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أول الكالم
اليمـن الـذي نريـد...
نح��ن يف مطلع عام جديد .وال�س� ��ؤال الذي يطرح نف�سه بقوة ،على اجلميع
دون ا�ستثناء ،يف هذه الظروف ،هو :اليمن �إلى �أين؟ خا�صة يف ظل املعطيات
املعقدة والتجارب القا�سية التي عا�شها ويعي�شها الوطن.
واحلقيق ��ة �أن اجلواب لي�س م�س�ألة �سهلة؛ لكن ��ه لي�س مهمة م�ستحيلة؛ فقد
�أثبت ��ت جتاربن ��ا املا�ضية ،مبا حفلت به م ��ن �صعوبات وحتدي ��ات ا�ستثنائية،
�أن �إرادة ال�شع ��ب اليمن ��ي �أقوى من كل ذل ��ك ،وحكمة �أبنائ ��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 �أو ت�سطي ��ح الأمور ،فلن يقبل �أي
ف ��رد من ��ا �أو طرف حزبي �أو �سيا�س ��ي �أو اجتماعي �أن نفق ��د فر�صتنا املتاحة
والقائم ��ة لبن ��اء الوطن ،واملعاجلة احلقيقية مل�شكالت ��ه ،والتقدم يف �صناعة
امل�ستقبل الأف�ضل جلميع اليمنيني ،ولك ّل اليمن.
الأم ��ل والثقة يف ه ��ذا ال�شعب العريق ل ��ن تتبدل .و�سيفاج ��ئ العامل ،وقبل
ذل ��ك نف�سه ،مب ��ا ال يتوقعه اجلمي ��ع .و�ستتجل ��ى �إراداته القوي ��ة يف مواجهة
املح ��ن والتحديات وال�صعاب ،مهما كانت تعقيداته ��ا ،وقدرته على �أن يكون
مب�ستوى التحدي ،يف بناء الوط ��ن الواحد ،والتكاتف حلل م�شاكله احلقيقية
يف اجلوان ��ب االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعي ��ة وغريها ،و�صناعة اليمن
اجلديد املزدهر والقوي.
علين ��ا �أن ن�ستفي ��د ونتعلم م ��ن جتارب الأح ��داث املا�ضي ��ة ،وجنرتح منها
الأف ��كار واحلل ��ول املبتك ��رة ،للحفاظ على ه ��ذا الوطن ،ال ��ذي نفخر جميعا
بانتمائنا �إليه .و�سيكون �سف ��ر التاريخ �شاهدا حيا ومن�صفا مو�ضوعيا خالدا
لكل من �ساه ��م يف جتنيب الوطن و�أبنائه م�آالت التمزق .وباملقابل لن يرحم
من ت�صرف بعك�س ذلك ،وت�سبب يف تفويت الفر�ص املتاحة لل�سري يف االجتاه
ال�صحيح وال�سليم للنهو�ض واالزدهار.
نحن ن�ؤمن �أننا ق ��ادرون �أن ن�ستلهم املا�ضى ،لبناء احلا�ضر ،و�شق الطريق

برغم كل ما أعقب مؤمتر احلوار من أحداث
مازالت آثارها قائمة ،فإن املجال ال يزال
متاح ًا لبدء صفحة جديدة عنوانها الشراكة
ُ
واالصطفاف الوطني العريض الذي
والتالحم
ُ
بناء املستقبل اجلديدة
يضمن َ

بقلم :الدكتور /يحيى �صالح حم�سن
رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار
نحو امل�ستقبل ،والنهو�ض بوطننا على قاعدة ال�شراكة وامل�س�ؤولية ،لكي نعي�ش
ف ��ى �أم ��ن و�أمان ورخاء ،وال�س�ي�ر بخطى ثابتة على طري ��ق التنمية واحلداثة
والدميقراطي ��ة والعدالة االجتماعية ،بحيث تكون حق ًا لكل مواطن يف الوقت
الراهن وللأجيال القادمة.
انطالق ��ا من ذلك ،ف� ��إن التوافق الوطن ��ي وتعزيز ال�شراك ��ة احلقيقية بني
جمي ��ع الأط ��راف والقوى واملكون ��ات ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية ،ه ��و الأر�ضية
املطلوب ��ة للنجاح يف جت ��اوز الأو�ضاع الراهنة ،وم�شارك ��ة اجلميع يف �صياغة
وبناء امل�ستقبل املن�شود.
اليم ��ن ملك للجمي ِع ،وم�س�ؤولية احلفاظ عليه وتقدمه تق ُع على عاتق جميع
�أبنائ ��ه ،لن�ستظ ��ل يف وطن لي�س فيه منت�صر �أو مه ��زوم؛ بل يكون اليمن ،من
�شماله �إلى جنوبه ،ومن �شرقه �إلى غربه ،هو املنت�صر الأ�سا�سي.
لق ��د كان م�ؤمتر احل ��وار الوطني حمطة تاريخية هام ��ة ،ومثلت خمرجاته
خارط ��ة طريق وا�ضح ��ة للتوجه �ص ��وب حتقي ��ق غاياتنا اجلامع ��ة يف الأمن
واال�ستق ��رار واحلي ��اة الكرمي ��ة ،وحتريك عنا�ص ��ر الق ��وة االقت�صادية التي
تزخ ��ر به ��ا بالدنا من ثروات طبيعي ��ة وفر�ص ا�ستثماري ��ة واعدة يف خمتلف
القطاعات واملج ��االت بجميع مناطق الوطن ،بج ��ذب وت�شجيع اال�ستثمارات
املحلي ��ة والأجنبية ،لينع ��م املواطن اليمني بخريات ب�ل�اده وي�ستفيد منها يف
الوقت احلا�ضر ،له وللأجيال املتعاقبة.
وم ��ع ذلك ،وبرغم كل ما �أعقب م�ؤمتر احلوار م ��ن �أحداث مازالت �آثارها
قائم ��ة ،ف� ��إن املجال ال ي ��زال متاح ًا لبدء �صفح ��ة جديدة عنوانه ��ا ال�شراكة
ُ
امل�ستقبل اجلديد
واال�صطفاف الوطني العري�ض الذي ي�ضمنُ بنا َء
والتالحم
ِ
الواعد لل�شعب والوطن ،بعيدا عن ال�شعارات واملزايدات التي لن تنتج حلوالً،
وال ت�ؤ�س� ��س لإح ��داث تغي�ي�ر حقيق ��ي يراعي م�صال ��ح اليمني�ي�ن جميعا دون
ا�ستثناء.
نح ��ن نثق ون�ؤمن ب�أنن ��ا �سنتجاوز كل التحديات ،كم ��ا جتاوزنا مثيالتها بل
و�أ�صعب منها من قبل.
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ميكن تفعيل دور قطاع االت�صاالت
واملعلوماتية يف اليمن ب�شكل �أكرب،
لي�صبح �أك�ثر ازده� ��ار ًا ،وعن�صر ًا
فاع ًال وم�ؤثرا يف حتفيز اال�ستثمار
والنمو االقت�صادي ب�صفة عامة،
خ��ا��ص��ة م��ع الإم��ك��ان��ات امل�ت��وف��رة
والواعدة لهذا القطاع.
م ��ن ه �ن��ا ت�ب�رز احل ��اج ��ة امل�ل�ح��ة
�إل ��ى تغيري النهج ال���س��ائ��د ،ال��ذي
يتعاطى م��ع ه��ذا القطاع احليوي
واال� �س�ترات �ي �ج��ي ك�م�ج��رد م�صدر
�سهل وم�ضمون ل�ل�إي��رادات ،بغ�ض
النظر عن نوعية اخلدمات املقدمة
وتكلفتها .فهذا النهج الآين وق�صري
الأج��ل يحرم البلد واقت�صاده من
ال ��دور امل�ف�تر���ض ل�ه��ذا ال�ق�ط��اع يف
النهو�ض النوعي بالعملية التنموية
واالقت�صادية واال�ستثمارية ،يف ظل
ما يتمتع به من قابلية و�إمكانيات
مبتكرة للتنمية.
لذا ف�إن حتقيق هذا الدور يتطلب
اال�ستمرار يف العمل على االرتقاء
ال�شامل ب��أو��ض��اع قطاع االت�صال
وتكنولوجيا املعلومات ،من النواحي
الت�شريعية والتنظيمية وامل�ؤ�س�سية،
وااله �ت �م��ام �أك�ث�ر مب�شاريع البنية
التحتية اال�سرتاتيجية ،مبا يواكب
ال� �ت� �ط ��ورات امل �ت �� �س��ارع��ة يف ه��ذا
القطاع.
«مي��ن  ،»investيف عددها هذا،
ت�سلط ال �� �ض��وء ع�ل��ى ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
االت� ��� �ص ��ال وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ودوره� � ��ا
ال �ت �ن �م��وي ،وت���س�ت���ش��رف اخل�ط��ط
وامل�شروعات امل�ستقبلية للتطوير،
مب��ا يف ذل ��ك ال �ت��وج �ه��ات ل�ت��وف�ير
خ ��دم ��ات «اجل� �ي ��ل ال� ��راب� ��ع» ،ه��ذه
التكنولوجيا احلديثة التي �ستو ّفر
�سرعات �إن�ترن��ت قيا�سية مقارنة
بال�سائد.
وي�ستعر�ض ال�ع��دد �أي�ضا البديل
اال�سرتاتيجي املتوفر لليمن ،لتلبية
الطلب املتزايد على الكهرباء ،من
م�صادر الطاقة املتجدّدة امل�ستدامة
واملجانية ،للتذكري ب�أهمية حتويل
اخلطط وال��درا��س��ات امل��وج��ودة يف
ه��ذا اجل��ان��ب �إل��ى ب��رام��ج تنفيذية
ع�ل��ى ال ��واق ��ع ،خ��ا��ص��ة م��ع العجز
القائم حاليا يف القدرات التوليدية،

وما ي�ستنزف من �أم��وال طائلة من
امل ��وازن ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة يف دع��م
الوقود امل�ستخدم لتوليد الكهرباء،
و�شراء الطاقة.
فمن غري املنطقي �أن متتلك اليمن
ميزات طبيعية ثرية من م�صادر
ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ،ق��د ال تتوافر
لأي دول���ة ح ��ول ال��ع��امل ،وال يتم
اال�ستفادة منها ،ونظل نعاين من
عجز مزمن يف الكهرباء ،مر�شح
ل �ل��زي��ادة ،نتيجة ازدي� ��اد الطلب
حاليا وم�ستقبال ،م��ا يحتم على
اليمن ات�خ��اذ �إج� ��راءات حكومية
� �س��ري �ع��ة ،ب��اال� �س �ت �ن��اد �إل� ��ى نتائج
الدرا�سات اال�ست�شارية العاملية التي
مت �إعدادها ،ومنها “ا�سرتاتيجية
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة”،
واخل �ط��ط الأخ� ��رى ،مثل م�شروع

وزارة ال���ص�ن��اع��ة لت�شجيع ن�شر
وا�ستخدام تقنية ال�سخان ال�شم�سي
وتوليد الكهرباء بالطاقة ال�شم�سية
يف املنازل وامل�ؤ�س�سات احلكومية...
وينبغي هنا الت�شديد على �أهمية �أن
ي�شكل هذا املو�ضوع �أولوية ق�صوى
على املدى الق�صري ،و�ضرورة تهيئة
العوامل الالزمة ،خا�صة الت�شريعية
والتنظيمية ،لبدء تنفيذ م�شاريع
وطنية وحملية لتوليد الكهرباء من
م�صادر الطاقة املتجددة ،وتعزيز
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص يف هذا
اجلانب.
ي�ضم هذا العدد يف طياته ،كذلك،
ع ��ددا م��ن امل��و� �ض��وع��ات امل�ت�ن��وع��ة،
ت� �ت� �ن ��اول ال � �� � �ش � ��أن اال� �س �ت �ث �م ��اري
واالقت�صادي والتنموي وغريها،
ن�أمل �أن تنال ر�ضا القارئ الكرمي.
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جورنال االستثمار

متثل دلي ً
ال جغرافي ًا و�إجرائي ًا
ومرجع ًا للفر�ص والقطاعات
اال�ستثمارية الواعدة..
ال ــهيئة ال ـع ـ ــام ــة لالست ـث ـم ــار ت ـعـ ـ ـك ــف على
إعداد مشروع خارطة اليمن االستثمارية
مين  - investخاص

تعك��ف جلنة م ��ن الهيئة العام ��ة لال�ستثم ��ار ،برئا�سة
رئي� ��س املكتب الفن ��ي ،الأ�ستاذ حممد مر�ش ��د الكهالين،
عل ��ى التمهي ��د لإع ��داد م�ش ��روع اخلارط ��ة اال�ستثماري ��ة
للجمهورية اليمنية.
وتتولى اللجن ��ة ،املكلفة بقرار من رئي� ��س الهيئة العامة
لال�ستثم ��ار ،التوا�ص ��ل م ��ع اجله ��ات املخت�ص ��ة ،لتجميع
البيان ��ات الالزم ��ة لتنفيذ اخلارط ��ة اال�ستثماري ��ة ،التي
م ��ن �ش�أنه ��ا توف�ي�ر بيانات ومعلوم ��ات دقيقة ع ��ن فر�ص
ومزاي ��ا اال�ستثم ��ار يف كل مناطق ومدن اليم ��ن ،وبجميع
القطاع ��ات ،وتق ��دمي التفا�صيل الهامة الت ��ي يبحث عنها
امل�ستثمرون.

والإقليمي ��ة والدولي ��ة ,و�أك ��د الكه�ل�اين �أن اللجن ��ة تعمل
عل ��ى التن�سيق مع اجلهات احلكومي ��ة املخت�صة للح�صول
عل ��ى املعلومات والبيانات املطلوبة للب ��دء ب�إعداد م�شروع
اخلارط ��ة اال�ستثمارية التف�صيلية بالفر� ��ص اال�ستثمارية
عل ��ى امتداد الوط ��ن  ،مت�ضمن ��ة حتديد املزاي ��ا الن�سبية
وامل�شاري ��ع املنا�سبة ل ��كل منطقة ومدين ��ة وحمافظة ،من
خالل مقوماتها الطبيعية والب�شرية والبيئية واجلغرافية،
وحتديد املزايا واملقومات التي تنفرد بها.
ولف ��ت �إل ��ى �أن م�ش ��روع اخلارط ��ة اال�ستثماري ��ة يهدف
�إل ��ى تعزيز جاذبية البيئ ��ة اال�ستثمارية يف بالدنا ،جلذب
اال�ستثم ��ارات اخلارجي ��ة �إلى كل املناط ��ق واملدن اليمنية
وفق مقوماته ��ا اال�ستثمارية ،واكت�شاف امل�شاريع والفر�ص
اال�ستثمارية.
وق ��ال« :كما يهدف امل�ش ��روع �إلى توجي ��ه اال�ستثمارات
ح�سب م�صلح ��ة واحتياجات الدولة ،وح�س ��ب القطاعات
وامل�شاري ��ع امل�ستهدف ��ة ،وامل�ساهم ��ة يف تعزي ��ز التنمي ��ة
امل�ستدام ��ة واملتوازنة للدولة ،وتطوي ��ر االقت�صاد الوطني
وزي ��ادة الناجت املحلي الإجم ��ايل ،من خالل حتفيز البيئة
اال�ستثماري ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إلى ج ��ذب اال�ستثم ��ارات النوعية
ونقل التكنولوجيا وت�سهيل الرتويج لها».

و�أ�ش ��ار رئي� ��س اللجن ��ة ،يف حديث ��ه لــ«مي ��ن ،»invest
�إل ��ى �أهمي ��ة اخلارط ��ة اال�ستثمارية ،التي متث ��ل القاعدة
الأ�سا�سي ��ة لال�ستثمار ،تعمل على حتديد املواقع وجدواها
االقت�صادي ��ة للم�ستثمري ��ن ،ودلي�ل�ا ملنظوم ��ة فر� ��ص
ا�ستثماري ��ة مدرو�س ��ة ،م ��ن خ�ل�ال القيام مب�س ��ح �شامل
لكاف ��ة القطاع ��ات ذات الأولوية ،وفر�ص من ��و على املدى
الق�ص�ي�ر واملتو�سط وطويل الأجل ،به ��دف �إثراء الن�شاط
اال�ستثم ��اري يف الدول ��ة وجعله ��ا وجهة مثالي ��ة ومق�صد ًا وتط ��رق رئي� ��س املكت ��ب الفن ��ي �إل ��ى جت ��ارب كثري من
�آمن� � ًا للم�ستثمرين ورواد الأعمال عل ��ى امل�ستويات املحلية ال ��دول العربي ��ة والأجنبية الت ��ي �سبقت اليم ��ن يف �إجناز

املهند�س حممد الكهالين

خرائطها اال�ستثمارية ،يف ظل التناف�س الإقليمي والدويل
الكب�ي�ر على ج ��ذب اال�ستثمارات ،مو�ضح ��ا �أن اخلريطة
اال�ستثمارية حت ��دد ب�شكل �أ�سا�سي القطاع ��ات التناف�سية
واال�ستثماري ��ة وامل�شاريع الإنتاجية املول ��دة لفر�ص العمل
يف املناط ��ق وامل ��دن امل�ستهدف ��ة ،وا�ستك�ش ��اف الفر� ��ص
اال�ستثماري ��ة وحتويلها �إل ��ى م�شاري ��ع ا�ستثمارية حقيقية
داعمة للنمو االقت�صادي املن�شود.
و�أو�ض ��ح �أن الهيئة العامة لال�ستثمار �ستقوم ،بعد �إجناز
�إعداد م�شروع اخلارط ��ة اال�ستثمارية وفق �أف�ضل املعايري
واملوا�صف ��ات الفنية الدولية ،ب�إط�ل�اق اخلارطة يف موقع
الكرتوين.
وق ��ال« :ذل ��ك �سيتي ��ح للم�ستثم ��ر �سهولة الو�ص ��ول �إلى
جمي ��ع الفر� ��ص اال�ستثماري ��ة عل ��ى م�ست ��وى كل املناطق
وامل ��دن اليمنية وبيانات تف�صيلية عنها  ،مع تفا�صيل حول
احلوافز واملميزات اال�ستثمارية واالقت�صادية ،ومعلومات
وبيان ��ات عام ��ة و�إح�صائية كاملة عن اليم ��ن ،ومعلومات
ح ��ول القوانني والت�شريعات املرتبط ��ة باال�ستثمار املعمول
بها يف الدولة ».

الـمعــهــد العربي للتخطيط يقدم دعما فنيا
وا�ست�شاريا لإجناز خارطة اليمن اال�ستثمارية
�أبدى املعهد العربي للتخطي ��ط موافقته املبدئية على
تقدمي الدع ��م الفني واال�ست�ش ��اري ،للم�ساعدة يف �إجناز
اخلارطة اال�ستثمارية للجمهورية اليمنية.
وبهذا اخل�صو� ��ص ،تلقى رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار،
الدكت ��ور يحي ��ى �صال ��ح حم�س ��ن ،ر�سالة م ��ن مدير عام
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املعه ��د ،الدكتور بدر م ��ال اهلل� ،أعرب فيه ��ا عن ترحيب
وا�ستعداد املعهد للتعاون م ��ع الهيئة بتقدمي الدعم الفني
واخلدم ��ات اال�ست�شاري ��ة ،مب ��ا يف ذلك �إجن ��از اخلارطة
اال�ستثمارية للجمهورية اليمنية.
وم ��ن املق ��رر �أن يتم التن�سيق يف ه ��ذا اجلانب بني الهيئة

العام ��ة لال�ستثمار واملعه ��د العربي للتخطيط ،عرب ممثل
اليم ��ن يف جمل� ��س �أمن ��اء املعه ��د ،نائب وزي ��ر التخطيط
والتعاون الدويل ،الدكتور مطهر العبا�سي.
واملعهد العربي للتخطيط ،ومق ��ره دولة الكويت ،م�ؤ�س�سة
تنموي ��ة عربي ��ة ذات �شخ�صية م�ستقلة ،ته ��دف �إلى دعم

>>

للمهتمني بال�ش�أن اال�ستثماري يف اجلمهورية اليمنية،
الفت� � ًا �إلى �أنه ال توجد يف اليم ��ن �أي جهة –عدا الهيئة
العام ��ة لال�ستثم ��ار– متتل ��ك وت�ص ��در الإح�ص ��اءات
عن حج ��م اال�ستثم ��ارات القائم ��ة وملختل ��ف القطاعات
واجلن�سيات.

هيئة االستثمار تنفي انسحاب االستثمارات العربية واألجنبية من اليمن

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

د�أب��ت بع� ��ض و�سائ ��ل الإع�ل�ام واملواق ��ع الإخباري ��ة
الإلكرتوني ��ة ،املحلي ��ة واخلارجي ��ة ،م�ؤخرا ،عل ��ى �إ�شاعة
وترويج �أنباء وتقارير مغلوطة ومعلومات م�ضللة ،مفادها
ان�سح ��اب اال�ستثم ��ارات العربي ��ة والأجنبي ��ة م ��ن اليمن
نتيجة للظ ��روف والأو�ضاع الراهنة التي ي�شهدها الوطن،
وهو ما يجايف احلقيق ��ة جملة وتف�صيال ،بح�سب ما �أكده
رئي�س الهيئ ��ة العام ��ة لال�ستثمار ،الدكت ��ور يحيى �صالح
حم�س ��ن ،معتربا تل ��ك الأنباء ال �أ�سا�س له ��ا من ال�صحة،
خا�صة و�أنها تعتمد على العمومية وتخلو متاما من ذكر �أو
حتديد دليل وا�ضح على ما تروجه.
ودع ��ا الدكت ��ور يحيى �صال ��ح و�سائل الإع�ل�ام مبختلف
�أنواعها �إل ��ى حتري الدق ��ة واملو�ضوعية والت ��زام الأمانة
املهنية يف نقل املعلومات واالح�صاءات والبيانات املتعلقة
باال�ستثم ��ار ،والع ��ودة للهيئة العام ��ة لال�ستثمار ب�صفتها
اجلهة احلكوم ��ة امل�س�ؤولة عن تروي ��ج وتنظيم اال�ستثمار
لتزويده ��م باملعلوم ��ات والبيان ��ات ال�صحيح ��ة والدقيقة
الت ��ي يطلبونه ��ا ،معربا ع ��ن �أمله يف الت ��زام ال�صحفيني
وو�سائ ��ل الإع�ل�ام املختلفة وحتم ��ل م�س�ؤولياته ��م املهنية
<< جه ��ود و�إدارات التنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة يف
ال ��دول العربية ،م ��ن خ�ل�ال �أن�شطته ومهام ��ه ،التي من
بينه ��ا بناء وتطوي ��ر القدرات الوطني ��ة الب�شرية ،وتقدمي
اخلدمات اال�ست�شارية والدعم امل�ؤ�س�سي.
وتع ��د اليمن من ب�ي�ن  17دول ��ة عربية ع�ض ��وا يف املعهد،
الذي �أن�ش ��ئ مبوجب اتفاقية خا�صة ،وميتلك خربة ت�صل
�إلى �أربع�ي�ن عام ًا يف جمال اخت�صا�ص ��ه :دعم التخطيط
الإمنائ ��ي والتنمية االقت�صادي ��ة العربية ،مما يجعله بيت
خربة عربيا م�ؤهال خلدمة التنمية العربية.

والأخالقية يف عدم ال ��زج باملوا�ضيع وال�ش�أن االقت�صادي
وتوظيف ��ه لأغرا� ��ض �سيا�سي ��ة ،مهم ��ا كانت امل�ب�ررات �أو
الظ ��روف ،باعتب ��ار ذل ��ك يتنافى مع �أخالقي ��ات و�شرف
املهنة ال�صحفية ،وي�ؤثر �سلبا على الغاية التي نتفق حولها
جميع ��ا ،واملتمثلة يف احلفاظ على اال�ستقرار االقت�صادي
بالرغم من الظروف اال�ستثنائية التي �شهدها

وقال« :بالرغم من الظ ��روف اال�ستثنائية التي �شهدها
الوط ��ن؛ �إال �أن الهيئ ��ة العام ��ة لال�ستثم ��ار قامت ،خالل
العام املا�ضي 2014م ،بت�سجيل  104م�شاريع ا�ستثمارية
بتكلفة ا�ستثمارية بلغت  176مليار ريال ،بزيادة يف حجم
ر�أ�س املال بن�سبة  134%عن العام ال�سابق .»2013
و�أ�ش ��ار �إلى �أن الهيئة تق ��وم بواجبها جتاه امل�ستثمرين،
وحري�ص ��ة عل ��ى ا�ستم ��رار وتكثي ��ف التوا�ص ��ل معهم يف
خمتل ��ف الظروف� ،سواء من خالل الزيارات امليدانية �أو
و�سائ ��ل االت�صال الأخرى ،يف �إط ��ار �صالحياتها ودورها
املن ��وط بها يف تق ��دمي اخلدمات الالحق ��ة للم�ستثمرين،
وتلم� ��س همومه ��م ،ومعاجل ��ة �أي ��ة م�ش ��اكل تواجهه ��م
�أوال ب� ��أول ،م�ؤك ��دا �أن الهيئ ��ة تعم ��ل ،وبجه ��ود م�ضاعفة
وم�ستمرة ،بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات احلكومية ذات
العالق ��ة والكيانات امل�ؤ�س�سية للقطاع اخلا�ص واملنظمات
الإقليمي ��ة والدولية ،عل ��ى حت�سني من ��اخ اال�ستثمار ،من
خ�ل�ال تذلي ��ل كاف ��ة ال�صعوب ��ات واملعوقات الت ��ي تواجه
امل�ستثمري ��ن ،بغ�ض النظر ع ��ن جن�سياتهم ،لت�سهيل �أداء
و�سري �أعمالهم.

ولف ��ت به ��ذا اخل�صو�ص �إل ��ى خطط وتوجه ��ات الهيئة
الوطن؛ �إال �أن الهيئة قامت ،خالل العام املا�ضي
للنهو� ��ض بالواق ��ع اال�ستثماري ،وخل ��ق بيئ ��ة ا�ستثمارية
 ،2014بت�سجيل  104م�شاريع ا�ستثمارية
جاذبة ،وتوفري املناخات املنا�سبة لال�ستفادة من الفر�ص
بتكلفة ا�ستثمارية بلغت  176مليار ريال،
اال�ستثمارية املتاحة ،مبا يف ذلك �إعداد ت�شريع ا�ستثماري
جديد يوفر �ضمانات وحوافز ومزايا وت�سهيالت �إ�ضافية
بزيادة يف حجم ر�أ�س املال بن�سبة 134%
لت�شجيع وج ��ذب امل�ستثمرين املحليني والأجانب ،ويراعي
عن العام ال�سابق 2013
الربط املكاين اال�ستثماري والقطاعي ومتطلبات التنمية
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة على م�ست ��وى كل املحافظات
ومعي�ش ��ة وحي ��اة كاف ��ة املواطن�ي�ن مبختل ��ف توجهاته ��م واملناط ��ق ،ف�ضال عن تطوير وتب�سي ��ط �إجراءات ت�سجيل
وانتماءاتهم.
امل�شاري ��ع اال�ستثمارية الت ��ي �أ�صبح ��ت �إلكرتونية حاليا،
و�أكد يف هذا الإطار ،ا�ستعداد الهيئة لتقدمي �أي بيانات وح�ش ��د الدع ��م وامل�ساندة احلكومي ��ة للناف ��ذة الواحدة
�أو معلوم ��ات للإعالمي�ي�ن و�إي�ض ��اح ال�ص ��ورة احلقيقي ��ة بالهيئة ،مبا يوفر الوقت واجلهد على امل�ستثمرين.
يذكر �أن املعهد ينفذ حاليا درا�سة ا�ست�شارية حول تطوير
خارطة ا�ستثمارية ملحافظات اجلنوب يف اململكة الأردنية
الها�شمي ��ة ،ونظ ��م يف الفرتة  5-1فرباي ��ر  ،2015زيارة
ميداني ��ة لالجتم ��اع ب ��كل الفعالي ��ات عل ��ى م�ست ��وى تلك
املحافظات ،للوقوف عل ��ى التحديات التي تعرت�ض قطاع
اال�ستثم ��ار ،وكذلك ر�صد ال�سيا�س ��ات وامل�شاريع القائمة،
والتع ��رف �إلى �أه ��م القطاع ��ات الكامن ��ة ،والتي حتتوي
على فر�ص ا�ستثماري ��ة ناجعة ،بهدف مراجعة كل القيود
والتحديات التنموية التي تواجهها ،لأخذها بعني االعتبار

عند �صياغة الدرا�سة ،وخا�صة التطرق �إلى م�س�ألة تنمية
العناقيد ال�صناعية واقرتاح برنامج عمل للتنمية.
العدد ،6يناير -مارس 2015
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إنشاء شركة «شرق سار»
لالستكشاف واإلنتاج
النفطي بحضرموت

احلكومة اليمنية تصادق على تعديالت االتفاقية
املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية

�أعلن��ت وزارة النفط واملعادن عن �إن�شاء �شركة «�شرق
�س ��ار» لال�ستك�ش ��اف والإنتاج البرتولي ��ة يف قطاع ()53
�ش ��رق �س ��ار مبحافظ ��ة ح�ضرم ��وت ك�شرك ��ة جديدة يف
اليمن.
و�ستتول ��ى ال�شرك ��ة ت�شغي ��ل القط ��اع ب ��دال م ��ن �شركة
«دوف انرجي ليمتد» ،امل�شغ ��ل ال�سابق ،مبا يحافظ على
ا�ستم ��رار العم ��ل والإنتاج يف ه ��ذا القطاع ،ال ��ذي ينتج
 3200برمي ��ل من النفط اخل ��ام يوميا ،ويديره  263من
الكوادر الوطنية بن�سبة .%100

مين  - investخاص

�صادق��ت احلكوم ��ة اليمني ��ة ،نهاي ��ة دي�سم�ب�ر املا�ضي ،اال�ستثم ��ارات العربية معاملة ال تق ��ل تف�ضيال عن معاملة
على تعديالت االتفاقية املوحدة ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال مواطني الدولة امل�ضيفة لال�ستثمار بال متييز� ،إ�ضافة �إلى
العربي ��ة يف ال ��دول العربية ،والتي �أقرته ��ا القمة العربية حماية امل�ستثمرين من نزع امللكية غري القانوين.
التنموي ��ة االقت�صادي ��ة االجتماعي ��ة يف دورته ��ا الثالثة،
التي عق ��دت مطل ��ع العام املا�ض ��ي .ووجه ��ت با�ستكمال
الهيئة �شاركت يف �إجراءات الإعداد
الإج ��راءات القانوني ��ة ب�ش�أنها ،وكلف ��ت الهيئة العامة
لتعديالت االتفاقية ،باعتبارها من
لال�ستثمار مبتابعة تنفيذها.
�أهم اتفاقيات اال�ستثمار التي تهدف
وعر�ض رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار ،الدكتور يحيى
�صال ��ح حم�س ��ن ،على جمل�س ال ��وزراء� ،أب ��رز التعديالت
�إلى تعزيز التنمية االقت�صادية
امل�ستحدث ��ة على االتفاقية ،التي �صادقت عليها بالدنا يف
واالجتماعية العربية ال�شاملة
وق ��ت �سابق بالقانون رقم ( )8ل�سنة  ،1981و�أبرمت بني
والتكامل االقت�صادي العربي
الدول الأع�ضاء يف اجلامعة العربية ،بهدف جذب وتنمية
اال�ستثم ��ارات البينية وتعزي ��ز التنمية العربي ��ة ال�شاملة
والتكامل االقت�صادي ،متطرقا �إلى التطورات واملتغريات
وق ��ال« :قت�ض ��ت التط ��ورات واملتغ�ي�رات العم ��ل عل ��ى
التي اقت�ضت العم ��ل على حتديث وتطوير هذه االتفاقية،
حتدي ��ث وتطوي ��ر ه ��ذه االتفاقي ��ة ،فت ��م التواف ��ق عل ��ى
و�إقرارها يف القمة االقت�صادية العربية يناير .2013
تعديل االتفاقية و�إقرارها يف القمة االقت�صادية العربية
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أه ��داف االتفاقي ��ة ،وم ��ن بينه ��ا زي ��ادة
يناير  ،2013ومت دعوة الدول العربية للم�صادقة عليها،
اال�ستثمارات البينية بني ال ��دول العربية ،ووجوب معاملة
وقد �صادقت عليها بالفعل غالبية الدول العربية».

ولف ��ت رئي� ��س الهيئ ��ة العام ��ة لال�ستثمار �إل ��ى �أن هذه
االتفاقي ��ة املعدلة حتم ��ي حق ��وق وملكي ��ات امل�ستثمرين،
وت�ؤك ��د �أهمي ��ة دور املجل� ��س االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي
جلامع ��ة الدول العربية ،ما ي�سه ��ل ويعزز حتقيق �أهدافها
وي�شجع اال�ستثمارات يف الدول العربية.
و�أكد �أن الهيئة �شاركت يف �إجراءات الإعداد لتعديالت
االتفاقي ��ة ،باعتبارها من �أهم اتفاقي ��ات اال�ستثمار التي
ته ��دف �إل ��ى تعزي ��ز التنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية
العربية ال�شاملة والتكامل االقت�صادي العربي.
و�أو�ض ��ح �أن الأط ��ر القانوني ��ة ال�سليم ��ة وامل�ستق ��رة
الت ��ي تنظم الن�ش ��اط اال�ستثماري على امل�ست ��وى الوطني
والإقليمي تلعب دورا مهم ��ا يف تعزيز تدفق اال�ستثمارات
بني الدول العربية وزيادته ،والإ�سهام يف �إيجاد بيئة عمل
تت�س ��م بال�شفافية والثب ��ات للم�ستثمرين الع ��رب� ،إ�ضافة
�إلى تق ��دمي املزيد من احلوافز و�إيج ��اد �ضمانات قانونية
وت�سهيل الإجراءات املتعلقة باال�ستثمار يف الدول العربية،
م�ش�ي�را �إل ��ى �أهميته ��ا يف ت�سهي ��ل انتقال ر�ؤو� ��س الأموال
العربية بني ال ��دول العربية ،مما يخلق التنمية امل�ستدامة
ويرفع م�ستوى معي�شة مواطنيها ويدعم م�ستثمريها.

افتتاح مصنع اخلليج للمنتجات املعدنية بصنعاء
افتتح��ت جمموعة الأ�ش ��ول التجاري ��ة ،بالعا�صمة
�صنع ��اء ،ال�شه ��ر املا�ضي ،م�صنع اخللي ��ج للمنتجات
املعدنية ،التابع للمجموعة.
وق ��ال مدير ع ��ام امل�صنع ،حممد عو� ��ض الأ�شول ،يف
ت�صريح �صحفي� ،إن افتتاح م�صنع اخلليج للمنتجات
املعدني ��ة جاء ك�ضرورة حتمية من �أج ��ل تلبية الطلب
املتزاي ��د يف ال�س ��وق املحلي ��ة على املنتج ��ات الوطنية
ذات اجلودة العالية ،وب�أ�سعار جيدة تراعي الظروف
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االقت�صادي ��ة للم�ستهلك ,و�أو�ض ��ح �أن امل�صنع �سيعمل
على توفري فر�ص عمل لكثري من اليمنيني ،الذين هم
ب�أم�س احلاجة ملثل هذه الأعمال.
وبح�س����ب الأ�ش����ول ف�����إن ما ميي����ز امل�صنع �أن����ه يقوم
بت�صني����ع جميع املنتج����ات احلديدي����ة حملي ًا جلميع
التج����ار ،عو�ض���� ًا ع����ن ا�ستريادها م����ن ال�صني ودول
�ش����رق �آ�سي����ا ،الأم����ر ال����ذي ي�ساع����د عل����ى ا�ستقرار
االقت�صاد الوطني.

وي�ؤمن القائمون على امل�صنع ب�أهمية زيادة املنتجات
الوطنية وتطويره ��ا ،حيث تعترب اجلودة يف الت�صنيع
م ��ن �أهم القيم التي يركز عليها امل�صنع ،الذي ي�سعى
�إل ��ى �صناع ��ات معدنية خمتلف ��ة بجودة عالي ��ة وفق ًا
لأف�ضل املعايري.
كم ��ا �أن امل�صن ��ع ،ومن خ�ل�ال درا�س ��ات وبحوث عن
ال�س ��وق املحلي ��ة� ،سيعم ��ل عل ��ى اال�ستجاب ��ة لطلبات
واحتياجات ال�سوق ب�سرعة وحيوية كبرية.

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

نائب مدير عام العالقات الدولية وزارة ال�سياحة

بن همام :احتياطي اليمن النقدي
ما يزال يف الـحدود الآمنة

ق��ال حمافظ البنك املركزي اليمني ،حممد عو�ض
ب ��ن همام� ،إنه «رغ ��م الأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة ال�صعبة
الت ��ي مت ��ر به ��ا اليم ��ن حالي ��ا� ،إال �أن اال�ستق ��رار
االقت�صادي والنقدي ما يزاالن حتت ال�سيطرة».
و�أك ��د حمافظ البنك املركزي �أن �أ�سعار ال�صرف
م ��ا ت ��زال م�ستق ��رة ن�سبيا وتخ�ض ��ع لق ��وى العر�ض
والطل ��ب ،و�أن م�ستوى احتياطي ��ات اليمن من النقد
الأجنب ��ي م ��ا ي ��زال يف احل ��دود الآمنة ،وق ��د و�صل الأزمات ال�سيا�سية منذ  ،2011و�أن جميع الأطراف
بنهاية يناي ��ر � 2015إلى نحو �أربع ��ة مليارات و 500ال�سيا�سية قد ن�أت «م�شكورة» عن امل�سا�س باال�ستقرار
مليون دوالر ،وهو ما يغط ��ي فاتورة اال�سترياد لأكرث االقت�ص ��ادي والنق ��دي؛ لأن اجلميع يف قارب واحد،
م ��ن �أربعة �أ�شه ��ر ،خا�صة يف ظل توقع ��ات انخفا�ض �إذا غرق �سيغرق اجلميع.
ونفى بقوة �صحة الإ�شاعات والأخبار التي يحاول
الأ�سع ��ار العاملية للم ��واد الغذائي ��ة الأ�سا�سية نتيجة
البع� ��ض ترويجها ب�ش� ��أن عدم ق ��درة احلكومة على
الرتاجع الكبري يف �أ�سعار النفط وم�شتقاته عامليا.
�س ��داد مرتبات موظفي الدول ��ة بجهازيها
كما �أكد �أن ما تتناوله بع�ض املواقع الإخبارية
املدين والع�سكري.
بخ�صو�ص الوديع ��ة ال�سعودية وانخفا�ض
احتياطي اليمن
قيم ��ة العملة اليمني ��ة ،جميعها �أخبار
ودع ��ا حماف ��ظ البن ��ك
من النقد الأجنبي بلغ
خمتلق ��ة وال مت ��ت للواق ��ع ب�صل ��ة؛
املركزي جميع و�سائل الإعالم
 4مليارات
لأن الوديع ��ة حتكمه ��ا اتفاقية دولية
املحلية �إل ��ى توخي امل�صداقية
و  665مليون دوالر
ملزم ��ة للبلدين ،مبا يف ذلك مواعيد
وع ��دم ن�ش ��ر �أي �أخب ��ار غ�ي�ر
نهاية دي�سمرب
ال�سداد.
�صحيح ��ة ت�ؤث ��ر �سلب ��ا يف خل ��ق
2014
وذك ��ر تقري ��ر حدي ��ث للبن ��ك املركزي
بلبالت يف ال�سوق امل�صرفية قد ت�ؤثر
بلغ
أجنبي
اليمني �أن احتياطي اليمن من النقد ال
على حي ��اة املواطنني ،وخا�صة ذوي الدخل
�أربع ��ة ملي ��ارات و 665ملي ��ون دوالر بنهاية دي�سمرب املحدود ،معت�ب�را �إ�صرار هذه املواقع الإخبارية على
 ،2014م�سج�ل�ا منوا طفيفا بل ��غ  11,4مليون دوالر تن ��اول الأخبار غري الدقيقة �إمن ��ا ي�ستهدف املواطن
عن نوفمرب من ذات العام.
ال ��ذي يعي� ��ش �أو�ضاعا �صعب ��ة بفعل ع ��دم ا�ستقرار
ولف ��ت بن هم ��ام �إل ��ى �أن اليمن م ��ر بالعديد من الأو�ضاع ال�سيا�سية يف البلد.

تكت�س��ب م�شاركة اليمن يف «اك�سبو ميالن ��و  ،»2015يف �إيطاليا ،املقرر
انطالق ��ه مطلع ماي ��و القادم� ،أهمية خا�صة؛ ك ��ون هذا احلدث الدويل،
املتوق ��ع �أن يزوره م ��ا ال يقل عن ع�شرين مليون زائ ��ر من خمتلف �أنحاء
العامل ،ميث ��ل فر�صة ذهبية لال�ستف ��ادة من فعالي ��ات و�أن�شطة املعر�ض
وم�ضمونه والرتويج للمقومات اال�ستثمارية وال�سياحية يف بالدنا.
كما �أن م�ضم ��ون �شعار «اك�سبو ميالنو»« :تغذي ��ة الكوكب طاقة للحياة»،
يحم ��ل هدف ��ا �إن�ساني ��ا نبي�ل�ا ،للم�ساهمة يف ح ��ل م�شاكل ن ��درة املوارد
الغذائية ،واحلفاظ عليها ،وتنميتها تنمية م�ستدامة ،وهو جوهر مو�ضوع
املعر� ��ض ،ال ��ذي �ست�شارك فيه ،على م ��دى �ستة �أ�شه ��ر 147 ،دولة و10
منظمات دولي ��ة ،ونتطلع �أن ي�سهم هذا احل�شد الدويل يف تداول و�إيجاد
احللول املبتكرة وامل�ستدامة فيما يتعلق بق�ضايا الغذاء وت�أمينه للجميع.
وميك ��ن القول ب�أن م�شاركتنا يف «اك�سب ��و � »2015ستكون مميزة ونوعية،
حي ��ث مت اختي ��ار «ال�ب�ن والع�س ��ل اليمني» عن ��وان وحمور جن ��اح بالدنا
امل�ش ��ارك ،نظ ��را ل�شه ��رة اليم ��ن عاملي ��ا ومنذ الق ��دم يف �إنت ��اج هذين
املح�صولني وبجودة ال ت�ضاهى.
فالنب اليمن ��ي ،املعروف عاملي ًا بـ «موكا كافيه» (� ،)MOCCA Caféإذ
كان ي�ص ��در قدمي ًا ع�ب�ر ميناء املخاء ،هو �أحد �أه ��م املنتجات الزراعية
ال�شه�ي�رة لبالدن ��ا .والع�سل �أي�ضا م ��ن املحا�صي ��ل اال�سرتاتيجية الهامة
واملمي ��زة بجودته ��ا و�سمعتها العاملية .وبالرتويج لهم ��ا عرب هذا احلدث
العاملي �ستفتح �أ�سواق جديدة ،و ُيكت ََ�سب م�ستهلكون جدد من دول خمتلفة
لهذين املح�صولني.
م ��ن ناحية �أخرى ،تعود �أهمية امل�شارك ��ة الفاعلة لليمن يف املعر�ض� ،إلى
�أن م ��ا يق ��ارب  60%من �أن�شطته تندرج يف �إط ��ار الرتويج ال�سياحي ،ما
يحت ��م اال�ستفادة الق�ص ��وى من هذا احلدث العاملي لإب ��راز ما تتفرد به
بالدن ��ا من مقومات �سياحي ��ة طبيعية وح�ضارية وتاريخي ��ة ،خا�صة و�أن
“اك�سب ��و  ”2015يق ��ام يف �أوروبا ،يف �إيطالي ��ا حتديدا� ،أحد م�صادر
الأ�سواق الأوروبية لل�سياحة.
ل ��ذا �سيك ��ون من املجدي �إب ��راز وترويج املنتج ال�سياح ��ي الذي تتفرد به
اليم ��ن� ،سواء يف اجلوانب الطبيعية �أو احل�ضارية �أو التاريخية وغريها،
ع�ب�ر تنظيم برام ��ج نوعية ومتنوعة عل ��ى مدى فرتة املعر� ��ض ،و�إف�ساح
املج ��ال مل�شاركة وكاالت �سياحية وفنادق و�ش ��ركات الطريان ...لتتكامل
عنا�صر العر� ��ض ال�سياحي ،وعر�ض احلرف التقليدية واملوروث ال�شعبي
اليمني العريق.
ومن امله ��م ت�ضمني جناح اليمن عرو�ضا ترويجي ��ة عن فر�ص اال�ستثمار
والقطاع ��ات الواعدة يف بالدن ��ا ،وتزويد امل�ستثمري ��ن وزائري املعر�ض
باملعلوم ��ات والبيان ��ات املتعلقة بج ��دوى وواعدية الفر� ��ص اال�ستثمارية
واملزاي ��ا والت�سهيالت املقدم ��ة لت�شجيع وجذب اال�ستثم ��ارات املحلية �أو
الأجنبية.
ونتطل ��ع من وزارة ال�صناعة والتجارة ،املنظ ��م جلناح اليمن يف «اك�سبو
ميالن ��و»� ،إلى تق ��دمي م�ستوى م�ش ��رف مل�شاركة بالدنا يف ه ��ذا املعر�ض
الدويل الهام.
العدد ،5اكتوبر -ديسمبر 2014
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جورنال االستثمار

رئيس مصلحة اجلمارك :التطبيق
التجريبي لنظام االسيكودا العاملي
في مطار صنعاء حقق نتائج متقدمة

«اليمنية» تدشن أولى رحالتها الدولية
املباشرة بني سقطرى ودبي

ق��ال رئي�س م�صلحة اجلمارك� ،سامل ب ��ن بريك� ،إن تنفيذ
املرحلة التجريبي ��ة من نظام اال�سيك ��ودا العاملي( (ASYC U
 ،)DAWorldيف جم ��رك مط ��ار �صنع ��اء ال ��دويل لل�شح ��ن،
مطلع �سبتمرب املا�ضي ،حتت �إ�شراف خرباء من منظمة الأمم
املتح ��دة للتجارة (انكت ��اد) ،حقق نتائج متقدم ��ة ،و�أ�سهم يف
ح ��ل الكثري من امل�شاكل ،ف�ضال عن مواءم ��ة النظام للأعمال
اجلمركي ��ة وا�ستيعاب احتياجات اجلمرك الكثرية� ،إلى جانب
�أن املطابق ��ة لل ��دورة امل�ستندي ��ة للبي ��ان اجلمرك ��ي ومن واقع
البيانات اجلمركية و�صلت ملراحل م�شجعه جدا.
واعت�ب�ر هذا امل�ؤ�شر م�شجعا للب ��دء بالتطبيق الكامل للنظام
يف جمي ��ع املنافذ اجلمركي ��ة الرئي�سية ،وعل ��ى مراحل زمنية
حمددة.
و�أك ��د ب ��ن بري ��ك �أن اعتم ��اد نظ ��ام اال�سيك ��ودا يف العم ��ل
اجلمرك ��ي اليمن ��ي �سيمك ��ن احلكوم ��ة م ��ن حتقي ��ق �أهدافها
وتطبي ��ق براجمه ��ا االقت�صادي ��ة وال�سيا�سية واملالي ��ة ب�أ�سلوب
�سلي ��م؛ كونه �سيعمل على �ضمان حت�صيل الإيرادات احلكومية
بطريقة فعالة ،و�سي�سهم يف ت�شجيع التجارة امل�شروعة ،و�أي�ضا
يحد من التجارة غري امل�شروعة التي ت�أتي عرب التهريب وتهدد
�أمن و�سالمة املجتمع و�صحته.
وذكر �أن هناك العديد م ��ن املزايا التي �سيجنيها االقت�صاد
الوطن ��ي جراء ا�ستحداث تلك الأنظم ��ة العاملية املتقدمة ،لعل
�أبرزها حتقيق تقدم �إيجابي يف م�ؤ�شرات بيئة الأعمال ،ف�ضال
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.
و�أ�ش ��ار رئي�س م�صلح ��ة اجلمارك �إلى �أهمي ��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�ي�ر �أمن
وت�سهي ��ل التج ��ارة ،لتقليل وق ��ت تخلي�ص الب�ضائ ��ع يف املنافذ
وتقدمي خدمة جمركية متميزة ،مما ي�سهم يف �سرعة الإفراج
ع ��ن ال�شحنات اخلالي ��ة �أو القليلة املخاطر ،ف�ض�ل�ا عن �إلغاء
ال�سيا�سات والإجراءات التي تعيق النفاذ �إلى الأ�سواق.
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د�شنت �شركة اخلطوط اجلوية اليمنية ،منت�صف
ال�شه ��ر املا�ضي� ،أولى رحالتها الدولية املبا�شرة من
مدينة دب ��ي الإماراتية �إلى مط ��ار حديبو مبحافظة
�أرخبي ��ل �سقط ��رى ،وذل ��ك يف �إط ��ار التوجه ��ات
لت�شجي ��ع ال�سياح ��ة الوافدة �إلى �سقط ��رى ،املدرجة
�ضمن قائمة مناطق ال�ت�راث الطبيعي العاملي ،وفقا
لت�صنيف املنظمة الدولي ��ة للرتبية والثقافة والعلوم
التابعة للأمم املتحدة (اليون�سكو).
وتوق ��ع املدي ��ر الإقليمي للخطوط اجلوي ��ة اليمنية
يف دولة الإم ��ارات العربية املتحدة ،خالد املحب�شي،
�أن تك ��ون رحلة «دبي – �سقطرى  -دبي» الأكرث طلبا
على ال�شبكة.
وق ��ال« :هن ��اك طلب ��ات تلقتها اخلط ��وط اجلوية
اليمني ��ة للحج ��وزات من ع ��دة مناطق م ��ن العامل،
لتوف�ي�ر رحالت �إل ��ى �سقطرى ،الت ��ي تعترب من �أهم
اجل ��زر الطبيعية املليئ ��ة ب�ث�روات الطبيعة اخلالبة

وفيها من الأ�سرار والعجائب ما مل يكت�شف بعد».
ب ��دوره� ،أثنى مدي ��ر ع ��ام مديرية حديب ��و� ،سامل
داه ��ق ،على تد�شني ه ��ذه الرحلة الدولي ��ة املبا�شرة
�إل ��ى �سقط ��رى ،الت ��ي تعد م ��ن �أهم مناط ��ق التنوع
البيئي الفريد على امل�ستوى العاملي ،ف�ضال عن كونها
احتلت املرتبة الأولى يف املناطق الأجمل على م�ستوى
الع ��امل ،متقدمة من املرتب ��ة العا�شرة �إل ��ى الرابعة
و�صوال �إلى هذه املرتبة امل�شرفة لكل اليمنيني.
وق ��ال« :ال�سياح ��ة البيئي ��ة ،الت ��ي متث ��ل �سقطرى
عنوانه ��ا ،تزدهر يوما بع ��د يوم ،وي ��زداد ع�شاقها،
مما يدفعن ��ا بكل مو�ضوعي ��ة �إلى االهتم ��ام بالتنوع
البيئ ��ي الفري ��د فيه ��ا ،وت�سهيل عملي ��ة الو�صول �إلى
جزر الأرخبي ��ل ،وجتاوز كل ال�صعوب ��ات والأحداث
التى مير بها الوطن حاليا» ،متوقعا �أن ي�سهم تد�شني
اخلط ��وط اجلوية اليمنية له ��ذه الرحلة املبا�شرة يف
جعل �سقطرى قبلة لع�شاق ال�سياحة البيئية.

