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 حضرموتتحليل الواقع االقتصادي لمحافظة مصفوفة 

  :       المقدمة

يعتبر تحقيق التنمية المستدامة أبرز األهداف التي تسعى لها المجتمعات والدول، وعلى ذلك فإن إحداث 
نمو اقتصادي يمثل غاية أساسية في سبيل إنجاز التنمية المستدامة. لهذا تسعى الدول والمجتمعات الى 

كن ذلك إال بدراسة للواقع تحقيق ذلك من خالل التخطيط للغايات واالهداف التي تسعى لتحقيقها، وال يم
 الراهن الذي يمثل نقطة االنطالقة نحو المستقبل المأمول. 

اليمنية  احدى الحواضروفي ظل حالة الصراع القائم حاليا في البالد نجد ان محافظة حضرموت تمثل 
ق اآلمنة مما يجعلها احدى المناط األخرى،من المحافظات  أفضلالتي تعيش استقرارا أمنيا وسياسيا نسبيا 
  والتجارية.والجاذبة لالستثمار وللحركة االقتصادية 

سواء كانت تلك الموارد طبيعية  ومتنوعة،كما أن محافظة حضرموت تمثلك موارد هائلة اقتصادية        
تمتلك حضرموت موقعاً جغرافياً متميزاً مع منافذ متنوعة برية  بشرية، وكذلكمثل النفط والمعادن أو 

 المراكز االقتصادية والتجارية في البالد.  أبرزمما بجعلها احدى  الخارجي،وبحرية وجوية مع العالم 

وكذلك لألولويات المحددة  حضرموت،استناداً لمصفوفة المشكالت االقتصادية للقطاعات االقتصادية في  
في إطار  المصفوفة التنفيذيةفإننا يمكن أن نقدم هذه  الراهن،قتصادية المقترحة في ظل الوضع للبنية اال

والموجهة نحو السلطة المحلية بالمحافظة وكذلك للقطاع الخاص بمحافظة حضرموت،  توصيات تنفيذية،
 –المدى(  قصير)عاجل  : مسارتثالثة مساراالنشاط االقتصادي الى  مصفوفة استئنافويمكن أن نقسم 

  المدى(. طويل)استراتيجي مسار  – المدى( متوسط)تكتيكي مسار 

  المدى( )قصيرالمسار العاجل  األول:المسار 

   يتمثل  المسار العاجل في تدخالت مقترحة للتأثير العام على عملية استئناف النشاط االقتصادي 
بمحافظة حضرموت بشكل عاجل ، حيث تتسم هذه التدخالت بأنها مالئمة للمسار الزمني )قصير المدى ( 

تسعى هذه التدخالت  ، حيث ال تتطلب تلك التدخالت متطلبات رأسمالية وال موارد مالية واسعة ، حيث 
مدى بغياب االستقرار في تحقيق جملة من األهداف في هذا المسار على المدى القصير، حيث يتسم هذا ال

السياسي واألمني للبالد، حيث متوقع استمرارية حالة الصراع والحرب وعدم االستقرار على المستويين 
السياسي والعسكري على المستوى الوطني، لذلك ستكون هذه التدخالت مالئمة لهذه الحالة والواقع 

ة المحلية لخلق حالة شبه مستقرة بشكل الراهن، لذلك ستنصب هذه التدخالت على تهيئة البيئة السياسي
تدخالت في قطاعات الزراعة  ، باإلضافة الى جزئي في المحافظة، كما ستعمل على تهيئة البنية التحتية 

 واالسماك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

 المدى( )متوسطالمسار التكتيكي  الثاني:المسار 

   استئناف النشاط االقتصادي  في عمليةالمدى المتوسط  مقترحة علىالتكتيكي في تدخالت  يتمثل المسار
حيث تتطلب  المدى(،بأنها مالئمة للمسار الزمني )متوسط  هذه التدخالتحيث تتسم  حضرموت،بمحافظة 

هذه التدخالت في تحقيق جملة من  تسعىحيث  كذلك، ومالية متوسطة رأسماليةموارد تلك التدخالت 
أن يتم الوصول الى حل حيث متوقع على المدى المتوسط  المتوسط،األهداف في هذا المسار على المدى 

