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شــهد العالــم - منــذ منتصــف القــرن املاضــي ومــا بعــده - تســارعًا يف وتيــرة بنــاء ونمــو 

املناطــق الحــرة مــن حيــث عددهــا وأنواعهــا، وظهر هــذا بشــكل واضــح يف الــدول النامية 

ــة  ــة االقتصادي ــرة التنمي ــع وتي ــدف رف ــرة به ــق الح ــاء املناط ــت ىلع إنش ــي حرص الت

واالجتماعيــة للبلــد، مــن خــال ســعيها لتحقيــق جملــة مــن األهــداف االقتصاديــة 

واالجتماعيــة، حيــث رأت هــذه الــدول أن املناطــق الحــرة وســيلة ناجحة لجذب االســتثمارات 

األجنبيــة واملحليــة وتنميــة صادراتهــا وحصولهــا ىلع التكنولوجيــا الحديثــة واملتطــورة 

ــادة  ــك زي ــن ذل ــم ع ــة، وينج ــة الصعب ــن العمل ــا م ــادة إيراداته ــل وزي ــرص العم ــر ف وتوفي

ترابــط االقتصــاد املحلــي مــع االقتصــاد العاملــي وتحقيــق النمــو االقتصــادي املســتمر.

ــعى  ــذا تس ــر، ل ــي املباش ــتثمار األجنب ــكال االس ــن أش ــكًا م ــرة ش ــق الح ــر املناط وتعتب

معظــم الــدول الســيما الناميــة منهــا إلى جلــب هــذا النوع مــن االســتثمار باعتبــاره املحرك 

الرئيســي القتصاداتهــا يف وقــت تعجــز املــوارد املحليــة عــن تغطيــة النفقــات، وذلــك 

ــة،  ــة والجمركي ــز الضريبي ــازات كالحواف ملــا تقدمــه هــذه املناطــق مــن تســهيات وامتي

إضافــة إلــى العمالــة الرخيصــة نســبًيا، ممــا يمكنهــا مــن تحقيــق ميــزة تنافســية ذاتيــة.

ــض  ــراد بع ــا إي ــام، يمكنن ــكل ع ــرة بش ــق الح ــوم املناط ــراز مفه وإلب
التعريفــات التاليــة

ــة، تســمح فيهــا بعمليــات تجاريــة وصناعيــة  ُتعــّرف ىلع أنهــا: »جــزء مــن أراضــي الدول

مــع دول العالــم متحــررة مــن قيــود الجمــارك واالســتيراد والتصديــر والنقــد، ومــن هنــا كان 
تســميتها منطقــة حــرة« 1

وهــي أيًضــا: »املســاحة املقفلــة التــي تخــزن بهــا البضائــع ســواء كانــت تلــك املســاحة 

يف مينــاء بحــري أو جــوي أو كانــت داخليــة أو ىلع الســاحل حيــث تــرد إليهــا البضائــع ذات 
األصــل األجنبــي بقصــد إعــادة التصديــر أو إدخــال بعــض عمليــات إضافيــة عليهــا. 2

وعليــه فــإن املنطقــة الحــرة هــي مســاحة جغرافيــة محــدودة غيــر خاضعــة ألي حقــوق 

جمركيــة أو ضريبيــة باســتثناء املعامــات واملبــادالت غيــر القانونيــة حيــث يســمح فيهــا 

باســتيراد البضائــع األجنبيــة وتخزينهــا وإعــادة تصديرهــا دون أيــة قيــود.

توطئة عامة:

1 - عبد الرحمن فريد: املناطق الحرة، القاهرة: الشركة املصرية لفن الطباعة 1976 ص1
2 - عبد الرحمن فريد: املناطق الحرة، القاهرة: الشركة املصرية لفن الطباعة 1976 ص1
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 دور املناطق الحرة يف التنمية االقتصادية

ــدى األدوات  ــا إح ــن كونه ــرة م ــق الح ــه املناط ــذي تلعب ــر ال ــدور الكبي ــة وال ــي األهمي  تأت

االقتصاديــة التــي تســاهم يف تنميــة االقتصــاد املحلــي، و تعزيــز العاقــات الدوليــة، فنجد 

ــر  ــك ملــا لهــا مــن تأثي ــم و ذل ــت اهتمــام جــل دول العال أنهــا يف تطــور مســتمر كمــا نال

ايجابــي ىلع اقتصاداتهــا، فطبًقــا إلحــدى التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، 

فــإن الســبب الرئيســي النتشــار املناطــق الحــرة يف جميــع أنحــاء العالــم هــو إحــداث أكبــر 

عــدد ممكــن مــن فــرص العمــل مــن خــال جلــب االســتثمار األجنبــي ألجــل املســاهمة يف 

عمليــة التنميــة، كمــا تعمــل ىلع تحســين هيــكل االقتصــاد اإلقليمــي بالعنايــة باملناطــق 

ــات  ــن صناع ــك بتوطي ــة، وذل ــق املتخلف ــة للمناط ــة اإلقليمي ــق التنمي ــن طري ــة ع النائي

فيهــا ممــا يخلــق مركــًزا حضارًيــا يخفــف مــن مشــكلة الهجــرة الداخليــة للمــدن الكبــرى.

بعض وظائف املنطقة الحرة بشكل عام

1 - مناولة البضائع وتجارة النقل واالستيراد والتصدير

ــن  ــا بي ــم إجراؤه ــي يت ــع الت ــغ البضائ ــل وتفري ــال تحمي ــع أعم ــن جمي ــارة ع ــي عب وه

ــع يف  ــة البضائ ــاء؛ نظــًرا ملوقــع رصيــف الســفينة، ومناول الســفينة واألرض يف املين

منتصــف التدفــق، حيــث ترســو الســفينة يف الخــارج ويتــم نقــل البضائــع باســتخدام 

الصنــادل وخطــوط األنابيــب، ومناولــة حمــوالت الرســو، وتوضــع الســفينة مباشــرة ىلع 

الشــاطئ مثــل الرصيــف ملناولــة البضائــع.

كما تتم يف املنطقة الحرة أنشطة النقل البري داخل املدن وبين املحافظات.