إجناز أولى مراحل مشروع مطار صعدة
�أجنزت املرحلة الأولى م ��ن م�شروع مطار
�صع ��دة ،واملتمثل ��ة يف �إن�ش ��اء م ��درج للإق�ل�اع
والهبوط وموق ��ف للطائرات ،بتكلف ��ة �إجمالية
مليار و  300مليون ريال.
و�أو�ض ��ح مدير املط ��ار ،عبد الغن ��ي اخلوالين،
�أن امل ��درج بطول  3100مرت وعر� ��ض  60مرت ًا
وموقف لطائ ��رات  100 × 200مرت ،بالإ�ضافة
�إلى مدخل الطائ ��رات ،ومت تنفيذه مبوا�صفات
دولية ال�ستقبال جميع الطائرات.
ولف ��ت �إل ��ى �أن الهيئ ��ة العامة للط�ي�ران املدين
والأر�ص ��اد قام ��ت برتمي ��م املبن ��ى الق ��دمي مع
ال�صال ��ة القدمي ��ة ،و�إ�ص�ل�اح بع� ��ض املراف ��ق
ال�ضرورية ،و�صيانة البئ ��ر االرتوازية ،وجتهيز

�صال ��ة ال ��ركاب الت ��ي داخ ��ل املبن ��ى الق ��دمي،
وجتهي ��ز حمط ��ة الأر�ص ��اد ،وتوف�ي�ر �أجه ��زة
االت�ص ��االت اخلا�صة بالطائ ��رات ،وكذا توفري
عربة �إطفاء جديدة �سعة � 10آالف لرت ،و�سيارة
لك�ش ��ف املدرج ،وتوفري جه ��از �أمن للتفتي�ش مع
غرف ��ة �أمن تابع ��ة للجه ��از مع جتهي ��ز مرافق
و�سكن للحماية يف البوابة.
و�ست�شمل املرحلة الثانية من امل�شروع ،البالغة
كلفته ��ا التقديرية حوالى  4مليارات ريال ،بناء
مبنى جديد ل�صالة الركاب واملبنى الفني وبرج
املراقبة ومبنى للكهرباء ومبنى ملحطة الأر�صاد
والتجهي ��زات املالحي ��ة ال�ضروري ��ة للمط ��ار
وتو�سعة املدرج.
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جورنال االستثمار

املنافسة وعامل النجاح

�أ.جنـيب عبداهلل الفــران
�إدارة الت�سويق Cac -Bank
تعت�بر وظيفة الت�سويق من �أهم الوظائف الإدارية وعامل
حم ��دد لنجاح �أي منظم ��ة ،حيث تكون قدرته ��ا على �إنتاج
ال�سل ��ع �أو تق ��دمي اخلدمات غ�ي�ر جمدي ،م ��امل ي�صاحب
ذل ��ك جهدا ت�سويقيا فعاال ي�ساعد عل ��ى حتديد �أحتياجات
امل�ستهل ��ك وزيادة املبيعات و الربحية الت ��ي ت�سعى املنظمة
لتحقيقها.
وتواجه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات واملنظمات ،حاليا مناف�سة
�شدي ��دة جدا ،ليكون البق ��اء واال�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 �أو اخلدمات التي
حتقق لهم �أق�صى �إ�شباع ممكن.
و�سط ه ��ذا التناف� ��س يف ك�سب ر�ضا الزبائ ��ن والعمالء،
حت ��ول النظ ��ر �إل ��ى الن�ش ��اط الت�سويق ��ي م ��ن كون ��ه �أداة
لإتاح ��ة ال�سل ��ع يف الأ�سواق املختلفة و ح ��ث امل�ستهلك على
�شرائه ��ا� ،إلى النظر �إليه كن�شاط و فل�سفة تقوم على �إ�شباع
�إحتياج ��ات امل�ستهلك ع ��ن طريق درا�سة �سلوك ��ه و دوافعه
لل�ش ��راء وتخطيط و تقدمي املنتجات واخلدمات التي ت�شبع
هذه الإحتياجات و ب�سعر منا�سب وجودة مناف�سة.
وم ��ن هذا املنطل ��ق �أ�صبح ��ت امل�شكلة الت ��ي تواجه بع�ض
امل�شروع ��ات ،لي�ست فنية �أو �إنتاجية بقدر ما هي ت�سويقية،
م ��ا يحتم عليها �إيالء الن�شاط الت�سويقي االهمية املنا�سبة،
مبا يجعله ��ا قادرة عل ��ى �إتخاذ 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 التقت�ص ��ر �أهمي ��ة الن�ش ��اط الت�سويق ��ي عل ��ى
املنتج ��ات ال�سلعية املادية ،بل يحتل نف� ��س الأهمية �-إن مل
يكن �أكرث ،-يف القطاع اخلدمي الذي يفر�ض على مقدمي
اخلدمات مبختلف انواعها الإهتمام باملمار�سة الت�سويقية،
ل�ضمان حتقيق �أهدافهم يف خدمة امل�ستهلك والربحية من
ناحي ��ة ،واال�ستمرارية والنجاح يف ظ ��ل املناف�سة ال�شديدة
من ناحية �أخرى.
لذا ،ميكن القول �إن تط ��ور قطاع اخلدمات ،يعتمد على
تنظيم ن�شاطاته ،و�إتباعه خلطوات عملية.
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حتضيرات لتأسيس مجلس رجال األعمال
اليمني الباكستاني
�أكد ال�سف�ي�ر الباك�ست ��اين لدى اليم ��ن ،الدكتور
عرف ��ان يو�سف �شامي� ،أن ت�أ�سي�س جمل�س الأعمال
اليمني الباك�ست ��اين امل�شرتك �سيدف ��ع بالعالقات
التجارية واال�ستثمارية �إلى الأمام يف ظل احلراك
املتميز يف العالقات امل�شرتكة.
و�أ�ش ��ار ،خ�ل�ال اللق ��اء الت�أ�سي�س ��ي الأول ملجل�س

الأعم ��ال اليمن ��ي الباك�ست ��اين امل�ش�ت�رك ،ال ��ذي
انعق ��د باالحتاد الع ��ام للغرف التجاري ��ة ب�صنعاء
( 12يناي ��ر)� ،إل ��ى �أن العالق ��ات ب�ي�ن البلدي ��ن
تتطور ب�سرع ��ة كبرية ،م�ستندة �إل ��ى تاريخ عظيم
من العالق ��ات الرتاثية والثقافي ��ة وت�شابه الأبعاد
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية بني البلدين.

دعوة رجال و�سيدات الأعمال اليمنيني للم�شاركة يف امل�ؤمتر االقت�صادي مب�صر

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

دع��ا ال�سف�ي�ر امل�ص ��ري يف اليم ��ن ،الدكت ��ور يو�س ��ف
ال�شرق ��اوي ،رج ��ال و�سي ��دات الأعم ��ال اليمني�ي�ن �إل ��ى
امل�شاركة يف امل�ؤمتر االقت�ص ��ادي املزمع انعقاده مبدينة
�ش ��رم ال�شي ��خ يف م�ص ��ر خ�ل�ال الف�ت�رة  15-13مار�س
.2015
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال لقائ ��ه ،يف الغرف ��ة التجاري ��ة
ال�صناعية ب�أمان ��ة العا�صمة ( 10فرباير) ،مع عدد من
رج ��ال و�سي ��دات الأعم ��ال اليمنيني ،ملناق�ش ��ة العالقات
التجاري ��ة اليمنية  -امل�صرية و�إمكانية تفعيل االتفاقيات
االقت�صادي ��ة والتجارية لإيجاد �شراكة حقيقية يف جمال
اال�ستثمار.
و�أك ��د اللق ��اء �أهمي ��ة تطوي ��ر العالق ��ات االقت�صادية
والتجاري ��ة ب�ي�ن القط ��اع اخلا� ��ص اليمن ��ي وامل�ص ��ري،
والرتكي ��ز على زيادة اال�ستثم ��ارات امل�شرتكة ،خا�صة يف

جان ��ب امل�شاريع اال�سرتاتيجي ��ة ،و�إقامة مناطق �صناعية
م�شرتكة.
و�أ�شار ال�سفري امل�صري �إلى �أن هذا اللقاء ي�أتي يف �إطار
تعزيز العمل امل�شرتك لتن�شيط العالقات بني البلدين يف
كافة االجتاه ��ات ،والتعرف على ر�ؤى ومقرتحات رجال
و�سيدات الأعم ��ال اليمنيني من �أجل التعاون ،خا�صة يف
جماالت البن ��اء والت�شييد والبني ��ة والتحتية يف وال�صيد
والنقل البحري.
و�أكد عمق العالق ��ات التاريخية ب�ي�ن م�صر واليمن يف
كافة املجاالت ،وما ميتلك ��ه البلدان من ر�صيد ح�ضاري
وثق ��ايف واجتماع ��ي ،جم ��ددا وق ��وف بالده �إل ��ى جانب
اليمن ووحدته و�أمنه وا�ستقراره.
بدوره اعترب نائب رئي� ��س الغرفة التجارية ال�صناعية
ب�أمان ��ة العا�صم ��ة ،حممد �ص�ل�اح ،التع ��اون وال�شراكة
التجاري ��ة واال�ستثماري ��ة ب�ي�ن اليم ��ن وم�ص ��ر �ض ��رورة
حتمي ��ة ،بحك ��م املزاي ��ا التناف�سي ��ة التي يتمت ��ع بها كل
ط ��رف ،م ��ن حي ��ث امله ��ارات والطاق ��ات واخل�ب�رات
والكفاءات الب�شرية.
و�أكد �أن ه ��ذا اللقاء ي�أتي من �أج ��ل تعزيز التعاون بني
اليمن وم�ص ��ر بهدف �إيجاد �شراكة حقيقية يف جماالت
اال�ستثم ��ارات ،م�شريا �إل ��ى �أن اللقاء ميثل فر�صة لطرح
الأف ��كار اجلديدة خللق �شراكات فاعل ��ة مع الأ�شقاء يف
م�صر والدف ��ع بالعالق ��ات االقت�صادي ��ة والتجارية �إلى
الأمام.

اختيار بنك األمل كقصة
جناح لدراستها من احلملة
العاملية للتمويل األصغر

اخت��ارت ن ��دوة الإدم ��اج امل ��ايل والتنمي ��ة
الب�شري ��ة ،برئا�سة امللك ��ة الإ�سبانية �صوفيا ،بنك
الأم ��ل للتمويل الأ�صغ ��ر يف اليم ��ن كق�صة جناح
لدرا�سته ��ا يف �إطار حملة عاملي ��ة للتمويل الأ�صغر
وتوثيقها لعر�ضها بالقمة العاملية للتمويل الأ�صغر
يف �سبتمرب املقبل.
و�أب ��دت ملك ��ة �إ�سباني ��ا �إعجابه ��ا ال�شدي ��د مبا
يحقق ��ه البن ��ك م ��ن جناح ��ات جعلت ��ه م ��ن �أهم
م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر الدولية.
وكانت الندوة التي نظمتها اللجنة العليا لت�سيري
بنوك الفقراء بالعامل العرب ��ي و�أفريقيا يف الدار
البي�ض ��اء باململكة املغربية ،نهاي ��ة يناير املا�ضي،
ق ��د اختارت بنك الأمل للتموي ��ل الأ�صغر كتجربة
وحيدة يف املنطقة العربية للعر�ض �أمام اللجنة.
وقدم املدير العام التنفيذي لبنك الأمل للتمويل
الأ�صغر ،حممد �صالح الالعي ،يف الندوة ،عر�ضا
وافي ��ا لتجرب ��ة البن ��ك يف تق ��دمي الت�شميل املايل
لذوي الدخ ��ل املحدود ،وما حقق ��ه من جناحات
رغ ��م التحديات الت ��ي يواجهه ��ا البن ��ك ،ب�سبب
الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية لليمن.
فيم ��ا �أ�ش ��اد م�ؤ�س� ��س بن ��ك «جرام�ي�ن» يف
بنجالد� ��ش ،الدكت ��ور حمم ��د يون�س ،ب� ��أداء بنك
الأم ��ل للتموي ��ل الأ�صغ ��ر وم ��ا يقدم ��ه م ��ن دور
اقت�ص ��ادي ه ��ام يف التخفيف م ��ن الأزمات التي
يواجهها الفقراء يف اليمن.
واعترب مدير احلمل ��ة العاملية للتمويل الأ�صغر،
ﻻري دك� ��س ،م ��ا يق ��وم به بن ��ك الأمل م ��ن تنويع
التدخ�ل�ات املالي ��ة ل ��ذوي الدخ ��ل املح ��دود وما
يقدم ��ه من حت ��والت اجتماعي ��ة ،والو�صول لعمق
الريف اليمني باالبتكار يف الت�شميل املايل وتنويع
اخلي ��ارات �أم ��ام ذوي الدخ ��ل املح ��دود ،عم�ل�ا
ناجح ��ا وفريدا يخ ��دم �شريحة كب�ي�رة ومهمة يف
املجتمع اليمني.

جناح اليمن في معرض «امييت» السياحي بتركيا
يجتذب عددا كبيرا من الزوار ويحصل على جائزة
اجت��ذب جناح اليمن يف معر�ض  ،Emittالذي �أقيم
يف مدين ��ة ا�سطنب ��ول الرتكي ��ة ،نهاية يناي ��ر املا�ضي،
ع ��ددا كبريا من ال ��زوار ،الذين كان ��وا يت�سمرون �أمام
�ش ��دو فرقة ت ��رمي ،امل�صحوب بر�شفة ك ��وب بن ميني،
وعب ��ق البخور العدين .وح�صل ��ت م�شاركة بالدنا على
جائزة �أف�ضل دولة من حيث التجان�س واحلميمية ،من
اجلهة املنظمة للمعر�ض.
وذك ��ر رئي�س وفد اليمن امل�ش ��ارك يف املعر�ض ،مهند
ال�سياين ،ع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س الرتويج ال�سياحي
 رئي� ��س الهيئ ��ة العام ��ة للمتاحف واملخطوط ��ات� ،أنامل�شارك ��ة هدفت �إل ��ى احلفاظ على ح�ض ��ور اليمن يف
مثل هكذا معر� ��ض ،باعتباره مق�ص ��د ًا �سياحي ًا هام ًا.
ولفت �إلى �أن امل�شاركة �سعت �إلى �إبراز عدد من املعامل
ال�سياحي ��ة واملزارات الدينية الهامة ،التي كان �أبرزها
مق ��ام التابع ��ي �أوي�س الق ��رين ،يف حمافظة احلديدة.

كما �أبرزت امل�شاركة الرتويج الكبري جلزيرة �سقطرى،
جزي ��رة ال�سحر واجلمال – حد و�صفه ،وما حتويه من
تف� � ّرد بيئ ��ي وتاريخي وبحري وثق ��ايف ...الخ ،كواحدة
من �أغرب وجهات ال�سف ��ر يف العامل ،حتتوي على بيئة
�شاطئية هي الأندر على م�ستوى العامل.
بالإ�ضافة �إلى الطيور والأ�شجار والنباتات وغريها؛
دون �إغفال ما حظيت ب ��ه ال�صور الفوتوغرافية ملدينة
املكال و�صنع ��اء القدمي ��ة والطبيعة اخلالب ��ة للمدينة
اخل�ضراء �إب.
ً
وقدمت فرقة ترمي ح�ضرموت ع ��ددا من املو�شحات
والأنا�شيد الدينية اليمنية ،والتي حظيت ب�إقبال كبري.
كما مت الت�سويق لعدد م ��ن املنتجات اليمنية ال�شهرية،
مث ��ل النب اليمن ��ي ،والبخور العدين ال ��ذي مت توزيعه،
بالإ�ضاف ��ة �إلى عدد من املنتجات واملطبوعات املتنوعة
على زوار اجلناح.

اليمن تشارك في معرضني
للسياحة في موسكو وبرلني
ت�ش��ارك وزارة ال�سياحة وجمل� ��س الرتويج ال�سياحي

يف املعر�ض�ي�ن الدولي�ي�ن لل�سياح ��ة وال�سف ��ر اللذي ��ن
�سيقامان ،هذا ال�شهر ،يف مو�سكو وبرلني.
و�أو�ضح ��ت املدي ��ر التنفي ��ذي ملجل� ��س الرتوي ��ج
ال�سياح ��ي ،فاطم ��ة احلريب ��ي� ،أن �أهمي ��ة امل�شارك ��ة
يف هذي ��ن املعر�ض�ي�ن تكمن يف ا�ستم ��رار و�ضع اليمن
عل ��ى اخلارطة ال�سياحية الأوروبي ��ة خا�صة ،والدولية
عام ��ة ،يف ظل تدين م�ستوى حركة ال�سياحة من بع�ض

الأ�سواق الأوروبية �إلى اليمن.
ولفت ��ت �إلى �أنه �سيتم خالل الفعاليتني عقد لقاءات
م�شرتكة ب�ي�ن امل�شاركني تهدف �إل ��ى درا�سة املعوقات
والتحديات التي تواجه القطاع ال�سياحي على م�ستوى
العامل.
العدد ،6يناير -مارس 2015
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ـة االستث
االستثم ـم ــارـار
حقيب ـب ــة
حقي

رئيــس هيـئـة االستث ـمــار يعلــن تــدشيــن ع ــدد
من الــمشـاري ــع االستثماري ــة خ ــالل الـع ــام اجل ــاري

احلديدة ..ق�صة جناح لال�ستثمار ينبغي تعزيزها
والـبنـاء علـيـهـــا واال�ستـفـادة مــنهـــا
عرو���س

البح��ر األحم��ر عىل
موعد مع تدشني العديد من املشاريع
االس��تثامرية هذا العام .ذلك ما أكده
رئيس الهيئة العامة لالستثامر ،الدكتور
يحيى صالح محس��ن ،أثناء زيارته ملحافظة الحديدة،
نهاية يناير امل��ايض ،وما رافقها من زي��ارات ميدانية
لع��دد م��ن املش��اريع االس��تثامرية ،وعق��د لقاءات
ونشاطات متعددة ،لتقوية وتش��جيع عوامل النجاح
الذي حققته املحافظة يف جذب االستثامرات الوطنية
واألجنبية.
رئي��س الهيئة العامة لالس��تثامر أبدى ،خالل الزيارة،
ارتياحه للنش��اط االس��تثامري امللح��وظ يف محافظة
الحدي��دة ،الت��ي احتضنت خالل ع��ام 2014م حوايل
 61%م��ن حج��م االس��تثامرات الوطني��ة ،ما يعكس
إمكانية االستفادة من املزايا الهامة لكل مناطق اليمن
عىل حدة يف جذب وتش��جيع املس��تثمرين ،املحليني
واألجانب ،باالرتكاز عىل قصة النجاح الهامة ملحافظة
الحديدة ،مؤكدا اس��تعداد الهيئ��ة الكامل لعمل كل
ما ميكن ،ويف إط��ار الصالحيات املخول��ة لها ،لتذليل
أية صعوبات أو عوائق أمام املس��تثمرين ،بالتنس��يق
والرشاك��ة مع الس��لطات املحلية ،ومكون��ات القطاع
الخاص.
وناقش الدكت��ور يحيى صالح محس��ن ،أثناء تفقده
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عددا من املشاريع الصناعية االستثامرية االسرتاتيجية
باملحافظة ،مع القامئني واملسؤولني عن هذه املشاريع،
جمل��ة م��ن القضايا املرتبطة بس�ير العم��ل ،وآليات
التنس��يق والتكامل املشرتك لضامن نجاحها ،مبا يحقق
املناف��ع املتبادل��ة للمس��تثمرين والدول��ة واملجتمع
املحيل بشكل خاص.
واس��تمع رئيس الهيئة إىل مقرتح��ات وآراء عدد من
املصنعني واملس��تثمرين حول األنش��طة والتسهيالت

الهيئة لن تدخر جهدا يف القيام
بواجباتها ومهامها يف ت�شجيع
وجذب اال�ستثمارات ،وموا�صلة
جهودها و�أن�شطتها لت�سهيل
�إجراءات الت�سجيل للم�شاريع
اال�ستثمارية ،ومنح فروعها
�صالحيات كاملة
الدكتور يحيى �صالح
رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار

الواج��ب الرتكيز عليها لتش��جيع جذب االس��تثامرات
الجدي��دة والحفاظ عىل القامئة والتوس��ع فيها ،مبا يف
ذلك أهمية اس��تمرار جهود الهيئة العامة لالس��تثامر
يف تطوي��ر املناخ والبيئة املالمئني لالس��تثامر ،وتضمني
م�شروع قانون االس��تثامر الجديد ضامن��ات وحوافز
إضافية مشجعة وتنافسية.
ويف ه��ذا اإلطار ،جدد رئيس الهيئة التأكيد أن الهيئة
لن تدخر جهدا يف القيام بواجباتها ومهامها يف تشجيع
وجذب االس��تثامرات ،ومواصلة جهودها وأنش��طتها
لتس��هيل إجراءات التسجيل للمش��اريع االستثامرية،
ومنح فروعها صالحيات كاملة يف هذا الجانب ،توفرياً
لوقت وجهد املس��تثمرين ،مش�يرا إىل ح��رص الهيئة
ع�لى تضمني مرشوع قانون االس��تثامر الجديد حوافز
وتسهيالت مش��جعة تواكب التنافس اإلقليمي الكبري
عىل جذب وتش��جيع املس��تثمرين ،مؤكدا أنه سيتم
االس��تفادة م��ن التج��ارب الناجحة يف ه��ذا املجال،
واالسرتشاد مبقرتحات خرباء ومستثمرين ،للوصول إىل
قانون عرصي لالستثامر.
وط�مأن الدكت��ور يحي��ى صال��ح جمي��ع املصنعني
واملس��تثمرين ورؤوس األم��وال املحلي��ة والعربي��ة
واألجنبي��ة ،ب��أن اليمن ،رغم كل الظ��روف والعوامل
الراهنة ،قادرة عىل تجاوز هذه املرحلة ،بوعي أبنائها
وحكمتهم املعروفة عنه��م ،والتي تجلت يف كثري من

املحط��ات الصعبة يف تاريخ هذا الوطن،
الفت��اً إىل املس��تقبل الواع��د واملش��جع
لالستثامر يف اليمن ،الذي يتطلب تضافر
جمي��ع الجهود الحكومي��ة واملجتمعية
والقطاع الخاص للعمل الجاد عىل توفري
املناخات املالمئة لالس��تفادة من الرثوات
الطبيعية التي تكتنزها بالدنا يف مختلف
املجاالت وعىل امتداد الوطن.
ومتتل��ك الحدي��دة العديد م��ن املزايا
الهامة التي تجذب اهتامم املستثمرين؛
فميناؤه��ا م��ن أه��م مناف��ذ التصدير
واالس��ترياد ،وبحكم موقعها االسرتاتيجي
عىل البحر األحمر فه��ي تنفرد بتفريغ
أك�ثر من نص��ف الحم��والت الجافة يف
اليمن ،وله��ا ميزة الش��حن الجوي عرب
مطارها ال��دويل ،وخطوط نقل برية إىل
صنعاء وع��دن ودول الخليج ،وما متثله
من نقطة وصل لخطوط السري التجاري
يف البح��ر م��ن وإىل ال�شرق األوس��ط
وأفريقيا وأوروبا وآسيا.
وبسبب الزيادة املتسارعة يف نشاطات
امليناء ونش��وء أعامل صغرية يف املدينة،
أصبح��ت الحدي��دة تجمع��اً صناعي��اً
معروفاً ،وترتبط بأكرث خطوط الش��حن
حيوية ،تلك الخطوط التي تقطع البحر
األحمر ناقلة الس��لع إىل أوروبا وأفريقيا
وآسيا.
وباتج��اه رشق املدين��ة هن��اك أرايض
تهامة الخصبة ،وهي أهم مناطق اليمن
الزراعية.
ونظ��را ألهمي��ة الحدي��دة يف التجارة
والش��حن ،فق��د تم ربطها بش��بكة من
الطرق الحديثة ،لتسهيل تواصلها باملدن
األساس��ية الكبرية ،ومنها م��دن اململكة
العربية السعودية.

ر�أ�س

�صالحيات كاملة لفرع هيئة
اال�ستثمار باحلديدة

الدكتور يحيى صالح محس��ن،
رئيس الهيئة العامة لالس��تثامر ،اجتامعا
لقيادة فرع الهيئ��ة مبحافظة الحديدة،
ج��رى خالل��ه مناقش��ة س�ير العم��ل،
والصعوبات الت��ي تعرتض تفعيل األداء،
مبا يحقق خط��ط وتوجه��ات الهيئة يف
تش��جيع وجذب االس��تثامرات املحلية
واألجنبية.
ووج��ه رئيس الهيئة مبن��ح الفرع كامل
الصالحيات يف التعامل مع املس��تثمرين
لتشجيع االس��تثامر ،وتسهيل اإلرساع
�أ�شاد رئي�س الهيئة
يف تدش�ين املش��اريع ،وذل��ك يف
بالأداء الناجح لفرع
املحلي��ة لتذلي��ل أي��ة صعوب��ات تعرتض
الهيئة يف احلديدة،
إط��ار توجه��ات الهيئ��ة لتفعيل
املشاريع االستثامرية القامئة أو الجديدة.
مب��دأ الالمركزي��ة يف عمل الفروع و�أهمية م�ضاعفة اجلهود
خالل الفرتة الراهنة
مدير عام فرع الهيئة بالحديدة ،عبد الله
الرئيس��ية للقيام بدورها وتسهيل
وامل�ستقبلية
عبد الباقي ،أحاط رئيس الهيئة بتقارير األداء
اإلج��راءات املطلوب��ة لتس��جيل
التفصيلي��ة ومجمل الجوان��ب املرتبطة بعمل
املشاريع االس��تثامرية ،مبا يوفر الوقت
الف��رع ،والجهود التي يبذلها باتجاه تش��جيع وجذب
والجهد عىل املس��تثمرين ،مش�يرا إىل الحرص
ع�لى تكام��ل األدوار يف األداء بني املرك��ز والفروع ،مبا االستثامرات ،واملس��ؤوليات التي يضطلع بها بالتنسيق
يخدم الغاية والهدف النهايئ املتمثل يف تشجيع وجذب مع الس��لطة املحلية باملحافظة للقي��ام باألدوار الالزمة
االس��تثامرات ،واتخ��اذ كل اإلجراءات الالزمة لتس��هيل تجاه االستثامرات املحلية أو األجنبية.
تس��جيل املش��اريع ومتابعة إنجازها وتقديم الخدمات
وأك��د أن هذه الزيارة ،التي تعت�بر األوىل لرئيس هيئة
الالحق��ة يف إطار املهام واالختصاص��ات املنوطة بالهيئة اس��تثامر ،ستعطي دافعا إيجابيا لتنمية وتطوير العمل،
وفقا للترشيعات والقوانني النافذة.
منوه��ا إىل ح��رص رئي��س الهيئ��ة عىل تلم��س هموم
وأشاد الدكتور يحيى صالح باألداء الناجح لفرع الهيئة ومش��اكل الفرع وتوجيهاته بالعمل عىل حلها وتحسني
يف الحدي��دة ،وأهمي��ة مضاعفة الجهود خ�لال الفرتة مرافق العمل بها ،ما سيسهم يف رفع وترية العمل خالل
الراهنة واملس��تقبلية ،والتنس��يق الفاعل مع الس��لطة الفرتة القادمة.
العدد ،6يناير -مارس 2015
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حثهم على اال�ضطالع بدورهم يف العملية التنموية..

رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار يلتقي القطاع اخلا�ص
وغرفة جتارة و�صناعة احلديدة

التق��ى رئي��س الهيئ��ة العامة لالس��تثامر ،الدكتور
يحيى صالح محسن ،يف إطار زيارته ملحافظة الحديدة،
مبجل��س إدارة الغرف��ة التجاري��ة والصناعي��ة وممثيل
القطاع الخاص باملحافظة.
جرى خالل اللقاء مناقشة الدور االستثامري والتنموي
للقط��اع الخاص يف الحديدة ،وت��داول املقرتحات حول
الوس��ائل املثىل ملضاعف��ة هذا ال��دور ،وآليات تفعيل
التنسيق مع الهيئة العامة لالستثامر وفرعها باملحافظة
للتعامل مع مش��اكل وقضايا املس��تثمرين ،ومعالجتها
أوال بأول.
وح��ث رئيس الهيئة القطاع الخاص مبحافظة الحديدة
عىل االضط�لاع بدورهم يف دعم العملي��ة التنموية يف
املحافظ��ة ،مش�يرا إىل أهمية دور القط��اع الخاص يف
دع��م العملية التنموية ،من خالل تعزيز االس��تثامرات
والتوسع يف بناء املشاريع االقتصادية.
وأوض��ح أن تش��جيع االس��تثامرات انعك��س بصورة
إيجابية عىل املش��اريع الصناعي��ة والتجارية ،الفتا إىل
جهود الهيئة يف ترويج وجذب وتس��هيل االس��تثامرات
يف اليمن ،وحرصها عىل تفعيل دورها يف مساعدة وحل
مشاكل املستثمرين.
وأك��د الدكتور يحيى صالح أنه س��يتم تجاوز جوانب
القصور القامئ��ة يف قانون االس��تثامر النافذ ،من خالل
م�شروع القانون الجديد املنص��وص عليه واملقر ضمن

مخرج��ات مؤمتر الحوار الوطن��ي ،والذي أعدته الهيئة
مبشاركة جميع األطراف املعنية وخاصة القطاع الخاص،
وذلك لتش��جيع رؤوس األم��وال املحلية واألجنبية عىل
تنفيذ املزيد من املش��اريع االس��تثامرية ،وتقديم مزايا
وحواف��ز تنافس��ية تلبي مطالب املس��تثمرين ،يف ظل
التنافس اإلقليمي الحاد عىل جذب االستثامرات.
ولف��ت إىل أن الهيئ��ة س��تتعامل بش��كل ج��اد م��ع
املقرتح��ات التي طرحت يف ه��ذا االجتامع ،مبا يف ذلك

مناق�شة ال�صعوبات التي تواجه تنفيذ
امل�شاريع اال�ستثمارية مع حمافظ احلديدة
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من��ح صالحيات كاملة لفرعه��ا يف الحديدة لحل قضايا
املستثمرين.
وكان نائب رئيس الغرف��ة التجارية والصناعية ،أحمد
جازم سعيد ،وعضو مجلس إدارة الغرفة ،أحمد شامخ،
اس��تعرضا أهم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص،
مؤكدين رضورة منح صالحيات لفرع الحديدة للبت يف
املشكالت املتعلقة بالجامرك والتعامل مع املستثمرين
وحل قضاياهم.
ناق�ش رئيس الهيئة العامة لالس��تثامر ،الدكتور
يحيى صالح محس��ن ،مع محافظ الحديدة ،حسن
أحم��د هي��ج ،الصعوب��ات التي تواجه املش��اريع
االستثامرية باملحافظة ،واملعالجات الالزمة لها.
وأش��اد رئي��س الهيئة ب��دور الس��لطة املحلية يف
تش��جيع االس��تثامر ،الفتا إىل أهمية بل��ورة اتفاق
التع��اون املربم بني هيئة االس��تثامر وهيئة األرايض
للح��د م��ن التالع��ب ب��األرايض ودعم املش��اريع
االستثامرية الجادة.
وأوض��ح أن الحدي��دة تحتل الص��دارة من حيث
حجم الفرص واملقومات االستثامرية ،الفتا إىل دور
املحافظة يف دعم االقتصاد الوطني.
فيام أكد محافظ الحديدة حرص الس��لطة املحلية
عىل تشجيع االستثامر وتنمية املشاريع االستثامرية،
من خ�لال تذليل الصعوبات وتقديم التس��هيالت
للمس��تثمرين ،مبا يسهم يف رفد املحافظة اقتصاديا
وصناعيا وتشغيل املزيد من األيدي العاملة.

بدء املرحلة الثانية من م�شروع جممع �إنتاج امللح مبديرية ال�صليف العام اجلاري
�أعلن 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 لالس��تثامر
الدكتور يحيى صالح محس��ن للمجم��ع ،أن تكاليف
املرحلة بلغت مليارا و 200مليون ريال ،وينتج حاليا
 80طنا يف اليوم من مادة امللح.
وقدم القبان لرئيس الهيئة رشحا حول عمل املجمع
وما تتميز به منطقة الصليف من توافر كميات كبرية
من املل��ح الصخري ،متطرقا إىل مراح��ل إنتاج امللح،
حيث مير عرب املنجم ثم الغسيل إىل املطاحن ويصبح
بعد ذلك مهيأ لالستهالك.
وتقدر دراس��ات علمية كمية االحتياطي من صخور
املل��ح يف منطق��ة الصليف بح��وايل  115مليون طن
لعم��ق  80مرتا .وأظهرت نتائ��ج التحاليل الكيميائية
لرواس��ب ملح الصلي��ف أن نقاءه يص��ل إىل ،98%
وهذه النسبة مناسبة لتداول هذا املنتج لالستهالك.
وتتواجد أيضا رواس��ب امللح يف منطقة "جبل قمة"،
الواقع��ة عىل بعد  37ك��م رشق الصليف ،عىل هيئة
قبة ملحية قدرت مساحتها بحوايل  2كيلومرتا مربعا،
وتقدر االحتياطيات يف هذه املنطقة من الخام الذي
يش��به رواسب ملح الصليف من حيث بيئة الرتسيب
والخصائص الفيزيائية بحوايل  150مليون طن.
كام توجد يف منطقة اللحية ،الواقعة عىل بعد  97كم
شامل رشق الصليف ،رواسب امللح ،التي تقدر مباليني
األطنان بدرجة نقاء ترتاوح بني .98% – 96
يشار إىل أن اليمن تختزن احتياطيا كبريا من خامات
وأش��ار إىل أن الحدي��دة متتل��ك مقوم��ات
اس��تثامرية وتجاري��ة يف مختل��ف املج��االت،
وتس��تلزم التعاون مع القطاع الخ��اص 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 االس��تثامرية،
كامليناء والرضائ��ب والج�مارك ،لتقديم املزيد
م��ن الدعم لالس��تثامرات والعم��ل عىل تجاوز
الصعوبات.
بدوره أكد مدير فرع الهيئة العامة لالس��تثامر
بالحدي��دة ،عبد الله عب��د الباقي ،الحرص عىل
تش��جيع املس��تثمرين وتعريفهم بالتسهيالت
التي مينحها القانون ،ما أس��هم يف ارتفاع حجم
االستثامرات باملحافظة.

امللح بنوعية جي��دة؛ إذ تقدر كمية
االحتياطي مبالي�ين األطنان ،يف عدد
م��ن املناط��ق ،أهمه��ا ،إضافة إىل
منطق��ة الصلي��ف :ش��بوة ،مأرب،
بيحان ،وصافر.
واطل��ع رئي��س الهيئ��ة العام��ة
لالستثامر عىل سري العملية االنتاجية
مبصن��ع إنت��اج االكي��اس املحاك��ة،
مبنطق��ة رأس عي�سى ،والذي بلغت
كلفته االستثامرية  953مليون ريال،
ويتب��ع رشكة رأس عي�سى الصناعية
املحدودة.

رئي�س الهيئة يطلع على �سري العملية
الإنتاجية مب�صنع ال�سكر ويثني على �أدائه

اطلع

رئيس الهيئة العامة لالس��تثامر ،الدكتور
يحيى صالح محس��ن ،عىل س�ير العملية اإلنتاجية
يف مصن��ع الرشكة اليمنية لتكرير الس��كر مبديرية
الصلي��ف ،الذي أنش��أته مجموع��ة رشكات هائل
سعيد أنعم بتكلفة  150مليون دوالر ،ويعترب األول
عىل مس��توى الرشق األوس��ط بحسب املواصفات
العاملية.
واس��تمع رئيس الهيئة من املس��ؤولني والفنيني يف
املصنع إىل رشح عن مراحل تكرير السكر والطرق
العلمية املتبعة وفقا للمواصفات العاملية املعتمدة
لتنقي��ة وفحص ومتابعة مادة الس��كر قبل عملية
التعبئ��ة والتصدير ،موضح�ين أن الطاقة اإلنتاجية
للمصن��ع تبلغ حالي��ا ألفا و 750طن��ا يوميا ،ويتم
تغطية الس��وق املحلية بأكرث من  ،50%وما تبقى
يتم تصديره إىل بع��ض الدول األفريقية ،الفتني إىل
أن الطاقة اإلنتاجية س��تصل إىل مليون و 320ألف
طن سنوياً بعد إنجاز املرحلة الثانية من املصنع.
وأثنى الدكتور يحيى صالح محسن ،خالل الزيارة،
عىل أداء ونش��اط مصنع السكر األول من نوعه يف

اليم��ن ،والنجاح الذي حققه منذ بدء نش��اطه يف
تقديم منتجات بج��ودة عاملية ،مؤكدا الحاجة إىل
مثل هذه املش��اريع االس��تثامرية الحيوية لتغطية
احتياج��ات الس��وق املحلي��ة م��ن مادة الس��كر
واالستفادة من الفرص املتاحة للتصدير اىل األسواق
املجاورة والخارجية االخرى.
وزار رئيس الهيئة العامة لالستثامر ،مرشوع مجمع
انتاج الصناع��ات الغذائية املس��جل التابع لرشكة
االلبان واألغذي��ة الوطنية ،الج��اري تنفيذه حاليا
باملنطق��ة الصناعية بالحديدة بتكلفة اس��تثامرية
تبل��غ  23ملي��ار و 283مليون ري��ال ،حيث اطلع
عىل مس��توى االنجاز يف تنفيذ املرشوع ،واس��تمع
م��ن القامئني عليه اىل رشح حول مكوناته والجهود
املبذولة الستكامل تنفيذه.
كام اطلع عىل سري العمل واالنتاج يف مصنع انتاج
املي��اه املعدنية لرشكة ش��مالن للصناعة املحدودة
مبديرية املراوع��ة ،والبالغ تكلفته االس��تثامرية 3
مليار و 934مليون ريال.
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رئي�س هيئة اال�ستثمار يطلع على
م�شروع تو�سعة م�صنع �أ�سمنت باجل
وجتهيز اخلط الإنتاجي اجلديد

قام

رئيس الهيئة العامة لالس��تثامر ،الدكتور
يحيى صالح محس��ن ،بزيارة إىل مصنع أس��منت
باجل ،اطلع خاللها عىل مرشوع توس��عة املصنع،
والخط اإلنتاجي الجديد الذي أصبح ش��به جاهز
للتش��غيل ،حيث وصلت نس��بة اإلنجاز فيه إىل
.98%
ويهدف مرشوع الخط اإلنتاجي الجديد ،البالغة
تكلفت��ه  129ملي��ون دوالر ،إىل رف��ع الطاق��ة
اإلنتاجي��ة للمصنع لتص��ل إىل مليون ومائة ألف
طن يف السنة.
واطل��ع رئيس الهيئة ،م��ن املدير املايل واإلداري
باملصن��ع عبده ع��زي ،عىل املراح��ل التي مر بها
مرشوع التوسعة ملصنع اإلسمنت الذي يستوعب
 800عامل ،وال��ذي تنفذه رشكة صينية ،مبينا أن
نسبة اإلنجاز يف خط اإلنتاج الجديد للمصنع بلغ
 ،98%وس��ينتج  850ألف طن س��نويا ،من خام
الكلينكر االسمنت البورتالندي ،وفقا للمواصفات
واملقاييس العاملية ،يف حني تبلغ الطاقة اإلنتاجية
للخط القديم حالياً نحو  170ألف طن سنوياً.
وتعم��ل الرشك��ة الصيني��ة عىل تطوي��ر الخط
اإلنتاج��ي القدي��م لرف��ع إنتاج��ه إىل  250ألف
طن س��نويا ،بعد أن أجرت دراسات تحويله من
الطريق��ة الرطب��ة إىل الطريقة القدمي��ة ،إلنتاج
اإلس��منت األبيض ،وسيكون أول مصنع من نوعه
يف اليم��ن ينتج نحو  50ألف طن نوع أس��منت
20
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رئي�س الهيئة ي�شيد بتجربة
م�ستثمر �سعودي يف �إن�شاء
مزرعة بالطاقة ال�شم�سية
يف احلديدة
�أ�شاد

رئيس الهيئة العامة لالس��تثامر ،الدكتور يحيى
صالح محس��ن ،بالتجربة املتميزة إلنش��اء مزرعة لإلنتاج
أبيض مقاوم للس��ولفات واألمالح ،فيام س��تكون
النبايت والحيواين تعمل بالطاقة الشمس��ية ،باعتبارها من
الكمي��ة الباقي��ة ،املقدرة بـ 200أل��ف طن ،من
أفضل البدائ��ل املجدية وقليلة التكلف��ة ،والتي تنعكس
أسمنت خام الكلينكر االسمنت البورتالندي.
إيجاب��ا عىل زي��ادة العوائ��د االس��تثامرية ،وتدعم اتجاه
وح��ث رئي��س الهيئ��ة العامة لالس��تثامر عىل
الدولة يف تشجيع استخدام الطاقة النظيفة واآلمنة.
الترسيع بتشغيل الخط اإلنتاجي الجديد يف أقرب
وأع��رب رئي��س الهيئة ،خ�لال زيارت��ه ملزرع��ة اإلنتاج
وق��ت ممكن ،وتج��اوز أية عوائ��ق أو صعوبات
النبايت والحيواين التي تعمل بالطاقة الشمس��ية ،والتابعة
تعرتض التش��غيل الكامل للمصنع ،منوها بالدور
للمستثمر السعودي احمد رساج بنون ،عن ثقته بالنجاح
االقتصادي ال��ذي لعبه املصنع ،وم��ا يعول عليه
الكب�ير الذي س��يحققه هذا امل�شروع ،يف تعزيز إنتاجية
بعد تش��غيل خط اإلنتاج الجديد ،الذي س��تبلغ
املحاصي��ل الزراعية والتقليل من االنبعاثات البيئية ،فضال
طاقت��ه اإلنتاجي��ة  850ألف طن س��نوياً
عن فوائده يف خفض التكاليف التشغيلية إىل أقل
م��ن االس��منت البورتالن��دي ،يف
مس��توى ،مؤكدا دعم مثل هذه املش��اريع
م�شروع
تكلفة
بلغت
رف��د االقتصاد الوطن��ي وتغطية
التي تس��تخدم مضخات للمياه بالطاقة
ال�سعودي
امل�ستثمر
احتياج��ات الس��وق من هذه
الشمسية.
مليون دوالر ،وت�صل
املادة.
وبلغ��ت تكلف��ة مرشوع املس��تثمر
م�ساحة املزرعة ،التي تنتج
الس��عودي ملي��ون دوالر .وتص��ل
وش��دد الدكتور يحيى صالح
املاجنا والتني والنخيل
مس��احة املزرعة ،التي تنت��ج املانجا
ع�لى رضورة اضطالع الجميع والأعالف وحليب الأبقار،
والت�ين والنخي��ل واألع�لاف وحليب
مبس��ؤولياتهم والعم��ل بروح
�إلى �أكرث من
األبقار ،إىل أكرث من 150معادا.
الفري��ق الواحد إلنج��اح مصنع
 150معادا
كام اطل��ع رئيس الهيئة عىل س�ير العملية
أس��منت باج��ل ،ال��ذي ميث��ل بداية
االنتاجي��ة مبصن��ع إنتاج األع�لاف ،التاب��ع لرشكة
مرحلة صناعة األسمنت الوطنية منذ إنشائه
فيدمك��س اليم��ن لألعالف املح��دودة ،والبال��غ تكلفته
يف العام 1973م.
االستثامرية حوايل مليار و 649مليون ريال.
راف��ق رئي��س الهيئ��ة العامة لالس��تثامر ،خالل
وتفقد الدكتور يحيى صالح محسن سري العمل يف تنفيذ
الزي��ارة إىل محافظ��ة الحديدة ،رئي��س املكتب
مرشوع مصنع انتاج االع�لاف بتكلفة مليار و 193مليون
الفن��ي بالهيئة ،املهندس محمد مرش��د الكهالين،
ريال ،للمستثمر عىل عبدالله هبه.
ومدير العالقات العامة ،عبد الرحمن إسحاق.

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

اهتمام دولي باالستثمار في احلديدة

محافظة الحدي��دة ،منذ مطل��ع العام
الج��اري ،زي��ارات مكثفة لوف��ود اس��تثامرية دولية،
الستكشاف فرص االستثامر الواعدة يف املحافظة.
حي��ث عرب وفد اس��تثامري رويس زار املحافظة ،نهاية
يناير املايض ،برئاس��ة ليوين ديس��اييس ،عن رغبة رجال
املال واألعامل الروس باالس��تثامر يف القطاع السميك يف
اليمن؛ كونه من القطاعات االقتصادية الواعدة.
وناقش الوفد مع محافظ الحديدة ،حسن أحمد الهيج،
س��بل تش��جيع املس��تثمرين والرشكات الروسية عىل
االس��تثامر يف اليمن عموم��ا ،ومحافظة الحديدة بوجه
خاص ،واالس��تفادة من الفرص االستثامرية الواعدة يف
مختلف القطاعات.
ويف اللق��اء أك��د املحافظ اس��تعداد قي��ادة املحافظة
لتقديم التس��هيالت والدعم الالزم للمستثمرين الروس
وغريهم ،مبا يس��هم يف تحريك عجلة النمو االقتصادي
وتوفري فرص عمل للشباب.
فيام اس��تعرض نائب رئي��س مجلس إدارة مؤسس��ة
موان��ئ البحر األحمر ،القبطان ج�مال عايش ،مرشوع

توس��يع ميناء الحديدة ،وتعميق القناة املالحية ،وبناء
رصيف جديد للحاويات بطول  600مرت وعمق  12مرتا
بتكلفة  300مليون دوالر.
وأوضح عايش أن املرشوع يش��مل أيضا إنشاء حوض
استدارة جديد بعمق  12مرتا وقطر  500مرت ،باإلضافة
إىل س��احات خرسانية للحاويات مبساحة  200ألف مرت
مربع وطريق أسفلتي جديد بطول  1100مرت.
ك�ما اطل��ع الوفد االس��تثامري ال��رويس ،أثن��اء لقائه
وكي��ل وزارة الرثوة الس��مكية لقط��اع خدمات اإلنتاج
والتس��ويق ،غازي لحمر ،عىل أهم الفرص االستثامرية
يف املج��ال الس��ميك ،ومن أهمها االس��تزراع الس��ميك
والتصنيع والتحضري لألس�ماك واألحي��اء البحرية ،وكذا
االصطياد يف األعامق.
وأكد رئيس الوفد أهمي��ة تطوير عالقات التعاون بني
البلدين يف املجال الس��ميك ،ك��ون اليمن متتلك رشيطا
س��احليا طويال ،مش�يرا إىل رغبة رج��ال املال واألعامل
الروس باالس��تثامر يف القطاع الس��ميك يف اليمن ،كونه
من القطاعات االقتصادية الواعدة.

بحث �إمكانية تعزيز اال�ستثمارات الكورية باحلديدة
بح��ث

محاف��ظ الحديدة ،حس��ن الهيج،
وأكد حرص قيادة السلطة املحلية عىل تذليل جميع
مع الس��فري الكوري لدى اليمن ،يل يونج
املعوقات أمام االس��تثامرات الكورية ،وتقديم
هو ،خ�لال زيارت��ه للمحافظ��ة (10
الدعم والتعاون لتعزيز فرص االس��تثامرات
فرباير) ،إمكانية تعزيز االس��تثامرات
لرجال األعامل الكوريني يف املحافظة.
الكوري��ة باملحافظ��ة يف مج��االت
م��ن جانبه أوضح الس��فري الك��وري أن
التعلي��م األكادميي والقطاع التجاري
زيارت��ه للحدي��دة تأيت به��دف التواصل
باملشاريع
واالقتصادي ودعم النهوض
مع الرشكات الكوري��ة لدعم املحافظة يف
االستثامرية يف املحافظة.
مختلف املجاالت واملش��اريع االس��تثامرية،
واس��تعرض املحافظ املقومات االستثامرية
الفتا إىل أن الزيارة القادمة ستكون بصحبة عدد
التي متتاز بها املحافظة يف املجاالت الزراعية والصناعية من املس��تثمرين الكوريني للتعرف ع�لى حجم الفرص
االستثامرية باملحافظة.
والسمكية واالمتيازات املمنوحة للمستثمرين.

�سفري هولندا:
�سنحث ال�شركات الهولندية
على اال�ستثمار يف احلديدة
قال

س��فري هولن��دا لدى اليم��ن ،الدريك خري
فلري ،إنه س��يحث الرشكات الهولندية عىل االستثامر
مبحافظة الحديدة ،لالس��تفادة م��ن الفرص الواعدة
التي متتلكها.
ولف��ت الس��فري الهولندي ،خالل زيارت��ه ملحافظة
الحدي��دة ( 19يناي��ر) ،إىل أن بالده س��تعمل عىل
تطوير وتوسعة ميناء الحديدة.
وناقش الس��فري الهولن��دي مع محاف��ظ الحديدة
حس��ن الهي��ج ،املزايا والف��رص االس��تثامرية التي
تتميز بها املحافظة يف املجاالت الزراعية والسمكية
والصناعية والسياحية واالقتصادية.
وأش��اد املحاف��ظ بالعالق��ات الوثيقة ب�ين اليمن
وهولندا ،وما تقدمه هولندا لبالدنا من دعم يف كافة
املج��االت ،وخاصة م��ا تقدمه يف الجان��ب الزراعي
امل��ايئ ملحافظة الحدي��دة التي متتل��ك العديد من
املميزات االقتصادية والسياحية والزراعية والسمكية
الكبرية التي ما تزال غري مس��تغلة استثامريا ،ومنها
املنطق��ة الصناعية التي أصبحت جاهزة الس��تقبال
االس��تثامرات فيها ،مش�يرا إىل أن قي��ادة املحافظة
ترحب بالرشكات االستثامرية الهولندية وستمنحهم
كامل الرعاية والدعم.
واطلع الس��فري الهولندي ،خ�لال زيارته للحديدة،
عىل املش��اريع التي تنفذها منظم��ة الفاو ،بتمويل
من الس��فارة ،يف القطاع الزراع��ي واملياه ،والتعرف
عىل حوض تهامة امل��ايئ ومنظومة الري بوادي مور
وميناء الحديدة االسرتاتيجي ومرشوع دعم منتجي
الحليب بالحديدة ،إىل جانب زيارة مصانع الحليب
الخاصة.
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حقيب ــة االستثم ــار

نـ ــاقش ــت خطـت ـهـ ــا الــمستقبل ـيـ ــة وأجن ــدة إق ــلي ـمـ ـي ــة لنـ ـم ــو شامــل..