الصراع السياسي والعسكري على المستوى الوطني بما سينعكس على فرص اقتصادية أوسع لألزمة و
  بالمحافظة.على مستوى النشاط االقتصادي 
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 المدى(المسار االستراتيجي )طويل  ث:الثالالمسار 

استئناف النشاط  االجل في عمليةمدى طويل  مقترحة علىتدخالت  االستراتيجي في يتمثل المسار
 طويل المدى(،بأنها مالئمة للمسار الزمني ) هذه التدخالتحيث تتسم  حضرموت،بمحافظة    االقتصادي 

هذه التدخالت في تحقيق  تسعىحيث  واسعة، ماليةرد وموارأسمالية حيث تتطلب تلك التدخالت متطلبات 
جملة من األهداف في هذا المسار على المدى الطويل، ومتوقع في هذا المدى ان تكون الحالة السياسية 

ثباتاً بما ينعكس على النشاط االقتصادي  أكثرواألمنية مستقرة على المستوى الوطني والمحلي بشكل 
 بشكل واسع ومستمر. 
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 السياسي واألمني اوالً: الوضع

المدى  التدخالت المقترحة المشاكل التحديات 
 الزمني

 النتائج المعنيين

  رغم أن الحالة السياسية في
حضرموت شبه مستقرة، إال 

إن الحالة السياسية للدولة 
مما  عام،منهارة بشكل 

ينعكس ذلك على التقييم 
االقتصادي للبالد بشكل عام 
ولحضرموت بشكل خاص، 
فغياب سلطة الدولة وضعفها 

يجعل من الصعوبة على 
المدى القصير والمتوسط، أن 

تكون هناك استثمارات 
استراتيجية في اقتصاد البالد 

 أو في اقتصاد حضرموت.
  يمثل  استمرارية الصراع

ز والحرب في البالد، أبر
العوائق في تدفق أي 

استثمارات استراتيجية الى 
البالد بشكل عام والى 

حضرموت ايضاً، فال يمكن 
أن تتواجد استثمارات 

استراتيجية في ظل 
استمرارية الصراع والحرب 

في البالد، وعلى ذلك فإنه 
سيصبح من غير المنطقي أن 

تسعى الدولة الى جذب 
استثمارات استراتيجية 

تمرارية وكبيرة في ظل اس
 الصراع.

اعالن مبادرة مجتمعية من قبل 
القطاع الخاص وبالشراكة مع  

السلطة المحلية والمكونات 
السياسية بالمحافظة لعقد اتفاق 

سلم مجتمعي، بين جميع 
األطراف السياسية، يحدد إطار 

 عام للتعايش بين الجميع.

 عاجل

السلطة المحلية 
+ القطاع 
الخاص+ 
المكونات 
 السياسية

  تعزيز السلم
المجتمعي 

داخل 
محافظة 

  حضرموت.
  خلق جالة

واسعة من 
التوافق 

السياسي 
والمجتمعي 

بين 
المكونات 
السياسية 

واالقتصادية 
والمجتمعية 

داخل 
محافظة 

  حضرموت.
  تعزيز االمن

والسالمة 
والسكينة 

داخل اإلطار 
المدني لمدن 

محافظة 
  حضرموت.

معالجة قضية  النقاط العسكرية 
واعاقتها لحركة مرور الشاحنات 

التجارية بما ينعكس سلباً على 
 النشاط االقتصادي 

 عاجل

 
 السلطة المحلية 

االتفاق على رؤية عمل محددة 
بين المكونات السياسية والقطاع 
الخاص )المكونات االقتصادية( 

والسلطة المحلية، لتحديد مرجعية 
عامة سياسية للمحافظة، في إطار 

احترام جميع الرؤى السياسية 
المطروحة في المحافظة، 

ومحاولة التوافق على قاعدة عامة 
للتوافق السياسي فيما بين تلك 

 لمكونات. ا

 متوسط

المكونات 
+ السياسية 

القطاع الخاص 
نات )المكو

االقتصادية( 
+السلطة 

 المحلية

اخراج جميع معسكرات الجيش 
من مدن محافظة حضرموت الى 
مناطق خارج التجمعات السكانية 

  والمدنية.

