
ــصــاد ــت الثــــورةاق

ــة  التجاري ــة  الغرف أن  ــن  م ــم  الرغ ــىل  وع
ــن أوائل  ــة تعد م ــة العاصم ــة بأمان الصناعي
ــريان  ط ــن  م ــوي  الج ــف  للقص ــا  الضحاي
ــف حيث طالتها بصواريخ ليلة األحد  التحال
ــا يف الحصبة  ــر 2016م فجعلت مبناه 5 يناي
ــتمرت يف  ــا اس ــركام إال أنه ــوه ال ــا يعل حطام
ــاص  ــاع الخ ــة القط ــل يف رعاي ــا املتمث عمله
والدفاع عنه من خالل تشكيل لجنة قانونية 
لحرص منشآت القطاع الخاص التي تعرضت 
ــت  ــة كان ــك اللجن ــالل تل ــن خ ــائر وم لخس
ــهر  امللفات تتواصل تبعا للغرفة حتى كان ش

مايو املايض وهناك يف لجنتها املتخصصة 
ــاركة يف تحرير البيانات  كان لنا رشف املش
التي تم جمعها من القطاع الخاص وها نحن 
ــك البيانات يف هذا  ــن نتائج تل ــرش جزءاً م نن

التقرير.
ــا الغرفة  ــي زودتنا به ــات الت ــول البيان  تق
ــة إن  العاصم ــة  ــة بأمان ــة الصناعي التجاري
ــآت التي قدمت وثائقها وبياناتها  عدد املنش
ــطس 2015م بلغ  89 منشأة   للجنة منذ أغس
ــأة تعود ملكيتها لرجال أعمال  منها 81 منش
ــأة  ــيدات أعمال ومنش ــع س ــآت تتب و7 منش
ــع املدني هي  ــع منظمات  املجتم ــدة تتب واح
ــة الصناعية بأمانة العاصمة  الغرفة التجاري

صنعاء.  
ــآت  ــج الحرص أن اغلب املنش ــت نتائ وبين
ــدا وكبرية  ــرية ج ــآت كب ــي منش ــرضرة ه املت
ــة  التجاري ــاالت  املج يف  ــاطها  نش ــز  ويرتك

والصناعية والخدمية.

أما املنشآت الصغرية و املتوسطة املترضرة 
فقد تم رصد 450 مرشوعا  73 % منها مشاريع 
ــطة ، حسب  ــاريع متوس صغرية و 27 % مش
ــل الدولية الذي  ــح و تقييم  منظمة العم مس
نفذ يف يونيو وأغسطس 2017م  بالرشاكة مع 
الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.

تقديرات كبرية
ــرات حجم األرضار  ــج أن تقدي بينت النتائ
ــآت الكبرية  ــا املنش ــي تعرضت له ــة الت املادي
والكبرية جدا بلغت ( 1,373,328,925) دوالرا 

أمريكيا.
ــف  ــآت املصن ــج إىل أن املنش ــري النتائ تش
نشاطها االقتصادي كرشكات تصدرت املرتبة 
األوىل يف عدد املنشآت التي تعرضت لألرضار 
بنسبة 38 % وبلغ إجمايل تكلفة أرضارها 867 
مليونا و 905 الف دوالر تمثل نسبة 63.20 %.
ــاط  نش يف  ــل  تعم ــي  الت ــآت  املنش ــا  أم  
ــة الثانية وبلغ  ــات فقد جاءت يف املرتب الخدم
ــت لها 221 مليونا  ــم األرضار التي تعرض حج
ــبة 16.13%  و492 الف دوالر تقريبا تمثل نس

فيما بلغ عددها 10 منشآت. 
ــطة  أنش يف  ــة  العامل ــآت  املنش ــت  وحل
ــث تعرضت  ــة حي ــة الثالث ــترياد يف املرتب االس
ــف دوالر  ــا و408 ال ــة  148 مليون ألرضار بقيم
 23 ــا   عدده ــغ  وبل  %  10.81 ــبة   نس ــل  تمث

منشأة. 
وجاءت املنشآت العاملة يف نشاط املصانع  
ــآت التي  ــغ عدد املنش ــة وبل ــة الرابع يف املرتب

ــأة بقيمة 22 مليونا و  لحق بها أرضار 12 منش
845 الف دوالر تمثل نسبتها 8.95 %. 