رئي�س قطاع الرتويج ي�شارك يف اجتماع جلنة ت�سيري مبادرة اال�ستثمار بباري�س
�شارك��ت الهيئة العام ��ة لال�ستثمار ،ممثلة برئي� ��س قطاع الرتويج
ومنا�ص ��رة ال�سيا�سات ،املهند�س حممد �أحمد ح�سني ،يف اجتماع جلنة
ت�سيري مبادرة اال�ستثمار واحلكامة الر�شيدة خلدمة التنمية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقت�صادية،
والذي عقد يف مقر املنظمة بالعا�صمة الفرن�سية باري�س ،خالل الفرتة
 4-5فرباير املا�ضي.
وه ��دف االجتم ��اع ،ال ��ذي انعقد حت ��ت �شعار "�أجن ��دة �إقليمي ��ة لنمو
�شام ��ل ،خل ��ق فر�ص عم ��ل وبن ��اء الثقة"� ،إل ��ى و�ضع خط ��ة م�ستقبلية
ملبادرة احلكامة واال�ستثمار ،وتطوير ال�سيا�سات يف هذا اجلانب ،بغية
بناء اقت�ص ��اد قوي يلبي حاجيات ومتطلب ��ات املجتمعات بدول ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا (املينا).
و�ش ��ارك يف االجتم ��اع نائ ��ب �أم�ي�ن ع ��ام منظم ��ة التع ��اون والتنمي ��ة
االقت�صادي ��ة ( ،)OCDEولي ��ام دانفر� ��س ،والوزير املنت ��دب املكلف
بالوظيف ��ة العمومي ��ة وحتدي ��ث الإدارة باململك ��ة املغربي ��ة  -الرئي� ��س
امل�ش ��ارك لربنام ��ج منظمة التع ��اون االقت�ص ��ادي والتنمي ��ة للحكامة
لل�ش ��رق الأو�س ��ط و�شم ��ال �أفريقي ��ا ،حمم ��د مبدي ��ع ،و�أع�ض ��اء جلنة
الإ�ش ��راف على املب ��ادرة ،وممثلون من خمتلف ال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية وهيئات ووكاالت الرتويج لال�ستثمار يف دول ال�شرق الأو�سط
و�شم ��ال �أفريقي ��ا وال ��دول الأع�ض ��اء يف منظم ��ة ( ،)OCDEوممثلو
القط ��اع اخلا� ��ص واملجتم ��ع امل ��دين وخ�ب�راء وخمت�صون م ��ن الدول
واملنظمات املعنية.
ويف الكلم ��ة االفتتاحي ��ة� ،أكد حممد مبديع �أهمي ��ة الرتكيز على البعد
الإقليم ��ي للمب ��ادرة؛ وذلك لأج ��ل تدعيم تنا�سق واندم ��اج ال�سيا�سات
الإ�صالحي ��ة لل ��دول العربي ��ة ،من خ�ل�ال مقارب ��ة �إقليمية تق ��وم على
منه ��اج منظمة التعاون والتنمي ��ة االقت�صادية ،التي جنحت يف حتقيق
اندماج �سيا�سي واقت�ص ��ادي لأع�ضائها ،ال�سيما و�أن من بني الأهداف
الأ�سا�سية للمبادرة حتقيق اندماج �إقليمي ودويل ملنطقة املينا.
تخلل االجتم ��اع جل�سات عم ��ل وحما�ضرات حول التنمي ��ة واال�ستثمار
واحلكامة الر�شيدة� ،إ�ضافة �إلى الأجندة الإقليمية للنمو ال�شامل خللق
فر�ص عمل وبناء الثقة.
وخ�ص�ص ��ت جل�س ��ة "م�صن ��ع �أف ��كار" ،الت ��ي ر�أ�سته ��ا رئي� ��س برنامج
اال�ستثم ��ار ل�ش� ��ؤون �سكرتارية العالق ��ات الدولية يف منظم ��ة التعاون
االقت�ص ��ادي والتنمي ��ة  -ال�ش ��رق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقي ��ا ،ال�سيدة
نيكوال كا�شيه ،حول "�سيا�سات �شاملة لل�شباب من اجلن�سني يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا".
ومت فيه ��ا تق ��دمي عدد م ��ن املحا�ض ��رات املتعلق ��ة ب ��دور ال�شباب من
اجلن�سني يف عملية التنمية.
وت ��وزع امل�شارك ��ون يف االجتماع على جمموعات عم ��ل �شارك فيها من
اليم ��ن رئي� ��س قط ��اع الرتويج ومنا�ص ��رة ال�سيا�س ��ات بالهيئ ��ة العامة
لال�ستثم ��ار ،املهند� ��س حمم ��د �أحم ��د ح�س�ي�ن ،وبح�ضور وكي ��ل وزارة
التخطيط والتعاون الدويل ل�ش�ؤون الدرا�سات والتوقعات االقت�صادية،
الدكتور حممد احلاوري ،ورئي�س الهيئة العليا للرقابة على املناق�صات
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واملزاي ��دات ،عبد املل ��ك العر�شي ،والقائمة ب�أعم ��ال �سفارة بالدنا يف
باري�س ،وعدد من املخت�صني يف ال�سفارة.
وناق�ش ��ت املجموع ��ة التي �شاركت فيه ��ا اليمن موا�ضي ��ع تتعلق بتعزيز
الثقة بني احلكومات وال�شباب واملر�أة من �أجل متكينهما من امل�ساهمة
احلقيقي ��ة يف التنمية االقت�صادية ،واجلوان ��ب املت�صلة بهذا املو�ضوع،
والتي مت تبادل الآراء ووجهات النظر املختلفة حولها.
وا�ستعر� ��ض االجتم ��اع اال�ستنتاج ��ات الت ��ي تو�صلت �إليه ��ا جمموعات
العم ��ل ،والتو�صي ��ات املطروحة ،والت ��ي �سيتم �صياغته ��ا ب�شكل نهائي
لتك ��ون �أح ��د املخرج ��ات الرئي�سية له ��ذا اللقاء ،من �أج ��ل العمل على
تنفيذه ��ا لتحقي ��ق الركي ��زة املتعلقة ب ��دور ال�شب ��اب وامل ��ر�أة يف �إطار
الربنامج اال�ستثماري للمبادرة واملتعلق بت�شجيع اال�ستثمار والتنمية يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وا�ستعر�ض ��ت اجلل�س ��ة الرئي�سي ��ة مو�ض ��وع تعزي ��ز احل ��وار والتكامل
الإقليم ��ي .ويف هذه اجلل�سة مت ت�سليط ال�ضوء على كون منطقة ال�شرق
الأو�س ��ط و�شم ��ال �أفريقيا حتت ��اج -يف �سي ��اق احلكام ��ة االقت�صادية
العاملي ��ة -لتعزي ��ز التكام ��ل االقت�ص ��ادي الإقليم ��ي عل ��ى خمتل ��ف
امل�ستوي ��ات ،حيث يوف ��ر حت�سني ه ��ذا التكامل بني اقت�ص ��ادات بلدان
املنطق ��ة �إمكانات كب�ي�رة للتنمي ��ة االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة .ولكن
التكامل االقت�صادي الإقليمي يتطلب توافق ًا م�ؤ�س�سي ًا وقانوني ًا بني دول
املنطقة ،ويلعب االنفتاح وال�شفافي ��ة وتبادل املعلومات دور ًا رئي�سي ًا يف
هذا االجتاه.
و�أك ��د امل�شارك ��ون �أن ح ��وار ال�سيا�سات املتعدد الأط ��راف يبقى �شرط ًا
م�سبق� � ًا لتحقيق التكامل االقت�صادي ،كما تربز جتربة منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية خالل ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية.
ونوه ��وا مبا تلعبه مبادرة ال�شرق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقيا -التي ي�أتي
االحتف ��اء بالعق ��د الأول من �إطالقه ��ا يف �أجندة ه ��ذا االجتماع الهام
للع ��ام احل ��ايل يف مدينة باري�س -م ��ن دور متزايد لدع ��م �إن�شاء �أطر
ال�سيا�س ��ات امل�شرتكة ،التي ت�سعى لتكامل وتفاعل �أف�ضل مع االقت�صاد
العاملي ،مما يعزز الفر�ص االقت�صادية والتقدم االجتماعي.
وتب ��ادل امل�شاركون خرباتهم فيما يتعلق بالفر�ص والعقبات التي حتول
دون و�ض ��ع معايري حكام ��ة م�شرتكة ،و�أطر ا�ستثم ��ار ،وو�سائل ملواجهة
حتديات مثل مو�ضوع الن�ساء و�إدراج ال�شباب.

ناق�شت املجموعة التي �شاركت فيها اليمن
موا�ضيع تتعلق بتعزيز الثقة بني احلكومات
وال�شباب واملر�أة من �أجل متكينهما من امل�ساهمة
احلقيقية يف التنمية االقت�صادية ،واجلوانب
املت�صلة بهذا املو�ضوع ،والتي مت تبادل الآراء
ووجهات النظر املختلفة حولها

كم ��ا تناول ��وا �أهمي ��ة تعزي ��ز الأن�شطة وال�شب ��كات عل ��ى امل�ستوى دون
الإقليم ��ي (�شمال �أفريقي ��ا وامل�شرق العربي ،واخللي ��ج) ،ا�ستناد ًا �إلى
م�ساهم ��ات ال�ش ��ركاء اال�سرتاتيجي�ي�ن للمب ��ادرة الذين يلعب ��ون دور ًا
رئي�سي ًا يف عملية التكامل الإقليمي ،مبا يف ذلك جامعة الدول العربية،
االحت ��اد من �أج ��ل املتو�سط ،وجمل� ��س التعاون اخلليج ��ي� ،إ�ضافة �إلى
م�ساهمة �شراكة دوفيل لعملية التحول يف املنطقة.
و�إل ��ى جل�سات خا�صة بربام ��ج احلكامة واال�ستثم ��ار ،مت عقد جل�سات
متوازي ��ة لتق ��دمي تقاري ��ر تخ� ��ص تنفيذ الإج ��راءات املتف ��ق عليها يف
االجتم ��اع الأخ�ي�ر للفري ��ق التوجيه ��ي يف ع ��ام  ،2013وا�ستنتاج ��ات
اجتماعات جمموعات العمل و�شبكات الربناجمني.
كم ��ا مت تخ�صي�ص جل�سات ملناق�شة ماهي ��ة الإجنازات الأخرية وت�أثري
برنام ��ج احلكام ��ة .ويف ه ��ذا ال�سي ��اق مت الت�أكيد �أهمي ��ة الثقة لنجاح
العدي ��د م ��ن �سيا�س ��ات احلكوم ��ة والإ�صالح ��ات ،كمو�ض ��وع رئي�س ��ي
لربنام ��ج احلكامة بال�شرق الأو�س ��ط و�شمال �أفريقي ��ا ملنظمة التعاون
االقت�ص ��ادي والتنمية ،حيث تلقى دور الثق ��ة اعرتاف ًا وا�سع النطاق يف
جميع الأن�شطة الإقليمية للمبادرة.
وناق�شت هذه الدورة الإجنازات الك�ب�رى ،والآثار والدرو�س امل�ستفادة
من احلوار الإقليمي والتقارير ،والأن�شطة التدريبية الإقليمية لربنامج
احلكامة باملنظمة .كما خ�ص�صت جل�سة �أي�ض ًا ملناق�شة ماهية مطالب
املواطنني واحلكومات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وتط ��رق االجتماع �إل ��ى برنامج العم ��ل و�أولويات برنام ��ج احلكامة يف
ال�ش ��رق الأو�س ��ط و�شمال �أفريقي ��ا لعام  ،2015كما �سيق ��وم املندوبون
بالتخطي ��ط لوالية املب ��ادرة الرابع ��ة ( )2020-2016كخارطة طريق،
وبالت ��ايل توف�ي�ر توجيهات قيم ��ة لكيفية توفري الدع ��م للحكومات من
طرف برنامج احلكامة من �أجل حتقيق فعال لهذه املطالب.
ويف جل�س ��ة العم ��ل املخ�ص�صة لربنام ��ج اال�ستثمار بال�ش ��رق الأو�سط
و�شم ��ال �أفريقي ��ا ملنظمة التع ��اون والتنمي ��ة االقت�صادي ��ة ،مت ت�سليط
ال�ضوء على الإجن ��ازات الرئي�سية لربنام ��ج اال�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�ضوء على
حتفي ��ز اال�ستثمار وحت�سني �أمنه ،بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع ريادة الأعمال
وامل�شاري ��ع ال�صغرية واملتو�سط ��ة ،وتعزيز النزاه ��ة بالأعمال وحكامة
ال�شركات ،وتعزيز االندماج االقت�صادي للمر�أة.
جت ��در الإ�شارة �إل ��ى �أنه يف �إطار تخطيط ما بع ��د ( 2015مو�ضوعات
و�أن�شطة نا�شئة لربنامج اال�ستثمار) ،مت تقدمي عر�ض موجز للتطورات
الإقليمي ��ة الراهن ��ة يف ال�سي ��اق االقت�ص ��ادي العامل ��ي .وق ��د نوق�ش ��ت
الأولوي ��ات الرئي�سي ��ة لربنام ��ج اال�ستثمار يف ال�ش ��رق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.
ويف اجلل�س ��ة العامة اخلتامية امل�شرتك ��ة ،مت االتفاق على و�ضع خارطة
طريق للتنمي ��ة امل�ستقبلي ��ة ملب ��ادرة ( ،)OECD-MENAحيث وافق
امل�شاركون على اخلطوات التالية التي يتعني اتخاذها واقرتاح جمموعة
من الأولويات على املدى الطويل للمرحلة الرابعة من املبادرة.

عقد من األداء اإليجابي
ملبادرة االستثمار واحلكامة الرشيدة
الـمهند�س/مـحمـد �أحمـد ح�سيـن  -رئيـ�س قطـاع الـرتويج ومنا�صـرة ال�سيـا�سـات

بحث التعاون بني الهيئة العامة
لال�ستثمار ومنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية
مين  - investخاص

التق��ى رئي��س قط��اع الرتوي��ج ومن��ارصة
السياس��ات بالهيئة العامة لالس��تثامر ،املهندس
محمد أحمد حس�ين ،عىل هامش مش��اركته يف
اجت�ماع لجنة تس��يري مبادرة االس��تثامر ،رئيس
الربنامج االس��تثامري يف (،)MENA - OECD
السيدة نيكوال اهلرمان كوشيه ،والسيدة /ماري
استييل ري ،مختصة رئيسية يف الربنامج.
وج��رى خ�لال اللقاء بح��ث أوج��ه الدعم
املطلوب��ة من املنظمة للهيئة العامة لالس��تثامر
في�ما يتعلق بإنج��از عدد من األط��ر القانونية
والترشيعية ،منها إعداد مرشوع قانون استثامر
جدي��د ،ومرشوع قان��ون املناط��ق االقتصادية
الخاصة ،إضافة إىل إعداد الدراس��ات القطاعية،
وتوس��يع البنى التحتية املعلوماتية لالس��تثامر،
وتعزي��ز الق��درات ملوظفي الهيئ��ة ،والخارطة
االستثامرية وغريها.
وع��رض رئي��س قط��اع الرتوي��ج ومن��ارصة
السياس��ات هذه املقرتحات أمام املش��اركني يف
الجلس��ة املخصصة لربنامج االس��تثامر بالرشق
األوسط وشامل أفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية
االقتصادي��ة ،حيث قوبل��ت بالرتحيب ،والتأكيد
عىل االستعداد للتعامل اإليجايب معها وتقديم ما
ميكن من دعم للهيئة العامة لالستثامر اليمنية.
وأش��ار رئيس ومختصو الربنامج االس��تثامري
مبنظمة التع��اون والتنمي��ة االقتصادية بتقديم
طل��ب م��ن الهيئ��ة العام��ة لالس��تثامر متهيدا
ملناقش��ته واالتفاق عليه ،لبدء اتخاذ اإلجراءات
الالحقة لتقديم الدعم واملساعدة الفنية واملالية.
يذك��ر أن تل��ك اإلج��راءات تتطل��ب حصول
املنظم��ة عىل رشيك مم��ول ،بحيث تعمل عىل
االستفادة من صندوق الدعم املخصص من قبل
صن��دوق دوفيل ( )G7لل��دول التي متر مبرحلة
انتقالية ،ومنها اليمن.

تزام��ن اجتماع جلنة ت�سي�ي�ر مبادرة اال�ستثم ��ار واحلكامة
الر�شي ��دة خلدم ��ة التنمية يف منطق ��ة ال�شرق الأو�س ��ط و�شمال
�أفريقي ��ا (املينا) ،التابعة ملنظمة التع ��اون والتنمية االقت�صادية
( ،)OECDه ��ذا الع ��ام ،م ��ع االحتف ��اء باكتمال العق ��د الأول
من ��ذ �إطالقها ع ��ام  ،2005ليكون هذا االجتم ��اع ،الذي عقد يف
العا�صمة الفرن�سية باري�س مطلع فرباير املا�ضي ،حدثا بارزا يف
م�سار وم�سرية املبادرة.
وق ��د مت �إطالق برنام ��ج اال�ستثمار يف ال�ش ��رق الأو�سط و�شمال
�أفريقي ��ا ملنظمة التع ��اون والتنمية االقت�صادي ��ة �سنة  ،2005يف
�إطار مب ��ادرة الربنامج اخلا�صة ب ��الإدارة الر�شيدة واال�ستثمار
خلدم ��ة التنمية (املبادرة) ,وذلك به ��دف النهو�ض باال�ستثمار
يف منطق ��ة ال�شرق الأو�س ��ط و�شمال �أفريقي ��ا ,حيث مت ت�صميم
الربنامج لي�سه ��م يف تهيئة الظروف املواتي ��ة للنمو االقت�صادي
امل�ست ��دام واال�ستثم ��ار يف املنطق ��ة ,وحت�سني �آف ��اق خلق فر�ص
العم ��ل ,وت�شجيع النم ��و بريادة القطاع اخلا� ��ص ,ودعم التعاون
الإقليمي.
وميكن القول ب�أن هذه املبادرة ،عرب جلنة الت�سيري والتي تعترب
اجلهاز الرئي�س للمبادرة واللجنة املعنية بتقدمي �إر�شادات �إليها،
ق ��د �شكلت ،على م ��دى الع�شر ال�سنوات املا�ضي ��ة� ،إطار ًا لتالقي
الآراء وتب ��ادل اخل�ب�رات والتجارب املتمي ��زة يف منطقة ال�شرق
الأو�س ��ط و�شمال �أفريقيا ،وكان لها �أثر �إيجابي يف م�سار حتقيق
�أهدافه ��ا وغاياتها ،بت�شجيع وج ��ذب اال�ستثمارات ،وتعزيز �أطر
التنمي ��ة ،مبا ي�ساعد على بناء اقت�صاد قوي يلبي تطلعات و�آمال
املجتمعات يف هذه الدول.
ونعت ��ز يف اليمن بكونن ��ا ممث ًال فاع ًال يف جلن ��ة ت�سيري مبادرة
اال�ستثم ��ار واحلكام ��ة الر�شيدة ،التي ت�ضم حالي ��ا  18دولة من
منطقة ال�ش ��رق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقي ��ا ،و 34دولة ع�ضوا يف
منظم ��ة التع ��اون والتنمي ��ة االقت�صادية ،وكذا منظم ��ات دولية
�أخ ��رى �شريك ��ة وداعم ��ة للمب ��ادرة ،الت ��ي تقوم عل ��ى جمموعة
م ��ن االلتزام ��ات ب�ي�ن دول املين ��ا ومنظم ��ة التع ��اون والتنمي ��ة
االقت�صادي ��ة ،ملوا�صلة الإ�صالح ��ات يف جمال احلوكمة والإدارة
الر�شيدة وحت�سني مناخ اال�ستثمار.
وتكت�س ��ب ال�شراك ��ة الت ��ي تق ��وم عليه ��ا ه ��ذه املب ��ادرة عمق ��ا
ا�سرتاتيجي ��ا لل ��دول الأع�ضاء فيه ��ا ،م�سنودة بعراق ��ة التجربة
واخل�ب�رة املرتاكمة ملنظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ،وذلك
يف اجت ��اه ال�سري يف امل�س ��ار ال�صحيح خلدم ��ة التنمية ومواجهة
ال�صعوبات التي تعرت�ضها ،من خالل تبادل اخلربات والتجارب
واال�ستف ��ادة م ��ن الدع ��م الفني ال ��ذي تقدمه لربام ��ج وخطط
الإ�صالحات يف دول املينا.
وال �ش ��ك �أن اجتم ��اع جلنة ت�سي�ي�ر املبادرة ،ال ��ذي عقد مطلع
فرباي ��ر املا�ض ��ي يف العا�صم ��ة الفرن�سية باري� ��س ،و�شاركت فيه
الهيئ ��ة العامة لال�ستثمار ،عك�س م�ست ��وى الن�ضج والتطور الذي
و�صلت �إلي ��ه مبادرة اال�ستثمار واحلكام ��ة الر�شيدة ،ومبا يجعل
منه ��ا ركيزة �أ�سا�سية يف �إيجاد احلل ��ول الناجعة للتحديات التي
تواج ��ه دولنا يف ظ ��ل الأو�ضاع الراهنة ،وبل ��ورة اال�سرتاتيجيات
الكفيل ��ة مبواجه ��ة املتغ�ي�رات الت ��ي حت ��د م ��ن جه ��ود التنمي ��ة
امل�ستدامة.
حي ��ث مت يف االجتم ��اع مناق�شة م�ش ��روع �أجن ��دة �إقليمية للنمو
ال�شام ��ل ،والذي نتوق ��ع �أن ميثل خارطة طري ��ق جديدة وحيوية

يف خل ��ق فر�ص عم ��ل وبناء الثق ��ة يف دول املينا ،ويج ��ري حاليا
العمل على �صياغة التو�صيات لو�ضع هذه الأجندة ب�شكل نهائي،
باال�ستن ��اد �إل ��ى تقارير جمموع ��ات العمل واجلل�س ��ات اخلا�صة
والعام ��ة يف ه ��ذا االجتم ��اع ،لتكون �أح ��د املخرج ��ات الرئي�سية
التي �سيت ��م العمل على تنفيذها لتحقي ��ق الركيزة املتعلقة بدور
ال�شباب واملر�أة يف �إطار الربنامج اال�ستثماري للمبادرة ،واملتعلق
بت�شجي ��ع اال�ستثم ��ار والتنمية يف �إقليم ال�ش ��رق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.
كم ��ا مت االتف ��اق عل ��ى ا�ستنتاجات احل ��دث الرئي�سي ��ة ،والتي
هدف ��ت �إل ��ى و�ض ��ع خارطة طري ��ق للتنمي ��ة امل�ستقبلي ��ة ملبادرة
( ،)OECD-MENAحي ��ث واف ��ق امل�شارك ��ون عل ��ى اخلطوات
التالي ��ة الت ��ي يتعني اتخاذها واق�ت�راح جمموعة م ��ن الأولويات
عل ��ى املدى الطويل لوالية املرحل ��ة الرابعة من املبادرة (2016-
 ،)2020كخارط ��ة طريق ،وبالتايل توفري توجيهات قيمة لكيفية
توف�ي�ر الدع ��م للحكومات من طرف برنام ��ج احلكامة من �أجل
حتقيق فعال لهذه املطالب.
كم ��ا جرى ،يف االجتم ��اع ،نقا�ش م�ستفي�ض ح ��ول �أهمية تعزيز
الأن�شطة وال�شبكات على امل�ستوى دون الإقليمي (�شمال �أفريقيا،
وامل�ش ��رق العربي واخللي ��ج) ،ا�ستناد ًا �إل ��ى م�ساهمات ال�شركاء
اال�سرتاتيجي�ي�ن للمبادرة ،الذين يلعب ��ون دور ًا رئي�سي ًا يف عملية
التكام ��ل الإقليمي ،مبا يف ذلك جامعة ال ��دول العربية ،االحتاد
م ��ن �أجل املتو�سط ،وجمل�س التعاون اخلليجي� ،إ�ضافة �إلى بحث
م�ساهمة �شراكة “دوفيل” لعملية التحول يف املنطقة.
وم ��ن امل�ؤكد �أن منطقة ال�شرق الأو�س ��ط و�شمال �أفريقيا حتتاج
لتعزي ��ز التكامل االقت�صادي الإقليمي عل ��ى خمتلف امل�ستويات،
حي ��ث يوفر حت�سني هذا التكامل ب�ي�ن اقت�صادات بلدان املنطقة
�إمكان ��ات كب�ي�رة للتنمي ��ة االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة .ويتطلب
ه ��ذا التكام ��ل توافق� � ًا م�ؤ�س�سي� � ًا وقانوني� � ًا ب�ي�ن دول املنطق ��ة،
ويلع ��ب االنفت ��اح وال�شفافية وتب ��ادل املعلوم ��ات دور ًا رئي�سي ًا يف
ه ��ذا االجتاه .ولذلك يبق ��ى حوار ال�سيا�س ��ات املتعدد الأطراف
�شرط� � ًا م�سبق ًا لتحقي ��ق التكامل االقت�ص ��ادي .كما تربز جتربة
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،خالل ال�سنوات اخلم�سني
املا�ضي ��ة .ويف �ض ��وء ذل ��ك وبن ��ا ًء عل ��ى ع ��دة عقود م ��ن خربة
املنظم ��ة ،تلعب مب ��ادرة ال�ش ��رق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقيا دور ًا
متزاي ��د ًا لدع ��م �إن�شاء �أط ��ر ال�سيا�سات امل�شرتك ��ة ،التي ت�سعى
لتكامل وتفاع ��ل �أف�ضل مع االقت�صاد العاملي ،مما يعزز الفر�ص
االقت�صادية والتقدم االجتماعي.
وبين ��ت املب ��ادرة ،خ�ل�ال م�سارها ط ��وال الع�شر ال�سن ��وات� ،أن
تقا�سم التجارب املتميزة يف جمال اال�ستثمار واحلوكمة والإدارة
الر�شي ��دة �أمر هام وال غنى عنه� ،س ��وا ًء بيننا كدول املينا� ،أو مع
�شركائنا يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية� ،إذا كنا نتطلع
فع�ل�ا للم�ضي يف تطوير هذا التعاون والدفع بهذه ال�شراكة قدما
�إلى �أفق مزدهر ي�ستجيب لآمالنا وطموحاتنا.
ويف ه ��ذا ال�سياق ،يتطلع امل�شاركون يف ه ��ذا االجتماع بكل ثقة
�إلى �صياغة خارطة الطري ��ق والأجندة الإقليمية ملخرجات هذا
االجتم ��اع ،لتحقيق النمو ال�شامل وخل ��ق فر�ص عمل وبناء الثقة
يف بلدانن ��ا ،مبا م ��ن �ش�أنه تقوية �شروط وعوام ��ل جناح م�سرية
ه ��ذه املبادرة الرائ ��دة ،والو�صول بها �إلى حتقي ��ق كافة غاياتها
ومقا�صدها.
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بـروف ــاي ــل
كان وال يزال عنوان الس��ياحة اليمنية ورائدها املتميز ،وقدم
لها الكثري ،بجهود اس��تثنائية وعمل دؤوب لجذب وتش��جيع
السياحة الداخلية والخارجية ،حيث بدأ بتأسيس أوىل رشكات
مجموع��ة "العاملية" يف عام  ،1983كوكالة س��فر متواضعة يف
صنع��اء ،ليبث فيها من مهارات��ه وخرباته وتفانيه
يف عمله الجاد روح النجاح والتميز كعادته
دامئا ،لتصبح بعد سنوات معدودة من
أنجح املؤسس��ات اليمنية يف تقديم
خدمات متمي��زة متكاملة يف مجايل
رواد
السفر والسياحة.
االستثمار
مل يق��ف األمر عند ه��ذا الحدّ ،بل
تواصل��ت النجاح��ات والتوس��عات
املدروس��ة ،لتتجاوز خدمات السياحة
والس��فر ،إىل مجال الفندقة ،وذلك من
خ�لال إنش��اء وإدارة عدد م��ن الفنادق
التقليدية والحديث��ة يف مختلف املدن
اليمنية .كام تم اس��تحداث نشاطي
الربي��د ال��دويل الرسي��ع ()DHL
وتأجري السيارات (هرتز) ،عرب االتفاق
مع مؤسسات دولية رائدة يف هذه املجاالت ،ليضاف إليها بعد
مين  - investخا�ص
ذلك نا ٍد للس��ياحة والس��يارات ورشكة حراسة أمنية (إيجيلز)
عل ��وان �سعي ��د ال�شيباين ا�س ��م ال ميكن جتاوزه �أو جتاهله يف عامل االقت�ص ��اد واال�ستثمار� .شخ�صية
وأخرى للخدمات النفطي��ة والغاز وخدمات وتوكيالت أخرى
مختلف��ة ومتنوع��ة ،ما جع��ل مجموعة "العاملي��ة" يف مرتبة
ع�صامي ��ة جت�س ��د املعنى احلقيقي لإمكانيت ��ك وقدرتك ك�إن�سان على حتقي ��ق النجاح ولو بد�أت من
الري��ادة يف معظم تل��ك املجاالت يف الس��وق اليمنية ،حيث
ال�صفر؛ لكن الأهم �أن متتلك طموح وعزمية و�إ�صرار علوان ال�شيباين ،وقبل ذلك ت�ستطيع -كما
نال��ت عددا من الجوائ��ز العاملية واإلقليمي��ة واملحلية ،منها
فع ��ل ه ��و -احلفاظ على �سجاي ��اك النبيلة والإن�ساني ��ة ،وب�ساطتك وتوا�ضع ��ك ،وال تنحني ل�سطوة
جائزة أوروبية رفيعة يف مجال اإلدارة واالقتصاد عام .2003
الر�أ�سمال يف حتوالته املدمرة يف الغالب للطبيعة الب�شرية وقيمها الأخالقية.
يعتق ��د علوان الش��يباين اعتقادا راس��خا ب��أن "النجاح ليس
وحسن استثامر
مسألة حظ ،بل محصلة للجهد والعمل الجاد ُ
ق�صة نجاح مس��تمرة من��ذ  70عاما ،وتجربة مدهش��ة لع ��ب دوراً هاماً ومؤثراً يف تحدي��ث وتطوير رشكة الخطوط الوق��ت وال ُفرص ا ُملتاح��ة قبل فوات أوانها" .ش��عاره دامئا يف
لهذا اإلنسان االس��تثنايئ ،خطها مبكرا ،بعد انتقاله من قريته الجوي��ة اليمنية ،لتكون حينها منوذج��اً وعنوانا بارزا للنجاح ،مختلف مراحل حياته" :السمعة أكرب رأسامل" .ويؤكد أن "من
يف "بني ش��يبة" ،ومنها إىل الحبش��ة ،للعمل يف أحد املطاعم مب��ا حققته من إيرادات وتوس��عا يف حجم أس��طولها ،ومثاال يريد أن يبني لنفس��ه مجداً يف ع��امل األعامل ال بد أن يحافظ
خ�لال الف�ترة  ،1954 1950-ثم العودة إىل عدن للدراس��ة .لخدماتها الجيدة والتنافس��ية ،حيث استغل قدراته العلمية عىل س��معته ،فالعمل له أخالقيات ،ول�كي تنجح وتتميز عن
خالل الفرتة التي قضاها يف عدن تفتحت حواس��ه ومش��اعره واالقتصادي��ة واإلداري��ة ليعم��ل بإخ�لاص ،إىل جانب رفاقه ُمنافسيك ،فعليك الحفاظ عىل أخالقيات العمل ،وذلك أسهل
وأحاسيس��ه عىل حراك س��يايس هادر ،تبنته حرك��ة األحرار اآلخرين ،يف بناء س��معة الرشكة ،لتُحلق عاليا يف سامء الشهرة الطرق وأضمنها لتس��ويق نفسك أوالً ،وتسويق ما تقدمه من
اليمني�ين ،بقي��ادة النع�مان والزبريي ضد اإلمامة يف ش�مال والنجاح.
خدمة أو منتج".
الوطن ،وكذا قيادات العمل النقايب ضد االس��تعامر الربيطاين بعد عمل��ه مديرا للمبيعات ،ثم مديرا تجاريا وعضو مجلس ويف غم��رة نجاحاته ،ال ينىس دامئا فضل اآلخرين عليه ،عمال
يف جنوبه .ومن أجل ضامن اس��تمراره يف الدراس��ة كان يقوم إدارة طريان "اليمنية" ،يف الفرتة  ،1981 1973-انسحب منها ،باملبدأ القائل" :ال يشكر الله من ال يشكر الناس" ،ويكرر قوله:
بتدري��س الطالب خالل أوقات فراغ��ه ،مقابل مبالغ زهيدة ،نتيجة إلقحام العامل السيايس من قبل صناع القرار يف عملها" ،ل��وال فض��ل اآلخرين ع ّ
يل ملا وصلت إىل م��ا وصلت إليه من
"ش��لنات قليلة" ،قبل أن تتكش��ف مواهب��ه يف عامل األعامل وتحطي��م آمال وطموحات عامليه��ا يف بقاء هذا الرصح رمزا نجاح".
حينام تم تكليفه بجمع االش�تراكات للنادي الشيباين يف عدن ،لكفاءة ونجاح القطاع العام االقتصادي.
تبقى فلس��فة ورؤية علوان الش��يباين للنجاح مختلفة ،فهو
مقابل حصوله عىل نس��بة  7.5%من املبالغ املحصلة ،ل ُيحرز لك ��ن الطم��وح املتقد وش��علة النج��اح مل ُ
تخب يف نفس��ه ي��رى أن النجاح "ليس فقط أن تجم��ع األموال وتحصل عىل
نجاح��ا ملحوظا يف ذلك ،ظهرت قيمت��ه بعد ابتعاثه من ِقبل
الن��ادي إىل القاهرة ملواصلة الدراس��ة ،يف أكتوبر  ،1956ثم وشخصيته ،فلم يستس��لم يف أي مرحلة من حياته ،بل يزداد مكاسب وأرباح متزايدة ،بل كيف ُتسخرها لخدمة ُمجتمعك
توق��ف بعد فرتة وجيزة عن رصف منحته الدراس��ية ،لعجزه عزم��ه وإرصاره عىل النجاح ب��إرادة ال تلني وعزمية ال تنكرس ،وبلدك أيضا"؛ لذا فقد ظل منذ بداية مرحلته العملية مساهام
ليكتب مبس�يرته الجديدة املستمرة واحدة من قصص النجاح فاع�لا وصاحب بصامت واضحة يف العمل الخريي واإلنس��اين
عن تحصيل االشرتاكات بعد رحيله.
املتميزة وامللهمة يف عامل االس��تثامر واألعامل ،والتي استهلها واالجتامعي؛ إذ يرتأس عدة مؤسسات وجمعيات خريية ،عىل
وا�ص ��ل تحصيل��ه العلمي يف جامع��ة كانس��اس بالواليات منذ بدء نش��اطه يف القطاع الخ��اص بداية العام  .1982ومن رأس��ها مؤسس��ة اليمن للتدريب بهدف التوظيف ،ومؤسسة
املتح��دة األمريكية ،خالل نفس الفرتة التي درس بها األس��تاذ خالل س�يرة حياته نجده رجال عصاميا شق طريقه بعيداً عن الخري للتنمية االجتامعية التي تكرس جهودها إلنشاء معاهد
املرحوم عبد العزيز عبد الغني .متكن من التوفيق بني العمل مراكز اإلبهار والتواكل ،وباإلرادة الصلبة التي ال تلني ،ليحقق تعليمي��ة خريية وإع��داد وتقديم برام��ج تدريبية مجانية يف
والدراس��ة ،ليتخ��رج ع��ام  1969يف كلية العلوم السياس��ية اإلنجازات املبهرة.
مختلف جوانب املعرفة والخدمات وتدريب الش��باب ،مركزا
والعالقات الدولية بتلك الجامعة.
ع�لى عملية صنع التحول االجتامع��ي باعتباره مفتاح التطور
عمل بع��د عودته إىل اليمن يف وزارة الخارجية مديرا لدائرة
كان وال يزال عنوان ال�سياحة اليمنية
والنمو الشامل.
للعمل
األمريكيتني وأوروبا الغربية ،لعدة أس��ابيع ،ثم انتقل
تقدي ��را ل��دوره وإس��هاماته يف تنمية اإلنس��ان واملجتمع،
ورائدها املتميز ،وقدم لها الكثري ،بجهود
العام
للقط��اع
يف مدين��ة عدن ،ل��دى املؤسس��ة االقتصادية
وانتصارا لفلسفته ومبادئه الثابتة يف تحويل القيمة االقتصادية
أكتوبر
وحتى
1970
والتخطي��ط القومي ،يف الفرتة من مارس
وت�شجيع
جلذب
ؤوب
�
د
وعمل
ا�ستثنائية
واالس��تثامرية والتجارية إىل قيمة اجتامعية إنسانية مضافة،
آنذاك
االقتصادية
للمؤسس��ة
 .1972وبحك��م الدور اإلرشايف
تم ترشيح األستاذ علوان الشيباين للحصول عىل "جائزة أوسلو
ال�سياحة الداخلية واخلارجية ،حيث
وبنوك
وخارجية
داخلي��ة
(تجارة
ع�لى رشكات القطاع العام
لألع�مال من أجل الس�لام" ،وه��ي جائزة عاملي��ة متنح وفقا
ات
ر
ومها
اقتصادية
معارف
اكتس��ب
ومالحة وتأمني ...الخ)،
جمموعة
�شركات
أولى
�
أ�سي�س
�
بت
�
أ
بد
لرشوط ومعايري لرجال األعامل حول العامل من ذوي اإلس��هام
العملية.
اته
رب
إدارية عززت رصيد خ
املتميز يف الجانب االجتامعي واإلنساين.
«العاملية» يف عــام 1983

علوان الشيباني ..قصة جناح ملهمة
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م ـ ــؤشـ ــرات

 %134زيادة يف حجم ر�أ�س املال اال�ستثماري..
هيئة االستثمار تسجل مشاريع استثمارية
بـ ــأكث ــر من  176مل ـي ــار ري ـ ــال عـ ــام 2014
مين  - investخاص

حققت الهيئة العامة لالستثامر أداء جيدا ،خالل العام
املايض 2014م ،يف تس��جيل املشاريع االستثامرية النوعية
الجدي��دة ،بالرغم من األحداث التي عاش��تها اليمن ،ما
يؤكد جاذبية وواعدية قطاع االستثامر ،وإمكانية تسجيل
قف��زة هائلة يف املجال االس��تثامري بتعزي��ز مناخ وبيئة
االستثامر وتوفري الظروف املواتية للمستثمرين ،املحليني
واألجان��ب ،الذين ي��رون يف اليمن بل��دا غنيا باملقومات
والفرص الواعدة يف مختلف القطاعات.
وس��جلت الهيئة العامة لالس��تثامر ،خالل العام املايض،
 104مشاريع استثامرية برأس مال استثامري بلغ 176.2
مليار ريال ،وبذلك يكون رأس املال االستثامري قد حقق
ارتفاع��ا كب�يرا باملقارنة م��ع عام  ،2013وبنس��بة زيادة
بلغ��ت  ،134.39%ومببلغ أكرث م��ن  101مليار ريال ،يف
مؤرش هام إىل تحسن نوعية وحجم املشاريع االستثامرية
التي استطاعت الهيئة اس��تقطابها وفق رؤيتها الجديدة
يف اس��تهداف مش��اريع اس�تراتيجية تس��هم يف النهوض
بالتنمي��ة االقتصادية وتوفري فرص عمل للحد من البطالة
والتخفيف من الفقر.
ر�سم بياين يو�ضح ن�سبة عدد

ووفق��ا لإلحصاءات الصادرة عن الهيئ��ة للعام  ،2014فإن ما تم تسجيله يف العام  ،2014وقيمة موجودات ثابتة بلغت
الزيادة يف رأس املال االستثمــاري وقيمة املوجودات الثابتة  82.3ملي��ار ريال .وتوزعت تلك املش��اريع ع�لى الصناعات
وفرص العمل يف املش��اريع االستثامرية املسجلة عام  2014االس��تخراجية كاالس��منت ،والصناع��ات التحويلي��ة كاملواد
ش��كلت زيادة ملحوظة أك�ثر منه��ا يف  ،2013بالرغم من الغذائية والتغليف واألعالف.
وجاء القطاع الخدم��ي يف املركز الثاين ،بـ 18مرشوعاً ،برأس
الرتاجع يف عدد املشاريع.
ويتوقع أن توفر هذه املش��اريع ،الت��ي بلغت موجوداتها مال اس��تثامري تج��اوز  55.8مليار ريال ،وبنس��بة 31.66%
الثابت��ة  95مليارا و 300ملي��ون ريال ،أكرث من  5437فرصة وقيمة موجودات ثابتة بلغت أك�ثر من  11.8مليارا .وكانت
مش��اريع ه��ذا القطاع م��ن نصي��ب املجمعات الس��كنية
عمل.
والتعليمية ,أما القطاع الس��ياحي فس��جل  9مشاريع ،برأس
يتــوقــع �أن تــوفــر هذه
مال اس��تثامري تجاوز  4.3مليار ريال ،وبنس��بة  2.46%من
امل�شاريع ،التي بلغت
إجاميل رأس املال االستثامري ،وأهمها املنتجعات السياحية.
موجوداتها الثابتة 95
ع�لى الصعي��د الجغرايف ،توزع��ت هذه املش��اريع عىل 15
مليارا و 300مليون
ً
محافظ��ة ،تصدرتها الحديدة بـ 26مرشوع��ا وبرأس مال بلغ
5437
ريال� ،أكرث من
 107ملي��ارات ريال ،تلتها محافظة عدن بـ 14مرشوعا برأس
عمل
فر�صة
مال اس��تثامري بلغ  47.5مليار ريال ،وأمانة العاصمة برأس
مال اس��تثامري بلغ  8مليارات ريال لـ 13مرشوعا ،فمحافظة
وشملت املشاريع املسجلة عددا من القطاعات االقتصادية ،صنع��اء ب��رأس مال اس��تثامري بل��غ  4.1مليار ري��ال لـ12
تصدرتها املش��اريع الصناعية ،بواقع  76مرشوعاً وبرأس مال مرشوعا ،ثم محافظة لحج برأس مال استثامري بلغ  2.7مليار
اس��تثامري بلغ  113مليار ريال وبنسبة  64,12%من إجاميل ريال لخمسة مشاريع.

ر�أ�س املال للم�شاريع اال�ستثمارية امل�سجلة يف الهيئة وفروعها ومكاتبها لعام 2014

الـم�شاريع الـم�سجلــــــه من قبل الـمركــــز الــرئي�ســي والـــفــروع والـمكاتب خـــالل عام

2014

الـم�شاريع الــم�سجلــه لــدى الـــهيـئة وفــروعـــهــا ومكاتبـهـــا لــعـــــام  2014حــــ�سب مراكـــز اال�صــــدار

ن�سبة ر�أ�س املال اال�ستثماري للم�شاريع امل�سجلة يف الهيئة وفروعهاومكاتبها يف املحافظات لعام  2014ح�سب جهه الإ�صدار
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تقرير خاص

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

الــيم ـ ــن تــحت ــاج الستثمـ ــار  5مليـ ــارات دوالر
لتوفير  3جيجاوات إضافية بحل ــول 2020
م ��ن

املؤكد أن االقتصاد اليمن��ي ال ميكن أن يحقق
منواً كبرياً ما مل يتم توفري إمدادات ميكن االعتامد عليها
من الطاقة الكهربائية للمنازل واملؤسسات.
ويف الوق��ت الراهن ،فإن حج��م الطلب ،خصوصا يف
أوق��ات الذروة ،يف��وق حجم العرض ،بنس��بة ،25%
كام أن هناك  45-50%من عدد الس��كان غري متصلني
بالش��بكة أص ًال ،وفقا لدراسة استش��ارية عاملية حول
وض��ع الكهرب��اء يف اليم��ن .ويكلف هذا املس��توى
املنخفض من الخدمة الحكومة كثرياً ،حيث إنها تقدم
دع ًام بنسبة  62%من تكلفة توليد الكهرباء.
واس��تمر منو الطل��ب يف أوقات ال��ذروة 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
الطاق��ة الكهربائية حالياً وبش��كل كب�ير عىل الوقود
الس��ائل (الدي��زل /زي��ت الوقود الثقيل) ،ال يس��بب
فقط ارتف��اع تكلفة توليد الطاق��ة الكهربائية ارتفاعا
كب�يراً وفق املعايري الدولية؛ لكنه أيضاً يس��تهلك أمثن
م��وارد البالد ،وه��و النفط ،الذي ميث��ل املصدر الهام
للدخ��ل الحكومي والنقد األجنب��ي يف اليمن .وبينت
أن الحكوم��ة اليمنية تقدم حالياً دعام بنس��بة 62%
من تكاليف قطاع الطاقة الكهربائية ،بتكلفة إجاملية
تبلغ  552مليون دوالر ،مام يس��بب عبئ��اً مالياً كبرياً

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

حاجة اليمن مس��تقبال إىل امتالك قدرة إنتاجية قامئة
من توليد الطاقة الكهربائية تبلغ  3.7جيجاوات بحلول
عام  2020لتلبية مستوى الطلب املتوقع ،وهذا يفوق
قدرتها اإلنتاجية الحالية بحوايل مرتني ونصف.

م�ؤ�شـــرات الـو�ضــع الـراهــن لــقطــاع الـكهـربـــاء
تب�ين م�ؤ�ش��رات الو�ضع الراهن للكهرباء يف اليمن ،بح�س��ب بيانات ر�سمية حديثة للم�ؤ�س�سة العام��ة للكهرباء ،ات�ساع الفجوة بني
القدرات التوليدية املتوفرة واملت�ضمنة الطاقة امل�شرتاة ،والعجز القائم يف التوليد ،كما تو�ضح ذلك هــــذه الــجــداول:

28

العدد ،6يناير -مارس 2015

وأوص��ت الدراس��ة (أعدته��ا رشك��ة
"ماكن��زي" األمريكية نهاية عام ،)2010
لحل مش��كلتي محدودية الحصول عىل
الطاقة الكهربائية وارتفاع تكلفة الدعم
الحكومي ،برضورة زيادة قدرات اليمن
اإلنتاجي��ة م��ن توليد الكهرب��اء مبقدار
ثالث��ة أضعاف حت��ى ع��ام  ،2020مع
إلغاء محطات الطاق��ة العاملة بالديزل
املدعوم حكومياً.
وذك��رت أن الخط��ة الت��ي رس��متها
الحكوم��ة اليمني��ة (خارط��ة الطري��ق
لقط��اع الطاق��ة  ،)2020إلضافة 3000
ميج��اوات عىل قدرة التولي��د للكهرباء
عىل مدى السنوات العرش القادمة ،من
خالل تش��ييد محطات تولي��د جديدة
يف كل م��ن م��أرب ومع�بر وحرضموت
والحديدة وع��دن واملخاء ،بالتزامن مع
تنفي��ذ أكرب عملي��ة توس��يع وتحديث
لش��بكة نقل الكهرباء ،تتطلب استثامراً
بقيم��ة  5ملي��ارات دوالر ،للتمكن من
تنفيذ هذه الخطة.
وقال��ت" :الوضع املايل الح��ايل لليمن

يحت��م أن نأخذ باالعتبار ع��دة عوامل
متداخل��ة عن��د تحديد التقني��ات التي
ينبغي اختيارها لالس��تخدام يف محطات
تولي��د الطاق��ة الكهربائية املس��تقبلية
يف الب�لاد .ويتمثل أهم ه��ذه العوامل
يف :إجاميل النفقات الرأس�مالية األولية
املطلوبة لكل وحدة طاقة يراد توليدها،
وأثر ذلك عىل امل��وارد الطبيعية لليمن
وإيراداته��ا من النق��د األجنبي (أي من
ناحية استهالك النفط وتوفري الغاز)".
ونصح��ت باالعتامد يف تولي��د الطاقة
الكهربائية ع�لى الفحم والغاز ،كأرخص
الخي��ارات ،إضاف��ة إىل مص��ادر الطاقة
املتج��ددة كطاق��ة الري��اح والطاق��ة
الشمس��ية ،التي ميكن أن تصبح مجدية
أكرث.
وميك��ن ألصن��اف مص��ادر الطاق��ة
املتج��ددة يف اليمن أن تلعب دورا هاما
لتغطي��ة فج��وة الطلب-العرض إلمداد
الكهرباء ،وميكنها أن تحل محل التوليد
للكهرباء بدال م��ن مولدات الديزل ذي
الكلفة املرتفعة.

الشراكة مع القطاع اخلاص
حقق ��ت

العدي��د م��ن الدول
نجاحات باستخدام منوذج الرشاكة
ب�ين القطاع�ين الع��ام والخاص/
منتج الطاقة املس��تقل ،مام أدى
إىل زيادة القدرات بنسبة تتجاوز
الضعفني والنصف عىل مدى 6-9
سنوات.
وتطرقت الدراس��ة االستش��ارية
الت��ي أعدته��ا رشك��ة "ماكن��زي"
حول وض��ع الكهرب��اء يف اليمن،
إىل أهمي��ة الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص كأحد املحاور التي
يجب التحرك م��ن خاللها لتنفيذ
مشاريع توليد جديدة للكهرباء يف
اليمن ،واملفاضلة بني تجارب عدد
من الدول يف هذا الجانب الختيار
من بينها ما يناس��ب ويتامىش مع
الواقع اليمني.
ورك��زت ع�لى من��وذج الرشاكة
ب�ين القطاعني الع��ام والخاص يف
اإلمارات العربي��ة املتحدة ،الذي
م��ن مزاي��اه احتف��اظ الحكومة
بس��يطرة جزئي��ة أثن��اء التعرض
للمخاطر ،ويرى فيه املس��تثمرون
وجود مخاطر أقل يف عقد رشاكة
مع ال�شركات اململوك��ة للدولة،
وإمكانية توحي��د العوائد نتيجة
للمخاط��ر املش�تركة /ا ُملخفض��ة؛
لكن من عيوبه أن��ه يتطلب أطر

عمل تنظيمية وعقودا معقدة إىل
حد ما.
كام ذكرت من��وذج منتج الطاقة
املستقل ،كام يف املكسيك وتايالند
وماليزي��ا ،ومن مزاي��اه أنه يحفز
املنافس��ة وزي��ادة اإلنتاجي��ة يف
الس��وق ،ويوفر القط��اع الخاص
متوي��ل رأس امل��ال؛ لك��ن عيوبه
أنه يتطل��ب نظام تعرف��ة أعىل،
وصعوبة يف إيجاد التوازن الصحيح
لتقاسم املخاطر من أجل اجتذاب
منتجي الطاقة املستقلني.
واقرتح��ت ،لتش��جيع الس��ياق
التج��اري والتنظيمي لالس��تثامر
الخاص من خالل تخفيف املخاطر،
ت��ويل وزارة الكهرب��اء والهيئ��ة
العام��ة لالس��تثامر وض��ع إط��ار
عمل للرشاكة بني القطاعني العام
والخاص /منتج الطاقة املس��تقل،
يتضمن آلية متويل وإعادة متويل
الدين ،مع تقدم املشاريع يف إطار
الرشاكة بني القطاعني ،وش��فافية
األدوار والهي��كل والعقود ،وإبرام
اتفاقيات رشاء الطاقة ،إضافة إىل
تقييم الحاجة إىل جهة مس��تقلة
يف حالة تقس��يم املؤسسة العامة
للكهرب��اء أو دخ��ول العديد من
الجهات املستقلة.
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تـ ـح ــت ال ـم ـج ـه ــر

الطاقة املتجددة بديل استراتيجي لتأمني الطلب
املتزايد على الكهرباء في اليمن

«مين  – »investخا�ص

حتت��اج اليم��ن إىل أداة لتعزي��ز أش��كال الطاق��ة
املتجددة ،وع�لى وجه التحديد الطاقة الشمس��ية ،التي
سيساعد استخدامها وبدء تنفيذ مشاريع وطنية ومحلية
إلنتاجه��ا ،يف تلبية الطل��ب املتزايد ع�لى الكهرباء؛ كون
الحصول ع�لى إمدادات طاقه كافية أم��را حيويا للتنمية
بشكل عام ،وتحسني املعيشة ،وأداة رئيسية للتخفيف من
الفقر ،وتوليد الدخل وتنمية املنش��آت الصغرية واألصغر،
وتحسني التعليم ،والصحة ،ومجاالت تنموية األخرى.
ومتث��ل الطاقة الشمس��ية بدي ًال مالمئ��اً لتوليد الطاقة

الكهربائي��ة يف اليمن .فخ�لال العام�ين املاضيني ،ركزت
توصي��ات اجتامعات ال��دول املانحة لليم��ن عىل أهمية
إصالح قطاع الطاقة ،من خالل االهتامم بالطاقة الجديدة
واملتجددة ،كبديل اسرتاتيجي للطاقة التقليدية.
وتتوفر أمام اليمن فرصة اس��تثامرية كبرية الس��تغالل
مصادر الطاقة املتج��ددة يف توليد الكهرباء ،حيث ميكن،
بحس��ب بيانات وزارة الكهرب��اء ،إنتاج  18000ميجاوات
من الطاقة الشمسية وحدها يف البالد.
وتق��در خطة تنمي��ة الطاقة األخ�يرة (،)2020-2009
إجاميل الطلب عىل الكهرباء يف اليمن بـ 3102ميجاوات،

مبع��دل منو س��نوي قدره  10%عىل م��دى العقد املقبل،
وس��تحتاج القدرات الجديدة إىل  3538ميجاوات بحلول
ع��ام  ،2020لتضاف إىل الش��بكة ،لتح��ل محل وحدات
التوليد املستهلكة الخارجة عن الخدمة واستيعاب الطلب
املتزايد مع القدرة الكافية.
وتستند توقعات الطلب عىل إجاميل معدل منو الناتج
املحيل ،وه��و الحد األدىن املطلوب لليم��ن للحفاظ عىل
العاملة الحالية ،فضال عن الحاجة إىل استثامرات جديدة
يف قطاع الطاق��ة لتلبية النمو الرسيع املس��تمر والطلب
عليها.