 

 بعيد

السلطة المحلية  
+ الحكومة 

 المركزية 
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 قطاع البنية التحتية ثانياً:

المشاكل 
 التحديات

المدى  التدخالت المقترحة
 الزمني

 النتائج المعنيين

  بنية الطرقات

متهالكة وغير 

  متجددة.

  محدودة الطاقة

االستيعابية 

وعدم  للموانئ،

 مالزمتها

للحركة التجارية 

  الواسعة.

  عدم كفاية

الطاقة اإلنتاجية 

الكهربائية 

لالستهالك 

 المنزلي.

  ارتفاع تكلفة

الطاقة 

الكهربائية 

لالستهالك 

التجاري 

 والصناعي. 

  غياب المشاريع

االستراتيجية 

لتنمية الموارد 

المائية ) السدود 

 الخزانات( –

تحديث وصيانة الطرقات الرابطة بين  

والطرقات الداخلية داخل المدن  المديريات،

  بالمديريات.الرئيسية 
 عاجل

السلطة 
 المحلية 

  تشجيع االستثمار
والنشاط االقتصادي 

والتجاري بالمحافظة 
من خالل تحسين 

البنية التحتية 
  قطاعتها.بمختلف 

 
  تحسين وتحديث

 البنية التحتية
 والنقل بماللطرقات 

يتناسب مع الرؤى 
االقتصادية 
والتجارية 
  بالمحافظة.

  المساهمة في تخفيف
األزمة السكنية 

 بحضرموت،
خصوصا في المدن 
الرئيسية بمديريات 

  حضرموت.محافظة 
  تعزيز الموارد

المائية والمخزون 
بما  للمحافظة،المائي 

يحقق مستويات 
عالية من األمن 

المائي االستراتيجي 
 للمحافظة.

  زيادة الطاقة
الكهربائية المتاحة 

لالستهالك المنزلي 
واالستهالك التجاري 

بما يتناسب مع 
ية الرؤى االقتصاد

  للمحافظة.المستقبلية 

تحسين العمليات اإلدارية في مؤسسات البنية 
 األشغال(  –المياه  –التحتية ) الكهرباء 

 عاجل
السلطة 
 المحلية 

تحقيق الكفاءة المالية التشغيلية لعمليات التشغيل 
 والصيانة في مؤسسات البنية التحتية ) الكهرباء

 األشغال( –المياه  –
 عاجل

السلطة 
 المحلية 

محيط وتصميم مشروع سكني عام في  إنزال

 متوسط  بالمحافظة.المديريات  عواصم
السلطة 
 المحلية

إعادة وتحديث التخطيط الحضري لعواصم 
المديريات بما يتناسب مع التوسع العمراني 

 واالقتصادي .
 متوسط

السلطة 
المحلية + 

القطاع 
 الخاص

انشاء وتصميم حزمة سدود وحواجز وخزانات 
مياه في المجاري والوديان الرئيسية بأودية 

بما يساعد في تغذية الموارد  حضرموت،
  للمحافظة.المائية 

 متوسط

السلطة 
المحلية + 

+ الوزارة
المؤسسات 

 التنموية

تحديث شبكات التوصيل والتوزيع للشبكة 
الرئيسية ذات الكهربائية ، خاصة في المدن 

 الكثافة السكانية .

