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نح��ن يف مطلع عام جديد. وال�س���وؤال الذي يطرح نف�سه بقوة، على اجلميع 
دون ا�ستثناء، يف هذه الظروف، هو: اليمن اإلى اأين؟ خا�سة يف ظل املعطيات 

املعقدة والتجارب القا�سية التي عا�سها ويعي�سها الوطن.
واحلقيق���ة اأن اجلواب لي�س م�ساألة �سهلة؛ لكن���ه لي�س مهمة م�ستحيلة؛ فقد 
اأثبت���ت جتاربن���ا املا�سية، مبا حفلت به م���ن �سعوبات وحتدي���ات ا�ستثنائية، 
اأن اإرادة ال�سع���ب اليمن���ي اأقوى من كل ذل���ك، وحكمة اأبنائ���ه كانت و�ستظل 
ط���وق النجاة للتغلب عل���ى كافة التحديات وجتاوزها، باجت���اه حتقيق الآمال 

والتطلعات يف بناء اليمن اجلديد ودولته املدنية احلديثة.
ه���ذا الكالم لي����س من قبيل جتميل الواقع اأو ت�سطي���ح الأمور، فلن يقبل اأي 
ف���رد من���ا اأو طرف حزبي اأو �سيا�س���ي اأو اجتماعي اأن نفق���د فر�ستنا املتاحة 
والقائم���ة لبن���اء الوطن، واملعاجلة احلقيقية مل�سكالت���ه،  والتقدم يف �سناعة 

امل�ستقبل الأف�سل جلميع اليمنيني، ولكّل اليمن.
الأم���ل والثقة يف ه���ذا ال�سعب العريق ل���ن تتبدل. و�سيفاج���ئ العامل، وقبل 
ذل���ك نف�سه، مب���ا ل يتوقعه اجلمي���ع. و�ستتجل���ى اإراداته القوي���ة يف مواجهة 
املح���ن والتحديات وال�سعاب، مهما كانت تعقيداته���ا، وقدرته على اأن يكون 
مب�ستوى التحدي، يف بناء الوط���ن الواحد، والتكاتف حلل م�ساكله احلقيقية 
يف اجلوان���ب القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعي���ة وغريها، و�سناعة اليمن 

اجلديد املزدهر والقوي.
علين���ا اأن ن�ستفي���د ونتعلم م���ن جتارب الأح���داث املا�سي���ة، وجنرتح منها 
الأف���كار واحلل���ول املبتك���رة، للحفاظ على ه���ذا الوطن، ال���ذي نفخر جميعا 
بانتمائنا اإليه. و�سيكون �سف���ر التاريخ �ساهدا حيا ومن�سفا مو�سوعيا خالدا 
لكل من �ساه���م يف جتنيب الوطن واأبنائه ماآلت التمزق. وباملقابل لن يرحم 
من ت�سرف بعك�س ذلك، وت�سبب يف تفويت الفر�س املتاحة لل�سري يف الجتاه 

ال�سحيح وال�سليم للنهو�س والزدهار.
نحن نوؤمن اأننا ق���ادرون اأن ن�ستلهم املا�سى، لبناء احلا�سر، و�سق الطريق 

نحو امل�ستقبل، والنهو�س بوطننا على قاعدة ال�سراكة وامل�سوؤولية، لكي نعي�س 
ف���ى اأم���ن واأمان ورخاء، وال�س���ري بخطى ثابتة على طري���ق التنمية واحلداثة 
والدميقراطي���ة والعدالة الجتماعية، بحيث تكون حقًا لكل مواطن يف الوقت 

الراهن ولالأجيال القادمة.
انطالق���ا من ذلك، ف���اإن التوافق الوطن���ي وتعزيز ال�سراك���ة احلقيقية بني 
جمي���ع الأط���راف والقوى واملكون���ات ال�سيا�سي���ة والجتماعية، ه���و الأر�سية 
املطلوب���ة للنجاح يف جت���اوز الأو�ساع الراهنة، وم�سارك���ة اجلميع يف �سياغة 

وبناء امل�ستقبل املن�سود.
اليم���ن ملك للجميِع، وم�سوؤولية احلفاظ عليه وتقدمه تقُع على عاتق جميع 
اأبنائ���ه، لن�ستظ���ل يف وطن لي�س فيه منت�سر اأو مه���زوم؛ بل يكون اليمن، من 

�سماله اإلى جنوبه، ومن �سرقه اإلى غربه، هو املنت�سر الأ�سا�سي.
لق���د كان موؤمتر احل���وار الوطني حمطة تاريخية هام���ة، ومثلت خمرجاته 
خارط���ة طريق وا�سح���ة للتوجه �س���وب حتقي���ق غاياتنا اجلامع���ة يف الأمن 
وال�ستق���رار واحلي���اة الكرمي���ة، وحتريك عنا�س���ر الق���وة القت�سادية التي 
تزخ���ر به���ا بالدنا من ثروات طبيعي���ة وفر�س ا�ستثماري���ة واعدة يف خمتلف 
القطاعات واملج���الت بجميع مناطق الوطن، بج���ذب وت�سجيع ال�ستثمارات 
املحلي���ة والأجنبية، لينع���م املواطن اليمني بخريات ب���الده وي�ستفيد منها يف 

الوقت احلا�سر، له ولالأجيال املتعاقبة.
وم���ع ذلك، وبرغم كل ما اأعقب موؤمتر احلوار م���ن اأحداث مازالت اآثارها 
قائم���ة، ف���اإن املجال ل ي���زال متاحًا لبدء �سفح���ة جديدة عنوانه���ا ال�سراكة 
والتالحم وال�سطفاُف الوطني العري�س الذي ي�سمُن بناَء امل�ستقبِل اجلديد 
الواعد لل�سعب والوطن، بعيدا عن ال�سعارات واملزايدات التي لن تنتج حلوًل، 
ول توؤ�س����س لإح���داث تغي���ري حقيق���ي يراعي م�سال���ح اليمني���ني جميعا دون 

ا�ستثناء.
نح���ن نثق ونوؤمن باأنن���ا �سنتجاوز كل التحديات، كم���ا جتاوزنا مثيالتها بل 

واأ�سعب منها من قبل. 

اليم�ن ال�ذي نري�د...

أول الكالم

برغم كل ما أعقب مؤمتر احلوار من أحداث 
مازالت آثارها قائمة، فإن املجال ال يزال 

متاحًا لبدء صفحة جديدة عنوانها الشراكة 
والتالحم واالصطفاُف الوطني العريض الذي 

يضمُن بناَء املستقبل اجلديدة

 بقلم: الدكتور/ يحيى �سالح حم�سن

رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار
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  علوان ال�سيباين..
 ق�س��ة جن���اح

 مل���ه���م���ة

 قطاع االت�ساالت  
واعد ا�ستثماريا

املهند�س عامر هزاع

  الهيئة ال�عامة لال�ستث��مار 
ت��عك�ف على اإعداد م�سروع 
خارطة اليمن اال�ستثمارية 

  بحث التعاون بني الهيئة 
العامة لال�ستثمار ومنظمة 

التعاون االقت�سادي والتنمية

09   اإن�ساء �سركة »�سرق �سار« لال�ستك�ساف واالإنتاج النفطي بح�سرموت

حمتويات العدد
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  هيئة اال�ستثمار تنفي ان�سحاب اال�ستثمارات 
العربية واالأجنبية من اليمن
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ميكن تفعيل دور قطاع الت�سالت 
اأكرب،  ب�سكل  اليمن  يف  واملعلوماتية 
وعن�سرًا  ازده����ارًا،  اأك��ر  لي�سبح 
ال�ستثمار  حتفيز  يف  وموؤثرا  فاعاًل 
عامة،  ب�سفة  القت�سادي  والنمو 
خ��ا���س��ة م��ع الإم���ك���ان���ات امل��ت��وف��رة 

والواعدة لهذا القطاع.

م���ن ه��ن��ا ت����ربز احل���اج���ة امل��ل��ح��ة 
ال��ذي  ال�����س��ائ��د،  النهج  تغيري  اإل���ى 
احليوي  القطاع  ه��ذا  م��ع  يتعاطى 
م�سدر  ك��م��ج��رد  وال���س��رتات��ي��ج��ي 
بغ�س  ل��الإي��رادات،  وم�سمون  �سهل 
النظر عن نوعية اخلدمات املقدمة 
وتكلفتها. فهذا النهج الآين وق�سري 
من  واقت�ساده  البلد  يحرم  الأج��ل 
ال���دور امل��ف��رت���س ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع يف 
التنموية  بالعملية  النوعي  النهو�س 
وال�ستثمارية، يف ظل  والقت�سادية 
واإمكانيات  قابلية  من  به  يتمتع  ما 

مبتكرة للتنمية.

يتطلب  الدور  فاإن حتقيق هذا  لذا 
الرتقاء  على  العمل  يف  ال�ستمرار 
الت�سال  قطاع  ب��اأو���س��اع  ال�سامل 
وتكنولوجيا املعلومات، من النواحي 
واملوؤ�س�سية،  والتنظيمية  الت�سريعية 
البنية  مب�ساريع  اأك���ر  واله��ت��م��ام 
يواكب  مبا  ال�سرتاتيجية،  التحتية 
امل��ت�����س��ارع��ة يف ه��ذا  ال���ت���ط���ورات 

القطاع.

هذا،  عددها  يف   ،»invest »مي��ن 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سلط 
االت���������ص����ال وامل���ع���ل���وم���ات ودوره������ا 
ال��ت��ن��م��وي، وت�����ص��ت�����ص��رف اخل��ط��ط 
للتطوير،  امل�صتقبلية  وامل�صروعات 
مب���ا يف ذل����ك ال��ت��وج��ه��ات ل��ت��وف��ر 
خ���دم���ات »اجل���ي���ل ال�����راب�����ع«، ه��ذه 
�ستوّفر  التي  احلديثة  التكنولوجيا 
مقارنة  قيا�سية  اإن��رتن��ت  �سرعات 

بال�سائد.

البديل  اأي�سا  ال��ع��دد  وي�ستعر�س 
لتلبية  لليمن،  املتوفر  ال�سرتاتيجي 
من  الكهرباء،  على  املتزايد  الطلب 
م�سادر الطاقة املتجّددة امل�ستدامة 
حتويل  باأهمية  للتذكري  واملجانية، 
امل��وج��ودة يف  اخلطط وال��درا���س��ات 
اإل��ى ب��رام��ج تنفيذية  ه��ذا اجل��ان��ب 
العجز  ال���واق���ع، خ��ا���س��ة م��ع  ع��ل��ى 
القائم حاليا يف القدرات التوليدية، 

اأم��وال طائلة من  ي�ستنزف من  وما 
امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة يف دع��م 
الكهرباء،  لتوليد  امل�ستخدم  الوقود 

و�سراء الطاقة.

فمن غري املنطقي اأن متتلك اليمن 
م�سادر  من  ثرية  طبيعية  ميزات 
تتوافر  ل  ق��د  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة 
يتم  ول  ال���ع���امل،  ح���ول  دول����ة  لأي 
من  نعاين  ونظل  منها،  ال�ستفادة 
مر�سح  الكهرباء،  يف  مزمن  عجز 
الطلب  ازدي�����اد  نتيجة  ل��ل��زي��ادة، 
على  يحتم  م��ا  وم�ستقبال،  حاليا 
حكومية  اإج����راءات  ات��خ��اذ  اليمن 
نتائج  اإل����ى  ب��ال���س��ت��ن��اد  ���س��ري��ع��ة، 
الدرا�سات ال�ست�سارية العاملية التي 
“ا�سرتاتيجية  ومنها  اإعدادها،  مت 
الطاقة”،  املتجددة وكفاءة  الطاقة 
م�سروع  مثل  الأخ����رى،  واخل��ط��ط 

ن�سر  لت�سجيع  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة 
وا�ستخدام تقنية ال�سخان ال�سم�سي 
ال�سم�سية  بالطاقة  الكهرباء  وتوليد 
يف املنازل واملوؤ�س�سات احلكومية...

وينبغي هنا الت�سديد على اأهمية اأن 
ق�سوى  اأولوية  املو�سوع  هذا  ي�سكل 
على املدى الق�سري، و�سرورة تهيئة 
العوامل الالزمة، خا�سة الت�سريعية 
م�ساريع  تنفيذ  لبدء  والتنظيمية، 
الكهرباء من  لتوليد  وطنية وحملية 
وتعزيز  املتجددة،  الطاقة  م�سادر 
ال�سراكة مع القطاع اخلا�س يف هذا 

اجلانب.

ي�سم هذا العدد يف طياته، كذلك، 
ع���ددا م��ن امل��و���ص��وع��ات امل��ت��ن��وع��ة، 
ت����ت����ن����اول ال���������ص����اأن اال����ص���ت���ث���م���اري 
وغرها،  والتنموي  واالقت�صادي 

ناأمل اأن تنال ر�سا القارئ الكرمي. 

االتصاالت واملعلوماتية 
حافز لالستثامر

 والنمو االقتصادي
عبد السالم  الدعيس - رئيــــس التحــريــــر

 عرو�س البحر االأحمر: 
جمال طبيعي خاّلب 

و�ساهد تاريخي حافل باملاآثر
85-84

افتتاحية العدد
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  الطاقة املتجددة بديل ا�سرتاتيجي لتاأمني الطلب املتزايد على الكهرباء

 هل تلع��ب دورًا تنموّيًا؟
حت���وي�الت ال�مغت�ربني اليمنيني

م��ق�ارب��ة م�خ�ت�لفة

 لقاء ت�ساوري للقطاع اخلا�س
 يف عدن حول م�سفوفة االإ�سالحات

 االقت�سادية واملوؤ�س�سية

هيئة اال�ستثمار ت�سجل
 م�ساريع ا�ستثمارية
 ب�����اأكث����ر من 176 

مل���يار ري�ال عام 2014

   الهيئة العامة لال�ستثمار حتتفل بيوم املراأة العاملي

62-63  ال��يم���ن.. اأرب����عة اآالف ع���ام م��ن ال�ع�سل

70
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تعك��ف جلنة م���ن الهيئة العام���ة لال�ستثم���ار، برئا�سة 
رئي����س املكتب الفن���ي، الأ�ستاذ حممد مر�س���د الكهالين، 
عل���ى التمهي���د لإع���داد م�س���روع اخلارط���ة ال�ستثماري���ة 

للجمهورية اليمنية.

وتتولى اللجن���ة، املكلفة بقرار من رئي����س الهيئة العامة 
لال�ستثم���ار، التوا�س���ل م���ع اجله���ات املخت�س���ة، لتجميع 
البيان���ات الالزم���ة لتنفيذ اخلارط���ة ال�ستثماري���ة، التي 
م���ن �ساأنه���ا توف���ري بيانات ومعلوم���ات دقيقة ع���ن فر�س 
ومزاي���ا ال�ستثم���ار يف كل مناطق ومدن اليم���ن، وبجميع 
القطاع���ات، وتق���دمي التفا�سيل الهامة الت���ي يبحث عنها 

امل�ستثمرون.

 ،»invest واأ�س���ار رئي����س اللجن���ة، يف حديث���ه ل��»مي���ن
اإل���ى اأهمي���ة اخلارط���ة ال�ستثمارية، التي متث���ل القاعدة 
الأ�سا�سي���ة لال�ستثمار، تعمل على حتديد املواقع وجدواها 
فر����س  ملنظوم���ة  ودلي���ال  للم�ستثمري���ن،  القت�سادي���ة 
ا�ستثماري���ة مدرو�س���ة، م���ن خ���الل القيام مب�س���ح �سامل 
لكاف���ة القطاع���ات ذات الأولوية، وفر�س من���و على املدى 
الق�ش���ر واملتو�شط وطويل الأجل، به���دف اإثراء الن�شاط 
ال�ستثم���اري يف الدول���ة وجعله���ا وجهة مثالي���ة ومق�سدًا 
اآمن���ًا للم�ستثمرين ورواد الأعمال عل���ى امل�ستويات املحلية 

والإقليمي���ة والدولي���ة، واأك���د الكه���الين اأن اللجن���ة تعمل 
عل���ى التن�سيق مع اجلهات احلكومي���ة املخت�سة للح�سول 
عل���ى املعلومات والبيانات املطلوبة للب���دء باإعداد م�سروع 
اخلارط���ة ال�ستثمارية التف�سيلية بالفر����س ال�ستثمارية 
عل���ى امتداد الوط���ن ، مت�سمن���ة حتديد املزاي���ا الن�سبية 
وامل�ساري���ع املنا�سبة ل���كل منطقة ومدين���ة وحمافظة، من 
خالل مقوماتها الطبيعية والب�سرية والبيئية واجلغرافية، 

وحتديد املزايا واملقومات التي تنفرد بها.
ولف���ت اإل���ى اأن م�س���روع اخلارط���ة ال�ستثماري���ة يهدف 
اإل���ى تعزيز جاذبية البيئ���ة ال�ستثمارية يف بالدنا، جلذب 
ال�ستثم���ارات اخلارجي���ة اإلى كل املناط���ق واملدن اليمنية 
وفق مقوماته���ا ال�ستثمارية، واكت�ساف امل�ساريع والفر�س 

ال�ستثمارية.
 وق���ال: »كما يهدف امل�س���روع اإلى توجي���ه ال�ستثمارات 
ح�سب م�سلح���ة واحتياجات الدولة، وح�س���ب القطاعات 
التنمي���ة  تعزي���ز  وامل�ساهم���ة يف  امل�ستهدف���ة،  وامل�ساري���ع 
امل�ستدام���ة واملتوازنة للدولة، وتطوي���ر القت�ساد الوطني 
وزي���ادة الناجت املحلي الإجم���ايل، من خالل حتفيز البيئة 
ال�ستثماري���ة، اإ�ساف���ة اإلى ج���ذب ال�ستثم���ارات النوعية  

ونقل التكنولوجيا وت�سهيل الرتويج لها«.

وتط���رق رئي����س املكت���ب الفن���ي اإل���ى جت���ارب كثري من 
ال���دول العربي���ة والأجنبية الت���ي �سبقت اليم���ن يف اإجناز 

خرائطها ال�ستثمارية، يف ظل التناف�س الإقليمي والدويل 
الكب���ري على ج���ذب ال�ستثمارات، مو�سح���ا اأن اخلريطة 
ال�ستثمارية حت���دد ب�سكل اأ�سا�سي القطاع���ات التناف�سية 
وال�ستثماري���ة وامل�ساريع الإنتاجية املول���دة لفر�س العمل 
يف املناط���ق وامل���دن امل�ستهدف���ة، وا�ستك�س���اف الفر����س 
ال�ستثماري���ة وحتويلها اإل���ى م�ساري���ع ا�ستثمارية حقيقية 

داعمة للنمو القت�سادي املن�سود.

واأو�س���ح اأن الهيئة العامة لال�ستثمار �ستقوم، بعد اإجناز 
اإعداد م�سروع اخلارط���ة ال�ستثمارية وفق اأف�سل املعايري 
واملوا�سف���ات الفنية الدولية، باإط���الق اخلارطة يف موقع 

الكرتوين.

وق���ال: »ذل���ك �سيتي���ح للم�ستثم���ر �سهولة الو�س���ول اإلى 
جمي���ع الفر����س ال�ستثماري���ة عل���ى م�ست���وى كل املناطق 
وامل���دن اليمنية وبيانات تف�سيلية عنها ، مع تفا�سيل حول 
احلوافز واملميزات ال�ستثمارية والقت�سادية، ومعلومات 
وبيان���ات عام���ة واإح�سائية كاملة عن اليم���ن، ومعلومات 
ح���ول القوانني والت�سريعات املرتبط���ة بال�ستثمار املعمول 

بها يف الدولة «. 

اأبدى املعهد العربي للتخطي���ط موافقته املبدئية على 
تقدمي الدع���م الفني وال�ست�س���اري، للم�ساعدة يف اإجناز 

اخلارطة ال�ستثمارية للجمهورية اليمنية.
وبهذا اخل�سو����س، تلقى رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار، 
الدكت���ور يحي���ى �سال���ح حم�س���ن، ر�سالة م���ن مدير عام 

املعه���د، الدكتور بدر م���ال اهلل، اأعرب فيه���ا عن ترحيب 
وا�ستعداد املعهد للتعاون م���ع الهيئة بتقدمي الدعم الفني 
واخلدم���ات ال�ست�ساري���ة، مب���ا يف ذلك اإجن���از اخلارطة 

ال�ستثمارية للجمهورية اليمنية.
 وم���ن املق���رر اأن يتم التن�سيق يف ه���ذا اجلانب بني الهيئة 

العام���ة لال�ستثمار واملعه���د العربي للتخطيط، عرب ممثل 
اليم���ن يف جمل����س اأمن���اء املعه���د، نائب وزي���ر التخطيط 

والتعاون الدويل، الدكتور مطهر العبا�سي.
واملعهد العربي للتخطيط، ومق���ره دولة الكويت، موؤ�س�سة 
تنموي���ة عربي���ة ذات �سخ�سية م�ستقلة، ته���دف اإلى دعم 

الــــهيئة الـــعــــــامـــة لالستـــثــمــــار تــعـــــــكـــف على
 إعداد مشروع خارطة اليمن االستثمارية 

ال�مع��ه��د العربي للتخطيط يقدم دعما فنيا 
وا�ست�ساريا الإجناز خارطة اليمن اال�ستثمارية 

>>

جورنال االستثمار

متثل دلياًل جغرافيًا واإجرائيًا 
ومرجعًا للفر�س والقطاعات 

ال�ستثمارية الواعدة..

  املهند�س حممد الكهالين
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جه���ود واإدارات التنمي���ة القت�سادي���ة والجتماعي���ة يف 
ال���دول العربية، م���ن خ���الل اأن�سطته ومهام���ه، التي من 
بينه���ا بناء وتطوي���ر القدرات الوطني���ة الب�سرية، وتقدمي 

اخلدمات ال�ست�سارية والدعم املوؤ�س�سي.
وتع���د اليمن من ب���ني 17 دول���ة عربية ع�س���وا يف املعهد، 
الذي اأن�س���ئ مبوجب اتفاقية خا�سة، وميتلك خربة ت�سل 
اإلى اأربع���ني عامًا يف جمال اخت�سا�س���ه: دعم التخطيط 
الإمنائ���ي والتنمية القت�سادي���ة العربية، مما يجعله بيت 

خربة عربيا موؤهال خلدمة التنمية العربية.

يذكر اأن املعهد ينفذ حاليا درا�سة ا�ست�سارية حول تطوير 
خارطة ا�ستثمارية ملحافظات اجلنوب يف اململكة الأردنية 
الها�سمي���ة، ونظ���م يف الفرتة 1-5  فرباي���ر 2015، زيارة 
ميداني���ة لالجتم���اع ب���كل الفعالي���ات عل���ى م�ست���وى تلك 
املحافظات، للوقوف عل���ى التحديات التي تعرت�س قطاع 
ال�ستثم���ار، وكذلك ر�سد ال�سيا�س���ات وامل�ساريع القائمة، 
والتع���رف اإلى اأه���م القطاع���ات الكامن���ة، والتي حتتوي 
على فر�س ا�ستثماري���ة ناجعة، بهدف مراجعة كل القيود 
والتحديات التنموية التي تواجهها، لأخذها بعني العتبار 

<<

الإخباري���ة  واملواق���ع  الإع���الم  و�سائ���ل  بع����س  داأب��ت 
الإلكرتوني���ة، املحلي���ة واخلارجي���ة، موؤخرا، عل���ى اإ�ساعة 
وترويج اأنباء وتقارير مغلوطة ومعلومات م�سللة، مفادها 
ان�سح���اب ال�ستثم���ارات العربي���ة والأجنبي���ة م���ن اليمن 
نتيجة للظ���روف والأو�ساع الراهنة التي ي�سهدها الوطن، 
وهو ما يجايف احلقيق���ة جملة وتف�سيال، بح�سب ما اأكده 
رئي�س الهيئ���ة العام���ة لال�ستثمار، الدكت���ور يحيى �سالح 
حم�س���ن، معتربا تل���ك الأنباء ل اأ�سا�س له���ا من ال�سحة، 
خا�سة واأنها تعتمد على العمومية وتخلو متاما من ذكر اأو 

حتديد دليل وا�سح على ما تروجه.

ودع���ا الدكت���ور يحيى �سال���ح و�سائل الإع���الم مبختلف 
اأنواعها اإل���ى حتري الدق���ة واملو�سوعية والت���زام الأمانة 
املهنية يف نقل املعلومات والح�ساءات والبيانات املتعلقة 
بال�ستثم���ار، والع���ودة للهيئة العام���ة لال�ستثمار ب�سفتها 
اجلهة احلكوم���ة امل�سوؤولة عن تروي���ج وتنظيم ال�ستثمار 
لتزويده���م باملعلوم���ات والبيان���ات ال�سحيح���ة والدقيقة 
الت���ي يطلبونه���ا، معربا ع���ن اأمله يف الت���زام ال�سحفيني 
وو�سائ���ل الإع���الم املختلفة وحتم���ل م�سوؤولياته���م املهنية 

والأخالقية يف عدم ال���زج باملوا�سيع وال�ساأن القت�سادي 
وتوظيف���ه لأغرا����س �سيا�سي���ة، مهم���ا كانت امل���ربرات اأو 
الظ���روف، باعتب���ار ذل���ك يتنافى مع اأخالقي���ات و�سرف 
املهنة ال�سحفية، ويوؤثر �سلبا على الغاية التي نتفق حولها 
جميع���ا، واملتمثلة يف احلفاظ على ال�ستقرار القت�سادي 

ومعي�س���ة وحي���اة كاف���ة املواطن���ني مبختل���ف توجهاته���م 
وانتماءاتهم.

واأكد يف هذا الإطار، ا�ستعداد الهيئة لتقدمي اأي بيانات 
اأو معلوم���ات لالإعالمي���ني واإي�س���اح ال�س���ورة احلقيقي���ة 

هيئة االستثمار تنفي انسحاب االستثمارات العربية واألجنبية من اليمن

رئيس الهيئة: نقوم بواجبنا جتاه املستثمرين 
وحريصون على التواصل املستمر معهم

  مين invest - خاص

عند �سياغة الدرا�سة، وخا�سة التطرق اإلى م�ساألة تنمية 
العناقيد ال�سناعية واقرتاح برنامج عمل للتنمية. 

للمهتمني بال�ساأن ال�ستثماري يف اجلمهورية اليمنية، 

لفت���ًا اإلى اأنه ل توجد يف اليم���ن اأي جهة –عدا الهيئة 
الإح�س���اءات  وت�س���در  متتل���ك  لال�ستثم���ار–  العام���ة 
عن حج���م ال�ستثم���ارات القائم���ة وملختل���ف القطاعات 

واجلن�سيات.

وقال: »بالرغم من الظ���روف ال�ستثنائية التي �سهدها 
الوط���ن؛ اإل اأن الهيئ���ة العام���ة لال�ستثم���ار قامت، خالل 
العام املا�سي 2014م، بت�سجيل 104 م�ساريع ا�ستثمارية 
بتكلفة ا�ستثمارية بلغت 176 مليار ريال، بزيادة يف حجم 

راأ�س املال بن�سبة %134 عن العام ال�سابق 2013«.

واأ�س���ار اإلى اأن الهيئة تق���وم بواجبها جتاه امل�ستثمرين، 
وحري�س���ة عل���ى ا�ستم���رار وتكثي���ف التوا�س���ل معهم يف 
خمتل���ف الظروف، �سواء من خالل الزيارات امليدانية اأو 
و�سائ���ل الت�سال الأخرى، يف اإط���ار �سالحياتها ودورها 
املن���وط بها يف تق���دمي اخلدمات الالحق���ة للم�شتثمرين، 
تواجهه���م  م�س���اكل  اأي���ة  ومعاجل���ة  وتلم����س همومه���م، 
اأول ب���اأول، موؤك���دا اأن الهيئ���ة تعم���ل، وبجه���ود م�ساعفة 
وم�ستمرة، بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات احلكومية ذات 
العالق���ة والكيانات املوؤ�س�سية للقطاع اخلا�س واملنظمات 
الإقليمي���ة والدولية، عل���ى حت�سني من���اخ ال�ستثمار، من 
خ���الل تذلي���ل كاف���ة ال�سعوب���ات واملعوقات الت���ي تواجه 
امل�ستثمري���ن، بغ�س النظر ع���ن جن�سياتهم، لت�سهيل اأداء 

و�سري اأعمالهم.

ولف���ت به���ذا اخل�سو�س اإل���ى خطط وتوجه���ات الهيئة 
للنهو����س بالواق���ع ال�ستثماري، وخل���ق بيئ���ة ا�ستثمارية 
جاذبة، وتوفري املناخات املنا�سبة لال�ستفادة من الفر�س 
ال�ستثمارية املتاحة، مبا يف ذلك اإعداد ت�سريع ا�ستثماري 
جديد يوفر �سمانات وحوافز ومزايا وت�سهيالت اإ�سافية 
لت�سجيع وج���ذب امل�ستثمرين املحليني والأجانب، ويراعي 
الربط املكاين ال�ستثماري والقطاعي ومتطلبات التنمية 
القت�سادي���ة والجتماعي���ة على م�ست���وى كل املحافظات 
واملناط���ق، ف�سال عن تطوير وتب�سي���ط اإجراءات ت�سجيل 
امل�ساري���ع ال�ستثمارية الت���ي اأ�سبح���ت اإلكرتونية حاليا، 
وح�س���د الدع���م وامل�ساندة احلكومي���ة للناف���ذة الواحدة 

بالهيئة، مبا يوفر الوقت واجلهد على امل�ستثمرين. 

بالرغم من الظروف اال�ستثنائية التي �سهدها 

الوطن؛ اإال اأن الهيئة قامت، خالل العام املا�سي 

2014، بت�سجيل 104 م�ساريع ا�ستثمارية 
بتكلفة ا�ستثمارية بلغت 176 مليار ريال، 

بزيادة يف حجم راأ�س املال بن�سبة 134% 

عن العام ال�سابق 2013
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�سادق��ت احلكوم���ة اليمني���ة، نهاي���ة دي�سم���رب املا�سي، 
على تعديالت التفاقية املوحدة ل�ستثمار روؤو�س الأموال 
العربي���ة يف ال���دول العربية، والتي اأقرته���ا القمة العربية 
التنموي���ة القت�سادي���ة الجتماعي���ة يف دورته���ا الثالثة، 
التي عق���دت مطل���ع العام املا�س���ي. ووجه���ت با�ستكمال 

الإج���راءات القانوني���ة ب�ساأنها، وكلف���ت الهيئة العامة 
لال�ستثمار مبتابعة تنفيذها.

 وعر�س رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار، الدكتور يحيى 
�سال���ح حم�س���ن، على جمل�س ال���وزراء، اأب���رز التعديالت 
امل�ستحدث���ة على التفاقية، التي �سادقت عليها بالدنا يف 
وق���ت �سابق بالقانون رقم )8( ل�سنة 1981، واأبرمت بني 
الدول الأع�ساء يف اجلامعة العربية، بهدف جذب وتنمية 
ال�ستثم���ارات البينية وتعزي���ز التنمية العربي���ة ال�ساملة 
والتكامل القت�سادي، متطرقا اإلى التطورات واملتغريات 
التي اقت�ست العم���ل على حتديث وتطوير هذه التفاقية، 

واإقرارها يف القمة القت�سادية العربية يناير 2013.
واأ�س���ار اإل���ى اأه���داف التفاقي���ة، وم���ن بينه���ا زي���ادة 
ال�ستثمارات البينية بني ال���دول العربية، ووجوب معاملة 

ال�ستثم���ارات العربية معاملة ل تق���ل تف�سيال عن معاملة 
مواطني الدولة امل�سيفة لال�ستثمار بال متييز، اإ�سافة اإلى 

حماية امل�ستثمرين من نزع امللكية غري القانوين.

وق���ال: »قت�ص���ت التط���ورات واملتغ���رات العم���ل عل���ى 
حتدي���ث وتطوي���ر ه���ذه االتفاقي���ة، فت���م التواف���ق عل���ى 
تعديل االتفاقية واإقرارها يف القمة االقت�صادية العربية 
يناير 2013، ومت دعوة الدول العربية للم�صادقة عليها، 

وقد �صادقت عليها بالفعل غالبية الدول العربية«.

ولف���ت رئي����س الهيئ���ة العام���ة لال�ستثمار اإل���ى اأن هذه 
التفاقي���ة املعدلة حتم���ي حق���وق وملكي���ات امل�ستثمرين، 
اأهمي���ة دور املجل����س القت�س���ادي والجتماع���ي  وتوؤك���د 
جلامع���ة الدول العربية، ما ي�سه���ل ويعزز حتقيق اأهدافها 

وي�سجع ال�ستثمارات يف الدول العربية.
واأكد اأن الهيئة �ساركت يف اإجراءات الإعداد لتعديالت 
التفاقي���ة، باعتبارها من اأهم اتفاقي���ات ال�ستثمار التي 
ته���دف اإل���ى تعزي���ز التنمي���ة القت�سادي���ة والجتماعية 

العربية ال�ساملة والتكامل القت�سادي العربي.
وامل�ستق���رة  ال�سليم���ة  القانوني���ة  الأط���ر  اأن  واأو�س���ح 
الت���ي تنظم الن�ش���اط ال�شتثماري على امل�شت���وى الوطني 
والإقليمي تلعب دورا مهم���ا يف تعزيز تدفق ال�ستثمارات 
بني الدول العربية وزيادته، والإ�سهام يف اإيجاد بيئة عمل 
تت�س���م بال�سفافية والثب���ات للم�ستثمرين الع���رب، اإ�سافة 
اإلى تق���دمي املزيد من احلوافز واإيج���اد �سمانات قانونية 
وت�سهيل الإجراءات املتعلقة بال�ستثمار يف الدول العربية، 
م�س���ريا اإل���ى اأهميته���ا يف ت�سهي���ل انتقال روؤو����س الأموال 
العربية بني ال���دول العربية، مما يخلق التنمية امل�ستدامة 

ويرفع م�ستوى معي�سة مواطنيها ويدعم م�ستثمريها. 

جورنال االستثمار

احلكومة اليمنية تصادق على تعديالت االتفاقية 
املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية

إنشاء شركة »شرق سار«
لالستكشاف واإلنتاج 

النفطي بحضرموت

افتتاح مصنع اخلليج للمنتجات املعدنية بصنعاء

اأعلن��ت وزارة النفط واملعادن عن اإن�ساء �سركة »�سرق 
�س���ار« لال�ستك�س���اف والإنتاج البرتولي���ة يف قطاع )53( 
�س���رق �س���ار مبحافظ���ة ح�سرم���وت ك�سرك���ة جديدة يف 

اليمن.
و�ستتول���ى ال�سرك���ة ت�سغي���ل القط���اع ب���دل م���ن �سركة 
»دوف انرجي ليمتد«، امل�سغ���ل ال�سابق، مبا يحافظ على 
ا�ستم���رار العم���ل والإنتاج يف ه���ذا القطاع، ال���ذي ينتج 
3200 برمي���ل من النفط اخل���ام يوميا، ويديره 263 من 

الكوادر الوطنية بن�سبة %100. 

افتتح��ت جمموعة الأ�س���ول التجاري���ة، بالعا�سمة 
�سنع���اء، ال�سه���ر املا�سي، م�سنع اخللي���ج للمنتجات 

املعدنية، التابع للمجموعة.
وق���ال مدير ع���ام امل�سنع، حممد عو����س الأ�سول، يف 
ت�سريح �سحفي، اإن افتتاح م�سنع اخلليج للمنتجات 
املعدني���ة جاء ك�سرورة حتمية من اأج���ل تلبية الطلب 
املتزاي���د يف ال�س���وق املحلي���ة على املنتج���ات الوطنية 
ذات اجلودة العالية، وباأ�سعار جيدة تراعي الظروف 

القت�سادي���ة للم�ستهلك، واأو�س���ح اأن امل�سنع �سيعمل 
على توفري فر�س عمل لكثري من اليمنيني، الذين هم 

باأم�س احلاجة ملثل هذه الأعمال.
وبح�س����ب الأ�س����ول ف����اإن ما ميي����ز امل�سنع اأن����ه يقوم 
بت�سني����ع جميع املنتج����ات احلديدي����ة حمليًا جلميع 
التج����ار، عو�س����ًا ع����ن ا�ستريادها م����ن ال�سني ودول 
�س����رق اآ�سي����ا، الأم����ر ال����ذي ي�ساع����د عل����ى ا�ستقرار 

القت�ساد الوطني.

ويوؤمن القائمون على امل�سنع باأهمية زيادة املنتجات 
الوطنية وتطويره���ا، حيث تعترب اجلودة يف الت�سنيع 
م���ن اأهم القيم التي يركز عليها امل�سنع، الذي ي�سعى 
اإل���ى �سناع���ات معدنية خمتلف���ة بجودة عالي���ة وفقًا 

لأف�سل املعايري.
كم���ا اأن امل�سن���ع، ومن خ���الل درا�س���ات وبحوث عن 
ال�س���وق املحلي���ة، �سيعم���ل عل���ى ال�ستجاب���ة لطلبات 

واحتياجات ال�سوق ب�سرعة وحيوية كبرية. 

  مين invest - خاص

الهيئة �ساركت يف اإجراءات االإعداد 
لتعديالت االتفاقية، باعتبارها من 
اأهم اتفاقيات اال�ستثمار التي تهدف 

اإلى تعزيز التنمية االقت�سادية 
واالجتماعية العربية ال�ساملة 

والتكامل االقت�سادي العربي
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ق��ال حمافظ البنك املركزي اليمني، حممد عو�س 
ب���ن همام، اإنه »رغ���م االأو�ص���اع ال�صيا�صي���ة ال�صعبة 
اال�صتق���رار  اأن  اإال  اليم���ن حالي���ا،  به���ا  الت���ي مت���ر 

االقت�صادي والنقدي ما يزاالن حتت ال�صيطرة«.
واأك���د حمافظ البنك املركزي اأن اأ�سعار ال�سرف 
م���ا ت���زال م�ستق���رة ن�سبيا وتخ�س���ع لق���وى العر�س 
والطل���ب، واأن م�ستوى احتياطي���ات اليمن من النقد 
الأجنب���ي م���ا ي���زال يف احل���دود الآمنة، وق���د و�سل 
بنهاية يناي���ر 2015 اإلى نحو اأربع���ة مليارات و500 
مليون دولر، وهو ما يغط���ي فاتورة ال�سترياد لأكر 
م���ن اأربعة اأ�سه���ر، خا�سة يف ظل توقع���ات انخفا�س 
الأ�سع���ار العاملية للم���واد الغذائي���ة الأ�سا�سية نتيجة 

الرتاجع الكبري يف اأ�سعار النفط وم�ستقاته عامليا.
كما اأكد اأن ما تتناوله بع�س املواقع الإخبارية 

بخ�سو�س الوديع���ة ال�سعودية وانخفا�س 
قيم���ة العملة اليمني���ة، جميعها اأخبار 
ب�سل���ة؛  للواق���ع  مت���ت  ول  خمتلق���ة 
لأن الوديع���ة حتكمه���ا اتفاقية دولية 
ملزم���ة للبلدين، مبا يف ذلك مواعيد 

ال�سداد.
وذك���ر تقري���ر حدي���ث للبن���ك املركزي 

اليمني اأن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بلغ 
اأربع���ة ملي���ارات و665 ملي���ون دولر بنهاية دي�سمرب 
2014، م�سج���ال منوا طفيفا بل���غ 11،4 مليون دولر 

عن نوفمرب من ذات العام.
ولف���ت بن هم���ام اإل���ى اأن اليمن م���ر بالعديد من 

الأزمات ال�سيا�سية منذ 2011، واأن جميع الأطراف 
ال�سيا�سية قد ناأت »م�سكورة« عن امل�سا�س بال�ستقرار 
القت�س���ادي والنق���دي؛ لأن اجلميع يف قارب واحد، 

اإذا غرق �سيغرق اجلميع.
ونفى بقوة �سحة الإ�ساعات والأخبار التي يحاول 
البع����س ترويجها ب�س���اأن عدم ق���درة احلكومة على 
�س���داد مرتبات موظفي الدول���ة بجهازيها 

املدين والع�سكري.

البن���ك  حماف���ظ  ودع���ا 
املركزي جميع و�سائل الإعالم 
املحلية اإل���ى توخي امل�سداقية 
وع���دم ن�س���ر اأي اأخب���ار غ���ري 
�سحيح���ة توؤث���ر �سلب���ا يف خل���ق 
بلبالت يف ال�سوق امل�سرفية قد توؤثر 
على حي���اة املواطنني، وخا�سة ذوي الدخل 
املحدود، معت���ربا اإ�سرار هذه املواقع الإخبارية على 
تن���اول الأخبار غري الدقيقة اإمن���ا ي�ستهدف املواطن 
ال���ذي يعي����س اأو�ساعا �سعب���ة بفعل ع���دم ا�ستقرار 

الأو�ساع ال�سيا�سية يف البلد. 
9 ديسمبر   2014 اكتوبر-  العدد5، 

تكت�س��ب م�ساركة اليمن يف »اك�سبو ميالن���و 2015«، يف اإيطاليا، املقرر 
انطالق���ه مطلع ماي���و القادم، اأهمية خا�سة؛ ك���ون هذا احلدث الدويل، 
املتوق���ع اأن يزوره م���ا ل يقل عن ع�سرين مليون زائ���ر من خمتلف اأنحاء 
العامل، ميث���ل فر�سة ذهبية لال�ستف���ادة من فعالي���ات واأن�سطة املعر�س 

وم�سمونه والرتويج للمقومات ال�ستثمارية وال�سياحية يف بالدنا.
كما اأن م�سم���ون �سعار »اك�سبو ميالنو«: »تغذي���ة الكوكب طاقة للحياة«، 
يحم���ل هدف���ا اإن�ساني���ا نبي���ال، للم�ساهمة يف ح���ل م�ساكل ن���درة املوارد 
الغذائية، واحلفاظ عليها، وتنميتها تنمية م�ستدامة، وهو جوهر مو�سوع 
املعر����س، ال���ذي �ست�سارك فيه، على م���دى �ستة اأ�سه���ر، 147 دولة و10 
منظمات دولي���ة، ونتطلع اأن ي�سهم هذا احل�سد الدويل يف تداول واإيجاد 
احللول املبتكرة وامل�ستدامة فيما يتعلق بق�سايا الغذاء وتاأمينه للجميع.

وميك���ن القول باأن م�ساركتنا يف »اك�سب���و 2015« �ستكون مميزة ونوعية، 
حي���ث مت اختي���ار »ال���ن والع�س���ل اليمني« عن���وان وحمور جن���اح بالدنا 
امل�س���ارك، نظ���را ل�سه���رة اليم���ن عاملي���ا ومنذ الق���دم يف  اإنت���اج  هذين 

املح�سولني وبجودة ل ت�ساهى.
فالن اليمن���ي، املعروف عامليًا ب� »موكا كافيه« )MOCCA Café(، اإذ 
كان ي�س���در قدميًا ع���رب ميناء املخاء، هو اأحد اأه���م املنتجات الزراعية 
ال�سه���رية لبالدن���ا. والع�سل اأي�سا م���ن املحا�سي���ل ال�سرتاتيجية الهامة 
واملمي���زة بجودته���ا و�سمعتها العاملية. وبالرتويج لهم���ا عرب هذا احلدث 
العاملي �ستفتح اأ�سواق جديدة، وُيكَت�َسب م�ستهلكون جدد من دول خمتلفة 

لهذين املح�سولني.
م���ن ناحية اأخرى، تعود اأهمية امل�سارك���ة الفاعلة لليمن يف املعر�س، اإلى 
اأن م���ا يق���ارب %60 من اأن�سطته تندرج يف اإط���ار الرتويج ال�سياحي، ما 
يحت���م ال�ستفادة الق�س���وى من هذا احلدث العاملي لإب���راز ما تتفرد به 
بالدن���ا من مقومات �سياحي���ة طبيعية وح�سارية وتاريخي���ة، خا�سة واأن 
اإيطالي���ا حتديدا، اأحد م�سادر  اأوروبا، يف  2015” يق���ام يف  “اك�سب���و 

الأ�سواق الأوروبية لل�سياحة.
ل���ذا �سيك���ون من املجدي اإب���راز وترويج املنتج ال�سياح���ي الذي تتفرد به 
اليم���ن، �سواء يف اجلوانب الطبيعية اأو احل�سارية اأو التاريخية وغريها، 
ع���رب تنظيم برام���ج نوعية ومتنوعة عل���ى مدى فرتة املعر����س، واإف�ساح 
املج���ال مل�ساركة وكالت �سياحية وفنادق و�س���ركات الطريان... لتتكامل 
عنا�سر العر����س ال�سياحي، وعر�س احلرف التقليدية واملوروث ال�سعبي 

اليمني العريق.
ومن امله���م ت�سمني جناح اليمن عرو�سا ترويجي���ة عن فر�س ال�ستثمار 
والقطاع���ات الواعدة يف بالدن���ا، وتزويد امل�ستثمري���ن وزائري املعر�س 
باملعلوم���ات والبيان���ات املتعلقة بج���دوى وواعدية الفر����س ال�ستثمارية 
واملزاي���ا والت�سهيالت املقدم���ة لت�سجيع وجذب ال�ستثم���ارات املحلية اأو 

الأجنبية.
ونتطل���ع من وزارة ال�سناعة والتجارة، املنظ���م جلناح اليمن يف »اك�سبو 
ميالن���و«، اإلى تق���دمي م�ستوى م�س���رف مل�ساركة بالدنا يف ه���ذا املعر�س 

الدويل الهام. 

اليمن يف »اك�سبو ميالنو 2015«
اأ. عبده لطف عبد اهلل عثمان

 نائب مدير عام العالقات الدولية وزارة ال�سياحة
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بن همام: احتياطي اليمن النقدي
 ما يزال  يف ال�حدود االآمنة

مليارات  4
و 665

احتياطي اليمن
 من النقد االأجنبي بلغ

مليون دوالر
نهاية دي�سمرب

2014 
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ق��ال رئي�س م�سلحة اجلمارك، �سامل ب���ن بريك، اإن تنفيذ 
ASYC - )املرحلة التجريبي���ة من نظام ال�سيك���ودا العاملي 

DAWorld(، يف جم���رك مط���ار �سنع���اء ال���دويل لل�سح���ن، 

مطلع �سبتمرب املا�سي، حتت اإ�سراف خرباء من منظمة الأمم 
املتح���دة للتجارة )انكت���اد(، حقق نتائج متقدم���ة، واأ�سهم يف 
ح���ل الكثري من امل�ساكل، ف�سال عن مواءم���ة النظام لالأعمال 
اجلمركي���ة وا�ستيعاب احتياجات اجلمرك الكثرية، اإلى جانب 
اأن املطابق���ة لل���دورة امل�ستندي���ة للبي���ان اجلمرك���ي ومن واقع 

البيانات اجلمركية و�سلت ملراحل م�سجعه جدا.
واعت���رب هذا املوؤ�سر م�سجعا للب���دء بالتطبيق الكامل للنظام 
يف جمي���ع املنافذ اجلمركي���ة الرئي�سية، وعل���ى مراحل زمنية 

حمددة.
واأك���د ب���ن بري���ك اأن اعتم���اد نظ���ام ال�سيك���ودا يف العم���ل 
اجلمرك���ي اليمن���ي �سيمك���ن احلكوم���ة م���ن حتقي���ق اأهدافها 
وتطبي���ق براجمه���ا القت�سادي���ة وال�سيا�سية واملالي���ة باأ�سلوب 
�سلي���م؛ كونه �سيعمل على �سمان حت�سيل الإيرادات احلكومية 
بطريقة فعالة، و�سي�سهم يف ت�سجيع التجارة امل�سروعة، واأي�سا 
يحد من التجارة غري امل�سروعة التي تاأتي عرب التهريب وتهدد 

اأمن و�سالمة املجتمع و�سحته.
وذكر اأن هناك العديد م���ن املزايا التي �سيجنيها القت�ساد 
الوطن���ي جراء ا�ستحداث تلك الأنظم���ة العاملية املتقدمة، لعل 
اأبرزها حتقيق تقدم اإيجابي يف موؤ�سرات بيئة الأعمال، ف�سال 
ع���ن زيادة حركة التجارة الدولية وت�سيريها يف اليمن، والعمل 
بكف���اءة عل���ى تطبي���ق الأنظمة التقني���ة يف خمتل���ف العمليات 

اجلمركية.
واأ�س���ار رئي�س م�سلح���ة اجلمارك اإلى اأهمي���ة تعزيز فاعلية 
الإج���راءات اجلمركي���ة، من خالل تطبي���ق الأنظمة املحو�سبة 
وحتقي���ق رقاب���ة جمركي���ة تطب���ق وفقا ملب���ادئ ومعاي���ري اأمن 
وت�سهي���ل التج���ارة، لتقليل وق���ت تخلي�س الب�سائ���ع يف املنافذ 
وتقدمي خدمة جمركية متميزة، مما ي�سهم يف �سرعة الإفراج 
ع���ن ال�سحنات اخلالي���ة اأو القليلة املخاطر، ف�س���ال عن اإلغاء 

ال�سيا�سات والإجراءات التي تعيق النفاذ اإلى الأ�سواق. 

د�سنت �شركة اخلطوط اجلوية اليمنية، منت�شف 
ال�سه���ر املا�سي، اأولى رحالتها الدولية املبا�سرة من 
مدينة دب���ي الإماراتية اإلى مط���ار حديبو مبحافظة 
التوجه���ات  اإط���ار  يف  وذل���ك  �سقط���رى،  اأرخبي���ل 
لت�سجي���ع ال�سياح���ة الوافدة اإلى �سقط���رى، املدرجة 
�سمن قائمة مناطق ال���رتاث الطبيعي العاملي، وفقا 
لت�سنيف املنظمة الدولي���ة للرتبية والثقافة والعلوم 

التابعة لالأمم املتحدة )اليون�سكو(.
وتوق���ع املدي���ر الإقليمي للخطوط اجلوي���ة اليمنية 
يف دولة الإم���ارات العربية املتحدة، خالد املحب�سي، 
اأن تك���ون رحلة »دبي – �سقطرى - دبي« الأكر طلبا 

على ال�سبكة.
وق���ال: »هن���اك طلب���ات تلقتها اخلط���وط اجلوية 
اليمني���ة للحج���وزات من ع���دة مناطق م���ن العامل، 
لتوف���ري رحالت اإل���ى �سقطرى، الت���ي تعترب من اأهم 
اجل���زر الطبيعية املليئ���ة ب���روات الطبيعة اخلالبة 

وفيها من الأ�سرار والعجائب ما مل يكت�سف بعد«.
ب���دوره، اأثنى مدي���ر ع���ام مديرية حديب���و، �سامل 
داه���ق، على تد�سني ه���ذه الرحلة الدولي���ة املبا�سرة 
اإل���ى �سقط���رى، الت���ي تعد م���ن اأهم مناط���ق التنوع 
البيئي الفريد على امل�ستوى العاملي، ف�سال عن كونها 
احتلت املرتبة الأولى يف املناطق الأجمل على م�ستوى 
الع���امل، متقدمة من املرتب���ة العا�سرة اإل���ى الرابعة 

و�سول اإلى هذه املرتبة امل�سرفة لكل اليمنيني.
وق���ال: »ال�سياح���ة البيئي���ة، الت���ي متث���ل �سقطرى 
عنوانه���ا، تزدهر يوما بع���د يوم، وي���زداد ع�ساقها، 
مما يدفعن���ا بكل مو�سوعي���ة اإلى الهتم���ام بالتنوع 
البيئ���ي الفري���د فيه���ا، وت�سهيل عملي���ة الو�سول اإلى 
جزر الأرخبي���ل، وجتاوز كل ال�سعوب���ات والأحداث 
التى مير بها الوطن حاليا«، متوقعا اأن ي�سهم تد�سني 
اخلط���وط اجلوية اليمنية له���ذه الرحلة املبا�شرة يف 

جعل �سقطرى قبلة لع�ساق ال�سياحة البيئية. 