ا�سرتاتيجية وطنية لتوليد الكهرباء بالطاقة املتجددة
«مين  – »investخا�ص

ح�صل��ت "مين  "investعىل عرض إيضاحي أعدته
مؤخرا وزارة الكهرباء والطاقة ،ممثلة باملؤسسة العامة
للكهرب��اء ،تضم��ن مقرتحات تنفيذي��ة لبناء محطات
توليد باس��تخدام الطاقة املتج��ددة ،لتعزيز منظومة
التولي��د ،وذلك نتيج�� ًة للكلف��ة العالية للمش��تقات
النفطي��ة (اإلحفوري��ة) ،والحاج��ة امللح��ة إىل تلبية
االحتياج��ات املتزايدة م��ن الطاقة الكهربائية وس��د
الفجوة القامئة حاليا.
واقرتحت ما سمته بـ"املبادرة االسرتاتيجية الوطنية
لتولي��د الكهرب��اء بالطاقة الشمس��ية والرياح" ،والتي
اش��تملت ع�لى مقرتح��ات عملي��ة وحل��ول تنفيذية
ومواقع محددة لتنفيذ املبادرة ،إىل جانب خطة زمنية
للتطبيق ،بهدف تولي��د الكهرباء من الطاقة املتجددة
من خالل توربينات الرياح ،الطاقة الشمس��ية ،الطاقة
الجيوحراري��ة ،إضاف��ة إىل ن�شر اس��تخدام الس��خان
الشميس ,وحددت املؤسسة العامة للكهرباء أولويات
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املواقـــع املقرتحة لتوليد الطاقة الكهربائية
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية والرياح

الطاقة الشمس��ية يف اليمن ،يف إنش��اء مجمعات كبرية
للخاليا الشمسية (بقدرة  10-20ميجاوات) حول املدن
الرئيسية ،وأيضاً تركيب توربينات إلنتاج الطاقة بالرياح،
لدم��ج إنتاج الطاقت�ين ،بهدف القضاء ع�لى العجز يف
س��اعات النهار ،مام س��يتيح توفري الخدم��ة للمواطنني
خالل ساعات النهار.
وم��ن األولويات أيضا ،ضخ املاء بالطاقة الشمس��ية،
مام س��يخلق نوعا من استقرار الطاقة وثبات أسعارها،
واستخدام املواطنني للس��خانات الشمسية ،ما سيعمل
ع�لى تقلي��ل ال��ذروة املس��ائيه واس��تقرار املنظومة
الكهربائية بش��كل كبري ,كام تتضمن األولويات تركيب
أنظم��ة األل��واح الشمس��ية الصغرية إلنارة املس��اكن،
س��واء يف الريف أو يف املدينة ،وربطها بالشبكة العامة،
وتركي��ب مجمع��ات صغ�يرة م��ن األلواح الشمس��ية
(الضوئية) ترتاوح ب�ين  50-100كيلووات ،لتأمني التيار
الكهربايئ للمجمعات السكنية الصغرية.

اليمن �أكرث بلدان العامل ثراء
يف موارد الطاقة املتجددة

«مين  – »investخا�ص

�أعدت رشكة "الماير" االستش��ارية الدولية دراس��ة
شاملة عن الطاقة املتجددة يف اليمن ،وضعت مبوجبها
اسرتاتيجية تفصيلية وخطوات تنفيذية مزمنة لالستفادة
من م��وارد الطاقة املتجددة املتوفرة يف بالدنا بش��كل
كبري ،باعتباره من أفضل الخيارات املجدية واالقتصادية
للتغلب عىل مشكلة عجز الكهرباء.
واش��تملت االس�تراتيجية ،الت��ي وضعته��ا الرشك��ة
االستش��ارية األملاني��ة ع��ام  ،2009بعن��وان "الطاق��ة
املتجددة وكفاءة الطاق��ة يف الجمهورية اليمنية" ،عىل
مرشوع إط��ار ترشيعي قانوين (قان��ون تطوير الطاقة
املتجددة) يهدف إىل تطوير استخدام الكهرباء املولدة

توليد الكهرباء من هذا املصدر مرتفعة للغاية.
وأوضح��ت ان اإلمكانيات الفني��ة العملية ملحطات
الطاقة الكهروشمسية ميكن أن توفر  18.600ميجاوات،
ومن طاقة الرياح  34.286ميجاوات ،وبواسطة الطاقة
الحرارية من باطن األرض  2.900ميجاوات.
وذك��رت الدراس��ة أن املناطق الس��احلية ،بدءا من
الحديدة إىل تعز ،لحج ،عدن ،وأبني ،أكرث مناطق تحظى
بالتفضي��ل لتطوير طاقة الري��اح .ومن بني املحافظات
املرتفع��ة تتمتع ذم��ار مبواق��ع ذات إمكاني��ة لطاقة
الرياح بجوار الش��بكة العامة ،وتتمتع هذه املحافظات
بإمكانية اقتصادية تفوق  19.000ميجاوات.

من مصادر الطاقة املتجددة ،وتشجيع االستثامر يف هذا
املجال بواسطة القطاع الخاص.
واعتربت الدراس��ة م��ورد الطاقة الشمس��ية Solar
 Energyأحد م��وارد الطاقة املتجددة الرثية يف اليمن،
حيث تق��ع اليمن يف منطقة يعترب اإلش��عاع االس��مي
املب��ارش فيها من أعىل اإلش��عاعات يف العامل ،وإمكانية

وتعترب املنطقة الربكانية من محافظة ذمار ،والكثافة
املرتفع��ة للطاق��ة الحراري��ة األرضية لطبق��ة الصخور
الرملي��ة يف محافظات صنعاء  ،والحديدة  ،وتعز أكرث
املناطق الواعدة لتنمية الطاقة الحرارية األرضية ،حيث
تتمت��ع هذه املناطق بإمكاني��ة اقتصادية تفوق 2000
ميجاوات.

الإمكانيات الفنية
العملية ملحطات
الطــاقـ ــة
الكهرو�شم�سية
ميكن �أن توفر:

18.600

ميجاوات

الإمكانيات الفنية
ل ـ ـط ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــاح
ميكن �أن توفر:

الطاقة احلرارية
من بـاطـن
الأر�ض
ميكن �أن توفر:

ميجاوات

ميجاوات

34٫286

2.900
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حت ـ ـ ــت املجه ــر

نشر تكنولوجيا املضخات الشمسية للري

رك��زت مب��ادرة اس��تخدام الطاقة
املتجددة يف تولي��د الكهرباء عىل نرش
تكنولوجي��ا املضخات الشمس��ية للري
يف املناطق الس��احلية ،حيث تس��تهلك
الزراعة ما نس��بته  25%من االستهالك
املحيل للمش��تقات النفطي��ة ،وتعتمد
أساسا عيل الديزل والكهرباء للري.
وقدرت عدد اآلبار الزراعية يف املناطق
الس��احلية ذات العمق األقل من 100
مرت بـ  20ألف برئ.

 20ألف بئر

عدد الآبار الزراعية
يف املناطق ال�ساحلية
ذات العمق الأقل من
 100مرت

تسهيالت وإعفاءات رضيبية وجمركية عىل
مستوى االستثامرات واملستفيد ومكونات
األنظمة الشمسية ،والبدء مبشاريع تجريبية يف
تهامة وحرضموت ،وإرشاك القطاع الخاص ،وكذا
للبيئة ،إضافة إىل تقليل الفقد وتخفيف األحامل إيجاد سياسة متويلية متكن املزارعني من تسديد
األقساط التي عليهم عرب بنوك بفوائد ميرسة،
ويهدف ن�شر تكنولوجيا املضخات الشمس��ية عىل املنظومة.
وتوفري دعم حكومي لهذه املشاريع كجزء ()20%
لل��ري إىل تخفي��ف تكالي��ف دعم املش��تقات
النفطية ،وتوف�ير البديل االقتص��ادي واألنظف واقرتحت من أج��ل ذل��ك ع��دة حلول ،منها من مساهمة الدولة.

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

ن�ص��ت

خط��ة اس��تخدام الطاق��ة
املتجددة عىل تشجيع املواطنيني عىل
إقتن��اء ألواح شمس��ية لتوليد الطاقة
بق��درة  1-2KWوربطه��ا بش��بكة

32

وأك��دت أن ذلك س��يعمل أيضا عىل
تقلي��ل الفق��د وتخفي��ف األح�مال
الكهربائية عىل املنظومة بشكل عام،
وكذا تعزيز جزء من العجز يف الطاقة
عند مراكز األحامل.
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التوزي��ع .وأوضح��ت أن الهدف من
مش��اريع رب��ط الطاق��ة املنتجة من
منازل املواطنني بشبكة التوزيع العامة
رفع وع��ي املواطنني وم�لاك البيوت
بأهمي��ة الطاقة ،وترش��يد اس��تخدام
الطاق��ة الكهربائية واالس��تثامر فيها،
من خالل االس��تغالل ألس��طح املنازل
وتركي��ب األل��واح الشمس��ية إلنتاج
الطاق��ة الكهربائية ،ما س��يعمل عىل
تقليل الفاتورة الشهرية عىل املواطنني
وتخفي��ف تكلف��ة دع��م املش��تقات
النفطية.

واقرتحت ،ضمن الحلول التي أوردتها
لتنفيذ ذلك ،اس��تصدار ترشيع قانوين
يس��مح للف��رد باالس��تثامر يف ه��ذا
املجال والربط بالش��بكة ،ورشاء وبيع
الطاق��ة بعملية املقايض��ة ،فضال عن
الب��دء مبش��اريع تجريبي��ة يف بع��ض
املباين والفنادق واملنش��آت الحكومية
والخاصة.
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استبدال مصابيح موفرة للكهرباء
في الشوارع يوفر  %75من الطاقة
و 20مليارا سنويا

تت�ضم��ن

مب��ادرة الطاق��ة
املتج��ددة مق�ترح إنارة الش��وارع
والحدائق العامة بالطاقة الشمسية،
واالنتق��ال إىل اإلضاءة األكرث كفاءة،
من خ�لال منع املصابي��ح الوهاجة
(مصابيح التنجس�تن) ،واس��تخدام
مصابيح .LED
وقدرت اس��تهالك اإلن��ارة الحالية
بـ 6%من إجاميل الطاقة الكهربائية
املباعة ،حي��ث قدرت عدد مصابيح
اإلن��ارة م��ن الن��وع  HPSغ�ير
االقتصادي بحوايل  450ألفا ،وميكن
اس��تبدالها مبصابي��ح  ،LEDحيث
توفر  75%من الطاقة.
وأوضح��ت أن اس��تبدال مصابيح
 400Wبـ�ما يكافئه��ا م��ن النوع

اآلخ��ر  ،100Wس��يقلل أح�مال
اإلنارة من  180MWإىل ،45MW
وس��يوفر طاق��ة كهربائية س��نوية
بحوايل ،290GWhوهذا من ش��أنه
توف�ير  20مليار ريال ع�لى خزينة
الدولة سنويا.

تعت�بر

استغالل طاقة الرياح
في توليد الكهرباء

اليمن من ال��دول الواعدة
مبكامن طاقة الرياح ،الس��يام س��واحلها
الغربي��ة والجنوبية حتى س��احل أبني.
كام متتاز أيضا بعض املرتفعات الجبلية
قليلة االنس��ياب برسع��ات رياح عالية،
كام يف الضالع وذمار وصنعاء وعمران.
واقرتحت االس�تراتيجية ،الستغالل طاقة
الرياح يف تولي��د الكهرباء ،متويل تنفيذ
محط��ات رصد أرضي��ة لطاقة الرياح يف
املناط��ق الواع��دة ،وبحس��ب األطلس
املنش��ور لتوفري بيان��ات رسعات الرياح
واتجاهاته��ا ،مل��دة ال تق��ل ع��ن ع��ام
كام��ل ،وتنفي��ذ مخرجات اس�تراتيجية

الطاقة املتجددة وإق��رار قانون الطاقة
املتجددة.
وأك��دت رضورة إعداد وثائق مناقصات
منطي��ة لالس��تثامر ورشاء الطاق��ة م��ن
مختل��ف مص��ادر الطاق��ة املتج��ددة،
واإلرساع يف إنجاز مرشوع مزرعة الرياح
يف املخاء ( 60ميجاوات) ،ملا له من دور
إيجايب يف ن�شر التكنولوجيا ،إضافة إىل
إنشاء توربينات تعمل بالرياح وإنشائها
يف بع��ض املواقع مبحافظة صنعاء (جبل
نق��م ،عرص ،خ��ط املائة ،جب��ل ظفار،
جبل النبي ش��عيب ،)...بقدرات 20-40
ميجاوات.

اس�تراتيجية وزارة
الكهرب��اء للطاق��ة املتج��ددة بعمل
دراسة جدوى إلنارة أرخبيل سقطرى
بأنظم��ة الطاقة املتجددة (ش��مس +
رياح) بـ 2ميجاوات ،وبأنظمة الطاقة
الشمس��ية املعزولة للمناطق البعيدة

(األلواح الشمسية) ،واقرتحت ،ضمن
قرارات الحكومة للمحميات الطبيعية
وبال��ذات الج��زر ،تعمي��م الفك��رة
الس��تخدام آليات نظيفة لكهربة هذه
املحمي��ات ،وتوفري ودعم أنظمة الري
بالطاقة الشمسية ملزارعي الجزر.

إنارة اجلزر اليمنية بأنظمة
الطاقة املتجددة

طالب��ت

مبادرات محلية ناجحة
في تطبيقات الطاقة الشمسية
جنح عدد من م�شاريع الطاقة ال�شم�سية
املحلية التي مت تنفيذها يف البلد ،منها:

• �إ�ضاءة نادي بلقي�س لكرة ال�سلة يف �صنعاء:
التكلــفـة.28000$ :
الجهة املانحة :الوكالة األمريكية للتنمية (.)PYCE

• نادي ن�سيم لكرة ال�سلة يف م�أرب:
التكلــفـة.30000$ :

الجهة املانحة  :الوكالة األمريكية للتنمية (.)PYCE

• نادي امليناء يف عدن (الإ�ضاءة ،املراوح،
أجهزة الكمبيوتر ،ومضخات املياه):
التكلــفـة.109000$ :
الجهة املانحة :الوكالة األمريكية للتنمية (.)PYCE

• نادي االنطالق يف حلج (ملعب كرة القدم):
التكلــفـة.$ 38000 :
الجهة املانحة :الوكالة األمريكية للتنمية (.)PYCE

• م�ضخات املياه الريفية بعدن:
التكلــفـة.20000$–15000 :

الجهة املانحة  :الوكالة األمريكية للتنمية (.)PYCE

• م�ضخات املياه للري والإ�ضاءة يف �سقطرى:
التكلــفـة :مختلفة لكل مرشوع.
الجهة املانحة :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

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

املؤسس��ة العامة للكهرباء أن اس��تبدال
الس��خانات الكهربائية املنزلية بأخرى شمس��ية سيقلل
األحامل  450ميجاوات ،وس��يوفر طاقة كهربائية سنوية
تصل إىل  ،490GWhعىل اعتبار  3ساعات تشغيل يوميا.
وذكرت أن عدد الس��خانات الكهربائية يف اليمن يقدر
بأكرث من  400ألف س��خان ،مبتوسط استهالك 1.5KW
للسخان.
وقدرت االس��تهالك املنزيل لتس��خني املياه بحوايل 40%
من قيمة الفاتورة للمستهلك.
وأوضحت أن نرش استخدام السخان الشميس بديال عن
الكهربايئ س��يحقق لخزينة الدولة وفرا ماليا بحوايل 28
مليار ريال ،من التكلفة التشغيلية إلنتاج الطاقة.
ووضعت عددا من الحلول لتش��جيع هذا التوجه ،منها

توفري بيئة استثامرية ومتويلية ميرسة الستبدال السخان
الكهربايئ بالس��خان الشميس عرب البنوك املحلية تقسط
عىل املستفيدين لعدة س��نوات ،والتسهيالت الحكومية
للمس��تثمرين (اإلعف��اءات) واملس��تفيدين ( )30%من
قيمة السخان.
واقرتحت إدراج السخان الش��ميس وتعميمه عىل جميع
املرافق العامة والحكومية ،ووضع خطة سنوية لتنفيذ 20
ألف سخان سنويا ،واالستفادة من تجارب الدول (كتونس)
ومن الربنامج املقدم من  GIZلنرش السخان الشميس.
وأبدت املؤسس��ة العامة للكهرباء اس��تعدادها لتشجيع
املواطن�ين ع�لى اقتناء الس��خانات الشمس��ية ،من خالل
تقدي��م بعض الدع��م الحكومي ،كام ه��و معمول به يف
تونس ،حيث يتم تقديم  30%كدعم تشجيعي للمواطنني
القتناء هذه التقنية.
العدد ،6يناير -مارس 2015
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حت ـ ـ ــت املجه ــر

اليمن والطاقه الشمسية

اليمن يتمت ��ع مبوارد هائلة من الطـاق ��ة ال�شـم�سـية،
تبعـ� � ًا ملوقع ��ه اجلغ ��رايف املمي ��ز ،ال ��ذي يجعل ��ه ميتلك
�أعل ��ى �سط ��وع �شم�س ��ي ،حيث يق ��ع اجل ��زء الكبري منه
�ضمن م ��ا ي�سمى بح ��زام ال�شم� ��س ،ال ��ذي ي�ستفيد من
معظ ��م �أ�شع ��ة ال�شم� ��س الكثيفة عل ��ى الك ��رة الأر�ضية،
م ��ن حيث احل ��رارة وال�ضوء عل ��ى حد �س ��واء .وترتاوح
م�صادر الطاقة ال�شم�سي ��ة يف اليمن بني 3000 - 2000
كيل ��ووات� /ساع ��ة يف املرت املرب ��ع يف ال�سنة ,علم� � ًا ب�أن
الطاق ��ة امل�ستلمة من ال�شم�س خالل �ساعة واحدة تعادل
ما حتتاجه الكرة الأر�ضية من الطاقة ملدة عام تقريب ًا,
و�أن الطاق ��ة امل�ستلمة من ال�شم�س يف ع ��ام واحد تعادل
�ضع ��ف امل�ستخ ��دم واملكت�شف واملقدر م ��ن طاقة الفحم
والغ ��از والنفط والطاق ��ة النووية ،مع العل ��م ب�أن معدل
اال�ستهالك العاملي للطاقة الأولية ،من نفط وغاز وفحم
وطاقة كهرومائي ��ة وطاقة نووية وح ��رارة �أر�ض باطنية
وطاق ��ة ريحية وطاقة �شم�سية وخ�شب ،تقدر مبا مقداره
 16ترياوات.
وبالرغ ��م من �أن الوطن العرب ��ي يعترب من �أغنى بلدان
الع ��امل يف م�ص ��ادر الوق ��ود االحف ��وري ،ويف مقدمته ��ا
النف ��ط� ،إذ ميتل ��ك  58%من احتياط ��ي النفط العاملي,
و 26%من احتياط ��ي الغاز العاملي؛ ف�إن اليمن واملنطقة
العربية بحاجة ما�سة لالجتاه بجدية للطاقة املتجددة،
ويف مقدمته ��ا الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة ،وذل ��ك ك�سب ��ب �أول
ملواجه ��ة الطلب املتزايد على م ��وارد الطاقة من الوقود
االحف ��وري ,حي ��ث ي�ش ��كل النف ��ط والغ ��از  98.2%م ��ن
ا�سته�ل�اك الطاق ��ة يف الوط ��ن العرب ��ي ،وبالت ��ايل ف�إن
االعتم ��اد على هذا املورد �سي�ؤدي �إلى �سرعة ا�ستنزافها
يف ظ ��ل حمدوديته ��ا يف باط ��ن الأر�ض ،وه ��ي مر�شحة
للن�ضوب .وال�سبب الثاين هو تلويثهما جلو الأر�ض بثاين

�أك�سي ��د الكرب ��ون ،وب ��روز ظاهرة االحتبا� ��س احلراري
والتغ�ي�رات املناخي ��ة .وتعت�ب�ر اليم ��ن ،ومعه ��ا البلدان
العربي ��ة ،م ��ن �أفقر دول الع ��امل يف ا�ستغ�ل�ال وتوظيف
الطاقة ال�شم�سية.
ولذل ��ك يج ��ب على الدول ��ة اليمني ��ة وقط ��اع الكهرباء
و�ض ��ع خطة ب�إج ��راءت مزمنة للب ��دء با�ستغالل الطاقة
ال�شم�سي ��ة ،والت ��ي تعت�ب�ر طاق ��ة م�ستقبلي ��ة ودائم ��ة،
واالهتمام بتدريب وت�أهي ��ل كوادر م�ؤهلة يف هذا املجال
للبدء بجدية يف ا�ستخ ��دام هذه الطاقة التي لن تهددنا
بالن�ض ��وب �أو التل ��وث البيئي .فوفق� � ًا لدرا�سة املفو�ضية
الأوروبية ف�إن �إمداد الطاقة العاملي يف عام  2050ميكن
�أن يكون عل ��ى ال�شكل التايل 40% :قدرة �شم�سية30% ,
كتل ��ة حيوية 15% ,قدرة ري ��اح 10% ,قدرة مائية ,و5%
قدرة نفطية.
وكن ��ت قد ناق�ش ��ت قبل حوايل ع ��ام ون�صف ،مع بع�ض
م ��دراء عموم مناطق امل�ؤ�س�س ��ة الرئي�سة� ،ضرورة توجه

ترتاوح م�صادر الطاقة ال�شم�سية يف اليمن بني

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

املهند�س /خالد را�شد
ه ��ذه املناط ��ق ،بالتن�سي ��ق م ��ع امل�ؤ�س�س ��ة واملحافظ ��ة،
ال�ستخ ��دام �أنظمة الطاق ��ة الفولت�ضوئي ��ة ال�شم�سية يف
�إ�ض ��اءة ال�ش ��وارع يف املحافظات ،حيث ي�ص ��ل �إجمايل
الطاق ��ة الكهربائي ��ة امل�ستهلك ��ة �إل ��ى م ��ا مق ��داره 200
ميج ��اوات ،متثل  12%م ��ن �إجمايل الطاق ��ة امل�ستهلكة
حالي� � ًا على م�ستوى اجلمهورية اليمني ��ة .و�أبدوا حتم�س ًا
له ��ذا االجتاه 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 ال نت�أخر عن اللحاق بالدول
الأخرى يف هذا املجال.
يجب على الدولة اليمنية وقطاع الكهرباء و�ضع
خطة ب�إجراءت مزمنة للبدء با�ستغالل الطاقة
ال�شم�سية ،والتي تعترب طاقة م�ستقبلية ودائمة،
واالهتمام بتدريب وت�أهيل كوادر م�ؤهلة يف هذا املجال

وزارة الصناعة أول جهة حكومية
تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء

وزارة الصناعة والتجارة س��تكون أول جهة
حكومي��ة ميني��ة تس��تخدم الطاقة الشمس��ية
يف تولي��د الكهرباء ،كام أعل��ن وكيلها عبدالله
عبدالويل نعامن مؤخرا؛ وذلك لكونها –بحسب
قول��ه -تكنولوجي��ا رخيص��ة الثم��ن ومنترشة
مبختلف بلدان العامل.

وحث وكيل وزارة الصناع��ة والتجارة ،أثناء
ورشة عمل لرتويج استخدام السخان الشميس،
نظمتها ال��وزارة مبحافظة تعز يف فرباير املايض،
مختل��ف املؤسس��ات الحكومي��ة وامل��دارس
واملساجد عىل البدء باستخدام الطاقة الشمسية
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لتلبي��ة احتياجاتها من الطاق��ة الكهربائية مع
تزايد االستهالك وارتفاع الطلب.
وأش��ار إىل أن ترتيبات تجرى بخصوص عملية
تنظي��م بي��ع ورشاء الطاق��ة الشمس��ية وكيفي��ة
استهالكها االستهالك األمثل.
وتتبنى وزارة الصناعة والتجارة برنامج مرشوع
نرش اس��تخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية ،بدعم
من منظامت دولية ،للتوعية ونرش ثقافة االعتامد
عىل الطاقة الشمس��ية كم��ورد متجدد واقتصادي
يف تولي��د الكهرب��اء ،وأقل تكلف��ة مقارنة بالطرق
التقليدية املعتمدة عىل الوقود.

مشروع حكومي لنشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بدعم من منظمات دولية

اعتم��دت احلكوم ��ة م�شروع ��ا لت�شجي ��ع ن�ش ��ر
ا�ستخدام ��ات تكنولوجي ��ا الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة ،به ��دف
حتفي ��ز تنويع م�ص ��ادر الطاق ��ة يف اليم ��ن واال�ستفادة
م ��ن تكنولوجيا الطاقة ال�شم�سية ،وال ��ذي تنفذه وزارة
ال�صناعة والتجارة.
وي�سع ��ى امل�ش ��روع �إل ��ى تغيري ثقاف ��ة املجتم ��ع يف �إنتاج
وا�ستهالك الطاقة ،والتفكري بالطاقة املتجددة بجدية
تامة ،كم�شروع اقت�صادي هام وحيوي يحقق املردودات

الإيجابية املرجوة منه خالل فرتة زمنية ب�سيطة.
و�سيخ�ص�ص امل�شروع حمافظ متويلية من خالل ح�شد
التمويالت املتاحة من ال�صناديق والهيئات وامل�ؤ�س�سات
التمويلي ��ة املحلية والإقليمية والدولي ��ة لتقدمي التمويل
للم�ستفيدي ��ن عل ��ى �سبي ��ل القرو� ��ض واملن ��ح �أو اجلمع
بينهم ��ا لتحفيز الطلب ليحقق تنام ��ي العر�ض من قبل
القطاع اخلا�ص.
وبح�سب الدرا�سات الأولية للمردود املايل لهذا امل�شروع

ف�سي�ص ��ل �إلى حدود  70%من اال�ستثمارات ،بالإ�ضافة
�إل ��ى املردودات االقت�صادية العامة الأخرى ،مثل توفري
فر�ص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا...
و�شكل ��ت احلكومة جلنة ت�سيري للم�ش ��روع برئا�سة وزير
ال�صناع ��ة ،وع�ضوي ��ة اجله ��ات ذات العالق ��ة ،تتول ��ى
و�ض ��ع ال�سيا�سات والإ�شراف على كافة الأعمال واملهام
الالزم ��ة لتنفيذه وتقيي ��م م�ستوي ��ات التنفيذ ومعاجلة
ال�صعوبات.

افتتاح أكبر مضخة تعمل بالطاقة
الشمسية في حضرموت
ت�شجيع حكومي للمزارعني على ا�ستخدام
م�ضخات ري بالطاقة ال�شم�سية

د�شن��ت وزارة الزراع��ة وال��ري
م�شروع دع��م متوي��ل املزارع�ين
للحص��ول عىل املضخات التي تعمل
بالطاق��ة الشمس��ية ،يف محاول��ة
لتشجيع اس��تخدام الطاقة املتجددة
يف ال��ري الزراعي ،لتقلي��ل الكلفة،
حي��ث أظه��رت بيانات رس��مية أن
املضخات التقليدية املس��تخدمة يف
ال��ري الزراعي تس��تهلك م��ا يوازي
 30%م��ن إج�مايل كمي��ة الدي��زل
املستهلك يف اليمن.
ويش��مل املرشوع ،الذي يس��تهدف
املحافظات الزراعية ،ويش��ارك فيه
بن��ك التس��ليف التع��اوين الزراعي
وصندوق تش��جيع اإلنت��اج الزراعي
الس��ميك ،تقدي��م تس��هيالت كبرية
لتش��جيع املزارع�ين عىل اس��تخدام
تقني��ة الطاق��ة الشمس��ية كبدي��ل

للمضخ��ات التقليدية املس��تخدمة
يف ض��خ املياه من اآلب��ار ،من خالل
تحمل ج��زء من التكلف��ة ومنحهم
قروض��ا بيض��اء ،وخدم��ات إضافية
مجاني��ة أخ��رى يف الجان��ب الفني:
الرتكيب والتش��غيل واالستش��ارات
الفنية.
وتم تشغيل أول مضخة مياه تعمل
بالطاقة الشمسية ضمن هذا الربنامج
يف مديرية دوعن بحرضموت ،بقدرة
 26كليووات ،مبزرعة مكة النموذجية
بالهجرين ،التابعة للمستثمر الشيخ
محمد احمد الجويحي ،كواحدة من
أك�بر املضخات يف اليم��ن والجزيرة
العربية ،حيث تنتج  400مرت مكعب
يف اليوم.
وقال مدير عام رشكة الوادي للطاقة
الشمس��ية ،املنف��ذة للم�شروع،

الدكتور عمر س��عيد بن فريجان ،إن
الرشكة قامت ،خ�لال العام املايض،
برتكي��ب  17مضخة تعم��ل بالطاقة
الشمس��ية يف ع��دد م��ن مديريات
محافظة حرضموت.
وأوضح أن الهدف من برنامج متويل
مضخ��ات املياه بالطاقة الشمس��ية
هو دعم ومتويل وتشجيع استخدام
مضخ��ات املي��اه العامل��ة بالطاقة
الشمس��ية للمزارع�ين يف عم��وم

محافظات الجمهورية ،مبا يساهم يف
إحداث تنمية اقتصادية واجتامعية
مستدامة يف اليمن.
كام تم مؤخ��را توقيع اتفاقية توريد
وتركي��ب وح��دة اس��تخراج املي��اه
بواس��طة الطاقة الشمسية ،ملرشوع
مياه الغرف الخريي بسيئون ،لتوليد
طاقة قدرها  )37.8كيلووات ،وذلك
إلنتاج  90م�ترا مكعبا من املياه يف
الساعة.
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ملف العدد

االت�صاالت واملعلوماتية
�أ�سا�س التنمية
تقـــر�أون فـي الـملـــف:

�أعـــــد الـــملـــف/
مهدي حممد البحري

خطوات تطويرية لال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف دعم االقت�صاد الوطني.
االت�صاالت واملعلوماتية و�إمكانات النهو�ض النوعي باالقت�صاد الوطني.
مدير عام م�ؤ�س�سة االت�صاالت لــ «مين :»invest
قريبا �إعالن دخول خدمة اجليل الرابع
اليمن ي�سعى لتطوير وحتديث �شبكة الإنرتنت.
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مـ ـ ـل ــف العـ ــدد

خطوات تطويرية لالستفادة من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت في دعم االقتصاد الوطني

«يــمــن  – »investخــا�ص
متكن��ت اليم ��ن ،يف �إط ��ار
م�ساعيه ��ا �إل ��ى اال�ستف ��ادة م ��ن
�إمكان ��ات تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات
واالت�صاالت وحماول ��ة ت�سخريها
لدعم خط ��ط النمو االقت�صادي ،م ��ن حتقيق جمموعة
م ��ن اخلط ��وات التطويرية يف ه ��ذا القط ��اع ،الذي يعد
عماد ع�صر املعرف ��ة ،وال مي ّثل قطاع ًا اقت�صادي ًا منتج ًا
ومربح ًا فح�سب ،بل هو �أ�سا�س البنية التحتية ال�ضرورية
لتنمية كل القطاعات االقت�صادية ،بل و�أ�سرعها منو ًا.
وق ��د �شهد قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اليمن
حت ��والت هامة وكب�ي�رة خالل الف�ت�رة املا�ضي ��ة ،نتيجة
تنفيذ عدد كبري من الإ�صالحات للنهو�ض بهذا القطاع
الهام واحليوي.
وتع ��د �شبكات وخدم ��ات االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات
من �أهم حمفزات النم ��و االقت�صادي ،والقيمة امل�ضافة
من هذا القطاع لإجمايل الناجت املحلي يف منو مطرد.
وق ��د �أثبتت جتارب ال ��دول التي جنح ��ت يف ا�ستخدام
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ه ��ذه التكنولوجي ��ا ك�أداة للتنمية فاعليته ��ا .ويرى فيها
اقت�صادي ��ون البدي ��ل الأمث ��ل لرف ��د اخلزين ��ة العام ��ة
ومتويله ��ا بامل ��وارد .ودور ور�ؤية الدول ��ة يف هذا ال�صدد
�أ�سا�س ��ي ،فهي وحدها القادرة عل ��ى و�ضع الأطر العامة
له ��ذا القط ��اع وحتويل ��ه �إل ��ى �أداة تنموي ��ة ،وعليها تقع
م�س�ؤولية ت�أمني البنية التحتية الالزمة للقطاع وتنظيمه.
وي�شكل هذا القطاع يف اليمن �سوقا جاذبة لال�ستثمار.
وتتولى وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات مهمة تنظيمه
ور�س ��م ال�سيا�س ��ات العام ��ة ،من خالل دع ��م ا�ستخدام
تقني ��ات االت�ص ��االت واملعلوم ��ات يف الدول ��ة ومتابعتها
وتطويرها ،وتوطني التقني ��ات احلديثة املالئمة للتنمية
يف الوطن �صناعي ًا وبيئي ًا واجتماعي ًا.
وتعم ��ل ال ��وزارة عل ��ى و�ضع اخلط ��ط العام ��ة لتطوير
وتنظي ��م وتنمي ��ة قط ��اع االت�ص ��االت ،وذل ��ك به ��دف
ت�شجي ��ع اال�ستثم ��ار يف جم ��ال االت�ص ��االت و�صناعته ��ا
وخدماته ��ا ،و�إعداد �سيا�سة الدول ��ة يف قطاع املعلومات
واال�سرتاتيجي ��ات واخلطط الالزم ��ة لتنفيذها ،وو�ضع

ال�سيا�س ��ات التنفيذي ��ة لتطوي ��ر منظوم ��ات املعلوم ��ات
و�شبكاتها ومعايريها و�أمنها.
كم ��ا تعم ��ل على دع ��م ا�ستخ ��دام تقني ��ات االت�صاالت
واملعلوم ��ات يف الدول ��ة ومتابعته ��ا وتطويره ��ا ،وتوطني
التقني ��ات احلديثة املالئمة للتنمي ��ة يف الوطن �صناعي ًا
وبيئي ًا واجتماعي ًا.
وتدرك وزارة االت�صاالت �أن توفري بنية ذات موا�صفات
منا�سب ��ة يعت�ب�ر مطلب ًا جوهري� � ًا لإجناح جه ��ود التنمية
االقت�صادية و�ضمان معدالت النمو املن�شودة لالقت�صاد
املحل ��ي ،ومن هن ��ا تعم ��ل عل ��ى و�ض ��ع اال�سرتاتيجيات
وحتديث اخلطط لتطوير القطاع.
وبان�ضمام اليمن ر�سمي ��ا �إلى منظمة التجارة العاملية،
ف� ��إن التزاماتها يف قطاع االت�ص ��االت وتقنية املعلومات
حتت ��م اتخ ��اذ املزي ��د م ��ن الإ�صالح ��ات التنظيمي ��ة
والت�شريعية وامل�ؤ�س�سية لتطوير �أداء هذا القطاع وزيادة
درجة انفتاحه ،وحتقيق اال�ستفادة املثلى منه يف التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة.

«يــمــ��ن  »investح�صلت على �أح ��دث خطة �أعدتها الوزارة عام  2015حول توجهاتها الرئي�سية لتطوير
قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اجلمهورية اليمنية ،وتـــعــــر�ض تالــيــا �أبــــرز مــالحمــهـــا:
جمال الت�شريعات والأطر التنظيمية:
ا�ستحداث وحتديث القوانني والأنظمة واللوائح الالزمة اخلا�صة بقطاع االت�صاالت،
ويف مقدمتها قانون االت�صاالت.
�إن�ش ��اء هيئ ��ة تنظي ��م االت�ص ��االت ،وا�ستحداث وحتدي ��ث الأنظمة واللوائ ��ح الالزمة
اخلا�صة بقطاع االت�صاالت.
�إع ��داد اخلط ��ط والربام ��ج الوطني ��ة والدرا�س ��ات الالزم ��ة لتطوير ون�ش ��ر خدمات
االت�صاالت وخدمات النطاق العري�ض.

جمال تنمية املوارد املالية:
زي ��ادة م�ساهم ��ة قطاع االت�ص ��االت وتكنولوجي ��ا املعلومات يف النم ��و االقت�صادي يف
اليم ��ن ،من خ�ل�ال �ضمان توفري امل ��وارد املالي ��ة للخزينة العامة ،م ��ن �ضرائب وعوائد
ور�سوم تتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات يف الدول ذات الظروف امل�شابهة.
�إدارة امل ��وارد الوطني ��ة املهم ��ة املتمثل ��ة بالنطاق ��ات الرتددي ��ة والرتقي ��م وامل�سارات
الرتا�سلي ��ة اخلطي ��ة ،ب�شفافية ،وم ��ن دون �أي �شكل م ��ن �أ�شكال التحي ��ز �أو التمييز ،مع
الرتكيز على حتقيق �أعلى ا�ستفادة ممكنة من ا�ستثمار تلك املوارد.

جمال البنية التحتية:
تو�سعة وتطوير البنى التحتية خلدمات االت�صاالت احلالية لت�صل �إلى الأماكن النائية
املحرومة من خدمات االت�صال والإنرتنت.
اال�ستم ��رار يف حتدي ��ث وتطوير �شبكة االت�ص ��االت ،وتطوير وتو�سع ��ة �شبكات الربط
ال ��دويل وال�شب ��كات الوطني ��ة ،و�إدخال التقني ��ات احلديثة ،مب ��ا يكفل النف ��اذ ال�شامل
للمعلومات ب�سهولة وي�سر وباجلودة وال�سرعات املطلوبة.

�أهم مالمح اخلطة امل�ستقبلية
للعام  2015لالرتقاء بالبنية التحتية:
ت�أمني �سعات ربط �إقليمي ودويل عالية لتطوير خدمات االنرتنت.
دعم تنفيذ خطط احلكومة االلكرتونية وتوحيد تطبيقاتها.
تطوير وتو�سعة �شبكة الرتا�سل الوطنية و�إتاحتها للم�ستثمرين يف القطاع.

االهتمام بتوفري خدمات النطاق العري�ض ال�ضرورية ال�ستثمار العديد من التطبيقات.
�إدخــــال خـــدمــــات الـــجــيــــل الــــرابــــع لــلـهـــــاتــــــف الــــنـــقـــــــــال.
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االت�صاالت واملعلومـاتية

و�إمكانات النهو�ض النوعي باالقت�صاد الوطني
ي�ؤدي قطاع االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات دور ًا هام ًا
و�أ�سا�سي� � ًا يف التق ��دم االقت�صادي والتنم ��وي؛ نظر ًا لدوره
اله ��ام يف ت�سهيل توا�ص ��ل الأفراد وانت�ش ��ار املعلومات التي
حتتاجها قطاعات الإنتاج والت�سوي ��ق واال�ستهالك ،ف�ض ًال
ع ��ن دوره يف ربط مناطق البالد بع�ضها ببع�ض من ناحية،
وبالعامل اخلارجي من ناحية �أخرى.
كم ��ا �أن م�ستوى ونوعي ��ة خدمات االت�ص ��االت وتكنولوجيا
املعلوم ��ات تع ��د م�ؤ�ش ��ر ًا �أ�سا�سي� � ًا لوجود من ��اخ اال�ستثمار
املالئم ،و�إح ��دى �أدوات ت�شجيع تو�سع الن�شاط االقت�صادي
وحتري ��ك النم ��و؛ �إذ ي�ؤدي تط ��ور هذه اخلدم ��ات وتنوعها
وانخفا�ض تكلفتها �إلى ت�شجيع تدفق اال�ستثمارات اخلا�صة
ومنوها وتطورها ،وبالتايل امل�ساهمة يف الدفع بعملية النمو
االقت�صادي والتنمية وحت�سني م�ستوى املعي�شة والدخل.
ووفق ��ا لدرا�س ��ات اقت�صادي ��ة ف� ��إن قط ��اع االت�صاالت يف
اليمن هو املجال الأو�سع انت�شارا بني املجاالت اال�ستثمارية
اخلدمية ،و�أ�سه ��م يف خلق وظائف كث�ي�رة� ،إ�ضافة �إلى �أن
ال�س ��وق اليمنية تعترب �سوق ًا واع ��دة ،وت�شهد منوا مت�سارعا
يف ه ��ذا القط ��اع ،الذي ميث ��ل ركي ��زة �أ�سا�سي ��ة يف عملية
التنمية ورافدا مهما للخزينة العامة للدولة.
«مي ��ن  »investا�ستطلعت �آراء خرباء ومهتمني يف قطاع
االت�صاالت واملعلومات ،حول حا�ضر وم�ستقبل هذا القطاع
يف اليم ��ن ،واملقرتح ��ات التي ميك ��ن العمل به ��ا مل�ضاعفة
دوره التنم ��وي واالقت�ص ��ادي واال�ستثم ��اري ،مب ��ا يف ذلك
تطوي ��ر الت�شريعات املنظمة وا�ستم ��رار حت�سني اخلدمات،
مبا يواكب التط ��ورات العاملية ،خا�صة و�أن بالدنا �أ�صبحت
ع�ضوا يف منظمة التجارة العاملية.
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املتوكل :قاطرة لتحقيق
معدالت منو اقت�صادي عالية

• الـمتـوكـل
ي�ؤك ��د رئي� ��س املر�ص ��د االقت�ص ��ادي للدرا�س ��ات
واال�ست�ش ��ارات ،الدكت ��ور يحي ��ى املت ��وكل� ،أهمي ��ة قط ��اع
تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات واالت�ص ��االت ،و�أنه القاط ��رة التي
�ساع ��دت على حتقي ��ق معدالت من ��و عالي ��ة يف االقت�صاد
العاملي خالل الـ� 15سنة املا�ضية.
وق ��ال« :ينبغ���ي �أن نح���اول ق���در الإم���كان البحث
ع���ن القطاع���ات التي ميك���ن له���ا �أن ت�ساعد على
حتقي���ق معدالت من���و .ونحن معني���ون جميع ًا ب�أن
ن�ضع �سيا�س���ات وخطط ًا وبرام���ج لتحقيق املنافع
الت���ي ينبغ���ي �أن ن�ستفي���د منه���ا وتع���زز املناف���ع
واملكت�سبات م���ن اتفاقية منظمة التجارة العاملية،
و�أي معاجل���ات للجوان���ب املختلف���ة ،ونح���اول �أن
نتجنب ق���در الإمكان ال�صعوب���ات واملعوقات التي
ميك���ن �أن تقف �أمامنا م�ستقب ً
ال .هذه هي الق�ضية
الأ�سا�سي���ة� ،س���واء بالن�سبة لقط���اع االت�صاالت �أو
غريه من القطاعات».

الوايف :تطوير االت�صاالت
يخدم القطاعات االقت�صادية

• الوافـي
يق ��ول اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي الدكت ��ور علي ال ��وايف �إن
«قط���اع االت�ص���االت ي�شهد منوا متزاي���دا يوما عن
ي���وم ،ويتوقع �أن ي�شهد تطورا خالل الأعوام القليلة
املقبلة ،خا�صة مع و�صول عدد ال�شركات املرخ�صة
امل�شغلة للهاتف النقال �إلى �أربع �شركات ،يبلغ عدد
م�شرتكيه���ا حالي���ا �أكرث م���ن  12ملي���ون م�شرتك،
وبر�أ�سمال يقدر بنحو مليار ون�صف املليار دوالر».
و�أ�ش ��ار �إلى �أن تطوير خدمات قط ��اع االت�صاالت ب�أ�شكاله
املختلف ��ة (انرتن ��ت ،هات ��ف ثاب ��ت ،هات ��ف حمم ��ول)...
�سي�سهم يف خدم ��ة كافة القطاع ��ات االقت�صادية وتطوير
عملياتها.
ولفت �إلى �أن “دخول اجليل الرابع مع ال�سرعات وال�سعات
العالي ��ة الت ��ي يوفره ��ا �ضم ��ن الإمكاني ��ات االقت�صادي ��ة
للم�ستخدم�ي�ن� ،أف ��رادا و�ش ��ركات ،يب�ش ��ر بفر� ��ص كبرية
لتعزي ��ز واقع بيئ ��ة ريادة الأعم ��ال وامل�شاري ��ع النا�شئة يف
قطاعي تقنية املعلومات واالت�صاالت ،وخ�صو�صا امل�شاريع

مـ ـ ـل ــف العـ ــدد
الرقمي ��ة التي حتت ��اج منتجاتها يف التطوي ��ر واال�ستخدام
�إلى �سرعات عالية من االنرتنت”.
وطالب الدكتور الوايف ب�ضرورة تطمني قطاع االت�صاالت،
و�إزالة املخاوف التي لديهم من ان�ضمام اليمن �إلى منظمة
التجارة العاملية وما قد يرتتب عليه ب�سبب حترير القطاع،
داعي ��ا �إل ��ى �إح ��داث �إ�صالح ��ات يف قط ��اع االت�ص ��االت،
وال�سم ��اح لل�ش ��ركات باال�ستثمار يف هذا القط ��اع وتقدمي
خدمات جديدة.

ن�صر :زيادة  %10يف �سرعة نقل
البيانات يقابلها زيادة 1.4%
يف الناجت املحلي الإجمايل

رئي� ��س مرك ��ز الإع�ل�ام والدرا�س ��ات االقت�صادي ��ة،
م�صطف ��ى ن�صر� ،أ�ش ��ار �إلى �أن قطاع االت�ص ��االت وتقنية
املعلوم ��ات يلع ��ب دورا حيوي ��ا يف التنمي ��ة االقت�صادي ��ة
واالجتماعي ��ة على م�ستوى العامل؛ نظ ��را الرتباطه الوثيق
بكافة مناحي احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية.
و�أك ��د �أن ه ��ذا القط ��اع �أح ��دث تغي�ي�را يف حي ��اة الأفراد
واملجتمع ��ات ،و�أ�صب ��ح م�ساهم ��ا فاعال يف الن ��اجت املحلي
الإجمايل للدول.
وق ��ال“ :بلغ ��ت ن�سب ��ة م�ساهمته  5%يف م�ص ��ر ،و 6%يف

• نــ�صـــر
ال�سعودي ��ة� ،إذا م ��ا ا�ستبعدت م�ساهمة القط ��اع النفطي،
و 6.6%يف البحري ��ن ،وت�ت�راوح ن�سبة منو ه ��ذا القطاع ما
بني  10و 12%خالل الأعوام القليلة املا�ضية”.
و�أ�ض ��اف“ :ال يخف ��ى عل ��ى اجلمي ��ع م ��ا ي�شه ��ده قط ��اع
االت�ص ��االت م ��ن تطور عل ��ى كاف ��ة الأ�صع ��دة (ات�صاالت
ثابتة ،وال�سلكية ،و�إنرتنت) ،ومع ذلك مل تواكب اليمن بعد
الث ��ورة االت�صالية التي ت�شهدها دول املنطقة ودول �شبيهة
باليم ��ن؛ �إذ ما ت ��زال ن�سبة انت�ش ��ار االت�ص ��االت ال�سلكية
متدني ��ة مقارن ��ة بالعدي ��د م ��ن ال ��دول .كم ��ا �أن خدمات
اجليل�ي�ن الثالث والرابع مل يتم الرتخي� ��ص لها بعد لكافة
ال�ش ��ركات العامل ��ة يف اليمن؛ رغم �أنه ��ا �أ�صبحت متوفرة
يف جمي ��ع ال ��دول العربي ��ة ،ويف ظ ��ل تناف� ��س حمموم بني
ال�شركات يف ال�سرعة وال�سعر”.
واعت�ب�ر ن�صر �سرعة االنرتن ��ت و�سعره ي�ش ��كل واحدا من
امل�ؤ�شرات جللب اال�ستثمار.
و�أك ��د �أن اليم ��ن يحتاج �إل ��ى ا�ستثمارات كب�ي�رة تقوم بها

امل�ؤ�س�س ��ة العام ��ة لالت�ص ��االت يف ه ��ذا اجلان ��ب لتطوير
البني ��ة التحتي ��ة؛ لأن كل  10%زي ��ادة يف النطاق العري�ض
(اال�ستثم ��ار يف كاب�ل�ات نق ��ل البيان ��ات ب�سرع ��ة عالية)
يقابلها زيادة  1.4%يف الناجت املحلي الإجمايل ،كما تعمل
على توفري  3% 2-من فر�ص العمل.
ولف ��ت �إل ��ى �أن االت�ص ��االت �أ�صبحت ت�شكل حم ��ورا هاما
لتقدم التعليم االلكرتوين وال�صحة االلكرتونية ،كما �أثبتت
�أنها ت�شجع عملية الإنت ��اج وتقدمي  5-20%من اخلدمات؛
“فعندما يكون لديك م�صرف �أو م�صنع وترتبط بالنت،
تزيد الإنتاجية ب�صورة كبرية”.