 متوسط

السلطة 
 المحلية 

توسيع ميناء المكال التجاري واضافة طاقات 
  للميناء.استيعابية واسعة 

 بعيد

السلطة 
المحلية + 
الحكومة 
 المركزية 

توسيع ميناء المكال التجاري واضافة طاقات 
  للميناء.استيعابية واسعة 

 بعيد

السلطة 
المحلية + 
الحكومة 
 المركزية

ة للطاقة فتح االستثمار في مجاالت البنية التحتي
من خالل إنشاء محطات  بالمحافظة،الكهربائية 

 . بوفرة اقتصادية مثلىإلنتاج الكهرباء 
 بعيد

السلطة 
المحلية + 
الحكومة 
+ المركزية
القطاع 
 الخاص 
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 القطاع الصناعي ثالثاً:

المدى  المقترحةالتدخالت  المشاكل التحديات
 الزمني

 النتائج المعنيين

  غياب التدريب المهني

والفني الصناعي 

 العاملة.للقوى 

  ضعف االستخدام

التكنولوجي في أنماط 

اإلنتاج الصناعي 

 المستخدمة.

  ضعف القدرات

التسويقية للمشاريع 

الصناعية وخاصة في 

قطاع المشاريع 

 الصغيرة والمتوسطة. 

  غياب البنية التحتية

الصناعية الالزمة 

للنشاط الصناعي 

مناطق  -)طاقة 

تسهيالت  –صناعية 

 إنتاجية( 

  غياب الرؤية الحكومية

لتنمية القطاع 

الصناعي وبما يرافقها 

من سياسات 

وتشريعات وإجراءات 

وتشجيعية  حمائي

 للقطاع

  غياب البيئة اآلمنة

والمحفزة لالستثمار 

 الصناعي بسبب غياب  

االستقرار السياسي 

 واألمني في البالد.

 

رفع كفاءة االتحادات والجمعيات 
 والمهنيين بماالتعاونية للحرفيين 

يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية 
  الصغيرة.للمشاريع 

 عاجل

السلطة المحلية + 
منظمات المجتمع 

 المدني 

  مستوى تحسين
التحتية  البنية

الصناعية الالزمة 
 للنشاط الصناعي

بما يتوافق مع 
التطلعات 

االقتصادية 
للمحافظة في 

 الصناعي.القطاع 
  تعزيز اإلجراءات

والسياسات 
الحكومية المشجعة 

لالستثمار في 
  الصناعي.القطاع 

  رفع كفاءة اإلنتاج
والتشغيل في 

القطاع الصناعي 
من خالل تنفيذ 
سياسات الدعم 

والتحفيز للنشاط 
  الصناعي.

اإلجراءات الحمائية  تفعيل وتعزيز
لمنتجات المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، بما يعزز من القدرة 
  المنتجات.التنافسية لتلك 

 عاجل

 السلطة المحلية

لطالق برامج تدريب مهني 
صناعي في تخصصات سوقية 

 واقتصادية 
 عاجل

السلطة المحلية + 
منظمات المجتمع 

 المدني 

تعزيز القدرة التسويقية للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة من خالل 
إنشاء نافذة متخصصة في دعم 

وتعزيز القدرات التسويقية 
  والمتوسطة.للمشاريع الصغيرة 

 عاجل

السلطة المحلية + 
 القطاع الحاص  

 وتشغيل المناطقتفعيل إدارة 
 الصناعية في محافظة حضرموت. 

 متوسط
 السلطة المحلية 

انشاء وتفعيل  سياسة النافذة 
 الواحدة للمشاريع االستثمارية .

 متوسط
 السلطة المحلية 

اصدار الئحة تنفيذية لحزمة دعم 
وتحفيز للمشاريع الصناعية 

  العمل.وخاصة المشاريع كثيفة 

 بعيد

السلطة المحلية + 
 الحكومة المركزية 

تأسيس جهاز تنمية الصادرات 
الصناعية كجهة تسويقية للمشاريع 

  الصناعية.
 بعيد

السلطة المحلية + 
 الحكومة المركزية

برامج تمويل صناعي  إطالق
بالتعاون مع القطاع البنكي 

  التجاري.

 
 

 بعيد

السلطة المحلية + 
+ القطاع الحكومة 
 الخاص 
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 القطاع التجاري رابعاً:

المدى  التدخالت المقترحة التحديات المشاكل 
 الزمني

 النتائج المعنيين

  ضعف في كفاءة

تسهيل  المنافذ في

وتسريع الحركة 

تلك التجارية على 

 المنافذ

  ضعف الرقابة

الرسمية على 

 األسواق لضبط

التالعب في 

 األسعار وضبط

االحتكار وحماية 

 المنافسة الحرة.