2 - توفير املخازن

ُتعــد املســتودعات جــزًءا ال يتجــزأ مــن أي سلســلة إمــداد وتوريــد تابعــة لقطــاع التجزئــة 

المتــداد تأثيرهــا إلــى كل شــئ مــن التــزود باملــواد الخــام وإدارة املخــزون بكفــاءة إلــى 

ــة  ــلع املادي ــن الس ــمل تخزي ــا يش ــدد، بم ــاد امُلح ــاء يف امليع ــات العم ــل طلب توصي

قبــل بيعهــا أو توزيعهــا يف املســتودعات للتخزيــن اآلمــن، وتحديــد املســاحة التــي 

ــن  ــا ال ُيمك ــا، مم ــرة تخزينه ــوال فت ــغله ط ــذي تش ــكان ال ــلعة، وامل ــغلها كل س ستش

ــة للتخزيــن يف مــكاٍن آخــر بجانــب تلــك املنشــآت. تطبيقــه ىلع املنتجــات القابل
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3 - الصناعات الثقيلة 

ــوال  ــل رؤوس أم ــي تحم ــال الت ــن األعم ــوع م ــة كن ــات الثقيل ــرف الصناع ــا تع ــا م غالًب

ــل  ــول والنق ــق بالدخ ــا يتعل ــرة فيم ــق كبي ــاك عوائ ــال(، وهن ــة رأس امل ــرة )كثيف كبي

يشــير مصطلــح »الثقيلــة« إلــى أن املنتجــات التــي تنتجهــا شــركات الصناعــات الثقيلــة 

هــي صناعــات مثــل الحديــد، والنفــط، والفحــم، والســفن، ومــا إلــى ذلــك وقــد صممــت 

ــع  ــرة كمصان ــع الكبي املنطقــة الحــرة يف عــدن لتكــون بيئــة مناســبة إلنشــاء املصان

الحديــد، واألســمنت، ومصانــع زيــوت املحــركات، وغيرهــا مــن الصناعــات الثقيلــة.

4 - الصناعات الخفيفة 

وهــي التــي عــادة مــا تكــون أقــل كلفــة يف رأس املــال مــن الصناعــات الثقيلــة، وهــي 

أكثــر توجًهــا نحــو املســتهلك مــن الصناعــات املوجهــة نحــو األعمــال؛ ألنهــا تنتــج عادة 

ســلًعا اســتهاكية أصغــر يتــم إنتاج معظــم منتجــات الصناعــات الخفيفة للمســتخدمين 

النهائييــن وليــس كمــواد وســيطة الســتخدامها مــن قبــل الصناعــات األخــرى. عــادة مــا 

يكــون ملرافــق الصناعــات الخفيفــة تأثيــر بيئــي أقــل مــن تلــك املرتبطــة بالصناعــات 

الثقيلــة. لهــذا الســبب مــن املرجــح أن تســمح قوانيــن تقســيم املناطــق بالصناعــات 

الخفيفــة بالقــرب مــن املناطــق الســكنية.]1[

ــتخدم  ــي يس ــاط صناع ــي »نش ــة ه ــة الخفيف ــات ىلع أن الصناع ــد التعريف ــص أح ين

كميــات معتدلــة مــن املــواد املعالجــة جزئًيــا إلنتــاج عناصــر ذات قيمــة عاليــة نســبًيا 

لــكل وحــدة وزن«.

األحذيــة، واملابــس، واألثــاث،  الخفيفــة يف صنــع  للصناعــات  األمثلــة  وتشــمل 

املنزليــة. الكهربائيــة  واألجهــزة  االســتهاكية،  واإللكترونيــات 
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املنطقــة الحــرة بعــدن هــي منطقــة للتجــارة الحــرة يف اليمــن أقيمــت يف مدينــة عــدن، 

ــلع  ــارة يف الس ــة ىلع التج ــر الجمركي ــة وغي ــود الجمركي ــة القي ــة كاف ــى إزال ــدف إل وته

والخدمــات فيمــا بينهــا؛ لزيــادة حجــم التبــادل التجــاري ورفــع معــدالت النمــو االقتصــادي.

وقــد بــدأت إرهاصــات إنشــاء منطقــة حــرة يف ينايــر 1991م عندمــا عقــد مجلــس الرئاســة 

ــم  ــرار رق ــاع الق ــن االجتم ــدر ع ــدن، وص ــة ع ــترًكا يف مدين ــا مش ــوزراء اجتماًع ــس ال ومجل

)209( لعــام 1991م بشــأن إعــان مدينــة عــدن منطقــة حــرة، وإجــراءات إنشــاء هيئــة إلدارة 

املنطقــة الحــرة.

يف نيســان/ أبريــل 1991م صــدر القــرار الجمهــوري رقــم )49( لعــام 1991م بإنشــاء الهيئــة 

ــة  ــة، وذم ــخصية اعتباري ــة ش ــون للهيئ ــأن تك ــرار ب ــدد الق ــرة، وح ــق الح ــة للمناط العام

ماليــة مســتقلة، وتخضــع إلشــراف رئيــس الــوزراء مباشــرًة، ومركزهــا الرئيــس صنعــاء، كمــا 

حــدد مهامهــا بتولــي إدارة واســتثمار وتطويــر املناطــق الحــرة التــي يتــم إنشــاؤها يف أي 

منطقــة مــن مناطــق الجمهوريــة.

ــون املناطــق الحــرة رقــم )4( لعــام 1993م  ــل 1993م صــدر قان يف األول مــن نيســان/ أبري

ــمل  ــرة تش ــة ح ــه منطق ــى أحكام ــأ بمقتض ــه ىلع » أن تنش ــة من ــادة الثاني ــت امل ونص

مدينــة عــدن، ويتــم تطبيــق نظــام املنطقــة الحــرة فيهــا ىلع مراحــل، ويحــدد مجلــس 

الــوزراء بقــرار ينشــر يف الجريــدة الرســمية الحــدود الجغرافيــة للمنطقــة الحــرة واملواقــع 

التــي ســيبدأ فيهــا التطبيــق وتاريخــه«. 