�صالح :اال�ستثمار يف جمال
االت�صاالت من �أجنح اال�ستثمارات

نائ ��ب رئي� ��س الغرف ��ة التجاري ��ة وال�صناعي ��ة ب�أمان ��ة
العا�صم ��ة ،حممد حممد �ص�ل�اح� ،أكد من جانب ��ه �أن قطاع
االت�صاالت له دور فعال يف عملية التنمية؛ لأنه رافد �أ�سا�سي
خلزين ��ة الدول ��ة ،ف�ضال عن كون ��ه ي�ستوع ��ب عمالة كبرية،
وي�ساهم يف التخفيف من الفقر والبطالة ،خا�صة �إذا وجدت
م�شاريع ا�سرتاتيجية وكبرية يف هذا املجال.
واعت�ب�ر �صالح اال�ستثم ��ار يف جمال االت�ص ��االت من �أجنح
اال�ستثم ��ارات؛ لأنه� ،إلى جانب جني الربح الكبري وال�سريع،
ف�إن خدمات ��ه تقدم للنا�س كلهم ،وتتو�س ��ع جماالته املواكبة

و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن جن ��اح �أي خط ��ة للتنمي ��ة االقت�صادي ��ة
واالجتماعي ��ة يف اليم ��ن يعتمد بدرجة كب�ي�رة على حتديث
وتطوي ��ر قطاع االت�ص ��االت واملعلومات ،وذل ��ك با�ستخدام
تقني ��ات حديثة ت�ساهم يف تقلي ��ل التكلفة وتوفري اخلدمات
لكل قطاعات املجتمع.
و�أكد �أهمي ��ة املناف�سة وتقدمي اخلدم ��ات بوا�سطة �شركات
غ�ي�ر حكومية متعددة ،و�ض ��رورة اال�ستفادة م ��ن التقنيات
احلديث ��ة يف التو�صيل والتوجيه والتبديل والربط على كافة
م�ستوي ��ات ال�شبك ��ة ،و�ض ��رورة توف�ي�ر الأجه ��زة الطرفية،
مث ��ل احلوا�سيب ،للم�ستخدمني ب�أ�سع ��ار رخي�صة ،وتو�صيل
اخلدمات للمناطق النائية التي ال متثل مناطق ربح جتاري.
و�أو�ض ��ح �أب ��و طال ��ب �أن تكنولوجيا االت�ص ��االت واملعلومات
ت�ساع ��د يف الق�ضاء على الفقر واجلوع ،وخا�صة يف املناطق
الريفي ��ة ،ع ��ن طريق توف�ي�ر وان�سي ��اب املعلوم ��ات املتعلقة
ب�أ�سالي ��ب الزراع ��ة ومعاجل ��ة الرتب ��ة ومكافح ��ة الآف ��ات
الزراعي ��ة والتنب�ؤ بالظروف اجلوية م�سبق ًا ،وكيفية العناية
باملحا�صي ��ل الزراعي ��ة وطرق جمعه ��ا ومعاجلته ��ا متهيد ًا
لتخزينه ��ا وكذا تزويده ��م بالأ�سع ��ار يف الأ�س ��واق املحلية
والعاملية.
وقال �إن “الهدف الأخ�ي�ر ،واملتمثل يف �إقامة �شراكة عاملية
من �أجل التنمية ،يت�صل ات�ص ��ا ًال مبا�شر ًا ب�ضرورة التعاون
م ��ع القط ��اع اخلا� ��ص لإتاحة اال�ستف ��ادة م ��ن التكنولوجيا
اجلديدة ،وخا�صة تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات”.

• �صالح
للتطور التكنولوجي .ودعا �إلى فتح باب املناف�سة واال�ستثمار
يف هذا املج ��ال؛ ملا له من مردود �إيجابي� ،سواء على الدولة
�أو املواطن.
و�أ�ض ��اف“ :القط ��اع اخلا� ��ص ،ويف ظل الظ ��روف التي منر
به ��ا ،ي�ؤكد �ضرورة بق ��اء ر�أ�س املال الوطن ��ي واال�ستثمارات
يف خمتل ��ف املج ��االت ،مب ��ا فيه ��ا قط ��اع االت�ص ��االت؛ لأن
اال�ستثمارات هي الرافد الأ�سا�سي لالقت�صاد والتخفيف من
الفقر وت�شغيل العمالة ،خا�صة مع ارتفاع ن�سبة البطالة”.

�أبو طالب :جناح �أي خطة
تنموية يعتمد على تطوير
قطاع االت�صاالت واملعلومات

ي ��رى ع�ضو جمعية االنرتنت يف اليم ��ن ،املهند�س عبد
الرحمن �أبو طالب� ،أن تقنيات االت�صال واملعلومات عن�صر
�أ�سا�سي يف ت�سريع وترية التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف كل املجتمعات ،وتعترب من البنيات الأ�سا�سية.

• �أبو طـالب
و�أ�ضاف« :ميكن �أن يلعب قط ��اع االت�صاالت يف اليمن دورا
حموريا يف جمموع ��ة من القطاعات الأخ ��رى ذات الت�أثري
الع ��ايل ،كاحلوكم ��ة ،الق ��درة التناف�سي ��ة االقت�صادي ��ة،
العالقات االجتماعية ،التعليم ،ال�صحة».
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن ه ��ذا القط ��اع ي�سه ��م �إيجاب ��ا يف مواجه ��ة
حتدي ��ات التنمي ��ة امل�ستدام ��ة ،والرتكي ��ز عل ��ى جمموع ��ة
متنوع ��ة م ��ن �أ�صح ��اب امل�صلح ��ة ،كاحلكوم ��ات والقطاع
اخلا� ��ص واملجتمع امل ��دين� ،إ�ضاف ��ة �إلى الأث ��ر االجتماعي
واالقت�ص ��ادي للخدمات االلكرتوني ��ة ،ودور و�سائل الإعالم
و�شبكات التوا�صل االجتماعي ،والأهمية املتزايدة للتقنيات
احلديثة يف االت�صاالت.
ولفت �إلى الفر�ص املتاح ��ة والواعدة �أمام قطاع تكنولوجيا
االت�ص ��االت واملعلومات يف اليمن ،ما يتطل ��ب �إيجاد البيئة
الت�شريعي ��ة والقانونية واالقت�صادية امل�شجعة لال�ستثمار يف
هذا القطاع ،وحت�سني خدماته.
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مـ ـ ـل ــف العـ ــدد
مواكب ��ة التط ��ور التكنولوج ��ي املت�سارع يف جم ��ال االت�صاالت
واالنرتن ��ت ه ��و العنوان العري� ��ض الذي تتح ��رك من خالله
امل�ؤ�س�س ��ة العام ��ة لالت�ص ��االت ال�سلكي ��ة والال�سلكي ��ة ،وتعمل
لتحقيق ��ه بامل�شاري ��ع اال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي نفذته ��ا وتنفذها،
لتح�سني جودة ونوعية و�أ�سعار اخلدمات ،مبا ميثله ذلك من
انعكا�سات �إيجابية على التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ويب�ش ��ر مدير عام امل�ؤ�س�سة ،املهند�س �ص ��ادق م�صلح ،بـــــ «نقلة
كب�ي�رة ونوعية» يف قط ��اع االت�صاالت ،بتقدمي خدمات اجليل
الراب ��ع للهات ��ف النق ��ال ،واالنتق ��ال �إل ��ى الإ�ص ��دار ال�ساد� ��س
م ��ن بروتوك ��ول الإنرتنت ،لتمك�ي�ن امل�ستخدم�ي�ن من ت�صفح
االنرتنت ب�سرعات عالية.
ويتط ��رق مدير عام امل�ؤ�س�س ��ة ،يف هذا احلوار مع جملة «مين
� ،»investإل ��ى امل�شاري ��ع اال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي يت ��م تنفيذه ��ا
لتطوي ��ر وحتديث االت�ص ��االت واالنرتنت ،وخط ��ط امل�ؤ�س�سة
للتكي ��ف م ��ع متطلب ��ات ان�ضمام اليم ��ن �إلى منظم ��ة التجارة
العاملية .فيما يلي تفا�صيل احلوار:
•حــاوره� :سـكرتـري التـحريـر

مدير عام مؤسسة االتصاالت ل ـ «مين :»invest

قريبا إعالن دخول خدمة اجليل الرابع
من االتصاالت في اليمن
•• م��ا هي �أهم امل�شاريع اال�سرتاتيجية التطويرية التي
تنفذها امل�ؤ�س�سة حاليا؟

اجلمهورية ،مبا ي�ضمن تقدمي خدمات �أف�ضل ،وقادرة على
مواكب ��ة م�ستجدات الع�صر ،بالإ�ضاف ��ة �إلى تو�صيل وتوفري
خدمات الهاتف والإنرتنت �إلى املدن الرئي�سية والعديد من
املناطق النائي ��ة والريفية التي مل ت�صله ��ا تلك اخلدمات،
ف�ضال عن تلبيته الحتياجات املواطنني احلالية وامل�ستقبلية
يف كاف ��ة املواقع التي ت�شهد زي ��ادة يف الطلب على خدمات
االت�صاالت وتقنية املعلومات خا�صة خدمة الإنرتنت.

•• ما �أبرز مكونات هذا امل�شروع؟

كم ��ا يهدف امل�ش ��روع �إلى تنمية امل ��وارد وحتقيق املزيد من
الإي ��رادات الإ�ضافي ��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 للألفية بحلول عام
.2015

تق ��وم امل�ؤ�س�س ��ة العامة لالت�ص ��االت ال�سلكي ��ة والال�سلكية
بتنفيذ امل�ش ��روع اال�سرتاتيجي «مليون خط هاتفي جديد»،
لتو�سي ��ع خدمات االت�ص ��االت والإنرتنت ،وال ��ذي مت و�ضع
حج ��ر �أ�سا�سه يف يوني ��و  ،2013من قبل رئي� ��س اجلمهورية
وبتمويل من امل�ؤ�س�سة.
• يتك ��ون امل�شروع من ثالثة م�شاريع رئي�سية :الأول :تطوير
وتو�سيع خدم ��ات الهاتف الأر�ضي 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 لأهمية امل�شروع اال�سرتاتيجية؟ وما
ميكن �أن يحققه من نتائج يف اجلانب التنموي؟

• تكمن �أهمية امل�شروع يف �أنه �سيعمل على تطوير وحتديث
وتو�سي ��ع البني ��ة التحتي ��ة ل�شبك ��ة االت�ص ��االت ال�سلكي ��ة
والال�سلكي ��ة ،وجتهيزاته ��ا املتعددة ،يف عم ��وم حمافظات
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 142ألف خط إنترنت جديد
ونتهيأ لالنتقال إلى اإلصدار
السادس من بروتوكول اإلنترنت

•• ذك��رمت �أنه مت و�ض��ع حجر �أ�سا�س امل�ش��روع يف يونيو
 .2013ما الذي مت �إجنازه حتى الآن؟
امل�ؤ�س�س ��ة �أنه ��ت املرحلة الأولى م ��ن امل�ش ��روع بتنفيذ 160
�أل ��ف خ ��ط ،وتنفي ��ذ الأعم ��ال الإن�شائية واملب ��اين وغرف
خا�ص ��ة باالت�صاالت الريفية .نفذنا �أي�ضا ال�شبكات و�شراء
الأرا�ضي اخلا�صة باالت�صاالت الريفية ,و�أ�صبح لدينا �أكرث
م ��ن  150موقع� � ًا لالت�صاالت الريفية .كم ��ا مت االنتهاء من
الإجراءات التعاقدية والتوريد لـ� 292ألف خط جديد.

•• وبقية مراحل امل�شروع ،متى �سيتم البدء فيها؟

• م ��ا يخ�ص بقي ��ة مكون ��ات ومراحل امل�ش ��روع فقد قامت
امل�ؤ�س�سة ب�إعداد املوا�صفات الفنية لل�شراء والتعاقد ورفعها
�إلى اللجنة العليا للمناق�صات واملزايدات.
•• يف �إط��ار مواكبتك��م للتط��ورات يف قط��اع االت�صاالت
�أعلنت��م اعتزامك��م تق��دمي خدم��ات حديث��ة مرتبطة
بتقنيات اجليل الرابع ( .)4Gما الذي مت يف ذلك؟

• بد�أن ��ا بالفع ��ل يف امل�ؤ�س�سة بخط ��وات عملية والدخول يف
مناق�صات لإدخ ��ال �أنظمة ات�صاالت حديثة وجديدة تعمل
بتقني ��ات اجلي ��ل الرابع ( ،)4Gوتدخ ��ل اخلدمة يف اليمن

لأول م ��رة ،و�سيت ��م �إعالنه ��ا قريب ��ا ،حيث
ت�أت ��ي �ضم ��ن ا�سرتاتيجياتنا الت ��ي نتبناها
يف امل�ؤ�س�س ��ة للعم ��ل عل ��ى تطوي ��ر خدمات
الإنرتنت لتكون �أكرث فعالية ومناف�سة.
•• عل��ى ذك��ر خدم��ات الإنرتن��ت؛ ما هي
�أه��م امل�شاري��ع الت��ي نفذمتوه��ا لتح�س�ين
جودة ونوعية هذه اخلدمة؟
• بالطب ��ع افتتح ��ت امل�ؤ�س�س ��ة ع ��ددا م ��ن

امل�شاري ��ع اخلا�ص ��ة بالإنرتن ��ت ،به ��دف
م�ضاعفة �سرعة و�سعات االنرتنت ،لت�سهيل
الت�صف ��ح ونق ��ل البيان ��ات دون انقط ��اع �أو
�ضع ��ف يف اخلدم ��ة؛ وم ��ن �أهمه ��ا م�شروع
�شبك ��ة “واي ماك� ��س” ،التي تق ��دم خدمة
االنرتن ��ت الال�سلك ��ي عري� ��ض النط ��اق -
كمرحل ��ة �أول ��ى يف كل من �أمان ��ة العا�صمة
�صنع ��اء وعدن ،حي ��ث تعمل ه ��ذه اخلدمة
عل ��ى م�ضاعف ��ة �سرع ��ات الإنرتن ��ت �ضمن
النط ��اق العري� ��ض ت�صل �إل ��ى  32ميجا ،ما
ي�ش ��كل نقل ��ة نوعي ��ة يف خدم ��ات الإنرتنت
والتغل ��ب عل ��ى امل�ش ��اكل الت ��ي يع ��اين منها
املواطن من ال�شبكة النحا�سية.
ومت تنفي ��ذ ح ��وايل � 142ألف خ ��ط �إنرتنت
جدي ��د يف خمتلف حمافظ ��ات اجلمهورية،
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى توري ��د � 12أل ��ف خ ��ط �ضمن
م�ش ��روع � 292أل ��ف خ ��ط ،وال ��ذي �سيت ��م
مبا�شرة تنفيذه يف الأ�سابيع القادمة.
ومن ناحية تو�سعة البوابة الدولية لالنرتنت
مت االنتهاء من تنفي ��ذ بوابة دولية جديدة،
ويجري تنفيذ بوابتني دوليتني جديدتني.
وفيما يخ�ص ال�سن�ت�راالت مت تركيب ثالثة
�سن�ت�راالت ( )BRASجدي ��دة ،ويتم تنفيذ
�إج ��راءات �ش ��راء �أربعة �سن�ت�راالت �أخرى،
بالإ�ضاف ��ة �إلى زيادة ال�سع ��ات الدولية عرب
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•• وم��اذا ع��ن االنتق��ال �إل��ى الإ�ص��دار
ال�ساد���س م��ن بروتوك��ول الإنرتن��ت
()IPv6؟
• نح ��ن يف امل�ؤ�س�سة نتهي� ��أ بالفعل لالنتقال

�إل ��ى الإ�ص ��دار ال�ساد� ��س م ��ن بروتوك ��ول
الإنرتن ��ت ( )IPv6بالتن�سي ��ق م ��ع اجلهات
واملنظم ��ات العاملي ��ة الداعم ��ة مل�شاري ��ع
االنتقال �إلى ه ��ذا الإ�صدار ،ومنها االحتاد
الدويل لالت�ص ��االت ( ،)ITUلتلقي الدعم
اال�ست�ش ��اري .وق ��د �أع ��دت امل�ؤ�س�س ��ة خطة
ا�سرتاتيجي ��ة لتحديث االنرتن ��ت واالنتقال
�إلى هذا الربوتكول.
وم�ش ��روع االنتق ��ال �إلى الإ�ص ��دار ال�ساد�س
م ��ن بروتوك ��ول االنرتن ��ت (� )IPv6أ�صب ��ح

من الأم ��ور ال�ضرورية وامللحة؛ كونه �سيلبي
احتياج ��ات م�ستخدم ��ي االنرتن ��ت ،خا�صة
فيم ��ا يتعلق باخل�صو�صي ��ة والأمان و�سرعة
الت�صف ��ح لل�شبك ��ة العنكبوتي ��ة ،وه ��و م ��ا
يوفره ميثاق بروتوك ��ول الإ�صدار ال�ساد�س،
حي ��ث يتعام ��ل ه ��ذا الإ�صدار م ��ع مليارات
م ��ن النهاي ��ات الطرفي ��ة ،وي�ضم ��ن توفري
اال�ستخ ��دام ال�سري ��ع والآم ��ن لالنرتن ��ت،
خا�ص ��ة عند عملية البحث ع ��ن �أي عنوان،
كم ��ا يح ��ل العدي ��د م ��ن امل�ش ��اكل الأخرى
مبرون ��ة وفاعلية دقيقة ،ف�ض�ل�ا عن تقدمي
احلماية الف�ضلى للمعلومات.
•• الآن ،وبع��د ان�ضم��ام اليم��ن ر�سمي��ا
ملنظم��ة التج��ارة العاملي��ة ،م��ا اخلطوات
التي �ستقوم بها امل�ؤ�س�سة ملواكبة متطلبات
االن�ضمام؟

• نعمل ونرك ��ز يف هذا اجلانب على �إجناز
الهي ��كل التنظيمي و�إعادة هيكل ��ة امل�ؤ�س�سة
العامة لالت�صاالت ،وال�سعي لإ�صدار قانون
خا� ��ص ينظ ��م عملها ،مب ��ا يعطين ��ا املرونة
الكافية التي متكننا من التناف�س ،بالإ�ضافة
�إلى الدفع بامل�شاريع اال�سرتاتيجية «املليون
خ��ط �إنرتن��ت ال�سلك��ي» بتقني ��ة اجليل
الراب ��ع ,وم�ش ��روع البني ��ة التحتي ��ة ل�شبكة
الرتا�سل الوطني وتو�صيل الألياف ال�ضوئية
وغريها من امل�شاريع.
•• ح�س��ب ما ذكرمت فيم��ا يخ�ص اجلانب
التنظيم��ي و�إع��ادة الهيكلة؛ �أي��ن و�صلتم
يف ذلك؟

• قطعن ��ا �شوط ��ا كب�ي�را في ��ه ،وه ��و قي ��د
الإجناز ،ويحتاج �إلى وقت لتطبيقه.
•• كان لديك��م حتف��ظ �أو خم��اوف م��ن
الت�أث�يرات ال�سلبي��ة الن�ضم��ام اليمن �إلى
منظم��ة التج��ارة العاملي��ة عل��ى قط��اع
االت�ص��االت .ه��ل ميك��ن التو�ضي��ح به��ذا
اخل�صو�ص؟

• بالن�سب ��ة لن ��ا يف م�ؤ�س�س ��ة االت�ص ��االت
ال يوج ��د لدين ��ا �أي تخ ��وف؛ لكنن ��ا طالبنا
بف�ت�رة زمني ��ة للإع ��داد والتجهي ��ز ،مثلما
ه ��و من�صو�ص علي ��ه يف االتفاقي ��ة الدولية
الأ�سا�سي ��ة ،وهو �أن تعط ��ى امل�ؤ�س�سة فر�صة
خم� ��س �سنوات من تاريخ االن�ضمام لرتتيب
�أو�ضاعه ��ا؛ لأن امل�ؤ�س�س ��ة لديه ��ا هي ��كل
تنظيمي قيد الإجناز ،وهناك قانون خا�ص
يج ��ب �أن ي�ص ��در لرتتيب �أو�ض ��اع امل�ؤ�س�سة
يعطيه ��ا مرون ��ة؛ �إذ ال ميك ��ن للم�ؤ�س�سة �أن
تناف�س القطاع اخلا�ص؛ ج ��راء التعقيدات
الإدارية وغريها.

االتصاالت..
رؤية تستشرف الغد
�أ .يحيى حممد املطري

رئي�س حترير جملة «تكنولوجيا االت�صاالت

متكنت تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات ،خالل عقد من الزمان ،من تغيري وجه العامل
ور�سم عامل جديد مغاير ،اختزلت فيه احلدود والهويات الوطنية ،وجعلت من العامل قرية
�إلكرتونية �صغرية مكتظة ب�أكرث من �سبعة مليارات ن�سمة ،بل وا�ستطاعت التكنولوجيا �إن�شاء
ع ��وامل افرتا�ضية تخيلية تتجاوز البعد الزماين واملكاين ،وتقطنها �أجنا�س وثقافات ب�شرية
خمتلفة.
كما قدمت الثورة التكنولوجية حلوال مبتكرة للتغلب على العديد من امل�شكالت االجتماعية
والتنموي ��ة ،وكان ��ت البوابة التي من خالله ��ا ا�ستطاع الكثري من ال ��دول حتقيق املزيد من
النجاح ��ات االقت�صادية ال�شاملة ،وامتلكت زمام املناف�س ��ة وال�سيطرة على عامل ال�صناعة
والتج ��ارة ،عرب توظيف خمرجات تقنية االت�صال واملعلوم ��ات ،لتعزز فر�ص التحول اجلاد
نحو �أمتتة الأعمال واخلدمات ،للنهو�ض بالواقع الإداري واالرتقاء به �إلى م�ستويات متقدمة
ال مكان فيها للرتهل �أو الف�ساد.
ويف ه ��ذا ال�سياق ف� ��إن التطلع نحو قطاع االت�ص ��االت وتقنية املعلومات م ��ن زاوية �أعر�ض
وب�شمولي ��ة �أكرب ،م ��ن قبل احلكومات و�صناع القرار ،ينطلق م ��ن الدور اال�سرتاتيجي الذي
يلعب ��ه هذا القط ��اع االقت�صادي احليوي ك�أحد �أهم م�صادر التق ��دم وزيادة الدخل القومي
يف معظ ��م الدول املتقدم ��ة �أو النامية التي ت�سعى نحو النمو والتط ��ور وتوطني التكنولوجيا.
ويف ه ��ذا املج ��ال ،يتجه العديد من البل ��دان العربية ،ومنها بالدن ��ا ،ال�ستخدام تكنولوجيا
االت�ص ��االت ،كعن�صر �أ�سا�سي للتقدم نحو التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،خ�صو�صا بعد
االنتكا�س ��ة الك�ب�رى لأ�سواق النفط العاملي ��ة وتراجع �أو انهيار �أ�سعاره ��ا ،الأمر الذي ي�شكل
تهدي ��دا كب�ي�را القت�صاديات الكثري من ال ��دول ،وخا�صة التي تعتمد منه ��ا ب�شكل كبري على
النف ��ط ،وذلك �أجرب معظ ��م احلكومات على �إيجاد بدائل �أخرى تع ��زز منوها وا�ستقرارها
االقت�ص ��ادي .ومن تلك البدائل ي�أتي التحول نحو االقت�ص ��اد الرقمي ،وزيادة اال�ستثمارات
لتنمية قطاع تكنولوجيا االت�صاالت ،من خالل ت�شجيع االبتكار وريادة الأعمال لدى ال�شباب
ودعم ال�شركات ال�صغرية ،و�سن الت�شريعات االلكرتونية ...الخ.
وهك ��ذا ف�إن وجود البنية التحتي ��ة الديناميكية اخلا�صة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يعت�ب�ر �شرطا �أ�سا�سيا لأي �أمة للم�شاركة الكاملة يف اقت�ص ��اد املعرفة العاملي وت�سريع النمو
االقت�ص ��ادي .ويف ه ��ذا االجتاه ت�سعى احلكوم ��ة اليمنية ،ممثلة ب ��وزارة االت�صاالت وتقنية
املعلوم ��ات� ،إل ��ى تطوير وحتديث البني ��ة التحتية ل�شبكة االت�ص ��االت واالنرتنت وفق �أحدث
تقنيات الع�صر .ويف هذا الإطار ،ميكن الإ�شارة وب�شكل �سريع �إلى عدد من امل�شاريع النوعية
واال�سرتاتيجية التي �شهدها قطاع االت�صاالت واملعلومات يف بالدنا خالل الأعوام املا�ضية،
ومنه ��ا �إجناز املرحلة الأول ��ى من م�شروع "مليون خط هات ��ف وانرتنت" ( ،)ADSLالذي
يع ��د امت ��دادا طبيعيا لغريه من امل�شروع ��ات اال�سرتاتيجية الأخ ��رى يف �أجندة االت�صاالت،
مث ��ل م�شروع االنرتن ��ت الال�سلك ��ي بتقني ��ة ( ،)wimaxوم�ش ��روع االنرتن ��ت الف�ضائي
( ،)YahClickناهي ��ك ع ��ن م�شروع الكاب ��ل البحري ( )SMW5ال ��ذي ي�ستهدف متلك
�سع ��ات رب ��ط دولية كب�ي�رة ،و�إيجاد م�س ��ار دويل م�ستقل ي�ضمن التو�صي ��ل والربط مع عدد
�أك�ب�ر من �شركات االت�ص ��االت العاملية ،ويواكب النمو املتزايد خلدم ��ات النطاق العري�ض،
�إ�ضاف ��ة �إلى البدء ب�إن�شاء ثالثة �سنرتاالت جديدة لزي ��ادة �سرعات االنرتنت يف اليمن .كل
هذه التطورات ترتافق مع جهود حثيثة مل�ؤ�س�سة االت�صاالت لتطوير منظومة وحتديث �شبكة
الإنرتنت ،واالنتقال �إلى بروتوكول الإ�صدار ال�ساد�س ( ،)IPv6وتو�سيع عملية الرتقيم.
م ��ن هن ��ا ميكن القول ب� ��أن قطاع االت�ص ��االت وتقنية املعلوم ��ات ،كم�ؤ�س�س ��ة وطنية رائدة
بنجاحاتها املتكررة وم�شاريعها اال�سرتاتيجية الكربى ،تقدم �صورة م�شرقة وم�ش ّرفة للقطاع
الع ��ام الناجح ،ال ��ذي ت�ؤول ملكيته لل�شعب ،وي�ستفيد من خدمات ��ه وا�ستثماراته جميع فئات
املجتم ��ع ،وعنوانا وا�ضحا يعرب عن ر�ؤي ��ة ت�ست�شرف الغد وتعتنق التغيري والتحديث امل�ستمر
كخيار حتمي يتوق �إلى التفوق والرقي وم�سايرة الع�صر الرقمي بكل حتدياته الهائلة.
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املهندس عامر هزاع ل ـ ـ «مين :»invest

قطاع االتصاالت في اليمن واعد استثماريا
وأولويات املستقبل تطوير بيئته التشريعية
الوقت الراهن ،منها يف البيئة الت�شريعية.
وطال ��ب املهند� ��س عامر ه ��زاع بتحدي ��د �أولوي ��ات امل�ستقبل
لقط ��اع االت�ص ��االت يف اليم ��ن ،يف تطوير البيئ ��ة الت�شريعية
والقانونية املنظمة للقط ��اع ،و�إن�شاء هيئة تنظيم االت�صاالت
للف�ص ��ل بني ال�سيا�س ��ات من ناحية والتنظي ��م والت�شغيل من
ناحية �أخرى ،واالرتقاء بالبنية التحتية الالزمة لتنمية قطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات واخلدمات املختلفة.

ي�ؤك��د املدي ��ر التنفيذي ل�شرك ��ة «مين موباي ��ل» ،املهند�س
عام ��ر حممد هزاع� ،أن قطاع االت�صاالت يف اليمن ب�شكل عام
من القطاعات اال�ستثمارية الواعدة واحليوية.
واعترب ،يف ت�صريح خا�ص لــ «مين  ،»investقطاع االت�صاالت
يف اليم ��ن م ��ن �أف�ضل القطاع ��ات ،حيث كان م ��ن القطاعات
ال�سباق ��ة يف �إدخال خدمة الهاتف النقال يف املنطقة العربية،
الفت ��ا الى ما يواج ��ه هذا القط ��اع من حتدي ��ات ومعوقات يف

و�أ�شار �إلى �أن «مين موبايل» �ست�سعى للح�صول على ترخي�ص
لتقني ��ة اجلي ��ل الرابع م ��ن خدم ��ات الهاتف النق ��ال ،وهي
بانتظار �إ�ص ��دار وزارة االت�صاالت للرتاخي�ص وت�شغيل هذه
اخلدم ��ة ،مو�ضحا �أن ذل ��ك ي�أتي حر�صا م ��ن ال�شركة على
مواكبة التطورات التكنولوجي ��ة لتطوير خدماتها وا�ستمرار
ريادتها يف ال�سوق اليمنية.
وق ��ال« :ن�سع ��ى �إلى �إط�ل�اق حزمة من اخلدم ��ات والعرو�ض
الت�سويقي ��ة والرتويجي ��ة الهادف ��ة �إل ��ى تعزي ��ز خدم ��ات
ال�شرك ��ة ل ��دى جماهريه ��ا املنت�ش ��رة يف �أنح ��اء اجلمهوري ��ة،
�س ��واء م�شرتك ��ي الدف ��ع امل�سب ��ق �أو م�شرتك ��ي الدف ��ع الآجل
(الفوترة) .بالإ�ضافة �إلى م�شرتكي الإنرتنت .ونركز ب�شكل
خا� ��ص على الإنرتن ��ت وخدماته وتطبيقات ��ه؛ باعتباره لغة
الع�صر حاليا».

وعن اخلط ��ط التطويري ��ة امل�ستقبلي ��ة للف�ت�رة القادمة ،ذكر
املدي ��ر التنفيذي ل�شركة «مين موباي ��ل» �أن �أداء ال�شركة ي�سري
وف ��ق ر�ؤي ��ة وا�ضح ��ة ناجتة ع ��ن فهم �إدارته ��ا للواق ��ع والبيئة
املحيط ��ة وتوقعاته ��ا امل�ستقبلي ��ة ،مبني ��ة عل ��ى ا�ستخدامه ��ا
للأ�سالي ��ب العلمية يف التخطيط والتحلي ��ل ل�سوق االت�صاالت
اليمنية.
و�أ�ضاف« :وبالتايل ت�سعى ال�شرك ��ة يف امل�ستقبل القريب �إلى
ا�ستكم ��ال التو�س ��ع يف �أن�شطته ��ا يف جم ��ال حت�س�ي�ن وتعزي ��ز
التغطي ��ة ل�شبكته ��ا املحلي ��ة ،وكذل ��ك يف جم ��ال خدم ��ات
الإنرتن ��ت ال�سري ��ع بتقني ��ة (« )EVDOموباي ��ل نت» ،حيث
كان ��ت ال�شرك ��ة ق ��د نف ��ذت تو�سع ��ات يف ه ��ذا اجلان ��ب خ�ل�ال
الف�ت�رة املا�ضي ��ة و�صل ��ت تكلفته ��ا �إل ��ى ح ��وايل ملي ��ار و730
مليون ريال؛ �أي ما يقارب  2.5مليون دوالر».
و�أو�ض ��ح �أن «مي ��ن موبايل» ت ��درك مدى الت�س ��ارع والتقدم يف
�س ��وق االت�ص ��االت التناف�سية؛ لذا ف�إنها تنته ��ج �سيا�سة قادرة
عل ��ى ا�ستيعاب كل معطي ��ات ال�سوق املحلي ��ة والعاملية ،وتعمل
مبزيد م ��ن ال�شفافية لتقدمي املزيد م ��ن اخلدمات والعرو�ض
الت�سويقي ��ة والرتويجي ��ة ،وتهدف �إلى تي�س�ي�ر وتوفري اخلدمة
لأكرب عدد ممكن من �أبناء الوطن ،مبا ي�سهم يف حتقيق �أعلى
ن�سب ا�ستفادة لل�شب ��اب اليمني من التطور التقني واخلدمات
التي يوفرها قطاع االت�صاالت.

وزارة االتصاالت تستحدث برنامجا
الكترونيا لتراخيص األجهزة والترددات
ا�ستحدث��ت وزارة االت�ص ��االت وتقني ��ة املعلوم ��ات ،م�ؤخرا،
برناجما الكرتونيا خا�صا ب�إ�صدار تراخي�ص الأجهزة والرتددات
التابع ��ة للجه ��ات وال�ش ��ركات العامل ��ة يف اليمن ،وال ��ذي �أعدته
الإدارة العامة للربجميات ونظم املعلومات بالوزارة.
ويعول على هذا الربنامج حت�سني الإيرادات املح�صلة من �إ�صدار
تراخي� ��ص الرتددات والأجهزة اخلا�صة بتل ��ك ال�شركات ،والتي
تقدر بع�شرات املاليني من الدوالرات �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 االت�صاالت �إلى تطوير �آليات و�أ�ساليب التعامل مع
كاف ��ة ال�ش ��ركات املرتبطة بقطاع االت�ص ��االت وتقنية املعلومات،
حي ��ث ميثل ه ��ذا الربنامج نقلة نوعي ��ة يف �إطار العم ��ل الإداري
والفني لل ��وزارة ،باجتاه �أمتتة كافة �أعماله ��ا ،واالنتقال بها من
الطرق اليدوية القدمية� ،إلى االلكرتونية احلديثة.
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مـــ�ؤ�شــرات عـامــة ل�سوق
االت�صــــاالت فـي اليـمــن
تظهر م�ؤ�شرات �سوق االت�صاالت يف اليمن منوا مت�سارعا
ومتزايدا خلدمات الهاتف النقال ،التي حققت حتى
الآن ن�سبة نفاذ تقدر بـــ  ،70%يف مقابل تراجع يف منو
الهاتف الثابت ,فقد ارتفع معدل نفاذ الهاتف النقال
من  29.51%عام � ،2008إلى  70.90%عام  ،2013مقابل
تراجع معدل نفاذ الهاتف الثابت خالل الفرتة نف�سها
من � 4.40%إلى .4.3%
م�ؤ�شرات االت�صاالت الهاتفية يف الفرتة 2008-2013

عدد اخلطوط ال�شاغرة
عدد اخلطوط العاملة

2008
1.337.122
4.4
376.534
960.588

2013
1.380.901
4.3
287.596
1.093.305

الزيادة يف عدد اخلطوط العاملة

61.400

10.502

عدد ال�سنرتاالت الرئي�سية

49

49

عدد ال�سنرتاالت الفرعية

225

236

امل�ؤ�شر  /ال�سنة
الـــ�ســعــة الـمجهــزة
الكثافة الــهاتفيـــــة

مــ�شغلو االت�صاالت فـي اليمن

تعترب امل�ؤ�س�سة العامة لالت�ص ��االت ،التابعة لوزارة
االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات ،امل�شغ ��ل الوحيد خلدمة
الهات ��ف الثابت .كما ال يزال تق ��دمي خدمات االنرتنت
مقت�ص ��ر ًا عل ��ى مزودي ��ن اثنني فق ��ط ،هم ��ا امل�ؤ�س�سة
العام ��ة لالت�ص ��االت ،وال�شرك ��ة اليمني ��ة لالت�ص ��االت
الدولية (تيليمن).
ومن ��ذ الع ��ام � ،2001أ�صبح للقطاع اخلا� ��ص دور فاعل
يف جمال االت�ص ��االت ،بعد منح ث�ل�اث رخ�ص لت�شغيل
�شبك ��ة الهات ��ف اخلل ��وي لثالث �ش ��ركات م ��ن القطاع
اخلا�ص ،هي�« :سب�أف ��ون»�« ،إم تي �إن  -مين» ،و «واي»،

م

م�ؤ�شرات االت�صاالت للهاتف النقال يف الفرتة 2013-2008

ال�سنة /
امل�ؤ�شر

عدد م�شرتكي
الهاتف النقال

لهاتف النقال %

2008

6.445.033

29.50

2013

17.423.000

69.04

ا

ن�سبة م�شرتكي

ا�ســم الــ�شركــة

جميعه ��ا تعم ��ل بنظ ��ام ( .)GSMومنذ الع ��ام 2004
بد�أت احلكومة ،ممثلة يف امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت،
يف �إن�ش ��اء �شركة رابعة ،هي «مين موبايل» ،تعمل بنظام
(.)CDMA
ووفق ��ا للإح�صاءات الر�سمية ع ��ام  ،2012ت�أتي �شركة
«�إم ت ��ي �إن – مي ��ن» يف املرتب ��ة الأولى م ��ن حيث عدد
امل�شرتكني� ،إذ ت�ستحوذ على  35.81%من �إجمايل عدد
م�شرتك ��ي الهاتف النقال يف اليمن ،تليها «مين موبايل»
بن�سبة  ،29.51%ثم «�سب�أفون»  ،28.79%و�أخريا �شركة
«واي» .5.90%

مــلـكية الـــ�شركــــة

نــــ�شـــاط الـــــ�شركــــــة

امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت
1
(االت�صاالت اليمنية)

حــكــــومــــيــة

ن�شر �شبكة االت�صاالت الثابتة وتقدمي اخلدمة
يف كافة �أنحاء اجلمهورية اليمنية وكذلك تقدمي
خدمة النداء الآيل والإنرتنت وترا�سل املعطيات وغريها.

ال�شركة اليمنية لالت�صاالت
2
الدولية (تيليمن)

حــكــــومــــيــة

توفري خد مات االت�صاالت الدولية
والهاتف النقال التماثلي  ETACوالإنرتنت.

3

�شركة �سب�أ فون

قـــطــــاع خــــا�ص

تقدمي خدمة الهاتف النقال .GSM

4

�شركة ام تي ان مين

قـــطــــاع خــــا�ص

تقدمي خدمة الهاتف النقال .GSM

5

�شركة مين موبايل

يت�شارك يف ملكيتها الدولة والقطاع
اخلا�ص
وال�صناديق االئتمانية
وقطاع وا�سع من املواطنني

تقدمي خدمة الهاتف النقال .CDMA

6

�شركة هت�س يونيتل (واي)

قـــطــــاع خــــا�ص

تقدمي خدمة الهاتف النقال .GSM
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خـدمـة االنتـرنــت

متثل البوابة اليمنية للإنرتنت م�شروعا لتزويد خدمات الإنرتنت وتقدمي كافة الت�سهيالت
لربط جميع مزودي اخلدمة يف اليمن ب�شبكة املعلومات العاملية.
وق ��د مت تد�شني خدمة االنرتنت يف اليمن عام  1996م ��ن قبل مزود وحيد :ال�شركة اليمنية
لالت�صاالت اليمنية (تيليمن) ،وو�صل عدد م�شرتكي هذه اخلدمة �إلى  1.093.492م�شرتكا
نهاية العام  ،2013وبلغت ن�سبة امل�شرتكني  %4.33يف نف�س العام.
ورغ ��م ارتفاع معدل من ��و وتزايد الطلب على خدم ��ات الإنرتنت بالنط ��اق العري�ض بنوعيه

م�ؤ�شرات خدمة الإنرتنت

2008-2013

الـمـ�ؤ�شـــر  /الـ�سـنـة

2008

2013

عدد م�شرتكي االنرتنت

305.762

1.093.492

ن�سبة م�شرتكي االنرتنت %

1.39

4.33

عدد م�ستخدمي االنرتنت
عدد مقاهي االنرتنت

50

2.607.089 1.528.810
973
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الثابت (ال�سلكي) والنقال (الال�سلكي)� ،إال �أن معدل نفاذ النطاق العري�ض منخف�ض ن�سبيا
وبحاجة �إلى حت�سني وتطوير.
وبح�س ��ب بيان ��ات ر�سمي ��ة فقد ارتف ��ع عدد م�شرتك ��ي االنرتنت النط ��اق العري� ��ض ال�سلكي
 ))ADSLم ��ن  80.711م�ش�ت�ركا عام � 2010إل ��ى  265.000م�شرتك ع ��ام  ،2014لريتفع
بذل ��ك معدل نفاذ خدم ��ات النطاق العري�ض الثابت واملتنقل يف الف�ت�رة نف�سها من 0.36%
�إلى .1.46%

اليمن ي�سعى لتطوير وحتديث �شبكة الإنرتنت

ت�سعى وزارة االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات �إلى حتديث احل�ص ��ول على �سع ��ات دولية م ��ن خالل م�ساري ��ن لتجنب
خدمة الإنرتنت املقدمة وتطويرها عرب زيادة �سعات الربط توقف اخلدمة �أو ت�أثرها ب�أي عوامل.
الدولية وحتديث ال�شبك ��ة واالنتقال �إلى بروتوكول الإ�صدار و�أ�ضاف �أن ذلك �سي�ضمن �أي�ض ًا «الربط مع عدد �أكرب من
ال�ساد�س.
�ش ��ركات االت�صاالت ،ومواكب ��ة النمو املتزاي ��د يف خدمات
ووافق ��ت احلكوم ��ة ،يف دي�سم�ب�ر املا�ضي ،عل ��ى ا�ستكمال النطاق العري�ض ،والذي له جدوى اقت�صادية عالية».
�إج ��راءات التعاقد النهائي ��ة لال�ستثمار يف م�ش ��روع الكابل و�أ�ش ��ار م�صلح �إل ��ى �أن «هذه التط ��ورات ترتافق مع جهود
البح ��ري ( )SMW5البالغ طوله � 20ألف كيلومرت ،والذي الوزارة املتمثلة يف تطوير منظومة وحتديث �شبكة الإنرتنت
�سيمت ��د من فرن�س ��ا �إلى �سنغاف ��ورة ،مرور ًا بب ��اب املندب ،واالنتق ��ال �إل ��ى بروتوك ��ول الإ�ص ��دار ال�ساد� ��س ()IPv6
لي�ض ��اف �إلى جانب الكاب ��ل الأول ( ،)AAE1الذي مت
بالتن�سي ��ق مع منظم ��ة ( )RIPEومنظم ��ة االت�صاالت
املوافق ��ة عليه يف وقت �ساب ��ق ،وذلك بهدف
الدولي ��ة ،وال ��ذي يه ��دف �إل ��ى تو�سي ��ع عملية
احل�صول على �سعات ربط دولية كبرية
الــيمن
لـدى
الرتقيم».
م ��ن خدم ��ات االنرتن ��ت ت�ص ��ل �إلى
و�أو�ض ��ح �أن اليمن لدي ��ه حالي ًا حوايل
� 55ألــــف
 1900جيجاباي ��ت /ثاني ��ة� ،أي ما
� 55ألف عنوان بروتوكول �إنرتنت تعمل
عنوان بروتوكول �إنرتنت
ي�س ��اوي � 82ضعف م ��ا ي�ستخدمه
وفق ًا لربوتوكول ( ،)IPv4بينما ي�صل
بينما ي�صل عدد امل�شرتكني �إلى
اليم ��ن حالي ��ا م ��ن خدم ��ات
عدد امل�شرتكني �إل ��ى � 130ألف ًا ،مما
� 130ألـــفــاً
االنرتنت.
�أوجد حالة من االختناقات الدائمة يف
وق ��ال املهند� ��س �ص ��ادق م�صلح،
مما �أوجد حالة من االختناقات
اخلدمة.
مدي ��ر ع ��ام امل�ؤ�س�س ��ة العام ��ة
الدائمة يف اخلدمة
وتاب ��ع« :يفرت� ��ض �أن يكون ل ��كل م�شرتك
إن
�
�ة،
لالت�ص ��االت ال�سلكي ��ة والال�سلكي �
عل ��ى الأق ��ل ( )IP addressواح ��د” ،م�شري ًا
امل�ؤ�س�س ��ة ت�سع ��ى م ��ن خ�ل�ال اال�ستثم ��ار يف
�إلى �أن االنتقال �إلى تطبيق الإ�صدار ال�ساد�س «�سيم ّكن
م�ش ��روع الكابل البحري اجلديد �إل ��ى جانب م�شروع الكابل
الأول (� ،)AAE1إل ��ى حت�س�ي�ن خدم ��ة الإنرتن ��ت ،ع�ب�ر اليمن من احل�صول على  25مليون عنوان».
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«ياه كليك» خدمة �إنرتنت
عرب الأقمار ال�صناعية
يف جميع �أنحاء اليمن

ا�ستحدث��ت �شركة «تيليم ��ن» خدمة
«ي ��اه كلي ��ك» ،بغر� ��ض تق ��دمي ات�ص ��ال
بالإنرتن ��ت ع�ب�ر الأقم ��ار ال�صناعية ،مبا
يلب ��ي احتياج ��ات الأف ��راد والقطاع ��ات
التجارية واحلكومية وامل�ؤ�س�سات التعليمية
املختلف ��ة ،ومب ��ا ي�ضم ��ن توف�ي�ر اخلدم ��ة
للمناط ��ق احل�ضري ��ة والنائي ��ة عل ��ى ح ��د
�س ��واء ،وبق ��درات �إر�س ��ال بيان ��ات ت�ص ��ل
�سرعتها �إلى 15ميجابايت.
وميث ��ل ه ��ذا امل�ش ��روع اخلي ��ار الأح ��دث
تقني� � ًا؛ لتمتعه بتغطي ��ة وا�سع ��ة االنت�شار،
خا�ص ��ة يف املناط ��ق النائي ��ة والأري ��اف
واملناطق ال�صحراوية املرتامية الأطراف،
للول ��وج �إلى �شبك ��ة االنرتن ��ت واال�ستفادة
م ��ن خدماتها دون انقط ��اع ،دون االعتماد
عل ��ى البنية التحتية لالت�ص ��االت املحلية،

حيث �سيتمك ��ن م�ستخدمو «ي ��اه كليك» يف
�أي م ��كان يف اليم ��ن ،حت ��ى الأماك ��ن التي
ال تتوف ��ر فيه ��ا خدم ��ات االت�ص ��االت ،من
االت�صال مبا�شرة ب�شبكة الإنرتنت.

وتعتم ��د خدم ��ة «ي ��اه كليك» عل ��ى �أحدث
تقني ��ات االت�ص ��االت ع�ب�ر الأقم ��ار
ال�صناعية ،حيث تبث �إ�شاراتها من القمر
ال�صناع ��ي «ياه �سات  ،»Y1Bوهو �أول قمر
�صناعي يف املنطقة يوظف تقنية الإ�شارات
املتعددة والرتددات الوا�سعة النطاق ،عرب
حزمة ال�ت�رددات ( )Ka-bandاحلديثة
ج ��د ًا ،مبا ميكن امل�شرتك�ي�ن من ا�ستخدام
�صح ��ون القطة �صغرية احلج ��م ،وبالتايل
تقلي ��ل تكالي ��ف االت�ص ��ال والتجهي ��زات
و�أجور تركيبها و�صيانتها.

انتعا�ش مقاهي الإنرتنت
فـي الــيمــن

عل��ى الرغ ��م م ��ن �أن ن�سبة كب�ي�رة من
اليمنيني ي�ستخدم ��ون االنرتنت يف البيوت
()72%؛ ف� ��إن مقاه ��ي االنرتن ��ت ال تزال
حتتف ��ظ بن�صيب كبري ( )44%من ح�صة
ا�ستخ ��دام اليمني�ي�ن للإنرتن ��ت  ،مقارنة
بال ��دول العربية الأخرى التي يتقل�ص فيها
ا�ستخدامها.
ي�ستخ ��دم  91%م ��ن اليمني�ي�ن االنرتنت
لأغرا� ��ض التوا�ص ��ل االجتماع ��ي .هذا ما
خل� ��ص �إلي ��ه ا�ستبي ��ان نظمه موق ��ع «هنا
�صوت ��ك» يف اليم ��ن� ،أحد م�شاري ��ع �إذاعة
هولندا العاملية.
و�أظه ��ر اال�ستبي ��ان كذل ��ك �أن ا�ستخدام
االنرتن ��ت يف املدار� ��س واجلامع ��ات

وم�ؤ�س�سات الدولة ال يتجاوز .10%
ارتفاع ن�سبة ا�ستخ ��دام مقاهي االنرتنت
يف اليم ��ن تف�س ��ره الإعالمي ��ة هدى حربي
ب� ��أن «بع� ��ض الأ�س ��ر اليمني ��ة له ��ا موقف
�سلبي من ا�ستخ ��دام الإنرتنت يف البيوت؛
لالعتق ��اد ب�أن ��ه ي�ستخدم لت�صف ��ح املواقع
الإباحي ��ة ،وله ��ذا ي�ضط ��ر ال�شب ��اب �إل ��ى
الذهاب ملقاهي الإنرتنت».
�أم ��ا انخفا� ��ض ا�ستخ ��دام اجلامع ��ات
واملدار� ��س وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة للإنرتنت
فرتجع ��ه الإعالمي ��ة اليمنية �إل ��ى «غياب
بني ��ة حتتية خم�ص�ص ��ة للإنرتنت يف هذه
امل�ؤ�س�سات ،ومي ��ل امل�س�ؤولني لالعتقاد ب�أن
االنرتنت قد يلهي املوظفني عن عملهم».

مشروع لتمكيـن التجارة
اإللـكـترونية فـي اليـمـن

ت��ت��ب��ن��ى ج��م��ع��ي��ة
الإن�ت�رن���ت اليمنية
م� � ��� � �ش � ��روع ال � �ت � �ج� ��ارة
الإل �ك�ترون �ي��ة يف اليمن،
لت�شجيع املجتمع املحلي
ع � �ل� ��ى ا�� �س� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا
واال�ستفادة من مزاياها.
ود�� �ش� �ن ��ت اجل �م �ع �ي��ة،
بالعا�صمة �صنعاء ،نهاية فرباير املا�ضي،
املرحلة الثانية من امل�شروع ،برعاية من
جمعية الإن�ترن��ت العاملية ،وبالتعاون
م ��ع م �ع �ه��د ال �ت �م �ي��ت وج��ام �ع��ة ال �ع �ل��وم
والتكنولوجيا واجلامعة اللبنانية وجامعة
امل�ستقبل ,ويهدف امل�شروع �إل��ى متكني
التجارة الإلكرتونية يف اليمن وبناء ثقة
املجتمع اليمني يف ا�ستخدام الإنرتنت
كو�سيلة لبيع و�شراء املنتجات واخلدمات
با�ستخدام امل��وارد الإلكرتونية املتاحة،
ومناق�شة التحديات والعوائق التي تقف
�أمام امل�ستثمرين يف هذا املجال.
ومت تد�شني املرحلة الأولى من امل�شروع،
نهاية العام املا�ضي ،عرب �إطالق ا�ستبيان
ع ��ام ودرا�س ��ة ميداني ��ة لتقيي ��م م�ستوى
التجارة الإلكرتونية يف اليمن.
وت�سته ��دف املرحلة الثانية تدريب 100
�شاب و�شابة ح ��ول التج ��ارة الإلكرتونية
و�أ�سا�سيات ال�ش ��راء والتعامل املايل عرب
الإنرتن ��ت ،وكذل ��ك التط ��رق �إل ��ى �أه ��م
العوائق التي قد تواجه امل�ستخدم اليمني
ب�شكل خا�ص.