  ضعف الرقابة على

عمليات تهريب 

والمنتجات السلع 

يضر بالتجارة  بما

 الداخلية.

  غياب النافذة

اإلدارية الحكومية 

الواحدة للتعامل مع 

إجراءات االستيراد 

والتصدير بشكل 

 أكثر كفاءة.

اعداد برنامج اجرائي لتحسين 
اإلجراءات في المنافذ البرية والبحرية 

 لتسهيل العمل التجاري. 
 عاجل

السلطة 
 المحلية

  تسريع النشاط
التجاري 
والحركة 

التجارية داخل 
 المحافظة،
والحركة 
التجارية 

الخارجية 
 للمحافظة.

 
  تشجيع

االستثمار في 
التجاري القطاع 

 .بالمحافظة
 

  تنمية حركة
الواردات 

والصادرات بما 
يسامهم في تنمية 

النشاط 
االقتصادي 

والتجاري بما 
يحقق التطلعات 

والرؤى 
االقتصادية 

 .للمحافظة

اطالق معارض تجارية موسمية 
لتشجيع التبادل التجاري وتنشيط 

 الحركة التجارية 
 متوسط

السلطة 
المحلية + 
القطاع 
 الخاص

تفعيل اإلجراءات الرقابية على 
اط التجاري شاألسواق التجارية والن

لضبط التالعب باألسعار االحتكار 
  والعادلة.وحماية المنافسة الحرة 

 متوسط

السلطة 
 المحلية

تعزيز وتفعيل إجراءات الضبط 
السلع تهريب  على عملياتوالرقابة 

من خالل ضبط الحركة  والمنتجات
  الخارجية.للتجارة 

 

 متوسط

السلطة 
المحلية + 
الحكومة 
 المركزية

إطالق نافذة موحدة للتعامل مع 
اإلجراءات الحكومية المتعلقة بتنظيم 

 النشاط التجاري وحركة االستيراد
 والتصدير .

  
 

 بعيد 

السلطة 
المحلية + 
الحكومة 
 المركزية
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 خامساً: القطاع النفطي والمعدني

 النتائج المعنيين المدى  التدخالت المقترحة المشاكل التحديات
  ضعف الكفاءة اإلنتاجية

بما يؤدي الى ارتفاع 
تكاليف اإلنتاج 

 والتشغيل. 
  غياب األمن واالستقرار

السياسي والعسكري في 
 البالد بشكل عام. 

  التشريعات  ضعف في
والقوانين المنظمة 

لالستثمار في القطاع 
 النفطي والمعدني.

تأسيس وإطالق شركة صناعة 

  بالمحافظة.بتروكيميائيات 
 بعيد 

السلطة 
+ المحلية 
القطاع 
 الخاص 

  تعزيز االستثمار
في قطاع النفط 
والمعادن داخل 

 المحافظة.
  السعي لخلق

تكامل اقتصادي 
بين القطاع النفطي 
والمعدني والقطاع 

الصناعي ذات 
االرتباط بقطاع 
 النفط والمعادن. 

تحفيز شركات االستكشاف النفطية 

والمعدنية  بالشراكة مع السلطة 

المركزية على العمل في محافظة 

 .حضرموت 

 متوسط

السلطة 
المحلية + 
الحكومة 
 المركزية 

تحديث خرائط االستكشاف والفرص 
 االستثمارية للموارداالقتصادية 

  بالمحافظة.المعدنية 
 متوسط

السلطة 
 المحلية 

 

 سادساً: القطاع السمكي

 النتائج المعنيين المدى  التدخالت المقترحة المشاكل التحديات

  ضعف الكفاءة

التسويقية للنشاط 

 السمكي. 

  غياب االستخدام الواسع

لألدوات الحديثة في 

 االصطياد. 

  ضعف كفاءة البنية

التحتية للنشاط السمكي 

من مناطق إنزال 

وخدمات نقل وحفظ 

ومعالجة لألسماك 

 وغيرها. 