اأجنزت املرحلة الأولى م���ن م�سروع مطار 
�سع���دة، واملتمثل���ة يف اإن�س���اء م���درج لالإق���الع 
والهبوط وموق���ف للطائرات، بتكلف���ة اإجمالية 

مليار و 300 مليون ريال.
واأو�س���ح مدير املط���ار، عبد الغن���ي اخلولين، 
اأن امل���درج بطول 3100 مرت وعر����س 60 مرتًا 
وموقف لطائ���رات 200 × 100 مرت، بالإ�سافة 
اإلى مدخل الطائ���رات، ومت تنفيذه مبوا�سفات 

دولية ل�ستقبال جميع الطائرات.
ولف���ت اإل���ى اأن الهيئ���ة العامة للط���ريان املدين 
والأر�س���اد قام���ت برتمي���م املبن���ى الق���دمي مع 
ال�سال���ة القدمي���ة، واإ�س���الح بع����س املراف���ق 
ال�سرورية، و�سيانة البئ���ر الرتوازية، وجتهيز 

�سال���ة ال���ركاب الت���ي داخ���ل املبن���ى الق���دمي، 
اأجه���زة  وتوف���ري  الأر�س���اد،  وجتهي���ز حمط���ة 
الت�س���الت اخلا�سة بالطائ���رات، وكذا توفري 
عربة اإطفاء جديدة �سعة 10 اآلف لرت، و�سيارة 
لك�س���ف املدرج، وتوفري جه���از اأمن للتفتي�س مع 
غرف���ة اأمن تابع���ة للجه���از مع جتهي���ز مرافق 

و�سكن للحماية يف البوابة.
و�ست�سمل املرحلة الثانية من امل�سروع، البالغة 
كلفته���ا التقديرية حوالى 4 مليارات ريال، بناء 
مبنى جديد ل�سالة الركاب واملبنى الفني وبرج 
املراقبة ومبنى للكهرباء ومبنى ملحطة الأر�ساد 
للمط���ار  ال�سروري���ة  املالحي���ة  والتجهي���زات 

وتو�سعة املدرج. 

»اليمنية« تدشن أولى رحالتها الدولية
 املباشرة بني سقطرى ودبي

إجناز أولى مراحل مشروع مطار صعدة

جورنال االستثمار

رئيس مصلحة اجلمارك:  التطبيق 
التجريبي لنظام االسيكودا العاملي

 في مطار صنعاء حقق نتائج متقدمة
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دع��ا ال�سف���ري امل�س���ري يف اليم���ن، الدكت���ور يو�س���ف 
ال�سرق���اوي، رج���ال و�سي���دات الأعم���ال اليمني���ني اإل���ى 
امل�ساركة يف املوؤمتر القت�س���ادي املزمع انعقاده مبدينة 
�س���رم ال�سي���خ يف م�س���ر خ���الل الف���رتة 13-15 مار�س 

.2015
التجاري���ة  الغرف���ة  يف  لقائ���ه،  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ال�سناعية باأمان���ة العا�سمة )10 فرباير(، مع عدد من 
رج���ال و�سي���دات الأعم���ال اليمنيني، ملناق�س���ة العالقات 
التجاري���ة اليمنية - امل�سرية واإمكانية تفعيل التفاقيات 
القت�سادي���ة والتجارية لإيجاد �سراكة حقيقية يف جمال 

ال�ستثمار.
واأك���د اللق���اء اأهمي���ة تطوي���ر العالق���ات القت�سادية 
والتجاري���ة ب���ني القط���اع اخلا����س اليمن���ي وامل�س���ري، 
والرتكي���ز على زيادة ال�ستثم���ارات امل�سرتكة، خا�سة يف 

جان���ب امل�ساريع ال�سرتاتيجي���ة، واإقامة مناطق �سناعية 
م�سرتكة.

واأ�سار ال�سفري امل�سري اإلى اأن هذا اللقاء ياأتي يف اإطار 
تعزيز العمل امل�سرتك لتن�سيط العالقات بني البلدين يف 
كافة الجتاه���ات، والتعرف على روؤى ومقرتحات رجال 
و�سيدات الأعم���ال اليمنيني من اأجل التعاون، خا�سة يف 
جمالت البن���اء والت�سييد والبني���ة والتحتية يف وال�سيد 

والنقل البحري.
واأكد عمق العالق���ات التاريخية ب���ني م�سر واليمن يف 
كافة املجالت، وما ميتلك���ه البلدان من ر�سيد ح�ساري 
وثق���ايف واجتماع���ي، جم���ددا وق���وف بالده اإل���ى جانب 

اليمن ووحدته واأمنه وا�ستقراره.
بدوره اعترب نائب رئي����س الغرفة التجارية ال�سناعية 
باأمان���ة العا�سم���ة، حممد �س���الح، التع���اون وال�سراكة 
التجاري���ة وال�ستثماري���ة ب���ني اليم���ن وم�س���ر �س���رورة 
حتمي���ة، بحك���م املزاي���ا التناف�سي���ة التي يتمت���ع بها كل 
امله���ارات والطاق���ات واخل���ربات  م���ن حي���ث  ط���رف، 

والكفاءات الب�سرية.
واأكد اأن ه���ذا اللقاء ياأتي من اأج���ل تعزيز التعاون بني 
اليمن وم�س���ر بهدف اإيجاد �سراكة حقيقية يف جمالت 
ال�ستثم���ارات، م�سريا اإل���ى اأن اللقاء ميثل فر�سة لطرح 
الأف���كار اجلديدة خللق �سراكات فاعل���ة مع الأ�سقاء يف 
م�سر والدف���ع بالعالق���ات القت�سادي���ة والتجارية اإلى 

الأمام. 

اأكد ال�سف���ري الباك�ست���اين لدى اليم���ن، الدكتور 
عرف���ان يو�سف �سامي، اأن تاأ�سي�س جمل�س الأعمال 
اليمني الباك�ست���اين امل�سرتك �سيدف���ع بالعالقات 
التجارية وال�ستثمارية اإلى الأمام يف ظل احلراك 

املتميز يف العالقات امل�سرتكة.
واأ�س���ار، خ���الل اللق���اء التاأ�سي�س���ي الأول ملجل�س 

الأعم���ال اليمن���ي الباك�ست���اين امل�س���رتك، ال���ذي 
انعق���د بالحتاد الع���ام للغرف التجاري���ة ب�سنعاء 
ب���ني البلدي���ن  اأن العالق���ات  اإل���ى  )12 يناي���ر(، 
تتطور ب�سرع���ة كبرية، م�ستندة اإل���ى تاريخ عظيم 
من العالق���ات الرتاثية والثقافي���ة وت�سابه الأبعاد 
ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية بني البلدين.

دعوة رجال و�سيدات االأعمال اليمنيني للم�ساركة يف املوؤمتر االقت�سادي مب�سر

تأكيد أهمية تطوير العالقات بني القطاع اخلاص 
اليمني واملصري وزيادة االستثمارات املشتركة

حتضيرات لتأسيس مجلس رجال األعمال 
اليمني الباكستاني

جورنال االستثمار

تعت��رب وظيفة الت�سويق من اأهم الوظائف الإدارية وعامل 
حم���دد لنجاح اأي منظم���ة، حيث تكون قدرته���ا على اإنتاج 
ال�سل���ع اأو تق���دمي اخلدمات غ���ري جمدي، م���امل ي�ساحب 
ذل���ك جهدا ت�سويقيا فعال ي�ساعد عل���ى حتديد اأحتياجات 
امل�ستهل���ك وزيادة املبيعات و الربحية الت���ي ت�سعى املنظمة 

لتحقيقها. 
وتواجه ال�سركات واملوؤ�س�سات واملنظمات، حاليا مناف�سة 
�سدي���دة جدا، ليكون البق���اء وال�ستمراري���ة يف هذه البيئة 
التناف�سي���ة هي لتلك القادرة عل���ى فهم و معرفة حاجات و 
رغب���ات عمالئها و تزويدهم باملنتج���ات اأو اخلدمات التي 

حتقق لهم اأق�سى اإ�سباع ممكن.
و�سط ه���ذا التناف����س يف ك�سب ر�سا الزبائ���ن والعمالء، 
حت���ول النظ���ر اإل���ى الن�ش���اط الت�شويق���ي م���ن كون���ه اأداة 
لإتاح���ة ال�سل���ع  يف الأ�سواق املختلفة و ح���ث امل�ستهلك على 
�شرائه���ا، اإلى النظر اإليه كن�شاط و فل�شفة تقوم على اإ�شباع 
اإحتياج���ات امل�ستهلك ع���ن طريق درا�سة �سلوك���ه و دوافعه 
لل�س���راء وتخطيط و تقدمي املنتجات واخلدمات التي ت�سبع 

هذه الإحتياجات و ب�سعر منا�سب وجودة مناف�سة.
وم���ن هذا املنطل���ق اأ�سبح���ت امل�سكلة الت���ي تواجه بع�س 
امل�سروع���ات، لي�ست فنية اأو  اإنتاجية بقدر ما هي ت�سويقية، 
م���ا يحتم عليها اإيالء الن�شاط الت�شويقي الهمية املنا�شبة، 
مبا يجعله���ا قادرة عل���ى اإتخاذ الق���رار املنا�سب يف تقدمي 
منتجه���ا، وفقا لنتائ���ج درا�س���ة ال�سوق وحتلي���ل معطياته، 

ومعرفة رغبات وحاجات امل�ستهلكني امل�ستهدفني.
وبالطب���ع لتقت�ش���ر اأهمي���ة الن�ش���اط الت�شويق���ي عل���ى 
املنتج���ات ال�سلعية املادية، بل يحتل نف����س الأهمية -اإن مل 
يكن اأكر-، يف القطاع اخلدمي الذي يفر�س على مقدمي 
اخلدمات مبختلف انواعها الإهتمام باملمار�سة الت�سويقية، 
ل�سمان حتقيق اأهدافهم يف خدمة امل�ستهلك والربحية من 
ناحي���ة، وال�ستمرارية والنجاح يف ظ���ل املناف�سة ال�سديدة 

من ناحية اأخرى.
لذا، ميكن القول اإن تط���ور  قطاع اخلدمات، يعتمد على 

تنظيم ن�ساطاته، واإتباعه خلطوات عملية. 

املنافسة وعامل النجاح

 اأ.جن�يب عبداهلل الف��ران
 Cac -Bank اإدارة الت�سويق
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والتنمي���ة  امل���ايل  الإدم���اج  ن���دوة  اخت��ارت 
الب�سري���ة، برئا�سة امللك���ة الإ�سبانية �سوفيا، بنك 
الأم���ل للتمويل الأ�سغ���ر يف اليم���ن كق�سة جناح 
لدرا�سته���ا يف اإطار حملة عاملي���ة للتمويل الأ�سغر 
وتوثيقها لعر�سها بالقمة العاملية للتمويل الأ�سغر 

يف �سبتمرب املقبل.
واأب���دت ملك���ة اإ�سباني���ا اإعجابه���ا ال�سدي���د مبا 
يحقق���ه البن���ك م���ن جناح���ات جعلت���ه م���ن اأهم 

موؤ�س�سات التمويل الأ�سغر الدولية.
وكانت الندوة التي نظمتها اللجنة العليا لت�سيري 
بنوك الفقراء بالعامل العرب���ي واأفريقيا يف الدار 
البي�س���اء باململكة املغربية، نهاي���ة يناير املا�سي، 
ق���د اختارت بنك الأمل للتموي���ل الأ�سغر كتجربة 

وحيدة يف املنطقة العربية للعر�س اأمام اللجنة.
وقدم املدير العام التنفيذي لبنك الأمل للتمويل 
الأ�سغر، حممد �سالح الالعي، يف الندوة، عر�سا 
وافي���ا لتجرب���ة البن���ك يف تق���دمي الت�سميل املايل 
لذوي الدخ���ل املحدود، وما حقق���ه من جناحات 
رغ���م التحديات الت���ي يواجهه���ا البن���ك، ب�سبب 

الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية لليمن.
يف  »جرام���ني«  بن���ك  موؤ�س����س  اأ�س���اد  فيم���ا 
بنجالد����س، الدكت���ور حمم���د يون�س، ب���اأداء بنك 
الأم���ل للتموي���ل الأ�سغ���ر وم���ا يقدم���ه م���ن دور 
اقت�س���ادي ه���ام يف التخفيف م���ن الأزمات التي 

يواجهها الفقراء يف اليمن.
واعترب مدير احلمل���ة العاملية للتمويل الأ�سغر، 
لري دك����س، م���ا يق���وم به بن���ك الأمل م���ن تنويع 
التدخ���الت املالي���ة ل���ذوي الدخ���ل املح���دود وما 
يقدم���ه من حت���ولت اجتماعي���ة، والو�سول لعمق 
الريف اليمني بالبتكار يف الت�سميل املايل وتنويع 
اخلي���ارات اأم���ام ذوي الدخ���ل املح���دود، عم���ال 
ناجح���ا وفريدا يخ���دم �سريحة كب���رية ومهمة يف 

املجتمع اليمني. 

اجت��ذب جناح اليمن يف  معر�س Emitt، الذي اأقيم 
يف مدين���ة ا�سطنب���ول الرتكي���ة، نهاية يناي���ر املا�سي، 
ع���ددا كبريا من ال���زوار، الذين كان���وا يت�سمرون اأمام 
�س���دو فرقة ت���رمي، امل�سحوب بر�سفة ك���وب بن ميني، 
وعب���ق البخور العدين. وح�سل���ت م�ساركة بالدنا على 
جائزة اأف�سل دولة من حيث التجان�س واحلميمية، من 

اجلهة املنظمة للمعر�س.
وذك���ر رئي�س وفد اليمن امل�س���ارك يف املعر�س، مهند 
ال�سياين، ع�سو جمل�س اإدارة جمل�س الرتويج ال�سياحي 
- رئي����س الهيئ���ة العام���ة للمتاحف واملخطوط���ات، اأن 
امل�سارك���ة هدفت اإل���ى احلفاظ على ح�س���ور اليمن يف 
مثل هكذا معر����س، باعتباره مق�س���دًا �سياحيًا هامًا. 
ولفت اإلى اأن امل�ساركة �سعت اإلى اإبراز عدد من املعامل 
ال�سياحي���ة واملزارات الدينية الهامة، التي كان اأبرزها 
مق���ام التابع���ي اأوي�س الق���رين، يف حمافظة احلديدة. 

كما اأبرزت امل�ساركة الرتويج الكبري جلزيرة �سقطرى، 
جزي���رة ال�سحر واجلمال – حد و�سفه، وما حتويه من 
تف���ّرد بيئ���ي وتاريخي وبحري وثق���ايف... الخ، كواحدة 
من اأغرب وجهات ال�سف���ر يف العامل، حتتوي على بيئة 

�ساطئية هي الأندر على م�ستوى العامل.
 بالإ�سافة اإلى الطيور والأ�سجار والنباتات وغريها؛ 
دون اإغفال ما حظيت ب���ه ال�سور الفوتوغرافية ملدينة 
املكال و�سنع���اء القدمي���ة والطبيعة اخلالب���ة للمدينة 

اخل�سراء اإب.
وقدمت فرقة ترمي ح�سرموت ع���ددًا من املو�سحات 
والأنا�سيد الدينية اليمنية، والتي حظيت باإقبال كبري. 
كما مت الت�سويق لعدد م���ن املنتجات اليمنية ال�سهرية، 
مث���ل الن اليمن���ي، والبخور العدين ال���ذي مت توزيعه، 
بالإ�ساف���ة اإلى عدد من املنتجات واملطبوعات املتنوعة 

على زوار اجلناح. 

ت�س��ارك وزارة ال�سياحة وجمل����س الرتويج ال�سياحي 
يف املعر�س���ني الدولي���ني لل�سياح���ة وال�سف���ر اللذي���ن 

�سيقامان، هذا ال�سهر، يف مو�سكو وبرلني.
الرتوي���ج  ملجل����س  التنفي���ذي  املدي���ر  واأو�سح���ت 
ال�سياح���ي، فاطم���ة احلريب���ي، اأن اأهمي���ة امل�سارك���ة 
يف هذي���ن املعر�س���ني تكمن يف ا�ستم���رار و�سع اليمن 
عل���ى اخلارطة ال�سياحية الأوروبي���ة خا�سة، والدولية 
عام���ة، يف ظل تدين م�ستوى حركة ال�سياحة من بع�س 

الأ�سواق الأوروبية اإلى اليمن.
ولفت���ت اإلى اأنه �سيتم خالل الفعاليتني عقد لقاءات 
م�سرتكة ب���ني امل�ساركني تهدف اإل���ى درا�سة املعوقات 
والتحديات التي تواجه القطاع ال�سياحي على م�ستوى 

العامل. 

اختيار بنك األمل كقصة 
جناح لدراستها من احلملة 

العاملية للتمويل األصغر

اليمن تشارك في معرضني
 للسياحة في موسكو وبرلني

جناح اليمن في معرض »امييت« السياحي بتركيا 
يجتذب عددا كبيرا من الزوار ويحصل على جائزة
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عرو���س البحــر األحمــر عىل 
موعد مع تدشني العديد من املشاريع 
االســتثامرية هذا العام. ذلك ما أكده 
رئيس الهيئة العامة لالستثامر، الدكتور 
يحيى صالح محســن، أثناء زيارته ملحافظة الحديدة، 
نهاية يناير املــايض، وما رافقها من زيــارات ميدانية 
لعــدد مــن املشــاريع االســتثامرية، وعقــد لقاءات 
ونشاطات متعددة، لتقوية وتشــجيع عوامل النجاح 
الذي حققته املحافظة يف جذب االستثامرات الوطنية 

واألجنبية.

رئيــس الهيئة العامة لالســتثامر أبدى، خالل الزيارة، 
ارتياحه للنشــاط االســتثامري امللحــوظ يف محافظة 
الحديــدة، التــي احتضنت خالل عــام 2014م حوايل 
%61 مــن حجــم االســتثامرات الوطنيــة، ما يعكس 
إمكانية االستفادة من املزايا الهامة لكل مناطق اليمن 
عىل حدة يف جذب وتشــجيع املســتثمرين، املحليني 
واألجانب، باالرتكاز عىل قصة النجاح الهامة ملحافظة 
الحديدة، مؤكدا اســتعداد الهيئــة الكامل لعمل كل 
ما ميكن، ويف إطــار الصالحيات املخولــة لها، لتذليل 
أية صعوبات أو عوائق أمام املســتثمرين، بالتنســيق 
والرشاكــة مع الســلطات املحلية، ومكونــات القطاع 

الخاص.

وناقش الدكتــور يحيى صالح محســن، أثناء تفقده 

عددا من املشاريع الصناعية االستثامرية االسرتاتيجية 
باملحافظة، مع القامئني واملسؤولني عن هذه املشاريع، 
جملــة مــن القضايا املرتبطة بســر العمــل، وآليات 
التنســيق والتكامل املشرتك لضامن نجاحها، مبا يحقق 
املنافــع املتبادلــة للمســتثمرين والدولــة واملجتمع 

املحيل بشكل خاص.

واســتمع رئيس الهيئة إىل مقرتحــات وآراء عدد من 
املصنعني واملســتثمرين حول األنشــطة والتسهيالت 

الواجــب الرتكيز عليها لتشــجيع جذب االســتثامرات 
الجديــدة والحفاظ عىل القامئة والتوســع فيها، مبا يف 
ذلك أهمية اســتمرار جهود الهيئة العامة لالســتثامر 
يف تطويــر املناخ والبيئة املالمئني لالســتثامر، وتضمني 
مــرشوع قانون االســتثامر الجديد ضامنــات وحوافز 

إضافية مشجعة وتنافسية.

ويف هــذا اإلطار، جدد رئيس الهيئة التأكيد أن الهيئة 
لن تدخر جهدا يف القيام بواجباتها ومهامها يف تشجيع 
وجذب االســتثامرات، ومواصلة جهودها وأنشــطتها 
لتســهيل إجراءات التسجيل للمشــاريع االستثامرية، 
ومنح فروعها صالحيات كاملة يف هذا الجانب، توفراً 
لوقت وجهد املســتثمرين، مشــرا إىل حــرص الهيئة 
عــىل تضمني مرشوع قانون االســتثامر الجديد حوافز 
وتسهيالت مشــجعة تواكب التنافس اإلقليمي الكبر 
عىل جذب وتشــجيع املســتثمرين، مؤكدا أنه سيتم 
االســتفادة مــن التجــارب الناجحة يف هــذا املجال، 
واالسرتشاد مبقرتحات خرباء ومستثمرين، للوصول إىل 

قانون عرصي لالستثامر.

وطــأن الدكتــور يحيــى صالــح جميــع املصنعني 
واملســتثمرين ورؤوس األمــوال املحليــة والعربيــة 
واألجنبيــة، بــأن اليمن، رغم كل الظــروف والعوامل 
الراهنة، قادرة عىل تجاوز هذه املرحلة، بوعي أبنائها 
وحكمتهم املعروفة عنهــم، والتي تجلت يف كثر من 

رئيــس هيـئـة االستثــمــار يعلــن تــدشيــن عـــدد
 من الــمشـاريــــع االستثماريـــة خـــالل الـعـــام اجلـــاري
احلديدة.. ق�سة جناح لال�ستثمار ينبغي تعزيزها

 وال�بن�اء عل�ي�ه���ا واال�ست�ف�ادة م��نه���ا

الهيئة لن تدخر جهدا يف القيام 
بواجباتها ومهامها يف ت�صجيع 
وجذب اال�صتثمارات، وموا�صلة 

جهودها واأن�صطتها لت�صهيل 
اإجراءات الت�صجيل للم�صاريع 
اال�صتثمارية، ومنح فروعها 

�صالحيات كاملة

حقيبـــة  االستثمـــار

الدكتور يحيى �سالح
رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار

حقيبـــة  االستثمـــار حقيبـــة  االستثمـــار
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راأ�س الدكتور يحيى صالح محســن، 
رئيس الهيئة العامة لالســتثامر، اجتامعا 
لقيادة فرع الهيئــة مبحافظة الحديدة، 
جــرى خاللــه مناقشــة ســر العمــل، 
والصعوبات التــي تعرتض تفعيل األداء، 
مبا يحقق خطــط وتوجهــات الهيئة يف 
املحلية  االســتثامرات  تشــجيع وجذب 

واألجنبية.

ووجــه رئيس الهيئة مبنــح الفرع كامل 
الصالحيات يف التعامل مع املســتثمرين 

لتشجيع االســتثامر، وتسهيل اإلرساع 
يف  وذلــك  املشــاريع،  تدشــني  يف 
لتفعيل  الهيئــة  توجهــات  إطــار 
مبــدأ الالمركزيــة يف عمل الفروع 
للقيام بدورها وتسهيل  الرئيســية 

لتســجيل  املطلوبــة  اإلجــراءات 
املشاريع االســتثامرية، مبا يوفر الوقت 

والجهد عىل املســتثمرين، مشــرا إىل الحرص 
عــىل تكامــل األدوار يف األداء بني املركــز والفروع، مبا 
يخدم الغاية والهدف النهايئ املتمثل يف تشجيع وجذب 
االســتثامرات، واتخــاذ كل اإلجراءات الالزمة لتســهيل 
تســجيل املشــاريع ومتابعة إنجازها وتقديم الخدمات 
الالحقــة يف إطار املهام واالختصاصــات املنوطة بالهيئة 

وفقا للترشيعات والقوانني النافذة.

وأشاد الدكتور يحيى صالح باألداء الناجح لفرع الهيئة 
يف الحديــدة، وأهميــة مضاعفة الجهود خــالل الفرتة 
الراهنة واملســتقبلية، والتنســيق الفاعل مع الســلطة 

املحليــة لتذليــل أيــة صعوبــات تعرتض 
املشاريع االستثامرية القامئة أو الجديدة.

مدير عام فرع الهيئة بالحديدة، عبد الله 
عبد الباقي، أحاط رئيس الهيئة بتقارير األداء 
التفصيليــة ومجمل الجوانــب املرتبطة بعمل 
الفــرع، والجهود التي يبذلها باتجاه تشــجيع وجذب 
االستثامرات، واملســؤوليات التي يضطلع بها بالتنسيق 
مع الســلطة املحلية باملحافظة للقيــام باألدوار الالزمة 

تجاه االستثامرات املحلية أو األجنبية.

وأكــد أن هذه الزيارة، التي تعتــرب األوىل لرئيس هيئة 
اســتثامر، ستعطي دافعا إيجابيا لتنمية وتطوير العمل، 
منوهــا إىل حــرص رئيــس الهيئــة عىل تلمــس هموم 
ومشــاكل الفرع وتوجيهاته بالعمل عىل حلها وتحسني 
مرافق العمل بها، ما سيسهم يف رفع وترة العمل خالل 

الفرتة القادمة. 

�سالحيات كاملة لفرع هيئة
 اال�ستثمار باحلديدة

املحطــات الصعبة يف تاريخ هذا الوطن، 
الفتــاً إىل املســتقبل الواعــد واملشــجع 
لالستثامر يف اليمن، الذي يتطلب تضافر 
جميــع الجهود الحكوميــة واملجتمعية 
والقطاع الخاص للعمل الجاد عىل توفر 
املناخات املالمئة لالســتفادة من الرثوات 
الطبيعية التي تكتنزها بالدنا يف مختلف 

املجاالت وعىل امتداد الوطن.

ومتتلــك الحديــدة العديد مــن املزايا 
الهامة التي تجذب اهتامم املستثمرين؛ 
فميناؤهــا مــن أهــم منافــذ التصدير 
واالســتراد، وبحكم موقعها االسرتاتيجي 
عىل البحر األحمر فهــي تنفرد  بتفريغ 
أكــرث من نصــف الحمــوالت الجافة يف 
اليمن، ولهــا ميزة الشــحن الجوي عرب 
مطارها الــدويل، وخطوط نقل برية إىل 
صنعاء وعــدن ودول الخليج، وما متثله 
من نقطة وصل لخطوط السر التجاري 
يف البحــر مــن وإىل الــرشق األوســط 

وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

وبسبب الزيادة املتسارعة يف نشاطات 
امليناء ونشــوء أعامل صغرة يف املدينة، 
صناعيــاً  تجمعــاً  الحديــدة  أصبحــت 
معروفاً، وترتبط بأكرث خطوط الشــحن 
حيوية، تلك الخطوط التي تقطع البحر 
األحمر ناقلة الســلع إىل أوروبا وأفريقيا 

وآسيا.

وباتجــاه رشق املدينــة هنــاك أرايض 
تهامة الخصبة، وهي أهم مناطق اليمن 

الزراعية.

ونظــرا ألهميــة الحديــدة يف التجارة 
والشــحن، فقــد تم ربطها بشــبكة من 
الطرق الحديثة، لتسهيل تواصلها باملدن 
األساســية الكبرة، ومنها مــدن اململكة 

العربية السعودية. 

اأ�صاد رئي�س الهيئة 
باالأداء الناجح لفرع 
الهيئة يف احلديدة، 

واأهمية م�صاعفة اجلهود 
خالل الفرتة الراهنة 

وامل�صتقبلية
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التق��ى رئيــس الهيئــة العامة لالســتثامر، الدكتور 
يحيى صالح محسن، يف إطار زيارته ملحافظة الحديدة، 
مبجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة والصناعيــة وممثيل 

القطاع الخاص باملحافظة.

جرى خالل اللقاء مناقشة الدور االستثامري والتنموي 
للقطــاع الخاص يف الحديدة، وتــداول املقرتحات حول 
الوســائل املثىل ملضاعفــة هذا الــدور، وآليات تفعيل 
التنسيق مع الهيئة العامة لالستثامر وفرعها باملحافظة 
للتعامل مع مشــاكل وقضايا املســتثمرين، ومعالجتها 

أوال بأول.

وحــث رئيس الهيئة القطاع الخاص مبحافظة الحديدة 
عىل االضطــالع بدورهم يف دعم العمليــة التنموية يف 
املحافظــة، مشــرا إىل أهمية دور القطــاع الخاص يف 
دعــم العملية التنموية، من خالل تعزيز االســتثامرات 

والتوسع يف بناء املشاريع االقتصادية.

وأوضــح أن تشــجيع االســتثامرات انعكــس بصورة 
إيجابية عىل املشــاريع الصناعيــة والتجارية، الفتا إىل 
جهود الهيئة يف ترويج وجذب وتســهيل االســتثامرات 
يف اليمن، وحرصها عىل تفعيل دورها يف مساعدة وحل 

مشاكل املستثمرين.

وأكــد الدكتور يحيى صالح أنه ســيتم تجاوز جوانب 
القصور القامئــة يف قانون االســتثامر النافذ، من خالل 
مــرشوع القانون الجديد املنصــوص عليه واملقر ضمن 

مخرجــات مؤمتر الحوار الوطنــي، والذي أعدته الهيئة 
مبشاركة جميع األطراف املعنية وخاصة القطاع الخاص، 
وذلك لتشــجيع رؤوس األمــوال املحلية واألجنبية عىل 
تنفيذ املزيد من املشــاريع االســتثامرية، وتقديم مزايا 
وحوافــز تنافســية تلبي مطالب املســتثمرين، يف ظل 

التنافس اإلقليمي الحاد عىل جذب االستثامرات.

ولفــت إىل أن الهيئــة ســتتعامل بشــكل جــاد مــع 
املقرتحــات التي طرحت يف هــذا االجتامع، مبا يف ذلك 

منــح صالحيات كاملة لفرعهــا يف الحديدة لحل قضايا 
املستثمرين.

وكان نائب رئيس الغرفــة التجارية والصناعية، أحمد 
جازم سعيد، وعضو مجلس إدارة الغرفة، أحمد شامخ، 
اســتعرضا أهم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، 
مؤكدين رضورة منح صالحيات لفرع الحديدة للبت يف 
املشكالت املتعلقة بالجامرك والتعامل مع املستثمرين 

وحل قضاياهم. 

حثهم على اال�صطالع بدورهم يف العملية التنموية..
رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار يلتقي القطاع اخلا�س 

وغرفة جتارة و�سناعة احلديدة

ناق�س رئيس الهيئة العامة لالســتثامر، الدكتور 
يحيى صالح محســن، مع محافظ الحديدة، حسن 
أحمــد هيــج، الصعوبــات التي تواجه املشــاريع 

االستثامرية باملحافظة، واملعالجات الالزمة لها.

وأشــاد رئيــس الهيئة بــدور الســلطة املحلية يف 
تشــجيع االســتثامر، الفتا إىل أهمية بلــورة اتفاق 
التعــاون املربم بني هيئة االســتثامر وهيئة األرايض 
للحــد مــن التالعــب بــاألرايض ودعم املشــاريع 

االستثامرية الجادة.

وأوضــح أن الحديــدة تحتل الصــدارة من حيث 
حجم الفرص واملقومات االستثامرية، الفتا إىل دور 

املحافظة يف دعم االقتصاد الوطني.

فيام أكد محافظ الحديدة حرص الســلطة املحلية 
عىل تشجيع االستثامر وتنمية املشاريع االستثامرية، 
من خــالل تذليل الصعوبات وتقديم التســهيالت 
للمســتثمرين، مبا يسهم يف رفد املحافظة اقتصاديا 

وصناعيا وتشغيل املزيد من األيدي العاملة.

مناق�سة ال�سعوبات التي تواجه تنفيذ 
امل�ساريع اال�ستثمارية مع حمافظ احلديدة
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حقيبـــة  االستثمـــار
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بدء املرحلة الثانية من م�سروع جممع اإنتاج امللح مبديرية ال�سليف العام اجلاري

اطلع رئيس الهيئة العامة لالســتثامر، الدكتور 
يحيى صالح محســن، عىل ســر العملية اإلنتاجية 
يف مصنــع الرشكة اليمنية لتكرير الســكر مبديرية 
الصليــف، الذي أنشــأته مجموعــة رشكات هائل 
سعيد أنعم بتكلفة 150 مليون دوالر، ويعترب األول 
عىل مســتوى الرشق األوســط بحسب املواصفات 

العاملية.
واســتمع رئيس الهيئة من املســؤولني والفنيني يف 
املصنع إىل رشح عن مراحل تكرير السكر والطرق 
العلمية املتبعة وفقا للمواصفات العاملية املعتمدة 
لتنقيــة وفحص ومتابعة مادة الســكر قبل عملية 
التعبئــة والتصدير، موضحــني أن الطاقة اإلنتاجية 
للمصنــع تبلغ حاليــا ألفا و750 طنــا يوميا، ويتم 
تغطية الســوق املحلية بأكرث من %50، وما تبقى 
يتم تصديره إىل بعــض الدول األفريقية، الفتني إىل 
أن الطاقة اإلنتاجية ســتصل إىل مليون و320 ألف 

طن سنوياً بعد إنجاز املرحلة الثانية من املصنع.
وأثنى الدكتور يحيى صالح محسن، خالل الزيارة، 
عىل أداء ونشــاط مصنع السكر األول من نوعه يف 

اليمــن، والنجاح الذي حققه منذ بدء نشــاطه يف 
تقديم منتجات بجــودة عاملية، مؤكدا الحاجة إىل 
مثل هذه املشــاريع االســتثامرية الحيوية لتغطية 
احتياجــات الســوق املحليــة مــن مادة الســكر 
واالستفادة من الفرص املتاحة للتصدير اىل األسواق 

املجاورة والخارجية االخرى.

وزار رئيس الهيئة العامة لالستثامر، مرشوع مجمع 
انتاج الصناعــات الغذائية املســجل التابع لرشكة 
االلبان واألغذيــة الوطنية، الجــاري تنفيذه حاليا 
باملنطقــة الصناعية بالحديدة بتكلفة اســتثامرية 
تبلــغ 23 مليــار و283 مليون ريــال، حيث اطلع 
عىل مســتوى االنجاز يف تنفيذ املرشوع، واســتمع 
مــن القامئني عليه اىل رشح حول مكوناته والجهود 

املبذولة الستكامل تنفيذه. 

كام اطلع عىل سر العمل واالنتاج يف مصنع انتاج 
امليــاه املعدنية لرشكة شــمالن للصناعة املحدودة 
مبديرية املراوعــة، والبالغ تكلفته االســتثامرية 3 

مليار و934 مليون ريال. 

رئي�س الهيئة يطلع على �سري العملية
 االإنتاجية مب�سنع ال�سكر ويثني على اأدائه

مقومــات  متتلــك  الحديــدة  أن  إىل  وأشــار 
اســتثامرية وتجاريــة يف مختلــف املجــاالت، 
وتســتلزم التعاون مع القطاع الخــاص لتعزيز 
العمل باملنطقة الصناعية وتطوير منطقة النواة 
التي تتوىل إدارتها إحدى رشكات القطاع الخاص 
املتخصصة يف تحسني املناطق الصناعية مبا يلبي 

طموحات املستثمرين.

ولفت املحافظ إىل رضورة عقد برتوكول عمل 
يضم الجهات املختصة بالجوانب االســتثامرية، 
كامليناء والرضائــب والجــامرك، لتقديم املزيد 
مــن الدعم لالســتثامرات والعمــل عىل تجاوز 

الصعوبات.

بدوره أكد مدير فرع الهيئة العامة لالســتثامر 
بالحديــدة، عبد الله عبــد الباقي، الحرص عىل 
بالتسهيالت  وتعريفهم  املســتثمرين  تشــجيع 
التي مينحها القانون، ما أســهم يف ارتفاع حجم 

االستثامرات باملحافظة.  

اأعلن نائب رئيس مجلس إدارة مجمع إنتاج امللح 
مبديرية الصليف عبد العزيز القبان أن املرحلة الثانية 
من مرشوع املجمع سوف يتم البدء فيها خالل العام 

الجاري.

وأوضح، خالل زيارة رئيس الهيئة العامة لالســتثامر 
الدكتور يحيى صالح محســن للمجمــع، أن تكاليف 
املرحلة بلغت مليارا و200 مليون ريال، وينتج حاليا 

80 طنا يف اليوم من مادة امللح.

وقدم القبان لرئيس الهيئة رشحا حول عمل املجمع 
وما تتميز به منطقة الصليف من توافر كميات كبرة 
من امللــح الصخري، متطرقا إىل مراحــل إنتاج امللح، 
حيث مير عرب املنجم ثم الغسيل إىل املطاحن ويصبح 

بعد ذلك مهيأ لالستهالك.

وتقدر دراســات علمية كمية االحتياطي من صخور 
امللــح يف منطقــة الصليف بحــوايل 115 مليون طن 
لعمــق 80 مرتا. وأظهرت نتائــج التحاليل الكيميائية 
لرواســب ملح الصليــف أن نقاءه يصــل إىل 98%، 

وهذه النسبة مناسبة لتداول هذا املنتج لالستهالك.

وتتواجد أيضا رواســب امللح يف منطقة "جبل قمة"، 
الواقعــة عىل بعد 37 كــم رشق الصليف، عىل هيئة 
قبة ملحية قدرت مساحتها بحوايل 2 كيلومرتا مربعا، 
وتقدر االحتياطيات يف هذه املنطقة من الخام الذي 
يشــبه رواسب ملح الصليف من حيث بيئة الرتسيب 

والخصائص الفيزيائية بحوايل 150 مليون طن.

كام توجد يف منطقة اللحية، الواقعة عىل بعد 97 كم 
شامل رشق الصليف، رواسب امللح، التي تقدر مباليني 

األطنان بدرجة نقاء ترتاوح بني 96 – 98%.

يشار إىل أن اليمن تختزن احتياطيا كبرا من خامات 

امللح بنوعية جيــدة؛ إذ تقدر كمية 
االحتياطي مباليــني األطنان، يف عدد 
مــن املناطــق، أهمهــا، إضافة إىل 
الصليــف: شــبوة، مأرب،  منطقــة 

بيحان، وصافر.

العامــة  الهيئــة  رئيــس  واطلــع 
لالستثامر عىل سر العملية االنتاجية 
مبصنــع إنتــاج االكيــاس املحاكــة، 
مبنطقــة رأس عيــى، والذي بلغت 
كلفته االستثامرية 953 مليون ريال، 
ويتبــع رشكة رأس عيــى الصناعية 

املحدودة. 
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قام رئيس الهيئة العامة لالســتثامر، الدكتور 
يحيى صالح محســن، بزيارة إىل مصنع أســمنت 
باجل، اطلع خاللها عىل مرشوع توســعة املصنع، 
والخط اإلنتاجي الجديد الذي أصبح شــبه جاهز 
للتشــغيل، حيث وصلت نســبة اإلنجاز فيه إىل 

.98%

ويهدف مرشوع الخط اإلنتاجي الجديد، البالغة 
تكلفتــه 129 مليــون دوالر، إىل رفــع الطاقــة 
اإلنتاجيــة للمصنع لتصــل إىل مليون ومائة ألف 

طن يف السنة.

واطلــع رئيس الهيئة، مــن املدير املايل واإلداري 
باملصنــع عبده عــزي، عىل املراحــل التي مر بها 
مرشوع التوسعة ملصنع اإلسمنت الذي يستوعب 
800 عامل، والــذي تنفذه رشكة صينية، مبينا أن 
نسبة اإلنجاز يف خط اإلنتاج الجديد للمصنع بلغ 
%98، وســينتج 850 ألف طن ســنويا، من خام 
الكلينكر االسمنت البورتالندي، وفقا للمواصفات 
واملقاييس العاملية، يف حني تبلغ الطاقة اإلنتاجية 

للخط القديم حالياً نحو 170 ألف طن سنوياً.

وتعمــل الرشكــة الصينيــة عىل تطويــر الخط 
اإلنتاجــي القديــم لرفــع إنتاجــه إىل 250 ألف 
طن ســنويا، بعد أن أجرت دراسات تحويله من 
الطريقــة الرطبــة إىل الطريقة القدميــة، إلنتاج 
اإلســمنت األبيض، وسيكون أول مصنع من نوعه 
يف اليمــن ينتج نحو 50 ألف طن نوع أســمنت 

أبيض مقاوم للســولفات واألمالح، فيام ســتكون 
الكميــة الباقيــة، املقدرة بـ200 ألــف طن، من 

أسمنت خام الكلينكر االسمنت البورتالندي.

وحــث رئيــس الهيئــة العامة لالســتثامر عىل 
الترسيع بتشغيل الخط اإلنتاجي الجديد يف أقرب 
وقــت ممكن، وتجــاوز أية عوائــق أو صعوبات 
تعرتض التشــغيل الكامل للمصنع، منوها بالدور 
االقتصادي الــذي لعبه املصنع، ومــا يعول عليه 
بعد تشــغيل خط اإلنتاج الجديد، الذي ســتبلغ 

طاقتــه اإلنتاجيــة 850 ألف طن ســنوياً 
يف  البورتالنــدي،  االســمنت  مــن 

رفــد االقتصاد الوطنــي وتغطية 
احتياجــات الســوق من هذه 

املادة.

وشــدد الدكتور يحيى صالح 
عــىل رضورة اضطالع الجميع 

بروح  والعمــل  مبســؤولياتهم 
الواحد إلنجــاح مصنع  الفريــق 

أســمنت باجــل، الــذي ميثــل بداية 
مرحلة صناعة األسمنت الوطنية منذ إنشائه 

يف العام 1973م.

رافــق رئيــس الهيئــة العامة لالســتثامر، خالل 
الزيــارة إىل محافظــة الحديدة، رئيــس املكتب 
الفنــي بالهيئة، املهندس محمد مرشــد الكهالين، 

ومدير العالقات العامة، عبد الرحمن إسحاق. 

اأ�ساد رئيس الهيئة العامة لالســتثامر، الدكتور يحيى 
صالح محســن، بالتجربة املتميزة إلنشــاء مزرعة لإلنتاج 
النبايت والحيواين تعمل بالطاقة الشمســية، باعتبارها من 
أفضل البدائــل املجدية وقليلة التكلفــة، والتي تنعكس 
إيجابــا عىل زيــادة العوائــد االســتثامرية، وتدعم اتجاه 

الدولة يف تشجيع استخدام الطاقة النظيفة واآلمنة.

وأعــرب رئيــس الهيئة، خــالل زيارتــه ملزرعــة اإلنتاج 
النبايت والحيواين التي تعمل بالطاقة الشمســية، والتابعة 
للمستثمر السعودي احمد رساج بنون، عن ثقته بالنجاح 
الكبــر الذي ســيحققه هذا املــرشوع، يف تعزيز إنتاجية 
املحاصيــل الزراعية والتقليل من االنبعاثات البيئية، فضال 
عن فوائده يف خفض التكاليف التشغيلية إىل أقل 
مســتوى، مؤكدا دعم مثل هذه املشــاريع 
التي تســتخدم مضخات للمياه بالطاقة 

الشمسية.

وبلغــت تكلفــة مرشوع املســتثمر 
وتصــل  دوالر.  مليــون  الســعودي 
مســاحة املزرعة، التي تنتــج املانجا 
واألعــالف وحليب  والنخيــل  والتــني 

األبقار، إىل أكرث من150 معادا.

كام اطلــع رئيس الهيئة عىل ســر العملية 
االنتاجيــة مبصنــع إنتاج األعــالف، التابــع لرشكة 
فيدمكــس اليمــن لألعالف املحــدودة، والبالــغ تكلفته 

االستثامرية حوايل مليار و649 مليون ريال.

وتفقد الدكتور يحيى صالح محسن سر العمل يف تنفيذ 
مرشوع مصنع انتاج االعــالف بتكلفة مليار و193 مليون 

ريال، للمستثمر عىل عبدالله هبه. 

رئي�س هيئة اال�ستثمار يطلع على 
م�سروع تو�سعة م�سنع اأ�سمنت باجل
 وجتهيز اخلط االإنتاجي اجلديد

رئي�س الهيئة ي�سيد بتجربة 
م�ستثمر �سعودي يف اإن�ساء 
مزرعة بالطاقة ال�سم�سية

 يف احلديدة

بلغت تكلفة م�صروع
 امل�صتثمر ال�صعودي 
مليون دوالر، وت�صل 

م�صاحة املزرعة، التي تنتج 
املاجنا والتني والنخيل 

واالأعالف وحليب االأبقار، 
اإلى اأكرث من 
150 معادا

حقيبـــة  االستثمـــار
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�سه��دت محافظة الحديــدة، منذ مطلــع العام 
الجــاري، زيــارات مكثفة لوفــود اســتثامرية دولية، 

الستكشاف فرص االستثامر الواعدة يف املحافظة.

حيــث عرب وفد اســتثامري رويس زار املحافظة، نهاية 
يناير املايض، برئاســة ليوين ديســاييس، عن رغبة رجال 
املال واألعامل الروس باالســتثامر يف القطاع السميك يف 

اليمن؛ كونه من القطاعات االقتصادية الواعدة.

وناقش الوفد مع محافظ الحديدة، حسن أحمد الهيج، 
ســبل تشــجيع املســتثمرين والرشكات الروسية عىل 
االســتثامر يف اليمن عمومــا، ومحافظة الحديدة بوجه 
خاص، واالســتفادة من الفرص االستثامرية الواعدة يف 

مختلف القطاعات.

ويف اللقــاء أكــد املحافظ اســتعداد قيــادة املحافظة 
لتقديم التســهيالت والدعم الالزم للمستثمرين الروس 
وغرهم، مبا يســهم يف تحريك عجلة النمو االقتصادي 

وتوفر فرص عمل للشباب.

فيام اســتعرض نائب رئيــس مجلس إدارة مؤسســة 
موانــئ البحر األحمر، القبطان جــامل عايش، مرشوع 

توســيع ميناء الحديدة، وتعميق القناة املالحية، وبناء 
رصيف جديد للحاويات بطول 600 مرت وعمق 12 مرتا 

بتكلفة 300 مليون دوالر.

وأوضح عايش أن املرشوع يشــمل أيضا إنشاء حوض 
استدارة جديد بعمق 12 مرتا وقطر 500 مرت، باإلضافة 
إىل ســاحات خرسانية للحاويات مبساحة 200 ألف مرت 

مربع وطريق أسفلتي جديد بطول 1100 مرت.

كــام اطلــع الوفد االســتثامري الــرويس، أثنــاء لقائه 
وكيــل وزارة الرثوة الســمكية لقطــاع خدمات اإلنتاج 
والتســويق، غازي لحمر، عىل أهم الفرص االستثامرية 
يف املجــال الســميك، ومن أهمها االســتزراع الســميك 
والتصنيع والتحضر لألســامك واألحيــاء البحرية، وكذا 

االصطياد يف األعامق.

وأكد رئيس الوفد أهميــة تطوير عالقات التعاون بني 
البلدين يف املجال الســميك، كــون اليمن متتلك رشيطا 
ســاحليا طويال، مشــرا إىل رغبة رجــال املال واألعامل 
الروس باالســتثامر يف القطاع الســميك يف اليمن، كونه 

من القطاعات االقتصادية الواعدة. 

بح��ث محافــظ الحديدة، حســن الهيج، 
مع الســفر الكوري لدى اليمن، يل يونج 

هو، خــالل زيارتــه للمحافظــة )10 
فرباير(، إمكانية تعزيز االســتثامرات 
مجــاالت  يف  باملحافظــة  الكوريــة 
التعليــم األكادميي والقطاع التجاري 
واالقتصادي ودعم النهوض باملشاريع 

االستثامرية يف املحافظة.

واســتعرض املحافظ املقومات االستثامرية 
التي متتاز بها املحافظة يف املجاالت الزراعية والصناعية 

والسمكية واالمتيازات املمنوحة للمستثمرين.

وأكد حرص قيادة السلطة املحلية عىل تذليل جميع 
املعوقات أمام االســتثامرات الكورية، وتقديم 
الدعم والتعاون لتعزيز فرص االســتثامرات 

لرجال األعامل الكوريني يف املحافظة.

مــن جانبه أوضح الســفر الكــوري أن 
زيارتــه للحديــدة تأيت بهــدف التواصل 
مع الرشكات الكوريــة لدعم املحافظة يف 
مختلف املجاالت واملشــاريع االســتثامرية، 
الفتا إىل أن الزيارة القادمة ستكون بصحبة عدد 
من املســتثمرين الكوريني للتعرف عــىل حجم الفرص 

االستثامرية باملحافظة. 

وفد ا�ستثماري رو�سي يعرب عن رغبته 
باال�ستثمار يف القطاع ال�سمكي باليمن..

بحث اإمكانية تعزيز اال�ستثمارات الكورية باحلديدة

اهتمام دولي باالستثمار في احلديدة

قال ســفر هولنــدا لدى اليمــن، الدريك خر 
فلر، إنه ســيحث الرشكات الهولندية عىل االستثامر 

مبحافظة الحديدة، لالســتفادة مــن الفرص الواعدة 

التي متتلكها.

ولفــت الســفر الهولندي، خالل زيارتــه ملحافظة 

الحديــدة )19 ينايــر(، إىل أن بالده ســتعمل عىل 

تطوير وتوسعة ميناء الحديدة.

وناقش الســفر الهولنــدي مع محافــظ الحديدة 

حســن الهيــج، املزايا والفــرص االســتثامرية التي 

تتميز بها املحافظة يف املجاالت الزراعية والسمكية 

والصناعية والسياحية واالقتصادية.

وأشــاد املحافــظ بالعالقــات الوثيقة بــني اليمن 

وهولندا، وما تقدمه هولندا لبالدنا من دعم يف كافة 

املجــاالت، وخاصة مــا تقدمه يف الجانــب الزراعي 

املــايئ ملحافظة الحديــدة التي متتلــك العديد من 

املميزات االقتصادية والسياحية والزراعية والسمكية 

الكبرة التي ما تزال غر مســتغلة استثامريا، ومنها 

املنطقــة الصناعية التي أصبحت جاهزة الســتقبال 

االســتثامرات فيها، مشــرا إىل أن قيــادة املحافظة 

ترحب بالرشكات االستثامرية الهولندية وستمنحهم 

كامل الرعاية والدعم.

واطلع الســفر الهولندي، خــالل زيارته للحديدة، 

عىل املشــاريع التي تنفذها منظمــة الفاو، بتمويل 

من الســفارة، يف القطاع الزراعــي واملياه، والتعرف 

عىل حوض تهامة املــايئ ومنظومة الري بوادي مور 

وميناء الحديدة االسرتاتيجي ومرشوع دعم منتجي 

الحليب بالحديدة، إىل جانب زيارة مصانع الحليب 
الخاصة. 