وق ��ال �أم�ي�ن ع ��ام اجلمعي ��ة ،ع ��ديل
اخلرا�س ��اين� ،إن املرحل ��ة القادم ��ة
�ستق ��ام خاللها العديد م ��ن ور�ش العمل
م ��ع الأكادميي�ي�ن يف ث�ل�اث جامع ��ات
ميني ��ة ،هي جامعة العل ��وم والتكنولوجيا
واجلامعة اللبنانية وجامعة امل�ستقبل ،يف
مار�س اجل ��اري ،ملناق�شة مفهوم التجارة
االلكرتونية و�أ�سا�سي ��ات ال�شراء وعوائق
وحتديات التجارة االلكرتونية ،بالإ�ضافة
�إلى الأمن وحماية اخل�صو�صية الرقمية.
و�أ�ض ��اف �أن اجلمعية تع ��د لور�شة عمل
مو�سعة مع اجلهات ذات العالقة و�صناع
الق ��رار والبن ��وك و�ش ��ركات االت�صاالت
واملعني�ي�ن بالدفع والتعام ��ل الإلكرتوين،
لعر� ��ض نتائج الدرا�س ��ة امليدانية والبدء
يف طرح احللول املنا�سبة والفعالة.
وتعم ��ل جمعية الإنرتن ��ت اليمنية ،منذ
ت�أ�سي�سه ��ا قبل �أقل من عامني ،على مبد�أ
«الإنرتن ��ت للجمي ��ع» ،وته ��دف ب�ش ��كل
رئي�سي �إل ��ى امل�شاركة يف حت�سني م�ستوى
خدمات الإنرتن ��ت ،ورفع الوعي والطرق
املثلى لال�ستفادة من املوارد املتاحة على
الإنرتنت.
العدد ،6يناير -مارس 2015
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 4Gنقلة نـوعية لالت�صاالت
اليمنية يف ال�سعات وال�سرعات

يدخل قط ��اع االت�صاالت يف
اليم ��ن مرحل ��ة جدي ��دة ،عنوانها
التطوي ��ر يف ال�سعات ويف ال�سرعات
املتوافرة ،وذلك باال�ستعداد لتقدمي
خدمة اجلي ��ل الرابع ( ،)4Gوهي
التقني ��ة الأكرث تطور ًا يف العامل ،ما
�سي� ��ؤدي �إل ��ى �إيجاد �سرع ��ة فائقة
وقيا�سية يف نقل املعلومات ،مقارنة
بامل�ستويات احلالي ��ة ،وهذا الو�ضع
يعني فت ��ح �أبواب جدي ��دة� :إنرتنت • عبدالرحمن �أبو طـالب
�سري ��ع عل ��ى الهات ��ف النق ��ال ،و�إنرتن ��ت �سريع على التقنية».
وت�شه ��د خدم ��ات النط ��اق العري� ��ض ع�ب�ر �شبكات
الكمبيوتر با�ستخدام خطوط الهاتف النقال.
وق ��ال ل� �ـ «مي ��ن  »investمهند� ��س امل�ش ��روع ،الهات ��ف النقال طلبا متزايدا م ��ن قبل امل�ستخدمني،
عبدالرحم ��ن �أبو طالب� ،إن وزارة االت�صاالت وتقنية يف ظل انت�شار ا�ستخدام ��ات الأجهزة الذكية وب�شكل
املعلوم ��ات ،ممثل ��ة بامل�ؤ�س�س ��ة العام ��ة لالت�ص ��االت كب�ي�ر ج ��د ًا ،م ��ا �أدى �إل ��ى تطوي ��ر تقني ��ات جديدة
ال�سلكية والال�سلكية� ،أقرت درا�سة �إعداد موا�صفات لتوفري ال�سعات وال�سرع ��ات الكافية من خالل تقنية
فني ��ة لتق ��دمي خدمات النط ��اق العري� ��ض الال�سلكي اجليل�ي�ن الثال ��ث والراب ��ع ،حي ��ث ت�سع ��ى امل�ؤ�س�س ��ة
با�ستخ ��دام تقني ��ة ( )4G LTEلأول مرة يف اليمن ،العامة لالت�ص ��االت يف اليمن �إل ��ى االنتقال مبا�شرة
م�ؤك ��دا �أن ه ��ذا الإج ��راء ي�أت ��ي يف �إط ��ار احلر� ��ص �إل ��ى خدم ��ات اجليل الراب ��ع ،ل�ضمان توف�ي�ر �أحدث
على تعزي ��ز اال�ستثمار يف جمال االت�ص ��االت وتقنية التقني ��ات وتكنولوجي ��ا االت�صاالت العاملي ��ة ،وتزويد
املعلوم ��ات ،وفت ��ح ب ��اب املناف�س ��ة لتق ��دمي خدمات م�شرتكيها ب�سرعات متفوقة ب�أعلى جودة و�أقل تكلفة.
ويب�ي�ن مدير امل�ش ��روع �أن هذه التقني ��ة مت تطويرها
االنرتن ��ت بتقنيات متع ��ددة ،والعمل على توفري كافة
الإمكانيات املمكنة لإتاحة هذه اخلدمات للمواطنني به ��دف تقليل الوقت امل�ستغ ��رق يف ا�ستقبال البيانات
ونقله ��ا و�إر�سالها ع�ب�ر ال�شب ��كات الال�سلكية ،بحيث
وزيادة انت�شارها.
توفر للم�شرتكني خدم ��ات النطاق العري�ض ال�سريعة
الت ��ي تتيح له ��م ت�صف ��ح االنرتن ��ت ب�سال�س ��ة فائقة
و�إر�س ��ال البيانات وحتمي ��ل وتنزيل امللف ��ات �أيا كان
حجمه ��ا وب�سرع ��ات ت�ص ��ل حت ��ى  100ميجابايت يف
الثاني ��ة ،مو�ضح ��ا �أن ذلك يعتمد عل ��ى عوامل عدة،
مث ��ل املوقع و�شركة البيانات ع�ب�ر الإنرتنت وال�شبكة
واجلهاز وم�صدر تنزيل البيانات وحتميلها.
و�ستمكن تقنية اجليل الراب ��ع امل�شرتكني من التمتع
وتوق ��ع �أن يوفر ه ��ذا امل�شروع عائ ��دات مالية كبرية بخدم ��ات التلفزي ��ون التفاعلي ،وم�شاه ��دة املحتوى
للدول ��ة ،خا�صة مع تراجع �إي ��رادات الهاتف الثابت ،املرئ ��ي بدرج ��ة عالي ��ة م ��ن الو�ض ��وح يف ال�ص ��وت
وال�ص ��ورة بتكلفة معقولة ومبعايري ذات جودة عالية،
و�سيكون دعامة رئي�سية لالقت�صاد الوطني.
وتع ��د تقني ��ة ( )LTE 4Gم ��ن �أح ��دث معاي�ي�ر بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى �إمكاني ��ة ا�ستخدام ه ��ذه التقنية يف
االت�ص ��االت الال�سلكي ��ة ذات النط ��اق العري�ض التي العديد من التطبيقات ،مث ��ل مراقبة املرور ،وتوجيه
تعتمد على بروتوكول الإنرتنت ( ،)IPوهي م�صممة �سيارات الإ�سعاف والإطفاء والتعلم عن بعد...
ووفقا ملدير امل�شروع ف� ��إن م�صنعي الهواتف املتنقلة
لتدع ��م وب�ش ��كل فع ��ال االت�ص ��ال املبن ��ي عل ��ى حزم
ب ��د�ؤوا يف بناء �أجهزة حديثة ق ��ادرة على التعامل مع
البيانات.
ويو�ضح املهند�س �أبو طالب �أن �شبكات التطور طويل خدم ��ات اجلي ��ل الرابع وم ��ا بعده ،حي ��ث تقدم هذه
الأمد ( ،)Long Term Evolution LTEمن تقنيات التقني ��ة �سرع ��ات عالية ج ��دا بتقني ��ة خمتلفة ت�صل
اجلي ��ل الرابع (� )4Gأحدث التقنيات املعتمدة عامليا �إل ��ى  326ميجاباي ��ت يف الثاني ��ة يف املراح ��ل الأولى
يف عملي ��ة نق ��ل البيان ��ات ،وتوفر �سرع ��ات كبرية يف ل� �ـ( )LTEحتى ت�صل �إل ��ى  1جيجاباي ��ت /ثانية يف
حتميل البيانات عرب �شبك ��ة االنرتنت ،ومتثل �أحدث مراحله املتقدمة.
معيار يف تاريخ تقنيات �شبكات املحمول،
باعتباره ��ا ث ��ورة يف ع ��امل االت�ص ��االت
�ست� ��ؤدي �إل ��ى رفع م�ست ��وى اخلدمات يف
قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وق ��ال �إن «تقنية اجلي ��ل الرابع تتنا�سب
م ��ع االحتياج ��ات ال�شخ�صي ��ة والعملي ��ة
للزبائ ��ن� ،إذ �ستوفر اخلدمات من خالل
الهوات ��ف الذكي ��ة الداعم ��ة لتكنولوجيا
( )LTEيف املكات ��ب والبيوت ،من خالل
وح ��دات ا�ستقب ��ال خا�ص ��ة تدع ��م هذه
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اإلنت ــرن ــت
واالستث ـم ــار
م .فــهمي الـبــاحــث

جمــعيـة الإنتــرنـــت  -الــيمــــن
Albaheth4@gmail.com

يعترب الإنرتن ��ت �أحد �أهم االخرتاع ��ات والإجنازات على م ��دى التاريخ
الب�ش ��ري؛ فلي�س هناك جانب من جوانب احلياة �إال وللإنرتنت فيه ن�صيب،
وي�سه ��م يف حت�سين ��ه وتطوي ��ره ،بدءا من كون ��ه و�سيلة لالت�ص ��ال والتجارة
وتب ��ادل املعلوم ��ات� ،إلى العل ��وم والرتفي ��ه والبحث العلم ��ي وال�صناعة ،بل
و�أي�ضا احلروب الإلكرتونية.
وم ��ع التط ��ور التقن ��ي املتزاي ��د ،مل يع ��د الإنرتن ��ت مقت�صرا عل ��ى �أجهزة
احلا�س ��ب ال�شخ�صي ،ب ��ل �صار متوفرا عل ��ى �أجهزة املوباي ��ل ،التي يتزايد
م�ستخدموه ��ا ب�ش ��كل عجي ��ب .ومل يقف الأم ��ر عند ذلك فح�س ��ب ،فهناك
“�إنرتن ��ت الأ�شياء” ،الذي �سيجعل م ��ن جميع الأجهزة ،مبا فيها �أجهزة
التكييف والثالجة املنزلية بل وحتى الأبواب ،مرتبطة بالإنرتنت.
وعندم ��ا نتط ��رق �إل ��ى دور الإنرتن ��ت يف اال�ستثم ��ار� ،أو ت�أث�ي�ره يف التنمية
ب�ش ��كل عام ،يجدر الإ�شارة هنا �إلى نتائ ��ج الدرا�سات والأبحاث التي قامت
به ��ا العديد من املنظم ��ات واجلهات العاملية ،مثل البن ��ك الدويل؛ �إذ ت�شري
الدرا�س ��ات �إل ��ى �أن م�ستوى دخ ��ل الفرد ال�سنوي يف ال ��دول يتنا�سب طرديا
م ��ع زيادة ا�ستخدام الإنرتنت؛ �إذ لوحظ �أن الدول املرتفعة اقت�صاديا يتمتع
�سكانها بن�سبة عالية يف ا�ستخدام الإنرتنت.
وكجزء مهم م ��ن البنية التحتية االقت�صادية عاملي ��ا ،و ّفر الإنرتنت الكثري
م ��ن الطرق والأ�سالي ��ب للحياة العملية واالقت�صادي ��ة ،وق ّرب امل�سافات بني
الق ��ارات ،واخت�ص ��ر الزمان ،و�س ّهل الروتني يف التج ��ارة واالقت�صاد ،وفتح
�أ�سواق ��ا تناف�سية �أو�سع �أمام امل�ستهلك حول العامل ،ووفر املاليني من فر�ص
العمل ،ووفر �أي�ضا املليارات من الدوالرات للم�ستثمرين.
لق ��د �أ�صبحت ال�ش ��ركات العاملية ت�ضع م�ؤ�شر م ��دى ا�ستخدام الإنرتنت يف
بل ��د ما تن ��وي اال�ستثمار فيه �ضمن �أهم امل�ؤ�شرات الت ��ي �ستحدد ما �إذا كان
اال�ستثمار منا�سبا �أم ال يف ذلك البلد؛ �إذ �صار من ال�صعوبة مبكان �أن تعمل
يف بيئ ��ة معزولة ع ��ن الإنرتنت ،ف�ضال عن �أن ن�سب ��ة ا�ستخدام الإنرتنت يف
�أي بل ��د �ستمنح ��ك الكثري من التفا�صي ��ل االقت�صادية والتعليمي ��ة والعلمية
والقانونية لأي دولة.
ق ��د يت�س ��اءل القارئ :ه ��ل يعترب الإنرتن ��ت مبثابة الع�ص ��ا ال�سحرية للنمو
االقت�ص ��ادي؟! �أق ��ول :نعم� ،إذا مت توف�ي�ر البيئة املالئم ��ة .والبيئة املالئمة
لبن ��اء �أي جمتمع معلوماتي �سليم تتمث ��ل يف توفري بنية حتتية قوية ل�شبكات
االت�ص ��االت والإنرتنت ،ووجود ت�شريع ��ات وقوانني ت�ضمن احلقوق واحلرية
واالنفت ��اح وحماي ��ة امل�ستهل ��ك وامل�ستثم ��ر وكل م ��ا يتعل ��ق بحق ��وق امللكي ��ة
وال�ضرائ ��ب واجلرمي ��ة الإلكرتوني ��ة ،وت�شجي ��ع املعرف ��ة الرقمي ��ة وال�سبل
املثل ��ى ال�ستخدامها ،وت�شجي ��ع وت�سهيل التجارة الإلكرتوني ��ة واال�ستثمار يف
الإنرتنت ،وفتح باب التناف�س يف تقدمي خدمات الإنرتنت واالت�صاالت.
كل ذل ��ك ل ��ن ينج ��ح �إال بوج ��ود توجه ج ��اد وحقيق ��ي من الأط ��راف ذات
امل�صلحة ،املتمثلة يف احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع التقني والأكادميي
ومنظمات املجتمع املدين� ،إلى العمل معا ب�شكل عملي ومدرو�س للمزيد من
االنفتاح.
يف اليمن ،مازلنا يف مرتبة مت�أخرة فيما يتعلق بالإنرتنت ،مبختلف جوانبه؛
�إال �أنه ميكنن ��ا القول �إننا بحاجة ما�سة �إلى �إن�شاء هيئة تنظيم االت�صاالت،
والتي �سين ��اط بها العمل على حتقيق وتنظيم العدي ��د من الق�ضايا املتعلقة
بالإنرتنت واالت�صاالت .كما �أننا بحاجة �إلى �إن�شاء فريق اال�ستجابة لطوارئ
الكمبيوتر ( )CERTليتولى كل ما يتعلق بالأمن الرقمي.
و�أي ��ا كان الو�ضع احلايل يف اليم ��ن ،ورغم �أن الق�ضاي ��ا ال�سيا�سية البحتة
تطغ ��ى على امل�شهد احل ��ايل؛ �إال �أن هناك بوادر �أم ��ل ،وهناك الكثري ممن
يعملون على العديد من الق�ضايا ،وكل ذلك ُيب�شر بخري.
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مـ ـ ـل ــف العـ ــدد

ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الوطنية
يف جمال املعلوماتية واالت�صاالت
احلق يف احل�صول على املعلومات

الت�صاالت
العامة ل
امل�ؤ�س�سة والال�سلكية
ال�سلكية

الر�ؤية اال�سرتاتيجية لالت�صاالت
وتقنية املعلومات 2025
ته ��دف الر�ؤي ��ة اال�سرتاتيجي ��ة لالت�ص ��االت وتقني ��ة
املعلوم ��ات � 2025إل ��ى امل�ساهم ��ة يف حتوي ��ل اليمن �إلى
دولة منتجة وم�ستخدم ��ة لتطبيقات تقنيات االت�صاالت
واملعلوماتي ��ة .كم ��ا تهدف �إل ��ى توف�ي�ر وت�سهيل خدمات
االت�صاالت وتقنية
املعلوم ��ات ،وحت�س�ي�ن ج ��ودة ه ��ذه اخلدم ��ات وخف�ض
تكلفته ��ا ،وتطویر �صناع ��ة الربجمیات ,وترك ��ز الر�ؤية
عل ��ى ت�شجیع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف جمال تقنیة
املعلوم ��ات واالت�ص ��االت ،حي ��ث تقوم احلكوم ��ة بتوفري
املناخ
املغ ��ري والداف ��ع لال�ستثم ��ار م ��ن خ�ل�ال الت�شريعات
والقوان�ي�ن املحف ��زة لال�ستثم ��ار ،وكذلك توف�ي�ر البنية
التحتي ��ة املالئم ��ة ،بينم ��ا يتحم ��ل القط ��اع اخلا�ص يف
الأ�سا� ��س مهم ��ة نقل املعرف ��ة والتقنية وت�شغي ��ل العمالة
والنهو�ض باالقت�صاد.
ويف جم ��ال تقنية املعلومات ف�إن الع ��بء الأكرب لنه�ضة
ه ��ذه التقنيات والتطبيقات بالعامل �أجمع يقع على عاتق
�ش ��ركات القط ��اع اخلا� ��ص ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة ،مما
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يجعل االهتمام به ��ا ودعمها واجب ��ا �أ�سا�سيا للربنامج،
وكذلك لكونها «ر�سل التقنية للمجتمع».
وت�ؤك ��د الر�ؤية �أهمية قي ��ام احلكوم ��ة باال�ستثمار على
نط ��اق وا�س ��ع يف جم ��ال تنمي ��ة �شب ��كات االت�ص ��االت
واملعلوم ��ات ،و�أمتتة الأعم ��ال احلكومية ،و�إعادة تنظيم
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ب�ص ��ورة ع�صري ��ة .وتعت�ب�ر ذل ��ك
�شرطا لزي ��ادة الطلب على تطبيقات تقني ��ة املعلوماتية
واالت�ص ��االت ،وبالت ��ايل لتحفي ��ز القط ��اع اخلا� ��ص
عل ��ى اال�ستثم ��ار يف ه ��ذه ال�شب ��كات التقني ��ة املتقدم ��ة
وتطبيقاتها ،وكذلك جلذب ال�شركات 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 اال�سرتاتيجية
الوطني ��ة للمعلوم ��ات ،تبناها املركز الوطن ��ي للمعلومات،
الذي �أن�شئ ع ��ام  ،1995ومب�شاركة وا�سعة من امل�ؤ�س�سات
يف القطاع�ي�ن احلكوم ��ي واخلا� ��ص ،ومنظم ��ات املجتمع
املدين ،وتهدف �إلى حتقيق تنمية معلوماتية متكن املجتمع
اليمني من ال�سري يف طريق التنمية الع�صرية والتقدم نحو
جمتمع املعلومات.

�ص ��در القان ��ون رق ��م ( )13ل�سن ��ة 2012م ب�ش� ��أن ح ��ق
احل�صول على املعلومات ،لت�صبح اليمن ثاين دولة عربية
تق ��ر �سيا�سة عام ��ة يف هذا املجال .ويه ��دف القانون �إلى
ت�أم�ي�ن وت�سهيل حق املواط ��ن يف احل�صول على املعلومات،
وتو�سي ��ع قواع ��د ممار�س ��ة احلق ��وق واحلري ��ات ،وتعزيز
مقوم ��ات ال�شفافي ��ة ،وتو�سي ��ع فر� ��ص امل�شارك ��ة الواعية
وامل�س�ؤولة.
و�أن�ش ��ئ مبوج ��ب ه ��ذا القان ��ون مكت ��ب املفو� ��ض الع ��ام
للمعلومات ،يتولى مهم ��ة و�ضع وتنظيم الربامج واخلطط
وال�سيا�س ��ات اخلا�صة مبمار�س ��ة الفرد حلقه يف احل�صول
واالطالع على املعلومات.

الـحـكومـة االلـكرتونية

تبنت احلكومة اليمنية م�ش ��روع الربنامج الوطني لتقنية
املعلوم ��ات (احلكوم ��ة االلكرتوني ��ة) ،وج ��رى الرتتي ��ب
للخطوات الأولية لإعداد اخلط ��ة ال�شاملة للربنامج ،لتتم
عل ��ى �ضوئها عملي ��ة التنفي ��ذ ،وت�صميم موق ��ع �إلكرتوين
للحكومة اليمنية يخت� ��ص بعر�ض مهام وخدمات و�أن�شطة
احلكومة و�أجهزتها املختلفة على �شبكة االنرتنت.
كما قام ��ت العديد من الهيئ ��ات وال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات
والأجه ��زة ب�إن�ش ��اء مواق ��ع وي ��ب خا�ص ��ة بها عل ��ى �شبكة
االنرتن ��ت ،ومن خالل ه ��ذه املواقع تقوم بن�ش ��ر البيانات
واملعلوم ��ات املت�صل ��ة ب�أن�شطته ��ا .وعملت بع� ��ض اجلهات
وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية عل ��ى �إتاحة من ��اذج �إ�ضافية يقوم
املواطن ��ون بتعبئتها و�إر�سالها للح�صول على خدمة معينة،
مث ��ل النماذج الت ��ي ت�ستخدمها اجلهات لتلق ��ي �شكاوى �أو
مالحظات املواطنني من خ�ل�ال مواقع الويب التابعة لها،
وكذل ��ك قيام الهيئ ��ة العامة للربيد من خ�ل�ال موقع ويب
بت�شغيل خدمة �سداد فواتري الهاتف والكهرباء.
و�ص ��در قرار جمل� ��س الوزراء رق ��م ( )201لعام 2012م
ب�ش� ��أن �إعادة ت�شكي ��ل اللجن ��ة الإ�شرافية مل�ش ��روع البوابة
االلكرتوني ��ة للحكوم ��ة ،والتهيئ ��ة للحكوم ��ة االلكرتوني ��ة
وحتدي ��د مهامه ��ا واخت�صا�صاته ��ا الرئي�سي ��ة .ج ��اء هذا
للخ ��روج بر�ؤية وا�ضح ��ة وحمددة للم�ش ��روع ،وو�ضع �إطار
ا�سرتاتيج ��ي ل ��ه .وق ��د انبثق ��ت ع ��ن اللجن ��ة الإ�شرافي ��ة
جلن ��ة فنية تعم ��ل على درا�س ��ة اخليارات املتاح ��ة لتنفيذ
م�شروع احلكومة الإلكرتوني ��ة ،و�إقرار ال�سيا�سات املوجهة
للم�شروع.
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تـ ـ ـقـ ــاري ـ ــر

و�صفه الأطباء العرب القدامى ب�أنه �صيدلية متكاملة

اليمـن ..أربعة آالف عام من العسل
خاليا النحل إىل مليون و 308آالف خلية.
ويحظى العس��ل اليمني بس��معة ممتازة يف السوق الخليجية،
حيث تس��تقبل من املنت��ج اليمني من العس��ل الفاخر كميات
تصل إىل نحو  500طن س��نويا ،بقيم��ة إجاملية تقدر بنحو 13
مليون دوالر.
وتصدر اليمن العس��ل إىل عدد من الدول العربية ،وإىل جنوب
رشق آسيا ،وأفريقيا – خصوصا كينيا.
وتش�ير اإلحصاءات إىل أن كمية العس��ل املص��درة متثل 16%
من إنتاج البالد ،عالوة عىل أنها تش��كل حوايل  16%من إجاميل
الصادرات الزراعية.

�إقبال وا�سع

ا�ستطالع� :سعيد ال�صويف
أربعة آالف س��نة ...مس��افة زمنية هي عمر مهنة تربية النحل
وإنتاج العس��ل يف اليمن ،حددها رواة تاريخيون بأنها من أقدم
املهن واألعامل التي فضلها اليمنيون مذاك ،حيث ذاعت ش��هرة
العسل اليمني وبلغ صيته أرجاء املعمورة.
ونظ��راً للتن��وع املناخي يف اليمن وتفردها بغط��اء نبايت فريد،
كان الحكامء واألطباء يف األزمنة القدمية يرش��دون مرضاهم إىل
االس��تطباب بالعس��ل اليمني ،ملا له من أهمية غذائية وصحية
عالي��ة ،األم��ر الذي دفعه��م ألن يضع��وه يف مقدم��ة األدوية
ويصفونه بأنه "صيدلية متكاملة".

بيئة مالئمة

معظم مناطق اليمن صالحة لرتبية النحل وتطويرها ،بحس��ب
النحال عبده إدريس ،الذي يعمل يف تربية النحل منذ ما يقارب
 30عام��اً .وتتميز اليمن بتضاريس��ها ومناخها املتنوع عىل مدار
العام ،وتعدد النباتات املختلفة واملتنوعة والنادرة فيها ،كام هو
الحال يف البيئة الس��قطرية بصفة خاص��ة ،حيث يوجد فيها ما
يربو ع�لى  700نوع من النباتات الن��ادرة عامليا ،وكذلك الحال
يف بقي��ة املناطق اليمنية ،مام أوجد بيئة مناس��بة لرتبية النحل
عند اليمنيني منذ آالف الس��نني .وتعمل نسبة كبرية من األيدي
العاملة يف هذا النش��اط نظ��راً لحيويته ،وبخاص��ة يف األرياف،
كنح��ال وآخرون ميارس��ون أعامالً
فمنه��م من يح�ترف العمل ّ
مزدوجة إىل جانب تربية النحل ،كونها تدر عليهم أرباحاً كثرية.

قواعد و�أ�صول

يقول س��عيد األصبحي ،أحد املهتمني برتبي��ة النحل ،إن تربية
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النحل ليس��ت من املس��ائل الس��هلة التي يجوز فيها االرتجال؛
ولكنها يف غاي��ة الدقة ،فلها أصول وقواع��د يجب القيام بها يف
الوقت املناسب ،وأي إهامل قد يؤدي إىل تدهور املنحل بأكمله.
وخالل جوالتنا العابرة يف كثري من املناطق الريفية خارج املدن
الرئيس��ية ،الحظنا انتش��ار مواقع خاليا النحل ،وبتزايد مستمر،
وهذا يؤكد تنامي تربية النحل يف الس��نوات األخرية ،وذلك نظراً
للطل��ب املتزايد واإلقبال املس��تمر عىل العس��ل اليمني ،محلياً
وخارجياً ،األمر الذي دفع بكثري من املس��تثمرين للعمل يف هذا
الجانب ،ملا له من مردود ربحي كبري.

حم�صول نقدي

يع��د العس��ل يف اليمن م��ن املحاصي��ل االقتصادي��ة النقدية
والغذائية الصحية ذات القيمة العالية؛ كونه يس��اهم يف تنمية
املجتمعات املحلية ،ويدر دخ ًال جيداً يس��هم يف تحس�ين دخل
العدي��د م��ن األرس الريفية ،ك�ما يعد ضمن خمس��ة محاصيل
اس�تراتيجية تدعمه��ا وزارة الزراعة والري ،ع�بر مرشوع تطوير
وتربي��ة النحل ،الذي تم إنش��اؤه يف الع��ام 1993م مبدينة تعز،
وبدع��م أملاين .ويهدف امل�شروع إىل تطوير ال�ثروة النحلية يف
اليم��ن ،وبخاصة املناطق التي تش��تهر برتبية النحل ،وذلك من
خ�لال تأهيل وتدريب الكوادر املتخصصة ،وتش��جيع جمعيات
النحالني ،وتسويق منتجاتها من العسل ومستلزماته املختلفة.
وتؤكد دراس��ة عن تطور النحل يف اليمن أعدها الدكتور محمد
خنب��ش ،أهمية النحل عىل املس��توى األرسي يف الريف اليمني؛
كونه يسهم يف تحسني الوضع املعييش.
وبحس��ب بيان��ات وزارة الزراعة والري فإن إنت��اج اليمن من
عسل النحل الصايف يتجاوز سنويا خمسة آالف طن ،ويصل عدد

كثري مم��ن يعملون يف تربية النحل وبيع العس��ل 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
الثم��ن مقدماً .وكذل��ك هو الحال بالنس��بة للنحال أحمد عيل،
بينام رأفت عوض ،بائع العس��ل الدوعن��ي يف مدينة عدن ،قال
إن اإلقبال أكرث عىل عس��ل السدر ،وهو من أغىل أنواع العسل،
ويصل سعر "الدبة" سعة  5لرتات إىل ما يزيد عن  70ألف ريال.
وأش��ار إىل أن األس��عار تتفاوت بحس��ب 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 وفوائ��ده العالجية وقيمته الغذائية ،ويصل س��عر
عسل السدر بالنسبة للنوعية عالية الجودة أحياناً إىل  100دوالر
للكيلوجرام و 80دوالراً للنوع املمتاز ،و 70دوالراً للنوع العادي
من عس��ل السدر ،بينام عسل السمر يصل سعر الكيلوجرام من
نوعه عايل الج��ودة إىل  40دوالراً ،و 30دوالراً للنوع الذي يليه،
وعس��ل املراعي  20دوالرا للكيلوجرام ع��ايل الجودة يليه النوع
املمتاز بـ 10دوالرات .هذا يف محافظة حرضموت.
أما يف محافظة ش��بوة فيرتاوح س��عر "دبة" العس��ل س��عة 5
لرتات بني  50و 60ألف ريال بالنس��بة لعسل السدر ،وهو أجود
أنواع العسل ،ويس��مى "بغية" ،وتشتهر مناطق جردان وبيحان
بإنتاجه ،وموسمه الرئييس س��بتمرب وأكتوبر ،ويف موسم هطول
األمطار ينتج يف موس��م يونيو وأغس��طس ،ويك��ون أجود أنواع
العسل.
ويأيت عس��ل الضبيان يف املرتبة الثانية ،وموس��م إنتاجه مارس
ويونيو ،ويصل س��عر "الدبة" العسل سعة  5لرتات إىل  40ألف
ريال.
ويحتل عس��ل الس��مر املرتبة الثالثة ،وموسمه "مارس ويونيو"
ويقارب سعر "الدبة"  35ألف ريال.

عالمة اجلودة

تعد محافظة ش��بوة من أشهر املناطق اليمنية يف تربية النحل
وإنتاج العس��ل ،إىل جان��ب محافظة حرضم��وت .ويقدر عدد
طوائف النحل يف ش��بوة بأكرث م��ن  70ألف طائفة ،متثل حوايل

 25%م��ن طوائف النحل يف اليمن ،بحس��ب
إحصائية مكتب الزراعة والري باملحافظة.
ويبل��غ حجم إنتاج العس��ل فيها حوايل 420
طناً س��نوياً ،أي ما يع��ادل  7.24%من اإلنتاج
الكيل للبلد .وتقدر اإلحصائية نس��بة النحالني
يف شبوة بـ 37%من إجاميل النحالني اليمنيني.
وتنت�شر مزارع النحل يف مناطق متعددة من
اليمن ،أبرزه��ا محافظتا حرضموت وش��بوة،
كام أسلفنا ،إضافة إىل تعز والحديدة والضالع
ولحج وذمار واملحويت وعمران ،وتجود بأنواع
عديدة من العس��ل تص��ل إىل ما يزيد عن 35
نوعاً .ورغم انتش��ار املناح��ل يف تلك املناطق،
إال أن منطقتي دوع��ن وجردان يف محافظتي
حرضموت وش��بوة تعدان األكرث متي��زاً بإنتاج
أفضل وأج��ود أنواع العس��ل اليمني .ويحتل
العس��ل الدوعني والجرداين املرتبة األوىل من
حيث الجودة وارتفاع الس��عر ،محلياً وعاملياً،
وهذان النوعان هام "عس��ل س��در" ،ويتخذ
الش��كل الس��ائل والش��هد (أقراص طبيعية)،
ويعدان من أشهر أنواع العسل يف العامل.

�أ�صناف متعددة

العس��ل اليمني أصناف مختلفة ،منها "سلم
تهام��ة"" ،س��در دوعن��ي"" ،س��در حريبي"
(ش��بوة)" ،مراعي" (املحويت)" ،سدر حجي"،
"أبي��ض" (ذم��ار)" ،س��در تع��زي"" ،مربعي"
(حرضم��وت)" ،س��مرة"" ،س��در عصيم��ي"
(عمران) ...وأجودها الس��در ،السمر ،السلم،
الظبا ،القصاص ،واملراعي.
وتشري باحثة فرنسية إىل أن هناك من يرى أن
العسل األفخر واألغىل يوجد يف سقطرى ،الذي
يصل س��عر الكيلوجرام من��ه إىل  180دوالرا،
مؤكدة أن العس��ل الس��قطري يتميز بطعمه
القوي ورائحته النفاذة.

تنوع الغطاء النباتي

تنوع التضاريس واملناخ يف اليمن أفرز تنوعاً
يف الغط��اء النبايت وتعدد األش��جار النادرة يف
الع��امل ،م��ا جعل العس��ل خليطاً م��ن رحيق
األزهار املتنوعة ،وهذا ما مييز العسل اليمني
ع��ن غ�يره ،باعتب��ار أن العس��ل املوجود يف
أماك��ن أخرى من العامل هو نت��اج أنواع قليلة
من النبات��ات واملراعي يحددها مناخ وطبيعة
كل منطق��ة من العامل .ذلك ما يؤكده الدكتور
محمد س��عيد خنبش ،قائال" :العس��ل اليمني
من أغىل وأجود أنواع العس��ل يف العامل؛ كونه
منتج��اً طبيعياً من النباتات الطبيعية املنترشة
يف عموم اليمن ،ويتنوع املنتج بتنوع تضاريس
الطبيعة الخالبة ذات املمي��زات الفريدة ،إىل
جان��ب متي��زه بع��دم تالمس��ه م��ع أي مبيد
ملكافحة اآلفات".
وتش�ير املص��ادر العلمي��ة إىل أن مق��دار
الكيلوج��رام من العس��ل تصنع��ه النحل من
ح��وايل  160أل��ف زه��رة .وتتواف��ر يف اليمن
ش��جرة "العلب" (السدر) ،التي تفضلها النحل
أك�ثر من غريها من األش��جار والنباتات ،وتعد
م��ن أغنى النباتات وأهمه��ا كمصدر للرحيق
ال��ذي ميتصه النح��ل وينتج منه أج��ود أنواع

العس��ل ،وتقدر كمي��ة إفراز الرحيق بنس��بة
 6.2ملجم لكل زهرة ،وتركيز نس��بة السكر يف
الرحيق بالنسبة للمواد الصلبة 25ـ.52%

�شراب الآلهة

للعس��ل فوائ��د عظيم��ة ،صحي��ة وغذائية،
شاملة ،وكام وصفه قدمياً حكامء وأطباء عرب
أنه "صيدلية كاملة" ،فه��و ليس عقاراً يداوي
مرض��اً بعينه ،بل مجموع��ة عقاقري تعالج بها
مختلف األم��راض .وأطلقت عليه تس��ميات
عديدة ،لعل أبرزها عند الفراعنة ،حيث كانوا
يسمونه بـ"رشاب اآللهة".

قيمة عالية

باختص��ار :للعس��ل فوائد ك��دواء يعالج به
أمراض كثرية ،ك�ما ورد يف النص القرآين حيث
يقول املوىل عز وجل{ :وأوحى ربك إىل النحل
أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومام
يعرش��ون ،ث��م ُكيل من كل الثمرات فاس��ليك
ُس��بل ربك ذل ً
�لا يخ��رج من بطونه��ا رشاب
مختلف ألوانه فيه ش��فاء للن��اس إن يف ذلك
آلي��ة لقوم يتفك��رون} .ويقول الرس��ول صىل
الله عليه وس��لم" :عليكم بالشفاءين ،العسل
والقرآن".
ويحتوي العسل عىل عنارص غذائية ،سكرية
وبروتيني��ة ومجموع��ة فيتامي��ات وعن��ارص
معدنية وم��واد قطرانية وحوام��ض عضوية.
ويوجد يف العس��ل هرمونات قوية ومنش��طة
فعال��ة به��ا مض��ادات حيوية تقي اإلنس��ان
م��ن كافة األم��راض ،وتفتك بأعت��ى الجراثيم
وامليكروب��ات .واملص��ادر العلمي��ة كش��فت
أن العس��ل يحتوي ع�لى م��ادة الديوترييوم
(هيدروجني ثقيل) املضادة للرسطان ،باإلضافة
إىل مادة الربوستاجالندين املهمة وذات الدور
الحي��وي يف الوقاية من كثري من األمراض ،وأن
نقصها قد يؤدي إىل ظهور أمراض مختلفة.
ومن فوائد العس��ل أنه م��ادة غذائية عالية
القيمة ويعوض الس��كريات املفقودة ويعمل
عىل تقوية القل��ب وينظم ضغط الدم ويزيد
القوة والطاقة ومطهر لألمعاء وملني وملطف.

ات�ساع الفجوة

بالرغم م��ن تنامي تربية النحل يف اليمن؛ إال
أنها تواجه مش��اكل عديدة ،يلخصها الدكتور/
محمد سعيد خنبش مبحدودية مراعي النحل،
مام يس��بب عدم استفادة النحل من النباتات
الحقلية والخرضوات وأشجار الفاكهة ،بسبب
كثاف��ة املبيدات أثن��اء فرتة التزه�ير وتعرض
املراع��ي الطبيعية -وخاصة أش��جار الس��در-
للتدهور ،وعدم تجديد زراعة هذه األش��جار،
ومحدودية التوسع يف زراعتها ،وبذلك اتسعت
الفج��وة بني ع��دد طوائف النح��ل وانخفاض
عدد أش��جار الس��در ،م�ما يه��دد بانخفاض
إنتاجية العس��ل إىل ح��وايل  ،40%األمر الذي
يس��تدعي إعادة الت��وازن بني أعداد أش��جار
السدر وبني طوائف النحل ،من خالل الحفاظ
عليها وتنميتها وتنظيم عملية النحالة املرتحلة
واالهتامم مبنتجات النحل األخرى.

العقيق اليماني...
أحجار تتحول إلى جواهر
�صالح البي�ضاين:

ب�ين األس��اطري والج�مال ،يتأرج��ح العقيق
الي�ماين ،كأحد أك�ثر األحجار الكرمية ش��هرة
وش��عبية يف العدي��د م��ن ال��دول العربية.
فإىل جانب ملس��ته الجاملي��ة ،تنترش عرشات
القص��ص عن أثر ه��ذا الحجر ،ال��ذي يجيد
الحرفي��ون اليمني��ون تحويل��ه إىل فص��وص
للخوات��م والقالدات ،بعد رحل��ة مضنية من
البح��ث عن��ه يف بط��ون الجب��ال ،حيث يتم
التنقيب عنه واس��تخراجه ،قبل أن ينتهي به
املطاف فصاً يف خاتم أو جزءاً من قالدة.
وع��ن أصل تس��ميته يقول الهم��داين" :إنه
مع��دن َي ِعقُ عن الذه��ب" .ويوضح الكرميل
أنه سمي العقيق بسبب عقه بعض الحجارة،
أي :شقها.
وتعت�بر عملية اس��تخراج وصياغ��ة العقيق
اليامين إحدى الحرف اليدوية التقليدية التي
حافظ عليه��ا الحرفيون اليمني��ون جي ًال بعد
جيل ،وهو األمر الذي جعل من العقيق ميانياً
تسمية وتصنيعاً.
وبلغ ولع اليمني�ين بالعقيق قدمياً إىل الحد
ال��ذي يقول في��ه مؤلف كت��اب "التيجان يف
ملوك حمري" ،إن ش��داد ب��ن عاد "بنى قرصه
من حجارة الج��زع" ،وهي من أنواع العقيق
الي�ماين املرتبطة باألس��اطري الت��ي يؤمن بها
الناس حتى اليوم ،معتقدين أنه حجر "يورث
الهم والغم والح��زن" ،وبناء عىل ذلك جاءت
تس��ميته "الج��زع" ،كرتجمة لفعل��ه .غري أن
س�� ّيئته تلك تحولت إىل ميزة يف ما بعد لدى
كثري م��ن الن��اس ،الذين بات��وا يعتقدون أن
فيه "الكثري من الحف��ظ" ،وأنه "من األحجار
التي تر ّد كيد مردة الش��ياطني" ،وبدل القول
عن��ه إنه ي��ورث اله��م فهو يفي��د بعض من
يحمله "بالهدوء وراحة البال والحفظ ويبعد
الوسواس".
ُ
ويذكر الهمداين أن فن تشكيل الجزع املوىش

فصنعت
وا ُملس�ّي�رّ واس��تخدامه بلغ ذروت��هُ ،
من��ه القواري��ر والقحف ومقابض الس��يوف
والصفائح وغريها.
وم��ن آث��ار العقي��ق اليامين الت��ي ترسدها
كت��ب التاري��خ أن املل��ك املظ ّف��ر الصليحي
عندما أصبح حاك ًام لليمن أرس��ل إىل حلفائه
الفاطمي�ين هدايا من بينها س��بعون س��يفاً
مقابضها من العقيق ،واثنا عرش س��كيناً تضم
عقيقاً ،وخمس��ة أث��واب وجاما وفصوصا من
العقيق.
ك�ما ذكر البريوين العقي��ق اليامين يف مؤلفه
وخص��ص
"الجامه��ر يف معرف��ة الجواه��ر"ّ .
التيف��ايش الخبري يف "املع��ادن والجواهر" باباً
للعقي��ق ،وباباً للجزع ،وباباً لليش��ب ،وهي
من أش��هر أنواع العقيق ،ضمن مؤلفه "أزهار
األفكار يف جواهر األحجار".
ورغم جامل هذا الحجر وروعته بعد مروره
بع��دد من املراحل ،فإن ذل��ك الجامل املادي
للعقي��ق مل ُ
يخل م��ن األس��اطري والكرامات
املرتبطة بوضع الخواتم والقالدات املصنوعة
منه يف الذاكرة الش��عبية اليمني��ة والعربية،
وهي األس��اطري التي انتقل بعضها إىل بطون
الكت��ب الت��ي أس��هبت يف رسد فضائل هذا
الحجر الذي يصن��ف علمياً بأنه من األحجار
شبه الكرمية وإن كان قد فاق معظمها كرامة.
ويتح��دث التيفايش ع��ن أحد أش��هر أنواع
العقي��ق الي�ماين قائ ً
�لا" :من تق ّل��د باألحمر
منه ش��ديد الحمرة س��كتت عنه روعته عند
الخصام ،وم��ن تختّم باألحم��ر املصفر الذي
فيه خطوط بيض قطع عن حامله نزف الدم".
ويقول األبش��يهي" :من تختّم بالعقيق مل يزل
يف بركة".
ويق��ال إن العقيق األحمر يق�ترن بالياقوت
األحمر م��ع الياق��وت األصفر ،ضم��ن قامئة
أحجار الس��عد ملن يؤمنون بذلك ،وأن أفضل
وقت للتختّم بهام هو متوز (يوليو).
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اسغتـ ـ ـتـ ـطـرـ ـ ـب ـ ــالع

هـ ــل تلع ـ ــب دور ًا تنم ـ ـ ــو ّي ـ ـاً؟

حتويالت املغتربني اليمنيني ..مقاربة مختلفة

خزائ ��ن من اجلواهر الثمينة ،لكن مادام ال ميتلك مفاتيحها
(طريق ��ة للتعامل معها واال�ستفادة منه ��ا) ،ف�إنها تظل بعيدة
املنال ،وغري ذات جدوى.
ومهما تكن التعقيدات �أو الظروف ،ف�إن املطلوب وال�ضروري
قيام اجلهات احلكومية بدوره ��ا يف الدفع بتحويل جزء مهم
من حتويالت املغرتب�ي�ن �إلى اال�ستثمار ،خا�صة يف القطاعات
الإنتاجي ��ة ،لتولي ��د فر� ��ص عم ��ل والتخفيف م ��ن الفقر ودفع
عملي ��ة النمو االقت�صادي ،وعم ��ل كل ما يلزم لت�سهيل التحول
�صوب هذا االجتاه.

العمالة املهاجرة ..نفط اليمن

ال خ�لاف على القيم ��ة الكبرية لتحوي�ل�ات املغرتبني
اليمني�ي�ن ،وم ��ا ت�شكل ��ه من رق ��م �إيجاب ��ي يف الن ��اجت املحلي
الإجم ��ايل ،يتج ��اوز  ،10%وم�ص ��در �أ�سا�س ��ي لتدف ��ق النقد
الأجنب ��ي؛ لك ��ن ماذا ع ��ن وظيف ��ة ودور ه ��ذه التحويالت يف
املجال�ي�ن التنم ��وي واال�ستثم ��اري؟ وهل حتم ��ل ت�أثريات على
من ��و االقت�صاد الوطني احلقيقي؟ وماذا ينبغي على احلكومة
القي ��ام به لتعظيم الأث ��ر التنموي للتحوي�ل�ات وتوجيهها �إلى
قنوات اال�ستثمار الإنتاجي ��ة التي تن�سجم مع �أولويات التنمية
االقت�صادية واالجتماعية؟
كل هذه الت�سا�ؤالت -للأ�سف ال�شديد -لن جند لها �إجابات،
نتيج ��ة الإهمال غري امل�ب�رر ،خا�صة من اجله ��ات احلكومية
املعني ��ة ،يف التعام ��ل اجل ��اد والعلم ��ي مع مو�ض ��وع املغرتبني
ب�شكل ع ��ام ،وحتويالتهم على وجه التحدي ��د ،وغياب الر�ؤى
والتوجه ��ات واخلطط والبيان ��ات الدقيقة يف ه ��ذا اجلانب،
رغ ��م �أن حتوي�ل�ات املغرتب�ي�ن تتف ��وق ب�أ�ضع ��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�س�ؤولية
ودورا �أ�سا�سي ��ا يف الإ�سه ��ام الإيجابي والت�شجي ��ع على توجيه
التحويالت �إل ��ى اال�ستثمار والتنمية عو�ض� � ًا عن اال�ستهالك،
وفوق ذلك �إيالء �أهمية �أكرب وم�ستحقة ل�شريحة املغرتبني يف
جميع اجلوانب.
املر�ص ��د االقت�صادي للدرا�س ��ات واال�ست�ش ��ارات ،ويف بادرة
طيب ��ة هي الأولى من نوعها ،نظ ��م ور�شة عمل ب�صنعاء ،يف 4
مار� ��س  ،2015حول “حتويالت املغرتبني اليمنيني وتوجيهها
نح ��و التنمية” ،بالتع ��اون مع وزارة �ش� ��ؤون املغرتبني واللجنة
االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�أ�سكوا).
م ��داوالت ونقا�ش ��ات امل�شارك�ي�ن ،م ��ن م�س�ؤول�ي�ن حكوميني
و�أكادميي�ي�ن وخ�ب�راء اقت�ص ��اد ،و�أوراق العم ��ل املقدم ��ة يف
الور�شة ،تعطي دفعة من التفا�ؤل لبدء �صفحة جديدة عنوانها
االهتم ��ام ب�أو�ض ��اع املغرتب�ي�ن اليمني�ي�ن ،باعتباره ��م ث ��روة
وطني ��ة ،و�أال يت ��م التعامل معهم مبا ي�شب ��ه ذلك الذي ميتلك

جـــذب ا�ستــثمـــارات الـمغتـــربيــــن

رئي���س الهيئ ��ة العام ��ة لال�ستثم ��ار �أك ��د ،يف كلمت ��ه� ،أن الهيئة
ا�ستكمل ��ت �إعداد برنامج عمل ترويج ��ي يف �أو�ساط املغرتبني ،يهدف
للتعري ��ف بفر�ص اال�ستثم ��ار وجذب ا�ستثم ��ارات املغرتبني اليمنيني،
مو�ضح ��ا �أن ه ��ذا الربنامج جاه ��ز للتنفيذ بع ��د ا�ستق ��رار الأو�ضاع
وجتاوز تطورات الأحداث الأخرية.
وت�شري �إح�صاءات �ص ��ادرة عن الغرفة التجاري ��ة ال�صناعية ب�أمانة
العا�صم ��ة �إل ��ى �أن ا�ستثمارات املغرتبني خارج اليم ��ن ت�صل �إلى �أكرث
من  33مليار دوالر.
ويج ��ب الت�أكيد �أن التحويالت املالي ��ة ال ت�شكل �إال جزء ًا ب�سيط ًا جدا
م ��ن مدخرات املغرتبني املالي ��ة واملعرفية ،ما يحت ��م االهتمام ب�شكل
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�أك�ب�ر با�ستثمار ما بح ��وزة املغرتبني من ر�أ�س مال م ��ادي ،متمثل يف
مدخراته ��م وا�ستثماراته ��م خ ��ارج الوط ��ن� ،إ�ضافة �إل ��ى ر�أ�س املال
املعريف.
وتطرق الدكتور يحيى �صالح حم�سن �إلى اجلهود التي تبذلها الهيئة
لإ�صدار ت�شريع جديد بديل لقانون اال�ستثمار النافذ املن�صو�ص عليه
يف خمرج ��ات احلوار الوطن ��ي ،وذل ��ك لت�ضمينه مزاي ��ا وت�سهيالت
ت�ساعد على ج ��ذب وت�شجيع امل�ستثمرين لال�ستثم ��ار يف اليمن ،الفتا
�إلى احلاجة املا�سة لتطوير وحتديث قانون اال�ستثمار النافذ ،و�إجراء
العدي ��د م ��ن التعديالت اجلوهري ��ة عليه ،ليكون مواكب ��ا للت�شريعات
املماثل ��ة يف دول املنطق ��ة العربي ��ة وغ�ي�ر العربي ��ة ،ب�سب ��ب املناف�سة

“اليم ��ن لي� ��س بحاج ��ة �إلى نف ��ط ،فعمالت ��ه املهاجرة هي
النف ��ط ال ��ذي ال ين�ضب” .ذلك ما ذك ��ره الأخ الدكتور يحيى
�صال ��ح حم�س ��ن رئي� ��س الهيئة العام ��ة لال�ستثم ��ار ،يف كلمته
بافتت ��اح الور�شة ،متذكرا املقولة التي �أطلقها اخلبري ال�سوري
الدكت ��ور �أحمد رجائي ،رئي�س جلن ��ة �إعداد اخلطة اخلم�سية
الأولى (يف ال�شط ��ر ال�شمايل �سابقا) ،حيث كان هذا اخلبري
العرب ��ي ينظ ��ر �إلى الأع ��داد الكبرية للمغرتب�ي�ن اليمنيني يف
اخل ��ارج ك�ث�روة حقيقي ��ة ،ومل ي�س ��اوره �شك رمب ��ا يف �أن يتم
التعام ��ل مع هذه ال�ث�روة ،غري القابل ��ة للن�ض ��وب ،بالإهمال
والالمباالة من قبل اجلهات الر�سمية.
ولي� ��س �أدل على هذا الإهمال من ع ��دم وجود قاعدة بيانات
�إح�صائي ��ة ر�سمية دقيقة حول عدد وتوزيع املغرتبني اليمنيني
ح ��ول الع ��امل ،ك�أ�سا�س لو�ض ��ع اخلطط والربام ��ج احلكومية
على �ضوئها ،وهو ما ي ��رى رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار �أن
“من املعيب مرور ع�شرات ال�سنني دون �إح�صاء ر�سمي لعدد
املغرتبني اليمنيني ،وا�ستم ��رار اعتمادنا على تقديرات عامة
وع�شوائية”.
و�أك ��د الدكت ��ور يحيى �صالح حم�س ��ن �أهمية خ ��روج الور�شة
بتو�صي ��ات ت�ؤ�س� ��س لإجناز قاع ��دة بيان ��ات �إح�صائية دقيقة

ال�شدي ��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�ص ��ر وال�سودان
وغريها.
وق ��ال“ :لقد قطعن ��ا �شوطا كبريا يف هذا االجت ��اه ،و�أعددنا م�سودة
�أولي ��ة لقانون جدي ��د ا�ش�ت�رك يف �إعداده �إل ��ى جانب الهيئ ��ة العامة
لال�ستثم ��ار ممثل ��و القط ��اع اخلا� ��ص ووزارة ال�ش� ��ؤون القانوني ��ة،
وناق�شن ��ا االجتاهات العامة للقانون اجلدي ��د يف ور�ش عمل خمتلفة،
منه ��ا اللجنة االقت�صادية مب�ؤمتر احل ��وار الوطني .و�أحتدث هنا عن
القان ��ون لأن له عالقة مبا�شرة باحلواف ��ز وت�سهيالت اال�ستثمار التي
طامل ��ا تث ��ار ا�ستف�سارات عدي ��دة حولها من قبل الكث�ي�ر من �أ�صحاب
ر�ؤو�س الأموال وامل�ستثمرين �ضمن اجلاليات اليمنية يف املهجر”.