  ضعف فاعلية مؤسسات

الدولة الراعية للنشاط 

 السمكي.  

  عدم وجود مراكز

 ة للصيادينارشادي

 التلوث البيئي 

 

تحسين فاعلية مرافق البنية التحتية 
  السمكي.للقطاع 

 السلطة المحلية عاجل
  رفع مستوى

الكفاءة 
االقتصادية 
للمشاريع 

االقتصادية في 
القطاع 

السمكي 
  بالمحافظة.

  تشجيع
االستثمار 

واالستثمار 
المؤسسي في 

القطاع 
السمكي 

  بالمحافظة.
  استيعاب عدد

واسع من قوة 
العمل العاطلة 
في المشاريع 

واألنشطة 
االقتصادية 

بالقطاع 
  السمكي.

رفع كفاءة االتحادات والجمعيات 
التعاونية للصيادين بما يحقق اهداف 

  التعاوني.العمل 
 السلطة المحلية عاجل

تأسيس برنامج تدريبي مهني وفني 
متعلق بعمليات االصطياد وإدارة 

 النشاط السمكي. 
 السلطة المحلية متوسط

تنظيم سوق المنتجات السمكية بما 
يمنع االحتكار والتالعب باألسعار 

ويشجع على التصدير بشكل متوازن 
بما ال يؤدي الى االضرار بالمستهلك 

 المحلي. 

 السلطة المحلية متوسط

 السمكية علىالموانئ  توسيع وتطوير
  المحافظة.سواحل 

 السلطة المحلية متوسط

اجل شراء  ائتمانية منتقديم تسهيالت 
تحديث مستلزمات صيد حديثة و

 ين. للصياد

 السلطة المحلية بعيد

تحفيز االستثمار المؤسسي في القطاع 
السمكي ، وتشجيع وتحفيز تأسيس 

في مجال الشركات االستثمارية 
 القطاع السمكي

 بعيد

السلطة المحلية 
+ الحكومة 

 المركزية
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 سابعاً: القطاع الزراعي

 النتائج المعنيين المدى  التدخالت المقترحة المشاكل التحديات

  ضعف القدرات

التسويقية للقطاع 

 الزراعي. 

  ضعف االستثمار

المؤسسي في 

 النشاط الزراعي. 

  ضعف شديد في

إتاحة فرصة 

تمويلية 

 للمزارعين

  صغر وتفتت

 حزازات

االراضي 

 الزراعية

  غياب

استراتيجيات 

تنمية الموارد 

المائية وخاصة 

استغالل مياه 

 األمطار. 

  الزحف العمراني

السكاني على 

األراضي 

 الزراعية 

 

تفعيل دور اإلرشاد الزراعي 
  للقطاع.لتحسين اإلنتاجية الزراعية 

 عاجل

السلطة 
 المحلية 

  رفع القدرات
والبنية التحتية 

للقطاع الزراعي 
بما يساهم في 
تحقيق التنمية 

االقتصادية 
الزراعية 

  بالمحافظة.
 

  توسع في عدد
المشاريع 

 االستثمارية
 المؤسسية في

 الزراعي.القطاع 
 

 
  حماية األراضي

الزراعية من 
الزحف العمراني 

السكاني، بما يؤدي 
الى عدم تناقص 
األراضي القابلة 

لزراعة ل
 بالمحافظة. 