�سفري هولندا:
 �سنحث ال�سركات الهولندية 
على اال�ستثمار يف احلديدة
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�سارك��ت الهيئة العام���ة لال�ستثمار، ممثلة برئي����س قطاع الرتويج 
ومنا�س���رة ال�سيا�سات، املهند�س حممد اأحمد ح�سني، يف اجتماع جلنة 
ت�سيري مبادرة ال�ستثمار واحلكامة الر�سيدة خلدمة التنمية يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية القت�سادية، 
والذي عقد يف مقر املنظمة بالعا�سمة الفرن�سية باري�س، خالل الفرتة 
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وه���دف الجتم���اع، ال���ذي انعقد حت���ت �سعار "اأجن���دة اإقليمي���ة لنمو 
�سام���ل، خل���ق فر�س عم���ل وبن���اء الثقة"، اإل���ى و�سع خط���ة م�ستقبلية 
ملبادرة احلكامة وال�ستثمار، وتطوير ال�سيا�سات يف هذا اجلانب، بغية 
بناء اقت�س���اد قوي يلبي حاجيات ومتطلب���ات املجتمعات بدول ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا )املينا(.
و�س���ارك يف الجتم���اع نائ���ب اأم���ني ع���ام منظم���ة التع���اون والتنمي���ة 
القت�سادي���ة )OCDE(، ولي���ام دانفر����س، والوزير املنت���دب املكلف 
بالوظيف���ة العمومي���ة وحتدي���ث الإدارة باململك���ة املغربي���ة - الرئي����س 
امل�س���ارك لربنام���ج منظمة التع���اون القت�س���ادي والتنمي���ة للحكامة 
لل�س���رق الأو�س���ط و�سم���ال اأفريقي���ا، حمم���د مبدي���ع، واأع�س���اء جلنة 
الإ�س���راف على املب���ادرة، وممثلون من خمتلف ال���وزارات واملوؤ�س�سات 
احلكومية وهيئات ووكالت الرتويج لال�ستثمار يف دول ال�سرق الأو�سط 
و�سم���ال اأفريقي���ا وال���دول الأع�س���اء يف منظم���ة )OCDE(، وممثلو 
القط���اع اخلا����س واملجتم���ع امل���دين وخ���رباء وخمت�سون م���ن الدول 

واملنظمات املعنية.
ويف الكلم���ة الفتتاحي���ة، اأكد حممد مبديع اأهمي���ة الرتكيز على البعد 
الإقليم���ي للمب���ادرة؛ وذلك لأج���ل تدعيم تنا�سق واندم���اج ال�سيا�سات 
الإ�سالحي���ة لل���دول العربي���ة، من خ���الل مقارب���ة اإقليمية تق���وم على 
منه���اج منظمة التعاون والتنمي���ة القت�سادية، التي جنحت يف حتقيق 
اندماج �سيا�سي واقت�س���ادي لأع�سائها، ل�سيما واأن من بني الأهداف 

الأ�سا�سية للمبادرة حتقيق اندماج اإقليمي ودويل ملنطقة املينا.
تخلل الجتم���اع جل�سات عم���ل وحما�سرات حول التنمي���ة وال�ستثمار 
واحلكامة الر�سيدة، اإ�سافة اإلى الأجندة الإقليمية للنمو ال�سامل خللق 

فر�س عمل وبناء الثقة.
وخ�س�س���ت جل�س���ة "م�سن���ع اأف���كار"، الت���ي راأ�سته���ا رئي����س برنامج 
ال�ستثم���ار ل�س���وؤون �سكرتارية العالق���ات الدولية يف منظم���ة التعاون 
القت�س���ادي والتنمي���ة - ال�س���رق الأو�سط و�سم���ال اأفريقي���ا، ال�سيدة 
نيكول كا�سيه، حول "�سيا�سات �ساملة لل�سباب من اجلن�سني يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا".
ومت فيه���ا تق���دمي عدد م���ن املحا�س���رات املتعلق���ة ب���دور ال�سباب من 

اجلن�سني يف عملية التنمية.
وت���وزع امل�سارك���ون يف الجتماع على جمموعات عم���ل �سارك فيها من 
اليم���ن رئي����س قط���اع الرتويج ومنا�س���رة ال�سيا�س���ات بالهيئ���ة العامة 
لال�ستثم���ار، املهند����س حمم���د اأحم���د ح�س���ني، وبح�سور وكي���ل وزارة 
التخطيط والتعاون الدويل ل�سوؤون الدرا�سات والتوقعات القت�سادية، 
الدكتور حممد احلاوري، ورئي�س الهيئة العليا للرقابة على املناق�سات 

واملزاي���دات، عبد املل���ك العر�سي، والقائمة باأعم���ال �سفارة بالدنا يف 
باري�س، وعدد من املخت�سني يف ال�سفارة.

وناق�س���ت املجموع���ة التي �ساركت فيه���ا اليمن موا�سي���ع تتعلق بتعزيز 
الثقة بني احلكومات وال�سباب واملراأة من اأجل متكينهما من امل�ساهمة 
احلقيقي���ة يف التنمية القت�سادية، واجلوان���ب املت�سلة بهذا املو�سوع، 

والتي مت تبادل الآراء ووجهات النظر املختلفة حولها.
وا�ستعر����س الجتم���اع ال�ستنتاج���ات الت���ي تو�سلت اإليه���ا جمموعات 
العم���ل، والتو�سي���ات املطروحة، والت���ي �سيتم �سياغته���ا ب�سكل نهائي 
لتك���ون اأح���د املخرج���ات الرئي�سية له���ذا اللقاء، من اأج���ل العمل على 
تنفيذه���ا لتحقي���ق الركي���زة املتعلقة ب���دور ال�سب���اب وامل���راأة يف اإطار 
الربنامج ال�ستثماري للمبادرة واملتعلق بت�سجيع ال�ستثمار والتنمية يف 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
وا�ستعر�س���ت اجلل�س���ة الرئي�سي���ة مو�س���وع تعزي���ز احل���وار والتكامل 
الإقليم���ي. ويف هذه اجلل�سة مت ت�سليط ال�سوء على كون منطقة ال�سرق 
الأو�س���ط و�سم���ال اأفريقيا حتت���اج -يف �سي���اق احلكام���ة القت�سادية 
خمتل���ف  عل���ى  الإقليم���ي  القت�س���ادي  التكام���ل  لتعزي���ز  العاملي���ة- 
امل�ستوي���ات، حيث يوف���ر حت�سني ه���ذا التكامل بني اقت�س���ادات بلدان 
املنطق���ة اإمكانات كب���رية للتنمي���ة الجتماعي���ة والقت�سادي���ة. ولكن 
التكامل القت�سادي الإقليمي يتطلب توافقًا موؤ�س�سيًا وقانونيًا بني دول 
املنطقة، ويلعب النفتاح وال�سفافي���ة وتبادل املعلومات دورًا رئي�سيًا يف 

هذا الجتاه.
واأك���د امل�سارك���ون اأن ح���وار ال�سيا�سات املتعدد الأط���راف يبقى �سرطًا 
م�سبق���ًا لتحقيق التكامل القت�سادي، كما تربز جتربة منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية خالل ال�سنوات اخلم�سني املا�سية.
ونوه���وا مبا تلعبه مبادرة ال�سرق الأو�سط و�سم���ال اأفريقيا -التي ياأتي 
الحتف���اء بالعق���د الأول من اإطالقه���ا يف اأجندة ه���ذا الجتماع الهام 
للع���ام احل���ايل يف مدينة باري�س- م���ن دور متزايد لدع���م اإن�ساء اأطر 
ال�سيا�س���ات امل�سرتكة، التي ت�سعى لتكامل وتفاعل اأف�سل مع القت�ساد 

العاملي، مما يعزز الفر�س القت�سادية والتقدم الجتماعي.
وتب���ادل امل�ساركون خرباتهم فيما يتعلق بالفر�س والعقبات التي حتول 
دون و�س���ع معايري حكام���ة م�سرتكة، واأطر ا�ستثم���ار، وو�سائل ملواجهة 

حتديات مثل مو�سوع الن�ساء واإدراج ال�سباب.

 كم���ا تناول���وا اأهمي���ة تعزي���ز الأن�سطة وال�سب���كات عل���ى امل�ستوى دون 
الإقليم���ي )�سمال اأفريقي���ا وامل�سرق العربي، واخللي���ج(، ا�ستنادًا اإلى 
م�ساهم���ات ال�س���ركاء ال�سرتاتيجي���ني للمب���ادرة الذين يلعب���ون دورًا 
رئي�سيًا يف عملية التكامل الإقليمي، مبا يف ذلك جامعة الدول العربية، 
الحت���اد من اأج���ل املتو�سط، وجمل����س التعاون اخلليج���ي، اإ�سافة اإلى 

م�ساهمة �سراكة دوفيل لعملية التحول يف املنطقة.
واإل���ى جل�سات خا�سة بربام���ج احلكامة وال�ستثم���ار، مت عقد جل�سات 
متوازي���ة لتق���دمي تقاري���ر تخ����س تنفيذ الإج���راءات املتف���ق عليها يف 
الجتم���اع الأخ���ري للفري���ق التوجيه���ي يف ع���ام 2013، وا�ستنتاج���ات 

اجتماعات جمموعات العمل و�سبكات الربناجمني.
كم���ا مت تخ�سي�س جل�سات ملناق�سة ماهي���ة الإجنازات الأخرية وتاأثري 
برنام���ج احلكام���ة. ويف ه���ذا ال�سي���اق مت التاأكيد اأهمي���ة الثقة لنجاح 
العدي���د م���ن �سيا�س���ات احلكوم���ة والإ�سالح���ات، كمو�س���وع رئي�س���ي 
لربنام���ج احلكامة بال�سرق الأو�س���ط و�سمال اأفريقي���ا ملنظمة التعاون 
القت�س���ادي والتنمية، حيث تلقى دور الثق���ة اعرتافًا وا�سع النطاق يف 

جميع الأن�سطة الإقليمية للمبادرة.
وناق�ست هذه الدورة الإجنازات الك���ربى، والآثار والدرو�س امل�ستفادة 
من احلوار الإقليمي والتقارير، والأن�سطة التدريبية الإقليمية لربنامج 
احلكامة باملنظمة. كما خ�س�ست جل�سة اأي�سًا ملناق�سة ماهية مطالب 

املواطنني واحلكومات يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
وتط���رق الجتماع اإل���ى برنامج العم���ل واأولويات برنام���ج احلكامة يف 
ال�س���رق الأو�س���ط و�سمال اأفريقي���ا لعام 2015، كما �سيق���وم املندوبون 
بالتخطي���ط لولية املب���ادرة الرابع���ة )2016-2020( كخارطة طريق، 
وبالت���ايل توف���ري توجيهات قيم���ة لكيفية توفري الدع���م للحكومات من 

طرف برنامج احلكامة من اأجل حتقيق فعال لهذه املطالب.
ويف جل�س���ة العم���ل املخ�س�سة لربنام���ج ال�ستثمار بال�س���رق الأو�سط 
و�سم���ال اأفريقي���ا ملنظمة التع���اون والتنمي���ة القت�سادي���ة، مت ت�سليط 
ال�سوء على الإجن���ازات الرئي�سية لربنام���ج ال�ستثمار يف عام 2014، 
حي���ث مت خالل ه���ذه ال���دورة تقدمي ملح���ة عامة عن عم���ل الربنامج، 
مب���ا يف ذل���ك التجارب والدرو����س امل�ستفادة، ومت ت�سلي���ط ال�سوء على 
حتفي���ز ال�ستثمار وحت�سني اأمنه، بالإ�سافة اإلى ت�سجيع ريادة الأعمال 
وامل�ساري���ع ال�سغرية واملتو�سط���ة، وتعزيز النزاه���ة بالأعمال وحكامة 

ال�سركات، وتعزيز الندماج القت�سادي للمراأة.
جت���در الإ�سارة اإل���ى اأنه يف اإطار تخطيط ما بع���د 2015 )مو�سوعات 
واأن�سطة نا�سئة لربنامج ال�ستثمار(، مت تقدمي عر�س موجز للتطورات 
الإقليمي���ة الراهن���ة يف ال�سي���اق القت�س���ادي العامل���ي. وق���د نوق�س���ت 
الأولوي���ات الرئي�سي���ة لربنام���ج ال�ستثمار يف ال�س���رق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا.
ويف اجلل�س���ة العامة اخلتامية امل�سرتك���ة، مت التفاق على و�سع خارطة 
طريق للتنمي���ة امل�ستقبلي���ة ملب���ادرة )OECD-MENA(، حيث وافق 
امل�ساركون على اخلطوات التالية التي يتعني اتخاذها واقرتاح جمموعة 

من الأولويات على املدى الطويل للمرحلة الرابعة من املبادرة. 

نـــــاقشـــت خطـتــهـــــا الــمستقبلـــيـــــة وأجنـــدة إقــــليـــمــــيـــة لنــــمــــو شامــل..
رئي�س قطاع الرتويج ي�سارك يف اجتماع جلنة ت�سيري مبادرة اال�ستثمار بباري�س

ناق�ست املجموعة التي �ساركت فيها اليمن 
موا�سيع تتعلق بتعزيز الثقة بني احلكومات 

وال�سباب واملراأة من اأجل متكينهما من امل�ساهمة 
احلقيقية يف التنمية االقت�سادية، واجلوانب 
املت�سلة بهذا املو�سوع، والتي مت تبادل االآراء 

ووجهات النظر املختلفة حولها

حقيبـــة  االستثمـــار
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التق��ى رئيــس قطــاع الرتويــج ومنــارصة 
السياســات بالهيئة العامة لالســتثامر، املهندس 
محمد أحمد حســني، عىل هامش مشــاركته يف 
اجتــامع لجنة تســير مبادرة االســتثامر، رئيس 
 ،)MENA - OECD( الربنامج االســتثامري يف
السيدة نيكوال اهلرمان كوشيه، والسيدة/ ماري 

استييل ري، مختصة رئيسية يف الربنامج.

وجــرى خــالل اللقاء بحــث أوجــه الدعم 
املطلوبــة من املنظمة للهيئة العامة لالســتثامر 
فيــام يتعلق بإنجــاز عدد من األطــر القانونية 
والترشيعية، منها إعداد مرشوع قانون استثامر 
جديــد، ومرشوع قانــون املناطــق االقتصادية 
الخاصة، إضافة إىل إعداد الدراســات القطاعية، 
وتوســيع البنى التحتية املعلوماتية لالســتثامر، 
وتعزيــز القــدرات ملوظفي الهيئــة، والخارطة 

االستثامرية وغرها.

وعــرض رئيــس قطــاع الرتويــج ومنــارصة 
السياســات هذه املقرتحات أمام املشــاركني يف 
الجلســة املخصصة لربنامج االســتثامر بالرشق 
األوسط وشامل أفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية 
االقتصاديــة، حيث قوبلــت بالرتحيب، والتأكيد 
عىل االستعداد للتعامل اإليجايب معها وتقديم ما 
ميكن من دعم للهيئة العامة لالستثامر اليمنية.

وأشــار رئيس ومختصو الربنامج االســتثامري 
مبنظمة التعــاون والتنميــة االقتصادية بتقديم 
طلــب مــن الهيئــة العامــة لالســتثامر متهيدا 
ملناقشــته واالتفاق عليه، لبدء اتخاذ اإلجراءات 
الالحقة لتقديم الدعم واملساعدة الفنية واملالية.

يذكــر أن تلــك اإلجــراءات تتطلــب حصول 
املنظمــة عىل رشيك ممــول، بحيث تعمل عىل 
االستفادة من صندوق الدعم املخصص من قبل 
صنــدوق دوفيل )G7( للــدول التي متر مبرحلة 

انتقالية، ومنها اليمن. 

تزام��ن اجتماع جلنة ت�سي����ري مبادرة ال�ستثم����ار واحلكامة 
الر�سي����دة خلدم����ة التنمية يف منطق����ة ال�سرق الأو�س����ط و�سمال 
اأفريقي����ا )املينا(، التابعة ملنظمة التع����اون والتنمية القت�سادية 
)OECD(، ه����ذا الع����ام، م����ع الحتف����اء باكتمال العق����د الأول 
من����ذ اإطالقها ع����ام 2005، ليكون هذا الجتم����اع، الذي عقد يف 
العا�سمة الفرن�سية باري�س مطلع فرباير املا�سي، حدثا بارزا يف 

م�سار وم�سرية املبادرة.
وق����د مت اإطالق برنام����ج ال�ستثمار يف ال�س����رق الأو�سط و�سمال 
اأفريقي����ا ملنظمة التع����اون والتنمية القت�سادي����ة �سنة 2005، يف 
اإطار مب����ادرة الربنامج اخلا�سة ب����الإدارة الر�سيدة وال�ستثمار 
خلدم����ة التنمية )املبادرة(، وذلك به����دف النهو�س بال�ستثمار 
يف منطق����ة ال�سرق الأو�س����ط و�سمال اأفريقي����ا، حيث مت ت�سميم 
الربنامج لي�سه����م يف تهيئة الظروف املواتي����ة للنمو القت�سادي 
امل�ست����دام وال�ستثم����ار يف املنطق����ة، وحت�سني اآف����اق خلق فر�س 
العم����ل، وت�سجيع النم����و بريادة القطاع اخلا�����س، ودعم التعاون 

الإقليمي.
وميكن القول باأن هذه املبادرة، عرب جلنة الت�سيري والتي تعترب 
اجلهاز الرئي�س للمبادرة واللجنة املعنية بتقدمي اإر�سادات اإليها، 
ق����د �سكلت، على م����دى الع�سر ال�سنوات املا�سي����ة، اإطارًا لتالقي 
الآراء وتب����ادل اخل����ربات والتجارب املتمي����زة يف منطقة ال�سرق 
الأو�س����ط و�سمال اأفريقيا، وكان لها اأثر اإيجابي يف م�سار حتقيق 
اأهدافه����ا وغاياتها، بت�سجيع وج����ذب ال�ستثمارات، وتعزيز اأطر 
التنمي����ة، مبا ي�ساعد على بناء اقت�ساد قوي يلبي تطلعات واآمال 

املجتمعات يف هذه الدول.
ونعت����ز يف اليمن بكونن����ا ممثاًل فاعاًل يف جلن����ة ت�سيري مبادرة 
ال�ستثم����ار واحلكام����ة الر�سيدة، التي ت�سم حالي����ا 18 دولة من 
منطقة ال�س����رق الأو�سط و�سم����ال اأفريقي����ا، و34 دولة ع�سوا يف 
منظم����ة التع����اون والتنمي����ة القت�سادية، وكذا منظم����ات دولية 
اأخ����رى �سريك����ة وداعم����ة للمب����ادرة، الت����ي تقوم عل����ى جمموعة 
م����ن اللتزام����ات ب����ني دول املين����ا ومنظم����ة التع����اون والتنمي����ة 
القت�سادي����ة، ملوا�سلة الإ�سالح����ات يف جمال احلوكمة والإدارة 

الر�سيدة وحت�سني مناخ ال�ستثمار.
وتكت�س����ب ال�سراك����ة الت����ي تق����وم عليه����ا ه����ذه املب����ادرة عمق����ا 
ا�سرتاتيجي����ا لل����دول الأع�ساء فيه����ا، م�سنودة بعراق����ة التجربة 
واخل����ربة املرتاكمة ملنظمة التعاون والتنمية القت�سادية، وذلك 
يف اجت����اه ال�سري يف امل�س����ار ال�سحيح خلدم����ة التنمية ومواجهة 
ال�سعوبات التي تعرت�سها، من خالل تبادل اخلربات والتجارب 
وال�ستف����ادة م����ن الدع����م الفني ال����ذي تقدمه لربام����ج وخطط 

الإ�سالحات يف دول املينا.
ول �س����ك اأن اجتم����اع جلنة ت�سي����ري املبادرة، ال����ذي عقد مطلع 
فرباي����ر املا�س����ي يف العا�سم����ة الفرن�سية باري�����س، و�ساركت فيه 
الهيئ����ة العامة لال�ستثمار، عك�س م�ست����وى الن�سج والتطور الذي 
و�سلت اإلي����ه مبادرة ال�ستثمار واحلكام����ة الر�سيدة، ومبا يجعل 
منه����ا ركيزة اأ�سا�سية يف اإيجاد احلل����ول الناجعة للتحديات التي 
تواج����ه دولنا يف ظ����ل الأو�ساع الراهنة، وبل����ورة ال�سرتاتيجيات 
الكفيل����ة مبواجه����ة املتغ����ريات الت����ي حت����د م����ن جه����ود التنمي����ة 

امل�ستدامة.
حي����ث مت يف الجتم����اع مناق�سة م�س����روع اأجن����دة اإقليمية للنمو 
ال�سام����ل، والذي نتوق����ع اأن ميثل خارطة طري����ق جديدة وحيوية 

يف خل����ق فر�س عم����ل وبناء الثق����ة يف دول املينا، ويج����ري حاليا 
العمل على �سياغة التو�سيات لو�سع هذه الأجندة ب�سكل نهائي، 
بال�ستن����اد اإل����ى تقارير جمموع����ات العمل واجلل�س����ات اخلا�سة 
والعام����ة يف ه����ذا الجتم����اع، لتكون اأح����د املخرج����ات الرئي�سية 
التي �سيت����م العمل على تنفيذها لتحقي����ق الركيزة املتعلقة بدور 
ال�سباب واملراأة يف اإطار الربنامج ال�ستثماري للمبادرة، واملتعلق 
بت�سجي����ع ال�ستثم����ار والتنمية يف اإقليم ال�س����رق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا.
كم����ا مت التف����اق عل����ى ا�ستنتاجات احل����دث الرئي�سي����ة، والتي 
هدف����ت اإل����ى و�س����ع خارطة طري����ق للتنمي����ة امل�ستقبلي����ة ملبادرة 
)OECD-MENA(، حي����ث واف����ق امل�سارك����ون عل����ى اخلطوات 
التالي����ة الت����ي يتعني اتخاذها واق����رتاح جمموعة م����ن الأولويات 
عل����ى املدى الطويل لولية املرحل����ة الرابعة من املبادرة )-2016

2020(، كخارط����ة طريق، وبالتايل توفري توجيهات قيمة لكيفية 
توف����ري الدع����م للحكومات من طرف برنام����ج احلكامة من اأجل 

حتقيق فعال لهذه املطالب.
كم����ا جرى، يف الجتم����اع، نقا�س م�ستفي�س ح����ول اأهمية تعزيز 
الأن�سطة وال�سبكات على امل�ستوى دون الإقليمي )�سمال اأفريقيا، 
وامل�س����رق العربي واخللي����ج(، ا�ستنادًا اإل����ى م�ساهمات ال�سركاء 
ال�سرتاتيجي����ني للمبادرة، الذين يلعب����ون دورًا رئي�سيًا يف عملية 
التكام����ل الإقليمي، مبا يف ذلك جامعة ال����دول العربية، الحتاد 
م����ن اأجل املتو�سط، وجمل�س التعاون اخلليجي، اإ�سافة اإلى بحث 

م�ساهمة �سراكة “دوفيل” لعملية التحول يف املنطقة.
وم����ن املوؤكد اأن منطقة ال�سرق الأو�س����ط و�سمال اأفريقيا حتتاج 
لتعزي����ز التكامل القت�سادي الإقليمي عل����ى خمتلف امل�ستويات، 
حي����ث يوفر حت�سني هذا التكامل ب����ني اقت�سادات بلدان املنطقة 
اإمكان����ات كب����رية للتنمي����ة الجتماعي����ة والقت�سادي����ة. ويتطلب 
ه����ذا التكام����ل توافق����ًا موؤ�س�سي����ًا وقانوني����ًا ب����ني دول املنطق����ة، 
ويلع����ب النفت����اح وال�سفافية وتب����ادل املعلوم����ات دورًا رئي�سيًا يف 
ه����ذا الجتاه. ولذلك يبق����ى حوار ال�سيا�س����ات املتعدد الأطراف 
�سرط����ًا م�سبقًا لتحقي����ق التكامل القت�س����ادي. كما تربز جتربة 
منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، خالل ال�سنوات اخلم�سني 
املا�سي����ة. ويف �س����وء ذل����ك وبن����اًء عل����ى ع����دة عقود م����ن خربة 
املنظم����ة، تلعب مب����ادرة ال�س����رق الأو�سط و�سم����ال اأفريقيا دورًا 
متزاي����دًا لدع����م اإن�ساء اأط����ر ال�سيا�سات امل�سرتك����ة، التي ت�سعى 
لتكامل وتفاع����ل اأف�سل مع القت�ساد العاملي، مما يعزز الفر�س 

القت�سادية والتقدم الجتماعي.
وبين����ت املب����ادرة، خ����الل م�سارها ط����وال الع�سر ال�سن����وات، اأن 
تقا�سم التجارب املتميزة يف جمال ال�ستثمار واحلوكمة والإدارة 
الر�سي����دة اأمر هام ول غنى عنه، �س����واًء بيننا كدول املينا، اأو مع 
�سركائنا يف منظمة التعاون والتنمية القت�سادية، اإذا كنا نتطلع 
فع����ال للم�سي يف تطوير هذا التعاون والدفع بهذه ال�سراكة قدما 

اإلى اأفق مزدهر ي�ستجيب لآمالنا وطموحاتنا.
ويف ه����ذا ال�سياق، يتطلع امل�ساركون يف ه����ذا الجتماع بكل ثقة 
اإلى �سياغة خارطة الطري����ق والأجندة الإقليمية ملخرجات هذا 
الجتم����اع، لتحقيق النمو ال�سامل وخل����ق فر�س عمل وبناء الثقة 
يف بلدانن����ا، مبا م����ن �شاأنه تقوية �شروط وعوام����ل جناح م�شرة 
ه����ذه املبادرة الرائ����دة، والو�سول بها اإلى حتقي����ق كافة غاياتها 

ومقا�سدها. 

عقد من األداء اإليجابي
 ملبادرة االستثمار واحلكامة الرشيدة

ال�مهند�س/م�حم�د اأحم�د ح�سي�ن - رئي��س قط�اع ال�رتويج ومنا�س�رة ال�سي�ا�س�ات

بحث التعاون بني الهيئة العامة 
لال�ستثمار ومنظمة التعاون 

االقت�سادي والتنمية
  مين invest - خاص
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ق�سة نجاح مســتمرة منــذ 70 عاما، وتجربة مدهشــة 
لهذا اإلنسان االســتثنايئ، خطها مبكرا، بعد انتقاله من قريته 
يف "بني شــيبة"، ومنها إىل الحبشــة، للعمل يف أحد املطاعم 
خــالل الفــرتة -1950 1954، ثم العودة إىل عدن للدراســة. 
خالل الفرتة التي قضاها يف عدن تفتحت حواســه ومشــاعره 
وأحاسيســه عىل حراك ســيايس هادر، تبنته حركــة األحرار 
اليمنيــني، بقيــادة النعــامن والزبري ضد اإلمامة يف شــامل 
الوطن، وكذا قيادات العمل النقايب ضد االســتعامر الربيطاين 
يف جنوبه. ومن أجل ضامن اســتمراره يف الدراســة كان يقوم 
بتدريــس الطالب خالل أوقات فراغــه، مقابل مبالغ زهيدة، 
"شــلنات قليلة"، قبل أن تتكشــف مواهبــه يف عامل األعامل 
حينام تم تكليفه بجمع االشــرتاكات للنادي الشيباين يف عدن، 
مقابل حصوله عىل نســبة %7.5 من املبالغ املحصلة، لُيحرز 
نجاحــا ملحوظا يف ذلك، ظهرت قيمتــه بعد ابتعاثه من ِقبل 
النــادي إىل القاهرة ملواصلة الدراســة،  يف أكتوبر 1956، ثم 
توقــف بعد فرتة وجيزة عن رصف منحته الدراســية، لعجزه 

عن تحصيل االشرتاكات بعد رحيله.

وا�س����ل تحصيلــه العلمي يف جامعــة كانســاس بالواليات 
املتحــدة األمركية، خالل نفس الفرتة التي درس بها األســتاذ 
املرحوم عبد العزيز عبد الغني. متكن من التوفيق بني العمل 
والدراســة، ليتخــرج عــام 1969 يف كلية العلوم السياســية 

والعالقات الدولية بتلك الجامعة.

عمل بعــد عودته إىل اليمن يف وزارة الخارجية مديرا لدائرة 
األمريكيتني وأوروبا الغربية، لعدة أســابيع، ثم انتقل للعمل 
يف مدينــة عدن، لــدى املؤسســة االقتصادية للقطــاع العام 
والتخطيــط القومي، يف الفرتة من مارس 1970 وحتى أكتوبر 
1972. وبحكــم الدور اإلرشايف للمؤسســة االقتصادية آنذاك 
عــىل رشكات القطاع العام )تجارة داخليــة وخارجية وبنوك 
ومالحة وتأمني... الخ(، اكتســب معارف اقتصادية ومهارات 

إدارية عززت رصيد خرباته العملية.

لع����ب دوراً هاماً ومؤثراً يف تحديــث وتطوير رشكة الخطوط 
الجويــة اليمنية، لتكون حينها منوذجــاً وعنوانا بارزا للنجاح، 
مبــا حققته من إيرادات وتوســعا يف حجم أســطولها، ومثاال 
لخدماتها الجيدة والتنافســية، حيث استغل قدراته العلمية 
واالقتصاديــة واإلداريــة ليعمــل بإخــالص، إىل جانب رفاقه 
اآلخرين، يف بناء ســمعة الرشكة، لُتحلق عاليا يف سامء الشهرة 

والنجاح.

بعد عملــه مديرا للمبيعات، ثم مديرا تجاريا وعضو مجلس 
إدارة طران "اليمنية"، يف الفرتة -1973 1981، انسحب منها، 
نتيجة إلقحام العامل السيايس من قبل صناع القرار يف عملها، 
وتحطيــم آمال وطموحات عامليهــا يف بقاء هذا الرصح رمزا 

لكفاءة ونجاح القطاع العام االقتصادي.

لك����ن الطمــوح املتقد وشــعلة النجــاح مل تخُب يف نفســه 
وشخصيته، فلم يستســلم يف أي مرحلة من حياته، بل يزداد 
عزمــه وإرصاره عىل النجاح بــإرادة ال تلني وعزمية ال تنكرس، 
ليكتب مبســرته الجديدة املستمرة واحدة من قصص النجاح 
املتميزة وامللهمة يف عامل االســتثامر واألعامل، والتي استهلها 
منذ بدء نشــاطه يف القطاع الخــاص بداية العام 1982. ومن 
خالل ســرة حياته نجده رجال عصاميا شق طريقه بعيداً عن 
مراكز اإلبهار والتواكل، وباإلرادة الصلبة التي ال تلني، ليحقق 

اإلنجازات املبهرة. 

عل���وان �صعي���د ال�صيباين ا�ص���م ال ميكن جتاوزه اأو جتاهله يف عامل االقت�ص���اد واال�صتثمار. �صخ�صية 
ع�صامي���ة جت�ص���د املعنى احلقيقي الإمكانيت���ك وقدرتك كاإن�صان على حتقي���ق النجاح ولو بداأت من 
ال�صفر؛ لكن االأهم اأن متتلك طموح وعزمية واإ�صرار علوان ال�صيباين، وقبل ذلك ت�صتطيع -كما 
فع���ل ه���و- احلفاظ على �صجاي���اك النبيلة واالإن�صاني���ة، وب�صاطتك وتوا�صع���ك، وال تنحني ل�صطوة 

الراأ�صمال يف حتوالته املدمرة يف الغالب للطبيعة الب�صرية وقيمها االأخالقية.

بـروفـــايـــل

علوان الشيباني.. قصة جناح ملهمة
 مين invest - خا�ص

كان وال يزال عنوان الســياحة اليمنية ورائدها املتميز، وقدم 
لها الكثر، بجهود اســتثنائية وعمل دؤوب لجذب وتشــجيع 
السياحة الداخلية والخارجية، حيث بدأ بتأسيس أوىل رشكات 
مجموعــة "العاملية" يف عام 1983، كوكالة ســفر متواضعة يف 
صنعــاء، ليبث فيها من مهاراتــه وخرباته وتفانيه 
يف عمله الجاد روح النجاح والتميز كعادته 
دامئا، لتصبح بعد سنوات معدودة من 
أنجح املؤسســات اليمنية يف تقديم 
خدمات متميــزة متكاملة يف مجايل 

السفر والسياحة.

مل يقــف األمر عند هــذا الحّد، بل 
والتوســعات  النجاحــات  تواصلــت 
السياحة  لتتجاوز خدمات  املدروســة، 
والســفر، إىل مجال الفندقة، وذلك من 
خــالل إنشــاء وإدارة عدد مــن الفنادق 
التقليدية والحديثــة يف مختلف املدن 
اليمنية. كام تم اســتحداث نشاطي 
 )DHL( الرسيــع  الــدويل  الربيــد 
وتأجر السيارات )هرتز(، عرب االتفاق 
مع مؤسسات دولية رائدة يف هذه املجاالت، ليضاف إليها بعد 
ذلك ناٍد للســياحة والســيارات ورشكة حراسة أمنية )إيجيلز( 
وأخرى للخدمات النفطيــة والغاز وخدمات وتوكيالت أخرى 
مختلفــة ومتنوعــة، ما جعــل مجموعة "العامليــة" يف مرتبة 
الريــادة يف معظم تلــك املجاالت يف الســوق اليمنية، حيث 
نالــت عددا من الجوائــز العاملية واإلقليميــة واملحلية، منها 

جائزة أوروبية رفيعة يف مجال اإلدارة واالقتصاد عام 2003.

يعتق����د علوان الشــيباين اعتقادا راســخا بــأن "النجاح ليس 
مسألة حظ، بل محصلة للجهد والعمل الجاد وُحسن استثامر 
الوقــت والُفرص امُلتاحــة قبل فوات أوانها". شــعاره دامئا يف 
مختلف مراحل حياته: "السمعة أكرب رأسامل". ويؤكد أن "من 
يريد أن يبني لنفســه مجداً يف عــامل األعامل ال بد أن يحافظ 
عىل ســمعته، فالعمل له أخالقيات، ولــيك تنجح وتتميز عن 
ُمنافسيك، فعليك الحفاظ عىل أخالقيات العمل، وذلك أسهل 
الطرق وأضمنها لتســويق نفسك أوالً، وتسويق ما تقدمه من 

خدمة أو منتج".

ويف غمــرة نجاحاته، ال ينى دامئا فضل اآلخرين عليه، عمال 
باملبدأ القائل: "ال يشكر الله من ال يشكر الناس"، ويكرر قوله: 
"لــوال فضــل اآلخرين عيّل ملا وصلت إىل مــا وصلت إليه من 

نجاح".

تبقى فلســفة ورؤية علوان الشــيباين للنجاح مختلفة، فهو 
يــرى أن النجاح "ليس فقط أن تجمــع األموال وتحصل عىل 
مكاسب وأرباح متزايدة، بل كيف ُتسخرها لخدمة ُمجتمعك 
وبلدك أيضا"؛ لذا فقد ظل منذ بداية مرحلته العملية مساهام 
فاعــال وصاحب بصامت واضحة يف العمل الخري واإلنســاين 
واالجتامعي؛ إذ يرتأس عدة مؤسسات وجمعيات خرية، عىل 
رأســها مؤسســة اليمن للتدريب بهدف التوظيف، ومؤسسة 
الخر للتنمية االجتامعية التي تكرس جهودها إلنشاء معاهد 
تعليميــة خرية وإعــداد وتقديم برامــج تدريبية مجانية يف 
مختلف جوانب املعرفة والخدمات وتدريب الشــباب، مركزا 
عــىل عملية صنع التحول االجتامعــي باعتباره مفتاح التطور 

والنمو الشامل.

تقدي����را لــدوره وإســهاماته يف تنمية اإلنســان واملجتمع، 
وانتصارا لفلسفته ومبادئه الثابتة يف تحويل القيمة االقتصادية 
واالســتثامرية والتجارية إىل قيمة اجتامعية إنسانية مضافة، 
تم ترشيح األستاذ علوان الشيباين للحصول عىل "جائزة أوسلو 
لألعــامل من أجل الســالم"، وهــي جائزة عامليــة متنح وفقا 
لرشوط ومعاير لرجال األعامل حول العامل من ذوي اإلســهام 

املتميز يف الجانب االجتامعي واإلنساين. 

كان وال يزال عنوان ال�سياحة اليمنية 
ورائدها املتميز، وقدم لها الكثري، بجهود 
ا�ستثنائية وعمل دوؤوب جلذب وت�سجيع 
ال�سياحة الداخلية واخلارجية، حيث 

بداأ بتاأ�سي�س اأولى �سركات جمموعة 
»العاملية« يف ع��ام 1983

رواد 
االستثمار

رواد 
االستثمار
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حققت الهيئة العامة لالستثامر أداء جيدا، خالل العام 
املايض 2014م، يف تســجيل املشاريع االستثامرية النوعية 
الجديــدة، بالرغم من األحداث التي عاشــتها اليمن، ما 
يؤكد جاذبية وواعدية قطاع االستثامر، وإمكانية تسجيل 
قفــزة هائلة يف املجال االســتثامري بتعزيــز مناخ وبيئة 
االستثامر وتوفر الظروف املواتية للمستثمرين، املحليني 
واألجانــب، الذين يــرون يف اليمن بلــدا غنيا باملقومات 

والفرص الواعدة يف مختلف القطاعات.
وســجلت الهيئة العامة لالســتثامر، خالل العام املايض، 
104 مشاريع استثامرية برأس مال استثامري بلغ 176.2 
مليار ريال، وبذلك يكون رأس املال االستثامري قد حقق 
ارتفاعــا كبــرا باملقارنة مــع عام 2013، وبنســبة زيادة 
بلغــت %134.39، ومببلغ أكرث مــن 101 مليار ريال، يف 
مؤرش هام إىل تحسن نوعية وحجم املشاريع االستثامرية 
التي استطاعت الهيئة اســتقطابها وفق رؤيتها الجديدة 
يف اســتهداف مشــاريع اســرتاتيجية تســهم يف النهوض 
بالتنميــة االقتصادية وتوفر فرص عمل للحد من البطالة 

والتخفيف من الفقر.

ووفقــا لإلحصاءات الصادرة عن الهيئــة للعام 2014، فإن 
الزيادة يف رأس املال االستثمــاري وقيمة املوجودات الثابتة 
وفرص العمل يف املشــاريع االستثامرية املسجلة عام 2014 
شــكلت زيادة ملحوظة أكــرث منهــا يف 2013، بالرغم من 

الرتاجع يف عدد املشاريع.
ويتوقع أن توفر هذه املشــاريع، التــي بلغت موجوداتها 
الثابتــة 95 مليارا و300 مليــون ريال، أكرث من 5437 فرصة 

عمل.

وشملت املشاريع املسجلة عددا من القطاعات االقتصادية، 
تصدرتها املشــاريع الصناعية، بواقع 76 مرشوعاً وبرأس مال 
اســتثامري بلغ 113 مليار ريال وبنسبة %64,12 من إجاميل 

ما تم تسجيله يف العام 2014، وقيمة موجودات ثابتة بلغت 
82.3 مليــار ريال. وتوزعت تلك املشــاريع عــىل الصناعات 
االســتخراجية كاالســمنت، والصناعــات التحويليــة كاملواد 

الغذائية والتغليف واألعالف.
وجاء القطاع الخدمــي يف املركز الثاين، بـ18 مرشوعاً، برأس 
مال اســتثامري تجــاوز 55.8 مليار ريال، وبنســبة 31.66% 
وقيمة موجودات ثابتة بلغت أكــرث من 11.8 مليارا. وكانت 
مشــاريع هــذا القطاع مــن نصيــب املجمعات الســكنية 
والتعليمية, أما القطاع الســياحي فســجل 9 مشاريع، برأس 
مال اســتثامري تجاوز 4.3 مليار ريال، وبنســبة %2.46 من 

إجاميل رأس املال االستثامري، وأهمها املنتجعات السياحية.

عــىل الصعيــد الجغرايف، توزعــت هذه املشــاريع عىل 15 
محافظــة، تصدرتها الحديدة بـ26 مرشوعــاً وبرأس مال بلغ 
107 مليــارات ريال، تلتها محافظة عدن بـ14 مرشوعا برأس 
مال اســتثامري بلغ 47.5 مليار ريال، وأمانة العاصمة برأس 
مال اســتثامري بلغ 8 مليارات ريال لـ13 مرشوعا، فمحافظة 
صنعــاء بــرأس مال اســتثامري بلــغ 4.1 مليار  ريــال لـ12 
مرشوعا، ثم محافظة لحج برأس مال استثامري بلغ 2.7 مليار 

ريال لخمسة مشاريع. 

هيئة االستثمار تسجل مشاريع استثمارية
 بـــــأكثــــر من 176 ملـــيـــار ريــــــال عـــــام 2014

134% زيادة يف حجم راأ�س املال اال�ستثماري..

يت��وق��ع اأن ت��وف��ر هذه 
امل�ساريع، التي بلغت 

موجوداتها الثابتة  95 
مليارا و300 مليون 

ريال، اأكرث من 5437 
فر�سة عمل

  مين invest - خاص

مــــــؤشـــــرات

ن�سبة راأ�س املال اال�ستثماري للم�ساريع امل�سجلة يف الهيئة وفروعهاومكاتبها يف املحافظات لعام  2014 ح�سب جهه االإ�سدار

ال�م�ساريع ال��م�سجل��ه ل��دى ال���هي�ئة وف��روع���ه��ا ومكاتب�ه���ا ل��ع�����ام  2014 ح�����سب مراك���ز اال�س����دارر�سم بياين يو�سح ن�سبة عدد  راأ�س املال للم�ساريع اال�ستثمارية امل�سجلة يف الهيئة وفروعها ومكاتبها لعام 2014

ال�م�ساريع ال�م�سجل������ه من قبل ال�مرك����ز ال��رئي�س��ي وال���ف��روع وال�مكاتب خ���الل عام  2014
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م���ن املؤكد أن االقتصاد اليمنــي ال ميكن أن يحقق 
منواً كبراً ما مل يتم توفر إمدادات ميكن االعتامد عليها 

من الطاقة الكهربائية للمنازل واملؤسسات.

ويف الوقــت الراهن، فإن حجــم الطلب، خصوصا يف 
أوقــات الذروة، يفــوق حجم العرض، بنســبة 25%، 
كام أن هناك %50-45 من عدد الســكان غر متصلني 
بالشــبكة أصاًل، وفقا لدراسة استشــارية عاملية حول 
وضــع الكهربــاء يف اليمــن. ويكلف هذا املســتوى 
املنخفض من الخدمة الحكومة كثراً، حيث إنها تقدم 

دعاًم بنسبة %62 من تكلفة توليد الكهرباء.

واســتمر منو الطلــب يف أوقات الــذروة مبعدل 9% 
سنوياً، يف حني عجزت قدرة توليد الكهرباء عن التغلب 

عىل الفجوة، وتراجعت مبعدل وصل إىل %6 سنوياً.

وأكدت الدراسة أن اعتامد القدرة اإلنتاجية يف توليد 
الطاقــة الكهربائية حالياً وبشــكل كبــر عىل الوقود 
الســائل )الديــزل/ زيــت الوقود الثقيل(، ال يســبب 
فقط ارتفــاع تكلفة توليد الطاقــة الكهربائية ارتفاعا 
كبــراً وفق املعاير الدولية؛ لكنه أيضاً يســتهلك أمثن 
مــوارد البالد، وهــو النفط، الذي ميثــل املصدر الهام 
للدخــل الحكومي والنقد األجنبــي يف اليمن. وبينت 
أن الحكومــة اليمنية تقدم حالياً دعام بنســبة 62% 
من تكاليف قطاع الطاقة الكهربائية، بتكلفة إجاملية 
تبلغ 552 مليون دوالر، مام يســبب عبئــاً مالياً كبراً 

عىل امليزانية، وقدرت حجم الطلب حالياً عىل الطاقة 
الكهربائية يف اليمن مبا يتجاوز 1.2 جيجاوات، يف حني 
أن القدرة اإلنتاجية املتوفرة ال تتعدى 0.9 جيجاوات، 
ما يســبب انقطاعات متكررة للتيار الكهربايئ، مؤكدة 

حاجة اليمن مســتقبال إىل امتالك قدرة إنتاجية قامئة 
من توليد الطاقة الكهربائية تبلغ 3.7 جيجاوات بحلول 
عام 2020 لتلبية مستوى الطلب املتوقع، وهذا يفوق 

قدرتها اإلنتاجية الحالية بحوايل مرتني ونصف.

الــيمـــــــن تــحتــــاج الستثمـــــار 5 مليـــــارات دوالر
 لتوفير 3 جيجاوات إضافية بحلــــول 2020

تفاوت كبري بني العر�س والطلب على الطاقة الكهربائية..

موؤ�س���رات ال�و�س��ع ال�راه��ن ل��قط��اع ال�كه�رب���اء

تقرير خاص

تب��ني موؤ�س��رات الو�سع الراهن للكهرباء يف اليمن، بح�س��ب بيانات ر�سمية حديثة للموؤ�س�سة العام��ة للكهرباء، ات�ساع الفجوة بني 
القدرات التوليدية املتوفرة واملت�سمنة الطاقة امل�سرتاة، والعجز القائم يف التوليد، كما تو�سح ذلك ه����ذه ال��ج��داول:
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حقق���ت العديــد مــن الدول 
نجاحات باستخدام منوذج الرشاكة 
بــني القطاعــني العــام والخاص/ 
منتج الطاقة املســتقل، مام أدى 
إىل زيادة القدرات بنسبة تتجاوز 
الضعفني والنصف عىل مدى 6-9 

سنوات.
وتطرقت الدراســة االستشــارية 
التــي أعدتهــا رشكــة "ماكنــزي" 
حول وضــع الكهربــاء يف اليمن، 
إىل أهميــة الرشاكة بني القطاعني 
العام والخاص كأحد املحاور التي 
يجب التحرك مــن خاللها لتنفيذ 
مشاريع توليد جديدة للكهرباء يف 
اليمن، واملفاضلة بني تجارب عدد 
من الدول يف هذا الجانب الختيار 
من بينها ما يناســب ويتامىش مع 

الواقع اليمني.
الرشاكة  وركــزت عــىل منــوذج 
بــني القطاعني العــام والخاص يف 
اإلمارات العربيــة املتحدة، الذي 
مــن مزايــاه احتفــاظ الحكومة 
بســيطرة جزئيــة أثنــاء التعرض 
للمخاطر، ويرى فيه املســتثمرون 
وجود مخاطر أقل يف عقد رشاكة 
للدولة،  اململوكــة  الــرشكات  مع 
نتيجة  العوائد  توحيــد  وإمكانية 
للمخاطــر املشــرتكة/ امُلخفضــة؛ 
لكن من عيوبه أنــه يتطلب أطر 

عمل تنظيمية وعقودا معقدة إىل 
حد ما.

كام ذكرت منــوذج منتج الطاقة 
املستقل، كام يف املكسيك وتايالند 
وماليزيــا، ومن مزايــاه أنه يحفز 
املنافســة وزيــادة اإلنتاجيــة يف 
الســوق، ويوفر القطــاع الخاص 
متويــل رأس املــال؛ لكــن عيوبه 
أنه يتطلــب نظام تعرفــة أعىل، 
وصعوبة يف إيجاد التوازن الصحيح 
لتقاسم املخاطر من أجل اجتذاب 

منتجي الطاقة املستقلني.

الســياق  لتشــجيع  واقرتحــت، 
لالســتثامر  والتنظيمي  التجــاري 
الخاص من خالل تخفيف املخاطر، 
والهيئــة  الكهربــاء  وزارة  تــويل 
العامــة لالســتثامر وضــع إطــار 
عمل للرشاكة بني القطاعني العام 
والخاص/ منتج الطاقة املســتقل، 
يتضمن آلية متويل وإعادة متويل 
الدين، مع تقدم املشاريع يف إطار 
الرشاكة بني القطاعني، وشــفافية 
األدوار والهيــكل والعقود، وإبرام 
اتفاقيات رشاء الطاقة، إضافة إىل 
تقييم الحاجة إىل جهة مســتقلة 
يف حالة تقســيم املؤسسة العامة 
للكهربــاء أو دخــول العديد من 

الجهات املستقلة. 

الشراكة مع القطاع اخلاص

رشكــة  )أعدتهــا  الدراســة  وأوصــت 
"ماكنــزي" األمريكية نهاية عام 2010(، 
لحل مشــكلتي محدودية الحصول عىل 
الطاقة الكهربائية وارتفاع تكلفة الدعم 
الحكومي، برضورة زيادة قدرات اليمن 
اإلنتاجيــة مــن توليد الكهربــاء مبقدار 
ثالثــة أضعاف حتــى عــام 2020، مع 
إلغاء محطات الطاقــة العاملة بالديزل 

املدعوم حكومياً.

رســمتها  التــي  الخطــة  أن  وذكــرت 
الحكومــة اليمنيــة )خارطــة الطريــق 
لقطــاع الطاقــة 2020(، إلضافة 3000 
ميجــاوات عىل قدرة التوليــد للكهرباء 
عىل مدى السنوات العرش القادمة، من 
خالل تشــييد محطات توليــد جديدة 
يف كل مــن مــأرب ومعــرب وحرضموت 
والحديدة وعــدن واملخاء، بالتزامن مع 
تنفيــذ أكرب عمليــة توســيع وتحديث 
لشــبكة نقل الكهرباء، تتطلب استثامراً 
بقيمــة 5 مليــارات دوالر، للتمكن من 

تنفيذ هذه الخطة.

وقالــت: "الوضع املايل الحــايل لليمن 

يحتــم أن نأخذ باالعتبار عــدة عوامل 
متداخلــة عنــد تحديد التقنيــات التي 
ينبغي اختيارها لالســتخدام يف محطات 
توليــد الطاقــة الكهربائية املســتقبلية 
يف البــالد. ويتمثل أهم هــذه العوامل 
يف: إجاميل النفقات الرأســاملية األولية 
املطلوبة لكل وحدة طاقة يراد توليدها، 
وأثر ذلك عىل املــوارد الطبيعية لليمن 
وإيراداتهــا من النقــد األجنبي )أي من 

ناحية استهالك النفط وتوفر الغاز(".

ونصحــت باالعتامد يف توليــد الطاقة 
الكهربائية عــىل الفحم والغاز، كأرخص 
الخيــارات، إضافــة إىل مصــادر الطاقة 
والطاقــة  الريــاح  كطاقــة  املتجــددة 
الشمســية، التي ميكن أن تصبح مجدية 

أكرث.

الطاقــة  مصــادر  ألصنــاف  وميكــن 
املتجــددة يف اليمن أن تلعب دورا هاما 
لتغطيــة فجــوة الطلب-العرض إلمداد 
الكهرباء، وميكنها أن تحل محل التوليد 
للكهرباء بدال مــن مولدات الديزل ذي 

الكلفة املرتفعة. 
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ح�سل��ت "مين  invest" عىل عرض إيضاحي أعدته 
مؤخرا وزارة الكهرباء والطاقة، ممثلة باملؤسسة العامة 
للكهربــاء، تضمــن مقرتحات تنفيذيــة لبناء محطات 
توليد باســتخدام الطاقة املتجــددة، لتعزيز منظومة 
التوليــد، وذلك نتيجــًة للكلفــة العالية للمشــتقات 
النفطيــة )اإلحفوريــة(، والحاجــة امللحــة إىل تلبية 
االحتياجــات املتزايدة مــن الطاقة الكهربائية وســد 

الفجوة القامئة حاليا.