و�شاملة لأعداد املغرتبني اليمني�ي�ن يف املهجر ،ت�شرتك فيها
كاف ��ة اجلهات املعنية ،من وزارة املغرتبني وم�صلحة الهجرة
واجل ��وازات واجلن�سي ��ة ،واجله ��از املرك ��زي للإح�ص ��اء،
وال�سف ��ارات اليمني ��ة يف اخل ��ارج ،واجلالي ��ات ،وغريها من
اجلهات املعنية.
وق ��ال“ :نريد عم�ل�ا �إح�صائيا علمي ��ا للمغرتبني والعاملني
اليمني�ي�ن يف �أماك ��ن ومدن اغرتابه ��م ،لت�ستن ��د �إليه برامج
وخطط عمل اجلهات احلكومية ،مب ��ا فيها هيئة اال�ستثمار،
يف كافة اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية”.
وحت ��دث رئي� ��س املر�صد االقت�ص ��ادي للدرا�س ��ات ،الدكتور
يحي ��ى بن يحي ��ى املتوكل ،عن �أهمية حتوي�ل�ات املغرتبني يف
دع ��م االقت�صاد الوطن ��ي والدف ��ع بعملية التنمي ��ة الوطنية،
م�ؤك ��دا �أن حتوي�ل�ات املغرتب�ي�ن متث ��ل امل�ص ��در الأول للنقد
الأجنبي يف االقت�صاد اليمني قبل النفط.
ولف ��ت �إل ��ى �إمكانية اال�ستف ��ادة من جتارب ال ��دول ،خا�صة
الآ�سيوي ��ة ،يف توجي ��ه حتويالت املغرتبني �ص ��وب اال�ستثمار،
والعم ��ل يف ذات الوقت على خلق تكاتف وتكامل بني اجلهات
احلكومي ��ة املعني ��ة والقطاع امل�ص ��ريف ،م�شددا عل ��ى �أهمية
تفعي ��ل دور البن ��ك املرك ��زي اليمن ��ي والقط ��اع امل�صريف يف
تنظيم حتويالت املغرتبني لتحقي ��ق اال�ستفادة الكاملة منها
يف العملية التنموية.

توجيه حتويالت املغرتبني نحو التنمية

الدرا�س ��ة ،الت ��ي قدم ��ت يف ور�ش ��ة العمل بعن ��وان “اليمن:
توجيه حتوي�ل�ات املغرتب�ي�ن والعاملني اليمني�ي�ن يف اخلارج
نح ��و التنمية” ،نف ��ذت برعاية “ا�سك ��وا” ،لتقييم حتويالت
املغرتب�ي�ن والعامل�ي�ن اليمني�ي�ن يف اخل ��ارج وم�صادره ��ا
وقنواته ��ا و�إطاره ��ا التنظيمي والقان ��وين وامل�ستفيدين منها
وا�ستخداماتها الرئي�سية ودورها يف التنمية.
و�أظه ��رت الدرا�س ��ة �أن �إجم ��ايل امل�ساع ��دات التنموي ��ة
اخلارجي ��ة بلغ بني عام ��ي  2002و 2012نح ��و  5.072مليار
دوالر ،يف مقاب ��ل  18.680ملي ��ار دوالر ،حتويالت املغرتبني،
وبن�سبة � 401%إلى امل�ساع ��دات ،ما ي�ؤكد �أهمية التحويالت
كم�صدر رئي�س للتدفقات املالية �إلى اليمن.
و�أ�ش ��ارت �إل ��ى �أن متو�س ��ط ن�سب ��ة التحويالت �إل ��ى الدعم
احلكومي بلغ خالل الفرتة املذكورة نحو  ، 110.9%ما يعني
تف ّوق التحويالت على الدعم.

و�أك ��دت الدرا�س ��ة �أن التحوي�ل�ات �ساهم ��ت يف دعم ميزان
املدفوع ��ات ،و�أدت يف بع� ��ض ال�سن ��وات �إل ��ى حتوي ��ل عج ��ز
املي ��زان �إلى فائ�ض ،ما �ساعد ح�س ��اب التحويالت اجلارية،
املتو�س ��ط بني
ال ��ذي جت ��اوز  1.548ملي ��ار دوالر �سنوي� � ًا يف ّ
عام ��ي  2000و 2010من خالل حتويالت املغرتبني ،يف دعم
احل�ساب اجلاري وبالتايل امليزان الكلي للمدفوعات.
وق� �دّرت ن�سب ��ة التحويالت �إل ��ى اال�ستثم ��ار الإجمايل بنحو
،32.2%
ومتو�س ��ط النم ��و ب� �ـ 15.1%و 15.4%ل ��كل م ��ن
ّ
اال�ستثم ��ار الإجم ��ايل والتحوي�ل�ات على الت ��وايل بني عامي
 2000و.2012
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  ،2010ويف املرتب ��ة ال�سابع ��ة عل ��ى م�ست ��وى ال�ش ��رق
الأو�سط و�شمال �أفريقي ��ا ،ما يعك�س �أهمية الدور الذي تقوم
ب ��ه يف توفري م�ص ��ادر دخل لعائالت املغرتب�ي�ن والعاملني يف
اخلارج ،وكذلك ت�أثريها عل ��ى االقت�صاد اليمني ،من خالل
توف�ي�ر النقد الأجنبي وزيادة �إيرادات الدولة وم�ساهمتها يف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وع ��ن ا�ستخدامات وجم ��االت توظيف حتوي�ل�ات املغرتبني
والعاملني اليمنيني يف اخلارج ،ذكرت الدرا�سة �أن �أغلب هذه
التحويالت تذهب �إلى اال�ستهالك� ،إ�ضافة �إلى اال�ستثمار يف
القطاع العقاري.
وا�ستهدف ��ت الدرا�س ��ة تقيي ��م �إدم ��اج املغرتب�ي�ن والعم ��ال
اليمني�ي�ن يف اخل ��ارج وحتويالته ��م املالي ��ة يف اخلط ��ط
التنموي ��ة وبراجمه ��ا ،خا�صة وق ��د �شهد العديد م ��ن الدول
امل�ص ��درة للعمال ��ة مزي ��دا م ��ن التحوي�ل�ات خ�ل�ال الفرتة
املا�ضية .ويق�صد بتعزيز دور التحويالت يف التنمية :حتديد
ال�سيا�س ��ات والإجراءات العامة لتو�سيع نطاق الآثار التنموية
واالقت�صادي ��ة للتحوي�ل�ات عل ��ى م�ست ��وى االقت�ص ��اد الكلي

للدول ��ة واملجتم ��ع� ،إل ��ى جانب تعظي ��م املنافع الت ��ي يح�صل
عليها املغرتبون والعاملون يف اخلارج و�أ�سرهم.
و�أو�ضح ��ت �أن هن ��اك العديد من ال�سيا�س ��ات و�أدواتها التي
حت�سن من تدفق التحويالت عرب القنوات الر�سمية ،وكذلك
من الأث ��ر التنموي واال�ستثم ��اري للتحويالت ،م ��ع ا�ستمرار
دعم معي�شة املغرتبني و�أ�سره ��م ،حيث ي�ستهدف هذا الدور
ت�شجي ��ع املغرتبني والعاملني اليمني�ي�ن يف اخلارج على زيادة
حتويالته ��م �إلى الوط ��ن عرب القنوات الر�سمي ��ة واال�ستفادة
منها يف االدخار واال�ستثمار.
و�أكدت �أهمي ��ة ا�ستكمال الدرا�سات الفني ��ة املتعلقة ب�إن�شاء
بن ��ك املغرتب�ي�ن ،ليتولى ت�سهي ��ل خدمات التحوي ��ل ،وحتفيز
ا�ستثمارات املغرتبني ،و�إدارة حمافظ ا�ستثمارية لهم.
و�أو�ص ��ت الدرا�سة الهيئ ��ة العامة لال�ستثم ��ار بالتن�سيق مع
الهيئ ��ات الإدارية للجاليات بغر�ض تنظي ��م لقاءات وندوات
للرتوي ��ج لال�ستثم ��ار ،وكذلك ت�شجيع امل�شارك ��ة يف املعار�ض
واملهرجانات ذات العالقة ،وتقدمي اال�ست�شارات واخلدمات
للمغرتبني ،وتوفري املعلومات والبيانات عن فر�ص اال�ستثمار،
وكذلك امل�شاركة ورعاية افتتاح م�شاريع املغرتبني.
وطالبت بح�ص ��ر امل�شاريع اال�ستثماري ��ة الناجحة وتوثيقها
والرتوي ��ج لها واال�ستفادة منه ��ا يف �إعداد دلي ��ل اال�ستثمار،
وت�أ�سي�س �ش ��ركات ا�ستثمارية ي�ساهم فيه ��ا القطاع اخلا�ص
واملغرتبون ،مع قيام احلكومة بتوفري �ضمانات جناحها ،مثل
ال�شركات القاب�ضة.
و�شددت الدرا�سة عل ��ى �أهمية العمل مع املنظمات الدولية،
وخا�صة منظمة الهجرة الدولي ��ة والربنامج الإمنائي للأمم
املتح ��دة ،لإط�ل�اق برام ��ج جتريبي ��ة ت�سته ��دف املجتمعات
املحلي ��ة لأ�سر املغرتب�ي�ن والعاملني يف اخل ��ارج ،بغر�ض بناء
قدراتهم ورفع الوعي ،وكذلك توفري التدخل املبا�شر لتقدمي
خدمات حتفز ا�ستثمار التحويالت املالية.

مقرتحات لت�شجيع املغرتبني على ا�ستثمار �أموالهم يف الوطن

طرح��ت الهيئ ��ة العام ��ة لال�ستثم ��ار ،يف الور�ش ��ة،
مقرتح ��ات عملي ��ة �سريعة ،كب ��ادرة ح�سن ني ��ة لت�شجيع
املغرتبني على ا�ستثم ��ار �أموالهم يف الداخل ،وبعيد ًا عن
املخاط ��ر التي يتخوفون منها ،م ��ن �ضمنها ت�سريع �إقرار
م�ش ��روع قانون ال�شراكة ب�ي�ن القطاعني العام واخلا�ص،
والذي ي�ضع الإطار القانوين مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف
م�شروع ��ات البنى التحتية وامل�شاري ��ع التي متنح بامتياز
من الدول ��ة ,ويف هذا الإطار ميكن لأم ��وال املغرتبني �أن
تك ��ون راف ��د ًا �أ�سا�سي� � ًا لال�ستثم ��ار يف ه ��ذه امل�شروعات

امل�ضمون ��ة مبا�ش ��رة� ،أو ع�ب�ر �إن�ش ��اء �ش ��ركات م�ساهمة
ي�ساه ��م فيه ��ا املغرتب ��ون بن�سبة حم ��ددة ,وبذل ��ك ف�إن
املغرتب�ي�ن �سيكونون مب�أم ��ن يف ا�ستثم ��ارات �أموالهم يف
ه ��ذه امل�شروع ��ات ،والت ��ي �ست�ضمن لهم ربح� � ًا م�ضمون ًا
بعيدا عن �أي خماطر .ويف حالة مت تبني املقرتح و�إن�شاء
�ش ��ركات م�ساهم ��ة ي�ش ��ارك فيه ��ا املغرتب ��ون� ,ستق ��وم
الهيئة ووزارة �ش� ��ؤون املغرتبني بالرتويج لها بني �أو�ساط
املغرتب�ي�ن يف الدول الت ��ي يتمركزون فيه ��ا ,وحثهم على
امل�ساهم ��ة فيه ��ا و�إقناعه ��م بت ��دين ن�سب ��ة املخاطرة يف
ا�ستثماراتهم عرب هذه الطريقة.

و�أ�شارت �إلى �إمكانية تبني مقرتحات ن�صو�ص يف قانون
اال�ستثمار متن ��ح املغرتبني بع�ض احلواف ��ز والت�سهيالت
وال�ضمان ��ات اال�ستثنائية ،ومبا ال يتناق�ض مع مبد�أ عدم
التميي ��ز واملعاملة الوطنية التي ت�شجعه ��م على ا�ستثمار
مدخراتهم داخل الوطن.

و�أك ��دت على تق ��دمي خدم ��ات التمويل الأ�صغ ��ر لفئات
املغرتب�ي�ن ب�ص ��ورة مبتك ��رة ومي�س ��رة ،بحي ��ث يتمك ��ن
املغرتب م ��ن التعامل معها دون عن ��اء ,واختيار اخلدمة
املنا�سبة لهم.
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تـ ـ ـقـ ــاري ـ ــر

مطالبة بإصدار قانون خاص ضمان ًا الستمراريتها ومنائها..

املؤمتر الرابع للشركات العائلية يؤكد على
ضرورة حتفيزها لالهتمام بالعمل املؤسسي

امرباطوريات جتارية وعملت فيه ��ا كربيات ال�شركات التجارية
العاملية التي ذاع �صيتها يف م�شارق الأر�ض ومغاربها.
و�أك ��دوا �أن عدن كان ��ت �إجماال ح�ضنا دافئا ل ��كل النا�س من كل
الأجنا�س والأعراف ،وبذلك ا�ستحقت كوزموبوليتية قابلة للتنوع
ال�س ��كاين والثق ��ايف ،فعا�ش يف كنفه ��ا ب�شر ينتم ��ون �إلى ثقافات
وديانات متعددة.

ميــن  - investخــاص

هيكل��ة ال�ش ��ركات العائلي ��ة وحتفي ��ز توجهها
نحو العم ��ل امل�ؤ�س�سي ،مبا يجنبه ��ا خماطر الف�شل،
ه ��و الهاج� ��س الأ�سا�س ��ي وراء عقد امل�ؤمت ��ر الرابع
لل�ش ��ركات العائلي ��ة ،ال ��ذي انعق ��د مبحافظة عدن
نهاية دي�سمرب املا�ض ��ي ،والذي يتبنى تنظيمه نادي
الأعمال اليمني.
وت�سع ��ى ه ��ذه امل�ؤمت ��رات �إل ��ى توف�ي�ر اخل�ب�رات
والتج ��ارب لل�ش ��ركات العائلي ��ة التي تف ��وق ن�سبتها
ال� �ـ 99%من �إجمايل ال�ش ��ركات املرخ�صة والعاملة
يف اليم ��ن ،مل�ساعدتها على ترتيب �أو�ضاعها وهيكلة
م�ؤ�س�ساته ��ا وف�ص ��ل امللكي ��ة ع ��ن الإدارة ،وبال�صورة
املنا�سب ��ة لظ ��روف كل �شرك ��ة ،وبالكيفي ��ة واخل�صو�صي ��ة الت ��ي
حتاف ��ظ عل ��ى ا�ستمرارية ه ��ذه الأن�شطة ،مبا يع ��ود باخلري على
االقت�صاد واملجتمع ب�صورة عامة.
تو�صي ��ات امل�شاركني يف امل�ؤمتر الرابع لل�ش ��ركات العائلية �شددت
عل ��ى �ضرورة حتفيز ه ��ذه ال�شركات لالهتم ��ام بالعمل امل�ؤ�س�سي
وتعلي ��م وت�أهي ��ل الأجي ��ال امل�ستقبلية حتى تتمكن م ��ن �إدارة هذه
ال�ش ��ركات بكفاءة وفاعلي ��ة ،وتعميم الثقاف ��ة العائلية واملنظومة
القيمية والأخالقي ��ة لل�شركات العائلية من ُذ ال�صغر جلميع �أفراد
العائلة ،وتعزيز التما�سك الأ�سري والفهم امل�شرتك وتوجيه عملية
اتخاذ القرارات امل�ستقبلية بال�شركات العائلية لتطوير �أدائها.
وطالب ��ت التو�صي ��ات بت�شجيع م�ؤ�س�س ��ي ال�ش ��ركات العائلية على
العم ��ل من �أجل �إعداد الأجيال القادم ��ة وجتنب بذر ال�صراعات
واالختالف ��ات �أثن ��اء حياته ��م ،والعم ��ل على متك�ي�ن �أبنائهم من
حتمل امل�س�ؤولية بوجودهم.
كم ��ا دع ��ت �إل ��ى اال�ستف ��ادة م ��ن ق�ص� ��ص النج ��اح والتحديات

جـلــ�ســات العمــل

الت ��ي واجهت ال�ش ��ركات العائلي ��ة اليمنية ،بغر� ��ض تعزيز نقاط
الق ��وة ومواجه ��ة التحديات ،من خ�ل�ال �إعداد د�سات�ي�ر وا�ضحة
و�شفاف ��ة جلميع �أف ��راد العائلة عرب الأجيال ،حت ��ى تكون مرجع ًا
للجمي ��ع يف تطوير العمل وحل اخلالف ��ات ,و�شدد امل�شاركون على
�سرعة ت�أ�سي� ��س املجل�س االقت�صادي ،م ��ن احلكومة ومن القطاع
اخلا� ��ص بن�سب ��ة ال تق ��ل ع ��ن  ،50%لتعزيز ال�شراك ��ة احلقيقية
والفاعل ��ة بني القط ��اع اخلا�ص ،املتمث ��ل يف ال�ش ��ركات العائلية،
للم�ساهمة يف تعزي ��ز عملية التنمية املجتمعي ��ة ،داعني احلكومة
�إلى التن�سيق مع القطاع اخلا�ص لإ�صدار قانون خا�ص بال�شركات
العائلي ��ة وامل�ساهم ��ة ،نظر ًا لدوره ��ا الرائد يف التنمي ��ة و�ضمان ًا
ال�ستمراريتها ومنائها.
وعق ��د امل�ؤمت ��ر الراب ��ع لل�ش ��ركات العائلي ��ة حتت �شع ��ار «عدن
مه��د ال�ش��ركات العائلية� ،أ�صال��ة التجرب��ة وا�ست�شراق
امل�ستقب��ل» ،بح�ض ��ور �أك�ث�ر م ��ن  300م�ش ��ارك م ��ن امل�س�ؤولني
احلكوميني ومن �سيدات ورجال الأعمال.
املتحدث ��ون يف امل�ؤمت ��ر ا�ستعر�ض ��وا ،يف كلماته ��م ومداخالتهم،
ال ��دور التج ��اري الري ��ادي ملدين ��ة ع ��دن ،الت ��ي ت�شكل ��ت فيه ��ا

عق ��دت يف �إطار امل�ؤمت ��ر الرابع لل�ش ��ركات العائلية ،الذي عر�ض
في ��ه ريبورتاجات عن ع ��دن كمهد للتجارة وال�ش ��ركات التجارية
العائلي ��ة ،جل�ستا عم ��ل ،الأولى كانت بعنوان «ال�ش ��ركات العائلية
يف ع ��دن ..التاريخ ور�صي ��د التجربة» ،والثانية ح ��ول «ال�شركات
العائلية ..الواقع وا�ست�شراف امل�ستقبل».
وحت ��دث يف اجلل�س ��ة الأول ��ى عل ��ي ح�سن باه ��ارون ع ��ن جتربة
�شرك ��ة الإخوان التجارية ،ويف مقدمتها �أول �شركة طريان وطنية
(با�سك ��و) ،وما حلق بها وحلق ب�أ�سرة باهارون من �أ�ضرار ب�سبب
قان ��ون الت�أميم وامل�ص ��ادرة ،الذي مازالت تداعيات ��ه حتى اليوم
على الكثريين ممن طالهم هذا القانون.
�أم ��ا الباحث بالل غ�ل�ام ح�سني فقد تن ��اول ،يف مداخلته “عدن
مه ��د التج ��ارة”� ،أبرز املالم ��ح التي قدمت عدن �إل ��ى العامل من
خ�ل�ال مينائها وموقعه ��ا اال�سرتاتيجي ،ثم عرج عل ��ى البدايات
الأولى لت�أ�سي�س الغرفة التجارية العدنية و�أ�شهر البيوت التجارية
العدني ��ة ،وم�ؤ�س�سي االمرباطوريات التجارية فيها ،معززا حديثه
بالأرقام وال�صور.
وا�ستعر� ��ض �أحمد �أمني قا�سم �سلط ��ان جتربة والده يف ال�صناعة
والتج ��ارة ،فيم ��ا تن ��اول �أمني �أحم ��د قا�سم جترب ��ة امرباطورية
«توين ب�س» التجارية.
ويف اجلل�سة الثانية حتدث خالد عبدالواحد عن الر�ؤية امل�ستقبلية
لل�شركات العائلية ،فيما تناولت د .جناة جمعان دور ال�شركات يف
تنفيذ خمرجات فريق التنمي ��ة امل�ستدامة� .أما د .داود عبدامللك
احلدابي فقد ا�ستعر�ض التحدي ��ات الداخلية لل�شركات العائلية،
و�أعطى �أمثلة لهذه التحديات.

أكد أهمية تعزيز الشراكة مع احلكومة وتطوير دور البنوك..

لقاء تشاوري للقطاع اخلاص في عدن حول مصفوفة اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية
نظ��م فري ��ق الإ�صالح ��ات االقت�صادية اليمن ��ي ،مبدينة ع ��دن ،لقاء
ت�شاوري ��ا ح ��ول «م�صفوف ��ة الأ�صالح ��ات االقت�صادي ��ة وامل�ؤ�س�سي ��ة م ��ن
وجه ��ة نظر القطاع اخلا� ��ص» ،بالتعاون مع نادي الأعم ��ال اليمني ومركز
امل�شروعات الدولية (.)CIPE
ويف اللقاء �أو�ضح رئي�س الفري ��ق� ،أحمد بازرعة� ،أن م�سودة امل�صفوفة
املطروح ��ة للنقا� ��ش م ��ع القطاع اخلا� ��ص واخلرباء وممثل ��ي املجتمع
امل ��دين عك ��ف عليه ��ا الفري ��ق خ�ل�ال الأ�شه ��ر املا�ضي ��ة لت�ش ��كل �أهم
الأولوي ��ات العاجل ��ة للتنمي ��ة يف البل ��د ،مو�ضح ��ا �أنه ��ا تت�ضمن ثالثة
�أج ��زاء رئي�سي ��ة تتمث ��ل يف �إج ��راءات ذات �أولوي ��ة يتكف ��ل مبتابعته ��ا
فري ��ق الإ�صالح ��ات االقت�صادي ��ة (الفري ��ق مكون م ��ن  24من رجال
الأعمال واخل�ب�راء االقت�صاديني وممثلي املجتمع املدين) ،و�إجراءات
عاجل ��ة للحد م ��ن الآثار ال�سلبية لرفع الدعم ع ��ن امل�شتقات ،و�إ�صالح
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اتفاق ينهي تداخالت العمل بني مؤسسة
موانئ خليج عدن واملنطقة احلرة  -عدن
وقع��ت م�ؤ�س�سة موانئ خليج ع ��دن واملنطقة احلرة
بعدن حم�ض ��ر اتفاق ق�ضى بت�شكيل فري ��ق فني لإعداد
خارط ��ة تو�ضح امل�ساحات املطلوبة للم�شاريع امل�ستقبلية
والتطويري ��ة ملين ��اء ع ��دن ،و�إ�ص ��دار ترخي� ��ص نهائي
ل�شرك ��ة ع ��دن لتطوي ��ر املوان ��ئ ،يف خطوة م ��ن �ش�أنها
�إنه ��اء الإ�ش ��كاالت والتداخ�ل�ات التي ظل ��ت قائمة بني و�أ�ش ��اد حمافظ ع ��دن بهذه اخلط ��وة التي م ��ن �ش�أنها
الإ�سه ��ام يف احلف ��اظ عل ��ى �أرا�ض ��ي وح ��رم املين ��اء
امل�ؤ�س�ستني ل�سنوات طويلة.
وامل�سطح ��ات املائية واحل ��د من االعت ��داءات والب�سط
ومبوج ��ب االتفاق �سيتم ت�شكيل جلنة فنية م�شرتكة بني عليها.
ووق ��ع املح�ضر ،برعاية وح�ض ��ور حمافظ عدن الدكتور
عبدالعزي ��ز بن حبتور ،عن م�ؤ�س�س ��ة موانئ خليج عدن
رئي� ��س امل�ؤ�س�سة حمم ��د امزربة ،وع ��ن املنطقة احلرة
رئي�س املنطقة الدكتور عبداجلليل ال�شعيبي.

<<

امل�ؤ�س�ست�ي�ن لتحديد م�ساحات وح ��دود ميناء عدن على
�أ�سا�س م�سافة  200مرت من �أعلى مد يف حو�ض امليناء،
واملمت ��د م ��ن مدينة املعال �شرق� � ًا حتى مدين ��ة الربيقة
غرب� � ًا� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى الت�سجي ��ل النهائ ��ي ل�شركة عدن
لتطوي ��ر املوانئ ك�شرك ��ة ا�ستثمارية عامل ��ة يف املنطقة
احلرة تق ��وم بت�شغي ��ل و�إدارة حمطة ع ��دن للحاويات،
التابعة مل�ؤ�س�سة موانئ خليج عدن اليمنية.

ويعد ه ��ذا االتفاق بداي ��ة لتعاون متبادل ب�ي�ن م�ؤ�س�سة
موان ��ئ خليج عدن اليمنية وهيئة املنطقة احلرة بعدن،
والذي م ��ن �ش�أنه رفع م�ست ��وى الأداء و�إنعا� ��ش العملية
التجاري ��ة لأه ��م من�ش�أت�ي�ن تعتمد عليهم ��ا مدينة عدن
اقت�صادي ًا ويعول عليهما الدفع بعجلة االقت�صاد املحلي
والوطن ��ي مب ��ا ي�ص ��ب يف خدم ��ة اال�ستثم ��ار واحلركة
التجارية.

منظوم ��ة القوان�ي�ن ،والإج ��راءات املعيقة للنم ��و االقت�صادي
وحرك ��ة ال�سوق ،والقرارات احلكومي ��ة املطلوبة لتحفري النمو
االقت�صادي وجتاوز �آثار الإ�صالحات املالية.
و�أ�ش ��ار بازرع ��ة ،خ�ل�ال ا�ستعرا�ض ��ه م�صفوف ��ة الإ�صالحات
�إل ��ى �أهمي ��ة �أن حتظى ه ��ذه امل�صفوفة بنقا�ش ��ات وا�سعة من
قبل القط ��اع اخلا�ص يف خمتلف الأقالي ��م اليمنية؛ كون ذلك
�سيعمل على �إثرائها وح�شد القط ��اع اخلا�ص لدعمها ،م�شريا
�إل ��ى �أن ه ��ذا اللقاء يع ��د باكورة لق ��اءات الحق ��ة يف الأقاليم
اليمنية ال�ستة.
رئي� ��س االحتاد العام للغرف التجارية ال�صناعية �أ�شار �إلى �أن
م�صفوفة الإ�صالحات “بادرة طيبة ،و�ستكون �أ�سا�سا للتعاون
م ��ع احلكومة خالل املرحل ��ة املقبلة ،ال�سيم ��ا و�أنها ال تت�ضمن
الإ�صالح ��ات طويل ��ة ومتو�سطة الأجل ،ب ��ل �إ�صالحات عاجلة
تنت�شل الو�ضع العام”.
كما ق ��دم عر�ض ��ا �سريعا لأهم م ��ا ت�ضمنته مذك ��رة التفاهم
املوقع ��ة بني احلكوم ��ة اليمنية والقطاع اخلا� ��ص الهادفة �إلى

�إ�ش ��راك القط ��اع اخلا� ��ص يف النم ��و االقت�ص ��ادي والتنمي ��ة
امل�ستدامة ومت التوقيع عليها يف نوفمرب املا�ضي بوا�شنطن.
وتط ��رق امل�شارك ��ون يف اللق ��اء ،من رجال الأعم ��ال واخلرباء
االقت�صادي�ي�ن وممثل ��ي املجتم ��ع امل ��دين� ،إل ��ى العدي ��د م ��ن
املالحظ ��ات حول امل�صفوف ��ة ،حيث �أكدوا �ض ��رورة ت�ضمينها
بع� ��ض النق ��اط ذات الأولوي ��ة ،كمكافح ��ة الف�س ��اد ،وو�ض ��ع
�إجراءات ملعاجلة م�شكلة املنازع ��ات التجارية والف�صل فيها،
وتقلي�ص النفقات العبثية املختلفة.
ووق ��ف اللقاء �أم ��ام الإ�شكاليات التي تواج ��ه القطاع اخلا�ص
فيم ��ا يتعل ��ق بن�صو�ص القوان�ي�ن النافذة والعوائ ��ق التي تقف
�أمام ��ه نتيجة اللوائح التنفيذي ��ة ،م�شددا على �ضرورة ت�شجيع
امل ��ر�أة و�إعطائها الفر�ص لإثبات قدراتها وامل�ساهمة يف حركة
الإنتاج والتنمية.
وطالبوا القطاع اخلا� ��ص بتحمل م�س�ؤوليته االجتماعية وتبني
م�شاري ��ع وخدم ��ات ت�سه ��م يف احل ��د م ��ن م�ش ��كالت البطالة
والفقر ،وتطوير دور البنوك يف دعم امل�شاريع ال�صغرية املدرة

وصول أول شحنة حاويات
للخط املالحي العاملي
( )COSCOإلى ميناء عدن
و�صل��ت الدفع ��ة الأول ��ى حلاوي ��ات الرتانزيت التابع ��ة للخط
ال�صين ��ي (� ،)COSCOإل ��ى مين ��اء ع ��دن يف يناي ��ر املا�ض ��ي،
بع ��د انقط ��اع لأكرث من �أربع �سن ��وات ،لي�ستعيد مين ��اء عدن بهذا
التد�ش�ي�ن ،وال ��ذي يرافق دخول العام اجلدي ��د  ،2015ن�شاطه
ال�سابق بزيادة جتارة الرتانزيت.
وتزام ��ن ه ��ذا احلدث مع ب ��دء اخل ��ط التاي ��واين (�إيفرجريني)
ا�ستخ ��دام حمط ��ة ع ��دن للحاويات لتفري ��غ حاوي ��ات الرتانزيت
التابعة له.
ويتطل ��ع ك ٌّل م ��ن اخلط املالح ��ي ال�صين ��ي ( )COSCOواخلط
املالح ��ي التاي ��واين (�إيفرجرين) �إلى زي ��ادة العالقات التجارية
م ��ع مين ��اء عدن ،مل ��ا ميثله مين ��اء عدن م ��ن �أهمي ��ة يف املنطقة،
وال�سيم ��ا اخلطة امل�ستقبلية مليناء ع ��دن ،واملتمثلة بتنفيذ م�شروع
تو�سعة وتعمي ��ق القناة املالحية ،الذي ي�شكل �أ�سا�س نه�ضة امليناء
وم�ستقبل ��ه ،من خالل متكينه م ��ن ا�ستيعاب وا�ستقب ��ال البواخر
احلديث ��ة والعمالقة ،وال ��ذي ي�شكل دافع ًا وحاف ��ز ًا ت�سويقي ًا هام ًا
ال�ستقطاب اخلطوط املالحية العاملية.
للدخ ��ل وت�شغيل الأي ��دي العاملة ،لتح�سني الأو�ض ��اع املعي�شية
واالقت�صادي ��ة للأ�سر الفقرية واملحتاج ��ة� ،إ�ضافة �إلى الو�ضع
الأمني الذي يوثر ب�شكل كبري على الو�ضع االقت�صادي.
وحت ��دث امل�شاركون حول �ضرورة و�ض ��ع �ضوابط لل�شراكة بني
احلكوم ��ة والقط ��اع اخلا�ص ،بحي ��ث تت�ضمن عق ��ود ال�شراكة
�إلزامي ��ة ال�شفافي ��ة وااللت ��زام مبب ��ادئ احلك ��م الر�شيد من
قب ��ل كافة الأطراف ،م�شريين �إلى �أهمي ��ة تعزيز هيبة الدولة
ومعاجل ��ة االختالالت يف املوانئ واملناف ��ذ اجلمركية و�إ�صالح
النظام ال�ضريبي ،والرتكيز عل ��ى �أهمية �إيجاد ق�ضاء جتاري
متخ�ص�ص و�سرعة البت يف املنازعات التجارية.
و�أك ��د اللقاء �ض ��رورة الرتكيز على قطاعات ال�ث�روة ال�سمكية
وال�سياحة والبيئة ،كم�صفوفة �إ�صالحات حتتاج �إلى االهتمام
والتطوي ��ر ،ملا لها من �أهمي ��ة يف تن�شيط اجلانب االقت�صادي،
�إ�ضافة �إلى حتفيز ال�شركات النفطية لفتح مكاتب رئي�سية لها
يف املحافظ ��ات ،وفق ��ا الحتياجاتها ومبا يتنا�س ��ب ومتطلبات
املجتمعات املحلية.
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سـ ـي ـ ــدات

م�شروع تطوير القطاع اخلا�ص
ينظم اللقاء ال�سنوي ل�سيدات الأعمال
بغرفة جتارة و�صناعة ح�ضرموت

الهيئة العامة لال�ستثمار حتتفل بيوم املر�أة العاملي
«مين  – »investخا�ص:
اقام��ت الهيئ ��ة العام ��ة لال�ستثم ��ار،
فعالي ��ة �إحتفائي ��ة بكوادره ��ا الن�سوي ��ة
من العام�ل�ات واملوظفات مبنا�سبة يوم
امل ��ر�أة العاملي ،الذي ي�صادف  8مار�س
من كل ع ��ام ،وذل ��ك تقدي ��را لدورهن
الفع ��ال وامل�ؤث ��ر يف م�س�ي�رة التنمي ��ة
وخدمة املجتمع.
ويف الفعالية القى االخ الدكتور يحيى
�صال ��ح حم�سن رئي� ��س الهيئة كلمة عرب
يف م�ستهلها ع ��ن تهانيه با�سم ��ه ونيابة
عن جمي ��ع العامل�ي�ن يف الهيئ ��ة للمر�أة
بيومه ��ا العاملي الذي ب ��ات ميثل فر�صة

حل�شد اجلهود للمطالب ��ة بحقوق املر�أة
و�إ�شراكها الفاع ��ل يف احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة  ..م�ستعر�ض ��ا اخللفي ��ة
التاريخي ��ة والبدايات لإعالن يوم عاملي
للم ��ر�أة ،واملطال ��ب الت ��ي طرح ��ت يف
حمط ��ات خمتلفة م ��ن االحتف ��ال بهذا
اليوم ،قبل ان حتتف ��ل به الأمم املتحدة
�سنوي ��ا من ��ذ ع ��ام 1975م ..الفت ��ا �إلى
املكا�س ��ب الكثرية التي حتقق ��ت للمر�أة
يف جم ��االت متعددة ،خا�ص ��ة يف الدول
املتقدمة.
و�أ�شار رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار
�إل ��ى دور امل ��ر�أة اليمني ��ة العامل ��ة ،وما
حققت ��ه م ��ن حت�سن يف بع� ��ض اجلوانب

احلياتي ��ة ،يف التعلي ��م والعم ��ل ،وحتى
يف ال�شراك ��ة ال�سيا�سي ��ة وم ��ا ت�ضمنت ��ه
خمرج ��ات م�ؤمتر احل ��وار من ن�صو�ص
عل ��ى �إ�شراكه ��ا بن�سب ��ة  ..30%م�ؤكدا
�أهمية �إ�ش ��راك املر�أة يف �صن ��ع و�إتخاذ
الق ��رار ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي
والإداري.
و�أ�ش ��اد الدكتور يحيى �صالح حم�سن،
مب ��ا متتلك ��ه املوظف ��ات والعام�ل�ات يف
الهيئ ��ة العام ��ة لال�ستثمار م ��ن قدرات
عالية للعط ��اء ،والعمل بنزاهة وبكفاءة
ومهارات مهنية تثري الإعجاب ..متمنيا
لهن كل ال�صح ��ة وال�سع ��ادة وامل�ستقبل
الأف�ضل.

نظم م�شروع تطوير القط ��اع اخلا�ص ( ،)GIZباملكال،
اللق ��اء ال�سن ��وي ل�سي ��دات الأعم ��ال ،بالغرف ��ة التجاري ��ة
ال�صناعي ��ة بح�ضرموت ،لتقيي ��م الأن�شط ��ة اخلا�صة ب�أداء
�سيدات الأعمال.
وناق�ش اللقاء ،الذي انعقد نهاية يناير املا�ضي ،احتياجات
�سيدات الأعمال لتح�سني خدماتهن و�أعمالهن وم�شاريعهن،
ف�ض�ل�ا عن تقدمي امل�شورة والإر�شادات والتعليمات ل�سيدات
الأعمال ،بهدف رفع م�ستوياتهن املعي�شية وتطوير مهاراتهن
وقدراتهن وافتتاح �أعمال وم�شاريع خمتلفة وغري تقليدية.
وقدم مدير فروع املكال وعدن وتعز مب�شروع تطوير القطاع
اخلا� ��ص ( ،)GIZفواز عبد اهلل قائد ،يف اللقاء ،عددا من
الن�صائ ��ح والإر�شادات الهادفة �إلى حت�سني وتطوير قدرات
�سي ��دات الأعم ��ال ،وتعزي ��ز عالقته ��ن بالقط ��اع التجاري
واخلا�ص ،مبا يف ذل ��ك ت�شجيع ان�ضمامهن لع�ضوية الغرف
التجارية.
و�أ�ش ��ار �إلى �أن م�شروع تطوير القطاع اخلا�ص �سيقدم لهن
الت�سهي�ل�ات الالزم ��ة لت�شجيعهن على اال�ستم ��رار وتطوير
م�شاريعهن و�أعمالهن املختلفة.
وتخل ��ل اللقاء ع ��دد من النقا�ش ��ات ومداخ�ل�ات ل�سيدات
الأعم ��ال امل�ش ��اركات ،عر�ض ��ن فيه ��ا مقرتح ��ات لتطوي ��ر
م�شاريعهن وال�صعوبات والتحديات ،وكيفية جتاوزها.

تد�شني  500من�ش�أة اقت�صادية ل�سيدات الأعمال اليمنيات ال�شباب

د�شن جمل�س �سيدات الأعمال اليمنيات
م�ش ��روع حا�ضن ��ات الأعم ��ال ل�سي ��دات
الأعمال ال�شب ��اب الهادف �إلى �إن�شاء 500
من�ش�أة اقت�صادية ،وخلق �ألف فر�صة عمل
من خالل احت�ضان الأعمال وبناء قدرات
ال�شباب ح�سب احتياج �سوق العمل.
ويف حف ��ل التد�شني ،الذي �أقي ��م ب�صنعاء
( 12فرباير) � ،أك ��د رئي�س االحتاد العام
للغرف التجاري ��ة ال�صناعية ،حممد عبد
�سعي ��د �أنع ��م� ،أهمي ��ة امل�ش ��روع ،مبينا �أن
امل�شاري ��ع واملن�ش�آت االقت�صادية ال�صغرية
هي اخلطوة الأولى يف طريق النجاح.
م ��ن جانبه ��ا �أو�ضح ��ت رئي� ��س جمل� ��س
�سيدات الأعمال اليمنيات ،الدكتور فوزية
نا�ش ��ر� ،أن حا�ضن ��ات الأعمال تهيئ خللق
بيئ ��ة م�ساندة وداعم ��ة للم�شاريع والأفكار
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الإبداعي ��ة للم ��ر�أة اليمني ��ة ،م�ش�ي�رة �إلى
�أن املجل� ��س �سيعتمد عل ��ى توليفة متكاملة
و�شامل ��ة لكاف ��ة �أن ��واع الدع ��م وامل�ساندة
التي تتطلبه ��ا امل�شاريع والأفكار الإبداعية
اجلديدة يف عملية االحت�ضان.
وحا�ضنة الأعمال ه ��ي عبارة عن توفري
كل م�ستلزم ��ات ممار�سة العم ��ل والإنتاج

التجاري من ا�ست�ي�راد وت�صدير ،وجمال
اخلدمات ،واملج ��ال الإنتاجي الذي يعمل
فيه كثري من الن�ساء من منازلهن.
وقالت نا�شر “�إن جمل�س �سيدات الأعمال
عم ��ل من ��ذ �إن�شائ ��ه يف  2007عل ��ى دعم
�سي ��دات الأعم ��ال وخ�صو�ص ��ا الن�س ��اء
اللواتي يعملن على �إنتاج منتجات ب�سيطة
مثل البخ ��ور” ،م�ضيف ��ة �أن الدعم يركز
عل ��ى الت�سويق وعم ��ل درا�س ��ات اجلدوى
مل�شاريعهن.

ل�سي ��دات الأعم ��ال ،كما �أو�ضح ��ت نا�شر،
ف�ض�ل�ا ع ��ن تق ��دمي التدري ��ب والت�أهي ��ل وتابع ��ت بالقول«:جنحت ه ��ذه الن�ساء يف
والدع ��م اال�ست�ش ��اري وامل ��ايل له ��ن م�شاريعهن وبع�ضهن �أوجد املجل�س لهن
ومرافقته ��ن يف جميع مراحل امل�شروع �إلى �ش ��راكات دولية مم ��ا كان له �أث ��ر �إيجابي
�أن ي�صبحن منتجات.
ممت ��از على ه ��ذه امل�شاريع الت ��ي �أ�صبحت
و�أ�شارت �إلى �أن جماالت العمل للم�شاريع الآن �ش ��ركات لها ا�سمه ��ا متار�س �أعمالها
الت ��ي �سيت ��م احت�ضانها تتن ��وع بني املجال يف ال�سوق املحلي والإقليمي».

 2مليون جنيه ا�سرتليني ل�شراء حق ت�صنيعه ون�سبة من املبيعات..

�سيدات �أعمال مينيات ين�شئن م�صنعا
لإنتاج الب�سبا�س العدين يف بريطانيا
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�ضاف ��ا �إليه نكه ��ات وتوابل
عدنية خال�صة بطريقة خمتلف ��ة ،حيث بد�أن بت�سويقه على
نط ��اق �ضيق يف حم�ل�ات ال�سوب ��ر م ��اركات يف �إحدى مدن
بريطانيا.
ومتكن ��ت �سي ��دات الأعم ��ال اليمني ��ات بع ��د رواج منتجهن
وانت�ش ��اره يف املح�ل�ات التجاري ��ة الربيطاني ��ة ،م ��ن �إن�شاء
م�صنع خا�ص ملنتجهن الذي ا�شتهر باال�سم التجاري (BIS
 ،)BASلتلبي ��ة الطلب املتزايد علي ��ه ،حيث يحظى ب�إقبال
كبري يف �أو�س ��اط اجلاليات يف اململك ��ة املتحدة ،وخ�صو�صا
جاليات �أمريكا الالتينية والهند و�شرق �آ�سيا.
ويعملن حاليا من خالل هذا امل�صنع با�ستمرار على تطوير
وحت�س�ي�ن منتجاته ،ب�إدخال بع�ض النكهات عليه ،مثل الثوم
والتمر الهندي ونكهة ال�شقر والكمون للتنويع.
و ُيعرف الب�سبا�س الأحمر يف عدن با�سم "الع�شار العدين"،
ال ��ذي يتك ��ون من حب ��ات الليم ��ون م ��ع الب�سبا� ��س الأحمر
املطحون (الفلفل) وامللح واخلل.
وذك ��رت معلوم ��ات �صحفي ��ة �أن �شركة بريطاني ��ة للأغذية
ا�شرتت حق ت�صنيع املنتج العدين بعقد قيمته  2مليون جنيه

ا�سرتليني بالإ�ضافة �إلى ن�سبة من حجم املبيعات.
و�أبق ��ت ال�شركة عل ��ى م�سمى املنتج ال ��ذي و�ضعته �صانعاته
( ،)bis basحي ��ث وج ��دت يف اال�س ��م م�ص ��در ج ��ذب
للم�ستهلكني.
و�أ�شادت �سيدة الأعمال العدنية البارزة كلثوم النوا�صري،
بهذه التجربة للن�ساء العدنيات ،التي باتت جتتذب اهتماما
متزايدا.
وقال ��ت �إن "منت ��ج ب�سبا� ��س ه ��و يف الأ�ص ��ل "مطفاي ��ة"
بنكه ��ة عدنية ،وبد�أ ينت�شر يف املحالت التجارية وال�سوبر

مينية حترز جائزة ثاين �أف�ضل جراح
يف م�ؤمتر ال�صحة العربي بدبي
ف��ازت الطبيب ��ة والباحثة اليمني ��ة �أمل يحيى ح�سان بجائزة ث ��اين �أف�ضل جراح
للعام  ،2015يف م�ؤمتر ومعر�ض ال�صحة العربي ال�سنوي يف دبي.
واخت�ي�رت الطبيب ��ة اليمني ��ة ح�سان م ��ن �ضم ��ن  150طبيبا مر�شح ��ا يف جمال
الرعاية ال�صحية من جميع الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل الذي ي�ضم نحو 20
م�ؤمت ��را علميا متخ�ص�صا يف جميع املجاالت الطبية واالبتكارات والعلوم الطبية
كل عام.
وحت�صد اليمن للمرة الأولى ثاين �أف�ضل جراح منذ انطالق امل�ؤمتر قبل  40عام ًا
من بني  150طبيبا مر�شح ًا من الإمارات وقطر والكويت ولبنان وال�سعودية.

ماركات الربيطانية بف�ض ��ل الأخوات منى عبداهلل ومنى
ا�سكندر".
و�أك ��دت �أن حمالت "ه ��ارودز" ال�شه�ي�رة ا�ستقبلت هذا
املنتج العدين ،والقى �إقباال وا�ستح�سانا جيدا ،م�شرية �إلى
�أن هناك من يفكرن يف م�شروع "الزربيان العدين" �أي�ضا،
و�صناعة "التتبيلة" �أو "امل�سالة العدنية" املميزة.
وذك ��رت كلث ��وم النوا�ص ��ري �أن هن ��اك �أي�ض ��ا �إقب ��اال يف
اخلارج على �شراء البخور العدين ،ويوجد �شركات �صناعة
العطور التي تقبل على املنتجات العدنية املميزة.