ــام 1993م  ــم 65 لع ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــدر ق ــل 1993م ص ــان/ أبري يف 25 نيس

بشــأن املواقــع وحدودهــا الجغرافيــة التــي ســيبدأ فيهــا تطبيــق نظــام املنطقــة الحــرة 

ــاريع  ــة مش ــدن إلقام ــة ع ــا يف مدين ــد 15 موقًع ــرار تحدي ــن الق ــدن. وتضم ــة ع يف مدين

ــة  ــر املنطق ــة لتطوي ــة العام ــي وردت يف الخط ــات الت ــا للمقترح ــرة وفًق ــة الح املنطق

ــاًرا. ــة 32,348 هكت ــع قراب ــذه املواق ــاحة ه ــي مس ــغ إجمال ــدن، ويبل ــرة ع الح

مقدمة:

املنطقة الحرة –عدن الواقع والتحديات
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ــان  ــى كي ــا إل ــل يف تطويره ــدن تتمث ــرة بع ــة الح ــتقبلية للمنطق ــة املس ــت الرؤي كان

حديــث قائــم ىلع سلســلة مــن النشــاطات اعتمــاًدا ىلع ميــزة التنافســية؛ بحيــث تكــون 

ــر  ــا غي ــدن وبإمكانياته ــرة بع ــة الح ــي، فاملنطق ــي والدول ــتثمار املحل ــا لاس ــًزا جاذًب مرك

ــة متماســكة لتصميــم: ــا لصياغــة رؤي ــا فعلًي ــر أساًس املســتغلة توّف

• مركز عاملي شامل للنقل والعمل.

• جذب وخدمة مستثمرين إقليميين وعامليين.

• املساهمة بقوة يف ازدهار االقتصاد الوطني.

أنشــأت املنطقــة الحــرة بعــدن كانطاقــة لتجربــة املناطــق الحــرة بعمــوم اليمــن، وقــد 

كان الهــدف مــن إنشــائها هــو جعــل عــدن بالكامــل منطقــة حــرة؛ بحيــث تشــكل رافــًدا 

ــا لاقتصــاد الوطنــي وحاضنــة لاســتثمارات املحليــة والخارجيــة. قوًي

وبالفعــل بــدأت املنطقــة الحــرة تشــكل عامــل جــذب شــديد اإلغــراء لــرؤوس املــال اليمنية 

ــة  ــا املنطق ــي توفره ــة الت ــاءات الضخم ــا واإلعف ــن املزاي ــتفادة م ــة االس ــة؛ بغي واألجنبي

الحــرة، وقانونهــا الخــاص للمشــروعات االســتثمارية..

املزايا

• وجود ميناء خاص باملنطقة الحرة وهو ميناء الحاويات.

• حرية تحويل رأس املال املستثمر وأرباح املشروعات إلى الخارج.

• حرية اختيار مجال االستثمار والشكل القانوني للمشروعات.

• حرية تحديد أسعار املنتجات وهامش الربح.

• عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس املال املستثمر.

• عــدم وجــود حــدود ىلع جنســية رأس املــال حيــث يمكــن أن ينفــرد املســتثمر األجنبي 

أو يشــارك بأي نســبة يف االســتثمار. 

• منح املستثمرين األجانب تسهيات يف اإلقامة.

• منح العاملين األجانب تصاريح إقامة بناء ىلع طلب املشروع.
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اإلعفاءات

•  إعفــاء كافــة األصــول الرأســمالية ومســتلزمات اإلنتــاج الازمــة ملزاولــة نشــاط املشــروع مــن 

أيــة رســوم جمركيــة أو ضرائــب ىلع املبيعــات أو غيرهــا مــن الضرائــب طــوال فتــرة مزاولــة 

النشــاط، حتــى لــو اقتضــت طبيعــة النشــاط تواجدهــا بصفــة مؤقتــة خــارج املنطقــة الحــرة. 

ــة  ــة رســوم جمركي ــاد مــن أي ــى خــارج الب •  إعفــاء صــادرات وواردات املشــروع مــن وإل

ــوم  ــب أو الرس ــن الضرائ ــا م ــات أو غيره ــب ىلع املبيع ــت ضرائ ــواء كان ــب س أو ضرائ

ــاد. ــل الب ــا داخ ــول به املعم

• عــدم خضــوع املشــروع وأرباحــه للقوانيــن أو التشــريعات الضريبيــة أو الجمركيــة 

ــاط.  ــة النش ــرة مزاول ــوال فت ــاد ط ــل الب ــا داخ ــول به املعم

•  عــدم خضــوع واردات وصــادرات املشــروع مــن وإلــى خــارج البــاد إلــى إجــراءات جمركيــة 

أو قواعــد اســتيرادية عاديــة معمــول بهــا داخــل الباد.

• إعفاء واردات املشروع املحلية من الضرائب ىلع القيمة املضافة.

•  إعفــاء بضائــع الترانزيــت املحــددة الوجهــة مــن ســداد أيــة رســوم مقــررة ىلع الســلع 

الداخلــة والخارجــة. 

ــن  ــرة م ــق الح ــروعات املناط ــة بمش ــلع املنتج ــة للس ــات املحلي ــل املكون ــاء كام • إعف
ــاد(.  3 ــل الب ــة )داخ ــوق املحلي ــع للس ــة البي ــا يف حال ــة عليه ــوم الجمركي الرس

األهداف العامة للمنطقة الحرة عدن

• إنشاء املشروعات اإلنتاجية الصناعية التي يكون الهدف األساسي من إقامتها هو التصدير. 

• زيادة حصيلة الدولة من العمات األجنبية.