واقرتحت ما سمته بـ"املبادرة االسرتاتيجية الوطنية 
لتوليــد الكهربــاء بالطاقة الشمســية والرياح"، والتي 
اشــتملت عــىل مقرتحــات عمليــة وحلــول تنفيذية 
ومواقع محددة لتنفيذ املبادرة، إىل جانب خطة زمنية 
للتطبيق، بهدف توليــد الكهرباء من الطاقة املتجددة 
من خالل توربينات الرياح، الطاقة الشمســية، الطاقة 
الجيوحراريــة، إضافــة إىل نــرش اســتخدام الســخان 
الشميس, وحددت املؤسسة العامة للكهرباء أولويات 

الطاقة الشمســية يف اليمن، يف إنشــاء مجمعات كبرة 
للخاليا الشمسية )بقدرة 20-10 ميجاوات( حول املدن 
الرئيسية، وأيضاً تركيب توربينات إلنتاج الطاقة بالرياح، 
لدمــج إنتاج الطاقتــني، بهدف القضاء عــىل العجز يف 
ســاعات النهار، مام ســيتيح توفر الخدمــة للمواطنني 

خالل ساعات النهار.

ومــن األولويات أيضا، ضخ املاء بالطاقة الشمســية، 
مام ســيخلق نوعا من استقرار الطاقة وثبات أسعارها، 
واستخدام املواطنني للســخانات الشمسية، ما سيعمل 
عــىل تقليــل الــذروة املســائيه واســتقرار املنظومة 
الكهربائية بشــكل كبر, كام تتضمن األولويات تركيب 
أنظمــة األلــواح الشمســية الصغرة إلنارة املســاكن، 
ســواء يف الريف أو يف املدينة، وربطها بالشبكة العامة، 
وتركيــب مجمعــات صغــرة مــن األلواح الشمســية 
)الضوئية( ترتاوح بــني 100-50 كيلووات، لتأمني التيار 

الكهربايئ للمجمعات السكنية الصغرة. 

الطاقة املتجددة بديل استراتيجي لتأمني الطلب 
املتزايد على الكهرباء في اليمن

حتت��اج  اليمــن إىل أداة لتعزيــز أشــكال الطاقــة 
املتجددة، وعــىل وجه التحديد الطاقة الشمســية، التي 
سيساعد استخدامها وبدء تنفيذ مشاريع وطنية ومحلية 
إلنتاجهــا، يف تلبية الطلــب املتزايد عــىل الكهرباء؛ كون 
الحصول عــىل إمدادات طاقه كافية أمــرا حيويا للتنمية 
بشكل عام، وتحسني املعيشة، وأداة رئيسية للتخفيف من 
الفقر، وتوليد الدخل وتنمية املنشــآت الصغرة واألصغر، 

وتحسني التعليم، والصحة، ومجاالت تنموية األخرى.

ومتثــل الطاقة الشمســية بدياًل مالمئــاً لتوليد الطاقة 

الكهربائيــة يف اليمن. فخــالل العامــني املاضيني، ركزت 
توصيــات اجتامعات الــدول املانحة لليمــن عىل أهمية 
إصالح قطاع الطاقة، من خالل االهتامم بالطاقة الجديدة 

واملتجددة، كبديل اسرتاتيجي للطاقة التقليدية.

وتتوفر أمام اليمن فرصة اســتثامرية كبرة الســتغالل 
مصادر الطاقة املتجــددة يف توليد الكهرباء، حيث ميكن، 
بحســب بيانات وزارة الكهربــاء، إنتاج 18000 ميجاوات 

من الطاقة الشمسية وحدها يف البالد.

وتقــدر خطة تنميــة الطاقة األخــرة )2020-2009(، 
إجاميل الطلب عىل الكهرباء يف اليمن بـ3102 ميجاوات، 

مبعــدل منو ســنوي قدره %10 عىل مــدى العقد املقبل، 
وســتحتاج القدرات الجديدة إىل 3538 ميجاوات بحلول 
عــام 2020، لتضاف إىل الشــبكة، لتحــل محل وحدات 
التوليد املستهلكة الخارجة عن الخدمة واستيعاب الطلب 

املتزايد مع القدرة الكافية.

وتستند توقعات الطلب عىل إجاميل معدل منو الناتج 
املحيل، وهــو الحد األدىن املطلوب لليمــن للحفاظ عىل 
العاملة الحالية، فضال عن الحاجة إىل استثامرات جديدة 
يف قطاع الطاقــة لتلبية النمو الرسيع املســتمر والطلب 

عليها. 

 »مين invest« – خا�س

 »مين invest« – خا�س

ا�سرتاتيجية وطنية لتوليد الكهرباء بالطاقة املتجددة

املواق���ع املقرتحة لتوليد الطاقة الكهربائية
 با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية والرياح

تــــحــــت الـــمـــجــهــــر
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 »مين invest« – خا�س

اليمن اأكرث بلدان العامل ثراء 
يف موارد الطاقة املتجددة

اأعدت رشكة "الماير" االستشــارية الدولية دراســة 
شاملة عن الطاقة املتجددة يف اليمن، وضعت مبوجبها 
اسرتاتيجية تفصيلية وخطوات تنفيذية مزمنة لالستفادة 
من مــوارد الطاقة املتجددة املتوفرة يف بالدنا بشــكل 
كبر، باعتباره من أفضل الخيارات املجدية واالقتصادية 

للتغلب عىل مشكلة عجز الكهرباء.

واشــتملت االســرتاتيجية، التــي وضعتهــا الرشكــة 
االستشــارية األملانيــة عــام 2009، بعنــوان "الطاقــة 
املتجددة وكفاءة الطاقــة يف الجمهورية اليمنية"، عىل 
مرشوع إطــار ترشيعي قانوين )قانــون تطوير الطاقة 
املتجددة( يهدف إىل تطوير استخدام الكهرباء املولدة 

من مصادر الطاقة املتجددة، وتشجيع االستثامر يف هذا 
املجال بواسطة القطاع الخاص.

 Solar واعتربت الدراســة مــورد الطاقة الشمســية
Energy أحد مــوارد الطاقة املتجددة الرثية يف اليمن، 
حيث تقــع اليمن يف منطقة يعترب اإلشــعاع االســمي 
املبــارش فيها من أعىل اإلشــعاعات يف العامل، وإمكانية 

توليد الكهرباء من هذا املصدر مرتفعة للغاية.

وأوضحــت ان اإلمكانيات الفنيــة العملية ملحطات 
الطاقة الكهروشمسية ميكن أن توفر 18.600  ميجاوات، 
ومن طاقة الرياح 34.286 ميجاوات، وبواسطة الطاقة 

الحرارية من  باطن األرض 2.900 ميجاوات.
وذكــرت الدراســة أن املناطق الســاحلية، بدءا من 
الحديدة إىل تعز، لحج، عدن، وأبني، أكرث مناطق تحظى 
بالتفضيــل لتطوير طاقة الريــاح. ومن بني املحافظات 
املرتفعــة تتمتع ذمــار مبواقــع ذات إمكانيــة لطاقة 
الرياح بجوار الشــبكة العامة، وتتمتع هذه املحافظات 

بإمكانية اقتصادية تفوق 19.000 ميجاوات.

وتعترب املنطقة الربكانية من محافظة ذمار، والكثافة 
املرتفعــة للطاقــة الحراريــة األرضية لطبقــة الصخور 
الرمليــة   يف محافظات صنعاء ، والحديدة ، وتعز أكرث 
املناطق الواعدة لتنمية الطاقة الحرارية األرضية، حيث 
تتمتــع هذه املناطق بإمكانيــة اقتصادية تفوق 2000 

ميجاوات. 

الإمكانيات الفنية 
العملية ملحطات

 الطــاقــــة
 الكهرو�سم�سية
 ميكن اأن توفر:

الإمكانيات الفنية
لــــطـــــاقــــــــــة
الـــــــريـــــــــــاح

 ميكن اأن توفر:

الطاقة احلرارية
 من  بـاطـن

 الأر�ض
 ميكن اأن توفر:

ميجاواتميجاواتميجاوات
18.60034٫286

31 مارس   2015 يناير-  العدد6، 

2.900



مارس   322015 يناير-  العدد6، 

الطاقة  اســتخدام  رك��زت مبــادرة 
املتجددة يف توليــد الكهرباء عىل نرش 
تكنولوجيــا املضخات الشمســية للري 
يف املناطق الســاحلية، حيث تســتهلك 
الزراعة ما نســبته %25 من االستهالك 
املحيل للمشــتقات النفطيــة، وتعتمد 

أساسا عيل الديزل والكهرباء للري.

وقدرت عدد اآلبار الزراعية يف املناطق 
الســاحلية ذات العمق األقل من 100 

مرت بـ 20 ألف برئ.

ويهدف نــرش تكنولوجيا املضخات الشمســية 
للــري إىل  تخفيــف تكاليــف دعم املشــتقات 
النفطية، وتوفــر البديل االقتصــادي واألنظف 

للبيئة، إضافة إىل تقليل الفقد وتخفيف األحامل 
عىل املنظومة.

منها  حلول،  عــدة  ذلــك  أجــل  من  واقرتحت 

عىل  وجمركية  رضيبية  وإعفاءات  تسهيالت 
ومكونات  واملستفيد  االستثامرات  مستوى 
األنظمة الشمسية، والبدء مبشاريع تجريبية يف 
تهامة وحرضموت، وإرشاك القطاع الخاص، وكذا 
إيجاد سياسة متويلية متكن املزارعني من تسديد 
ميرسة،  بفوائد  بنوك  عرب  عليهم  التي  األقساط 
وتوفر دعم حكومي لهذه املشاريع كجزء )20%( 

من مساهمة الدولة. 

حتــــــــــت  املجهــــر

ن�س��ت خطــة اســتخدام الطاقــة 
املتجددة عىل تشجيع املواطنيني عىل 
إقتنــاء ألواح شمســية لتوليد الطاقة 
بقــدرة 2KW-1  وربطهــا بشــبكة 

التوزيــع. وأوضحــت أن الهدف من 
مشــاريع ربــط الطاقــة املنتجة من 
منازل املواطنني بشبكة التوزيع العامة 
رفع وعــي املواطنني ومــالك البيوت 
بأهميــة الطاقة، وترشــيد اســتخدام 
الطاقــة الكهربائية واالســتثامر فيها، 
من خالل االســتغالل ألســطح املنازل 
وتركيــب األلــواح الشمســية إلنتاج 
الطاقــة الكهربائية، ما ســيعمل عىل 
تقليل الفاتورة الشهرية عىل املواطنني 
وتخفيــف تكلفــة دعــم املشــتقات 

النفطية.

وأكــدت أن ذلك ســيعمل أيضا عىل 
تقليــل الفقــد وتخفيــف األحــامل 
الكهربائية عىل املنظومة بشكل عام، 
وكذا تعزيز جزء من العجز يف الطاقة 

عند مراكز األحامل.

واقرتحت، ضمن الحلول التي أوردتها 
لتنفيذ ذلك، اســتصدار ترشيع قانوين 
يســمح للفــرد باالســتثامر يف هــذا 
املجال والربط بالشــبكة، ورشاء وبيع 
الطاقــة بعملية املقايضــة، فضال عن 
البــدء مبشــاريع تجريبيــة يف بعــض 
املباين والفنادق واملنشــآت الحكومية 

والخاصة. 

الطاقــة  مبــادرة  تت�سم��ن 
املتجــددة مقــرتح إنارة الشــوارع 
والحدائق العامة بالطاقة الشمسية، 
واالنتقــال إىل اإلضاءة األكرث كفاءة، 
من خــالل منع املصابيــح الوهاجة 
واســتخدام  التنجســن(،  )مصابيح 

.LED مصابيح
وقدرت اســتهالك اإلنــارة الحالية 
بـ%6 من إجاميل الطاقة الكهربائية 
املباعة، حيــث قدرت عدد مصابيح 
غــر   HPS النــوع  مــن  اإلنــارة 
االقتصادي بحوايل 450 ألفا، وميكن 
اســتبدالها مبصابيــح LED، حيث 

توفر %75 من الطاقة.
اســتبدال مصابيح  أن  وأوضحــت 
400W بـــام يكافئهــا مــن النوع 

أحــامل  ســيقلل   ،100W اآلخــر 
 ،45MW 180  إىلMW اإلنارة من
وســيوفر طاقــة كهربائية ســنوية 
بحوايل290GWh، وهذا من شــأنه 
توفــر 20 مليار ريال عــىل خزينة 

الدولة سنويا. 

تشجيع املواطنني على توليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية وربطها بشبكة التوزيع العامة

استبدال مصابيح موفرة للكهرباء
 في الشوارع يوفر 75% من الطاقة

 و20 مليارا سنويا

نشر تكنولوجيا املضخات الشمسية للري
20 ألف بئر
عدد االآبار الزراعية 
يف املناطق ال�ساحلية 
ذات العمق االأقل من

 100 مرت
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توقع��ت املؤسســة العامة للكهرباء أن اســتبدال 
الســخانات الكهربائية املنزلية بأخرى شمســية سيقلل 
األحامل 450 ميجاوات، وســيوفر طاقة كهربائية سنوية 
تصل إىل 490GWh، عىل اعتبار 3 ساعات تشغيل يوميا.

وذكرت أن عدد الســخانات الكهربائية يف اليمن يقدر 
 1.5KW بأكرث من 400 ألف ســخان، مبتوسط استهالك

للسخان.

وقدرت االســتهالك املنزيل لتســخني املياه بحوايل 40% 
من قيمة الفاتورة للمستهلك.

وأوضحت أن نرش استخدام السخان الشميس بديال عن 
الكهربايئ ســيحقق لخزينة الدولة وفرا ماليا بحوايل 28 

مليار ريال، من التكلفة التشغيلية إلنتاج الطاقة.

ووضعت عددا من الحلول لتشــجيع هذا التوجه، منها 

توفر بيئة استثامرية ومتويلية ميرسة الستبدال السخان 
الكهربايئ بالســخان الشميس عرب البنوك املحلية تقسط 
عىل املستفيدين لعدة ســنوات، والتسهيالت الحكومية 
للمســتثمرين )اإلعفــاءات( واملســتفيدين )%30( من 

قيمة السخان.

واقرتحت إدراج السخان الشــميس وتعميمه عىل جميع 
املرافق العامة والحكومية، ووضع خطة سنوية لتنفيذ 20 
ألف سخان سنويا، واالستفادة من تجارب الدول )كتونس( 

ومن الربنامج املقدم من GIZ لنرش السخان الشميس.

وأبدت املؤسســة العامة للكهرباء اســتعدادها لتشجيع 
املواطنــني عــىل اقتناء الســخانات الشمســية، من خالل 
تقديــم بعض الدعــم الحكومي، كام هــو معمول به يف 
تونس، حيث يتم تقديم %30 كدعم تشجيعي للمواطنني 

القتناء هذه التقنية. 

السخان الشمسي يقلل 450 ميجاوات من أحمال
 الكهرباء ويوفر 40% من قيمة فاتورة املستهلك

تعت��رب اليمن من الــدول الواعدة 
مبكامن طاقة الرياح، الســيام ســواحلها 
الغربيــة والجنوبية حتى ســاحل أبني. 
كام متتاز أيضا بعض املرتفعات الجبلية 
قليلة االنســياب برسعــات رياح عالية، 

كام يف الضالع وذمار وصنعاء وعمران.
واقرتحت االســرتاتيجية، الستغالل طاقة 
الرياح يف توليــد الكهرباء، متويل تنفيذ 
محطــات رصد أرضيــة لطاقة الرياح يف 
املناطــق الواعــدة، وبحســب األطلس 
املنشــور لتوفر بيانــات رسعات الرياح 
واتجاهاتهــا، ملــدة ال تقــل عــن عــام 
كامــل، وتنفيــذ مخرجات اســرتاتيجية 

الطاقة املتجددة وإقــرار قانون الطاقة 
املتجددة.

وأكــدت رضورة إعداد وثائق مناقصات 
منطيــة لالســتثامر ورشاء الطاقــة مــن 
مختلــف مصــادر الطاقــة املتجــددة، 
واإلرساع يف إنجاز مرشوع مزرعة الرياح 
يف املخاء )60 ميجاوات(، ملا له من دور 
إيجايب يف نــرش التكنولوجيا، إضافة إىل 
إنشاء توربينات تعمل بالرياح وإنشائها 
يف بعــض املواقع مبحافظة صنعاء )جبل 
نقــم، عرص، خــط املائة، جبــل ظفار، 
جبل النبي شــعيب...(، بقدرات 20-40 

ميجاوات. 

وزارة  اســرتاتيجية  طالب��ت 
الكهربــاء للطاقــة املتجــددة بعمل 
دراسة جدوى إلنارة أرخبيل سقطرى 
بأنظمــة الطاقة املتجددة )شــمس + 
رياح( بـ2 ميجاوات، وبأنظمة الطاقة 
الشمســية املعزولة للمناطق البعيدة 

واقرتحت، ضمن  الشمسية(،  )األلواح 
قرارات الحكومة للمحميات الطبيعية 
الفكــرة  تعميــم  الجــزر،  وبالــذات 
الســتخدام آليات نظيفة لكهربة هذه 
املحميــات، وتوفر ودعم أنظمة الري 

بالطاقة الشمسية ملزارعي الجزر.

استغالل طاقة الرياح 
في توليد الكهرباء

إنارة اجلزر اليمنية بأنظمة 
الطاقة املتجددة

�صنعاء: يف  ال�صلة  لكرة  بلقي�س  نادي  •  اإ�صاءة 
التكل��ف�ة: 28000$.

.)PYCE( الجهة املانحة: الوكالة األمريكية للتنمية

ماأرب: يف  ال�صلة  لكرة  ن�صيم  •  نادي 
التكل��ف�ة: 30000$.

.)PYCE( الجهة املانحة : الوكالة األمريكية للتنمية

املراوح، )االإ�صاءة،  عدن  يف  امليناء  •  نادي 
 أجهزة الكمبيوتر، ومضخات املياه(:

التكل��ف�ة: 109000$.
.)PYCE( الجهة املانحة: الوكالة األمريكية للتنمية

القدم(: كرة  )ملعب  حلج  يف  االنطالق  •  نادي 
التكل��ف�ة: 38000 $.

.)PYCE( الجهة املانحة: الوكالة األمريكية للتنمية

بعدن: الريفية  املياه  •  م�صخات 
التكل��ف�ة: 15000–20000$.

.)PYCE( الجهة املانحة : الوكالة األمريكية للتنمية

�صقطرى: يف  واالإ�صاءة  للري  املياه  •  م�صخات 
التكل��ف�ة: مختلفة لكل مرشوع.

الجهة املانحة: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

مبادرات محلية ناجحة
 في تطبيقات الطاقة الشمسية

جنح عدد من م�صاريع الطاقة ال�صم�صية
 املحلية التي مت تنفيذها يف البلد، منها:
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اليمن يتمت���ع مبوارد هائلة من الط�اق���ة ال�س�م�س�ية، 
تبع����ًا ملوقع���ه اجلغ���رايف املمي���ز، ال���ذي يجعل���ه ميتلك 
اأعل���ى �سط���وع �سم�س���ي، حيث يق���ع اجل���زء الكبري منه 
�سمن م���ا ي�سمى بح���زام ال�سم����س، ال���ذي ي�ستفيد من 
معظ���م اأ�سع���ة ال�سم����س الكثيفة عل���ى الك���رة الأر�سية، 
م���ن حيث احل���رارة وال�سوء عل���ى حد �س���واء. وترتاوح 
م�سادر الطاقة ال�سم�سي���ة يف اليمن بني 2000 - 3000 
كيل���ووات/ �ساع���ة يف املرت املرب���ع يف ال�سنة، علم���ًا باأن 
الطاق���ة امل�ستلمة من ال�سم�س خالل �ساعة واحدة تعادل 
ما حتتاجه الكرة الأر�سية من الطاقة ملدة عام تقريبًا، 
واأن الطاق���ة امل�ستلمة من ال�سم�س يف ع���ام واحد تعادل 
�سع���ف امل�ستخ���دم واملكت�سف واملقدر م���ن طاقة الفحم 
والغ���از والنفط والطاق���ة النووية، مع العل���م باأن معدل 
ال�ستهالك العاملي للطاقة الأولية، من نفط وغاز وفحم 
وطاقة كهرومائي���ة وطاقة نووية وح���رارة اأر�س باطنية 
وطاق���ة ريحية وطاقة �سم�سية وخ�سب، تقدر مبا مقداره 

16 ترياوات.

وبالرغ���م من اأن الوطن العرب���ي يعترب من اأغنى بلدان 
الع���امل يف م�س���ادر الوق���ود الحف���وري، ويف مقدمته���ا 
النف���ط، اإذ ميتل���ك %58 من احتياط���ي النفط العاملي، 
و%26 من احتياط���ي الغاز العاملي؛ فاإن اليمن واملنطقة 
العربية بحاجة ما�سة لالجتاه بجدية للطاقة املتجددة، 
ويف مقدمته���ا الطاق���ة ال�سم�سي���ة، وذل���ك ك�سب���ب اأول 
ملواجه���ة الطلب املتزايد على م���وارد الطاقة من الوقود 
الحف���وري، حي���ث ي�س���كل النف���ط والغ���از %98.2 م���ن 
ا�سته���الك الطاق���ة يف الوط���ن العرب���ي، وبالت���ايل فاإن 
العتم���اد على هذا املورد �سيوؤدي اإلى �سرعة ا�ستنزافها 
يف ظ���ل حمدوديته���ا يف باط���ن الأر�س، وه���ي مر�سحة 
للن�سوب. وال�سبب الثاين هو تلويثهما جلو الأر�س بثاين 

اأك�سي���د الكرب���ون، وب���روز ظاهرة الحتبا����س احلراري 
والتغ���ريات املناخي���ة. وتعت���رب اليم���ن، ومعه���ا البلدان 
العربي���ة، م���ن اأفقر دول الع���امل يف ا�ستغ���الل وتوظيف 

الطاقة ال�سم�سية.

ولذل���ك يج���ب على الدول���ة اليمني���ة وقط���اع الكهرباء 
و�س���ع خطة باإج���راءت مزمنة للب���دء با�ستغالل الطاقة 
ال�سم�سي���ة، والت���ي تعت���رب طاق���ة م�ستقبلي���ة ودائم���ة، 
والهتمام بتدريب وتاأهي���ل كوادر موؤهلة يف هذا املجال 
للبدء بجدية يف ا�ستخ���دام هذه الطاقة التي لن تهددنا 
بالن�س���وب اأو التل���وث البيئي. فوفق���ًا لدرا�سة املفو�سية 
الأوروبية فاإن اإمداد الطاقة العاملي يف عام 2050 ميكن 
اأن يكون عل���ى ال�سكل التايل: %40 قدرة �سم�سية، 30% 
كتل���ة حيوية، %15 قدرة ري���اح، %10 قدرة مائية، و5% 

قدرة نفطية.

وكن���ت قد ناق�س���ت قبل حوايل ع���ام ون�سف، مع بع�س 
م���دراء عموم مناطق املوؤ�س�س���ة الرئي�سة، �سرورة توجه 

ه���ذه املناط���ق، بالتن�سي���ق م���ع املوؤ�س�س���ة واملحافظ���ة، 
ل�ستخ���دام اأنظمة الطاق���ة الفولت�سوئي���ة ال�سم�سية يف 
اإ�س���اءة ال�س���وارع يف املحافظات، حيث ي�س���ل اإجمايل 
الطاق���ة الكهربائي���ة امل�ستهلك���ة اإل���ى م���ا مق���داره 200 
ميج���اوات، متثل %12 م���ن اإجمايل الطاق���ة امل�ستهلكة 
حالي���ًا على م�ستوى اجلمهورية اليمني���ة. واأبدوا حتم�سًا 
له���ذا الجتاه كح���ل من حل���ول التقليل م���ن انقطاعات 
التي���ار الكهربائي وتقلي���ل الفقد يف التي���ار الكهربائي. 
والبدء هام م���ن الآن، حتى ل نتاأخر عن اللحاق بالدول 

الأخرى يف هذا املجال. 

حتــــــــــت  املجهــــر

وزارة الصناعة والتجارة ســتكون أول جهة 
حكوميــة مينيــة تســتخدم الطاقة الشمســية 
يف توليــد الكهرباء، كام أعلــن وكيلها عبدالله 
عبدالويل نعامن مؤخرا؛ وذلك لكونها –بحسب 
قولــه- تكنولوجيــا رخيصــة الثمــن ومنترشة 

مبختلف بلدان العامل.

وحث وكيل وزارة الصناعــة والتجارة، أثناء 
ورشة عمل لرتويج استخدام السخان الشميس، 
نظمتها الــوزارة مبحافظة تعز يف فرباير املايض، 
واملــدارس  الحكوميــة  املؤسســات  مختلــف 
واملساجد عىل البدء باستخدام الطاقة الشمسية 

لتلبيــة احتياجاتها من الطاقــة الكهربائية مع 
تزايد االستهالك وارتفاع الطلب.

 وأشــار إىل أن ترتيبات تجرى بخصوص عملية 
تنظيــم بيــع ورشاء الطاقــة الشمســية وكيفيــة 

استهالكها االستهالك األمثل.

وتتبنى وزارة الصناعة والتجارة برنامج مرشوع 
نرش اســتخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، بدعم 
من منظامت دولية، للتوعية ونرش ثقافة االعتامد 
عىل الطاقة الشمســية كمــورد متجدد واقتصادي 
يف توليــد الكهربــاء، وأقل تكلفــة مقارنة بالطرق 

التقليدية املعتمدة عىل الوقود. 

وزارة  الصناعة  أول جهة  حكومية 
تستخدم  الطاقة  الشمسية  لتوليد  الكهرباء

اليمن والطاقه الشمسية

املهند�س/ خالد را�سد

3000 - 2000
كيلووات/ �ساعة يف املرت املربع يف ال�سنة

 يجب على الدولة اليمنية وقطاع الكهرباء و�سع  ترتاوح م�سادر الطاقة ال�سم�سية يف اليمن بني
خطة باإجراءت مزمنة للبدء با�ستغالل الطاقة 
ال�سم�سية، والتي تعترب طاقة م�ستقبلية ودائمة، 

والهتمام بتدريب وتاأهيل كوادر موؤهلة يف هذا املجال
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ن�س���ر  لت�سجي���ع  اعتم��دت احلكوم���ة م�سروع���ا 
ا�ستخدام���ات تكنولوجي���ا الطاق���ة ال�سم�سي���ة، به���دف 
حتفي���ز تنويع م�س���ادر الطاق���ة يف اليم���ن وال�ستفادة 
م���ن تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية، وال���ذي تنفذه وزارة 

ال�سناعة والتجارة.
وي�سع���ى امل�س���روع اإل���ى تغيري ثقاف���ة املجتم���ع يف اإنتاج 
وا�ستهالك الطاقة، والتفكري بالطاقة املتجددة بجدية 
تامة، كم�سروع اقت�سادي هام وحيوي يحقق املردودات 

الإيجابية املرجوة منه خالل فرتة زمنية ب�سيطة.
و�سيخ�س�س امل�سروع حمافظ متويلية من خالل ح�سد 
التمويالت املتاحة من ال�سناديق والهيئات واملوؤ�س�سات 
التمويلي���ة املحلية والإقليمية والدولي���ة لتقدمي التمويل 
للم�ستفيدي���ن عل���ى �سبي���ل القرو����س واملن���ح اأو اجلمع 
بينهم���ا لتحفيز الطلب ليحقق تنام���ي العر�س من قبل 

القطاع اخلا�س.
وبح�سب الدرا�سات الأولية للمردود املايل لهذا امل�سروع 

ف�سي�س���ل اإلى حدود %70 من ال�ستثمارات، بالإ�سافة 
اإل���ى املردودات القت�سادية العامة الأخرى، مثل توفري 

فر�س عمل جديدة ونقل التكنولوجيا...
و�سكل���ت احلكومة جلنة ت�سيري للم�س���روع برئا�سة وزير 
ال�سناع���ة، وع�سوي���ة اجله���ات ذات العالق���ة، تتول���ى 
و�س���ع ال�سيا�سات والإ�سراف على كافة الأعمال واملهام 
الالزم���ة لتنفيذه وتقيي���م م�ستوي���ات التنفيذ ومعاجلة 

ال�سعوبات. 

مشروع حكومي لنشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بدعم من منظمات دولية

والــري  الزراعــة  د�سن��ت وزارة 
املزارعــني  متويــل  دعــم  مــرشوع 
للحصــول عىل املضخات التي تعمل 
محاولــة  يف  الشمســية،  بالطاقــة 
لتشجيع اســتخدام الطاقة املتجددة 
يف الــري الزراعي، لتقليــل الكلفة، 
حيــث أظهــرت بيانات رســمية أن 
املضخات التقليدية املســتخدمة يف 
الــري الزراعي تســتهلك مــا يوازي 
%30 مــن إجــاميل كميــة الديــزل 

املستهلك يف اليمن.
ويشــمل املرشوع، الذي يســتهدف 
فيه  ويشــارك  الزراعية،  املحافظات 
بنــك التســليف التعــاوين الزراعي 
وصندوق تشــجيع اإلنتــاج الزراعي 
الســميك، تقديــم تســهيالت كبرة 
لتشــجيع املزارعــني عىل اســتخدام 
تقنيــة الطاقــة الشمســية كبديــل 

املســتخدمة  التقليدية  للمضخــات 
يف ضــخ املياه من اآلبــار، من خالل 
تحمل جــزء من التكلفــة ومنحهم 
قروضــا بيضــاء، وخدمــات إضافية 
مجانيــة أخــرى يف الجانــب الفني: 
واالستشــارات  والتشــغيل  الرتكيب 

الفنية.
وتم تشغيل أول مضخة مياه تعمل 
بالطاقة الشمسية ضمن هذا الربنامج 
يف مديرية دوعن بحرضموت، بقدرة 
26 كليووات، مبزرعة مكة النموذجية 
بالهجرين، التابعة للمستثمر الشيخ 
محمد احمد الجويحي، كواحدة من 
أكــرب املضخات يف اليمــن والجزيرة 
العربية، حيث تنتج 400 مرت مكعب 

يف اليوم.
وقال مدير عام رشكة الوادي للطاقة 
للمــرشوع،  املنفــذة  الشمســية، 

الدكتور عمر ســعيد بن فريجان، إن 
الرشكة قامت، خــالل العام املايض، 
برتكيــب 17 مضخة تعمــل بالطاقة 
الشمســية يف عــدد مــن مديريات 

محافظة حرضموت.
وأوضح أن الهدف من برنامج متويل 
مضخــات املياه بالطاقة الشمســية 
هو دعم ومتويل وتشجيع استخدام 
مضخــات امليــاه العاملــة بالطاقة 
عمــوم  يف  للمزارعــني  الشمســية 

محافظات الجمهورية، مبا يساهم يف 
واجتامعية  اقتصادية  تنمية  إحداث 

مستدامة يف اليمن.
كام تم مؤخــرا توقيع اتفاقية توريد 
وتركيــب وحــدة اســتخراج امليــاه 
بواســطة الطاقة الشمسية، ملرشوع 
مياه الغرف الخري بسيئون، لتوليد 
طاقة قدرها 37.8( كيلووات، وذلك 
إلنتاج 90  مــرتا مكعبا من املياه يف 

الساعة. 

افتتاح أكبر مضخة تعمل بالطاقة 
الشمسية في حضرموت

ت�صجيع حكومي للمزارعني على ا�صتخدام 
م�صخات ري بالطاقة ال�صم�صية
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االت�صاالت واملعلوماتية 

اأ�صا�س التنمية

ملف العدد

تق���راأون ف�ي ال�مل���ف:

  خطوات تطويرية لال�صتفادة من تكنولوجيا املعلومات
 واالت�صاالت يف دعم االقت�صاد الوطني.

  االت�صاالت واملعلوماتية واإمكانات النهو�س النوعي باالقت�صاد الوطني.

 :»invest مدير عام موؤ�ص�صة االت�صاالت ل�� »مين  
قريبا اإعالن دخول خدمة اجليل الرابع 

  اليمن ي�صعى لتطوير وحتديث �صبكة االإنرتنت.
اأع�����د ال���مل���ف/

 مهدي حممد البحري
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اإط���ار  يف  اليم���ن،  متكن��ت 
م���ن  ال�ستف���ادة  اإل���ى  م�ساعيه���ا 
املعلوم���ات  تكنولوجي���ا  اإمكان���ات 
ت�سخريها  وحماول���ة  والت�سالت 
لدعم خط���ط النمو القت�سادي، م���ن حتقيق جمموعة 
م���ن اخلط���وات التطويرية يف ه���ذا القط���اع، الذي يعد 
عماد ع�سر املعرف���ة، ول ميّثل قطاعًا اقت�ساديًا منتجًا 
ومربحًا فح�سب، بل هو اأ�سا�س البنية التحتية ال�سرورية 

لتنمية كل القطاعات القت�سادية، بل واأ�سرعها منوًا.
وق���د �سهد قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات يف اليمن 
حت���ولت هامة وكب���رية خالل الف���رتة املا�سي���ة، نتيجة 
تنفيذ عدد كبري من الإ�سالحات للنهو�س بهذا القطاع 

الهام واحليوي.
وتع���د �سبكات وخدم���ات الت�سالت وتقني���ة املعلومات 
من اأهم حمفزات النم���و القت�سادي، والقيمة امل�سافة 

من هذا القطاع لإجمايل الناجت املحلي يف منو مطرد.
وق���د اأثبتت جتارب ال���دول التي جنح���ت يف ا�ستخدام 

ه���ذه التكنولوجي���ا كاأداة للتنمية فاعليته���ا. ويرى فيها 
اقت�سادي���ون البدي���ل الأمث���ل لرف���د اخلزين���ة العام���ة 
ومتويله���ا بامل���وارد. ودور وروؤية الدول���ة يف هذا ال�سدد 
اأ�سا�س���ي، فهي وحدها القادرة عل���ى و�سع الأطر العامة 
له���ذا القط���اع وحتويل���ه اإل���ى اأداة تنموي���ة، وعليها تقع 
م�سوؤولية تاأمني البنية التحتية الالزمة للقطاع وتنظيمه.
وي�سكل هذا القطاع يف اليمن �سوقا جاذبة لال�ستثمار. 
وتتولى وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات مهمة تنظيمه 
ور�س���م ال�سيا�س���ات العام���ة، من خالل دع���م ا�ستخدام 
تقني���ات الت�س���الت واملعلوم���ات يف الدول���ة ومتابعتها 
وتطويرها، وتوطني التقني���ات احلديثة املالئمة للتنمية 

يف الوطن �سناعيًا وبيئيًا واجتماعيًا.
وتعم���ل ال���وزارة عل���ى و�سع اخلط���ط العام���ة لتطوير 
وتنظي���م وتنمي���ة قط���اع الت�س���الت، وذل���ك به���دف 
ت�سجي���ع ال�ستثم���ار يف جم���ال الت�س���الت و�سناعته���ا 
وخدماته���ا، واإعداد �سيا�سة الدول���ة يف قطاع املعلومات 
وال�سرتاتيجي���ات واخلطط الالزم���ة لتنفيذها، وو�سع 

ال�سيا�س���ات التنفيذي���ة لتطوي���ر منظوم���ات املعلوم���ات 
و�سبكاتها ومعايريها واأمنها.

كم���ا تعم���ل على دع���م ا�ستخ���دام تقني���ات الت�سالت 
واملعلوم���ات يف الدول���ة ومتابعته���ا وتطويره���ا، وتوطني 
التقني���ات احلديثة املالئمة للتنمي���ة يف الوطن �سناعيًا 

وبيئيًا واجتماعيًا.
وتدرك وزارة الت�سالت اأن توفري بنية ذات موا�سفات 
منا�سب���ة يعت���رب مطلبًا جوهري���ًا لإجناح جه���ود التنمية 
القت�سادية و�سمان معدلت النمو املن�سودة لالقت�ساد 
املحل���ي، ومن هن���ا تعم���ل عل���ى و�س���ع ال�سرتاتيجيات 

وحتديث اخلطط لتطوير القطاع.
وبان�سمام اليمن ر�سمي���ا اإلى منظمة التجارة العاملية، 
ف���اإن التزاماتها يف قطاع الت�س���الت وتقنية املعلومات 
التنظيمي���ة  الإ�سالح���ات  م���ن  املزي���د  اتخ���اذ  حتت���م 
والت�سريعية واملوؤ�س�سية لتطوير اأداء هذا القطاع وزيادة 
درجة انفتاحه، وحتقيق ال�ستفادة املثلى منه يف التنمية 

القت�سادية امل�ستدامة. 

خطوات تطويرية لالستفادة من تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في دعم االقتصاد الوطني

»ي��م��ن invest« – خ��ا�س

مـــــــلـــف العـــــدد
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 تاأمني �سعات ربط اإقليمي ودويل عالية لتطوير خدمات النرتنت.
 دعم تنفيذ خطط احلكومة اللكرتونية وتوحيد تطبيقاتها.

 تطوير وتو�سعة �سبكة الرتا�سل الوطنية واإتاحتها للم�ستثمرين يف القطاع.

»ي��م����ن invest« ح�صلت على اأح���دث خطة اأعدتها الوزارة عام 2015 حول توجهاتها الرئي�صية  لتطوير 
قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اجلمهورية  اليمنية، وت���ع����ر�س تال��ي��ا  اأب����رز م��الحم��ه���ا:

جمال الت�سريعات واالأطر التنظيمية:

 ا�ستحداث وحتديث  القوانني والأنظمة واللوائح الالزمة اخلا�سة بقطاع الت�سالت، 
ويف مقدمتها قانون الت�سالت.

 اإن�س���اء هيئ���ة تنظي���م الت�س���الت، وا�ستحداث وحتدي���ث الأنظمة واللوائ���ح الالزمة 
اخلا�سة  بقطاع الت�سالت.

 اإع���داد اخلط���ط والربام���ج الوطني���ة والدرا�س���ات الالزم���ة لتطوير ون�س���ر خدمات 
الت�سالت وخدمات  النطاق العري�س.

جمال تنمية املوارد املالية:

 زي���ادة م�ساهم���ة قطاع الت�س���الت وتكنولوجي���ا املعلومات يف النم���و القت�سادي يف 
اليم���ن، من خ���الل �سمان توفري امل���وارد املالي���ة للخزينة العامة، م���ن �سرائب وعوائد 

ور�سوم تتما�سى مع اأف�سل املمار�سات يف الدول ذات الظروف امل�سابهة.

 اإدارة امل���وارد الوطني���ة املهم���ة املتمثل���ة بالنطاق���ات الرتددي���ة والرتقي���م وامل�سارات 
الرتا�سلي���ة اخلطي���ة، ب�سفافية، وم���ن دون اأي �سكل م���ن اأ�سكال التحي���ز اأو التمييز، مع 

الرتكيز على حتقيق اأعلى ا�ستفادة ممكنة من ا�ستثمار تلك املوارد.

جمال البنية التحتية:

 تو�سعة وتطوير البنى التحتية خلدمات الت�سالت احلالية لت�سل اإلى الأماكن النائية 
املحرومة من خدمات الت�سال والإنرتنت.

 ال�ستم���رار يف حتدي���ث وتطوير �سبكة الت�س���الت، وتطوير وتو�سع���ة �سبكات الربط 
ال���دويل وال�سب���كات الوطني���ة، واإدخال التقني���ات احلديثة، مب���ا يكفل النف���اذ ال�سامل 

للمعلومات ب�سهولة وي�سر وباجلودة وال�سرعات املطلوبة.

 الهتمام بتوفري خدمات النطاق العري�س ال�سرورية  ل�ستثمار العديد من التطبيقات.
 اإدخ����ال خ���دم����ات ال���ج��ي����ل ال����راب����ع ل��ل�ه�����ات������ف ال����ن���ق���������ال. 

اأهم مالمح اخلطة امل�ستقبلية 
للعام 2015 لالرتقاء  بالبنية التحتية:
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يوؤدي قطاع الت�سالت وتقني���ة املعلومات دورًا هامًا 
واأ�سا�سي���ًا يف التق���دم القت�سادي والتنم���وي؛ نظرًا لدوره 
اله���ام يف ت�سهيل توا�س���ل الأفراد وانت�س���ار املعلومات التي 
حتتاجها قطاعات الإنتاج والت�سوي���ق وال�ستهالك، ف�ساًل 
ع���ن دوره يف ربط مناطق البالد بع�سها ببع�س من ناحية، 

وبالعامل اخلارجي من ناحية اأخرى.
كم���ا اأن م�ستوى ونوعي���ة خدمات الت�س���الت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات تع���د موؤ�س���رًا اأ�سا�سي���ًا لوجود من���اخ ال�ستثمار 
املالئم، واإح���دى اأدوات ت�شجيع تو�شع الن�شاط القت�شادي 
وحتري���ك النم���و؛ اإذ يوؤدي تط���ور هذه اخلدم���ات وتنوعها 
وانخفا�س تكلفتها اإلى ت�سجيع تدفق ال�ستثمارات اخلا�سة 
ومنوها وتطورها، وبالتايل امل�ساهمة يف الدفع بعملية النمو 

القت�سادي والتنمية وحت�سني م�ستوى املعي�سة والدخل.
ووفق���ا لدرا�س���ات اقت�سادي���ة ف���اإن قط���اع الت�سالت يف 
اليمن هو املجال الأو�سع انت�سارا بني املجالت ال�ستثمارية 
اخلدمية، واأ�سه���م يف خلق وظائف كث���رية، اإ�سافة اإلى اأن 
ال�س���وق اليمنية تعترب �سوقًا واع���دة، وت�سهد منوا مت�سارعا 
يف ه���ذا القط���اع، الذي ميث���ل ركي���زة اأ�سا�سي���ة يف عملية 

التنمية ورافدا مهما للخزينة العامة للدولة.
»مي���ن invest« ا�ستطلعت اآراء خرباء ومهتمني يف قطاع 
الت�سالت واملعلومات، حول حا�سر وم�ستقبل هذا القطاع 
يف اليم���ن، واملقرتح���ات التي ميك���ن العمل به���ا مل�ساعفة 
دوره التنم���وي والقت�س���ادي وال�ستثم���اري، مب���ا يف ذلك 
تطوي���ر الت�سريعات املنظمة وا�ستم���رار حت�سني اخلدمات، 
مبا يواكب التط���ورات العاملية، خا�سة واأن بالدنا اأ�سبحت 

ع�سوا يف منظمة التجارة العاملية.

املتوكل: قاطرة لتحقيق
 معدالت منو اقت�سادي عالية

للدرا�س���ات  القت�س���ادي  املر�س���د  رئي����س  يوؤك���د 
وال�ست�س���ارات، الدكت���ور يحي���ى املت���وكل، اأهمي���ة قط���اع 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات والت�س���الت، واأنه القاط���رة التي 
�ساع���دت على حتقي���ق معدلت من���و عالي���ة يف القت�ساد 

العاملي خالل ال�15 �سنة املا�سية.
وق���ال: »ينبغ���ي اأن نح���اول ق���در الإم���كان البحث 
ع���ن القطاع���ات التي ميك���ن له���ا اأن ت�ساعد على 
حتقي���ق معدلت من���و. ونحن معني���ون جميعًا باأن 
ن�سع �سيا�س���ات وخططًا وبرام���ج لتحقيق املنافع 
الت���ي ينبغ���ي اأن ن�ستفي���د منه���ا وتع���زز املناف���ع 
واملكت�سبات م���ن اتفاقية منظمة التجارة العاملية، 
واأي معاجل���ات للجوان���ب املختلف���ة، ونح���اول اأن 
نتجنب ق���در الإمكان ال�سعوب���ات واملعوقات التي 
ميك���ن اأن تقف اأمامنا م�ستقباًل. هذه هي الق�سية 
الأ�سا�سي���ة، �س���واء بالن�سبة لقط���اع الت�سالت اأو 

غريه من القطاعات«.

الوايف: تطوير االت�ساالت
 يخدم القطاعات االقت�سادية

يق���ول اخلب���ري القت�س���ادي الدكت���ور علي ال���وايف اإن 
»قط���اع الت�س���الت ي�سهد منوا متزاي���دا يوما عن 
ي���وم، ويتوقع اأن ي�سهد تطورا خالل الأعوام القليلة 
املقبلة، خا�سة مع و�سول عدد ال�سركات املرخ�سة 
امل�سغلة للهاتف النقال اإلى اأربع �سركات، يبلغ عدد 
م�سرتكيه���ا حالي���ا اأكر م���ن 12 ملي���ون م�سرتك، 

وبراأ�سمال يقدر بنحو مليار ون�سف املليار دولر«.
واأ�س���ار اإلى اأن تطوير خدمات قط���اع الت�سالت باأ�سكاله 
املختلف���ة )انرتن���ت، هات���ف ثاب���ت، هات���ف حمم���ول...( 
�سي�سهم يف خدم���ة كافة القطاع���ات القت�سادية وتطوير 

عملياتها.
ولفت اإلى اأن “دخول اجليل الرابع  مع ال�سرعات وال�سعات 
العالي���ة الت���ي يوفره���ا �سم���ن الإمكاني���ات القت�سادي���ة 
للم�ستخدم���ني، اأف���رادا و�س���ركات، يب�س���ر بفر����س كبرية 
لتعزي���ز واقع بيئ���ة ريادة الأعم���ال وامل�ساري���ع النا�سئة يف 
قطاعي تقنية املعلومات والت�سالت، وخ�سو�سا امل�ساريع 

• الواف�ي• ال�مت�وك�ل

االت�صاالت واملعلومـاتية 
واإمكانات النهو�س النوعي باالقت�صاد الوطني
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الرقمي���ة التي حتت���اج منتجاتها يف التطوي���ر وال�ستخدام 
اإلى �سرعات عالية من النرتنت”.

وطالب الدكتور الوايف ب�سرورة تطمني قطاع الت�سالت، 
واإزالة املخاوف التي لديهم من ان�سمام اليمن اإلى منظمة 
التجارة العاملية وما قد يرتتب عليه ب�سبب حترير القطاع، 
داعي���ا اإل���ى اإح���داث اإ�سالح���ات يف قط���اع الت�س���الت، 
وال�سم���اح لل�س���ركات بال�ستثمار يف هذا القط���اع وتقدمي 

خدمات جديدة.

ن�سر: زيادة 10% يف �سرعة نقل
 البيانات يقابلها زيادة 1.4% 

يف الناجت املحلي االإجمايل
رئي����س مرك���ز الإع���الم والدرا�س���ات القت�سادي���ة، 
م�سطف���ى ن�سر، اأ�س���ار اإلى اأن قطاع الت�س���الت وتقنية 
التنمي���ة القت�سادي���ة  يلع���ب دورا حيوي���ا يف  املعلوم���ات 
والجتماعي���ة على م�ستوى العامل؛ نظ���را لرتباطه الوثيق 
بكافة مناحي احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 

والثقافية.
واأك���د اأن ه���ذا القط���اع اأح���دث تغي���ريا يف حي���اة الأفراد 
واملجتمع���ات، واأ�سب���ح م�ساهم���ا فاعال يف الن���اجت املحلي 

الإجمايل للدول.
  وق���ال: “بلغ���ت ن�سب���ة م�ساهمته %5 يف م�س���ر، و%6 يف 

ال�سعودي���ة، اإذا م���ا ا�ستبعدت م�ساهمة القط���اع النفطي، 
و%6.6 يف البحري���ن، وت���رتاوح ن�سبة منو ه���ذا القطاع ما 

بني 10 و%12 خالل الأعوام القليلة املا�سية”.
واأ�س���اف: “ل يخف���ى عل���ى اجلمي���ع م���ا ي�سه���ده قط���اع 
الت�س���الت م���ن تطور عل���ى كاف���ة الأ�سع���دة )ات�سالت 
ثابتة، ول�سلكية، واإنرتنت(، ومع ذلك مل تواكب اليمن بعد 
الث���ورة الت�سالية التي ت�سهدها دول املنطقة ودول �سبيهة 
باليم���ن؛ اإذ ما ت���زال ن�سبة انت�س���ار الت�س���الت ال�سلكية 
متدني���ة مقارن���ة بالعدي���د م���ن ال���دول. كم���ا اأن خدمات 
اجليل���ني الثالث والرابع مل يتم الرتخي����س لها بعد لكافة 
ال�س���ركات العامل���ة يف اليمن؛ رغم اأنه���ا اأ�سبحت متوفرة 
يف جمي���ع ال���دول العربي���ة، ويف ظ���ل تناف����س حمموم بني 

ال�سركات يف ال�سرعة وال�سعر”.
واعت���رب ن�سر �سرعة النرتن���ت و�سعره ي�س���كل واحدا من 

املوؤ�سرات جللب ال�ستثمار.
واأك���د اأن اليم���ن يحتاج اإل���ى ا�ستثمارات كب���رية تقوم بها 

املوؤ�س�س���ة العام���ة لالت�س���الت يف ه���ذا اجلان���ب لتطوير 
البني���ة التحتي���ة؛ لأن كل %10 زي���ادة يف النطاق العري�س 
)ال�ستثم���ار يف كاب���الت نق���ل البيان���ات ب�سرع���ة عالية( 
يقابلها زيادة %1.4 يف الناجت املحلي الإجمايل، كما تعمل 

%3 من فر�س العمل. على توفري -2 
ولف���ت اإل���ى اأن الت�س���الت اأ�سبحت ت�سكل حم���ورا هاما 
لتقدم التعليم اللكرتوين وال�سحة اللكرتونية، كما اأثبتت 
اأنها ت�سجع عملية الإنت���اج وتقدمي %20-5 من اخلدمات؛ 
اأو م�سنع وترتبط بالنت،  “فعندما يكون لديك م�سرف 

تزيد الإنتاجية ب�سورة كبرية”.

�سالح: اال�ستثمار يف جمال
 االت�ساالت من اأجنح اال�ستثمارات

نائ���ب رئي����س الغرف���ة التجاري���ة وال�سناعي���ة باأمان���ة 
العا�سم���ة، حممد حممد �س���الح، اأكد من جانب���ه اأن قطاع 
الت�سالت له دور فعال يف عملية التنمية؛ لأنه رافد اأ�سا�سي 
خلزين���ة الدول���ة، ف�سال عن كون���ه ي�ستوع���ب عمالة كبرية، 
وي�ساهم يف التخفيف من الفقر والبطالة، خا�سة اإذا وجدت 

م�ساريع ا�سرتاتيجية وكبرية يف هذا املجال.
واعت���رب �سالح ال�ستثم���ار يف جمال الت�س���الت من اأجنح 
ال�ستثم���ارات؛ لأنه، اإلى جانب جني الربح الكبري وال�سريع، 
فاإن خدمات���ه تقدم للنا�س كلهم، وتتو�س���ع جمالته املواكبة 

للتطور التكنولوجي. ودعا اإلى فتح باب املناف�سة وال�ستثمار 
يف هذا املج���ال؛ ملا له من مردود اإيجابي، �سواء على الدولة 

اأو املواطن.
واأ�س���اف: “القط���اع اخلا����س، ويف ظل الظ���روف التي منر 
به���ا، يوؤكد �سرورة بق���اء راأ�س املال الوطن���ي وال�ستثمارات 
يف خمتل���ف املج���الت، مب���ا فيه���ا قط���اع الت�س���الت؛ لأن 
ال�ستثمارات هي الرافد الأ�سا�سي لالقت�ساد والتخفيف من 

الفقر وت�سغيل العمالة، خا�سة مع ارتفاع ن�سبة البطالة”.

