياسـات 

االقتصادية 

واستراتيجيات 

 وخطط التنمية

تعزيز دور القطاع الخاص في رسم 

السياسات االقتصادية والتنموية 

وضمان شراكته في جميع مراحل 

 االعداد والتنفيذ

إنشاء مجلس مشترك من الحكومة والقطاع الخاص يختص  -

باملشاركة في اعداد ومناقشة  االستراتيجيات والسياسات والخطط 

والبرامج والقوانين التي تقدمها الحكومة أو التي يقدمها القطاع 

 قرارات مشتركة من شريكي التنميةالخاص والخروج ب

 تفعيل دور منظمات املجتمع املدني -

 تعزيز البناء ملنظمات القطاع الخاص  -

إستقاللية الغرف التجارية واإلتحاد العام للغرف التجارية عن وزارة  -

 الصناعة والتجارة بتعديل القانون.

 

 قصير املدى الحكومة

والدراسات االقتصادية في إنشاء إدارة معنية باملعلومات واألبحاث  -

 االتحاد العام للغرف التجارية.

 إنشاء لجنة في االتحاد تسمى لجنة السياسات االقتصادية . -

العام للغرف التجارية وفروعه في  قانونية في االتحاد اتإنشاء إدار  -

 قانونيةوتزويدها بخبرات  املحافظات

 القطاع الخاص

الضرائب 

 والجمارك

الضريبية والجمركية تنمية االيرادات 

 تهرب الضريبي توالحد من ال

 تقديم اإلقرار الضريبي بشكل واضح -

 معالجة التراكمات الضريبية -

 تجسيد سيادة القانون الضريبي على دخول و إرباح القطاع الخاص -

الضريبية  التشريعية املنظومة إصالحإصالح وتطوير اإلدارة الضريبية  -

 .والجمركي الضريبي من التهرب للحد املعالجات ووضع والجمركية،

 تعزيز إجراءات اإلمساك الطوعي للمكلفين -

 إعطاء الصالحيات كاملة لفروع مصلحتي الجمارك والضرائب في -

 املحافظات فيما يتعلق بمعامالت االستثمار

الحكومة + القطاع 

 الخاص

 قصير ومتوسط املدى
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 تبسيط اإلجراءات وسرعة التعامل مع املكلفين . -

-  

 شفافية االستحقاق الضريبي  -

 االلتزام بسداد الضرائب والجمارك املستحقة -

 القطاع الخاص

 

 ضرائب املبيعات

(VA)) 

التزام القطاع الخاص بتطبيق قانون  ضريبة املبيعات من خالل  - 

 -العمل على توفير التالي :

 كشف الدفاتر الحسابية - -

 تسجيل كبار املكلفين - -

 مسك امللفات املنتظمة -

 االتفاق على آلية لتنفيذ القانون  -

الحكومة+ القطاع 

 الخاص

 قصير املدى

 القطاع الخاص االتفاق على آلية لتنفيذ القانون  -

القدرات 

 التنافسية

تعزيز القدرة التافسية لالقتصاد مما 

يساعد على جذب االستثمارات 

بشروط جيدة وعلى تحسين كفاءة 

 .أداء الشركة

 

متخصصة بالتنافسية تعمل على وضع إنشاء وحدة إدارية  -

 االستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتعزيز التنافسية.

تحسين مؤشرات بيئة أداء األعمال وخاصة في تبسيط وتسهيل أداء  -

حماية املستثمرين  –الحصول على االئتمان  –األعمال ) بدء النشاط 

 التجارة عبر الحدود( . –

 متوسط املدى الحكومة

 بتطبيق معايير الحوكمة واالنظمة االدارية الحديثة االلتزام -

 مبادرة القطاع الخاص بإعداد آلية لتطوير القدرة التنافسية -

 القطاع الخاص

تعزيز دور القطاع املصرفي في تمويل  - التمويل املصرفي

االستثمار التنموي ومشروعات 

 الشراكة

 وانعاش االموال انتقال دورة تنشيط -

 واالستثمارات التنمية

إنشاء محافظ استثمارية تشترك فيها مجموعة من البنوك وتوجه  -

 نحو تمويل مشاريع الشراكة

رفع رؤوس أموال البنوك التجارية على نحو يعزز من قدرتها على  -

 تمويل مشاريع الشراكة

 الرسوم الحكومية يتحصل املصرفي ان للقطاع السماح -

 متوسط املدى الحكومة
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الخاص بإعداد آليات تشاركية لتعزيز وتشجيع  مبادرة القطاع -

 املجاالت التمويلية ملشاريع القطاع الخاص .

 القطاع الخاص

التشغيل 

واستيعاب 

 العمالة

رفع مستوى تشغيل الشباب 

 واستيعاب العمالة

وضع شروط ومعايير استقدام العمالة األجنبية إال في أضيق الحدود  -

 وبحسب راس مال املشروع

املشاريع الراكدة على نحو يساهم في االستفادة من رأس املال إنعاش  -

 العاطل مثل مصانع الغزل والنسيج ومصانع االسمنت

 مع بالشراكة الحكومة قبل من الشباب تشغيل استراتيجية تنفيذ بدء -

 املدني واملجتمع الخاص القطاع

 الكامل التنسيقاملحلي واالقليمي ب العمل لسوق  اليمني الشباب تأهيل -

 الخاص القطاع ومؤسسات مع وزارات التعليم املختلفة 

 قصير ومتوسط املدى الحكومة

 حتياحات القطاع الخاصا دريبية تواكب تاالستثمار في مشاريع  -  

 تقديم فرص عمل استثنائية للطلبة املتفوقين واالوائل -

 إعداد آلية لتطوير مكاتب التوظيف الخاصة. -

 القطاع الخاص

 
 
 