ــي  ــة التــي تعمــل ىلع ســد احتياجــات االســتهاك املحل ــام املشــروعات اإلنتاجي • قي

ــة. ــدال مــن االعتمــاد ىلع اســتيراد كل الســلع االســتهاكية واإلنتاجي ب

ــات الحديثــة  • اســتقطاب وجــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة والتــي تجلــب معهــا التقني

ــاج واإلدارة. يف اإلنت

 https://www.gafi.gov.eg/Arabic/StartaBusiness/InvestmentZones/Pages/FreeZones.aspx  - 3
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• املساهمة يف تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ــوازن  ــن الت ــوع م ــق ن ــرة، وخل ــة الح ــة للمنطق ــة حاضن ــدن كمدين ــة ع ــر وتنمي • تعمي

ــرى.  ــدن األخ ــن امل ــا وبي ــادي بينه ــي واالقتص االجتماع

• إيجــاد فــرص عمــل جديــدة، ورفــع مســتوى املهــارات الفنيــة واإلداريــة بمــا تســتحدثه 

مشــروعات املناطــق الحــرة مــن معرفــة فنيــة حديثــة وتكنولوجيــا متطــورة والحــد مــن 

مشــكلة البطالــة.

• تنشيط الصناعات املساندة.

• املساهمة يف زيادة الدخل الوطني وإعادة توزيعه. 

ــاق  ــاول االلتح ــي تح ــة الت ــة املحلي ــوذج للصناع ــون نم ــة تك ــات منتج ــاد صناع • إيج

ــة. ــوق الخارجي بالس

أسباب اختيار عدن كمنطقة حرة

تتوافــر يف عــدن أســباب ال تتوافــر مجتمعــة يف أي مــكان يف األقاليــم جعلتهــا مناســبة 

تماًمــا لتكــون منطقــة حــرة، منهــا ىلع ســبيل املثــال ال الحصــر:

• موقع جغرايف مميز.

•  مدخل طبيعي إلى امليناء بعمق يصل إلى 40 متًرا بقنوات سهلة التعميق.

•  تسهيات إرشاد لسفن عالية التطور والتقنية للماحة.

•  وفرة يف مساحات األرض تقدر بـ 325 كم2 صالحة للتوسعة والتنمية.

ــاون  ــس التع ــات مجل ــوار اقتصادي ــتهلك يف ج ــون مس ــم 200 ملي ــة تض ــواق نامي •  أس

ــابهة. ــرى مش ــة أخ ــوار دول إقليمي ــاًعا وج ــارعة اتس ــي املتس الخليج

•  تســهيات ومرافــق تخزينيــة وتوزيعيــة مائمــة للتعامــل مــع أفريقيــا والبحــر األحمــر 

والخليــج العربــي.

•  وفرة املوارد البشرية املحلية منخفضة التكلفة نسبًيا وغيرها من املميزات.

ــم إنشــاء  ــة املنطقــة الحــرة فقــد ت ــد مــن دور وفاعلي ــئ للتعضي ولضــرورة وجــود املوان

مؤسســة موانــئ خليــج عــدن بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 61 لســنة 2007م والــذي حلــت 

بــه مؤسســة موانــئ خليــج عــدن محــل مصلحــة املوانــئ اليمنيــة يف عــدن.
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تلخيص للمشكلة

بــدأت املنطقــة الحــرة بتلقــي الضربــات التــي أعاقــت تحقيقهــا للهــدف الــذي أنشــأت من 

أجلــه، وكانــت بعــض هــذه الصدمــات عبــارة عــن حــوادث أمنيــة أثــرت ىلع عملهــا وكانــت 

بعضهــا عبــارة عــن قــرارات مــن مجلــس الــوزراء - الــذي تتبعــه املنطقــة الحــرة - تمثلــت 

يف حرمانهــا مــن أهــم امتيازاتهــا وهــو مينــاء الحاويــات الــذي صــدر يف عــام 2004م قــرار 

بســحبه مــن املطقــة الحــرة وتســليمه لــوزارة النقــل، وقــد تلتــه عــدة قــرارات أخــرى.

كمــا كان بعضهــا عبــارة عــن تصرفــات فرديــة تمثلــت يف البســط العشــوائي ىلع أراضــي 

الدولــة الواقعــة يف حــرم املنطقــة الحــرة، وال ننســى تعــدد الجهــات األمنيــة واإلداريــة 

التــي تعمــل داخــل املنطقــة الحــرة.

املنهجية

تعتمــــد منهجيــــة هــــذه الورقــة ىلع املقابــات امليدانيــة، واملصــادر املكتبيــة، وتلك 

املتاحة ىلع االنترنت، حيـــث تـــم إجـــراء عـدد مـــن اللقاءات النوعيـة مـــع كوادر املنطقة 

الحــرة، ورؤســاء أقســامها، وعـــدد مـــن رجــال األعمال وأصحاب املشــاريع االســتثمارية إلـــى 

جانـــب مقابــات أخـــرى تـــم إجراؤهــا باالتصال عبــر اإلنترنت.

ركـــزت املقابات ىلع جمـــع املعلومات واآلراء حـــول ماهيـــة املشاكل التـي تعاني منهـا 

املنطقــة الحــرة، ومـــدى انعـــكاس ذلـــك ىلع البيئة االســتثمارية يف الباد إلـــى جانـــب 

البحـــث عـن الحلـول، والبدائـل الواقعيـــة ملعالجة تلك املشاكل، وتنوعـت املصادر األخرى 

بيـــن التقاريـــر، والدراسـات الســـابقة، واملقاالت التـي تتنـــاول اقتصاديات املنطقة الحرة.
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األهداف

تهدف الورقة إلى:

• تسليط الضوء ىلع أهمية املنطقة الحرة كرافعة اقتصادية للباد.

• تحديــد املشاكل التــي تعاني منهــا والصعوبات التي تواجهها. 

• وضع تصور عام لبعض الحلول املقترحة.

الوضع الراهن للمنطقة الحرة بعدن4 

ــم  ــون رق ــص القان ــاء ىلع ن ــرة بن ــة الح ــاء املنطق ــن إنش ــا - م ــا ذكرن ــدف - كم  كان اله

4 لســنة 1993م بشــأن املناطــق الحــرة هــو جعــل عــدن بالكامــل منطقــة حــرة ويطبــق 

ــج.  عليهــا نظــام املناطــق الحــرة بالتدري

إال أنهــا ومنــذ نشــأتها يف العــام 1993م وحتــى اآلن واجهــت العديــد مــن الصعوبــات التــي 

ــا بهــا، ونتــج عــن ذلــك عجزهــا عــن اســتكمال  ــذي كان منوًط أعاقــت قيامهــا بدورهــا ال

ــا  ــي يطلبه ــات الت ــم الخدم ــن تقدي ــا ع ــل وعجزه ــداف، ب ــن أه ــه م ــن أجل ــت م ــا قام م

املســتثمرون ســواء أصحــاب املشــاريع العاملــة يف نطــاق اختصاصهــا أو الجديــدة التــي 

ترغــب يف االســتثمار فيهــا.