اأبو طالب: جناح اأي خطة
 تنموية يعتمد على تطوير 
قطاع االت�ساالت واملعلومات

ي���رى ع�سو  جمعية النرتنت يف اليم���ن، املهند�س عبد 
الرحمن اأبو طالب، اأن تقنيات الت�سال واملعلومات عن�سر 
اأ�سا�سي يف ت�سريع وترية التنمية القت�سادية والجتماعية 

يف كل املجتمعات، وتعترب من البنيات الأ�سا�سية.

القت�سادي���ة  للتنمي���ة  خط���ة  اأي  جن���اح  اأن  اإل���ى  واأ�س���ار 
والجتماعي���ة يف اليم���ن يعتمد بدرجة كب���رية على حتديث 
وتطوي���ر قطاع الت�س���الت واملعلومات، وذل���ك با�ستخدام 
تقني���ات حديثة ت�ساهم يف تقلي���ل التكلفة وتوفري اخلدمات 

لكل قطاعات املجتمع.
واأكد اأهمي���ة املناف�سة وتقدمي اخلدم���ات بوا�سطة �سركات 
غ���ري حكومية متعددة، و�س���رورة ال�ستفادة م���ن التقنيات 
احلديث���ة يف التو�سيل والتوجيه والتبديل والربط على كافة 
م�ستوي���ات ال�سبك���ة، و�س���رورة توف���ري الأجه���زة الطرفية، 
مث���ل احلوا�سيب، للم�ستخدمني باأ�سع���ار رخي�سة، وتو�سيل 
اخلدمات للمناطق النائية التي ل متثل مناطق ربح جتاري.

واأو�س���ح اأب���و طال���ب اأن تكنولوجيا الت�س���الت واملعلومات 
ت�ساع���د يف الق�ساء على الفقر واجلوع، وخا�سة يف املناطق 
الريفي���ة، ع���ن طريق توف���ري وان�سي���اب املعلوم���ات املتعلقة 
باأ�سالي���ب الزراع���ة ومعاجل���ة الرتب���ة ومكافح���ة الآف���ات 
الزراعي���ة والتنبوؤ بالظروف اجلوية م�سبقًا، وكيفية العناية 
باملحا�سي���ل الزراعي���ة وطرق جمعه���ا ومعاجلته���ا متهيدًا 
لتخزينه���ا وكذا تزويده���م بالأ�سع���ار يف الأ�س���واق املحلية 

والعاملية.
وقال اإن “الهدف الأخ���ري، واملتمثل يف اإقامة �سراكة عاملية 
من اأجل التنمية، يت�سل ات�س���اًل مبا�سرًا ب�سرورة التعاون 
م���ع القط���اع اخلا����س لإتاحة ال�ستف���ادة م���ن التكنولوجيا 

اجلديدة، وخا�سة تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات”.

واأ�ساف: »ميكن اأن يلعب قط���اع الت�سالت يف اليمن دورا 
حموريا يف جمموع���ة من القطاعات الأخ���رى ذات التاأثري 
القت�سادي���ة،  التناف�سي���ة  الق���درة  كاحلوكم���ة،  الع���ايل، 

العالقات الجتماعية، التعليم، ال�سحة«.

واأ�س���ار اإل���ى اأن ه���ذا القط���اع ي�سه���م اإيجاب���ا يف مواجه���ة 
حتدي���ات التنمي���ة امل�ستدام���ة، والرتكي���ز عل���ى جمموع���ة 
متنوع���ة م���ن اأ�سح���اب امل�سلح���ة، كاحلكوم���ات والقطاع 
اخلا����س واملجتمع امل���دين، اإ�ساف���ة اإلى الأث���ر الجتماعي 
والقت�س���ادي للخدمات اللكرتوني���ة، ودور و�سائل الإعالم 
و�سبكات التوا�سل الجتماعي، والأهمية املتزايدة للتقنيات 

احلديثة يف الت�سالت.
ولفت اإلى الفر�س املتاح���ة والواعدة اأمام قطاع تكنولوجيا 
الت�س���الت واملعلومات يف اليمن، ما يتطل���ب اإيجاد البيئة 
الت�سريعي���ة والقانونية والقت�سادية امل�سجعة لال�ستثمار يف 

هذا القطاع، وحت�سني خدماته. 

• اأبو ط�الب• �صالح• ن���ص���ر

مـــــــلـــف العـــــدد
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•• م��ا هي اأهم امل�ساريع اال�سرتاتيجية التطويرية التي 
تنفذها املوؤ�س�سة حاليا؟

تق���وم املوؤ�س�س���ة العامة لالت�س���الت ال�سلكي���ة والال�سلكية 
بتنفيذ امل�س���روع ال�سرتاتيجي »مليون خط هاتفي جديد«، 
لتو�سي���ع خدمات الت�س���الت والإنرتنت، وال���ذي مت و�سع 
حج���ر اأ�سا�سه يف يوني���و 2013، من قبل رئي����س اجلمهورية 

وبتمويل من املوؤ�س�سة.
•• ما اأبرز مكونات هذا امل�سروع؟

• يتك���ون امل�سروع من ثالثة م�ساريع رئي�سية: الأول: تطوير 
وتو�سيع خدم���ات الهاتف الأر�سي الثاب���ت، والثاين: زيادة 
خط���وط النط���اق العري����ض خلدم���ة الإنرتن���ت، والثالث: 
انت�ش���ار املزيد من خطوط اخلدم���ات الهاتفية يف املناطق 

الريفية النائية.
•• كيف تنظ��رون الأهمية امل�سروع اال�سرتاتيجية؟ وما 

ميكن اأن يحققه من نتائج يف اجلانب التنموي؟

• تكمن اأهمية امل�سروع يف اأنه �سيعمل على تطوير وحتديث 
ال�سلكي���ة  الت�س���الت  ل�سبك���ة  التحتي���ة  البني���ة  وتو�سي���ع 
والال�سلكي���ة، وجتهيزاته���ا املتعددة، يف عم���وم حمافظات 

اجلمهورية، مبا ي�سمن تقدمي خدمات اأف�سل، وقادرة على 
مواكب���ة م�ستجدات الع�سر، بالإ�ساف���ة اإلى تو�سيل وتوفري 
خدمات الهاتف والإنرتنت اإلى املدن الرئي�سية والعديد من 
املناطق النائي���ة والريفية التي مل ت�سله���ا تلك اخلدمات، 
ف�سال عن تلبيته لحتياجات املواطنني احلالية وامل�ستقبلية 
يف كاف���ة املواقع التي ت�سهد زي���ادة يف الطلب على خدمات 

الت�سالت وتقنية املعلومات خا�سة خدمة الإنرتنت.

كم���ا يهدف امل�س���روع اإلى تنمية امل���وارد وحتقيق املزيد من 
الإي���رادات الإ�سافي���ة خلزين���ة الدول���ة، وي�سه���م يف دعم 
اخلط���ة اخلم�سية الرابعة للحد من البطالة والتخفيف من 
الفقر عل���ى امل�ستوى الوطن���ي، ومبا يتوافق م���ع التوجهات 
العاملية نحو حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية بحلول عام 

.2015

•• ذك��رمت اأنه مت و�س��ع حجر اأ�سا�س امل�س��روع يف يونيو 
2013. ما الذي مت اإجنازه حتى االآن؟

املوؤ�س�س���ة اأنه���ت املرحلة الأولى م���ن امل�س���روع بتنفيذ 160 
األ���ف خ���ط، وتنفي���ذ الأعم���ال الإن�سائية واملب���اين وغرف 
خا�س���ة بالت�سالت الريفية. نفذنا اأي�سا ال�سبكات و�سراء 
الأرا�سي اخلا�سة بالت�سالت الريفية، واأ�سبح لدينا اأكر 
م���ن 150 موقع���ًا لالت�سالت الريفية. كم���ا مت النتهاء من 

الإجراءات التعاقدية والتوريد ل�292 األف خط جديد.
•• وبقية مراحل امل�سروع، متى �سيتم البدء فيها؟

• م���ا يخ�س بقي���ة مكون���ات ومراحل امل�س���روع فقد قامت 
املوؤ�س�سة باإعداد املوا�سفات الفنية لل�سراء والتعاقد ورفعها 

اإلى اللجنة العليا للمناق�سات واملزايدات.
•• يف اإط��ار مواكبتك��م للتط��ورات يف قط��اع االت�ساالت 
اأعلنت��م اعتزامك��م تق��دمي خدم��ات حديث��ة مرتبطة 

بتقنيات اجليل الرابع )4G(. ما الذي مت يف ذلك؟

• بداأن���ا بالفع���ل يف املوؤ�س�سة بخط���وات عملية والدخول يف 
مناق�سات لإدخ���ال اأنظمة ات�سالت حديثة وجديدة تعمل 
بتقني���ات اجلي���ل الرابع )4G(، وتدخ���ل اخلدمة يف اليمن 

مواكب���ة التط���ور التكنولوج���ي املت�صارع يف جم���ال االت�صاالت 
واالنرتن���ت ه���و العنوان العري����س الذي تتح���رك من خالله 
املوؤ�ص�ص���ة العام���ة لالت�ص���االت ال�صلكي���ة والال�صلكي���ة، وتعمل 
لتحقيق���ه بامل�صاري���ع اال�صرتاتيجي���ة الت���ي نفذته���ا وتنفذها، 
لتح�صني جودة ونوعية واأ�صعار  اخلدمات، مبا ميثله ذلك من 

انعكا�صات اإيجابية على التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ويب�ص���ر مدير عام املوؤ�ص�صة، املهند�س �ص���ادق م�صلح، ب����� »نقلة 
كب���رة ونوعية« يف قط���اع االت�صاالت، بتقدمي خدمات اجليل 
الراب���ع للهات���ف النق���ال، واالنتق���ال اإل���ى االإ�ص���دار ال�صاد����س 
م���ن بروتوك���ول االإنرتنت، لتمك���ني امل�صتخدم���ني من ت�صفح 

االنرتنت ب�صرعات عالية.
ويتط���رق مدير عام املوؤ�ص�ص���ة، يف هذا احلوار مع جملة »مين 
invest«، اإل���ى امل�صاري���ع اال�صرتاتيجي���ة الت���ي يت���م تنفيذه���ا 
لتطوي���ر وحتديث االت�ص���االت واالنرتنت، وخط���ط املوؤ�ص�صة 
للتكي���ف م���ع متطلب���ات ان�صمام اليم���ن اإلى منظم���ة التجارة 

العاملية. فيما يلي تفا�صيل احلوار:

ألف خط إنترنت جديد   142
ونتهيأ لالنتقال إلى اإلصدار 

السادس  من بروتوكول اإلنترنت

:»invest مدير عام مؤسسة االتصاالت  لــ »مين

قريبا إعالن دخول خدمة اجليل الرابع
 من االتصاالت في اليمن

•ح��اوره: �س�كرت�ري الت�حري�ر

مـــــــلـــف العـــــدد
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لأول م���رة، و�سيت���م اإعالنه���ا قريب���ا، حيث 
تاأت���ي �سم���ن ا�سرتاتيجياتنا الت���ي نتبناها 
يف املوؤ�س�س���ة للعم���ل عل���ى تطوي���ر خدمات 

الإنرتنت لتكون اأكر فعالية ومناف�سة.
•• عل��ى ذك��ر خدم��ات االإنرتن��ت؛ ما هي 
اأه��م امل�ساري��ع الت��ي نفذمتوه��ا لتح�س��ني 

جودة ونوعية هذه اخلدمة؟

• بالطب���ع افتتح���ت املوؤ�س�س���ة ع���ددا م���ن 
به���دف  بالإنرتن���ت،  اخلا�س���ة  امل�ساري���ع 
م�ساعفة �سرعة و�سعات النرتنت، لت�سهيل 
الت�سف���ح ونق���ل البيان���ات دون انقط���اع اأو 
�سع���ف يف اخلدم���ة؛ وم���ن اأهمه���ا م�سروع 
�سبك���ة “واي ماك����س”، التي تق���دم خدمة 
النرتن���ت الال�سلك���ي عري����س النط���اق - 
كمرحل���ة اأول���ى يف كل من اأمان���ة العا�سمة 
�سنع���اء وعدن، حي���ث تعمل ه���ذه اخلدمة 
عل���ى م�ساعف���ة �سرع���ات الإنرتن���ت �سمن 
النط���اق العري����س ت�سل اإل���ى 32 ميجا، ما 
ي�س���كل نقل���ة نوعي���ة يف خدم���ات الإنرتنت 
والتغل���ب عل���ى امل�س���اكل الت���ي يع���اين منها 

املواطن من ال�سبكة النحا�سية.
ومت تنفي���ذ ح���وايل 142 األف خ���ط اإنرتنت 
جدي���د يف خمتلف حمافظ���ات اجلمهورية، 
اإ�ساف���ة اإل���ى توري���د 12 األ���ف خ���ط �سمن 
�سيت���م  وال���ذي  خ���ط،  األ���ف   292 م�س���روع 

مبا�سرة تنفيذه يف الأ�سابيع القادمة.
ومن ناحية تو�سعة البوابة الدولية لالنرتنت 
مت النتهاء من تنفي���ذ بوابة دولية جديدة، 

ويجري تنفيذ بوابتني دوليتني جديدتني.
وفيما يخ�س ال�سن���رتالت مت تركيب ثالثة 
�سن���رتالت )BRAS( جدي���دة، ويتم تنفيذ 
اإج���راءات �س���راء اأربعة �سن���رتالت اأخرى، 
بالإ�ساف���ة اإلى زيادة ال�سع���ات الدولية عرب 

.)GBIS املنافذ املختلفة اإلى )40 

 •• وم��اذا ع��ن االنتق��ال اإل��ى االإ�س��دار 
االإنرتن��ت  بروتوك��ول  م��ن  ال�ساد���س 

)IPv6(؟

• نح���ن يف املوؤ�س�سة نتهي���اأ بالفعل لالنتقال 
م���ن بروتوك���ول  ال�ساد����س  الإ�س���دار  اإل���ى 
الإنرتن���ت )IPv6( بالتن�سي���ق م���ع اجلهات 
مل�ساري���ع  الداعم���ة  العاملي���ة  واملنظم���ات 
النتقال اإلى ه���ذا الإ�سدار، ومنها الحتاد 
الدويل لالت�س���الت )ITU(، لتلقي الدعم 
ال�ست�س���اري. وق���د اأع���دت املوؤ�س�س���ة خطة 
ا�سرتاتيجي���ة لتحديث النرتن���ت والنتقال 

اإلى هذا الربوتكول.
وم�س���روع النتق���ال اإلى الإ�س���دار ال�ساد�س 
م���ن بروتوك���ول النرتن���ت )IPv6( اأ�سب���ح 

من الأم���ور ال�سرورية وامللحة؛ كونه �سيلبي 
احتياج���ات م�ستخدم���ي النرتن���ت، خا�سة 
فيم���ا يتعلق باخل�سو�سي���ة والأمان و�سرعة 
م���ا  وه���و  العنكبوتي���ة،  لل�سبك���ة  الت�سف���ح 
يوفره ميثاق بروتوك���ول الإ�سدار ال�ساد�س، 
حي���ث يتعام���ل ه���ذا الإ�سدار م���ع مليارات 
م���ن النهاي���ات الطرفي���ة، وي�سم���ن توفري 
ال�ستخ���دام ال�سري���ع والآم���ن لالنرتن���ت، 
خا�س���ة عند عملية البحث ع���ن اأي عنوان، 
كم���ا يح���ل العدي���د م���ن امل�س���اكل الأخرى 
مبرون���ة وفاعلية دقيقة، ف�س���ال عن تقدمي 

احلماية الف�سلى للمعلومات.
ر�سمي��ا  اليم��ن  ان�سم��ام  وبع��د  االآن،   ••
ملنظم��ة التج��ارة العاملي��ة، م��ا اخلطوات 
التي �ستقوم بها املوؤ�س�سة ملواكبة متطلبات 

االن�سمام؟

• نعمل ونرك���ز يف هذا اجلانب على اإجناز 
الهي���كل التنظيمي واإعادة هيكل���ة املوؤ�س�سة 
العامة لالت�سالت، وال�سعي لإ�سدار قانون 
خا����س ينظ���م عملها، مب���ا يعطين���ا املرونة 
الكافية التي متكننا من التناف�س، بالإ�سافة 
اإلى الدفع بامل�ساريع ال�سرتاتيجية »املليون 
خ��ط اإنرتن��ت ال�سلك��ي« بتقني���ة اجليل 
الراب���ع، وم�س���روع البني���ة التحتي���ة ل�سبكة 
الرتا�سل الوطني وتو�سيل الألياف ال�سوئية 

وغريها من امل�ساريع.
•• ح�س��ب ما ذكرمت فيم��ا يخ�س اجلانب 
التنظيم��ي واإع��ادة الهيكلة؛ اأي��ن و�سلتم 

يف ذلك؟

•  قطعن���ا �سوط���ا كب���ريا في���ه، وه���و قي���د 
الإجناز، ويحتاج اإلى وقت لتطبيقه.

كان لديك��م حتف��ظ اأو خم��اوف م��ن   ••
التاأث��ريات ال�سلبي��ة الن�سم��ام اليمن اإلى 
قط��اع  عل��ى  العاملي��ة  التج��ارة  منظم��ة 
االت�س��االت. ه��ل ميك��ن التو�سي��ح به��ذا 

اخل�سو�س؟

لن���ا يف موؤ�س�س���ة الت�س���الت  بالن�سب���ة   •
ل يوج���د لدين���ا اأي تخ���وف؛ لكنن���ا طالبنا 
بف���رتة زمني���ة لالإع���داد والتجهي���ز، مثلما 
ه���و من�سو�س علي���ه يف التفاقي���ة الدولية 
الأ�سا�سي���ة، وهو اأن تعط���ى املوؤ�س�سة فر�سة 
خم����س �سنوات من تاريخ الن�سمام لرتتيب 
هي���كل  لديه���ا  املوؤ�س�س���ة  لأن  اأو�ساعه���ا؛ 
تنظيمي قيد الإجناز، وهناك قانون خا�س 
يج���ب اأن ي�س���در لرتتيب اأو�س���اع املوؤ�س�سة 
يعطيه���ا مرون���ة؛ اإذ ل ميك���ن للموؤ�س�سة اأن 
تناف�س القطاع اخلا�س؛ ج���راء التعقيدات 

الإدارية وغريها. 

متكنت تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات، خالل عقد من الزمان، من تغيري وجه العامل 
ور�سم عامل جديد  مغاير، اختزلت فيه احلدود والهويات الوطنية، وجعلت من العامل قرية 
اإلكرتونية �سغرية مكتظة باأكر من �سبعة مليارات ن�سمة، بل وا�ستطاعت التكنولوجيا اإن�ساء 
ع���وامل افرتا�سية تخيلية تتجاوز البعد الزماين واملكاين، وتقطنها اأجنا�س وثقافات ب�سرية 

خمتلفة.
كما قدمت الثورة التكنولوجية حلول مبتكرة للتغلب على العديد من امل�سكالت الجتماعية 
والتنموي���ة، وكان���ت البوابة التي من خالله���ا  ا�ستطاع الكثري من ال���دول حتقيق املزيد من 
النجاح���ات القت�سادية ال�ساملة، وامتلكت زمام املناف�س���ة وال�سيطرة على عامل ال�سناعة 
والتج���ارة، عرب توظيف خمرجات تقنية الت�سال واملعلوم���ات، لتعزز فر�س التحول اجلاد 
نحو اأمتتة الأعمال واخلدمات، للنهو�س بالواقع الإداري والرتقاء به اإلى م�ستويات متقدمة 

ل مكان فيها للرتهل اأو الف�ساد.
ويف ه���ذا ال�سياق ف���اإن التطلع نحو قطاع الت�س���الت وتقنية املعلومات م���ن زاوية اأعر�س 
وب�سمولي���ة اأكرب، م���ن قبل احلكومات و�سناع القرار، ينطلق م���ن الدور ال�سرتاتيجي الذي 
يلعب���ه هذا القط���اع القت�سادي احليوي كاأحد اأهم م�سادر التق���دم وزيادة الدخل القومي 
يف معظ���م الدول املتقدم���ة اأو النامية التي ت�سعى نحو النمو والتط���ور وتوطني التكنولوجيا. 
ويف ه���ذا املج���ال، يتجه العديد من البل���دان العربية، ومنها بالدن���ا، ل�ستخدام تكنولوجيا 
الت�س���الت، كعن�سر اأ�سا�سي للتقدم نحو التنمية القت�سادية والجتماعية، خ�سو�سا بعد 
النتكا�س���ة الك���ربى لأ�سواق النفط العاملي���ة وتراجع اأو انهيار اأ�سعاره���ا، الأمر الذي ي�سكل 
تهدي���دا كب���ريا لقت�ساديات الكثري من ال���دول، وخا�سة التي تعتمد منه���ا ب�سكل كبري على 
النف���ط، وذلك اأجرب معظ���م احلكومات على اإيجاد بدائل اأخرى تع���زز منوها وا�ستقرارها 
القت�س���ادي. ومن تلك البدائل ياأتي التحول نحو القت�س���اد الرقمي، وزيادة ال�ستثمارات 
لتنمية قطاع تكنولوجيا الت�سالت، من خالل ت�سجيع البتكار وريادة الأعمال لدى ال�سباب 

ودعم ال�سركات ال�سغرية، و�سن الت�سريعات اللكرتونية... الخ.
وهك���ذا فاإن وجود البنية التحتي���ة الديناميكية اخلا�سة بتكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
يعت���رب �سرطا اأ�سا�سيا لأي اأمة للم�ساركة الكاملة يف اقت�س���اد املعرفة العاملي وت�سريع النمو 
القت�س���ادي. ويف ه���ذا الجتاه ت�سعى احلكوم���ة اليمنية، ممثلة ب���وزارة الت�سالت وتقنية 
املعلوم���ات، اإل���ى تطوير وحتديث البني���ة التحتية ل�سبكة الت�س���الت والنرتنت وفق اأحدث 
تقنيات الع�سر. ويف هذا الإطار، ميكن الإ�سارة وب�سكل �سريع اإلى عدد من امل�ساريع النوعية 
وال�سرتاتيجية التي �سهدها قطاع الت�سالت واملعلومات يف بالدنا خالل الأعوام املا�سية، 
ومنه���ا اإجناز املرحلة الأول���ى من م�سروع "مليون خط هات���ف وانرتنت" )ADSL(، الذي 
يع���د امت���دادا طبيعيا لغريه من امل�سروع���ات ال�سرتاتيجية الأخ���رى يف اأجندة الت�سالت، 
مث���ل م�سروع النرتن���ت الال�سلك���ي بتقني���ة )wimax(، وم�س���روع النرتن���ت الف�سائي 
)YahClick(، ناهي���ك ع���ن م�سروع  الكاب���ل البحري )SMW5( ال���ذي ي�ستهدف متلك 
�سع���ات رب���ط دولية كب���رية، واإيجاد م�س���ار دويل م�ستقل ي�سمن التو�سي���ل والربط مع عدد 
اأك���رب من �سركات الت�س���الت العاملية، ويواكب النمو املتزايد خلدم���ات النطاق العري�س، 
اإ�ساف���ة اإلى البدء باإن�ساء ثالثة �سنرتالت جديدة لزي���ادة �سرعات النرتنت يف اليمن. كل 
هذه التطورات ترتافق مع جهود حثيثة ملوؤ�س�سة الت�سالت لتطوير منظومة وحتديث �سبكة 

الإنرتنت، والنتقال اإلى بروتوكول الإ�سدار ال�ساد�س )IPv6(، وتو�سيع عملية الرتقيم.

م���ن هن���ا ميكن القول ب���اأن قطاع الت�س���الت وتقنية املعلوم���ات، كموؤ�س�س���ة وطنية رائدة 
بنجاحاتها املتكررة وم�ساريعها ال�سرتاتيجية الكربى، تقدم �سورة م�سرقة وم�سّرفة للقطاع 
الع���ام الناجح، ال���ذي توؤول ملكيته لل�سعب، وي�ستفيد من خدمات���ه وا�ستثماراته جميع فئات 
املجتم���ع، وعنوانا وا�سحا يعرب عن روؤي���ة ت�ست�سرف الغد وتعتنق التغيري والتحديث امل�ستمر 

كخيار حتمي يتوق اإلى التفوق والرقي وم�سايرة الع�سر الرقمي بكل حتدياته الهائلة. 

االتصاالت..
 رؤية تستشرف الغد

اأ. يحيى حممد املطري
 رئي�س حترير جملة »تكنولوجيا االت�ساالت
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ا�ستحدث��ت وزارة الت�س���الت وتقني���ة املعلوم���ات، موؤخرا، 
برناجما الكرتونيا خا�سا باإ�سدار تراخي�س الأجهزة والرتددات 
التابع���ة للجه���ات وال�س���ركات العامل���ة يف اليمن، وال���ذي اأعدته 

الإدارة العامة للربجميات ونظم املعلومات بالوزارة.

ويعول على هذا الربنامج حت�سني الإيرادات املح�سلة من اإ�سدار 
تراخي����س الرتددات والأجهزة اخلا�سة بتل���ك ال�سركات، والتي 
تقدر بع�سرات املاليني من الدولرات �سنويا – بح�سب تقديرات 
ر�سمي���ة للوزارة، والعمل على تنميتها وزيادتها مبا ي�سهم يف رفد 

خزينة الدولة من املوارد العامة.

وت�سع���ى وزارة الت�سالت اإلى تطوير اآليات واأ�ساليب التعامل مع 
كاف���ة ال�س���ركات املرتبطة بقطاع الت�س���الت وتقنية املعلومات، 
حي���ث ميثل ه���ذا الربنامج نقلة نوعي���ة يف اإطار العم���ل الإداري 
والفني لل���وزارة، باجتاه اأمتتة كافة اأعماله���ا،  والنتقال بها من 

الطرق اليدوية القدمية، اإلى اللكرتونية احلديثة. 

وزارة االتصاالت تستحدث برنامجا 
الكترونيا لتراخيص األجهزة والترددات

يوؤك��د املدي���ر التنفيذي ل�سرك���ة »مين موباي���ل«، املهند�س 
عام���ر حممد هزاع، اأن قطاع الت�سالت يف اليمن ب�سكل عام 

من القطاعات ال�ستثمارية الواعدة واحليوية.
واعترب، يف ت�سريح خا�س ل�� »مين invest«، قطاع الت�سالت 
يف اليم���ن م���ن اأف�سل القطاع���ات، حيث كان م���ن القطاعات 
ال�سباق���ة يف اإدخال خدمة الهاتف النقال يف املنطقة العربية، 
لفت���ا الى ما يواج���ه هذا القط���اع من حتدي���ات ومعوقات يف 

الوقت الراهن، منها يف البيئة الت�سريعية.
وطال���ب املهند����س عامر ه���زاع بتحدي���د اأولوي���ات امل�ستقبل 
لقط���اع الت�س���الت يف اليم���ن، يف تطوير البيئ���ة الت�سريعية 
والقانونية املنظمة للقط���اع، واإن�ساء هيئة تنظيم الت�سالت 
للف�س���ل بني ال�سيا�س���ات من ناحية والتنظي���م والت�سغيل من 
ناحية اأخرى، والرتقاء بالبنية التحتية الالزمة لتنمية قطاع 

الت�سالت وتقنية املعلومات واخلدمات املختلفة.

واأ�سار اإلى اأن »مين موبايل« �ست�سعى للح�سول على ترخي�س 
لتقني���ة اجلي���ل الرابع م���ن خدم���ات الهاتف النق���ال، وهي 
بانتظار اإ�س���دار وزارة الت�سالت للرتاخي�س وت�سغيل هذه 
اخلدم���ة، مو�سحا اأن ذل���ك ياأتي حر�سا م���ن ال�سركة على 
مواكبة التطورات التكنولوجي���ة لتطوير خدماتها وا�ستمرار 

ريادتها يف ال�سوق اليمنية.
وق���ال: »ن�صع���ى اإلى اإط���الق حزمة من اخلدم���ات والعرو�س 
خدم���ات  تعزي���ز  اإل���ى  الهادف���ة  والرتويجي���ة  الت�صويقي���ة 
ال�صرك���ة ل���دى جماهره���ا املنت�ص���رة يف اأنح���اء اجلمهوري���ة، 
�ص���واء م�صرتك���ي الدف���ع امل�صب���ق اأو م�صرتك���ي الدف���ع االآجل 
)الفوترة(. باالإ�صافة اإلى م�صرتكي االإنرتنت. ونركز ب�صكل 
خا����س على االإنرتن���ت وخدماته وتطبيقات���ه؛ باعتباره لغة 

الع�صر حاليا«.

وعن اخلط���ط التطويري���ة امل�ستقبلي���ة للف���رتة القادمة، ذكر 
املدي���ر التنفيذي ل�سركة »مين موباي���ل« اأن اأداء ال�سركة ي�سري 
وف���ق روؤي���ة وا�سح���ة ناجتة ع���ن فهم اإدارته���ا للواق���ع والبيئة 
املحيط���ة وتوقعاته���ا امل�ستقبلي���ة، مبني���ة عل���ى ا�ستخدامه���ا 
لالأ�سالي���ب العلمية يف التخطيط والتحلي���ل ل�سوق الت�سالت 

اليمنية.
واأ�ساف: »وبالتايل ت�صعى ال�صرك���ة يف امل�صتقبل القريب اإلى 
ا�صتكم���ال التو�ص���ع يف اأن�صطته���ا يف جم���ال حت�ص���ني وتعزي���ز 
خدم���ات  جم���ال  يف  وكذل���ك  املحلي���ة،  ل�صبكته���ا  التغطي���ة 
االإنرتن���ت ال�صري���ع بتقني���ة )EVDO( »موباي���ل نت«، حيث 
كان���ت ال�صرك���ة ق���د نف���ذت تو�صع���ات يف ه���ذا اجلان���ب خ���الل 
الف���رتة املا�صي���ة و�صل���ت تكلفته���ا اإل���ى ح���وايل ملي���ار و730 

مليون ريال؛ اأي ما يقارب 2.5 مليون دوالر«.
واأو�س���ح اأن »مي���ن موبايل« ت���درك مدى الت�س���ارع والتقدم يف 
�س���وق الت�س���الت التناف�سية؛ لذا فاإنها تنته���ج �سيا�سة قادرة 
عل���ى ا�ستيعاب كل معطي���ات ال�سوق املحلي���ة والعاملية، وتعمل 
مبزيد م���ن ال�سفافية لتقدمي املزيد م���ن اخلدمات والعرو�س 
الت�سويقي���ة والرتويجي���ة، وتهدف اإلى تي�س���ري وتوفري اخلدمة 
لأكرب عدد ممكن من اأبناء الوطن، مبا ي�سهم يف حتقيق اأعلى 
ن�سب ا�ستفادة لل�سب���اب اليمني من التطور التقني واخلدمات 

التي يوفرها قطاع الت�سالت. 

:»invest املهندس عامر هزاع لــــــ »مين

قطاع االتصاالت في اليمن واعد استثماريا 
وأولويات املستقبل تطوير بيئته التشريعية 
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تظهر موؤ�صرات �صوق االت�صاالت يف اليمن منوا مت�صارعا 
ومتزايدا خلدمات الهاتف النقال، التي حققت حتى 

االآن ن�صبة نفاذ تقدر ب��� %70، يف مقابل تراجع يف منو 
الهاتف الثابت، فقد ارتفع معدل نفاذ الهاتف النقال 

من %29.51 عام 2008، اإلى %70.90 عام 2013، مقابل 
تراجع معدل نفاذ الهاتف الثابت خالل الفرتة نف�صها 

من %4.40 اإلى 4.3%. 

تعترب املوؤ�س�سة العامة لالت�س���الت، التابعة لوزارة 
الت�سالت وتقني���ة املعلومات، امل�سغ���ل الوحيد خلدمة 
الهات���ف الثابت. كما ل يزال تق���دمي خدمات النرتنت 
مقت�س���رًا عل���ى مزودي���ن اثنني فق���ط، هم���ا املوؤ�س�سة 
العام���ة لالت�س���الت، وال�سرك���ة اليمني���ة لالت�س���الت 

الدولية )تيليمن(.

ومن���ذ الع���ام 2001، اأ�سبح للقطاع اخلا����س دور فاعل 
يف جمال الت�س���الت، بعد منح ث���الث رخ�س لت�سغيل 
�سبك���ة الهات���ف اخلل���وي لثالث �س���ركات م���ن القطاع 
اخلا�س، هي: »�سباأف���ون«، »اإم تي اإن - مين«، و »واي«، 

جميعه���ا تعم���ل  بنظ���ام )GSM(. ومنذ الع���ام 2004 
بداأت احلكومة، ممثلة يف املوؤ�س�سة العامة لالت�سالت، 
يف اإن�س���اء �سركة رابعة، هي »مين موبايل«، تعمل بنظام 

.)CDMA(

ووفق���ا لالإح�ساءات الر�سمية ع���ام 2012، تاأتي �سركة 
»اإم ت���ي اإن – مي���ن« يف املرتب���ة الأولى م���ن حيث عدد 
امل�سرتكني، اإذ ت�ستحوذ على %35.81 من اإجمايل عدد 
م�سرتك���ي الهاتف النقال يف اليمن، تليها »مين موبايل« 
بن�سبة %29.51، ثم »�سباأفون« %28.79، واأخريا �سركة 

»واي« 5.90%. 

موؤ�سرات االت�ساالت الهاتفية يف الفرتة 2008-2013

موؤ�سرات االت�ساالت للهاتف النقال يف الفرتة 2013-2008

مـــوؤ�صــرات عـامــة ل�صوق
 االت�صــــاالت فـي اليـمــن

 
20082013املوؤ�سر / ال�سنة

1.337.1221.380.901ال����س��ع��ة ال�مجه��زة
4.44.3الكثافة ال��هاتفي�����ة

376.534287.596عدد اخلطوط ال�شاغرة
960.5881.093.305عدد اخلطوط العاملة

61.40010.502الزيادة يف عدد اخلطوط العاملة
4949عدد ال�سنرتالت الرئي�سية
225236عدد ال�سنرتالت الفرعية

ال�سنة /
 املوؤ�سر

عدد م�سرتكي
 الهاتف النقال

ن�سبة م�سرتكي 
الهاتف النقال %

20086.445.03329.50

201317.423.00069.04

نــــ�شـــاط الـــــ�شركــــــةم��ل�كية ال����سرك����ةا�س��م ال���سرك��ةم

املوؤ�س�سة العامة لالت�سالت 1
)الت�سالت اليمنية(

ح��ك����وم����ي��ة
ن�سر �سبكة الت�سالت الثابتة وتقدمي اخلدمة 

يف كافة اأنحاء اجلمهورية اليمنية وكذلك تقدمي 
خدمة النداء الآيل والإنرتنت وترا�سل املعطيات وغريها.

ال�سركة اليمنية لالت�سالت 2
الدولية )تيليمن(

ح��ك����وم����ي��ة
توفري خد مات الت�سالت الدولية

 والهاتف النقال التماثلي ETAC  والإنرتنت.

تقدمي خدمة الهاتف النقال GSM.ق���ط����اع خ����ا�س�سركة �سباأ فون3

تقدمي خدمة الهاتف النقال GSM.ق���ط����اع خ����ا�س�سركة ام تي ان مين4

�سركة مين موبايل5

يت�سارك يف ملكيتها الدولة والقطاع 
اخلا�س 

وال�سناديق الئتمانية 
وقطاع وا�سع من املواطنني 

.CDMA تقدمي خدمة الهاتف النقال

تقدمي خدمة الهاتف النقال GSM.ق���ط����اع خ����ا�س�سركة هت�س يونيتل )واي(6

مـــــــلـــف العـــــدد

م���سغلو االت�ساالت ف�ي اليمن



مارس   502015 يناير-  العدد6، 

متثل البوابة اليمنية لالإنرتنت م�سروعا لتزويد خدمات الإنرتنت وتقدمي كافة الت�سهيالت 
لربط جميع مزودي اخلدمة يف اليمن ب�سبكة املعلومات العاملية.

وق���د مت تد�سني خدمة النرتنت يف اليمن عام 1996 م���ن قبل مزود وحيد: ال�سركة اليمنية 
لالت�سالت اليمنية )تيليمن(، وو�سل عدد م�سرتكي هذه اخلدمة  اإلى 1.093.492 م�سرتكا 

نهاية العام 2013، وبلغت ن�سبة امل�سرتكني 4.33% يف نف�س العام.
ورغ���م ارتفاع معدل من���و وتزايد الطلب على خدم���ات الإنرتنت بالنط���اق العري�س بنوعيه 

الثابت )ال�سلكي( والنقال )الال�سلكي(، اإل اأن معدل نفاذ النطاق العري�س منخف�س ن�سبيا 
وبحاجة اإلى حت�سني وتطوير.

وبح�س���ب بيان���ات ر�سمي���ة فقد ارتف���ع عدد م�سرتك���ي النرتنت النط���اق العري����س ال�سلكي  
ADSL(( م���ن 80.711 م�س���رتكا عام 2010 اإل���ى 265.000 م�سرتك ع���ام 2014، لريتفع 
بذل���ك معدل نفاذ خدم���ات النطاق العري�س الثابت واملتنقل يف الف���رتة نف�سها من  0.36%  

اإلى 1.46%.

اليمن ي�سعى لتطوير وحتديث �سبكة االإنرتنت موؤ�سرات خدمة االإنرتنت  2008-2013    
ت�سعى وزارة الت�سالت وتقني���ة املعلومات اإلى حتديث 
خدمة الإنرتنت املقدمة وتطويرها عرب زيادة �سعات الربط 
الدولية وحتديث ال�سبك���ة والنتقال اإلى بروتوكول الإ�سدار 

ال�ساد�س.
ووافق���ت احلكوم���ة، يف دي�سم���رب املا�سي، عل���ى ا�ستكمال 
اإج���راءات التعاقد النهائي���ة لال�ستثمار يف م�س���روع الكابل 
البح���ري )SMW5( البالغ طوله 20 األف كيلومرت، والذي 
�سيمت���د من فرن�س���ا اإلى �سنغاف���ورة، مرورًا بب���اب املندب، 

لي�س���اف اإلى جانب الكاب���ل الأول )AAE1(، الذي مت 
املوافق���ة عليه يف وقت �ساب���ق، وذلك بهدف 

احل�سول على �سعات ربط دولية كبرية 
م���ن خدم���ات النرتن���ت ت�س���ل اإلى 

1900 جيجاباي���ت/ ثاني���ة، اأي ما 
ي�س���اوي 82 �سعف م���ا ي�ستخدمه 
خدم���ات  م���ن  حالي���ا  اليم���ن 

النرتنت.
املهند����س �س���ادق م�سلح،  وق���ال 

العام���ة  املوؤ�س�س���ة  ع���ام  مدي���ر 
لالت�س���الت ال�سلكي���ة والال�سلكي���ة، اإن 

املوؤ�س�س���ة ت�سع���ى م���ن خ���الل ال�ستثم���ار يف 
م�س���روع الكابل البحري اجلديد اإل���ى جانب م�سروع الكابل 
اإل���ى حت�س���ني خدم���ة الإنرتن���ت، ع���رب   ،)AAE1( الأول

احل�س���ول على �سع���ات دولية م���ن خالل م�ساري���ن لتجنب 
توقف اخلدمة اأو تاأثرها باأي عوامل.

واأ�ساف اأن ذلك �سي�سمن اأي�سًا »الربط مع عدد اأكرب من 
�س���ركات الت�سالت، ومواكب���ة النمو املتزاي���د يف خدمات 

النطاق العري�س، والذي له جدوى اقت�سادية عالية«.
واأ�س���ار م�سلح اإل���ى اأن »هذه التط���ورات ترتافق مع جهود 
الوزارة املتمثلة يف تطوير منظومة وحتديث �سبكة الإنرتنت 
 )IPv6( ال�ساد����س الإ�س���دار  بروتوك���ول  اإل���ى  والنتق���ال 
بالتن�سي���ق مع منظم���ة )RIPE( ومنظم���ة الت�سالت 
الدولي���ة، وال���ذي يه���دف اإل���ى تو�سي���ع عملية 

الرتقيم«.
واأو�س���ح اأن اليمن لدي���ه حاليًا حوايل 
55 األف عنوان بروتوكول اإنرتنت تعمل 
وفقًا لربوتوكول )IPv4(، بينما ي�سل 
عدد امل�سرتكني اإل���ى 130 األفًا، مما 
اأوجد حالة من الختناقات الدائمة يف 

اخلدمة.
وتاب���ع: »يفرت����س اأن يكون ل���كل م�سرتك 
عل���ى الأق���ل )IP address( واح���د”، م�سريًا 
اإلى اأن النتقال اإلى تطبيق الإ�سدار ال�ساد�س »�سيمّكن 

اليمن من احل�سول على 25 مليون عنوان«. 

20082013ال�م�وؤ�س���ر / ال��س�ن�ة

305.7621.093.492عدد م�سرتكي االنرتنت

1.394.33ن�سبة م�سرتكي االنرتنت %

1.528.8102.607.089عدد م�ستخدمي االنرتنت
9731163عدد مقاهي االنرتنت

ل�دى ال��يمن
 55 األ����ف 

عنوان بروتوكول اإنرتنت 
بينما ي�سل عدد امل�سرتكني اإلى

 130 األ���ف��ًا
مما اأوجد حالة من االختناقات

 الدائمة يف اخلدمة

خـدمـة االنتـرنــت
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ا�ستحدث��ت �سركة »تيليم���ن« خدمة 
ات�س���ال  تق���دمي  بغر����س  كلي���ك«،  »ي���اه 
بالإنرتن���ت ع���رب الأقم���ار ال�سناعية، مبا 
والقطاع���ات  الأف���راد  احتياج���ات  يلب���ي 
التجارية واحلكومية واملوؤ�س�سات التعليمية 
املختلف���ة، ومب���ا ي�سم���ن توف���ري اخلدم���ة 
للمناط���ق احل�سري���ة والنائي���ة عل���ى ح���د 
�س���واء، وبق���درات اإر�س���ال بيان���ات ت�س���ل 

�سرعتها اإلى 15ميجابايت.
وميث���ل ه���ذا امل�س���روع اخلي���ار الأح���دث 
تقني���ًا؛ لتمتعه بتغطي���ة وا�سع���ة النت�سار، 
والأري���اف  النائي���ة  املناط���ق  يف  خا�س���ة 
واملناطق ال�سحراوية املرتامية الأطراف، 
للول���وج اإلى �سبك���ة النرتن���ت وال�ستفادة 
م���ن خدماتها دون انقط���اع، دون العتماد 
عل���ى البنية التحتية لالت�س���الت املحلية، 

حيث �سيتمك���ن م�ستخدمو »ي���اه كليك« يف 
اأي م���كان يف اليم���ن، حت���ى الأماك���ن التي 
ل تتوف���ر فيه���ا خدم���ات الت�س���الت، من 

الت�سال مبا�سرة ب�سبكة الإنرتنت.

وتعتم���د خدم���ة »ي���اه كليك« عل���ى اأحدث 
الأقم���ار  ع���رب  الت�س���الت  تقني���ات 
ال�سناعية، حيث تبث اإ�ساراتها من القمر 
ال�سناع���ي »ياه �سات Y1B«، وهو اأول قمر 
�سناعي يف املنطقة يوظف تقنية الإ�سارات 
املتعددة والرتددات الوا�سعة النطاق، عرب 
ال���رتددات )Ka-band( احلديثة  حزمة 
ج���دًا، مبا ميكن امل�سرتك���ني من ا�ستخدام 
�سح���ون لقطة �سغرية احلج���م، وبالتايل 
والتجهي���زات  الت�س���ال  تكالي���ف  تقلي���ل 

واأجور تركيبها و�سيانتها. 

عل��ى الرغ���م م���ن اأن ن�سبة كب���رية من 
اليمنيني ي�ستخدم���ون النرتنت يف البيوت 
)%72(؛ ف���اإن مقاه���ي النرتن���ت ل تزال 
حتتف���ظ بن�سيب كبري )%44( من ح�سة 
ا�ستخ���دام اليمني���ني لالإنرتن���ت ، مقارنة 
بال���دول العربية الأخرى التي يتقل�س فيها 

ا�ستخدامها.
ي�ستخ���دم %91 م���ن اليمني���ني النرتنت 
لأغرا����س التوا�س���ل الجتماع���ي. هذا ما 
خل����س اإلي���ه ا�ستبي���ان نظمه موق���ع »هنا 
�سوت���ك« يف اليم���ن، اأحد م�ساري���ع اإذاعة 

هولندا العاملية.
واأظه���ر ال�ستبي���ان كذل���ك اأن ا�ستخدام 
واجلامع���ات  املدار����س  يف  النرتن���ت 

وموؤ�س�سات الدولة ل يتجاوز 10%.
ارتفاع ن�سبة ا�ستخ���دام مقاهي النرتنت 
يف اليم���ن تف�س���ره الإعالمي���ة هدى حربي 
ب���اأن »بع����س الأ�س���ر اليمني���ة له���ا موقف 
�سلبي من ا�ستخ���دام الإنرتنت يف البيوت؛ 
لالعتق���اد باأن���ه ي�ستخدم لت�سف���ح املواقع 
الإباحي���ة، وله���ذا ي�سط���ر ال�سب���اب اإل���ى 

الذهاب ملقاهي الإنرتنت«.
اجلامع���ات  ا�ستخ���دام  انخفا����س  اأم���ا 
واملدار����س وموؤ�س�س���ات الدول���ة لالإنرتنت 
فرتجع���ه الإعالمي���ة اليمنية اإل���ى »غياب 
بني���ة حتتية خم�س�س���ة لالإنرتنت يف هذه 
املوؤ�س�سات، ومي���ل امل�سوؤولني لالعتقاد باأن 

النرتنت قد يلهي املوظفني عن عملهم«. 

»ياه كليك« خدمة اإنرتنت 
عرب االأقمار ال�سناعية
 يف جميع اأنحاء اليمن

انتعا�س مقاهي االإنرتنت
 ف�ي ال��يم��ن

مـــــــلـــف العـــــدد

ت��ت��ب��ن��ى ج��م��ع��ي��ة 
اليمنية  االإن���رتن���ت 
م�����������س�����روع ال����ت����ج����ارة 
اليمن،  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
املحلي  املجتمع  لت�سجيع 
ع����ل����ى ا����س���ت���خ���دام���ه���ا 

وال�ستفادة من مزاياها.
ود����س���ن���ت اجل��م��ع��ي��ة، 

بالعا�سمة �سنعاء، نهاية فرباير املا�سي، 
املرحلة الثانية من امل�سروع، برعاية من 
وبالتعاون  العاملية،  الإن��رتن��ت  جمعية 
م���ع م��ع��ه��د ال��ت��م��ي��ت وج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا واجلامعة اللبنانية وجامعة 
متكني  اإل��ى  امل�سروع  ويهدف  امل�ستقبل، 
ثقة  وبناء  اليمن  الإلكرتونية يف  التجارة 
الإنرتنت  ا�ستخدام  يف  اليمني  املجتمع 
كو�سيلة لبيع و�سراء املنتجات واخلدمات 
املتاحة،  الإلكرتونية  امل��وارد  با�ستخدام 
تقف  التي  والعوائق  التحديات  ومناق�سة 

اأمام امل�ستثمرين يف هذا املجال.
ومت تد�سني املرحلة الأولى من امل�سروع، 
نهاية العام املا�سي، عرب اإطالق ا�ستبيان 
ع���ام ودرا�س���ة ميداني���ة لتقيي���م م�ستوى 

التجارة الإلكرتونية يف اليمن.
وت�سته���دف املرحلة الثانية تدريب 100 
�ساب و�سابة ح���ول التج���ارة الإلكرتونية 
واأ�سا�سيات ال�س���راء والتعامل املايل عرب 
الإنرتن���ت، وكذل���ك التط���رق اإل���ى اأه���م 
العوائق التي قد تواجه امل�ستخدم اليمني 

ب�سكل خا�س.

ع���ديل  ع���ام اجلمعي���ة،  اأم���ني  وق���ال 
القادم���ة  املرحل���ة  اإن  اخلرا�س���اين، 
�ستق���ام خاللها العديد م���ن ور�س العمل 
جامع���ات  ث���الث  يف  الأكادميي���ني  م���ع 
ميني���ة، هي جامعة العل���وم والتكنولوجيا 
واجلامعة اللبنانية وجامعة امل�ستقبل، يف 
مار�س اجل���اري، ملناق�سة مفهوم التجارة 
ال�سراء وعوائق  واأ�سا�سي���ات  اللكرتونية 
وحتديات التجارة اللكرتونية، بالإ�سافة 
اإلى الأمن وحماية اخل�سو�سية الرقمية.

واأ�س���اف اأن اجلمعية تع���د لور�سة عمل 
مو�سعة مع اجلهات ذات العالقة و�سناع 
الق���رار والبن���وك و�س���ركات الت�سالت 
واملعني���ني بالدفع والتعام���ل الإلكرتوين، 
لعر����س نتائج الدرا�س���ة امليدانية والبدء 

يف طرح احللول املنا�سبة والفعالة.
وتعم���ل جمعية الإنرتن���ت اليمنية، منذ 
تاأ�سي�سه���ا قبل اأقل من عامني، على مبداأ 
»االإنرتن���ت للجمي���ع«، وته���دف ب�س���كل 
رئي�سي اإل���ى امل�ساركة يف حت�سني م�ستوى 
خدمات الإنرتن���ت، ورفع الوعي والطرق 
املثلى لال�ستفادة من املوارد املتاحة على 

الإنرتنت. 

مشروع لتمكيـن التجارة 
اإللـكـترونية فـي اليـمـن
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يدخل قط���اع الت�سالت يف 
اليم���ن مرحل���ة  جدي���دة، عنوانها 
التطوي���ر يف ال�سعات ويف ال�سرعات 
املتوافرة، وذلك بال�ستعداد لتقدمي 
خدمة  اجلي���ل الرابع )4G(، وهي 
التقني���ة الأكر تطورًا يف العامل، ما 
�سي���وؤدي اإل���ى اإيجاد �سرع���ة فائقة 
وقيا�سية يف نقل املعلومات، مقارنة 
بامل�ستويات احلالي���ة، وهذا الو�سع 
يعني فت���ح اأبواب جدي���دة: اإنرتنت 

�سري���ع عل���ى الهات���ف النق���ال، واإنرتن���ت �سريع على 
الكمبيوتر با�شتخدام خطوط الهاتف النقال.