أما املنشآت العاملة يف مجال التصدير فقد 
ــث بلغ حجم  ــة حي ــت يف املرتبة الخامس حل
ــا و645 الف  ــت له مليون ــي تعرض األرضار الت

دوالر ومثلت نسبتها 0.85 %  
ــي تعرضت  ــم األرضار الت ــغ حج ــا بل وفيم
ــاط التجزئة نحو    ــآت العاملة يف نش لها املنش
573 الف دوالر لعدد 3 منشآت حلت املنشآت 
ــاط املهني يف املرتبة السابعة  العاملة يف النش
وبلغ عددها 4 منشآت تعرضت ألرضار بقيمة 

276 الف دوالر.

ــجل  ــد س ــة فق ــارة الجمل ــاط تج ــا نش أم
ــأة واحدة فقط وبلغت قيمة  ــتهداف منش اس
األرضار التي لحقت بها حوايل 83 الف دوالر.

ملحوظة :
ــكل تقريبي  - تم اعتماد تكلفة األرضار بش

حسب إفادات أصحاب املنشآت  املترضرة 
ــن ذكر حجم  ــآت أحجمت ع - بعض املنش

أرضارها .
إحصائيات 

األرضار وفقا للمسؤولية عن الرضر 
ــدد  ــع ع ــم ( 2   ) توزي ــكل رق ــح الش يوض

ــآت حسب نوع الرضر الذي تعرضت له  املنش
،حيث تبني الوثائق والبيانات التي بني أيدينا 
ــئولية األوىل عن  إن القصف املبارش مثل املس
ــآت وبلغت  ــي لحق باملنش ــم األرضار الت حج

نسبته 48 %.
ــئولية  فيما احتل القصف غري املبارش املس
ــآت  بنسبة   الثانية يف إحداث األرضار باملنش
ــي  ــتباكات الت ــاءت االش (    42 %     )  وج
ــمرب 2017م بالعاصمة صنعاء  حدثت يف ديس

يف املرتبة الثالثة بنسبة (   10 %    )  
أرضار املنشآت  الصغرية و املتوسطة *

ــألرضار  ل ــة  اإلجمالي ــة  القيم ــدرت  ق

ــآت  37  ــي لحقت بهذه املنش ــة الت االقتصادي
ــرشوع يف هذه  ــط  لكل م ــف دوالر يف املتوس ال
ــرث من  99 الف دوالر لكل  ــة ، فيما قدر بأك الفئ
مرشوع يف  فئة املشاريع املتوسطة ، وقد بنيت 
ــم تتجاوز  ــاس فرتة ل ــة عىل أس ــر التكلف تقدي
ــز إىل الضعف  ــام تقف ــهر وهذه األرق ــته أش س
تقريباً لتك املنشآت التي تكبدت أرضار كبرية 

يف املمتلكات بلغت نسبتها حواىل 10 % . 
ــل  العم ــة  منظم ــح  املس ــرت  أج  •
ــة التجارية  ــع الغرف ــاون م ــة ilo بالتع الدولي
ــاء خالل  ــة صنع ــة العاصم ــة بأمان الصناعي

الفرتة من يونيو- أغسطس 2017م.