ونورد - فيما يلي - بعًضا من هذه املشاكل واملعوقات:

1 - حادثتــي تفجيــر املدمــرة األمريكيــة يــو إس إس كــول قبالــة مينــاء عــدن تشــرين األول/ 

أكتوبــر 2000م ثــم ناقلــة النفــط الفرنســية ليمبــورغ يف املــكا ســنة 2002م.  5

فقــد كان عــدد الحاويــات املناولــة يف مينــاء الحاويــات 450000 أربعمائــة وخمســون 

ألــف حاويــة ترانزيــت يف الســنة ليصبــح بعــد هاتيــن الحادثتيــن 10000 حاويــة فقــط، 

4 -  حول أنشطة املطقة الحرة التحديات واملعالجات، علوي باهرمز،مدير االستثمار يف املنطقة الحرة 
سابقا ومستشار محافظ عدن.

5 -  إحصائية مناولة الحاويات 2000م2013-م – املنطقة الحرة-عدن.
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وذلــك عائــد ألســباب كثيــرة أبرزهــا ارتفــاع تكاليــف التأميــن ىلع الحاويــات املتجهــة 

صــوب مينــاء عــدن.

2 - صــدور القــرار الجمهــوري رقــم 61 لســنة 2007م بإنشــاء مؤسســة موانــئ خليــج عــدن 

والــذي آلــت – بموجــب املــادة 4 منــه - إدارة مينــاء عــدن للحاويــات مــن املنطقــة الحــرة 

إلــى مؤسســة موانــئ خليــج عــدن التابعــة لــوزارة النقــل.

نبذة عن محطة عدن للحاويات )ميناء الحاويات(:

تــم بنــاء محطــة عــدن للحاويــات الســتيعاب ســفن الحاويــات الضخمــة، وتــم افتتــاح 

املحطــة يف آذار/ مــارس 1999م، وتوفــر املحطــة خدمــات مناولــة الحاويــات مــن الدرجة 

األولــى.

تقــع محطــة عــدن للحاويــات ىلع الشــاطئ الشــمالي ملينــاء عــدن الداخلــي، وتقــوم 

املحطــة بمناولــة بضائــع الترانزيــت وحاويــات واردات وصــادرات الســوق املحليــة، 

ــاذي )16(  ــق مح ــر بعم ــي )710( مت ــا اإلجمال ــغ طولهم ــيين يبل ــة مرس ــك املحط وتمتل

متــًرا ىلع مســتوى الصفــر. يمكــن للمرســيين اســتقبال ســفن حاويــات بطــول إجمالــي 

350 متــًرا، كل مرســى مجهــز بســبع  جســريه اثنــان نــوع ليبهــر بقــدرة رفــع )65( طًنــا 

بوجــود االســبريدر )تــم دخولهمــا الخدمــة يف العــام 2012م(، ويمكنهمــا الوصــول إلــى 

مســافة )60( متــًرا مــن مقدمــة الرصيــف أي مــا يعــادل )22( صًفــا أفقًيــا مــن الحاويــات 

ــا  ــع )40( طًن ــدرة رف ــي بق ــزي – ريجاين ــوع فانت ــات ن ــدد )5( رافع ــفينة، وع ىلع الس

بوجــود االســبريدر )تــم تركيــب أربــع منهــا يف 1999م - إحداهــن تــم إزالتهــا يف 

تشــرين الثانــي/ ينايــر 2020م- والخامســة تــم تركيبهــا يف عــام 2002م(، يمكنهــا أن 

تصــل إلــى مســافة )52( متــًرا مــن مقدمــة الرصيــف أي مــا يعــادل )18( صًفــا أفقًيــا مــن 

ــفينة. ــات ىلع الس الحاوي

تغطــي مســاحة خــزن الحاويــات مســاحة إجماليــة قدرهــا 45 هكتــاًرا، وتوفــر الســاحة 

ــات،  ــن الحاوي ــدة )Block( م ــدد )31( وح ــدم لع ــاحة x 20 6636 ق ــة بمس ــقوق أرضي ش

ــة. ــات عمودي ــاع )3( و )4( رص ــة بارتف ــة نمطي ــتيعابية )19.477( حاوي ــة االس ــغ الطاق وتبل

تمتلــك محطــة عــدن للحاويــات أســطوال مــن معــدات ســاحة الخــزن املتمثلة بعــدد )16( 

رافعــة مطاطيــة )RTG(، وعــدد )29( قاطــرة، و)65( مقطــورة بريــة، وكذلــك )2( رافعــات 

حاويــات فارغــة، و)رافعتيــن( متحركتيــن للحاويــات املمتلئــة )Reach Stackers(، وعــدد 

)9( رافعــات شــوكية.
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تســتوعب الســاحة التخزينيــة عــدد )269( نقطــة تبريــد لربــط الحاويــات املثلجــة يف 

ــات  ــدن للحاوي ــة ع ــة ملحط ــاحة الخلفي ــد يف الس ــا يوج ــة. كم ــن منفصل ــدة تخزي وح

محطــة شــحن وتفريــغ الحاويــات )CFS( خاصــة بشــحن وتفريــغ وخــزن البضائــع 

ــار. ــزة لإليج ــدة وجاه ــب مع ــوي ىلع مكات ــر وتحت ــرx 48 مت ــاحة 97 مت ــتركة بمس املش

 تمتلــك محطــة عــدن للحاويــات محطــة خاصــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة قــادرة ىلع 

ــة  ــك محط ــاوات(، وكذل ــدرة )14.7 ميج ــاعة بق ــدار الس ــة ىلع م ــة كهربائي ــد طاق تولي

معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، وموقــع لصيانــة الحاويــات املبــردة، ومرافــق للصيانــة 

والغســيل، كمــا تشــغل املحطــة أســطوال مــن ســيارات الخدمــة، والصيانــة، وســيارات 

ــا بعمليــة تحديــث لبنيتهــا التحتيــة وكــذا املعــدات  الطــوارئ، وتقــوم املحطــة حالًي

ــة إضافيــة 6.  والعمليــات لتوفيــر قــدرة مناول

املشاكل الناجمة عن قرار سحب ميناء الحاويات من املنطقة الحرة

ــرض أن  ــن املفت ــرة كان م ــدات كبي ــرة عائ ــة الح ــرار ىلع املنطق ــذا الق ــوت ه ــد ف لق

ــا. ــة فعلًي ــتثمارية القائم ــاريع االس ــل املش ــة وتموي ــرة إلقام ــة الح ــا املنطق توجهه

ــق  ــذا املرف ــن إدارة ه ــرة م ــدات كبي ــل ىلع عائ ــرة تحص ــة الح ــت املنطق ــث كان حي

الحيــوي، فقــد وصلــت مناولــة الحاويــات فيــه إلــى أكثــر مــن 250000 مائتيــن وخمســين 

ألــف حاويــة يف العــام 2004م مقارنــة بـ 50000 خمســين ألــف حاوية يف العــام 1999م، 

وبهــذا القــرار فقــدت املنطقــة الحــرة هــذا الرافــد املالــي الهــام، ممــا أصــاب قدرتهــا 

ىلع القيــام بواجباتهــا يف مقتــل.

والغريــب أن هــذا التوجــه قــد ُكــّرس بالقانــون رقــم 23 لســنة 2013م بشــأن املوانــئ 

ــذي نــص يف مادتــه الثامنــة ىلع أن تتولــى ســلطة املوانــئ املختصــة  البحريــة وال

ــق  ــل أو تتعل ــة تتص ــاط أو خدم ــئ أو أداء أي نش ــات املوان ــم خدم ــا تقدي دون غيره

باملينــاء، ممــا يثيــر التســاؤل -بإلحــاح -عــن ســبب هــذه السياســات التــي تمــارس مــن 

مجلــس الــوزراء تجــاه املنطقــة الحــرة.

ــدن  ــاء ع ــرم مين ــد ح ــأن تحدي ــنة 2021م بش ــم 29 لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــدور ق 3 - ص

ــة. ــاحاته التطويري ومس

حيــث اعتبــرت فيــه كافــة املســاحات املائيــة واألرضيــة املحاذيــة للمينــاء جــزًءا مــن 

املخطــط التطويــري للمينــاء املقــر وفًقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )433( لعــام 2006م، 

  http://portofaden.net/ar/site/page/28?slug=%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D98%A%D8%AE - 6
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كمــا كلــف القــرار اللجنــة الوزاريــة املشــكلة بموجب القــرار رقــم )1( لعــام 2014م ملتابعة 

تنفيــذه، ومتابعــة اإلجــراءات القانونيــة الازمــة إللغــاء التراخيــص املمنوحــة مــن إدارة 

املنطقــة الحــرة – عــدن، للشــركات االســتثمارية إلقامــة مشــاريع ىلع املســاحات 

املائيــة واألراضــي املحاذيــة ملينــاء عــدن. 

ــا  ــروًعا مزمًع ــا و36 مش ــروًعا قائًم ــن 370 مش ــر م ــت أكث ــا حرم ــرارات ومثياته ــذه الق ه

إقامتــه6  مــن امليــزات التــي تقدمهــا املنطقــة الحــرة كمــا حرمــت املنطقــة الحــرة مــن 

املداخيــل التــي كانــت ســتحصل عليهــا إذا مــا قدمــت خدماتهــا لهــذه املشــاريع.

ــرة  ــة الح ــي املنطق ــا أراض ــارات ومنه ــي وعق ــن أراض ــة م ــاك الدول ــدي ىلع أم 4 - التع

عــدن.

5 - تعدد األجهزة األمنية التي تتعامل مع امليناء والجمرك.

6 - عــدم قــدرة الهيئــة ىلع تقديــم تســهيات للمســتثمرين الراغبيــن يف جعــل عــدن 

مركــًزا ألعمالهــم.

7 - التدخــات املســتمرة يف عمــل املنطقــة الحــرة مــن قبــل الجهــات الرســمية األخــرى 

ممــا أضعــف نظــام النافــذة الواحــدة يف املنطقــة الحــرة عــدن.

8 - تراجع االستثمارات الصناعية والتخزينية يف املنطقة الحرة.

9 - املشاريع السكنية يف املنطقة الحرة عدن.

ىلع الرغــم مــن االنتقــادات التــي طالــت املنطقــة الحــرة بســبب صرفهــا أراِض تابعــة 

إلشــرافها لشــركات عقاريــة لتقيــم عليهــا مشــروعات ســكنية فقــد عــارض الكثيــر هــذا 

التوجــه مــن منطلــق ان انشــاء مــدن ســكنية ىلع أراضــي املنطقــة الحــرة يتعــارض 

ــك  ــا ش ــتثمار، ف ــذب االس ــو ج ــرة وه ــة الح ــه املنطق ــأت ألجل ــذي أنش ــدف ال ــع اله م

ــر فــرص للعمــل ويســاهم يف  ــا يوف ــر اســتثمارا خاق ــاء ســكنية اليعتب أن إنشــاء أحي

ــاء واألنشــطة التــي مــن  ــة الصعبــة فهــذه األحي االســتقطاب الدائــم واملتجــدد للعمل

املتوقــع أن تعمــل بداخلهــا بالبقــاالت واألفــران واملستشــفيات واملحــات وغيرهــا لــن 

تكــون بــأي حــال مــن األحــوال خاضعــة لقوانيــن املنطقــة الحــرة وســتخرج املنطقــة 

التــي انشــأت عليهــا هــذه األحيــاء مــن ســلطة وقانــون املنطقــة الحــرة لتدخــل ضمــن 

ــرة  ــة الح ــة للمنطق ــي التابع ــآكل األراض ــذا تت ــات وبه ــة والبلدي ــلطة اإلدارة املحلي س

لتصبــح أحيــاء ســكنية بــدال مــن أن تصبــح بيئــة اســتثمارية صناعيــة أوخدميــة. إال إن 

مؤيــدي هــذا التوجــه مــن كوادراملنطقــة الحــرة لديهــم مــا يبــرره.