امل�س���روع،  مهند����س   »invest »مي���ن  ل����  وق���ال 
عبدالرحم���ن اأبو طالب، اإن وزارة الت�سالت وتقنية 
املعلوم���ات، ممثل���ة باملوؤ�س�س���ة العام���ة لالت�س���الت 
ال�سلكية والال�سلكية، اأقرت درا�سة اإعداد موا�سفات 
فني���ة لتق���دمي خدمات النط���اق العري����س الال�سلكي 
با�ستخ���دام تقني���ة )4G LTE( لأول مرة يف اليمن، 
موؤك���دا اأن ه���ذا الإج���راء ياأت���ي  يف اإط���ار احلر����س 
على تعزي���ز ال�ستثمار يف جمال الت�س���الت وتقنية 
املعلوم���ات، وفت���ح ب���اب املناف�س���ة لتق���دمي خدمات 
النرتن���ت بتقنيات متع���ددة، والعمل على توفري كافة 
الإمكانيات املمكنة لإتاحة هذه اخلدمات للمواطنني 

وزيادة انت�سارها.

وتوق���ع اأن يوفر ه���ذا امل�سروع عائ���دات مالية كبرية 
للدول���ة، خا�سة مع تراجع اإي���رادات الهاتف الثابت، 

و�سيكون دعامة رئي�سية لالقت�ساد الوطني.
معاي���ري  اأح���دث  م���ن   )LTE 4G( تقني���ة  وتع���د 
الت�س���الت الال�سلكي���ة ذات النط���اق العري�س التي 
تعتمد على بروتوكول الإنرتنت )IP(، وهي م�سممة 
لتدع���م وب�س���كل فع���ال الت�س���ال املبن���ي عل���ى حزم 

البيانات.
ويو�سح املهند�س اأبو طالب اأن �سبكات التطور طويل 
الأمد )Long Term Evolution LTE(، من تقنيات 
اجلي���ل الرابع )4G( اأحدث التقنيات املعتمدة عامليا 
يف عملي���ة نق���ل البيان���ات، وتوفر �سرع���ات كبرية يف 
حتميل البيانات عرب �سبك���ة النرتنت، ومتثل اأحدث 

معيار يف تاريخ تقنيات �سبكات املحمول، 
باعتباره���ا ث���ورة يف ع���امل الت�س���الت 
�ست���وؤدي اإل���ى رفع م�ست���وى اخلدمات يف 

قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات.
وق���ال اإن »تقنية اجلي���ل الرابع تتنا�سب 
م���ع الحتياج���ات ال�سخ�سي���ة والعملي���ة 
للزبائ���ن، اإذ �ستوفر اخلدمات من خالل 
الهوات���ف الذكي���ة الداعم���ة لتكنولوجيا 
)LTE( يف املكات���ب والبيوت، من خالل 
وح���دات ا�ستقب���ال خا�س���ة تدع���م هذه 

التقنية«.
وت�سه���د خدم���ات النط���اق العري����س ع���رب �سبكات 
الهات���ف النقال طلبا متزايدا م���ن قبل امل�ستخدمني، 
يف ظل انت�سار ا�ستخدام���ات الأجهزة الذكية وب�سكل 
كب���ري ج���دًا، م���ا اأدى اإل���ى تطوي���ر تقني���ات جديدة 
لتوفري ال�سعات وال�سرع���ات الكافية من خالل تقنية 
اجليل���ني الثال���ث والراب���ع، حي���ث ت�سع���ى املوؤ�س�س���ة 
العامة لالت�س���الت يف اليمن اإل���ى النتقال مبا�سرة 
اإل���ى خدم���ات اجليل الراب���ع، ل�سمان توف���ري اأحدث 
التقني���ات وتكنولوجي���ا الت�سالت العاملي���ة، وتزويد 
م�سرتكيها ب�سرعات متفوقة باأعلى جودة واأقل تكلفة.
ويب���ني مدير امل�س���روع اأن هذه التقني���ة مت تطويرها 
به���دف تقليل الوقت امل�ستغ���رق يف ا�ستقبال البيانات 
ونقله���ا واإر�سالها ع���رب ال�سب���كات الال�سلكية، بحيث 
توفر للم�سرتكني خدم���ات النطاق العري�س ال�سريعة 
الت���ي تتيح له���م ت�سف���ح النرتن���ت ب�سال�س���ة فائقة 
واإر�س���ال البيانات وحتمي���ل وتنزيل امللف���ات اأيا كان 
حجمه���ا وب�سرع���ات ت�س���ل حت���ى 100 ميجابايت يف 
الثاني���ة، مو�سح���ا اأن ذلك يعتمد عل���ى عوامل عدة، 
مث���ل املوقع و�سركة البيانات ع���رب الإنرتنت وال�سبكة 

واجلهاز وم�سدر تنزيل البيانات وحتميلها.
و�ستمكن تقنية اجليل الراب���ع امل�سرتكني من التمتع 
بخدم���ات التلفزي���ون التفاعلي، وم�ساه���دة املحتوى 
املرئ���ي بدرج���ة عالي���ة م���ن الو�س���وح يف ال�س���وت 
وال�س���ورة بتكلفة معقولة ومبعايري ذات جودة عالية، 
بالإ�ساف���ة اإل���ى اإمكاني���ة ا�ستخدام ه���ذه التقنية يف 
العديد من التطبيقات، مث���ل مراقبة املرور، وتوجيه 

�سيارات الإ�سعاف والإطفاء والتعلم عن بعد...
ووفقا ملدير امل�سروع ف���اإن م�سنعي الهواتف املتنقلة 
ب���دوؤوا يف بناء اأجهزة حديثة ق���ادرة على التعامل مع 
خدم���ات اجلي���ل الرابع وم���ا بعده، حي���ث تقدم هذه 
التقني���ة �سرع���ات عالية ج���دا بتقني���ة خمتلفة ت�سل 
اإل���ى 326 ميجاباي���ت يف الثاني���ة يف املراح���ل الأولى 
ل����)LTE( حتى ت�سل اإل���ى 1 جيجاباي���ت/ ثانية يف 

مراحله املتقدمة. 

لالت�صاالت  نـوعية  نقلة   4G
اليمنية يف ال�صعات وال�صرعات

يعترب الإنرتن���ت اأحد اأهم الخرتاع���ات والإجنازات على م���دى التاريخ 
الب�س���ري؛ فلي�س هناك جانب من جوانب احلياة اإل ولالإنرتنت فيه ن�سيب، 
وي�سه���م يف حت�سين���ه وتطوي���ره، بدءا من كون���ه و�سيلة لالت�س���ال والتجارة 
وتب���ادل املعلوم���ات، اإلى العل���وم والرتفي���ه والبحث العلم���ي وال�سناعة، بل 

واأي�سا احلروب الإلكرتونية.
وم���ع التط���ور التقن���ي املتزاي���د، مل يع���د الإنرتن���ت مقت�سرا عل���ى اأجهزة 
احلا�س���ب ال�سخ�سي، ب���ل �سار متوفرا عل���ى اأجهزة املوباي���ل، التي يتزايد 
م�ستخدموه���ا ب�س���كل عجي���ب. ومل يقف الأم���ر عند ذلك فح�س���ب، فهناك 
“اإنرتن���ت الأ�سياء”، الذي �سيجعل م���ن جميع الأجهزة، مبا فيها اأجهزة 

التكييف والثالجة املنزلية بل وحتى الأبواب، مرتبطة بالإنرتنت.
وعندم���ا نتط���رق اإل���ى دور الإنرتن���ت يف ال�ستثم���ار، اأو تاأث���ريه يف التنمية 
ب�س���كل عام، يجدر الإ�سارة هنا اإلى نتائ���ج الدرا�سات والأبحاث التي قامت 
به���ا العديد من املنظم���ات واجلهات العاملية، مثل البن���ك الدويل؛ اإذ ت�سري 
الدرا�س���ات اإل���ى اأن م�ستوى دخ���ل الفرد ال�سنوي يف ال���دول يتنا�سب طرديا 
م���ع زيادة ا�ستخدام الإنرتنت؛ اإذ لوحظ اأن الدول املرتفعة اقت�ساديا يتمتع 

�سكانها بن�سبة عالية يف ا�ستخدام الإنرتنت.
وكجزء مهم م���ن البنية التحتية القت�سادية عاملي���ا، وّفر الإنرتنت الكثري 
م���ن الطرق والأ�سالي���ب للحياة العملية والقت�سادي���ة، وقّرب امل�سافات بني 
الق���ارات، واخت�س���ر الزمان، و�سّهل الروتني يف التج���ارة والقت�ساد، وفتح 
اأ�سواق���ا تناف�سية اأو�سع اأمام امل�ستهلك حول العامل، ووفر املاليني من فر�س 

العمل، ووفر اأي�سا املليارات من الدولرات للم�ستثمرين.
لق���د اأ�سبحت ال�س���ركات العاملية ت�سع موؤ�سر م���دى ا�ستخدام الإنرتنت يف 
بل���د ما تن���وي ال�ستثمار فيه �سمن اأهم املوؤ�سرات الت���ي �ستحدد ما اإذا كان 
ال�ستثمار منا�سبا اأم ل يف ذلك البلد؛ اإذ �سار من ال�سعوبة مبكان اأن تعمل 
يف بيئ���ة معزولة ع���ن الإنرتنت، ف�سال عن اأن ن�سب���ة ا�ستخدام الإنرتنت يف 
اأي بل���د �ستمنح���ك الكثري من التفا�سي���ل القت�سادية والتعليمي���ة والعلمية 

والقانونية لأي دولة.
ق���د يت�س���اءل القارئ: ه���ل يعترب الإنرتن���ت مبثابة الع�س���ا ال�سحرية للنمو 
القت�س���ادي؟! اأق���ول: نعم، اإذا مت توف���ري البيئة املالئم���ة. والبيئة املالئمة 
لبن���اء اأي جمتمع معلوماتي �سليم تتمث���ل يف توفري بنية حتتية قوية ل�سبكات 
الت�س���الت والإنرتنت، ووجود ت�سريع���ات وقوانني ت�سمن احلقوق واحلرية 
والنفت���اح وحماي���ة امل�ستهل���ك وامل�ستثم���ر وكل م���ا يتعل���ق بحق���وق امللكي���ة 
وال�سرائ���ب واجلرمي���ة الإلكرتوني���ة، وت�سجي���ع املعرف���ة الرقمي���ة وال�سبل 
املثل���ى ل�ستخدامها، وت�سجي���ع وت�سهيل التجارة الإلكرتوني���ة وال�ستثمار يف 

الإنرتنت، وفتح باب التناف�س يف تقدمي خدمات الإنرتنت والت�سالت.
كل ذل���ك ل���ن ينج���ح اإل بوج���ود توجه ج���اد وحقيق���ي من الأط���راف ذات 
امل�سلحة، املتمثلة يف احلكومة والقطاع اخلا�س واملجتمع التقني والأكادميي 
ومنظمات املجتمع املدين، اإلى العمل معا ب�سكل عملي ومدرو�س للمزيد من 

النفتاح.
يف اليمن، مازلنا يف مرتبة متاأخرة فيما يتعلق بالإنرتنت، مبختلف جوانبه؛ 
اإل اأنه ميكنن���ا القول اإننا بحاجة ما�سة اإلى اإن�ساء هيئة تنظيم الت�سالت، 
والتي �شين���اط بها العمل على حتقيق وتنظيم العدي���د من الق�شايا املتعلقة 
بالإنرتنت والت�سالت. كما اأننا بحاجة اإلى اإن�ساء فريق ال�ستجابة لطوارئ 

الكمبيوتر )CERT( ليتولى كل ما يتعلق بالأمن الرقمي.
واأي���ا كان الو�سع احلايل يف اليم���ن، ورغم اأن الق�ساي���ا ال�سيا�سية البحتة 
تطغ���ى على امل�سهد احل���ايل؛ اإل اأن هناك بوادر اأم���ل، وهناك الكثري ممن 

يعملون على العديد من الق�سايا، وكل ذلك ُيب�سر بخري. 

اإلنتــــرنـــت
 واالستثـــمـــار

م. ف��همي ال�ب��اح��ث
جم��عي�ة االإنت��رن���ت - ال��يم����ن

Albaheth4@gmail.com

مـــــــلـــف العـــــدد

• عبدالرحمن اأبو ط�الب
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الروؤية اال�سرتاتيجية لالت�ساالت 
وتقنية املعلومات 2025

وتقني���ة  لالت�س���الت  ال�سرتاتيجي���ة  الروؤي���ة  ته���دف 
املعلوم���ات 2025 اإل���ى امل�ساهم���ة يف حتوي���ل اليمن اإلى 
دولة منتجة وم�ستخدم���ة لتطبيقات تقنيات الت�سالت 
واملعلوماتي���ة. كم���ا تهدف اإل���ى توف���ري وت�سهيل خدمات 

الت�سالت وتقنية 
املعلوم���ات، وحت�س���ني ج���ودة ه���ذه اخلدم���ات وخف�س 
تكلفته���ا، وتطوير �سناع���ة الربجميات، وترك���ز الروؤية 
عل���ى ت�سجيع القطاع اخلا�س لال�ستثمار يف جمال تقنية 
املعلوم���ات والت�س���الت، حي���ث تقوم احلكوم���ة بتوفري 

املناخ 
املغ���ري والداف���ع لال�ستثم���ار م���ن خ���الل الت�سريعات 
والقوان���ني املحف���زة لال�ستثم���ار، وكذلك توف���ري البنية 
التحتي���ة املالئم���ة، بينم���ا يتحم���ل القط���اع اخلا�س يف 
الأ�سا����س مهم���ة نقل املعرف���ة والتقنية وت�سغي���ل العمالة 

والنهو�س بالقت�ساد.
ويف جم���ال تقنية املعلومات فاإن الع���بء الأكرب لنه�سة 
ه���ذه التقنيات والتطبيقات بالعامل اأجمع يقع على عاتق 
�س���ركات القط���اع اخلا����س ال�سغ���رية واملتو�سطة، مما 

يجعل الهتمام به���ا ودعمها واجب���ا اأ�سا�سيا للربنامج، 
وكذلك لكونها »ر�سل التقنية للمجتمع«.

وتوؤك���د الروؤية اأهمية قي���ام احلكوم���ة بال�ستثمار على 
نط���اق وا�س���ع يف جم���ال تنمي���ة �سب���كات الت�س���الت 
واملعلوم���ات، واأمتتة الأعم���ال احلكومية، واإعادة تنظيم 
الدول���ة ب�س���ورة ع�سري���ة. وتعت���رب ذل���ك  موؤ�س�س���ات 
�سرطا لزي���ادة الطلب على تطبيقات تقني���ة املعلوماتية 
اخلا����س  القط���اع  لتحفي���ز  وبالت���ايل  والت�س���الت، 
عل���ى ال�ستثم���ار يف ه���ذه ال�سب���كات التقني���ة املتقدم���ة 
وتطبيقاتها، وكذلك جلذب ال�سركات الدولية العمالقة 

لهذا املجال.

 ال�سيا�سة الوطنية للمعلومات

مت اعتم���اد ال�سيا�س���ة الوطني���ة للمعلومات ع���ام 2011، 
وه���ي مبادرة وطنية هامة تتعل���ق بال�سيا�سة ال�سرتاتيجية 
الوطني���ة للمعلوم���ات، تبناها املركز الوطن���ي للمعلومات، 
الذي اأن�سئ ع���ام 1995، ومب�ساركة وا�سعة من املوؤ�س�سات 
يف القطاع���ني احلكوم���ي واخلا����س، ومنظم���ات املجتمع 
املدين، وتهدف اإلى حتقيق تنمية معلوماتية متكن املجتمع 
اليمني من ال�سري يف طريق التنمية الع�سرية والتقدم نحو 

جمتمع املعلومات.

احلق يف احل�سول على املعلومات

�س���در القان���ون رق���م )13( ل�سن���ة 2012م ب�س���اأن ح���ق 
احل�سول على املعلومات، لت�سبح اليمن ثاين دولة عربية 
تق���ر �سيا�سة عام���ة يف هذا املجال. ويه���دف القانون اإلى 
تاأم���ني وت�سهيل حق املواط���ن يف احل�سول على املعلومات، 
وتو�سي���ع قواع���د ممار�س���ة احلق���وق واحلري���ات، وتعزيز 
مقوم���ات ال�سفافي���ة، وتو�سي���ع فر����س امل�سارك���ة الواعية 

وامل�سوؤولة.
واأن�س���ئ مبوج���ب ه���ذا القان���ون مكت���ب املفو����س الع���ام 
للمعلومات، يتولى مهم���ة و�سع وتنظيم الربامج واخلطط 
وال�سيا�س���ات اخلا�سة مبمار�س���ة الفرد حلقه يف احل�سول 

والطالع على املعلومات.

ال�ح�كوم�ة االل�كرتونية
تبنت احلكومة اليمنية م�س���روع الربنامج الوطني لتقنية 
الرتتي���ب  املعلوم���ات )احلكوم���ة اللكرتوني���ة(، وج���رى 
للخطوات الأولية لإعداد اخلط���ة ال�ساملة للربنامج، لتتم 
عل���ى �سوئها عملي���ة التنفي���ذ، وت�سميم موق���ع اإلكرتوين 
للحكومة اليمنية يخت����س بعر�س مهام وخدمات واأن�سطة 

احلكومة واأجهزتها املختلفة على �سبكة النرتنت.
كما قام���ت العديد من الهيئ���ات وال���وزارات واملوؤ�س�سات 
والأجه���زة باإن�س���اء مواق���ع وي���ب خا�س���ة بها عل���ى �سبكة 
النرتن���ت، ومن خالل ه���ذه املواقع تقوم بن�س���ر البيانات 
واملعلوم���ات املت�سل���ة باأن�سطته���ا. وعملت بع����س اجلهات 
واملوؤ�س�س���ات احلكومية عل���ى اإتاحة من���اذج اإ�سافية يقوم 
املواطن���ون بتعبئتها واإر�سالها للح�سول على خدمة معينة، 
مث���ل النماذج الت���ي ت�ستخدمها اجلهات لتلق���ي �سكاوى اأو 
مالحظات املواطنني من خ���الل مواقع الويب التابعة لها، 
وكذل���ك قيام الهيئ���ة العامة للربيد من خ���الل موقع ويب 

بت�سغيل خدمة �سداد فواتري الهاتف والكهرباء.
و�س���در قرار جمل����س الوزراء رق���م )201( لعام 2012م 
ب�س���اأن اإعادة ت�سكي���ل اللجن���ة الإ�سرافية مل�س���روع البوابة 
اللكرتوني���ة للحكوم���ة، والتهيئ���ة للحكوم���ة اللكرتوني���ة 
وحتدي���د مهامه���ا واخت�سا�ساته���ا الرئي�سي���ة. ج���اء هذا 
للخ���روج بروؤية وا�سح���ة وحمددة للم�س���روع، وو�سع اإطار 
ا�سرتاتيج���ي ل���ه. وق���د انبثق���ت ع���ن اللجن���ة الإ�سرافي���ة 
جلن���ة فنية تعم���ل على درا�س���ة اخليارات املتاح���ة لتنفيذ 
م�سروع احلكومة الإلكرتوني���ة، واإقرار ال�سيا�سات املوجهة 

للم�سروع. 

ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الوطنية
 يف جمال املعلوماتية واالت�ساالت

مـــــــلـــف العـــــدد
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ال�سلكية والال�سلكية املوؤ�س�سة العامة لالت�سالت 



55 مارس   2015 يناير-  55العدد6،  مارس   2015 يناير-  العدد6، 



مارس   562015 يناير-  العدد6، 



57 مارس   2015 يناير-  العدد6، 



مارس   582015 يناير-  العدد6، 



59 مارس   2015 يناير-  العدد6، 



مارس   602015 يناير-  العدد6، 



61 مارس   2015 يناير-  العدد6، 



مارس   622015 يناير-  العدد6، 

  ا�ستطالع: �سعيد ال�سويف 

أربعة آالف ســنة... مســافة زمنية هي عمر مهنة تربية النحل 
وإنتاج العســل يف اليمن، حددها رواة تاريخيون بأنها من أقدم 
املهن واألعامل التي فضلها اليمنيون مذاك، حيث ذاعت شــهرة 

العسل اليمني وبلغ صيته أرجاء املعمورة.

ونظــراً للتنــوع املناخي يف اليمن وتفردها بغطــاء نبايت فريد، 
كان الحكامء واألطباء يف األزمنة القدمية يرشــدون مرضاهم إىل 
االســتطباب بالعســل اليمني، ملا له من أهمية غذائية وصحية 
عاليــة، األمــر الذي دفعهــم ألن يضعــوه يف مقدمــة األدوية 

ويصفونه بأنه "صيدلية متكاملة".

بيئة مالئمة
معظم مناطق اليمن صالحة لرتبية النحل وتطويرها، بحســب 
النحال عبده إدريس، الذي يعمل يف تربية النحل منذ ما يقارب 
30 عامــاً. وتتميز اليمن بتضاريســها ومناخها املتنوع عىل مدار 
العام، وتعدد النباتات املختلفة واملتنوعة والنادرة فيها، كام هو 
الحال يف البيئة الســقطرية بصفة خاصــة، حيث يوجد فيها ما 
يربو عــىل 700 نوع من النباتات النــادرة عامليا، وكذلك الحال 
يف بقيــة املناطق اليمنية، مام أوجد بيئة مناســبة لرتبية النحل 
عند اليمنيني منذ آالف الســنني. وتعمل نسبة كبرة من األيدي 
العاملة يف هذا النشــاط نظــراً لحيويته، وبخاصــة يف األرياف، 
فمنهــم من يحــرتف العمل كنّحــال وآخرون ميارســون أعامالً 
مزدوجة إىل جانب تربية النحل، كونها تدر عليهم أرباحاً كثرة.

قواعد واأ�سول
يقول ســعيد األصبحي، أحد املهتمني برتبيــة النحل، إن تربية 

النحل ليســت من املســائل الســهلة التي يجوز فيها االرتجال؛ 
ولكنها يف غايــة الدقة، فلها أصول وقواعــد يجب القيام بها يف 
الوقت املناسب، وأي إهامل قد يؤدي إىل تدهور املنحل بأكمله.

وخالل جوالتنا العابرة يف كثر من املناطق الريفية خارج املدن 
الرئيســية، الحظنا انتشــار مواقع خاليا النحل، وبتزايد مستمر، 
وهذا يؤكد تنامي تربية النحل يف الســنوات األخرة، وذلك نظراً 
للطلــب املتزايد واإلقبال املســتمر عىل العســل اليمني، محلياً 
وخارجياً، األمر الذي دفع بكثر من املســتثمرين للعمل يف هذا 

الجانب، ملا له من مردود ربحي كبر.

حم�سول نقدي
يعــد العســل يف اليمن مــن املحاصيــل االقتصاديــة النقدية 
والغذائية الصحية ذات القيمة العالية؛ كونه يســاهم يف تنمية 
املجتمعات املحلية، ويدر دخاًل جيداً يســهم يف تحســني دخل 
العديــد مــن األرس الريفية، كــام يعد ضمن خمســة محاصيل 
اســرتاتيجية تدعمهــا وزارة الزراعة والري، عــرب مرشوع تطوير 
وتربيــة النحل، الذي تم إنشــاؤه يف العــام 1993م مبدينة تعز، 
وبدعــم أملاين. ويهدف املــرشوع إىل تطوير الــرثوة النحلية يف 
اليمــن، وبخاصة املناطق التي تشــتهر برتبية النحل، وذلك من 
خــالل تأهيل وتدريب الكوادر املتخصصة، وتشــجيع جمعيات 

النحالني، وتسويق منتجاتها من العسل ومستلزماته املختلفة.

وتؤكد دراســة عن تطور النحل يف اليمن أعدها الدكتور محمد 
خنبــش، أهمية النحل عىل املســتوى األرسي يف الريف اليمني؛ 

كونه يسهم يف تحسني الوضع املعييش.

وبحســب بيانــات وزارة الزراعة والري فإن إنتــاج اليمن من 
عسل النحل الصايف يتجاوز سنويا خمسة آالف طن، ويصل عدد 

خاليا النحل إىل مليون و308 آالف خلية.

ويحظى العســل اليمني بســمعة ممتازة يف السوق الخليجية، 
حيث تســتقبل من املنتــج اليمني من العســل الفاخر كميات 
تصل إىل نحو 500 طن ســنويا، بقيمــة إجاملية تقدر بنحو 13 

مليون دوالر.

وتصدر اليمن العســل إىل عدد من الدول العربية، وإىل جنوب 
رشق آسيا، وأفريقيا – خصوصا كينيا.

وتشــر اإلحصاءات إىل أن كمية العســل املصــدرة متثل  16% 
من إنتاج البالد، عالوة عىل أنها تشــكل حوايل %16 من إجاميل 

الصادرات الزراعية.

اإقبال وا�سع
كثر ممــن يعملون يف تربية النحل وبيع العســل يؤكدون أن 
املغرتبني اليمنيني والخليجيني هم األكرث إقباال عىل رشاء العسل، 

مفضلني عسل السدر، باعتباره أجود أنواع العسل يف األسواق.
ويقول النحال حسن غيالن إن ما ينتجه من العسل ال يورده إىل 
األسواق؛ ألن له زبائن يأتون إليه ويحجزون طلباتهم ويدفعون 
الثمــن مقدماً. وكذلــك هو الحال بالنســبة للنحال أحمد عيل، 
بينام رأفت عوض، بائع العســل الدوعنــي يف مدينة عدن، قال 
إن اإلقبال أكرث عىل عســل السدر، وهو من أغىل أنواع العسل، 
ويصل سعر "الدبة" سعة 5 لرتات إىل ما يزيد عن 70 ألف ريال. 
وأشــار إىل أن األســعار تتفاوت بحســب النوعية والجودة، وأن 
هناك عمالء محليني وخليجيني يقتنون حاجتهم من العسل منه 
بشكل مستمر. وأرجع ذلك إىل الثقة واألمانة التي عهدوها منه.

ويؤكد مراقبون أن ارتفاع سعر العسل اليمني يف األسواق يعود 
إىل مميزاته وفوائــده العالجية وقيمته الغذائية، ويصل ســعر 
عسل السدر بالنسبة للنوعية عالية الجودة أحياناً إىل 100 دوالر 
للكيلوجرام و80 دوالراً للنوع املمتاز، و70 دوالراً للنوع العادي 
من عســل السدر، بينام عسل السمر يصل سعر الكيلوجرام من 
نوعه عايل الجــودة إىل 40 دوالراً، و30 دوالراً للنوع الذي يليه، 
وعســل املراعي 20 دوالرا للكيلوجرام عــايل الجودة يليه النوع 

املمتاز بـ10 دوالرات. هذا يف محافظة حرضموت.
أما يف محافظة شــبوة فيرتاوح ســعر "دبة" العســل ســعة 5 
لرتات بني 50 و60 ألف ريال بالنســبة لعسل السدر، وهو أجود 
أنواع العسل، ويســمى "بغية"، وتشتهر مناطق جردان وبيحان 
بإنتاجه، وموسمه الرئييس ســبتمرب وأكتوبر، ويف موسم هطول 
األمطار ينتج يف موســم يونيو وأغســطس، ويكــون أجود أنواع 

العسل.
ويأيت عســل الضبيان يف املرتبة الثانية، وموســم إنتاجه مارس 
ويونيو، ويصل ســعر "الدبة" العسل سعة 5 لرتات إىل 40 ألف 

ريال.
ويحتل عســل الســمر املرتبة الثالثة، وموسمه "مارس ويونيو" 

ويقارب سعر "الدبة" 35 ألف ريال.

عالمة اجلودة
تعد محافظة شــبوة من أشهر املناطق اليمنية يف تربية النحل 
وإنتاج العســل، إىل جانــب محافظة حرضمــوت. ويقدر عدد 
طوائف النحل يف شــبوة بأكرث مــن 70 ألف طائفة، متثل حوايل 

و�سفه االأطباء العرب القدامى باأنه �سيدلية متكاملة

اليمـن.. أربعة آالف عام من العسل

تـــــــقـــــاريـــــــر
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%25 مــن طوائف النحل يف اليمن، بحســب 
إحصائية مكتب الزراعة والري باملحافظة.

ويبلــغ حجم إنتاج العســل فيها حوايل 420 
طناً ســنوياً، أي ما يعــادل %7.24 من اإلنتاج 
الكيل للبلد. وتقدر اإلحصائية نســبة النحالني 
يف شبوة بـ%37 من إجاميل النحالني اليمنيني.

وتنتــرش مزارع النحل يف مناطق متعددة من 
اليمن، أبرزهــا محافظتا حرضموت وشــبوة، 
كام أسلفنا، إضافة إىل تعز والحديدة والضالع 
ولحج وذمار واملحويت وعمران، وتجود بأنواع 
عديدة من العســل تصــل إىل ما يزيد عن 35 
نوعاً. ورغم انتشــار املناحــل يف تلك املناطق، 
إال أن منطقتي دوعــن وجردان يف محافظتي 
حرضموت وشــبوة تعدان األكرث متيــزاً بإنتاج 
أفضل وأجــود أنواع العســل اليمني. ويحتل 
العســل الدوعني والجرداين املرتبة األوىل من 
حيث الجودة وارتفاع الســعر، محلياً وعاملياً، 
وهذان النوعان هام "عســل ســدر"، ويتخذ 
الشــكل الســائل والشــهد )أقراص طبيعية(، 

ويعدان من أشهر أنواع العسل يف العامل.

اأ�سناف متعددة
العســل اليمني أصناف مختلفة، منها "سلم 
تهامــة"، "ســدر دوعنــي"، "ســدر حريبي" 
)شــبوة(، "مراعي" )املحويت(، "سدر حجي"، 
"أبيــض" )ذمــار(، "ســدر تعــزي"، "مربعي" 
عصيمــي"  "ســدر  "ســمرة"،  )حرضمــوت(، 
)عمران(... وأجودها الســدر، السمر، السلم، 

الظبا، القصاص، واملراعي.
وتشر باحثة فرنسية إىل أن هناك من يرى أن 
العسل األفخر واألغىل يوجد يف سقطرى، الذي 
يصل ســعر الكيلوجرام منــه إىل 180 دوالرا، 
مؤكدة أن العســل الســقطري يتميز بطعمه 

القوي ورائحته النفاذة.

تنوع الغطاء النباتي
تنوع التضاريس واملناخ يف اليمن أفرز تنوعاً 
يف الغطــاء النبايت وتعدد األشــجار النادرة يف 
العــامل، مــا جعل العســل خليطاً مــن رحيق 
األزهار املتنوعة، وهذا ما مييز العسل اليمني 
عــن غــره، باعتبــار أن العســل املوجود يف 
أماكــن أخرى من العامل هو نتــاج أنواع قليلة 
من النباتــات واملراعي يحددها مناخ وطبيعة 
كل منطقــة من العامل. ذلك ما يؤكده الدكتور 
محمد ســعيد خنبش، قائال: "العســل اليمني 
من أغىل وأجود أنواع العســل يف العامل؛ كونه 
منتجــاً طبيعياً من النباتات الطبيعية املنترشة 
يف عموم اليمن، ويتنوع املنتج بتنوع تضاريس 
الطبيعة الخالبة ذات املميــزات الفريدة، إىل 
جانــب متيــزه بعــدم تالمســه مــع أي مبيد 

ملكافحة اآلفات".
مقــدار  أن  إىل  العلميــة  املصــادر  وتشــر 
الكيلوجــرام من العســل تصنعــه النحل من 
حــوايل 160 ألــف زهــرة. وتتوافــر يف اليمن 
شــجرة "العلب" )السدر(، التي تفضلها النحل 
أكــرث من غرها من األشــجار والنباتات، وتعد 
مــن أغنى النباتات وأهمهــا كمصدر للرحيق 
الــذي ميتصه النحــل وينتج منه أجــود أنواع 

العســل، وتقدر كميــة إفراز الرحيق بنســبة 
6.2 ملجم لكل زهرة، وتركيز نســبة السكر يف 

الرحيق بالنسبة للمواد الصلبة 25ـ52%.

�سراب االآلهة
للعســل فوائــد عظيمــة، صحيــة وغذائية، 
شاملة، وكام وصفه قدمياً حكامء وأطباء عرب 
أنه "صيدلية كاملة"، فهــو ليس عقاراً يداوي 
مرضــاً بعينه، بل مجموعــة عقاقر تعالج بها 
مختلف األمــراض. وأطلقت عليه تســميات 
عديدة، لعل أبرزها عند الفراعنة، حيث كانوا 

يسمونه بـ"رشاب اآللهة".

قيمة عالية
باختصــار: للعســل فوائد كــدواء يعالج به 
أمراض كثرة، كــام ورد يف النص القرآين حيث 
يقول املوىل عز وجل: }وأوحى ربك إىل النحل 
أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومام 
يعرشــون، ثــم ُكيل من كل الثمرات فاســليك 
ُســبل ربك ذلــاًل يخــرج من بطونهــا رشاب 
مختلف ألوانه فيه شــفاء للنــاس إن يف ذلك 
آليــة لقوم يتفكــرون{. ويقول الرســول صىل 
الله عليه وســلم: "عليكم بالشفاءين، العسل 

والقرآن".
ويحتوي العسل عىل عنارص غذائية، سكرية 
وبروتينيــة ومجموعــة فيتاميــات وعنــارص 
معدنية ومــواد قطرانية وحوامــض عضوية. 
ويوجد يف العســل هرمونات قوية ومنشــطة 
فعالــة بهــا مضــادات حيوية تقي اإلنســان 
مــن كافة األمــراض، وتفتك بأعتــى الجراثيم 
وامليكروبــات. واملصــادر العلميــة كشــفت 
أن العســل يحتوي عــىل مــادة الديوتريوم 
)هيدروجني ثقيل( املضادة للرسطان، باإلضافة 
إىل مادة الربوستاجالندين املهمة وذات الدور 
الحيــوي يف الوقاية من كثر من األمراض، وأن 

نقصها قد يؤدي إىل ظهور أمراض مختلفة.
ومن فوائد العســل أنه مــادة غذائية عالية 
القيمة ويعوض الســكريات املفقودة ويعمل 
عىل تقوية القلــب وينظم ضغط الدم ويزيد 
القوة والطاقة ومطهر لألمعاء وملني وملطف.

ات�ساع الفجوة
بالرغم مــن تنامي تربية النحل يف اليمن؛ إال 
أنها تواجه مشــاكل عديدة، يلخصها الدكتور/ 
محمد سعيد خنبش مبحدودية مراعي النحل، 
مام يســبب عدم استفادة النحل من النباتات 
الحقلية والخرضوات وأشجار الفاكهة، بسبب 
كثافــة املبيدات أثنــاء فرتة التزهــر وتعرض 
املراعــي الطبيعية -وخاصة أشــجار الســدر- 
للتدهور، وعدم تجديد زراعة هذه األشــجار، 
ومحدودية التوسع يف زراعتها، وبذلك اتسعت 
الفجــوة بني عــدد طوائف النحــل وانخفاض 
عدد أشــجار الســدر، مــام يهــدد بانخفاض 
إنتاجية العســل إىل حــوايل %40، األمر الذي 
يســتدعي إعادة التــوازن بني أعداد أشــجار 
السدر وبني طوائف النحل، من خالل الحفاظ 
عليها وتنميتها وتنظيم عملية النحالة املرتحلة 

واالهتامم مبنتجات النحل األخرى. 

العقيق اليماني... 
أحجار تتحول إلى جواهر

  �سالح البي�ساين:
بــني األســاطر والجــامل، يتأرجــح العقيق 
اليــامين، كأحد أكــرث األحجار الكرمية شــهرة 
وشــعبية يف العديــد مــن الــدول العربية. 
فإىل جانب ملســته الجامليــة، تنترش عرشات 
القصــص عن أثر هــذا الحجر، الــذي يجيد 
الحرفيــون اليمنيــون تحويلــه إىل فصــوص 
للخواتــم والقالدات، بعد رحلــة مضنية من 
البحــث عنــه يف بطــون الجبــال، حيث يتم 
التنقيب عنه واســتخراجه، قبل أن ينتهي به 

املطاف فصاً يف خاتم أو جزءاً من قالدة.

وعــن أصل تســميته يقول الهمــداين: "إنه 
معــدن َيِعُق عن الذهــب". ويوضح الكرميل 
أنه سمي العقيق بسبب عقه بعض الحجارة، 

أي: شقها. 

وتعتــرب عملية اســتخراج وصياغــة العقيق 
اليامين إحدى الحرف اليدوية التقليدية التي 
حافظ عليهــا الحرفيون اليمنيــون جياًل بعد 
جيل، وهو األمر الذي جعل من العقيق ميانياً 

تسمية وتصنيعاً.

وبلغ ولع اليمنيــني بالعقيق قدمياً إىل الحد 
الــذي يقول فيــه مؤلف كتــاب "التيجان يف 
ملوك حمر"، إن شــداد بــن عاد "بنى قرصه 
من حجارة الجــزع"، وهي من أنواع العقيق 
اليــامين املرتبطة باألســاطر التــي يؤمن بها 
الناس حتى اليوم، معتقدين أنه حجر "يورث 
الهم والغم والحــزن"، وبناء عىل ذلك جاءت 
تســميته "الجــزع"، كرتجمة لفعلــه. غر أن 
ســّيئته تلك تحولت إىل ميزة يف ما بعد لدى 
كثر مــن النــاس، الذين باتــوا يعتقدون أن 
فيه "الكثر من الحفــظ"، وأنه "من األحجار 
التي ترّد كيد مردة الشــياطني"، وبدل القول 
عنــه إنه يــورث الهــم فهو يفيــد بعض من 
يحمله "بالهدوء وراحة البال والحفظ ويبعد 

الوسواس".

ويذكر الهمداين أن فن تشكيل الجزع امُلوىش 

وامُلســرّ واســتخدامه بلغ ذروتــه، فُصنعت 
منــه القواريــر والقحف ومقابض الســيوف 

والصفائح وغرها.

ومــن آثــار العقيــق اليامين التــي ترسدها 
كتــب التاريــخ أن امللــك املظّفــر الصليحي 
عندما أصبح حاكاًم لليمن أرســل إىل حلفائه 
الفاطميــني هدايا من بينها ســبعون ســيفاً 
مقابضها من العقيق، واثنا عرش ســكيناً تضم 
عقيقاً، وخمســة أثــواب وجاما وفصوصا من 

العقيق.

كــام ذكر البروين العقيــق اليامين يف مؤلفه 
"الجامهــر يف معرفــة الجواهــر". وخّصــص 
التيفــايش الخبر يف "املعــادن والجواهر" باباً 
للعقيــق، وباباً للجزع، وباباً لليشــب، وهي 
من أشــهر أنواع العقيق، ضمن مؤلفه "أزهار 

األفكار يف جواهر األحجار".

ورغم جامل هذا الحجر وروعته بعد مروره 
بعــدد من املراحل، فإن ذلــك الجامل املادي 
للعقيــق مل يخُل مــن األســاطر والكرامات 
املرتبطة بوضع الخواتم والقالدات املصنوعة 
منه يف الذاكرة الشــعبية اليمنيــة والعربية، 
وهي األســاطر التي انتقل بعضها إىل بطون 
الكتــب التــي أســهبت يف رسد فضائل هذا 
الحجر الذي يصنــف علمياً بأنه من األحجار 
شبه الكرمية وإن كان قد فاق معظمها كرامة.

ويتحــدث التيفايش عــن أحد أشــهر أنواع 
العقيــق اليــامين قائــاًل: "من تقّلــد باألحمر 
منه شــديد الحمرة ســكتت عنه روعته عند 
الخصام، ومــن تخّتم باألحمــر املصفر الذي 
فيه خطوط بيض قطع عن حامله نزف الدم". 
ويقول األبشــيهي: "من تخّتم بالعقيق مل يزل 

يف بركة".

ويقــال إن العقيق األحمر يقــرتن بالياقوت 
األحمر مــع الياقــوت األصفر، ضمــن قامئة 
أحجار الســعد ملن يؤمنون بذلك، وأن أفضل 

وقت للتخّتم بهام هو متوز )يوليو(. 
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ال خ��الف على القيم���ة الكبرية لتحوي���الت املغرتبني 
اليمني���ني، وم���ا ت�سكل���ه من رق���م اإيجاب���ي يف الن���اجت املحلي 
الإجم���ايل، يتج���اوز %10، وم�س���در اأ�سا�س���ي لتدف���ق النقد 
الأجنب���ي؛ لك���ن ماذا ع���ن وظيف���ة ودور ه���ذه التحويالت يف 
املجال���ني التنم���وي وال�ستثم���اري؟ وهل حتم���ل تاأثريات على 
من���و القت�ساد الوطني احلقيقي؟ وماذا ينبغي على احلكومة 
القي���ام به لتعظيم الأث���ر التنموي للتحوي���الت وتوجيهها اإلى 
قنوات ال�ستثمار الإنتاجي���ة التي تن�سجم مع اأولويات التنمية 

القت�سادية والجتماعية؟

كل هذه الت�ساوؤلت -لالأ�سف ال�سديد- لن جند لها اإجابات، 
نتيج���ة الإهمال غري امل���ربر، خا�سة من اجله���ات احلكومية 
املعني���ة، يف التعام���ل اجل���اد والعلم���ي مع مو�س���وع املغرتبني 
ب�سكل ع���ام، وحتويالتهم على وجه التحدي���د، وغياب الروؤى 
والتوجه���ات واخلطط والبيان���ات الدقيقة يف ه���ذا اجلانب، 
رغ���م اأن حتوي���الت املغرتب���ني تتف���وق باأ�سع���اف عل���ى حجم 

امل�ساعدات الإمنائية الدولية الفعلية.

يف اليمن، تبدو هناك حاجة ملحة لإيجاد مقاربة خمتلفة يف 
التعام���ل مع حتويالت املغرتبني. وتتحم���ل احلكومة م�سوؤولية 
ودورا اأ�سا�سي���ا يف الإ�سه���ام الإيجابي والت�سجي���ع على توجيه 
التحويالت اإل���ى ال�ستثمار والتنمية عو�س���ًا عن ال�ستهالك، 
وفوق ذلك اإيالء اأهمية اأكرب وم�ستحقة ل�سريحة املغرتبني يف 

جميع اجلوانب.

املر�س���د القت�سادي للدرا�س���ات وال�ست�س���ارات، ويف بادرة 
طيب���ة هي الأولى من نوعها، نظ���م ور�سة عمل ب�سنعاء، يف 4 
مار����س 2015، حول “حتويالت املغرتبني اليمنيني وتوجيهها 
نح���و التنمية”، بالتع���اون مع وزارة �س���وؤون املغرتبني واللجنة 

القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا )اأ�سكوا(.
م���داولت ونقا�س���ات امل�سارك���ني، م���ن م�سوؤول���ني حكوميني 
واأكادميي���ني وخ���رباء اقت�س���اد، واأوراق العم���ل املقدم���ة يف 
الور�سة، تعطي دفعة من التفاوؤل لبدء �سفحة جديدة عنوانها 
الهتم���ام باأو�س���اع املغرتب���ني اليمني���ني، باعتباره���م ث���روة 
وطني���ة، واأل يت���م التعامل معهم مبا ي�سب���ه ذلك الذي ميتلك 

خزائ���ن من اجلواهر الثمينة، لكن مادام ل ميتلك مفاتيحها 
)طريق���ة للتعامل معها وال�ستفادة منه���ا(، فاإنها تظل بعيدة 

املنال، وغري ذات جدوى.
ومهما تكن التعقيدات اأو الظروف، فاإن املطلوب وال�سروري 
قيام اجلهات احلكومية بدوره���ا يف الدفع بتحويل جزء مهم 
من حتويالت املغرتب���ني اإلى ال�ستثمار، خا�سة يف القطاعات 
الإنتاجي���ة، لتولي���د فر����س عم���ل والتخفيف م���ن الفقر ودفع 
عملي���ة النمو القت�سادي، وعم���ل كل ما يلزم لت�سهيل التحول 

�سوب هذا الجتاه.

العمالة املهاجرة.. نفط اليمن
“اليم���ن لي����س بحاج���ة اإلى نف���ط، فعمالت���ه املهاجرة هي 
النف���ط ال���ذي ل ين�سب”. ذلك ما ذك���ره الأخ الدكتور يحيى 
�سال���ح حم�س���ن رئي����س الهيئة العام���ة لال�ستثم���ار، يف كلمته 
بافتت���اح الور�سة، متذكرا املقولة التي اأطلقها اخلبري ال�سوري 
الدكت���ور اأحمد رجائي، رئي�س جلن���ة اإعداد اخلطة اخلم�سية 
الأولى )يف ال�سط���ر ال�سمايل �سابقا(، حيث كان هذا اخلبري 
العرب���ي ينظ���ر اإلى الأع���داد الكبرية للمغرتب���ني اليمنيني يف 
اخل���ارج ك���روة حقيقي���ة، ومل ي�س���اوره �سك رمب���ا يف اأن يتم 
التعام���ل مع هذه ال���روة، غري القابل���ة للن�س���وب، بالإهمال 

والالمبالة من قبل اجلهات الر�سمية.
ولي����س اأدل على هذا الإهمال من ع���دم وجود قاعدة بيانات 
اإح�سائي���ة ر�سمية دقيقة حول عدد وتوزيع املغرتبني اليمنيني 
ح���ول الع���امل، كاأ�سا�س لو�س���ع اخلطط والربام���ج احلكومية 
على �سوئها، وهو ما ي���رى رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار اأن 
“من املعيب مرور ع�سرات ال�سنني دون اإح�ساء ر�سمي لعدد 
املغرتبني اليمنيني، وا�ستم���رار اعتمادنا على تقديرات عامة 

وع�سوائية”.
واأك���د الدكت���ور يحيى �سالح حم�س���ن اأهمية خ���روج الور�سة 
بتو�سي���ات توؤ�س����س لإجناز قاع���دة بيان���ات اإح�سائية دقيقة 

حتويالت املغتربني اليمنيني.. مقاربة مختلفة
هـــــل تلعــــــب دورًا تنمـــــــــوّيــــــًا؟

مـــــغـــتـــــربــــــون

رئي���س الهيئ����ة العام����ة لال�ستثم����ار اأك����د، يف كلمت����ه، اأن الهيئة 
ا�شتكمل����ت اإعداد برنامج عمل ترويج����ي يف اأو�شاط املغرتبني، يهدف 
للتعري����ف بفر�س ال�ستثم����ار وجذب ا�ستثم����ارات املغرتبني اليمنيني، 
مو�سح����ا اأن ه����ذا الربنامج جاه����ز للتنفيذ بع����د ا�ستق����رار الأو�ساع 

وجتاوز تطورات الأحداث الأخرية.
وت�سري اإح�ساءات �س����ادرة عن الغرفة التجاري����ة ال�سناعية باأمانة 
العا�سم����ة اإل����ى اأن ا�ستثمارات املغرتبني خارج اليم����ن ت�سل اإلى اأكر 

من 33 مليار دولر.
ويج����ب التاأكيد اأن التحويالت املالي����ة ل ت�سكل اإل جزءًا ب�سيطًا جدا 
م����ن مدخرات املغرتبني املالي����ة واملعرفية، ما يحت����م الهتمام ب�سكل 

اأك����رب با�ستثمار ما بح����وزة املغرتبني من راأ�س مال م����ادي، متمثل يف 
مدخراته����م وا�ستثماراته����م خ����ارج الوط����ن، اإ�سافة اإل����ى راأ�س املال 

املعريف.
وتطرق الدكتور يحيى �سالح حم�سن اإلى اجلهود التي تبذلها الهيئة 
لإ�سدار ت�سريع جديد بديل لقانون ال�ستثمار النافذ املن�سو�س عليه 
يف خمرج����ات احلوار الوطن����ي، وذل����ك لت�سمينه مزاي����ا وت�سهيالت 
ت�ساعد على ج����ذب وت�سجيع امل�ستثمرين لال�ستثم����ار يف اليمن، لفتا 
اإلى احلاجة املا�سة لتطوير وحتديث قانون ال�ستثمار النافذ، واإجراء 
العدي����د م����ن التعديالت اجلوهري����ة عليه، ليكون مواكب����ا للت�سريعات 
املماثل����ة يف دول املنطق����ة العربي����ة وغ����ري العربي����ة، ب�سب����ب املناف�سة 

ال�سدي����دة وت�سابق العديد م����ن الدول على تغيري وحتدي����ث قوانينها، 
وجن����ح يف ذل����ك كل م����ن الأردن وتون�س واملغ����رب وم�س����ر وال�سودان 

وغريها.
وق����ال: “لقد قطعن����ا �سوطا كبريا يف هذا الجت����اه، واأعددنا م�سودة 
اأولي����ة لقانون جدي����د ا�س����رتك يف اإعداده اإل����ى جانب الهيئ����ة العامة 
القانوني����ة،  ال�س����وؤون  ووزارة  القط����اع اخلا�����س  لال�ستثم����ار ممثل����و 
وناق�سن����ا الجتاهات العامة للقانون اجلدي����د يف ور�س عمل خمتلفة، 
منه����ا اللجنة القت�سادية مبوؤمتر احل����وار الوطني. واأحتدث هنا عن 
القان����ون لأن له عالقة مبا�سرة باحلواف����ز وت�سهيالت ال�ستثمار التي 
طامل����ا تث����ار ا�ستف�سارات عدي����دة حولها من قبل الكث����ري من اأ�سحاب 

روؤو�س الأموال وامل�ستثمرين �سمن اجلاليات اليمنية يف املهجر”.

ج���ذب ا�ست��ثم���ارات ال�مغت���ربي����ن
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و�ساملة لأعداد املغرتبني اليمني���ني يف املهجر، ت�سرتك فيها 
كاف���ة اجلهات املعنية، من وزارة املغرتبني وم�سلحة الهجرة 
لالإح�س���اء،  املرك���زي  واجله���از  واجلن�سي���ة،  واجل���وازات 
وال�سف���ارات اليمني���ة يف اخل���ارج، واجلالي���ات، وغريها من 

اجلهات املعنية.
وق���ال: “نريد عم���ال اإح�سائيا علمي���ا للمغرتبني والعاملني 
اليمني���ني يف اأماك���ن ومدن اغرتابه���م، لت�ستن���د اإليه برامج 
وخطط عمل اجلهات احلكومية، مب���ا فيها هيئة ال�ستثمار، 

يف كافة اجلوانب القت�سادية والجتماعية”.
وحت���دث رئي����س املر�سد القت�س���ادي للدرا�س���ات، الدكتور 
يحي���ى بن يحي���ى املتوكل، عن اأهمية حتوي���الت املغرتبني يف 
دع���م القت�ساد الوطن���ي والدف���ع بعملية التنمي���ة الوطنية، 
موؤك���دا اأن حتوي���الت املغرتب���ني متث���ل امل�س���در الأول للنقد 

الأجنبي يف القت�ساد اليمني قبل النفط.
ولف���ت اإل���ى اإمكانية ال�ستف���ادة من جتارب ال���دول، خا�سة 
الآ�سيوي���ة، يف توجي���ه حتويالت املغرتبني �س���وب ال�ستثمار، 
والعم���ل يف ذات الوقت على خلق تكاتف وتكامل بني اجلهات 
احلكومي���ة املعني���ة والقطاع امل�س���ريف، م�سددا عل���ى اأهمية 
تفعي���ل دور البن���ك املرك���زي اليمن���ي والقط���اع امل�سريف يف 
تنظيم حتويالت املغرتبني لتحقي���ق ال�ستفادة الكاملة منها 

يف العملية التنموية.