مختصة تأسيس جمعيات تعاونية 
   الزراعي. بالتسويق

 متوسط

السلطة 
المحلية + 

القطاع 
 الخاص 

تركيز تنفيذ برامج االشغال العامة 
وبرامج النقد مقابل العمل لبناء 

لمياه  وحواجزسدود صغيرة 
  والسيول.االمطار 

 متوسط

السلطة 
 المحلية 

اصدار الئحة تنفيذية لمنع أي 
تحويل لألراضي والمخططات 

  سكنية.الزراعية الى مخططات 

 متوسط

السلطة 
 المحلية 

اعداد ورسم استراتيجية زراعية 

 متوسط  بالمحافظة.شاملة للقطاع الزراعي 

السلطة 
المحلية 

 +الوزارة 
اعداد الئحة تنفيذية لتنمية   

الصادرات الزراعية بما يحقق 

 عوائد اقتصادية استراتيجية
 بعيد

السلطة 
المحلية + 
الحكومة 
 المركزية 

التخطيط إلنشاء وتأسيس مناطق 
  مركزية.زراعية 

 
 بعيد

السلطة 
 المحلية 

فقي االتكامل ال تشجيع وتحفيز
رأسي بين المشاريع الصناعية الو

  والزراعية..
 بعيد

السلطة 
+  المحلية 
القطاع 
 الخاص
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 والمصرفي  ثامناً: القطاع المالي

 النتائج المعنيين المدى  التدخالت المقترحة المشاكل التحديات

  غياب التنسيق

بين برامج 

التمويل وخاصة 

برامج التمويل 

  األصغر.

  غياب وضعف

دور فرع البنك 

المركزي في 

النقدية  الرقابة 

على المؤسسات 

المصرفية 

 بالمحافظة .

تأسيس هيئة موحدة لجميع 
برامج ومؤسسات التمويل 

  بالمحافظة.األصغر 
 عاجل

السلطة المحلية 
+ القطاع 
 الخاص  

  وقنوات خلق فرص
كفاءة  أكثر تمويلية

للمشاريع 
االقتصادية 
بما  بالمحافظة،

يحفز النشاط 
االقتصادي 
واستقطاب 
المشاريع 

االقتصادية 
  بالمحافظة.

 

تشجيع البنوك التجارية 
بالمحافظة  على فتح 

االعتمادات المستندية وتسهيل 
إجراءاتها بالتنسيق مع البنك 

 المركزي 

 عاجل

السلطة المحلية 
+ السلطة 

 المركزية   

تفعيل البرامج التمويلية التنموية  
في البنوك الحكومية والمختلطة 

بما يتناسب مع الرؤى 
 االقتصادية.

 متوسط

 السلطة المحلية

تأسيس بنك اقتصادي تنموي 
مختلط ، يسعى لتحقيق التنمية 

 االقتصادية بالمحافظة 

 

 بعيد

السلطة المحلية 
+ الحكومة 

+  المركزية
 القطاع الخاص

 تاسعاً: القطاع السياحي

 النتائج المعنيين المدى  التدخالت المقترحة المشاكل التحديات

  تدني مستوى الخدمات

 والتسهيالت السياحية. 

  ضعف الكفاءة التسويقية

 للقطاع السياحي. 

  ضعف في مجال

التدريب والتأهيل 

 السياحي

  غياب األمن واالستقرار

 السياسي واالجتماعي. 

  ضعف البنية التحتية

 للقطاع السياحي. 

  بالموارد عدم االهتمام

الطبيعية واالثار 

 السياحية

تدشين مجمعات ترفيهية 

 في عواصم المديريات. 

 

 عاجل

السلطة المحلية 
+ القطاع 

 الخاص

  مستوىتحسين 
الخدمات والقدرات 

للبنية التحتية 
 للقطاع السياحي

  بالمحافظة.
  تشجيع االستثمار

والخارجي المحلي 
 السياحيالقطاع  في

 بالمحافظة 
  خلق فرص عمل

بما يؤدي الى 
استيعاب عدد واسع 

من قوة العمل 
العاطلة في 

المشاريع واألنشطة 
االقتصادية بالقطاع 

 . السياحي

إعداد وإطالق مواسم 

سياحية بالمحافظة للسياحة 

  والخارجية.الداخلية 
 متوسط

 السلطة المحلية

تشجيع االستثمار في البنية 
التحتية السياحية من خالل 
اطالق حزم دعم وتحفيز 

 . لالستثمار السياحي

 عاجل

السلطة المحلية 
لقطاع + ا

 الخاص

نافذة للتسويق  إطالق
تكون  السياحي،

متخصصة في الترويج 
والفعاليات لألنشطة 
  بالمحافظة. السياحية

 
 عاجل

السلطة المحلية 
القطاع + 

 الخاص

 