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد (٣١)
ــهيد القائد عن الحالة التي يعمل  يتحدث الش
ــنا يف  ــواب قائًال "ألس ــاء مجلس الن ــا أعض به
ــس النواب  ــق أعضاء مجل ــات ينطل االنتخاب
ــنعمل لكم، وسنعمل، وسنعمل)  فيقولون (س
ــة  ــه برتب ــذا يعدون ــة، وه ــذا بوظيف ــدون ه يع
ــط، وأولئك  ــم بخ ــؤالء يعدونه ــكرية، وه عس
ــه بأنه  ــالن يعدون ــتوصف، وف ــم بمس يعدونه
ــيقف معه  ــل إىل مجلس النواب س ــا وص إذا م
ــيحاول عىل  ــكلته وس ــيعمل عىل حل مش وس
ــه..  ــد خصم ــىل ض ــو األع ــه ه ــون موقف ان يك
فسننطلق للتصويت ملن يرتشح دون أن نسأل 
أنفسنا هل أننا – من وجهة نظر ديننا – وقفنا 
ــف  ــه متخال ــن أم أن ــع الدي ــجم م ــاً ينس موقف
ــدد التذكري بالقول  ــف له؟ ال نبايل ويج ومخال
ــهم ملاذا ال يتحدثون عن هذا  "املزارعون أنفس
الجانب بشكل ملح؟ أين هو الدعم للمزارعني، 
ــة  ــواد الكيماوي ــة وامل ــم للزراع ــو الدع ــن ه أي

الرضورية للمنتجات الزراعية؟

ــهيد القائد إىل  ــري الش ــرى يش ــة أخ ــن جه وم
يف  ــواء  س ــحني  املرش ــن  ع ــث  الحدي ــاب  غي
ــواب أو  ــس الن ــية أو مجل ــات الرئاس االنتخاب
ــة لألمة  ــياء املهم ــة عن األش ــس املحلي املجال
ــول " حقيقة هو  ــي حيث يق ــب الزراع كالجان
ــه لكن وعد  ــًال عدو الل ــان فع ــا يصيل/ وإنس م
أنه سيعطي لنا، ويعطي لنا، .. إىل آخره أليس 
ــى نعرف أنه حاصل – وأكرر  هذا حاصل؟ حت
ــحون يف  ــلعة التي ينزلها املرش – انها هي الس
ــى رأينا  ــى رأينا دعاية مت ــات ومت كل انتخاب
ــواء كان لرئاسة  ــحني س وعوداً من أحد املرش
ــواب يتحدث عن  ــة – أو ملجلس الن الجمهوري
ــب املحاربني  ــن ، يتحدث عن جان ــب الدي جان
ــياء املهمة بالنسبة  للدين أو يتحدث عن األش
لألمة ، الجانب الزراعي مثُال، انه سيعمل عىل 
ــمع عبارات  ــاء ذاتي للوطن، نس ــق اكتف تحقي

عن هذا ال يشء". 
الكاتب والباحث/ أحمد يحيى الديلمي

خسائر منشآت القطاع الخاص يف أمانة خسائر منشآت القطاع الخاص يف أمانة 
العاصمة تجاوزت العاصمة تجاوزت ١٫٣٧٣١٫٣٧٣ مليار دوالر  مليار دوالر 

الغرفة الصناعية تشهر التقرير الثاين للجنة 
حصر أضرار منشآت القطاع الخاص  

ٹ/ أحمد علي
ــهرت الغرفة التجارية الصناعية أمس  أش
ــي  الثان ــر  للتقري ــاً  ملخص ــاء  بصنع األول  
ــة  الصناعي ــآت  املنش ارضار  ــرص  ح ــة  للجن
ــا  وضواحيه ــة  العاصم ــة  بأمان ــة  والتجاري
ــاألرضار التي  ــات ب ــاء قاعدة بيان ــدف بن به
ــات التجارية  تعرضت لها الرشكات واملؤسس
ــة املقدمة من  ــفة الوثائق واألدل وحفظ وأرش
ــة والكرتونية  ــرضرة بطرق يدوي ــآت املت املنش
حتى تتضح الصورة للعالم عن مدى تعرض 
منشآت القطاع الخاص لالستهداف املبارش 