توجيه حتويالت املغرتبني نحو التنمية
الدرا�س���ة، الت���ي قدم���ت يف ور�س���ة العمل بعن���وان “اليمن: 
توجيه حتوي���الت املغرتب���ني والعاملني اليمني���ني يف اخلارج 
نح���و التنمية”، نف���ذت برعاية “ا�سك���وا”، لتقييم حتويالت 
وم�سادره���ا  اخل���ارج  يف  اليمني���ني  والعامل���ني  املغرتب���ني 
وقنواته���ا واإطاره���ا التنظيمي والقان���وين وامل�ستفيدين منها 

وا�ستخداماتها الرئي�سية ودورها يف التنمية.
التنموي���ة  امل�ساع���دات  اإجم���ايل  اأن  الدرا�س���ة  واأظه���رت 
اخلارجي���ة بلغ بني عام���ي 2002 و2012 نح���و 5.072 مليار 
دولر، يف مقاب���ل 18.680 ملي���ار دولر، حتويالت املغرتبني، 
وبن�سبة %401 اإلى امل�ساع���دات، ما يوؤكد اأهمية التحويالت 

كم�سدر رئي�س للتدفقات املالية اإلى اليمن. 
واأ�س���ارت اإل���ى اأن متو�س���ط ن�سب���ة التحويالت اإل���ى الدعم 
احلكومي بلغ خالل الفرتة املذكورة نحو %110.9 ، ما يعني 

تفّوق التحويالت على الدعم.

واأك���دت الدرا�س���ة اأن التحوي���الت �ساهم���ت يف دعم ميزان 
املدفوع���ات، واأدت يف بع����س ال�سن���وات اإل���ى حتوي���ل عج���ز 
املي���زان اإلى فائ�س، ما �ساعد ح�س���اب التحويالت اجلارية، 
ال���ذي جت���اوز 1.548 ملي���ار دولر �سنوي���ًا يف املتو�ّس���ط بني 
عام���ي 2000 و2010 من خالل حتويالت املغرتبني، يف دعم 

احل�ساب اجلاري وبالتايل امليزان الكلي للمدفوعات.
وق���ّدرت ن�سب���ة التحويالت اإل���ى ال�ستثم���ار الإجمايل بنحو 
م���ن  ل���كل  و15.4%  ب����15.1%  النم���و  ومتو�ّس���ط   ،32.2%
ال�ستثم���ار الإجم���ايل والتحوي���الت على الت���وايل بني عامي 

2000 و2012.  

وبح�سب الدرا�سة، فق���د احتلت اليمن املرتبة اخلام�سة بني 
ال���دول الأقل منوا م���ن حي���ث التحويالت املالي���ة اخلارجية 
ع���ام 2010، ويف املرتب���ة ال�سابع���ة عل���ى م�ست���وى ال�س���رق 
الأو�سط و�سمال اأفريقي���ا، ما يعك�س اأهمية الدور الذي تقوم 
ب���ه يف توفري م�س���ادر دخل لعائالت املغرتب���ني والعاملني يف 
اخلارج، وكذلك تاأثريها عل���ى القت�ساد اليمني، من خالل 
توف���ري النقد الأجنبي وزيادة اإيرادات الدولة وم�ساهمتها يف 

التنمية القت�سادية والجتماعية.
وع���ن ا�ستخدامات وجم���الت توظيف حتوي���الت املغرتبني 
والعاملني اليمنيني يف اخلارج، ذكرت الدرا�سة اأن اأغلب هذه 
التحويالت تذهب اإلى ال�ستهالك، اإ�سافة اإلى ال�ستثمار يف 

القطاع العقاري.
وا�ستهدف���ت الدرا�س���ة تقيي���م اإدم���اج املغرتب���ني والعم���ال 
اخلط���ط  يف  املالي���ة  وحتويالته���م  اخل���ارج  يف  اليمني���ني 
التنموي���ة وبراجمه���ا، خا�سة وق���د �سهد العديد م���ن الدول 
امل�س���درة للعمال���ة مزي���دا م���ن التحوي���الت خ���الل الفرتة 
املا�سية. ويق�سد بتعزيز دور التحويالت يف التنمية: حتديد 
ال�سيا�س���ات والإجراءات العامة لتو�سيع نطاق الآثار التنموية 
والقت�سادي���ة للتحوي���الت عل���ى م�ست���وى القت�س���اد الكلي 

للدول���ة واملجتم���ع، اإل���ى جانب تعظي���م املنافع الت���ي يح�سل 
عليها املغرتبون والعاملون يف اخلارج واأ�سرهم.

واأو�سح���ت اأن هن���اك العديد من ال�سيا�س���ات واأدواتها التي 
حت�سن من تدفق التحويالت عرب القنوات الر�سمية، وكذلك 
من الأث���ر التنموي وال�ستثم���اري للتحويالت، م���ع ا�ستمرار 
دعم معي�سة املغرتبني واأ�سره���م، حيث ي�ستهدف هذا الدور 
ت�سجي���ع املغرتبني والعاملني اليمني���ني يف اخلارج على زيادة 
حتويالته���م اإلى الوط���ن عرب القنوات الر�سمي���ة وال�ستفادة 

منها يف الدخار وال�ستثمار.
واأكدت اأهمي���ة ا�ستكمال الدرا�سات الفني���ة املتعلقة باإن�ساء 
بن���ك املغرتب���ني، ليتولى ت�سهي���ل خدمات التحوي���ل، وحتفيز 

ا�ستثمارات املغرتبني، واإدارة حمافظ ا�ستثمارية لهم.
واأو�س���ت الدرا�سة الهيئ���ة العامة لال�ستثم���ار بالتن�سيق مع 
الهيئ���ات الإدارية للجاليات بغر�س تنظي���م لقاءات وندوات 
للرتوي���ج لال�ستثم���ار، وكذلك ت�سجيع امل�سارك���ة يف املعار�س 
واملهرجانات ذات العالقة، وتقدمي ال�ست�سارات واخلدمات 
للمغرتبني، وتوفري املعلومات والبيانات عن فر�س ال�ستثمار، 

وكذلك امل�ساركة ورعاية افتتاح م�ساريع املغرتبني.
وطالبت بح�س���ر امل�ساريع ال�ستثماري���ة الناجحة وتوثيقها 
والرتوي���ج لها وال�ستفادة منه���ا يف اإعداد دلي���ل ال�ستثمار، 
وتاأ�سي�س �س���ركات ا�ستثمارية ي�ساهم فيه���ا القطاع اخلا�س 
واملغرتبون، مع قيام احلكومة بتوفري �سمانات جناحها، مثل 

ال�سركات القاب�سة.
و�سددت الدرا�سة عل���ى اأهمية العمل مع املنظمات الدولية، 
وخا�سة منظمة الهجرة الدولي���ة والربنامج الإمنائي لالأمم 
املتح���دة، لإط���الق برام���ج جتريبي���ة ت�سته���دف املجتمعات 
املحلي���ة لأ�سر املغرتب���ني والعاملني يف اخل���ارج، بغر�س بناء 
قدراتهم ورفع الوعي، وكذلك توفري التدخل املبا�سر لتقدمي 

خدمات حتفز ا�ستثمار التحويالت املالية. 

طرح��ت الهيئ����ة العام����ة لال�ستثم����ار، يف الور�س����ة، 
مقرتح����ات عملي����ة �سريعة، كب����ادرة ح�سن ني����ة لت�سجيع 
املغرتبني على ا�ستثم����ار اأموالهم يف الداخل، وبعيدًا عن 
املخاط����ر التي يتخوفون منها، م����ن �سمنها ت�سريع اإقرار 
م�س����روع قانون ال�سراكة ب����ني القطاعني العام واخلا�س، 
والذي ي�سع الإطار القانوين مل�ساركة القطاع اخلا�س يف 
م�سروع����ات البنى التحتية وامل�ساري����ع التي متنح بامتياز 
من الدول����ة، ويف هذا الإطار ميكن لأم����وال املغرتبني اأن 
تك����ون راف����دًا اأ�سا�سي����ًا لال�ستثم����ار يف ه����ذه امل�سروعات 

امل�سمون����ة مبا�س����رة، اأو ع����رب اإن�س����اء �س����ركات م�ساهمة 
ي�ساه����م فيه����ا املغرتب����ون بن�سبة حم����ددة، وبذل����ك فاإن 
املغرتب����ني �سيكونون مباأم����ن يف ا�ستثم����ارات اأموالهم يف 
ه����ذه امل�سروع����ات، والت����ي �ست�سمن لهم ربح����ًا م�سمونًا 
بعيدا عن اأي خماطر. ويف حالة مت تبني املقرتح واإن�ساء 
�س����ركات م�ساهم����ة ي�س����ارك فيه����ا املغرتب����ون، �ستق����وم  
الهيئة ووزارة �ش����وؤون املغرتبني بالرتويج لها بني اأو�شاط 
املغرتب����ني يف الدول الت����ي يتمركزون فيه����ا، وحثهم على 
امل�ساهم����ة فيه����ا واإقناعه����م بت����دين ن�سب����ة املخاطرة يف 

ا�ستثماراتهم عرب هذه الطريقة.

واأ�سارت اإلى اإمكانية تبني مقرتحات ن�سو�س يف قانون 
ال�ستثمار متن����ح املغرتبني بع�س احلواف����ز والت�سهيالت 
وال�سمان����ات ال�ستثنائية، ومبا ل يتناق�س مع مبداأ عدم 
التميي����ز واملعاملة الوطنية التي ت�سجعه����م على ا�ستثمار 

مدخراتهم داخل الوطن.

واأك����دت على تق����دمي خدم����ات التمويل الأ�سغ����ر لفئات 
املغرتب����ني ب�س����ورة مبتك����رة ومي�س����رة، بحي����ث يتمك����ن 
املغرتب م����ن التعامل معها دون عن����اء، واختيار اخلدمة 

املنا�سبة لهم. 

مقرتحات لت�سجيع املغرتبني على ا�ستثمار اأموالهم يف الوطن
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نظ��م فري����ق الإ�سالح����ات القت�سادية اليمن����ي، مبدينة ع����دن، لقاء 
ت�ساوري����ا ح����ول »م�سفوف����ة الأ�سالح����ات القت�سادي����ة واملوؤ�س�سي����ة م����ن 
وجه����ة نظر القطاع اخلا�����س«، بالتعاون مع نادي الأعم����ال اليمني ومركز 

.)CIPE( امل�سروعات الدولية
ويف اللقاء اأو�سح رئي�س الفري���ق، اأحمد بازرعة، اأن م�سودة امل�سفوفة 
املطروح���ة للنقا����س م���ع القطاع اخلا����س واخلرباء وممثل���ي املجتمع 
امل���دين عك���ف عليه���ا الفري���ق خ���الل الأ�سه���ر املا�سي���ة لت�س���كل اأهم 
الأولوي���ات العاجل���ة للتنمي���ة يف البل���د، مو�سح���ا اأنه���ا تت�سمن ثالثة 
اأج���زاء رئي�سي���ة تتمث���ل يف اإج���راءات ذات اأولوي���ة يتكف���ل مبتابعته���ا 
فري���ق الإ�سالح���ات القت�سادي���ة )الفري���ق مكون م���ن 24 من رجال 
الأعمال واخل���رباء القت�ساديني وممثلي املجتمع املدين(، واإجراءات 
عاجل���ة للحد م���ن الآثار ال�سلبية لرفع الدعم ع���ن امل�ستقات، واإ�سالح 

لقاء تشاوري للقطاع اخلاص في عدن حول مصفوفة اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية
أكد أهمية تعزيز الشراكة مع احلكومة وتطوير دور البنوك..

>>

هيكل��ة ال�س����ركات العائلي����ة وحتفي����ز توجهها 
نحو العم����ل املوؤ�س�سي، مبا يجنبه����ا خماطر الف�سل، 
ه����و الهاج�����س الأ�سا�س����ي وراء عقد املوؤمت����ر الرابع 
لل�س����ركات العائلي����ة، ال����ذي انعق����د مبحافظة عدن 
نهاية دي�سمرب املا�س����ي، والذي يتبنى تنظيمه نادي 

الأعمال اليمني.
اخل����ربات  توف����ري  اإل����ى  املوؤمت����رات  ه����ذه  وت�سع����ى 
والتج����ارب لل�س����ركات العائلي����ة التي تف����وق ن�سبتها  
ال�����%99 من اإجمايل ال�س����ركات املرخ�سة والعاملة 
يف اليم����ن، مل�ساعدتها على ترتيب اأو�ساعها وهيكلة 

موؤ�س�ساته����ا وف�س����ل امللكي����ة ع����ن الإدارة، وبال�سورة 
املنا�سب����ة لظ����روف كل �سرك����ة، وبالكيفي����ة واخل�سو�سي����ة الت����ي 
حتاف����ظ عل����ى ا�ستمرارية ه����ذه الأن�سطة، مبا يع����ود باخلري على 

القت�ساد واملجتمع ب�سورة عامة.

تو�سي����ات امل�ساركني يف املوؤمتر الرابع لل�س����ركات العائلية �سددت 
عل����ى �سرورة حتفيز ه����ذه ال�سركات لالهتم����ام بالعمل املوؤ�س�سي 
وتعلي����م وتاأهي����ل الأجي����ال امل�ستقبلية حتى تتمكن م����ن اإدارة هذه 
ال�س����ركات بكفاءة وفاعلي����ة، وتعميم الثقاف����ة العائلية واملنظومة 
القيمية والأخالقي����ة لل�سركات العائلية منُذ ال�سغر جلميع اأفراد 
العائلة، وتعزيز التما�سك الأ�سري والفهم امل�سرتك وتوجيه عملية 

اتخاذ القرارات امل�ستقبلية بال�سركات العائلية لتطوير اأدائها.

وطالب����ت التو�سي����ات بت�سجيع موؤ�س�س����ي ال�س����ركات العائلية على 
العم����ل من اأجل اإعداد الأجيال القادم����ة وجتنب بذر ال�سراعات 
والختالف����ات اأثن����اء حياته����م، والعم����ل على متك����ني اأبنائهم من 

حتمل امل�سوؤولية بوجودهم.
كم����ا دع����ت اإل����ى ال�ستف����ادة م����ن ق�س�����س النج����اح والتحديات 

الت����ي واجهت ال�ش����ركات العائلي����ة اليمنية، بغر�����ض تعزيز نقاط 
الق����وة ومواجه����ة التحديات، من خ����الل اإعداد د�سات����ري وا�سحة 
و�سفاف����ة جلميع اأف����راد العائلة عرب الأجيال، حت����ى تكون مرجعًا 
للجمي����ع يف تطوير العمل وحل اخلالف����ات، و�سدد امل�ساركون على 
�سرعة تاأ�سي�����س املجل�س القت�سادي، م����ن احلكومة ومن القطاع 
اخلا�����س بن�سب����ة ل تق����ل ع����ن %50، لتعزيز ال�سراك����ة احلقيقية 
والفاعل����ة بني القط����اع اخلا�س، املتمث����ل يف ال�س����ركات العائلية، 
للم�ساهمة يف تعزي����ز عملية التنمية املجتمعي����ة، داعني احلكومة 
اإلى التن�سيق مع القطاع اخلا�س لإ�سدار قانون خا�س بال�سركات 
العائلي����ة وامل�ساهم����ة، نظرًا لدوره����ا الرائد يف التنمي����ة و�سمانًا 

ل�ستمراريتها ومنائها.
وعق����د املوؤمت����ر الراب����ع لل�س����ركات العائلي����ة حتت �سع����ار »عدن 
مه��د ال�س��ركات العائلية، اأ�سال��ة التجرب��ة وا�ست�سراق 
امل�ستقب��ل«، بح�س����ور اأك����ر م����ن 300 م�س����ارك م����ن امل�سوؤولني 

احلكوميني ومن �سيدات ورجال الأعمال.
املتحدث����ون يف املوؤمت����ر ا�ستعر�س����وا، يف كلماته����م ومداخالتهم، 
ال����دور التج����اري الري����ادي ملدين����ة ع����دن، الت����ي ت�سكل����ت فيه����ا 

امرباطوريات جتارية وعملت فيه����ا كربيات ال�سركات التجارية 
العاملية التي ذاع �سيتها يف م�سارق الأر�س ومغاربها.

واأك����دوا اأن عدن كان����ت اإجمال ح�سنا دافئا ل����كل النا�س من كل 
الأجنا�س والأعراف، وبذلك ا�ستحقت كوزموبوليتية قابلة للتنوع 
ال�س����كاين والثق����ايف، فعا�س يف كنفه����ا ب�سر ينتم����ون اإلى ثقافات 

وديانات متعددة.
ج�ل���س��ات العم��ل

عق����دت يف اإطار املوؤمت����ر الرابع لل�س����ركات العائلية، الذي عر�س 
في����ه ريبورتاجات عن ع����دن كمهد للتجارة وال�س����ركات التجارية 
العائلي����ة، جل�ستا عم����ل، الأولى كانت بعنوان »ال�س����ركات العائلية 
يف ع����دن.. التاريخ ور�سي����د التجربة«، والثانية ح����ول »ال�سركات 

العائلية.. الواقع وا�ست�سراف امل�ستقبل«.
وحت����دث يف اجلل�س����ة الأول����ى عل����ي ح�سن باه����ارون ع����ن جتربة 
�سرك����ة الإخوان التجارية، ويف مقدمتها اأول �سركة طريان وطنية 
)با�سك����و(، وما حلق بها وحلق باأ�سرة باهارون من اأ�سرار ب�سبب 
قان����ون التاأميم وامل�س����ادرة، الذي مازالت تداعيات����ه حتى اليوم 

على الكثريين ممن طالهم هذا القانون.
اأم����ا الباحث بالل غ����الم ح�سني فقد تن����اول، يف مداخلته “عدن 
مه����د التج����ارة”، اأبرز املالم����ح التي قدمت عدن اإل����ى العامل من 
خ����الل مينائها وموقعه����ا ال�سرتاتيجي، ثم عرج عل����ى البدايات 
الأولى لتاأ�سي�س الغرفة التجارية العدنية واأ�سهر البيوت التجارية 
العدني����ة، وموؤ�س�سي المرباطوريات التجارية فيها، معززا حديثه 

بالأرقام وال�سور.
وا�ستعر�����س اأحمد اأمني قا�سم �سلط����ان جتربة والده يف ال�سناعة 
والتج����ارة، فيم����ا تن����اول اأمني اأحم����د قا�سم جترب����ة امرباطورية 

»توين ب�س« التجارية.
ويف اجلل�سة الثانية حتدث خالد عبدالواحد عن الروؤية امل�ستقبلية 
لل�سركات العائلية، فيما تناولت د. جناة جمعان دور ال�سركات يف 
تنفيذ خمرجات فريق التنمي����ة امل�ستدامة. اأما د. داود عبدامللك 
احلدابي فقد ا�ستعر�س التحدي����ات الداخلية لل�سركات العائلية، 

واأعطى اأمثلة لهذه التحديات. 

املؤمتر الرابع للشركات العائلية يؤكد على 
ضرورة حتفيزها لالهتمام بالعمل املؤسسي

مطالبة بإصدار قانون خاص ضمانًا الستمراريتها ومنائها..

  ميــن invest - خــاص

تـــــــقـــــاريـــــــر
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و�سل��ت الدفع����ة الأول����ى حلاوي����ات الرتانزيت التابع����ة للخط 
ال�سين����ي )COSCO(، اإل����ى مين����اء ع����دن يف يناي����ر املا�س����ي، 
بع����د انقط����اع لأكر من اأربع �سن����وات، لي�ستعيد مين����اء عدن بهذا 
التد�س����ني، وال����ذي يرافق دخول العام اجلدي����د 2015،  ن�ساطه 

ال�سابق بزيادة جتارة الرتانزيت.
وتزام����ن ه����ذا احلدث مع ب����دء اخل����ط التاي����واين )اإيفرجريني( 
ا�ستخ����دام حمط����ة ع����دن للحاويات لتفري����غ حاوي����ات الرتانزيت 

التابعة له.
ويتطل����ع كٌلّ م����ن اخلط املالح����ي ال�سين����ي )COSCO( واخلط 
املالح����ي التاي����واين )اإيفرجرين( اإلى زي����ادة العالقات التجارية 
م����ع مين����اء عدن، مل����ا ميثله مين����اء عدن م����ن اأهمي����ة يف املنطقة، 
ول�سيم����ا اخلطة امل�ستقبلية مليناء ع����دن، واملتمثلة بتنفيذ م�سروع 
تو�سعة وتعمي����ق القناة املالحية، الذي ي�سكل اأ�سا�س نه�سة امليناء 
وم�ستقبل����ه، من خالل متكينه م����ن ا�ستيعاب وا�ستقب����ال البواخر 
احلديث����ة والعمالقة، وال����ذي ي�سكل دافعًا وحاف����زًا ت�سويقيًا هامًا 

ل�شتقطاب اخلطوط املالحية العاملية. 

منظوم���ة القوان���ني، والإج���راءات املعيقة للنم���و القت�سادي 
وحرك���ة ال�سوق، والقرارات احلكومي���ة املطلوبة لتحفري النمو 

القت�سادي وجتاوز اآثار الإ�سالحات املالية.
واأ�س���ار بازرع���ة، خ���الل ا�ستعرا�س���ه م�سفوف���ة الإ�سالحات 
اإل���ى اأهمي���ة اأن حتظى ه���ذه امل�سفوفة بنقا�س���ات وا�سعة من 
قبل القط���اع اخلا�س يف خمتلف الأقالي���م اليمنية؛ كون ذلك 
�سيعمل على اإثرائها وح�سد القط���اع اخلا�س لدعمها، م�سريا 
اإل���ى اأن ه���ذا اللقاء يع���د باكورة لق���اءات لحق���ة يف الأقاليم 

اليمنية ال�ستة.
رئي����س الحتاد العام للغرف التجارية ال�سناعية اأ�سار اإلى اأن 
م�سفوفة الإ�سالحات “بادرة طيبة، و�ستكون اأ�سا�سا للتعاون 
م���ع احلكومة خالل املرحل���ة املقبلة، ل�سيم���ا واأنها ل تت�سمن 
الإ�سالح���ات طويل���ة ومتو�سطة الأجل، ب���ل اإ�سالحات عاجلة 

تنت�سل الو�سع العام”.
كما ق���دم عر�س���ا �سريعا لأهم م���ا ت�سمنته مذك���رة التفاهم 
املوقع���ة بني احلكوم���ة اليمنية والقطاع اخلا����س الهادفة اإلى 

اإ�س���راك القط���اع اخلا����س يف النم���و القت�س���ادي والتنمي���ة 
امل�ستدامة ومت التوقيع عليها يف نوفمرب املا�سي بوا�سنطن.

وتط���رق امل�سارك���ون يف اللق���اء، من رجال الأعم���ال واخلرباء 
القت�سادي���ني وممثل���ي املجتم���ع امل���دين، اإل���ى العدي���د م���ن 
املالحظ���ات حول امل�سفوف���ة، حيث اأكدوا �س���رورة ت�سمينها 
بع����ض النق���اط ذات الأولوي���ة، كمكافح���ة الف�ش���اد، وو�ش���ع 
اإجراءات ملعاجلة م�سكلة املنازع���ات التجارية والف�سل فيها، 

وتقلي�س النفقات العبثية املختلفة.
ووق���ف اللقاء اأم���ام الإ�سكاليات التي تواج���ه القطاع اخلا�س 
فيم���ا يتعل���ق بن�سو�س القوان���ني النافذة والعوائ���ق التي تقف 
اأمام���ه نتيجة اللوائح التنفيذي���ة، م�سددا على �سرورة ت�سجيع 
امل���راأة واإعطائها الفر�س لإثبات قدراتها وامل�ساهمة يف حركة 

الإنتاج والتنمية.
وطالبوا القطاع اخلا����س بتحمل م�سوؤوليته الجتماعية وتبني 
م�ساري���ع وخدم���ات ت�سه���م يف احل���د م���ن م�س���كالت البطالة 
والفقر، وتطوير دور البنوك يف دعم امل�ساريع ال�سغرية املدرة 

للدخ���ل وت�سغيل الأي���دي العاملة، لتح�سني الأو�س���اع املعي�سية 
والقت�سادي���ة لالأ�سر الفقرية واملحتاج���ة، اإ�سافة اإلى الو�سع 

الأمني الذي يوثر ب�سكل كبري على الو�سع القت�سادي.
وحت���دث امل�ساركون حول �سرورة و�س���ع �سوابط لل�سراكة بني 
احلكوم���ة والقط���اع اخلا�س، بحي���ث تت�سمن عق���ود ال�سراكة 
اإلزامي���ة ال�سفافي���ة واللت���زام مبب���ادئ احلك���م الر�سيد من 
قب���ل كافة الأطراف، م�سريين اإلى اأهمي���ة تعزيز هيبة الدولة 
ومعاجل���ة الختاللت يف املوانئ واملناف���ذ اجلمركية واإ�سالح 
النظام ال�سريبي، والرتكيز عل���ى اأهمية اإيجاد ق�ساء جتاري 

متخ�س�س و�سرعة البت يف املنازعات التجارية.

واأك���د اللقاء �س���رورة الرتكيز على قطاعات ال���روة ال�سمكية 
وال�سياحة والبيئة، كم�سفوفة اإ�سالحات حتتاج اإلى الهتمام 
والتطوي���ر، ملا لها من اأهمي���ة يف تن�سيط اجلانب القت�سادي، 
اإ�سافة اإلى حتفيز ال�سركات النفطية لفتح مكاتب رئي�سية لها 
يف املحافظ���ات، وفق���ا لحتياجاتها ومبا يتنا�س���ب ومتطلبات 

املجتمعات املحلية. 

وقع��ت موؤ�س�سة موانئ خليج ع���دن واملنطقة احلرة 
بعدن حم�س���ر اتفاق ق�سى بت�سكيل فري���ق فني لإعداد 
خارط���ة تو�سح امل�ساحات املطلوبة للم�ساريع امل�ستقبلية 
والتطويري���ة ملين���اء ع���دن، واإ�س���دار ترخي����س نهائي 
ل�سرك���ة ع���دن لتطوي���ر املوان���ئ، يف خطوة م���ن �ساأنها 
اإنه���اء الإ�س���كالت والتداخ���الت التي ظل���ت قائمة بني 

املوؤ�س�ستني ل�سنوات طويلة.

ومبوج���ب التفاق �سيتم ت�سكيل جلنة فنية م�سرتكة بني 
املوؤ�س�ست���ني لتحديد م�ساحات وح���دود ميناء عدن على 
اأ�سا�س م�سافة 200 مرت من اأعلى مد يف حو�س امليناء، 
واملمت���د م���ن مدينة املعال �سرق���ًا حتى مدين���ة الربيقة 
غرب���ًا، اإ�ساف���ة اإل���ى الت�سجي���ل النهائ���ي ل�سركة عدن 
لتطوي���ر املوانئ ك�سرك���ة ا�ستثمارية عامل���ة يف املنطقة 
احلرة تق���وم بت�سغي���ل واإدارة حمطة ع���دن للحاويات، 

التابعة ملوؤ�س�سة موانئ خليج عدن اليمنية.

ووق���ع املح�سر، برعاية وح�س���ور حمافظ عدن الدكتور 
عبدالعزي���ز بن حبتور، عن موؤ�س�س���ة موانئ خليج عدن 
رئي����س املوؤ�س�سة حمم���د امزربة، وع���ن املنطقة احلرة 

رئي�س املنطقة الدكتور عبداجلليل ال�سعيبي.

واأ�س���اد حمافظ ع���دن بهذه اخلط���وة التي م���ن �ساأنها 
اأرا�س���ي وح���رم املين���اء  الإ�سه���ام يف احلف���اظ عل���ى 
وامل�سطح���ات املائية واحل���د من العت���داءات والب�سط 

عليها.

ويعد ه���ذا التفاق بداي���ة لتعاون متبادل ب���ني موؤ�س�سة 
موان���ئ خليج عدن اليمنية وهيئة املنطقة احلرة بعدن، 
والذي م���ن �ساأنه رفع م�ست���وى الأداء واإنعا����س العملية 
التجاري���ة لأه���م من�ساأت���ني تعتمد عليهم���ا مدينة عدن 
اقت�ساديًا ويعول عليهما الدفع بعجلة القت�ساد املحلي 
والوطن���ي مب���ا ي�س���ب يف خدم���ة ال�ستثم���ار واحلركة 

التجارية.

وصول أول شحنة حاويات 
للخط املالحي العاملي 

)COSCO(  إلى ميناء عدن

اتفاق ينهي تداخالت العمل بني مؤسسة
 موانئ خليج عدن واملنطقة احلرة - عدن

<<
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د�سن جمل�س �سيدات الأعمال اليمنيات 
ل�سي���دات  الأعم���ال  حا�سن���ات  م�س���روع 
الأعمال ال�سب���اب الهادف اإلى اإن�ساء 500 
من�ساأة اقت�سادية، وخلق األف فر�سة عمل 
من خالل احت�سان الأعمال وبناء قدرات 

ال�سباب ح�سب احتياج �سوق العمل.

ويف حف���ل التد�سني، الذي اأقي���م ب�سنعاء 
)12 فرباير( ، اأك���د رئي�س الحتاد العام 
للغرف التجاري���ة ال�سناعية، حممد عبد 
�سعي���د اأنع���م، اأهمي���ة امل�س���روع، مبينا اأن 
امل�ساري���ع واملن�ساآت القت�سادية ال�سغرية 

هي اخلطوة الأولى يف طريق النجاح.
م���ن جانبه���ا اأو�سح���ت رئي����س جمل����س 
�سيدات الأعمال اليمنيات، الدكتور فوزية 
نا�س���ر، اأن حا�سن���ات الأعمال تهيئ خللق 
بيئ���ة م�ساندة وداعم���ة للم�ساريع والأفكار 

الإبداعي���ة للم���راأة اليمني���ة، م�س���رية اإلى 
اأن املجل����س �سيعتمد عل���ى توليفة متكاملة 
و�سامل���ة لكاف���ة اأن���واع الدع���م وامل�ساندة 
التي تتطلبه���ا امل�ساريع والأفكار الإبداعية 

اجلديدة يف عملية الحت�سان.
 وحا�سنة الأعمال ه���ي عبارة عن توفري 
كل م�ستلزم���ات ممار�سة العم���ل والإنتاج 

ل�سي���دات الأعم���ال، كما اأو�سح���ت نا�سر، 
ف�س���ال ع���ن تق���دمي التدري���ب والتاأهي���ل 
له���ن  وامل���ايل  ال�ست�س���اري  والدع���م 
ومرافقته���ن يف جميع مراحل امل�سروع اإلى 

اأن ي�سبحن منتجات.
واأ�سارت اإلى اأن جمالت العمل للم�ساريع 
الت���ي �سيت���م احت�سانها تتن���وع بني املجال 

التجاري من ا�ست���رياد وت�سدير، وجمال 
اخلدمات، واملج���ال الإنتاجي الذي يعمل 

فيه كثري من الن�ساء من منازلهن.
وقالت نا�سر “اإن جمل�س �سيدات الأعمال 
عم���ل من���ذ اإن�سائ���ه يف 2007 عل���ى دعم 
الن�س���اء  وخ�سو�س���ا  الأعم���ال  �سي���دات 
اللواتي يعملن على اإنتاج منتجات ب�سيطة 
مثل البخ���ور”، م�سيف���ة اأن الدعم يركز 
عل���ى الت�سويق وعم���ل درا�س���ات اجلدوى 

مل�ساريعهن.

وتابع���ت بالقول:»جنحت ه���ذه الن�صاء يف 
م�صاريعهن وبع�صهن اأوجد املجل�س لهن 
�ص���راكات دولية مم���ا كان له اأث���ر اإيجابي 
ممت���از على ه���ذه امل�صاريع الت���ي اأ�صبحت 
االآن �ص���ركات لها ا�صمه���ا متار�س اأعمالها 

يف ال�صوق املحلي واالإقليمي«.

م�شروع تطوير القطاع اخلا�ص
 ينظم اللقاء ال�شنوي ل�شيدات االأعمال 

بغرفة جتارة  و�شناعة ح�شرموت

تد�شني 500 من�شاأة اقت�شادية ل�شيدات االأعمال اليمنيات ال�شباب

الهيئة العامة لال�شتثمار حتتفل بيوم املراأة العاملي

ســــيـــــــدات

نظم م�سروع تطوير القط���اع اخلا�س )GIZ(، باملكال، 
اللق���اء ال�سن���وي ل�سي���دات الأعم���ال، بالغرف���ة التجاري���ة 
ال�سناعي���ة بح�سرموت، لتقيي���م الأن�سط���ة اخلا�سة باأداء 

�سيدات الأعمال.
وناق�س اللقاء، الذي انعقد نهاية يناير املا�سي، احتياجات 
�سيدات الأعمال لتح�سني خدماتهن واأعمالهن وم�ساريعهن، 
ف�س���ال عن تقدمي امل�سورة والإر�سادات والتعليمات ل�سيدات 
الأعمال، بهدف رفع م�ستوياتهن املعي�سية وتطوير مهاراتهن 

وقدراتهن وافتتاح اأعمال وم�ساريع خمتلفة وغري تقليدية.
وقدم مدير فروع املكال وعدن وتعز مب�سروع تطوير القطاع 
اخلا����س )GIZ(، فواز عبد اهلل قائد، يف اللقاء، عددا من 
الن�سائ���ح والإر�سادات الهادفة اإلى حت�سني وتطوير قدرات 
�سي���دات الأعم���ال، وتعزي���ز عالقته���ن بالقط���اع التجاري 
واخلا�س، مبا يف ذل���ك ت�سجيع ان�سمامهن لع�سوية الغرف 

التجارية.
واأ�س���ار اإلى اأن م�سروع تطوير القطاع اخلا�س �سيقدم لهن 
الت�سهي���الت الالزم���ة لت�سجيعهن على ال�ستم���رار وتطوير 

م�ساريعهن واأعمالهن املختلفة.
وتخل���ل اللقاء ع���دد من النقا�س���ات ومداخ���الت ل�سيدات 
الأعم���ال امل�س���اركات، عر�س���ن فيه���ا مقرتح���ات لتطوي���ر 

م�ساريعهن وال�سعوبات والتحديات، وكيفية جتاوزها. 

 »مين invest« – خا�س:

لال�ستثم���ار،  العام���ة  الهيئ���ة  اقام��ت 
فعالي���ة اإحتفائي���ة بكوادره���ا الن�سوي���ة 
من العام���الت واملوظفات مبنا�سبة يوم 
امل���راأة العاملي، الذي ي�سادف 8 مار�س 
من كل ع���ام، وذل���ك تقدي���را لدورهن 
التنمي���ة  م�س���رية  يف  واملوؤث���ر  الفع���ال 

وخدمة املجتمع.

ويف الفعالية القى الخ الدكتور يحيى 
�سال���ح حم�سن رئي����س الهيئة كلمة عرب 
يف م�ستهلها ع���ن تهانيه با�سم���ه ونيابة 
عن جمي���ع العامل���ني يف الهيئ���ة للمراأة 
بيومه���ا العاملي الذي ب���ات ميثل فر�سة 

حل�سد اجلهود للمطالب���ة بحقوق املراأة 
واإ�سراكها الفاع���ل يف احلياة ال�سيا�سية 
والقت�سادي���ة .. م�ستعر�س���ا اخللفي���ة 
التاريخي���ة والبدايات لإعالن يوم عاملي 
يف  طرح���ت  الت���ي  واملطال���ب  للم���راأة، 
حمط���ات خمتلفة م���ن الحتف���ال بهذا 
اليوم، قبل ان حتتف���ل به الأمم املتحدة 
�سنوي���ا من���ذ ع���ام 1975م.. لفت���ا اإلى 
املكا�س���ب الكثرية التي حتقق���ت للمراأة 
يف جم���الت متعددة، خا�س���ة يف الدول 

املتقدمة.
واأ�سار رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار 
اإل���ى دور امل���راأة اليمني���ة العامل���ة، وما 
حققت���ه م���ن حت�سن يف بع����س اجلوانب 

احلياتي���ة، يف التعلي���م والعم���ل، وحتى 
يف ال�سراك���ة ال�سيا�سي���ة وم���ا ت�سمنت���ه 
خمرج���ات موؤمتر احل���وار من ن�سو�س 
عل���ى اإ�سراكه���ا بن�سب���ة %30.. موؤكدا 
اأهمية اإ�س���راك املراأة يف �سن���ع واإتخاذ 
والقت�س���ادي  ال�سيا�س���ي  الق���رار 

والإداري.
واأ�س���اد الدكتور يحيى �سالح حم�سن، 
مب���ا متتلك���ه املوظف���ات والعام���الت يف 
الهيئ���ة العام���ة لال�ستثمار م���ن قدرات 
عالية للعط���اء، والعمل بنزاهة وبكفاءة 
ومهارات مهنية تثري الإعجاب.. متمنيا 
لهن كل ال�سح���ة وال�سع���ادة وامل�ستقبل 

الأف�سل. 
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حققت �سيدات مينيات من حمافظة عدن جناحا جتاريا 
كبريا يف بريطانيا، برتويج منت���ج الفلفل الأحمر، املعروف 
با�س���م "الب�سبا����س الع���دين"، م�ساف���ا اإليه نكه���ات وتوابل 
عدنية خال�سة بطريقة خمتلف���ة، حيث بداأن بت�سويقه على 
نط���اق �سيق يف حم���الت ال�سوب���ر م���اركات يف اإحدى مدن 

بريطانيا.
ومتكن���ت �سي���دات الأعم���ال اليمني���ات بع���د رواج منتجهن 
وانت�س���اره يف املح���الت التجاري���ة الربيطاني���ة، م���ن اإن�ساء 
 BIS( م�سنع خا�س ملنتجهن الذي ا�ستهر بال�سم التجاري
BAS(، لتلبي���ة الطلب املتزايد علي���ه، حيث يحظى باإقبال 
كبر يف اأو�ش���اط اجلاليات يف اململك���ة املتحدة، وخ�شو�شا 

جاليات اأمريكا الالتينية والهند و�سرق اآ�سيا.
ويعملن حاليا من خالل هذا امل�سنع با�ستمرار على تطوير 
وحت�س���ني منتجاته، باإدخال بع�س النكهات عليه، مثل الثوم 

والتمر الهندي ونكهة ال�سقر والكمون للتنويع.
وُيعرف الب�سبا�س الأحمر يف عدن با�سم "الع�سار العدين"، 
ال���ذي يتك���ون من حب���ات الليم���ون م���ع الب�سبا����س الأحمر 

املطحون )الفلفل( وامللح واخلل.
وذك���رت معلوم���ات �سحفي���ة اأن �سركة بريطاني���ة لالأغذية 
ا�سرتت حق ت�سنيع املنتج العدين بعقد قيمته 2 مليون جنيه 

ا�سرتليني بالإ�سافة اإلى ن�سبة من حجم املبيعات.
واأبق���ت ال�سركة عل���ى م�سمى املنتج ال���ذي و�سعته �سانعاته 
ج���ذب  م�س���در  ال�س���م  يف  وج���دت  حي���ث   ،)bis bas(

للم�ستهلكني.
واأ�سادت �سيدة الأعمال العدنية البارزة كلثوم النوا�سري، 
بهذه التجربة للن�ساء العدنيات، التي باتت جتتذب اهتماما 

متزايدا.
وقال���ت اإن "منت���ج ب�سبا����س ه���و يف الأ�س���ل "مطفاي���ة" 
بنكه���ة عدنية، وبداأ ينت�سر يف املحالت التجارية وال�سوبر 

ماركات الربيطانية بف�س���ل الأخوات منى عبداهلل ومنى 
ا�سكندر".

واأك���دت اأن حمالت "ه���ارودز" ال�سه���رية ا�ستقبلت هذا 
املنتج العدين، ولقى اإقبال وا�ستح�سانا جيدا، م�سرية اإلى 
اأن هناك من يفكرن يف م�سروع "الزربيان العدين" اأي�سا، 

و�سناعة "التتبيلة" اأو "امل�سالة العدنية" املميزة.
وذك���رت كلث���وم النوا�س���ري اأن هن���اك اأي�س���ا اإقب���ال يف  
اخلارج على �سراء البخور العدين، ويوجد �سركات �سناعة 

العطور التي تقبل على املنتجات العدنية املميزة. 

ف��ازت الطبيب���ة والباحثة اليمني���ة اأمل يحيى ح�سان بجائزة ث���اين اأف�سل جراح 
للعام 2015، يف موؤمتر ومعر�س ال�سحة العربي ال�سنوي يف دبي.

واخت���ريت الطبيب���ة اليمني���ة ح�سان م���ن �سم���ن 150 طبيبا مر�سح���ا يف جمال 
الرعاية ال�سحية من جميع الدول امل�ساركة يف املوؤمتر الدويل الذي ي�سم نحو 20 
موؤمت���را علميا متخ�س�سا يف جميع املجالت الطبية والبتكارات والعلوم الطبية 

كل عام.
وحت�سد اليمن للمرة الأولى ثاين اأف�سل جراح منذ انطالق املوؤمتر قبل 40 عامًا 

من بني 150 طبيبا مر�سحًا من الإمارات وقطر والكويت ولبنان وال�سعودية. 

اأكدت مدير صندوق النقد الدويل، كريســتني الجــارد، أنه يجب أن يكون عام 2015 "عام 
العمــل"، داعيــة صناع القــرار إىل مضاعفة جهودهــم ملعالجة نقاط الضعــف االقتصادية 

متعمقــة الجــذور، وإظهار قدر أكرب من القيادة السياســية باالهتامم باالســتثامر يف البنية 

التحتية واالتفاقات التجارية وتغر املناخ.

وقالت إن النمو العاملي ال يزال منخفضا جدا وهشا وغر متوازن، مشرة إىل وجود مخاطر 

كبرة عىل انتعاش االقتصاد العاملي.

وذكرت الجارد أن االقتصاد العاملي يواجه ثالثة تحديات رئيســية تتعلق بالسياسات يف عام 

2015، تتطلب قرارات مبنية عىل الشــجاعة السياســية واتخاذ إجراءات حاســمة، والتفكر 

متعدد األطراف، كتعزيز النمو والعاملة، وتحقيق النمو املشرتك واملتوازن بصورة أكرث شموال 

وأكرث استدامة. 

2 مليون جنيه ا�شرتليني ل�شراء حق ت�شنيعه ون�شبة من املبيعات..

�شيدات اأعمال مينيات ين�شئن م�شنعا
 الإنتاج الب�شبا�ص العدين يف بريطانيا

مينية حترز جائزة ثاين اأف�شل جراح
 يف موؤمتر ال�شحة العربي بدبي

الجارد: هناك ماليني الن�شاء
خارج �شوق العمل

وقالت: "إن مــن املهم إطــالق العنان للقوة 

االقتصادية ملاليني النســاء اللــوايت بقني خارج 

ســوق العمل. إن سياســات النوع االجتامعي 

هــي عامل رئيــيس آخر لتغير قواعــد اللعبة. 

هنــاك ماليني النســاء خارج ســوق العمل. إن 

اســتثناء املرأة ال يعترب مجرد خطأ أخالقي، بل 

خطأ اقتصادياً أيضا".
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حقق امل�سروع التجريب����ي للتوظيف وتن�سيط القطاع اخلا�س 
)وثب����ة(، اله����ادف اإلى حت�س����ني اأداء القطاع اخلا�����س يف اليمن، 
تقدما طيبا، منذ د�سنته وكالة تنمية املن�ساآت ال�سغرية والأ�سغر 

)SMEPS(، يف اأغ�سط�س 2013.
وي�سعى امل�سروع لتح�سني اأداء القطاع اخلا�س اليمني، من خالل 
تقدمي منح خطط تطوير املن�ساآت ل�400 من�ساأة يف كل من �سنعاء 
وع����دن، وكذلك ت�سهيل فر�س التدريب )داخ����ل املن�ساآت( ل�400 
�ساب وفت����اة من خريجي اجلامع����ات واملعاهد املهني����ة وتاأهيلهم 

وفقًا لحتياجات القطاع اخلا�س، وحقق نتائج فاقت املخطط.
فقد كانت النتيجة اجتذاب اأعداد كبرية من ال�سركات ال�سغرية 
وال�سغ����رى وال�سباب اخلريج����ني. وقدم اأكر م����ن 4000 خريج 
و800 �سرك����ة طلب����ات للم�سارك����ة يف امل�سروع، وه����و اهتمام اأكر 
كثريا مما كان متوقع����ا، ومت اختيار حوايل 200 �سركة خلدمات 

تنمية الأعمال والعدد ذاته من املتدربني.
كم����ا مت تخ�سي�س نح����و ملي����ون دولر لربنامج املن����ح التدريبية، 
واأك����ر من مليوين دولر لل�س����ركات ال�سغرية وال�سغرى. واعتمد 
معظ����م هذه ال�س����ركات ممار�سات جدي����دة يف الإدارة وممار�سة 
الأعمال. وا�سرتى حوالى 190 �سركة من املجموعة الأولى اأنظمة 
لالإدارة املالية، واأجرت بحوثا ت�سويقية، وطرحت مبادرات لتنمية 
املنتجات، ونظمت حمالت ترويجية وت�سويقية. وقد �سجلت زيادة 
يف الإنتاجي����ة وحت�سينات يف اجلودة والق����درة التناف�سية ل�سلعها، 
وكذل����ك زي����ادة يف ح�سته����ا ال�سوقي����ة ويف �سادراته����ا واأرباحها، 
وتوجه بع�سها اإلى معار�س دولية باأمل النفاذ اإلى اأ�سواق جديدة.
وبذل����ت وكال����ة تنمية املن�س����اآت ال�سغ����رية، وهي وكال����ة حكومية 
اأ�س�س����ت لتطوير ق����درة ال�س����ركات اليمنية، جهدا كب����ريا لرتويج 
م�سروع "وثبة"، وا�ستخدمت يف ذلك و�سائل التوا�سل الجتماعي 
والإع����الم التقلي����دي، وعقدت ور�س����ات عم����ل، وزارت املئات من 

ال�سركات واجلامعات يف �سنعاء وعدن.
وعم����ل م�س����روع "وثب����ة" بجه����ود كب����رية للرب����ط ب����ني املتدرب����ني 
وال�س����ركات ال�سغ����رى وال�سغ����رية، ع����ن طريق مفه����وم "التعلم 
والك�س����ب". وح�سل ال�سباب على منح تدريبية ملدة �ستة اأ�سهر يف 
�سنعاء وعدن، وتعرفوا على مهارات القيادات يف هذه ال�سركات، 
ما �ساعده����م على تنمية مهارات التوا�س����ل والتكنولوجيا والعمل 
�سمن فريق. ومل يكن الهدف النهائي هو التدريب باعتباره غاية 

يف حد ذاته، بل و�سيلة ل�سمان فر�سة عمل للمتدرب.
وم����ن بني 96 متدربا، ا�ستطاع 60 اأن يحولوا التدريب اإلى فر�سة 
عمل بعد �ستة اأ�سهر. ويعك�س هذا املعدل املرتفع حقيقة اأن اإحلاق 
املتدرب����ني كان يعتمد على املهارات التي حتتاجها ال�سركات، وهو 

ما زاد من احتمال احتفاظ املتدرب بوظيفته.
وو�س����ف اأ�سحاب ال�سركات، ممن قدم����وا منحا تدريبية، و�سفوا 
املتدربني باأنهم ملتزمون ويعملون بكد، قائلني اإن التجربة غريت 
وجه����ة نظرهم ك����ي ي�سبح����وا اأك����ر انفتاحا لتعي����ني اخلريجني 

اجلدد.
ويع����د جناح "وثبة"، حت����ى الآن، مب�سرا باأن يك����ون اأ�سلوبا قادرا 
على ال�ستمرار لتح�سني موارد رزق ال�سباب، وهو ما ي�سري اإلى اأن 

املزي����د من مثل هذه املبادرات ميك����ن اأن ي�ساعد ال�سباب الطموح 
عل����ى قيادة املجتمعات املحلية، وينبغي اأن ي�ساعد منوذج امل�سروع 
التجريب����ي يف امل�ساع����دة عل����ى تنمية الق����درات املحلي����ة اليمنية 

ملحاكاته والتعلم منه وتنميته.

م��ك��ون��ات م���س���روع »وث���ب���ة«:
)التوظيف(: التلمذة  • برنامج 

يهدف امل�سروع، من خالل برنامج التلمذة، اإلى ربط 400 �ساب 
وفتاة م����ن خريجي اجلامعات املعاهد املهني����ة بالقطاع اخلا�س، 
ودف����ع %50 من قيم����ة املخ�س�س ال�سهري مل����دة 6 اأ�سهر كحد 
اأق�س����ى، وذلك بعد رفع القدرات ال�سخ�سية والعملية للمتقدمني 
املقبول����ني يف الربنام����ج  وتدري����ب وتاأهي����ل املقبول����ني للتوظي����ف 

بالتقنيات املطلوبة من القطاع اخلا�س.

املن�ساآت اأداء  لتطوير  التماثلية  املنح  • برنامج 
فيما يخ�س املنح التماثلية، يهدف امل�سروع اإلى دعم 400 من�ساأة 
)�سغ����رية ومتو�سط����ة( عرب منح تب����داأ ب�%50 م����ن قيمة اخلطة 
التطويرية، وذلك من اأجل تطوير عمل واأداء املن�ساأة، وت�سل اإلى 
%70 من قيمة اخلط����ة التطويرية لتكتالت الأعمال واجلمعيات 
املنتج����ة، حيث ميكن للمن�س����اآت طلب منح متاثلي����ة وكذلك طلب 

خدمات للتوظيف يف �سنعاء وعدن.
واأ�س����ارت الإح�سائي����ات اإلى اأن القطاع اخلا�����س يف اليمن يعاين 
من �سعف الإنتاجية وتنوع املنتجات واخلدمات املقدمة للعمالء، 
والفتقار اإلى موظفني ذوي مهارات عالية، نتيجة غياب التدريب 
الح����رتايف امل�ستم����ر للموظفني، و�سع����ف تطبي����ق اأنظمة اجلودة 
العاملي����ة، حيث اأظهرت النتائج اأن %3 فق����ط من املن�ساآت تطبق 
اأنظم����ة اجلودة، مث����ل )ISO(، و%22 فق����ط ا�ستطاعت تطوير 
خطوط اإنت����اج جدي����دة، و%33 من املن�ساآت متكن����ت من تطوير 
منتجاتها احلالية، و%9 قدمت دورات تدريبية ر�سمية ملوظفيها.

م���دة ال�م���س���روع
م����دة تنفيذ اأن�سط����ة امل�سروع عام����ان )يوني����و 2013 - اأغ�سط�س 

 .)2015

أفكار استثمارية

»وثبة« نحو تنمية الشركات 
وخلق فرص العمل للشباب اليمني

خمرتع ميني يفوز 
بجائزة ال�سباب العربي 

للتنمية املتكاملة

كرم��ت جامعة الدول العربية املخرتع اليمني 
جامل الرشيــف، الفائز باملرتبة الثانية يف جائزة 
الشــباب العريب للتنمية املتكاملة للعام 2014، 
بحضور أمني عام الجامعة، الدكتور نبيل العريب.