7 - اإلدارة العامة لخدمات االستثمار- املنطقة الحرة-عدن.
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ــم  ــد ت ــنة 2009 م ق ــم 24 لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــه وبموج ــردون بأن ــث ي حي

تعديــل وصــف املنطقــة العاشــرة ) J ( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 65 لســنة 1993م 

ــة. ــة والخدمي ــكنية والتجاري ــاريع الس ــاط املش ــة نش ــمح بإضاف لتس

وقبــل ذلــك يســتندون إلــى الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 4 لســنة 1993م التــي 

ــادة 33  ــازت يف امل ــي أج ــنة 1999م، والت ــم 295 لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــدرت بق ص

للمنطقــة الحــرة إقامــة مشــاريع اإلســكان، والتــي تتمثــل يف املــدن الســكنية 

ــاوالت. ــال املق ــة، وأعم ــات اإلداري ــكنية، واملجمع ــات الس ــة، واملجمع املتكامل

ــدر بـــ  ــاحة تق ــع يف مس ــروًعا تق ــي 53 مش ــكنية حوال ــاريع الس ــدد املش ــغ ع ويبل

    .) J ( 9,070,663 متــًرا مربًعــا معظمهــا يف قطــاع

10 - عدم توافر املستودعات التي تلبي الحاجة التخزينية للمنطقة الحرة. 

ــرة  ــة الح ــوض باملنطق ــا يف النه ــب دوًرا حيوًي ــن أن يلع ــاط يمك ــم نش ــم أن أه رغ

عــدن هــو النشــاط التخزينــي، والــذي يجعــل مــن املنطقــة الحــرة عــدن مركــًزا لتخزيــن 

البضائــع، وإعــادة تصديرهــا إلــى األســواق املســتهدفة إال أن املنطقــة الحــرة ال توجــد 

فيهــا مخــازن معــدة لهــذا الغــرض.

ولذلــك فمــن املفيــد للجهــات املعنيــة يف املنطقــة الحــرة أن تعيــد ترتيــب 

ــب ان  ــرى، ويج ــرة األخ ــق الح ــع املناط ــرس م ــس الش ــذا التناف ــل ه ــات يف ظ األولوي

ــد مــن  ــات لجــذب مزي ــاء الحاوي ــاء مســتودعات تســاعد مين ــب اهتمامهــا ىلع بن ينّص

ــع  ــادة توزي ــة؛ إلع ــوري يف املنطق ــاء مح ــدن كمين ــاء ع ــتخدام مين ــتثمرين؛ الس املس

ــتهدفة. ــواق املس ــع لألس البضائ

ــة فــإن نشــاط التخزيــن يف  ــواع أنشــطة املناطــق الحــرة املماثل ــد اســتعراض أن وعن

ــك  ــطة، وكذل ــل األنش ــن مجم ــكل %70 م ــًا يش ــي مث ــارة دب ــي بإم ــل عل ــة جب منطق

الحــال بالنســبة إلــى املناطــق مثــل صالــة واملزيونــة يف ســلطنة عمــان، وجيبوتــي 

فــإن أنشــطة التخزيــن تشــكل أكثــر مــن %60 مــن أنشــطتها. 

وللعلــم فــإن املنطقــة الحــرة تتميــز بكونهــا بيئــة اســتثمارية، ولهــذا ال تمنــح تمّلــًكا 

ــة  ــروط معين ــق ش ــاريعهم وف ــاء مش ــتثمرين إلنش ــر األرض للمس ــل تؤج ــي، ب لألراض

ــادر ىلع  ــر ق ــه آلخ ــص ومنح ــاء الترخي ــن إلغ ــر فيمك ــروع وإذا تعث ــذ املش ــن تنفي تضم

ــح نجــاح أنشــطة  ــا لصال ــك تكــون العمليــة متجــددة دائًم تنفيــذه بصــورة أنجــح وبذل

ــرة. ــة الح املنطق

http://althawrah.ye/archives/74763    8 -   راجع اللقاء الصحفي مع رئيس املنطقة الحرة السابق

8



16 ورقة سياسيات عامة حول أنشطة املنطقة الحرة بعدن والصعوبات التي تعيق عملها

بعض الحلول املقترحة 

يف مجال استرداد الهيئة مليناء الحاويات:

1 - ينبغــي أن يقــوم مجلــس الــوزراء بإعــادة النظــر يف  القــرار القاضــي بســحب مينــاء 

الحاويــات مــن املنطقــة الحــرة ونقــل صاحيــة إدارتــة لجهــة خاضعــة لــوزارة النقــل 

ــوزراء  ــس ال ــع مجل ــة تتب ــم أن الهيئ ــة بحك ــذه منطقي ــر ه ــادة النظ ــور أن إع . ويتص

مباشــرة ولذبلــك فهــو املعنــي بمراجعــة وتقييــم قراراتــه تجاههــا .

ــور - ىلع  ــراره املذك ــر يف ق ــادة النظ ــس إع ــذر املجل ــال تع ــن -يف ح ــد يتعي ق  - 2

ــرار . ــذا الق ــي ه ــس يلغ ــه املجل ــرار من ــتصدار ق ــعي الس ــرة الس ــة الح املنطق

ــا يمكــن ان تتقــدم املنطقــة الحــرة بدعــوى للقضــاء اإلداري هــذا القــرار. كمــا  كم  - 3

يمكنهــا أيضــا أن تســعى الســتصدار قــرار جمهــوري يلغيــه ويعيــد لهــا ســلطتها ىلع 

املينــاء. فلــن تتمكــن منطقــة حــرة مــن العمــل بــدون مينــاء يدعــم أنشــطتها ويكمــل 

دورهــا بحيــث تكــون قــادرة ىلع اســتثمار عائداتــه يف تمويــل مشــاريعها.