الناجم عن الحرب والحصار الظالم.
ــس مجلس  ــوس رئي ــن الكب ــح حس وأوض

ــة  ــة باألمان ــة الصناعي ــة التجاري إدارة الغرف
ــه برغم  ــورة)) أن ــاص لـ((الث ــح خ يف ترصي
ــت مبكر عن  ــاص منذ وق ــالن القطاع الخ إع
ــرصاع والحرب إال أنه تعرض  حياديته إزاء ال
ــتهداف املبارش مع  ــن األرضار واالس ــري م لكث
األسف الشديد يف األمانة وجميع محافظات 
ــتمرار حيادية  ــىل اس ــداً ع ــة ،مؤك الجمهوري
ــذا املوقف ألن  ــكه به ــاع الخاص وتمس القط
ــادي  ــاري واالقتص ــاع التج ــتهداف القط اس

يمس كل اليمنيني.
ــع التي ترضرت  ــدد املصان ــار إىل أن ع وأش
ــغ 164 مصنعاً  ــاً لإلحصائيات األخرية بل وفق
ــتهدافها وتم ترسيح 25 ألف  تم تدمريها واس
ــري إىل حجم  ــع ما يش ــن تلك املصان ــل م عام

ــف  ــد 25أل ــة بفق ــانية املتمثل ــة اإلنس الكارث
ــة إىل أن %30 من  ــا، إضاف ــدر رزقه أرسة ملص
ــا وتوفرها  ــدواء التي كانت تنتجه الغذاء وال
ــبب  ــد انعدمت بس ــآت املحلية ق ــك املنش تل
ــك  لتل ــارش  املب ــري  وغ ــارش  املب ــتهداف  االس

املنشآت االقتصادية الوطنية.
ــائر  ــد أنه ال بد من تعويض هذه الخس وأك
ــا  حرصه ــم  ت ــي  الت ــة  واألدل ــق  للوثائ ــاً  وفق
وتوثيقها من قبل لجنة حرص األرضار، ولفت 
الكبوس إىل أن إجمايل الخسائر التي تعرض 
ــات األولية  ــاً للبيان ــاع الخاص وفق لها القط
التي تم حرصها إىل اآلن بلغ ملياراً و373 ألف 

دوالر بأمانة العاصمة وضواحيها فقط.

ــاص اليمني محجما عىل  ــىل اليمن كان القطاع الخ ــهراً من الحرب ع مدى 27 ش
ــائها بصورة رسمية ، لكن يف  ــائر التي تعرض لها أو إفش ــجيل الخس عن تس
ــة صنعاء اختلف األمر فالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة كانت محل  العاصم
ــزودي الخدمات إذ رسعان ما باحوا  ــرشكات واملصانع وتجار الجملة وم ثقة ألصحاب ال
ــآتهم جراء  ــي تعرضت لها منش ــائر الت ــن حجم وماهية األرضار والخس ــا ببيانات ع له

استهدافها منذ 27 مارس 2015م وحتى منتصف مايو املايض .

تقرير /أحمد حسن الطيار

أضرار المنشآت حسب نوع نشاطها االقتصادي

نشاط 
اِّـنشاة

عدد اِّـنشئات 
اِّـتضررة

النسبة 
وفقا للعدد

الخسائر 
بالدوالر

النسبة وفقا 
لألضرار

63.20 %38.2867,905,231 %34شركات
10.81 %25.8148,407,930 %23استاد
8.95 %13.5122,845,929 %12مصنع
16.13 %11.2221,491,792 %10خدمات
0.02 %4.5276,390 %4مهنى
0.04 %3.4573,703 %3تجزئة
0.85 %2.211,645,194 %2تصدير
0.01 %1.1182,756 %1جملة

100 %1001,373,328,925 %89اإلجمالي
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