ويقدم مجلس الشباب العريب للتنمية املتكاملة، 
التابــع لجامعة الــدول العربية، هــذه الجائزة 
ســنويا، منذ العام 2006، ملجموعة من الشباب 
العرب املتميزين واملبدعــني داخل أوطانهم يف 
مجاالت مختلفــة، كالرياضــة والبحث العلمي 

واألدب والتكنولوجيا والتعليم والفن.

وقــد أحرز "الرشيــف" املرتبــة األوىل يف مجال 
البحث العلمي واإلبداع، واملرتبة الثانية من بني 

16 متسابقا من عدة دول عربية.

وكان "الرشيف"، املعيــد بكلية الرتبية واآلداب 
والعلــوم بخــوالن – جامعة صنعــاء، قد حصل 
عىل جائــزة رئيس الجمهورية للعلوم التطبيقية 
2008، وفــاز باملرتبــة األوىل للمخرتعني من بني 
متســابقني من 97 دولة عربية يف الشارقة، وتم 
اختياره سفرا ملجلس الشباب العريب للجمهورية 

اليمنية يف سبتمرب 2014.

  ميـــن invest - خــاص
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اأو�سح��ت املوؤ�س�س����ة العربي����ة ل�سم����ان ال�ستثم����ار وائتمان 
ال�س����ادرات )�سمان( اأن الدول العربي����ة، وعقب التطورات 
الأخ����رية يف املنطقة، ت�سعى اإلى الإ�سراع بالعودة اإلى م�سرية 
تعزيز جاذبيتها لال�ستثمارات الأجنبية، يف ظل بيئة �سديدة 
التناف�����س ب����ني دول العامل عل����ى الفوز بالن�سي����ب الأكرب من 
التدفق����ات ال�ستثمارية العاملية، الت����ي حتكم حركتها عوامل 

عديدة ومتنوعة ومتغرية.
واأ�سارت املوؤ�س�سة، يف ن�سرتها الف�سلية "�سمان ال�ستثمار"، 
اإلى اأن اآخر حتدي����ث لقاعدة بيانات جمموعة البنك الدويل 
يوؤكد اأن ع�ددًا من ال�دول العربية �سّرعت وترية الإ�سالحات 
يف بيئ����ة اأداء الأعمال خ����الل ال�سنوات الت�س�����ع الأخي�رة، م�ا 
بي�����ن عام�����ي 2005 و2014، وطبق������ت جميعه�����ا نح�و 197 
اإ�سالح����ا، �سهلت بها ممار�سة اأن�سط����ة الأعمال يف جمالت 
ت�سم����ل تاأ�سي�����س ال�س����ركات، ا�ستخ����راج الرتاخي�����س، اإنفاذ 
العقود، ت�سجيل امللكية، احل�س�ول عل��ى الئتم�ان امل�سرف�ي، 
دف����ع ال�سرائب، التج����ارة عرب احلدود، حماي����ة امل�ستثمرين 

الأقلية، وت�سوية حالت الإع�سار.
وذك����رت املوؤ�س�س����ة، يف ن�سرتها الف�سلية ال�س����ادرة موؤخرا، 
اأن����ه ونتيجة للتط����ورات والأح����داث وامل�ستج����دات ال�سيا�سية 
الت����ي �سهدتها ال����دول العربية منذ بداية ع����ام 2011 وحتى 
الآن، فقد ات�سم اأداء دول املنطقة بالتباين، وتراوح الرتتيب 
العامل����ي للدول العربية ما بني املركزين ال�22 وال�188 عامليا، 
حي����ث حتظى دول جمل�س التع����اون اخلليجي وتون�س واملغرب 
ولبنان وم�سر برتتيبات متقدمة ن�سبيا مقارنة ببقية الدول.

وبين����ت اأن ال����دول العربي����ة �سه����دت، وفقا لتقري����ر ممار�سة 
اأن�سطة الأعم����ال ال�سادر عن جمموع����ة البنك الدويل لعام 
2015، نح����و 15 تغي����ريا يف بيئة اأداء الأعم����ال، بني 1 يونيو 
2013  و30 يوني����و 2014، منه����ا 12 اإج����راء �سهل����ت به����ا 
ممار�س����ة اأن�سطة الأعم����ال، مقابل 3 اإج����راءات جعلت بيئة 

العمل اأكر �سعوبة.
وطبقت ال����دول العربية، خالل الف����رتة 2005-2014، نحو 
233 تغي����ريا، معظمه����ا اإ�سالح����ات يف املوؤ�س����رات الع�س����رة 
الفرعي����ة املكون����ة للموؤ�سر الع����ام لبيئ����ة اأداء الأعمال، حيث 
توزع����ت الإ�سالح����ات، البال����غ عدده����ا 197 اإ�سالحا خالل 
نف�����س الف����رتة ح�سب ال����دول، ما ب����ني م�سر ب�����24 اإ�سالحا 
وبن�سب����ة %12.2، الإمارات 20 اإ�سالح����ا وبن�سب��ة 10.2%، 
املغ��رب وال�سعودي�ة 19 اإ�سالح�ا وبن�سبة %9.6 لكل منهما، 
الأردن 15 اإ�سالحا، تون�س 14 اإ�سالحا، فل�سطني وموريتانيا 
10 اإ�سالحات لكل منهم����ا، واجلزائر و�سورية 9 اإ�سالحات 

لكل منهما.
و�سجل����ت اليم����ن و�سلطنة عم����ان 7 اإ�سالحات ل����كل منهما، 

ث����م الكوي����ت ولبن����ان 6 اإ�سالحات ل����كل منهم����ا، والبحرين 
وال�س����ودان 5 اإ�سالحات لكل منهم����ا، ثم قطر 4 اإ�سالحات. 

اأما العراق وليبيا فلم جتريا اأي اإ�سالحات.

وعل����ى �سعيد التغ����ريات يف تقرير ع����ام 2015، الذي يغطي 
الف����رتة ما بني 1 يونيو 2013  و30 يونيو 2014، فقد ك�سفت 
الن�س����رة حت�س����ن ترتي����ب الإمارات اإل����ى املرتبة ال�����22 عامليا 
الأولى عربيا، وحت�سن ترتيب م�سر اإلى املرتبة ال�112 عامليا 
العا�سرة عربيا، وا�ستقرار ترتيب البحرين عند املركز ال�53 
عاملي����ا الرابع عربيا، وليبي����ا ال�188 عامليا ال�����20 عربيا، يف 

مقابل تراجع ترتيب بقية الدول العربية عامليا.
كم����ا اأ�س����ارت املوؤ�س�سة اإل����ى اأن تلك الإ�سالح����ات مازالت ل 
تتنا�س����ب وحج����م ال�ستثم����ارات املطل����وب جذبه����ا اإل����ى دول 
املنطقة، والأهم هو اأن نتيجتها كانت متباينة، ما بني حت�سن 
وا�سح يف ترتيب بع�س ال����دول، وا�ستمرار تاأخر بع�س الدول 
يف ترتيبها العاملي، �سواء يف املوؤ�سر العام لبيئة اأداء الأعمال 

اأو يف املوؤ�سرات الع�سرة الفرعية املكونة له.
وتو�س����ي املوؤ�س�س����ة يف ن�سرته����ا باإعطاء اأولوي����ة الإ�سالح يف 
املنطق����ة )من واقع مقارن����ة اأدائها م����ع دول منظمة التعاون 
القت�سادي والتنمي����ة  OECD( ل�3 جمالت رئي�سية، هي: 
ت�سهيل تاأ�سي�����س امل�سروعات وخف�س تكلفة اإجراءاتها واحلد 
الأدن����ى املطلوب م����ن راأ�س املال ال����الزم للتاأ�سي�����س، ت�سهيل 
احل�س����ول عل����ى القرو�����س للم�سروع����ات وتوف����ري املعلومات 
الئتماني����ة ال�سروري����ة ع����ن العمالء مع تعزيز ق����وة احلقوق 
القانوني����ة، وت�سهيل اإج����راءات الإفال�س لل�س����ركات املتعرة 

وخف�س تكلفتها وزمنها. 
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»ضمـــان االستثمــــار«: الـــدول العربيـــة  طبقــــت 197 إصـالحــا لبيئـــة أعمالـهـــا خــالل 9 أعــــوام

ل���تع��زي���ز ج��اذب��يت�ه���ا
 ل��ال�س��تثم�ارات الأج���نبية..

استثمار عربي

  ميــن invest - خــاص

ذكرت املوؤ�ص�صة، يف ن�صرتها الف�صلية ال�صادرة 
موؤخرا اأنه ونتيجة للتطورات واالأحداث 

وامل�صتجدات ال�صيا�صية التي �صهدتها الدول 
العربية منذ بداية عام 2011 وحتى االآن،
 فقد ات�صم اأداء دول املنطقة بالتباين، 

وتراوح الرتتيب العاملي للدول العربية 
ما بني املركزين ال�22 وال�188 عامليا
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املوؤ�س�سة االإ�سالمية لتاأمني اال�ستثمار وائتمان ال�سادرات

18 مليار دوالر حجم
 اأعمالها يف 20 عام��ًا

عشرون عاما في خدمة تعزيز صادرات 
واستثمارات الدول األعضاء

اأن�سئ��ت املوؤ�س�س���ة الإ�سالمي���ة لتاأم���ني ال�ستثم���ار وائتم���ان 
ال�س���ادرات )ICIEC(، والت���ي تع���د اليمن اأح���د اأع�سائها 
املوؤ�س�س���ني، ع���ام 1995، �سم���ن جمموعة البن���ك الإ�سالمي 
للتنمي���ة، براأ�سمال ق���دره 225 مليون دولر، قبل اأن يتم رفعه 
اإلى 613 مليون دولر عام 2012، وذلك من اأجل تلبية الطلب 

املت�سارع على خدمات املوؤ�س�سة.
وته����دف املوؤ�س�س����ة، ومقرها مبدينة جدة ال�سعودي����ة، اإلى تو�سيع 
اإطار املعامالت التجارية وت�سجي����ع تدفق ال�ستثمارات الأجنبية 
القادم����ة للدول الأع�س����اء، عن طريق تغطي����ة املخاطر التجارية 
وتوف����ري اخلدمات الالزم����ة يف جمال تاأمني ائتم����ان ال�سادرات 

وتاأمني ال�ستثمارات الأجنبية الوافدة اإليها.
وحتقيق����ا لهذا اله����دف، تق����دم املوؤ�س�سة، وفقا ملب����ادئ ال�سريعة 
الإ�سالمية واأحكامها، خدمات التاأمني واإعادة التاأمني يف جمال 
ائتمانات الت�سدير لتغطية املخاطر املقرتنة بعدم ال�سداد، �سواء 
كان����ت خماط����ر جتارية )يف جان����ب امل�س����رتي(، اأو خماطر غري 
جتاري����ة )يف جانب الدولة(. كما تقدم املوؤ�س�سة خدمات التاأمني 
واإع����ادة التاأمني يف جمال ال�ستثمار لتغطي����ة املخاطر الُقطرية، 
النا�سئ����ة اأ�سا�س����ا عن قي����ود حتويل النق����د الأجنب����ي وامل�سادرة 

واحلروب وال�سطرابات املدنية والنتهاكات احلكومية للعقود.
وقد اأ�سبحت املوؤ�س�سة، منذ بدء اأعمالها، منظمة دولي�ة متمي�زة 
تق�����دم خ�دم����ات ت�اأم����ني ال��س����ادرات وال�ستثم����ارات، واإع����ادة 

التاأمني، مبا يتفق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 
خ���دم���ات ال��موؤ�س���س���ة:

ت�ساع���د املوؤ�س�سة امل�سدرين يف ال���دول الأع�ساء على زيادة 
�سادراته���م، مبنح ت�اأمني الق�رو�س عل�ى ال�سادرات، مقابل 
خماط���ر عدم ال�سداد من قبل امل�سرتين يف الدول الأجنبية. 
وتق���وم املوؤ�س�سة مب�ساعدة امل�سدري���ن على القيام بالأعمال 

التجارية مع �سركاء واأ�سواق ترتفع فيها درجة املخاطرة.
ف�ساًل عن ذلك، ميك���ن للموؤ�س�سة تقدمي ت�سهيالت ائتمانية 
للم�سرتين الأجانب واحل�سول عل�ى متوي�ل ل�سادراتهم من 

البنوك وموؤ�س�سات التمويل الأخرى.
وعليه فقد �سممت خدمات التاأمني لت�ستهدف ثالث �س�رائح 
ف����ي ال��س���وق: امل��سدري���ن، البن����وك، وامل�ستثمري���ن، حيث 
تعر����س املوؤ�س�سة لهذه ال�سرائ���ح اأدوات تاأمني خمتلفة تلبي 

حاجات كل عميل.

1- خدمات تاأمني القرو�س على ال�سادرات:
تق���دم املوؤ�س�س���ة خدمات ت�اأم���ني الق�رو�س عل����ى ال�سادرات 

مبوجب خم�س بولي�سات، هي:
 • البولي�سة ال�ساملة ق�سرية الأجل )ت�سل اإلى �سنة(.

)7-1 �سنوات(. الأجل  متو�سطة  التكميلية  • البولي�سة 
 • بولي�سة العمليات املحددة )7-1 �سنوات(.
د( بولي�سة امل�سارف العامة )7-1 �سنوات(.

ه�( بولي�سة تاأمني العتماد امل�ستندي )ت�سل اإلى �سنة(.
توفر ه���ذه البولي�سات غطاء تاأميني���ًا ي�سل اإلى %90 من 
خ�سارة امل�سدري���ن اأو امل�سارف، ب��سبب ع�دم الدفع الناج�م 
ع���ن املخاطر التجاري���ة، كاإع�سار امل�س���رتي، اأو املخاطر غري 
التجاري���ة التي ت�سم���ل القي�ود عل���ى حتويل النق����د الأجنبي، 
وفر����س قي���ود عل���ى ال���واردات، واحل���روب وال�سطراب���ات 

املدنية...
 2- خدمات تاأمني اال�ستثمار االأجنبي:

من���ذ بداية �سن���ة 1998، طرح����ت املوؤ�س�س����ة بولي��س����ة لتاأمني 
ال�ستثمار، وهي توفر تغطية طويلة الأجل �سد املخاطر الُقطرية 

املرتبط�ة بال�س�تثمارات الأجنبية املتدفقة يف الدول الأع�ساء.
وت�سم����ل هذه املخاطر: احل�����روب، ال�س�طرابات املدني�ة، القيود 
على حتويل النقد الأجنبي، التاأميم والأ�سكال الأخرى من تدخل 
الدول����ة امل�سيف����ة، وما م�ن �ساأنه اأن يح����رم امل�ستثمر من حقه يف 

اإدارة ا�ستثماره.
وانطالق����ًا م����ن ذلك، تق����دم املوؤ�س�سة ث����الث بولي�س����ات لتاأمني 

ال�ستثمار الأجنبي، تتمثل يف:
 • بولي�سة تاأمني ا�ستثمار - امل�ساهمة يف راأ�س املال.

 • بولي�سة تاأمني ا�ستثمار – ت�سهيالت التمويل.
 • بولي�سة تاأمني ا�ستثمار - تاأمني القرو�س.

 • خدمات اإعادة التاأمني: مبوجب هذه اخلدمة ميكن للموؤ�س�سة 
اإعادة تاأمني وك�الت ت�اأمني ال�سادرات يف الدول الأع�ساء، فيما 
يتعل����ق مبخاطر قرو�����س ال�سادرات، عل����ى اأ�سا�����س معامل�ة ك�ل 
بولي�س����ة عل����ى حدة. كما ميك����ن للموؤ�س�سة اأن ت�س����ارك على نحو 
مبا�س����ر يف اتفاقيات اإع�����ادة الت�اأمني املوقعة ب����ني وكالت تاأمني 

ال�سادرات يف الدول الأع�ساء والوكالت الدولية. 
• راب����ط ال��م�وق�ع اللكرتوين للموؤ�س���سة: 
www.iciec.com

ي��رى رئي�س جمل�����س املديري����ن للموؤ�س�سة الإ�سالمي����ة لتاأمني 
ال�ستثم����ار وائتم����ان ال�س����ادرات - رئي�����س جمموع����ة البن����ك 
الإ�سالم����ي للتنمي����ة، الدكتور اأحم����د حممد عل����ي، اأن املوؤ�س�سة 
�ستحق����ق روؤيتها ور�سالتها كموؤمن عامل����ي متعدد الأطراف يقوم 
بدور رئي�س يف ت�سهيل التج����ارة وال�ستثمارات للدول الأع�ساء، 
ويك����ون ال�سري����ك املف�س����ل لل�سركات الت����ي ت�سعى للو�س����ول اإلى 

اأ�سواق جديدة.

واأو�س����ح، يف حدي����ث �سحف����ي مبنا�سب����ة احتف����الت املوؤ�س�س����ة 
بالذك����رى الع�سري����ن لإن�سائه����ا، اأن املوؤ�س�س����ة اأ�سبحت منظمة 
نا�سجة، وتخطط من اأجل موازن����ة حمفظة عملياتها بالرتكيز 
اأكر على تاأمني ال�ستثمار ومتويل امل�سروعات، ويف نف�س الوقت 
ت�شتم����ر يف نف�ض حج����م ن�شاط تاأمني الئتم����ان التجاري ق�شر 
الأج����ل، وتل����ك متثل اأف�س����ل ا�سرتاتيجي����ة على امل����دى املتو�سط 
لتحقي����ق اأهداف املوؤ�س�سة وامل�ساهم����ة يف حتقيق روؤية جمموعة 

البنك الإ�سالمي للتنمية.

وثم����ن ا�ستجابة ال����دول الأع�س����اء للدع����وة اخلا�س����ة بالزيادة 
احلالي����ة يف راأ�س املال املوؤ�س�س����ة الإ�سالمية لتاأم����ني ال�ستثمار 
وائتمان ال�سادرات، م�سريًا اإلى اأن جميع امل�ساهمني الرئي�سيني 
قد ا�ستجابوا بالفعل ب�س����كل اإيجابي، وقاموا بتقدمي م�ساهمات 
�سخي����ة يف راأ�سمال املوؤ�س�س����ة، واأن الدول الأع�س����اء املتبقية يف 
طور احل�سول على املوافق����ات الداخلية ال�سرورية لال�ستجابة 

لهذه الدعوة.

 وذكر اأن حجم ن�شاط املوؤ�ش�شة و�شل اإلى 18 مليار دولر خالل 
ال�سن����وات ال�20 املا�سية، وق����د كان %78 منه موجها لالئتمان 
التج����اري ق�ش����ر الأج����ل، ويتعل����ق الباق����ي بالن�ش����اط متو�شط 
امل����دى وتاأمني ال�ستثم����ار، موؤكدا اأنها حتقق من����وًا منتظمًا، مع 
اأن الف����رتة 2005-2006 كانت ف����رتة �سعبة، وذلك مع احتدام 
املناف�س����ة القوي����ة واملتزايدة م����ن الوكالت اخلا�س����ة يف جمال 
ائتمان ال�سادرات؛ اإل اأن حمفظة املوؤ�س�سة، وبالرغم من ذلك، 
حقق����ت منوا، ويف عام 2007 جتاوزت الأعمال املوؤمنة بوا�سطة 

املوؤ�س�سة مبلغ مليار دولر لأول مرة.

وقال: »�سه����د عام 2009 انخفا�سا يف اأعمال املوؤ�س�سة، كنتيجة 
مبا�س����رة لالأزم����ة املالية العاملي����ة. ومع ذلك، ب����داأ حجم العمل 
يتزايد مرة اأخرى ابتداء من عام 2010، لي�سل اإلى اأكر من 3 

مليارات دولر �سنويا خالل ال�سنوات الثالث الأخرية«. 
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أجنبية  تدفقات  دوالر  مليار   118
متوقعة ألفريقيا والشرق األوسط

حتويالت دوالر  مليار   41
 العاملني األجانب في السعودية

الطاقة الشمسية أكبر مصدر 
للكهرباء بحلول 2050

الصني  أكبر  منتج  للذهب
 للعام  الثامن  تواليًا

ارتفع إنتــاج الصني من الذهب إىل 
452 طناً العام املــايض، بزيادة 5.5 
يف املئــة عن العام 2013، ما يجعلها 
أكرب منتج للمعدن النفيس يف العامل 

للعام الثامن عىل التوايل.
وأوضح اتحاد رشكات الذهب أن 
إجاميل اســتهالك الذهب يف الصني 
بلــغ 886 طناً، بانخفاض قدره 24.7 

يف املئة عن 2013.
 وأفــاد االتحاد بــأن إنتاج الصني 

من الذهب ارتفــع 5.89 يف املئة يف 
2011 ليبلغ 360.91 طن، مشراً إىل 
أن الصني أول مســتخرج للذهب يف 
العامل للسنة الثامنة عىل التوايل، وأن 
ســعر الذهب ارتفــع 30 يف املئة يف 

2010 وعرشة يف املئة عام 2011.
وســجل إنتاج الذهــب يف الصني 
عام 2012 رقاًم قياسياً جديداً جاعاًل 
من هذا البلد أول مستخرج للمعدن 

األصفر. 

توق��ع معهد التمويل الدويل أن ترتفع 
تدفقــات رأس املــال من الخــارج إىل 
أفريقيا والرشق األوســط تدريجيا من 
97 مليــار دوالر يف عام 2013 إىل 118 

مليار دوالر يف عام 2015.

وأشــار املعهــد، يف تقريــر حديث، 
إىل أنه رغم هــذه الزيادة، فإن إجاميل 
التدفقــات من حيث القيمة االســمية 
تظــل أقل بنســبة %25 مــن االرتفاع 
التاريخي الــذي حققته يف عام 2007، 
بينام تظــل تدفقات البنــوك التجارية 

واالستثامر األجنبي املبارش متواضعة.

وتوقــع التقريــر أن تظــل تدفقات 
رأس املال إىل أفريقيا والرشق األوســط 
ضعيفــة نســبيا قياســا بالناتج املحيل 
اإلجــاميل لهذه املنطقــة، حيث يتوقع 
أن متثــل %4.4 منه.غر أنه يرتقب أن 
ترتفــع تدفقات رأس املال الخاص التي 
يهمني عليها االســتثامر األجنبي املبارش 
من 4.9 مليــار دوالر يف عام 2013 إىل 
9.2 مليار دوالر يف عام 2015، بحسب 

املعهد نفسه.

�سجل��ت تحويــالت األجانب املقيمني 
يف اململكة العربية السعودية مستوى 
قياســيا جديــدا خالل العــام املايض 

2014، حســبام أظهر التقرير الشهري 
األخر ملؤسسة النقد العريب السعودي 

"ساما".

يف  األجانــب  تحويــالت  وبلغــت 
العام املايض نحــو 153.3 مليار ريال 
)41 مليــار دوالر(، بزيادة قدرها 4% 
مقارنــة بعــام 2013، حيــث بلغت 
آنذاك نحــو 148 مليار ريــال )39.5 

مليار دوالر(. 

ووفقــاً آلخر بيانــات وزارة العمل، 
فإن عدد األجانب العاملني يف القطاع 
الخــاص يبلغ نحــو 8.2 مليون عامل، 

وذلك بنهاية عام 2013. 

وبحســب هذه اإلحصــاءات، فإن 
الوافد  العامــل  تحويــالت  متوســط 
الواحد يف اململكــة بلغ نحو 19 ألف 

ريال خالل العام املايض. 

قال��ت وكال��ة الطاقــة الدوليــة أن 
الطاقة الشمسية قد تكون أكرب مصدر 
للكهرباء بحلول عام 2050 بدعم من 
تراجــع تكاليف معدات توليد الطاقة 

الكهربائية.

وذكــرت الوكالــة ىف تقرير لها نرش 
مؤخرا أن األنظمة الضوئية الشمسية 
/الكهروضوئيــة/ قــد تولــد ما يصل 
إىل 16 باملائــة مــن الكهرباء يف العامل 
بحلــول عــام 2050 بينــام قــد تولد 
أنظمة الطاقة الحرارية الشمسية 11 

باملائة أخرى.

التنفيذيــة لوكالة  وقالت املديــرة 
الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن" 
تكلفــة  يف  الرسيــع  االنخفــاض  ان 
املعــدات واألنظمــة الكهروضوئية يف 

الســنوات القليلة املاضيــة فتح آفاقا 
جديدة الســتخدام الطاقة الشمســية 
كمصــدر رئييس للكهربــاء يف األعوام 

والعقود القادمة."
وأشــار التقريــر اىل ان اللوحــات 
الكهروضوئيــة متثــل أرسع تقنيــات 
الطاقــة املتجددة منــوا يف العامل منذ 
عام 2000 رغم أن الطاقة الشمســية 
ما زالت تشــكل أقل من واحد باملائة 
من الســعة اإلنتاجية للطاقة يف أنحاء 

العامل.
وبني التقرير إن الصني ســتقود منو 
الطاقــة الكهروضوئيــة تليها الواليات 
املتحــدة بينــام قــد تنمــو الطاقــة 
الحرارية الشمســية أيضا يف الواليات 
والهنــد  أفريقيــا  بجانــب  املتحــدة 

والرشق األوسط. 

عربــي  و  دولــي

8.2
مليون عامل

عدد االأجانب العاملني 
يف القطاع اخلا�س

2013
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الصني ترفع توليد الطاقة 
الشمسية 60% في 2014

قالت اإدارة الطاقة الوطنية يف الصني 
إن اجاميل حجــم الطاقة الشمســية 
املتصلة بشــبكات الكهرباء يف الصني 
بلــغ 28.05 جيجــاوات يف عام 2014 
بارتفاع 60 باملئة عىل أســاس ســنوي 
واضافت أنهــا تهدف لزيادة االجاميل 

بأكرث من 50 باملئة العام الحايل.

وبحســب اإلدارة فان الرقم يوازي 
2.1 باملئــة مــن اجاميل طاقــة توليد 
الكهربــاء يف الصــني وبلغــت 1360 
جيجاوات يف نهايــة 2014 بينام متثل 
الطاقة املولدة من الرياح نسبة سبعة 

باملئة.

موقعهــا  عــىل  اإلدارة  وذكــرت 
أنــه جــرى ربــط 10.6  االلكــرتوين 
جيجــاوات مــن الطاقــة الشمســية 

بالشــبكة العامــة يف 2014 وهو ميثل 
ربع اجاميل الطاقة الجديدة عامليا.

وذكــر تقرير منفصــل لوكالة انباء 
الصني الجديدة )شــينخوا( عن ليانغ 
تيش بنغ نائب رئيــس مكتب الطاقة 
املتجــددة يف اإلدارة قولــه ان الصني 
تهدف لربط 15 جيجاوات اخري من 
الطاقة الشمسة بشــبكة الكهرباء يف 

عام 2015.

وتهدف الصني لرفــع حصة الطاقة 
املولــدة مــن مصــادر غــر الوقــود 
االحفوري من االستهالك الكيل إىل 15 
باملئــة بحلول عــام 2020 ارتفاعا من 
11.1 باملئــة يف 2014 ســعيا لتقليص 
االعتامد عىل الفحم وهو مصدر تلوث 

رئييس. 

ف���ي العامل هنــاك 2325 مليارديرا وفقــا إلحصاءات 
UBS و Wealth-X للمليارديــرات لعام 2014، ومن 

بني هؤالء نسبة %12 من النساء.
وبرثوة تقدر بـ 930  مليار دوالر، وضعت النســاء 
بصمتهــن يف االقتصاد العاملي، ومن املتوقع أن تتزايد 

ثروتهن يف عام 2015.
ومــن بني 286 مليارديرة حققت فقط %17 منهن 
فقط ثروتهن بشكل شخيص، وتصدرت نساء الواليات 
املتحــدة هذه الالئحة بالنســبة ملــن صنعن ثروتهن 
بأنفســهن، ويبلغ معدل أعامر هؤالء النســاء ذوات 
الرثوة الضخمة 61 عامــا، ورثت %65 منهن ثروتهن 

من رشكات دولية.
يذكــر أن أوروبــا هي أكــرث مناطق العــامل التي 
تحتضــن املليارديرات، حيث يعيــش فيها  775 من 

أكــرث رجال العــامل ثــراء, وفيام ييل 
بعض املعلومات عن أكرث النســاء 

ثراء يف مختلف مناطق العامل.
كريســتي والتــون، أغنــى 
امــرأة يف أمريــكا الشــاملية 
وتبلــغ ثروتهــا 37.9 مليــار 
دوالر، وهــي أغنــى امرأة يف 

العامل.
أكرب مليارديرة عمــرا هي ليليان 

 L'Orea  بيتنكــورت، التي ورثت رشكــة
ملــواد التجميــل، وعمرهــا 92 عاما. وقــد انضمت 
لوالدهــا وهي يف عمر 15 عامــا، وثروتها اآلن 31.3 

مليار دوالر.
أوروبــا هــي أكرث مناطــق العامل التــي تحتضن 

املليارديرات، حيث يعيش فيها  775 
من أكرث رجال العامل ثراء, االســرتالية 
جينــا رينهــارت وصفت مــن قبل 
مجلســة فوربــس بأنهــا ملكــت 
تجارة الحديــد يف العامل، تبلغ من 
العمر 60 عاما تســيطر عىل رشكة 
هانكوك للتنقيب برثوة تبلغ 14.8 

مليار دوالر.
األخــوات فينيســا، ماريــا، وجوهانا 
سليم، وهن بنات امللياردير املكسييك كارلوس 
سليم، وأغنى ســيدات أمريكا الالتينية، وقد زادت 
ثروة والدهن منذ عام 2003 واآلن متلك كل واحده 
منهــن 6.3 مليار دوالر، حيــث حصلن مجتمعات 

عىل 19 مليار دوالر. 

اأوروبا هي اأكرث مناطق 
العامل التي حتت�سن 
املليارديرات، حيث 

يعي�س فيها

775
من اأكرث رجال
 العامل ثراء

مـن   %12
مليارديــرات 
العــالــم نســــاء
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عروس البحر األحمر:

تخت��زل الحديــدة عىل رقعتهــا الجغرافيــة منتوجاً 
ســياحياً متنوعاً يضم كنــوزاً بحرية متميــزة الخصائص، 
وشواطئ سياحية جميلة تشكل منتجعات ترفيهية رائعة. 
كام متتلك إرثاً تاريخياً كبراً مازالت شــواهده حية تحيك 
آثــار حياة مزدهرة نســجت مالمح التاريــخ اليمني عرب 

تعاقب القرون.
تلقب بـ”عروس البحر األحمر”، بســبب املعامل السياحية 
الجميلــة التي توجد فيهــا، باإلضافة للرشيط الســاحيل 
الذي تتميــز به، حيث تلتقي بــني جنباتها كل املقومات 

السياحية.
هــي واحــدة من أهــم محافظــات الجمهوريــة. تتميز 
مبقومات سياحية عديدة. من هذه املقومات -عىل سبيل 
املثال- وقوع معظم أراضيها عىل ســهول تهامة وشواطئ 
البحــر األحمر، وجزء منها عىل مرتفعــات جبلية تخرتقها 

الغابات واملراعي.
تتجســد وفرة منتوجها الســياحي يف شواطئ مثرة ونقية 
عىل امتداد ســاحل البحر األحمر، وبهــا مجموعة الجزر 
تعد مســتهدفاً مهاًم للســياحة البحريــة، ومصائد هامة، 
ومغاصات عميقة لالســتمتاع بعامل البحر وتنوع الشعاب 
املرجانيــة، وجــزر متناثــرة أهمها جزيرة كمــران وجزر 
حنيش، ولها مرتفعات جبلية عالية عىل مســتوى ســطح 
البحر تكتيس بالخرضة وتجود بأنواع معينة من املحاصيل 

الزراعية.
يظهــر مــن جوفها ينابيع ميــاه معدنية لالستشــفاء من 
بعض األمراض، وهي من مقومات السياحة العالجية. كام 
تتسع فيها الواحات والوديان التي تغطيها أشجار املانجو 
والنخيل. كام تحتوي عىل العديد من الســهول الواســعة، 
والتي ترسح يف مراعيها الجامل وبعض الحيوانات الربية.

فيها العديد من املدن التاريخية التي شهدت أزهى عصور 

الحضارة اإلسالمية. ولها أسواق شعبية مشهورة تجد فيها 
باقــة متنوعة من الحرف والتحف، وتقام هذه األســواق 

أسبوعياً، إىل جانب أسواق املدن اليومية.
للحديدة طابعها الخاص واملميز يف احتفاالتها ومهرجاناتها 
املوســمية التي تنفرد بها عن غرها من املحافظات، منها 
ســباق الخيــول والجامل الســنوي. كام تعتــرب من أهم 

مقاصد السياحة الدينية.
يســود ســهل تهامة مناخ شــبه مداري؛ فهــو حار رطب 
صيفاً، معتدل شــتاًء، وتخفف من حرارة الصيف األمطار 
املوســمية. هذا ما يخص السهول؛ أما املرتفعات فمناخها 

معتدل.
عاصمة املحافظة، مدينة الحديدة، أحد موانئ اليمن عىل 
البحر األحمر، غرباً، إىل جانب ميناء املخاء، وزادت شهرة 

عروس البحر األحمر أكرث بعد بناء مينائها الحديث.

�س�اح��ل ال��ح�دي���دة
التجــول يف شــواطئ وجزر وســهول الحديــدة، ومدنها 
التاريخيــة، ومحمياتهــا الطبيعيــة، ومقاصــد الســياحة 
العالجية فيها، وأسواقها التهامية، والكثر من القرى واملدن 
الصغرة، التي تبهر زوارها مبا تعرضه أسواقها الشعبية من 
تشكيالت رائعة من املشغوالت الحرفية اليدوية البديعة، 
املتنوعــة والغنيــة بإبداعاتها وأســاليبها التقنية املتميزة 
بالدقــة واملتانة وزخارفها امللونة مبهــارات وقدرات فنية 
راقيــة... كل ذلك يؤكد أن األشــكال الســياحية وعنارص 
الجذب الســياحي ال ترتكز يف مكان واحــد، بل تنترش يف 
أرجاء جغرافيا محافظة الحديدة. يرثي هذه املقومات ما 
تتمتــع به من خصوصيات ثقافية للمجتمع املحيل، تظهر 
يف العادات والتقاليد ومظاهر الحياة اليومية، وما يتســم 
به املجتمع من كرم الضيافة وانفتاح عىل ثقافات اآلخرين 

واحرتامها، مع التمســك بالهويــة املحلية بقيمها وأعرافها 
وتقاليــده... من غر تعصب. وإن األمن واألمان والســالم 
االجتامعــي ظاهرة متأصلة يف املجتمــع املحيل مبحافظة 

الحديدة، ولها جذورها التاريخية والثقافية.
 

ال�سياحة ال�ساطئية البحرية والغو�س
متتاز شــواطئ وجــزر محافظة الحديــدة باملواقع الغنية 
بالكائنــات البحريــة والشــعب املرجانيــة ذات الجامل 
الطبيعي الرائع، ومســتوى الرؤية يف األعامق ممتاز جداً 
قياســاً إىل مســتوى الرؤيــة يف مناطق أخرى مــن العامل. 
كام تتميــز بخصائص طبيعية توفر لهــواة الغوص أفضل 
الظروف وأنسبها، عىل مدار العام، إضافة إىل وجود بعض 
الســفن والقــوارب الرشاعية والبوارج الحربيــة والغارقة 
بالقرب من بعض الجزر الواقعة عىل ممر املالحة الدويل. 
فمناطق الغوص يف محافظة الحديدة مناطق عذراء، مام 
يجعلها هدفاً للسياح من هواة الغوص الباحثني عن متعة 

البيئة البحرية.

املدن واملعامل ال�سياحية
مدين��ة احلدي��دة، عا�سم��ة املحافظ��ة: تبعــد عن 
صنعــاء 226 كيلومرتا. أحد املوانئ اليمنية الشــهرة عىل 
البحر األحمر. اشــتهرت بتصدير نوع من الآللئ الوردية، 
وزادت شــهرتها أكرث بعد بناء مينائها الحديث، فهي اليوم 
عروس البحر األحمر، بكورنيشــها وشاطئ العرج وحدائق 
التنزه وفنادقها السياحية واالسرتاحات املطلة عىل البحر، 

وغر ذلك من عوامل جذب السياحة الداخلية.

ب���ي����ت ال��ف��قي��ه: مــن املــدن التي ال بد مــن زيارتها 
واملــرور بها أثناء األســفار. تبعد 50 كيلومــرتا من مدينة 

جمال طبيعي خاّلب وشاهد تاريخي حافل باملآثر

الـــيمــــن الـــسعيــــد
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الحديــدة. تحيط بهــا املناطق الســياحية، مثــل الطائف، 
وهــي ميناء قديم عرف بتصدير امللح. وبيت الفقيه أشــهر 
مدينة تهامية بصناعتها املتعددة، أشــهرها صناعة اللحافات 
والكوايف الخيزران والخزفيات والفرشان... وتضم أوسع سوق 

أسبوعية كل يوم جمعة.

زب��ي����د: مدينــة العلم والعلامء، ومدينــة التجارة واإلنتاج 
السلعي والحريف. أشهر مدن املحافظة، مبساجدها وأربطتها 
العلمية، التي شــدت إليهــا طالب العلم مــن أنحاء اليمن 

وبعض أطراف العامل اإلسالمي.
ومن شواطئها “الفازة” )كان منتجعا مللوك الدولة الرسولية(. 

ومن حامماتها الحارة حامم السخنة.

����ة: من أقدم املــدن التاريخية، ومن أهم وأجمل  ال��ُلّ�َح�َيّ
املدن الســاحلية والتاريخيــة واألثرية مبحافظــة الحديدة. 
وهبها الله سبحانه وتعاىل جامالً طبيعياً خالباً يسحر العقول 
ويســلب القلوب. جمعت بني الســياحة البحرية الطبيعية 

والتاريخية واألثرية. 
هــي ضاربــة جذورها يف أعــامق التاريــخ، فأصبحت قبلة 
الســياح املحليني واألجانــب، الذين يقصدونها ليســتمتعوا 
بشــواطئها الدافئة وســواحلها املغطاة بأشــجار الشــورى 

واملنجروف.

ال��خوخ����ة:  تتفــرد بشــواطئها الجميلة املكســوة برمال 
بيضاء ناعمة ذات أشــكال هاللية، وتعلــو من خاللها آكام 
متوسطة االرتفاع تالصقها الهضاب وتتخللها مصبات الوديان 
فتزيدهــا جــامالً وروعة. تعــد بحق من أجمل الشــواطئ 
اليمنيــة، تظللها غابات النخيل وأشــجار الدوم. ويكفي أن 
ينحرس املوج عن ساحلها بضعة أقدام فتحفر بيدك يف الرمل 
إىل عمق سنتيمرتات لتحصل عىل مياه عذبة، وهو أمر تتميز 
به شــواطئ الخوخة، فنالت شــهرة كبــرة باعتبارها مصيفاً 
رائعاً متتاز بهوائها العليل وصفاء مياهها. وتشــكل شــواطئ 
الخوخة أهم املواقع السياحية الشاطئية التي يرتادها الزوار 
بشكل مستمر، باإلضافة إىل قربها من الجزر السياحية، ومن 
أهمها “جبل زقر”، “أبو عيل”، “املرتفعة”، “القرش اللسان”، 
“القريبة”، “السفىل”، “حنيش الصغرى”، “حنيش الكربى”، 
“ســيول حنيــش”، “كويــن الركنيــة”، “مشــجرة القمم”، 
“املدورة الشــاملية”، “املدورة”، “القمتني”، “حجر الزاوية”، 

“هايكوك”، “الصخرة”، و”الجبل األحمر”.
ومن أهم شواطئ الخوخة: “أبو زهر”، “القطابا”، “الجالب”، 

“الحيمة”، و”الزيلعي”.

ال�م�ن����اخ
يتأثر مناخ الحديدة بكل الظروف التي تؤثر عموماً يف مناخ 
اليمن وتؤدي إىل مظاهره املختلفة فيام يســقط من أمطار 
عــىل املرتفعات الداخلية وقد تجــد طريقها أو الجزء األكرب 
منها يف ســيول وروافد ووديان تصل بهــا إىل البحر األحمر، 
أو قــد تجد طريقها خالل الطبقات إىل ســهل تهامة. ومناخ 
محافظــة الحديــدة يتميز بصيف طويل حار وشــتاء قصر 
دافــئ. وتقع معظــم أرايض محافظة الحديــدة يف املنطقة 
الســهلية الســاحلية تهامة. وميتد هذا الســهل من اللحية 

يف الشــامل إىل الخوخة يف الجنــوب، بطول حوايل 300كم، 
وعــرض 150-60كــم. ويخرتق هــذا الســهل العديد من 
األودية التي تعترب مصبات ملياه السيول واألمطار التي تأيت 
من املرتفعــات الداخلية للمحافظة ومــن هضاب وجبال 
محافظات إب وذمار وصنعاء واملحويت وحجة، وتســتقر 
يف البحــر االحمر. وأهــم هذه الوديان: “مــور”، “رسدد”، 
“ســهام”، “رماع”، “نخلة”، “وادي زبيــد” وفروعه، “وادي 
تباب” بالقناوص، “وادي علوجة”، “وادي الالوية”... ويعترب 
“وادي مــور” من أكرب األودية يف تهامة. وهناك العديد من 

األودية الصغرة األخرى التي تنترش يف سهول املحافظة.

ال�مرتفعات ال�جبلية
مــن املرتفعات الجبلية يف محافظة الحديدة، “جبل رأس”، 
والــذي يقع يف مديريــة “جبل رأس” يف الجهــة الجنوبية 
الرشقية من زبيــد، ويطل من جهته الشــاملية عىل وادي 
زبيد، ومــن جنوبه عىل وادي نخلة، ويرتفع عن مســتوى 

سطح البحر بحوايل 2000 مرت.
جبل برع، ويبلغ ارتفاعه عن مســتوى سطح البحر 2400م 
تقريباً، إضافة إىل جبل دباس، وجبل مستور، وجبل الركب.
كام توجد باملحافظة العديد من السالسل الجبلية الشاهقة، 

منها سلسلة جبال الّدمن وجبال وهنة.
ومــن هذه الجبال ما يحتضن يف باطنه أو عىل ســطحه من 
املعــامل األثرية أو الــرثوات املعدنيــة والطبيعية ما يدهش 
العقــل ويولد الغبطة والرسور، منهــا جبل الرشيف، ويقع 
يف الجهــة الجنوبية من مدينة باجل، ويوجــد بقمته قلعة 
تاريخية تسمى قلعة جبل الرشيف، وهي من املعامل األثرية 
والتاريخيــة. وكذلك جبل القمة، ويقع رشق مدينة الصليف 

عىل بعد 25كم، ويوجد به امللح الطبيعي.

تنتــرش يف البحر األحمــر، قبالة ســاحل محافظة 
الحديدة، مجموعة من الجزر اليمنية يصل عددها 

إىل أكرث من 40 جزيرة، أهمها:

ك���م���ران:
من الجــزر املأهولة بالســكان، وتبعــد عن ميناء 
الصليف بحوايل سبعة أميال بحرية. تبلغ مساحتها 
35 مياًل مربعاً. هي جزيرة ذات أهمية اسرتاتيجية.

حني�س الكربى:
يبعد طرفها الشــاميل الرشقي من الساحل بحوايل 
28 مياًل بحرياً، وتبلغ مساحتها حواىل 67كم2. تقع 
عــىل خط عرض 13.44 شــامالً وخط طول 42.45 
رشقاً. هي جزيرة صخرية متتد عىل طولها سلســلة 
جبليــة أعىل ارتفاعاتها يبلــغ 1335 قدماً. ويف عام 
1981 بنت عليها املؤسسة العامة للموانئ اليمنية 

فناراً إلرشاد السفن وخدمة املالحة الدولية.

حني�س ال�سغرى:
تبعد عن الســاحل بحوايل 25 ميــاًل بحرياً، وتبلغ 
مســاحتها حــوايل 10كــم2. هي جزيــرة صخرية 
بركانية أعىل ارتفاع فيها 627 قدماً. ويف عام 1981 
بنــت عليها املؤسســة العامة للموانــئ أيضاً فنارا 

إلرشاد السفن وخدمة املالحة.

طقفا�س )اأنتوفي�س(:
من أكــرب الجزر املوجودة يف مواجهة ميناء اللحية. 
مستطيلة الشــكل، وتبلغ مساحتها 28كم2 تقريباً، 
وترتفع حواىل 36 قدماً عن مســتوى سطح البحر. 
تعتــرب مــن الجــزر ذات األهميــة االســرتاتيجية 

واالقتصادية. 

 شاطئ يف »جزيرة كمران«

اأه��م ال����ج���زر

ال�سناعات احلرفية واليدوية
توجد يف محافظة الحديدة العديد من الصناعات اليدوية 
والحرفية التي تعترب عاماًل هاماً من عوامل جذب السياح. 
وأهــم هذه الصناعــات: الصناعات الفخاريــة والخزفية، 
الصناعات الفضية، الصناعات النسيجية والصوفية وحياكة 
اللحافــات واملقاطب، صناعة قــوارب االصطياد، وصناعة 

املعدات الزراعية.
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يعم���ل »QNB - اليم���ن« عل���ى ا�ستقطاب اأف�س���ل الكوادر 
اليمنية املوؤهلة ذات اخلربة يف القطاع امل�سريف ل�سمان 
ترويج منتجاته وخدماته بال�سكل املن�سود، كما يركز على 
قطاع ال�سركات وال�س���ركات متعددة اجلن�سيات، العاملة 
يف قطاع النفط والغاز، مبا يعزز من القت�ساد اليمني.

يف ع���ام 2014، وعلى الرغم من الظ���روف الأمنية التي 
م���رت به���ا الب���الد، ا�ستط���اع »QNB - اليم���ن«  تق���دمي 
خدمات���ه امل�سرفي���ة ع���رب الإنرتن���ت لكل عمالئ���ه، من 
خدم���ات  لتد�س���ني  يتطل���ع  كم���ا  والأف���راد.  ال�س���ركات 
البطاق���ات الئتمانية وبطاقات الدف���ع قريبا. وا�ستطاع 
البن���ك ا�ستقط���اب عدد م���ن اأكرب ال�س���ركات العاملة يف 
اليم���ن، فيما يتطلع لتطوير ما يقدمه حاليا من منتجات 

وخدم���ات، واإج���راء املزي���د من 
بالفائ���دة  يع���ود  مب���ا  التو�س���ع، 
الوق���ت  يف  امل�ساهم���ني،  عل���ى 
ال���ذي يحر����س في���ه البنك على 
دع���م وتطوير الب���الد، كونه من 
ال�سركات التي توؤمن مب�سوؤوليتها 

الجتماعية.

يق���دم »QNB - اليم���ن«  جتربة 
الثق���ة  عل���ى  قائم���ة  م�سرفي���ة 
العمي���ق  والإدراك  والأمان���ة 

لالحتياج���ات املحلية والعاملية. ويق���دم فرعنا يف اليمن 
خدم���ات م�سرفية خمتلف���ة ت�سمل احل�ساب���ات اجلارية 

والودائع الثابتة مبختلف العمالت.

ول �س���ك اأن »QNB - اليم���ن«  هو انعكا����س اآخر وامتداد 
جل���ودة واحرتافي���ة الأداء ال���ذي يق���وم يف الأ�سا�س على 
خدم���ة العمالء، والذي اأ�سبح رم���زا مييز اأ�سلوب العمل 
ملجموع���ة QNB على مدى ال�سن���وات اخلم�سني املا�سية، 

و�سيكون معيارا لعملنا خلم�سني عاما مقبلة.

يع���د QNB م���ن اأق���وى بنوك الع���امل، كما تع���د جمموعة  

QNB واح���دة م���ن اأف�سل املوؤ�س�س���ات املالي���ة، من حيث 

الر�سمل���ة يف منطقة ال�س���رق الأو�سط و�سم���ال اأفريقيا، 
حي���ث �سه���دت ال�سن���وات اخلم����س ال�سابق���ة عل���ى وجه 
اخل�سو�س منوا هائ���ال يف الأ�سول، والقرو�س، والدخل 
الت�سغيل���ي، والأرباح. كما تتمتع بت�سنيف ائتماين مرتفع 
يعت���رب الأعل���ى يف املنطق���ة م���ن ِقَب���ل عدد م���ن وكالت 
الت�سني���ف العاملي���ة الرائدة، مث���ل »�ستان���درد اآند بورز« 
)A+(، و»مودي���ز« )Aa3(، و»فيت����س« )A+(، و»كابيتال 

.)-AA( »انتليجن�س

وا�ستط���اع QNB حتقيق منو مط���رد لي�سبح اأكرب بنك يف 
ال�سرق الأو�سط و�سم���ال اأفريقيا، والأكرب يف دولة قطر، 
بح�سة تتجاوز %45 من اأ�سول القطاع امل�سريف. ويتطلع 
على امل���دى الق�سري اإل���ى اأن ي�سبح 
اأيقون���ة ال�س���رق الأو�س���ط واأفريقي���ا 
بحل���ول ع���ام 2017، وتر�سي���خ ه���ذا 
الإجن���از، من خالل زي���ادة راأ�سمال 
املجموع���ة وتو�سيع �سبكته���ا العاملية 
وزيادة ع���دد موظفيها وحتقيق اأداء 

مايل قوي وم�ستدام.

الق���وي امل�ستم���ر  بن���اء عل���ى الأداء 
ح�سوره���ا  وتو�سي���ع  للمجموع���ة 
ال���دويل، ت�سنف العالمة التجارية للبنك حاليًا بو�سفها 
العالم���ة التجاري���ة امل�سرفية الأكر قيم���ة )1.81 مليار 
دولر( يف منطق���ة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وفقا 
ل�ستط���الع جمل���ة "جلوبال فاينان�س"، ليح���ل يف املرتبة 

101 عامليا.

QNB كواح���د م���ن اخلم�س���ني بن���كا  كم���ا مت ت�سني���ف 
الأكر اأمان���ا يف العامل، وفقا ل�ستط���الع جملة "جلوبال 
فاينان�س" 2013، وه���ي موؤ�سرات وا�سحة اإلى متيز اأداء 
املجموع���ة ومكانتها الريادي���ة املرموقة حملي���ًا واإقليميًا 

ودوليًا. 

 بقلم/ اأ. حممد ا�سماعيل

 مدير عام بنك قطر الوطني 
 ف���رع ال���يم���ن

QNB الـيمـن.. 

خدمات مصرفيـة متميـزة
 وتطـلعـات للتطـوير

بداأت عمليات »QNB - اليمن«  يف 2007/9/27، مبقره يف العا�صمة �صنعاء، يف حي البنوك 
)املعروف ب�»حي الزبري«، بالقرب من البنك املركزي اليمني ومدينة �صنعاء التاريخية 
القدمية(، كاأحد فروع جمموعة QNB التي تاأ�ص�صت يف دولة قطر عام  1964 كاأول بنك 

جتاري قطري، وتعمل اليوم يف اأكرث من 26 بلداً وث��الث ق�����ارات.

الكلمة  االأخرة

يقدم »QNB اليمن« 
خدمات م�سرفية 

خمتلفة ت�سمل احل�سابات 
اجلارية والودائع الثابتة 

مبختلف العمالت
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