وال ننســى أن املنطقــة الحــرة  هــي الجهــه التــي قامــت يف بدايــة عملهــا بإنشــاء 

محطــة الحاويــات وذلــك بالتعاقــد مــع الشــركات املختصــة )يمــن فســت ثــم بــي إس 

إيــه ( لبنــاء  املينــاء الــذي صمــم  لخدمــة و لتلبيــة حاجــة املنطقــة الحرة إلى تدشــين 

وتدعيــم تجارتــي الترانزيــت والتخزيــن اللتيــن تعتبــران مــن أهــم أنشــطة املنطقــة 

ــال  ــو الح ــا ه ــا كم ــاءا محلي ــح مين ــس ألن ليصب ــم، ولي ــكان يف العال ــرة يف أي م الح

عليــه اآلن.

يف مجال استرداد املنطقة الحرة ألراضيها:

1 - يجــدر بالهيئــة أن تحصــر األراضــي التابعــة لهــا، والتــي تــم التعــدي عليهــا، 

ــة  ــة والنيابي ــات األمني ــى الجه ــا إل ــع قضاي ــة ورف ــراءات القانوني ــتكمال كل اإلج واس

والقضائيــة ضــد املعتديــن ســواء كانــوا مؤسســات أو أفــراد، وكذلــك نشــر إعانــات 

ــة. ــورة دوري ــة بص تحذيري

2 - التمســك بالقانــون وإلغــاء أي مشــاريع تــم الترخيــص لهــا، ولــم تتــم أي خطــوات 

تنفيذيــة بحســب قــرار املوافقــة األوليــة، وســحب األراضــي املمنوحة لهذه املشــاريع؛ 

حتــى ال تقــع ضمــن عمليــات املتاجــرة باألراضــي.
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يف املجال األمني:

1 - تعزيــز قــدرات الــذراع األمنــي للهيئــة املمثلــة بشــرطة املنطقــة الحــرة، ومنحهــا 

ــة أراضــي املنطقــة الحــرة، وتنظيــم عمليــة الدخــول والخــروج مــن  صاحيــات حماي

وإلــى مواقعهــا.

2 - تقليص عدد الجهات األمنية العاملة يف ميناء املنطقة الحرة.

يف املجال اإلداري:

ــاهم يف  ــتودعات تس ــن املس ــدد م ــاء ع ــة لبن ــوال الازم ــر األم ــل ىلع توفي 1 - العم

ــة  ــيعطي دفع ــد س ــم، وبالتأكي ــن بضائعه ــتثمرين يف تخزي ــات املس ــة احتياج تلبي

ــدة. ــة جي ــوارد مالي ــة بم ــيرفد الهيئ ــرة وس ــة الح ــطة املنطق ــة ألنش قوي

ــة،  ــم الفني ــع قدراته ــل رف ــن أج ــة؛ م ــي الهيئ ــيطية ملوظف ــل دورات تنش 2 - عم

ــر  ــم بآخ ــرة، وتزويده ــق الح ــاد املناط ــص اقتص ــا يخ ــد فيم ــكل جدي ــم ب وتزويده

اإلحصائيــات واملعلومــات للمناطــق املماثلــة، بحيــث يســتطيع املوظــف أن يتعامــل 

ــر. ــاءة أكث ــن بكف ــتثمرين املحتملي ــع املس م

3 - يجــب العمــل ىلع حــل اإلشــكال فيمــا يخــص مينــاء املنطقــة الحــرة، وإنهــاء عملية 

االزدواج يف وظيفتــه، بحيــث تخضــع كل أنشــطته لقانــون املناطــق الحــرة يف ظــل 

تحــول تبعيتــه إلــى جهــة ليــس لهــا عاقــة بتنفيــذ قانــون املناطــق الحــرة.

4 - تفعيــل إعــداد الخطــط لعمــل املنطقــة الحــرة بحيــث يكــون نشــاطها وفــق خطــط 

مدروســة وضــرورة متابعــة تنفيــذ هــذه الخطــط.
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الخاتمة:

ا مــن تذكيــر رئاســة مجلــس الــوزراء بــأن املنطقة الحــرة تتبعــه مباشــرة بموجب  ال نجــد ُبــدًّ

املــادة الرابعــة مــن القــرار الــذي أنشــأت بموجبــه، وهــو القــرار رقــم 4 لســنة 1993م، كمــا 

ــاعدتها يف  ــا، ومس ــادة تأهيله ــل ىلع إع ــرة، والعم ــة الح ــان املنطق ــه احتض ــب ب نهي

الخــروج مــن أزمتهــا الحاليــة إذ سيشــكل هــذا التوجــه اســترداد املنطقــة الحــرة لدورهــا 

كرافــد مهــم مــن روافــد االقتصــاد الوطنــي، يســاهم يف اســتقطاب رؤوس األمــوال 

ــة. ــة واألجنبي ــتثمارات املحلي واالس

بالتأكيــد ســتكون هنــاك صعوبــة يف بدايــة تنفيــذ حزمــة اإلجــراءات لتحســين األداء لكــن 

ليــس هنــاك مــن حلــول أخــرى ســوى أن نبــدأ املعالجــات وتقديــم حلــول ذاتيــة مــن أجــل 

املصلحــة العامــة.

إن العوائــد مــن تقديــم خدمــة جيــدة للمســتثمرين ومســتخدمي موانــئ عــدن ســتكون 

ــا  ــا فيه ــة بم ــة االقتصادي ــين الحال ــتعمل ىلع تحس ــام، وس ــكل ع ــع بش ــرة للمجتم كبي

البنــى التحتيــة للمدينــة، وكلمــا تــم جــذب أكبــر عــدد ممكــن مــن املســتثمرين كلمــا زادت 

العوائــد االقتصاديــة، لذلــك العالــم يتنافــس يف جــذب االســتثمارات عــن طريــق تقديــم 

املزيــد مــن التســهيات.
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