الجارد :هناك ماليني الن�ساء
خارج �سوق العمل
�أكدت مدير صندوق النقد الدويل ،كريس��تني الج��ارد ،أنه يجب أن يكون عام " 2015عام
العم��ل" ،داعي��ة صناع الق��رار إىل مضاعفة جهوده��م ملعالجة نقاط الضع��ف االقتصادية
متعمق��ة الج��ذور ،وإظهار قدر أكرب من القيادة السياس��ية باالهتامم باالس��تثامر يف البنية
التحتية واالتفاقات التجارية وتغري املناخ.
وقالت إن النمو العاملي ال يزال منخفضا جدا وهشا وغري متوازن ،مشرية إىل وجود مخاطر
كبرية عىل انتعاش االقتصاد العاملي.
وذكرت الجارد أن االقتصاد العاملي يواجه ثالثة تحديات رئيس��ية تتعلق بالسياسات يف عام
 ،2015تتطلب قرارات مبنية عىل الش��جاعة السياس��ية واتخاذ إجراءات حاس��مة ،والتفكري
متعدد األطراف ،كتعزيز النمو والعاملة ،وتحقيق النمو املشرتك واملتوازن بصورة أكرث شموال
وأكرث استدامة.
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«وثبة» نحو تنمية الشركات
وخلق فرص العمل للشباب اليمني
مي ــن  - investخــاص

خمرتع ميني يفوز
بجائزة ال�شباب العربي
للتنمية املتكاملة
كرم��ت جامعة الدول العربية املخرتع اليمني
جامل الرشي��ف ،الفائز باملرتبة الثانية يف جائزة
الش��باب العريب للتنمية املتكاملة للعام ،2014
بحضور أمني عام الجامعة ،الدكتور نبيل العريب.
ويقدم مجلس الشباب العريب للتنمية املتكاملة،
التاب��ع لجامعة ال��دول العربية ،ه��ذه الجائزة
س��نويا ،منذ العام  ،2006ملجموعة من الشباب
العرب املتميزين واملبدع�ين داخل أوطانهم يف
مجاالت مختلف��ة ،كالرياض��ة والبحث العلمي
واألدب والتكنولوجيا والتعليم والفن.
وق��د أحرز "الرشي��ف" املرتب��ة األوىل يف مجال
البحث العلمي واإلبداع ،واملرتبة الثانية من بني
 16متسابقا من عدة دول عربية.
وكان "الرشيف" ،املعي��د بكلية الرتبية واآلداب
والعل��وم بخ��والن – جامعة صنع��اء ،قد حصل
عىل جائ��زة رئيس الجمهورية للعلوم التطبيقية
 ،2008وف��از باملرتب��ة األوىل للمخرتعني من بني
متس��ابقني من  97دولة عربية يف الشارقة ،وتم
اختياره سفريا ملجلس الشباب العريب للجمهورية
اليمنية يف سبتمرب .2014
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حقق امل�شروع التجريب ��ي للتوظيف وتن�شيط القطاع اخلا�ص
(وثب ��ة) ،اله ��ادف �إلى حت�س�ي�ن �أداء القطاع اخلا� ��ص يف اليمن،
تقدما طيبا ،منذ د�شنته وكالة تنمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر
( ،)SMEPSيف �أغ�سط�س .2013
وي�سعى امل�شروع لتح�سني �أداء القطاع اخلا�ص اليمني ،من خالل
تقدمي منح خطط تطوير املن�ش�آت لـ 400من�ش�أة يف كل من �صنعاء
وع ��دن ،وكذلك ت�سهيل فر�ص التدريب (داخ ��ل املن�ش�آت) لـ400
�شاب وفت ��اة من خريجي اجلامع ��ات واملعاهد املهني ��ة وت�أهيلهم
وفق ًا الحتياجات القطاع اخلا�ص ،وحقق نتائج فاقت املخطط.
فقد كانت النتيجة اجتذاب �أعداد كبرية من ال�شركات ال�صغرية
وال�صغ ��رى وال�شباب اخلريج�ي�ن .وقدم �أكرث م ��ن  4000خريج
و� 800شرك ��ة طلب ��ات للم�شارك ��ة يف امل�شروع ،وه ��و اهتمام �أكرث
كثريا مما كان متوقع ��ا ،ومت اختيار حوايل � 200شركة خلدمات
تنمية الأعمال والعدد ذاته من املتدربني.
كم ��ا مت تخ�صي�ص نح ��و ملي ��ون دوالر لربنامج املن ��ح التدريبية،
و�أك�ث�ر من مليوين دوالر لل�ش ��ركات ال�صغرية وال�صغرى .واعتمد
معظ ��م هذه ال�ش ��ركات ممار�سات جدي ��دة يف الإدارة وممار�سة
الأعمال .وا�شرتى حوالى � 190شركة من املجموعة الأولى �أنظمة
للإدارة املالية ،و�أجرت 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�صته ��ا ال�سوقي ��ة ويف �صادراته ��ا و�أرباحها،
وتوجه بع�ضها �إلى معار�ض دولية ب�أمل النفاذ �إلى �أ�سواق جديدة.
وبذل ��ت وكال ��ة تنمية املن�ش� ��آت ال�صغ�ي�رة ،وهي وكال ��ة حكومية
�أ�س�س ��ت لتطوير ق ��درة ال�ش ��ركات اليمنية ،جهدا كب�ي�را لرتويج
م�شروع "وثبة" ،وا�ستخدمت يف ذلك و�سائل التوا�صل االجتماعي
والإع�ل�ام التقلي ��دي ،وعقدت ور�ش ��ات عم ��ل ،وزارت املئات من
ال�شركات واجلامعات يف �صنعاء وعدن.
وعم ��ل م�ش ��روع "وثب ��ة" بجه ��ود كب�ي�رة للرب ��ط ب�ي�ن املتدرب�ي�ن
وال�ش ��ركات ال�صغ ��رى وال�صغ�ي�رة ،ع ��ن طريق مفه ��وم "التعلم
والك�س ��ب" .وح�صل ال�شباب على منح تدريبية ملدة �ستة �أ�شهر يف
�صنعاء وعدن ،وتعرفوا على مهارات القيادات يف هذه ال�شركات،
ما �ساعده ��م على تنمية مهارات التوا�ص ��ل والتكنولوجيا والعمل
�ضمن فريق .ومل يكن الهدف النهائي هو التدريب باعتباره غاية
يف حد ذاته ،بل و�سيلة ل�ضمان فر�صة عمل للمتدرب.
وم ��ن بني  96متدربا ،ا�ستطاع � 60أن يحولوا التدريب �إلى فر�صة
عمل بعد �ستة �أ�شهر .ويعك�س هذا املعدل املرتفع حقيقة �أن �إحلاق
املتدرب�ي�ن كان يعتمد على املهارات التي حتتاجها ال�شركات ،وهو
ما زاد من احتمال احتفاظ املتدرب بوظيفته.
وو�ص ��ف �أ�صحاب ال�شركات ،ممن قدم ��وا منحا تدريبية ،و�صفوا
املتدربني ب�أنهم ملتزمون ويعملون بكد ،قائلني �إن التجربة غريت
وجه ��ة نظرهم ك ��ي ي�صبح ��وا �أك�ث�ر انفتاحا لتعي�ي�ن اخلريجني
اجلدد.
ويع ��د جناح "وثبة" ،حت ��ى الآن ،مب�شرا ب�أن يك ��ون �أ�سلوبا قادرا
على اال�ستمرار لتح�سني موارد رزق ال�شباب ،وهو ما ي�شري �إلى �أن

املزي ��د من مثل هذه املبادرات ميك ��ن �أن ي�ساعد ال�شباب الطموح
عل ��ى قيادة املجتمعات املحلية ،وينبغي �أن ي�ساعد منوذج امل�شروع
التجريب ��ي يف امل�ساع ��دة عل ��ى تنمية الق ��درات املحلي ��ة اليمنية
ملحاكاته والتعلم منه وتنميته.
مــكــونــات مــ�شـــروع «وثـــبـــة»:
• برنامج التلمذة (التوظيف):
يهدف امل�شروع ،من خالل برنامج التلمذة� ،إلى ربط � 400شاب
وفتاة م ��ن خريجي اجلامعات املعاهد املهني ��ة بالقطاع اخلا�ص،
ودف ��ع  50%من قيم ��ة املخ�ص�ص ال�شهري مل ��دة � 6أ�شهر كحد
�أق�ص ��ى ،وذلك بعد رفع القدرات ال�شخ�صية والعملية للمتقدمني
املقبول�ي�ن يف الربنام ��ج وتدري ��ب وت�أهي ��ل املقبول�ي�ن للتوظي ��ف
بالتقنيات املطلوبة من القطاع اخلا�ص.
• برنامج املنح التماثلية لتطوير �أداء املن�ش�آت
فيما يخ�ص املنح التماثلية ،يهدف امل�شروع �إلى دعم  400من�ش�أة
(�صغ�ي�رة ومتو�سط ��ة) عرب منح تب ��د�أ بـ 50%م ��ن قيمة اخلطة
التطويرية ،وذلك من �أجل تطوير عمل و�أداء املن�ش�أة ،وت�صل �إلى
 70%من قيمة اخلط ��ة التطويرية لتكتالت الأعمال واجلمعيات
املنتج ��ة ،حيث ميكن للمن�ش� ��آت طلب منح متاثلي ��ة وكذلك طلب
خدمات للتوظيف يف �صنعاء وعدن.
و�أ�ش ��ارت الإح�صائي ��ات �إلى �أن القطاع اخلا� ��ص يف اليمن يعاين
من �ضعف الإنتاجية وتنوع املنتجات واخلدمات املقدمة للعمالء،
واالفتقار �إلى موظفني ذوي مهارات عالية ،نتيجة غياب التدريب
االح�ت�رايف امل�ستم ��ر للموظفني ،و�ضع ��ف تطبي ��ق �أنظمة اجلودة
العاملي ��ة ،حيث �أظهرت النتائج �أن  3%فق ��ط من املن�ش�آت تطبق
�أنظم ��ة اجلودة ،مث ��ل ( ،)ISOو 22%فق ��ط ا�ستطاعت تطوير
خطوط �إنت ��اج جدي ��دة ،و 33%من املن�ش�آت متكن ��ت من تطوير
منتجاتها احلالية ،و 9%قدمت دورات تدريبية ر�سمية ملوظفيها.
مـــدة الـمــ�شـــروع
م ��دة تنفيذ �أن�شط ��ة امل�شروع عام ��ان (يوني ��و � - 2013أغ�سط�س
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استثمار عربي

لـــتعــزيـــز جــاذبــيتـهـــا
لــال�ســتثمـارات الأجـــنبية..
«ضم ــان االستثم ــار» :ال ــدول العربي ــة طبق ــت  197إصـالحــا لبيئ ــة أعمالـه ــا خــالل  9أع ــوام
ميــن  - investخــاص

�أو�ضح��ت امل�ؤ�س�س ��ة العربي ��ة ل�ضم ��ان اال�ستثم ��ار وائتمان
ال�ص ��ادرات (�ضمان) �أن الدول العربي ��ة ،وعقب التطورات
الأخ�ي�رة يف املنطقة ،ت�سعى �إلى الإ�سراع بالعودة �إلى م�سرية
تعزيز جاذبيتها لال�ستثمارات الأجنبية ،يف ظل بيئة �شديدة
التناف� ��س ب�ي�ن دول العامل عل ��ى الفوز بالن�صي ��ب الأكرب من
التدفق ��ات اال�ستثمارية العاملية ،الت ��ي حتكم حركتها عوامل
عديدة ومتنوعة ومتغرية.
و�أ�شارت امل�ؤ�س�سة ،يف ن�شرتها الف�صلية "�ضمان اال�ستثمار"،
�إلى �أن �آخر حتدي ��ث لقاعدة بيانات جمموعة البنك الدويل
ي�ؤكد �أن عـدد ًا من الـدول العربية �س ّرعت وترية الإ�صالحات
يف بيئ ��ة �أداء الأعمال خ�ل�ال ال�سنوات الت�سـ ��ع الأخيـرة ،مـا
بيـ ��ن عامـ ��ي  2005و ،2014وطبقــ ��ت جميعهـ ��ا نحـو 197
�إ�صالح ��ا� ،سهلت بها ممار�سة �أن�شط ��ة الأعمال يف جماالت
ت�شم ��ل ت�أ�سي� ��س ال�ش ��ركات ،ا�ستخ ��راج الرتاخي� ��ص� ،إنفاذ
العقود ،ت�سجيل امللكية ،احل�صـول علــى االئتمـان امل�صرفـي،
دف ��ع ال�ضرائب ،التج ��ارة عرب احلدود ،حماي ��ة امل�ستثمرين
الأقلية ،وت�سوية حاالت الإع�سار.
وذك ��رت امل�ؤ�س�س ��ة ،يف ن�شرتها الف�صلية ال�ص ��ادرة م�ؤخرا،
�أن ��ه ونتيجة للتط ��ورات والأح ��داث وامل�ستج ��دات ال�سيا�سية
الت ��ي �شهدتها ال ��دول العربية منذ بداية ع ��ام  2011وحتى
الآن ،فقد ات�سم �أداء دول املنطقة بالتباين ،وتراوح الرتتيب
العامل ��ي للدول العربية ما بني املركزين الـ 22والـ 188عامليا،
حي ��ث حتظى دول جمل�س التع ��اون اخلليجي وتون�س واملغرب
ولبنان وم�صر برتتيبات متقدمة ن�سبيا مقارنة ببقية الدول.
وبين ��ت �أن ال ��دول العربي ��ة �شه ��دت ،وفقا لتقري ��ر ممار�سة
�أن�شطة الأعم ��ال ال�صادر عن جمموع ��ة البنك الدويل لعام
 ،2015نح ��و  15تغي�ي�را يف بيئة �أداء الأعم ��ال ،بني  1يونيو
 2013و 30يوني ��و  ،2014منه ��ا � 12إج ��راء �سهل ��ت به ��ا
ممار�س ��ة �أن�شطة الأعم ��ال ،مقابل � 3إج ��راءات جعلت بيئة
العمل �أكرث �صعوبة.
وطبقت ال ��دول العربية ،خالل الف�ت�رة  ،2014-2005نحو
 233تغي�ي�را ،معظمه ��ا �إ�صالح ��ات يف امل�ؤ�ش ��رات الع�ش ��رة
الفرعي ��ة املكون ��ة للم�ؤ�شر الع ��ام لبيئ ��ة �أداء الأعمال ،حيث
توزع ��ت الإ�صالح ��ات ،البال ��غ عدده ��ا � 197إ�صالحا خالل
نف� ��س الف�ت�رة ح�سب ال ��دول ،ما ب�ي�ن م�صر ب� �ـ� 24إ�صالحا
وبن�سب ��ة  ،12.2%الإمارات � 20إ�صالح ��ا وبن�سبــة ،10.2%
املغــرب وال�سعوديـة � 19إ�صالحـا وبن�سبة  9.6%لكل منهما،
الأردن � 15إ�صالحا ،تون�س � 14إ�صالحا ،فل�سطني وموريتانيا
� 10إ�صالحات لكل منهم ��ا ،واجلزائر و�سورية � 9إ�صالحات
لكل منهما.
و�سجل ��ت اليم ��ن و�سلطنة عم ��ان � 7إ�صالحات ل ��كل منهما،
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وعل ��ى �صعيد التغ�ي�رات يف تقرير ع ��ام  ،2015الذي يغطي
الف�ت�رة ما بني  1يونيو  2013و 30يونيو  ،2014فقد ك�شفت
الن�ش ��رة حت�س ��ن ترتي ��ب الإمارات �إل ��ى املرتبة ال� �ـ 22عامليا
الأولى عربيا ،وحت�سن ترتيب م�صر �إلى املرتبة الـ 112عامليا
العا�شرة عربيا ،وا�ستقرار ترتيب البحرين عند املركز الـ53
عاملي ��ا الرابع عربيا ،وليبي ��ا الـ 188عامليا ال� �ـ 20عربيا ،يف
مقابل تراجع ترتيب بقية الدول العربية عامليا.
كم ��ا �أ�ش ��ارت امل�ؤ�س�سة �إل ��ى �أن تلك الإ�صالح ��ات مازالت ال
تتنا�س ��ب وحج ��م اال�ستثم ��ارات املطل ��وب جذبه ��ا �إل ��ى دول
املنطقة ،والأهم هو �أن نتيجتها كانت متباينة ،ما بني حت�سن
وا�ضح يف ترتيب بع�ض ال ��دول ،وا�ستمرار ت�أخر بع�ض الدول
يف ترتيبها العاملي� ،سواء يف امل�ؤ�شر العام لبيئة �أداء الأعمال
�أو يف امل�ؤ�شرات الع�شرة الفرعية املكونة له.
وتو�ص ��ي امل�ؤ�س�س ��ة يف ن�شرته ��ا ب�إعطاء �أولوي ��ة الإ�صالح يف
املنطق ��ة (من واقع مقارن ��ة �أدائها م ��ع دول منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمي ��ة  )OECDلـ 3جماالت رئي�سية ،هي:
ت�سهيل ت�أ�سي� ��س امل�شروعات وخف�ض تكلفة �إجراءاتها واحلد
الأدن ��ى املطلوب م ��ن ر�أ�س املال ال�ل�ازم للت�أ�سي� ��س ،ت�سهيل
احل�ص ��ول عل ��ى القرو� ��ض للم�شروع ��ات وتوف�ي�ر املعلومات
االئتماني ��ة ال�ضروري ��ة ع ��ن العمالء مع تعزيز ق ��وة احلقوق
القانوني ��ة ،وت�سهيل �إج ��راءات الإفال�س لل�ش ��ركات املتعرثة
وخف�ض تكلفتها وزمنها.

ذكرت امل�ؤ�س�سة ،يف ن�شرتها الف�صلية ال�صادرة
م�ؤخرا �أنه ونتيجة للتطورات والأحداث
وامل�ستجدات ال�سيا�سية التي �شهدتها الدول
العربية منذ بداية عام  2011وحتى الآن،
فقد ات�سم �أداء دول املنطقة بالتباين،
وتراوح الرتتيب العاملي للدول العربية
ما بني املركزين الـ 22والـ 188عامليا
ث ��م الكوي ��ت ولبن ��ان � 6إ�صالحات ل ��كل منهم ��ا ،والبحرين
وال�س ��ودان � 5إ�صالحات لكل منهم ��ا ،ثم قطر � 4إ�صالحات.
�أما العراق وليبيا فلم جتريا �أي �إ�صالحات.
الرتتيب
ح�سب
التغريات

الدولة

5

م�صــــر
االمارات
املغرب
ال�سعودية
االردن

1
2

�إ�ستخراج
بدء
اجمايل
تراخي�ص
اال�صالحات امل�شروع
البناء
24

6

3

20

4

1

احل�صول حماية
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امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات

عشرون عاما في خدمة تعزيز صادرات
واستثمارات الدول األعضاء
�أن�شئ��ت امل�ؤ�س�س ��ة الإ�سالمي ��ة لت�أم�ي�ن اال�ستثم ��ار وائتم ��ان
ال�ص ��ادرات ( ،)ICIECوالت ��ي تع ��د اليمن �أح ��د �أع�ضائها
امل�ؤ�س�س�ي�ن ،ع ��ام � ،1995ضم ��ن جمموعة البن ��ك الإ�سالمي
للتنمي ��ة ،بر�أ�سمال ق ��دره  225مليون دوالر ،قبل �أن يتم رفعه
�إلى  613مليون دوالر عام  ،2012وذلك من �أجل تلبية الطلب
املت�سارع على خدمات امل�ؤ�س�سة.
وته ��دف امل�ؤ�س�س ��ة ،ومقرها مبدينة جدة ال�سعودي ��ة� ،إلى تو�سيع
�إطار املعامالت التجارية وت�شجي ��ع تدفق اال�ستثمارات الأجنبية
القادم ��ة للدول الأع�ض ��اء ،عن طريق تغطي ��ة املخاطر التجارية
وتوف�ي�ر اخلدمات الالزم ��ة يف جمال ت�أمني ائتم ��ان ال�صادرات
وت�أمني اال�ستثمارات الأجنبية الوافدة �إليها.
وحتقيق ��ا لهذا اله ��دف ،تق ��دم امل�ؤ�س�سة ،وفقا ملب ��ادئ ال�شريعة
الإ�سالمية و�أحكامها ،خدمات الت�أمني و�إعادة الت�أمني يف جمال
ائتمانات الت�صدير لتغطية املخاطر املقرتنة بعدم ال�سداد� ،سواء
كان ��ت خماط ��ر جتارية (يف جان ��ب امل�ش�ت�ري)� ،أو خماطر غري
جتاري ��ة (يف جانب الدولة) .كما تقدم امل�ؤ�س�سة خدمات الت�أمني
و�إع ��ادة الت�أمني يف جمال اال�ستثمار لتغطي ��ة املخاطر ال ُقطرية،
النا�شئ ��ة �أ�سا�س ��ا عن قي ��ود حتويل النق ��د الأجنب ��ي وامل�صادرة
واحلروب واال�ضطرابات املدنية واالنتهاكات احلكومية للعقود.
وقد �أ�صبحت امل�ؤ�س�سة ،منذ بدء �أعمالها ،منظمة دوليـة متميـزة
تقـ ��دم خـدم ��ات تـ�أم�ي�ن الـ�ص ��ادرات واال�ستثم ��ارات ،و�إع ��ادة
الت�أمني ،مبا يتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
خـــدمـــات الــم�ؤ�ســ�ســـة:
ت�ساع ��د امل�ؤ�س�سة امل�صدرين يف ال ��دول الأع�ضاء على زيادة
�صادراته ��م ،مبنح تـ�أمني القـرو�ض علـى ال�صادرات ،مقابل
خماط ��ر عدم ال�سداد من قبل امل�شرتين يف الدول الأجنبية.
وتق ��وم امل�ؤ�س�سة مب�ساعدة امل�صدري ��ن على القيام بالأعمال
التجارية مع �شركاء و�أ�سواق ترتفع فيها درجة املخاطرة.
ف�ض ًال عن ذلك ،ميك ��ن للم�ؤ�س�سة تقدمي ت�سهيالت ائتمانية
للم�شرتين الأجانب واحل�صول علـى متويـل ل�صادراتهم من
البنوك وم�ؤ�س�سات التمويل الأخرى.
وعليه فقد �صممت خدمات الت�أمني لت�ستهدف ثالث �شـرائح
فـ ��ي الـ�س ��وق :املـ�صدري ��ن ،البنـ ��وك ،وامل�ستثمري ��ن ،حيث
تعر� ��ض امل�ؤ�س�سة لهذه ال�شرائ ��ح �أدوات ت�أمني خمتلفة تلبي
حاجات كل عميل.

 -1خدمات ت�أمني القرو�ض على ال�صادرات:
تق ��دم امل�ؤ�س�س ��ة خدمات تـ�أم�ي�ن القـرو�ض علـ ��ى ال�صادرات
مبوجب خم�س بولي�صات ،هي:
• البولي�صة ال�شاملة ق�صرية الأجل (ت�صل �إلى �سنة).
• البولي�صة التكميلية متو�سطة الأجل (� 1-7سنوات).
• بولي�صة العمليات املحددة (� 1-7سنوات).
د) بولي�صة امل�صارف العامة (� 1-7سنوات).
هـ) بولي�صة ت�أمني االعتماد امل�ستندي (ت�صل �إلى �سنة).
توفر ه ��ذه البولي�صات غطاء ت�أميني� � ًا ي�صل �إلى  90%من
خ�سارة امل�صدري ��ن �أو امل�صارف ،بـ�سبب عـدم الدفع الناجـم
ع ��ن املخاطر التجاري ��ة ،ك�إع�سار امل�ش�ت�ري� ،أو املخاطر غري
التجاري ��ة التي ت�شم ��ل القيـود عل ��ى حتويل النقـ ��د الأجنبي،
وفر� ��ض قي ��ود عل ��ى ال ��واردات ،واحل ��روب واال�ضطراب ��ات
املدنية...
 -2خدمات ت�أمني اال�ستثمار الأجنبي:
من ��ذ بداية �سن ��ة  ،1998طرح ��ت امل�ؤ�س�س ��ة بوليـ�ص ��ة لت�أمني
اال�ستثمار ،وهي توفر تغطية طويلة الأجل �ضد املخاطر ال ُقطرية
املرتبطـة باال�سـتثمارات الأجنبية املتدفقة يف الدول الأع�ضاء.
وت�شم ��ل هذه املخاطر :احلـ ��روب ،اال�ضـطرابات املدنيـة ،القيود
على حتويل النقد الأجنبي ،الت�أميم والأ�شكال الأخرى من تدخل
الدول ��ة امل�ضيف ��ة ،وما مـن �ش�أنه �أن يح ��رم امل�ستثمر من حقه يف
�إدارة ا�ستثماره.
وانطالق� � ًا م ��ن ذلك ،تق ��دم امل�ؤ�س�سة ث�ل�اث بولي�ص ��ات لت�أمني
اال�ستثمار الأجنبي ،تتمثل يف:
• بولي�صة ت�أمني ا�ستثمار  -امل�ساهمة يف ر�أ�س املال.
• بولي�صة ت�أمني ا�ستثمار – ت�سهيالت التمويل.
• بولي�صة ت�أمني ا�ستثمار  -ت�أمني القرو�ض.
• خدمات �إعادة الت�أمني :مبوجب هذه اخلدمة ميكن للم�ؤ�س�سة
�إعادة ت�أمني وكـاالت تـ�أمني ال�صادرات يف الدول الأع�ضاء ،فيما
يتعل ��ق مبخاطر قرو� ��ض ال�صادرات ،عل ��ى �أ�سا� ��س معاملـة كـل
بولي�ص ��ة عل ��ى حدة .كما ميك ��ن للم�ؤ�س�سة �أن ت�ش ��ارك على نحو
مبا�ش ��ر يف اتفاقيات �إعـ ��ادة التـ�أمني املوقعة ب�ي�ن وكاالت ت�أمني
ال�صادرات يف الدول الأع�ضاء والوكاالت الدولية.
• رابــــط الــمـوقـع االلكرتوين للم�ؤ�ســ�سة:
www.iciec.com

 18مليار دوالر حجم
�أعمالها يف  20عامــ ًا

ي��رى رئي�س جمل� ��س املديري ��ن للم�ؤ�س�سة الإ�سالمي ��ة لت�أمني
اال�ستثم ��ار وائتم ��ان ال�ص ��ادرات  -رئي� ��س جمموع ��ة البن ��ك
الإ�سالم ��ي للتنمي ��ة ،الدكتور �أحم ��د حممد عل ��ي� ،أن امل�ؤ�س�سة
�ستحق ��ق ر�ؤيتها ور�سالتها كم�ؤمن عامل ��ي متعدد الأطراف يقوم
بدور رئي�س يف ت�سهيل التج ��ارة واال�ستثمارات للدول الأع�ضاء،
ويك ��ون ال�شري ��ك املف�ض ��ل لل�شركات الت ��ي ت�سعى للو�ص ��ول �إلى
�أ�سواق جديدة.
و�أو�ض ��ح ،يف حدي ��ث �صحف ��ي مبنا�سب ��ة احتف ��االت امل�ؤ�س�س ��ة
بالذك ��رى الع�شري ��ن لإن�شائه ��ا� ،أن امل�ؤ�س�س ��ة �أ�صبحت منظمة
نا�ضجة ،وتخطط من �أجل موازن ��ة حمفظة عملياتها بالرتكيز
�أكرث على ت�أمني اال�ستثمار ومتويل امل�شروعات ،ويف نف�س الوقت
ت�ستم ��ر يف نف�س حج ��م ن�شاط ت�أمني االئتم ��ان التجاري ق�صري
الأج ��ل ،وتل ��ك متثل �أف�ض ��ل ا�سرتاتيجي ��ة على امل ��دى املتو�سط
لتحقي ��ق �أهداف امل�ؤ�س�سة وامل�ساهم ��ة يف حتقيق ر�ؤية جمموعة
البنك الإ�سالمي للتنمية.
وثم ��ن ا�ستجابة ال ��دول الأع�ض ��اء للدع ��وة اخلا�ص ��ة بالزيادة
احلالي ��ة يف ر�أ�س املال امل�ؤ�س�س ��ة الإ�سالمية لت�أم�ي�ن اال�ستثمار
وائتمان ال�صادرات ،م�شري ًا �إلى �أن جميع امل�ساهمني الرئي�سيني
قد ا�ستجابوا بالفعل ب�ش ��كل �إيجابي ،وقاموا بتقدمي م�ساهمات
�سخي ��ة يف ر�أ�سمال امل�ؤ�س�س ��ة ،و�أن الدول الأع�ض ��اء املتبقية يف
طور احل�صول على املوافق ��ات الداخلية ال�ضرورية لال�ستجابة
لهذه الدعوة.
وذكر �أن حجم ن�شاط امل�ؤ�س�سة و�صل �إلى  18مليار دوالر خالل
ال�سن ��وات الـ 20املا�ضية ،وق ��د كان  78%منه موجها لالئتمان
التج ��اري ق�ص�ي�ر الأج ��ل ،ويتعل ��ق الباق ��ي بالن�ش ��اط متو�سط
امل ��دى وت�أمني اال�ستثم ��ار ،م�ؤكدا �أنها حتقق من ��و ًا منتظم ًا ،مع
�أن الف�ت�رة  2006-2005كانت ف�ت�رة �صعبة ،وذلك مع احتدام
املناف�س ��ة القوي ��ة واملتزايدة م ��ن الوكاالت اخلا�ص ��ة يف جمال
ائتمان ال�صادرات؛ �إال �أن حمفظة امل�ؤ�س�سة ،وبالرغم من ذلك،
حقق ��ت منوا ،ويف عام  2007جتاوزت الأعمال امل�ؤمنة بوا�سطة
امل�ؤ�س�سة مبلغ مليار دوالر لأول مرة.
وقال�« :شه ��د عام  2009انخفا�ضا يف �أعمال امل�ؤ�س�سة ،كنتيجة
مبا�ش ��رة للأزم ��ة املالية العاملي ��ة .ومع ذلك ،ب ��د�أ حجم العمل
يتزايد مرة �أخرى ابتداء من عام  ،2010لي�صل �إلى �أكرث من 3
مليارات دوالر �سنويا خالل ال�سنوات الثالث الأخرية».
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عربــي و دولــي

الطاقة الشمسية أكبر مصدر
للكهرباء بحلول 2050
قال��ت وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة أن
الطاقة الشمسية قد تكون أكرب مصدر
للكهرباء بحلول عام  2050بدعم من
تراج��ع تكاليف معدات توليد الطاقة
الكهربائية.

 118مليار دوالر تدفقات أجنبية
متوقعة ألفريقيا والشرق األوسط
توق��ع معهد التمويل الدويل أن ترتفع
تدفق��ات رأس امل��ال من الخ��ارج إىل
أفريقيا والرشق األوس��ط تدريجيا من
 97ملي��ار دوالر يف عام  2013إىل 118
مليار دوالر يف عام .2015
وأش��ار املعه��د ،يف تقري��ر حديث،
إىل أنه رغم ه��ذه الزيادة ،فإن إجاميل
التدفق��ات من حيث القيمة االس��مية
تظ��ل أقل بنس��بة  25%م��ن االرتفاع
التاريخي ال��ذي حققته يف عام ،2007
بينام تظ��ل تدفقات البن��وك التجارية

واالستثامر األجنبي املبارش متواضعة.
وتوق��ع التقري��ر أن تظ��ل تدفقات
رأس املال إىل أفريقيا والرشق األوس��ط
ضعيف��ة نس��بيا قياس��ا بالناتج املحيل
اإلج�مايل لهذه املنطق��ة ،حيث يتوقع
أن متث��ل  4.4%منه.غري أنه يرتقب أن
ترتف��ع تدفقات رأس املال الخاص التي
يهمني عليها االس��تثامر األجنبي املبارش
من  4.9ملي��ار دوالر يف عام  2013إىل
 9.2مليار دوالر يف عام  ،2015بحسب
املعهد نفسه.

 41مليار دوالر حتويالت
العاملني األجانب في السعودية
�سجل��ت تحوي�لات األجانب املقيمني
يف اململكة العربية السعودية مستوى
قياس��يا جدي��دا خالل الع��ام املايض

8.2

مليون عامل
عدد الأجانب العاملني
يف القطاع اخلا�ص
2013
 ،2014حس��بام أظهر التقرير الشهري
األخري ملؤسسة النقد العريب السعودي
"ساما".
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وبلغ��ت تحوي�لات األجان��ب يف
العام املايض نح��و  153.3مليار ريال
( 41ملي��ار دوالر) ،بزيادة قدرها 4%
مقارن��ة بع��ام  ،2013حي��ث بلغت
آنذاك نح��و  148مليار ري��ال (39.5
مليار دوالر).
ووفق��اً آلخر بيان��ات وزارة العمل،
فإن عدد األجانب العاملني يف القطاع
الخ��اص يبلغ نح��و  8.2مليون عامل،
وذلك بنهاية عام .2013
وبحس��ب هذه اإلحص��اءات ،فإن
متوس��ط تحوي�لات العام��ل الوافد
الواحد يف اململك��ة بلغ نحو  19ألف
ريال خالل العام املايض.

وذك��رت الوكال��ة ىف تقرير لها نرش
مؤخرا أن األنظمة الضوئية الشمسية
/الكهروضوئي��ة /ق��د تول��د ما يصل
إىل  16باملائ��ة م��ن الكهرباء يف العامل
بحل��ول ع��ام  2050بين�ما ق��د تولد
أنظمة الطاقة الحرارية الشمسية 11
باملائة أخرى.
وقالت املدي��رة التنفيذي��ة لوكالة
الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن"
ان االنخف��اض الرسي��ع يف تكلف��ة
املع��دات واألنظم��ة الكهروضوئية يف

الس��نوات القليلة املاضي��ة فتح آفاقا
جديدة الس��تخدام الطاقة الشمس��ية
كمص��در رئييس للكهرب��اء يف األعوام
والعقود القادمة".
وأش��ار التقري��ر اىل ان اللوح��ات
الكهروضوئي��ة متث��ل أرسع تقني��ات
الطاق��ة املتجددة من��وا يف العامل منذ
عام  2000رغم أن الطاقة الشمس��ية
ما زالت تش��كل أقل من واحد باملائة
من الس��عة اإلنتاجية للطاقة يف أنحاء
العامل.
وبني التقرير إن الصني س��تقود منو
الطاق��ة الكهروضوئي��ة تليها الواليات
املتح��دة بين�ما ق��د تنم��و الطاق��ة
الحرارية الشمس��ية أيضا يف الواليات
املتح��دة بجان��ب أفريقي��ا والهن��د
والرشق األوسط.

الصني أكبر منتج للذهب
للعام الثامن توالي ًا
ارتفع إنت��اج الصني من الذهب إىل
 452طناً العام امل��ايض ،بزيادة 5.5
يف املئ��ة عن العام  ،2013ما يجعلها
أكرب منتج للمعدن النفيس يف العامل
للعام الثامن عىل التوايل.
وأوضح اتحاد رشكات الذهب أن
إجاميل اس��تهالك الذهب يف الصني
بل��غ  886طناً ،بانخفاض قدره 24.7
يف املئة عن .2013
وأف��اد االتحاد ب��أن إنتاج الصني

من الذهب ارتف��ع  5.89يف املئة يف
 2011ليبلغ  360.91طن ،مشرياً إىل
أن الصني أول مس��تخرج للذهب يف
العامل للسنة الثامنة عىل التوايل ،وأن
س��عر الذهب ارتف��ع  30يف املئة يف
 2010وعرشة يف املئة عام .2011
وس��جل إنتاج الذه��ب يف الصني
عام  2012رق ً
ام قياسياً جديداً جاع ًال
من هذا البلد أول مستخرج للمعدن
األصفر.

الصني ترفع توليد الطاقة
الشمسية  %60في 2014
قالت �إدارة الطاقة الوطنية يف الصني
إن اجاميل حج��م الطاقة الشمس��ية
املتصلة بش��بكات الكهرباء يف الصني
بل��غ  28.05جيج��اوات يف عام 2014
بارتفاع  60باملئة عىل أس��اس س��نوي
واضافت أنه��ا تهدف لزيادة االجاميل
بأكرث من  50باملئة العام الحايل.
وبحس��ب اإلدارة فان الرقم يوازي
 2.1باملئ��ة م��ن اجاميل طاق��ة توليد
الكهرب��اء يف الص�ين وبلغ��ت 1360
جيجاوات يف نهاي��ة  2014بينام متثل
الطاقة املولدة من الرياح نسبة سبعة
باملئة.
وذك��رت اإلدارة ع�لى موقعه��ا
االلك�تروين أن��ه ج��رى رب��ط 10.6
جيج��اوات م��ن الطاق��ة الشمس��ية

بالش��بكة العام��ة يف  2014وهو ميثل
ربع اجاميل الطاقة الجديدة عامليا.
وذك��ر تقرير منفص��ل لوكالة انباء
الصني الجديدة (ش��ينخوا) عن ليانغ
تيش بنغ نائب رئي��س مكتب الطاقة
املتج��ددة يف اإلدارة قول��ه ان الصني
تهدف لربط  15جيجاوات اخري من
الطاقة الشمسة بش��بكة الكهرباء يف
عام .2015
وتهدف الصني لرف��ع حصة الطاقة
املول��دة م��ن مص��ادر غ�ير الوق��ود
االحفوري من االستهالك الكيل إىل 15
باملئ��ة بحلول ع��ام  2020ارتفاعا من
 11.1باملئ��ة يف  2014س��عيا لتقليص
االعتامد عىل الفحم وهو مصدر تلوث
رئييس.

 %12مـن
مليارديــرات
العــالــم نسـ ــاء
فـ��ي العامل هن��اك  2325مليارديرا وفق��ا إلحصاءات
 UBSو  Wealth-Xللملياردي��رات لعام  ،2014ومن
بني هؤالء نسبة  12%من النساء.
وبرثوة تقدر بـ  930مليار دوالر ،وضعت النس��اء
بصمته��ن يف االقتصاد العاملي ،ومن املتوقع أن تتزايد
ثروتهن يف عام .2015
وم��ن بني  286مليارديرة حققت فقط  17%منهن
فقط ثروتهن بشكل شخيص ،وتصدرت نساء الواليات
املتح��دة هذه الالئحة بالنس��بة مل��ن صنعن ثروتهن
بأنفس��هن ،ويبلغ معدل أعامر هؤالء النس��اء ذوات
الرثوة الضخمة  61عام��ا ،ورثت  65%منهن ثروتهن
من رشكات دولية.
يذك��ر أن أوروب��ا هي أك�ثر مناطق الع��امل التي
تحتض��ن املليارديرات ،حيث يعي��ش فيها  775من

أك�ثر رجال الع��امل ث��راء ,وفيام ييل
املليارديرات ،حيث يعيش فيها 775
بعض املعلومات عن أكرث النس��اء
من أكرث رجال العامل ثراء ,االس�ترالية
�أوروبا هي �أكرث مناطق
ثراء يف مختلف مناطق العامل.
جين��ا رينه��ارت وصفت م��ن قبل
العامل التي حتت�ضن
حيث
املليارديرات،
كريس��تي والت��ون ،أغن��ى
مجلس��ة فورب��س بأنه��ا ملك��ت
يعي�ش فيها
ام��رأة يف أمري��كا الش�مالية
تجارة الحدي��د يف العامل ،تبلغ من
وتبل��غ ثروته��ا  37.9ملي��ار
العمر  60عاما تس��يطر عىل رشكة
دوالر ،وه��ي أغن��ى امرأة يف
هانكوك للتنقيب برثوة تبلغ 14.8
من �أكرث رجال
العامل ثراء
العامل.
مليار دوالر.
أكرب مليارديرة عم��را هي ليليان
األخ��وات فينيس��ا ،ماري��ا ،وجوهانا
بيتنك��ورت ،التي ورثت رشك��ة L'Orea
سليم ،وهن بنات امللياردير املكسييك كارلوس
مل��واد التجمي��ل ،وعمره��ا  92عاما .وق��د انضمت
سليم ،وأغنى س��يدات أمريكا الالتينية ،وقد زادت
لوالده��ا وهي يف عمر  15عام��ا ،وثروتها اآلن 31.3
ثروة والدهن منذ عام  2003واآلن متلك كل واحده
مليار دوالر.
منه��ن  6.3مليار دوالر ،حي��ث حصلن مجتمعات
عىل  19مليار دوالر.
أوروب��ا ه��ي أكرث مناط��ق العامل الت��ي تحتضن
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ال ــيم ــن ال ــسعي ــد

عروس البحر األحمر:
جمال طبيعي خ ّالب وشاهد تاريخي حافل باملآثر
تخت��زل الحدي��دة عىل رقعته��ا الجغرافي��ة منتوجاً
س��ياحياً متنوعاً يضم كن��وزاً بحرية متمي��زة الخصائص،
وشواطئ سياحية جميلة تشكل منتجعات ترفيهية رائعة.
كام متتلك إرثاً تاريخياً كبرياً مازالت ش��واهده حية تحيك
آث��ار حياة مزدهرة نس��جت مالمح التاري��خ اليمني عرب
تعاقب القرون.
تلقب بـ”عروس البحر األحمر” ،بس��بب املعامل السياحية
الجميل��ة التي توجد فيه��ا ،باإلضافة للرشيط الس��احيل
الذي تتمي��ز به ،حيث تلتقي ب�ين جنباتها كل املقومات
السياحية.
ه��ي واح��دة من أه��م محافظ��ات الجمهوري��ة .تتميز
مبقومات سياحية عديدة .من هذه املقومات -عىل سبيل
املثال -وقوع معظم أراضيها عىل س��هول تهامة وشواطئ
البح��ر األحمر ،وجزء منها عىل مرتفع��ات جبلية تخرتقها
الغابات واملراعي.
تتجس��د وفرة منتوجها الس��ياحي يف شواطئ مثرية ونقية
عىل امتداد س��احل البحر األحمر ،وبه��ا مجموعة الجزر
تعد مس��تهدفاً مه ًام للس��ياحة البحري��ة ،ومصائد هامة،
ومغاصات عميقة لالس��تمتاع بعامل البحر وتنوع الشعاب
املرجاني��ة ،وج��زر متناث��رة أهمها جزيرة كم��ران وجزر
حنيش ،ولها مرتفعات جبلية عالية عىل مس��توى س��طح
البحر تكتيس بالخرضة وتجود بأنواع معينة من املحاصيل
الزراعية.
يظه��ر م��ن جوفها ينابيع مي��اه معدنية لالستش��فاء من
بعض األمراض ،وهي من مقومات السياحة العالجية .كام
تتسع فيها الواحات والوديان التي تغطيها أشجار املانجو
والنخيل .كام تحتوي عىل العديد من الس��هول الواس��عة،
والتي ترسح يف مراعيها الجامل وبعض الحيوانات الربية.
فيها العديد من املدن التاريخية التي شهدت أزهى عصور
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الحضارة اإلسالمية .ولها أسواق شعبية مشهورة تجد فيها
باق��ة متنوعة من الحرف والتحف ،وتقام هذه األس��واق
أسبوعياً ،إىل جانب أسواق املدن اليومية.
للحديدة طابعها الخاص واملميز يف احتفاالتها ومهرجاناتها
املوس��مية التي تنفرد بها عن غريها من املحافظات ،منها
س��باق الخي��ول والجامل الس��نوي .كام تعت�بر من أهم
مقاصد السياحة الدينية.
يس��ود س��هل تهامة مناخ ش��به مداري؛ فه��و حار رطب
صيفاً ،معتدل ش��تا ًء ،وتخفف من حرارة الصيف األمطار
املوس��مية .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.

�سـاحــل الــحـديـــدة

التج��ول يف ش��واطئ وجزر وس��هول الحدي��دة ،ومدنها
التاريخي��ة ،ومحمياته��ا الطبيعي��ة ،ومقاص��د الس��ياحة
العالجية فيها ،وأسواقها التهامية ،والكثري من القرى واملدن
الصغرية ،التي تبهر زوارها مبا تعرضه أسواقها الشعبية من
تشكيالت رائعة من املشغوالت الحرفية اليدوية البديعة،
املتنوع��ة والغني��ة بإبداعاتها وأس��اليبها التقنية املتميزة
بالدق��ة واملتانة وزخارفها امللونة مبه��ارات وقدرات فنية
راقي��ة ...كل ذلك يؤكد أن األش��كال الس��ياحية وعنارص
الجذب الس��ياحي ال ترتكز يف مكان واح��د ،بل تنترش يف
أرجاء جغرافيا محافظة الحديدة .يرثي هذه املقومات ما
تتمت��ع به من خصوصيات ثقافية للمجتمع املحيل ،تظهر
يف العادات والتقاليد ومظاهر الحياة اليومية ،وما يتس��م
به املجتمع من كرم الضيافة وانفتاح عىل ثقافات اآلخرين

واحرتامها ،مع التمس��ك بالهوي��ة املحلية بقيمها وأعرافها
وتقالي��ده ...من غري تعصب .وإن األمن واألمان والس�لام
االجتامع��ي ظاهرة متأصلة يف املجتم��ع املحيل مبحافظة
الحديدة ،ولها جذورها التاريخية والثقافية.

ال�سياحة ال�شاطئية البحرية والغو�ص

متتاز ش��واطئ وج��زر محافظة الحدي��دة باملواقع الغنية
بالكائن��ات البحري��ة والش��عب املرجاني��ة ذات الجامل
الطبيعي الرائع ،ومس��توى الرؤية يف األعامق ممتاز جداً
قياس��اً إىل مس��توى الرؤي��ة يف مناطق أخرى م��ن العامل.
كام تتمي��ز بخصائص طبيعية توفر له��واة الغوص أفضل
الظروف وأنسبها ،عىل مدار العام ،إضافة إىل وجود بعض
الس��فن والق��وارب الرشاعية والبوارج الحربي��ة 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�صم��ة املحافظ��ة :تبع��د عن
صنع��اء  226كيلومرتا .أحد املوانئ اليمنية الش��هرية عىل
البحر األحمر .اش��تهرت بتصدير نوع من الآللئ الوردية،
وزادت ش��هرتها أكرث بعد بناء مينائها الحديث ،فهي اليوم
عروس البحر األحمر ،بكورنيش��ها وشاطئ العرج وحدائق
التنزه وفنادقها السياحية واالسرتاحات املطلة عىل البحر،
وغري ذلك من عوامل جذب السياحة الداخلية.
بـــيــ��ت الــفــقي��ه :م��ن امل��دن التي ال بد م��ن زيارتها
وامل��رور بها أثناء األس��فار .تبعد  50كيلوم�ترا من مدينة

الحدي��دة .تحيط به��ا املناطق الس��ياحية ،مث��ل الطائف،
وه��ي ميناء قديم عرف بتصدير امللح .وبيت الفقيه أش��هر
مدينة تهامية بصناعتها املتعددة ،أش��هرها صناعة اللحافات
والكوايف الخيزران والخزفيات والفرشان ...وتضم أوسع سوق
أسبوعية كل يوم جمعة.
زبــيــ��د :مدين��ة العلم والعلامء ،ومدين��ة التجارة واإلنتاج
السلعي والحريف .أشهر مدن املحافظة ،مبساجدها وأربطتها
العلمية ،التي ش��دت إليه��ا طالب العلم م��ن أنحاء اليمن
وبعض أطراف العامل اإلسالمي.
ومن شواطئها “الفازة” (كان منتجعا مللوك الدولة الرسولية).
ومن حامماتها الحارة حامم السخنة.
الــ ُل َّـحـ َّيــ��ة :من أقدم امل��دن التاريخية ،ومن أهم وأجمل
املدن الس��احلية والتاريخي��ة واألثرية مبحافظ��ة الحديدة.
وهبها الله سبحانه وتعاىل جامالً طبيعياً خالباً يسحر العقول
ويس��لب القلوب .جمعت بني الس��ياحة البحرية الطبيعية
والتاريخية واألثرية.
ه��ي ضارب��ة جذورها يف أع�ماق التاري��خ ،فأصبحت قبلة
الس��ياح املحليني واألجان��ب ،الذين يقصدونها ليس��تمتعوا
بش��واطئها الدافئة وس��واحلها املغطاة بأش��جار الش��ورى
واملنجروف.
الــخوخــ��ة :تتف��رد بش��واطئها الجميلة املكس��وة برمال
بيضاء ناعمة ذات أش��كال هاللية ،وتعل��و من خاللها آكام
متوسطة االرتفاع تالصقها الهضاب وتتخللها مصبات الوديان
فتزيده��ا ج�ماالً وروعة .تع��د بحق من أجمل الش��واطئ
اليمني��ة ،تظللها غابات النخيل وأش��جار الدوم .ويكفي أن
ينحرس املوج عن ساحلها بضعة أقدام فتحفر بيدك يف الرمل
إىل عمق سنتيمرتات لتحصل عىل مياه عذبة ،وهو أمر تتميز
به ش��واطئ الخوخة ،فنالت ش��هرة كب�يرة باعتبارها مصيفاً
رائعاً متتاز بهوائها العليل وصفاء مياهها .وتش��كل ش��واطئ
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”،
“س��يول حني��ش”“ ،كوي��ن الركني��ة”“ ،مش��جرة القمم”،
“املدورة الش�مالية”“ ،املدورة”“ ،القمتني”“ ،حجر الزاوية”،
“هايكوك”“ ،الصخرة” ،و”الجبل األحمر”.
ومن أهم شواطئ الخوخة“ :أبو زهر”“ ،القطابا”“ ،الجالب”،
“الحيمة” ،و”الزيلعي”.

الـمـنــــاخ

يتأثر مناخ الحديدة بكل الظروف التي تؤثر عموماً يف مناخ
اليمن وتؤدي إىل مظاهره املختلفة فيام يس��قط من أمطار
ع�لى املرتفعات الداخلية وقد تج��د طريقها أو الجزء األكرب
منها يف س��يول وروافد ووديان تصل به��ا إىل البحر األحمر،
أو ق��د تجد طريقها خالل الطبقات إىل س��هل تهامة .ومناخ
محافظ��ة الحدي��دة يتميز بصيف طويل حار وش��تاء قصري
داف��ئ .وتقع معظ��م أرايض محافظة الحدي��دة يف املنطقة
الس��هلية الس��احلية تهامة .وميتد هذا الس��هل من اللحية

يف الش�مال إىل الخوخة يف الجن��وب ،بطول حوايل 300كم،
وع��رض 60-150ك��م .ويخرتق ه��ذا الس��هل العديد من
األودية التي تعترب مصبات ملياه السيول واألمطار التي تأيت
من املرتفع��ات الداخلية للمحافظة وم��ن هضاب وجبال
محافظات إب وذمار وصنعاء واملحويت وحجة ،وتس��تقر
يف البح��ر االحمر .وأه��م هذه الوديان“ :م��ور”“ ،رسدد”،
“س��هام”“ ،رماع”“ ،نخلة”“ ،وادي زبي��د” وفروعه“ ،وادي
تباب” بالقناوص“ ،وادي علوجة”“ ،وادي الالوية” ...ويعترب
“وادي م��ور” من أكرب األودية يف تهامة .وهناك العديد من
األودية الصغرية األخرى التي تنترش يف سهول املحافظة.

الـمرتفعات الـجبلية

م��ن املرتفعات الجبلية يف محافظة الحديدة“ ،جبل رأس”،
وال��ذي يقع يف مديري��ة “جبل رأس” يف الجه��ة الجنوبية
الرشقية من زبي��د ،ويطل من جهته الش�مالية عىل وادي
زبيد ،وم��ن جنوبه عىل وادي نخلة ،ويرتفع عن مس��توى
سطح البحر بحوايل  2000مرت.
جبل برع ،ويبلغ ارتفاعه عن مس��توى سطح البحر 2400م
تقريباً ،إضافة إىل جبل دباس ،وجبل مستور ،وجبل الركب.
كام توجد باملحافظة العديد من السالسل الجبلية الشاهقة،
منها سلسلة جبال الدّمن وجبال وهنة.
وم��ن هذه الجبال ما يحتضن يف باطنه أو عىل س��طحه من
املع��امل األثرية أو ال�ثروات املعدني��ة والطبيعية ما يدهش
العق��ل ويولد الغبطة والرسور ،منه��ا جبل الرشيف ،ويقع
يف الجه��ة الجنوبية من مدينة باجل ،ويوج��د بقمته قلعة
تاريخية تسمى قلعة جبل الرشيف ،وهي من املعامل األثرية
والتاريخي��ة .وكذلك جبل القمة ،ويقع رشق مدينة الصليف
عىل بعد 25كم ،ويوجد به امللح الطبيعي.

ال�صناعات احلرفية واليدوية

توجد يف محافظة الحديدة العديد من الصناعات اليدوية
والحرفية التي تعترب عام ًال هاماً من عوامل جذب السياح.
وأه��م هذه الصناع��ات :الصناعات الفخاري��ة والخزفية،
الصناعات الفضية ،الصناعات النسيجية والصوفية وحياكة
اللحاف��ات واملقاطب ،صناعة ق��وارب االصطياد ،وصناعة
املعدات الزراعية.

�أهــم الــــجـــزر

تنت�شر يف البحر األحم��ر ،قبالة س��احل محافظة
الحديدة ،مجموعة من الجزر اليمنية يصل عددها
إىل أكرث من  40جزيرة ،أهمها:
كـــمـــران:
من الج��زر املأهولة بالس��كان ،وتبع��د عن ميناء
الصليف بحوايل سبعة أميال بحرية .تبلغ مساحتها
 35مي ًال مربعاً .هي جزيرة ذات أهمية اسرتاتيجية.
حني�ش الكربى:
يبعد طرفها الش�مايل الرشقي من الساحل بحوايل
 28مي ًال بحرياً ،وتبلغ مساحتها حواىل 67كم .2تقع
ع�لى خط عرض  13.44ش�ماالً وخط طول 42.45
رشقاً .هي جزيرة صخرية متتد عىل طولها سلس��لة
جبلي��ة أعىل ارتفاعاتها يبل��غ  1335قدماً .ويف عام
 1981بنت عليها املؤسسة العامة للموانئ اليمنية
فناراً إلرشاد السفن وخدمة املالحة الدولية.

حني�ش ال�صغرى:
تبعد عن الس��احل بحوايل  25مي ً
�لا بحرياً ،وتبلغ
مس��احتها ح��وايل 10ك��م .2هي جزي��رة صخرية
بركانية أعىل ارتفاع فيها  627قدماً .ويف عام 1981
بن��ت عليها املؤسس��ة العامة للموان��ئ أيضاً فنارا
إلرشاد السفن وخدمة املالحة.
طقفا�ش (�أنتوفي�ش):
من أك�بر الجزر املوجودة يف مواجهة ميناء اللحية.
مستطيلة الش��كل ،وتبلغ مساحتها 28كم 2تقريباً،
وترتفع حواىل  36قدماً عن مس��توى سطح البحر.
تعت�بر م��ن الج��زر ذات األهمي��ة االس�تراتيجية
واالقتصادية.

شاطئ يف «جزيرة كمران»
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الكلمة الأخرية

 QNBالـيمـن..
خدمات مصرفيـة متميـزة
وتطـلعـات للتطـوير
بد�أت عمليات « - QNBاليمن» يف  ،2007/9/27مبقره يف العا�صمة �صنعاء ،يف حي البنوك
(املعروف بـ«حي الزبريي» ،بالقرب من البنك املركزي اليمني ومدينة �صنعاء التاريخية
القدمية) ،ك�أحد فروع جمموعة  QNBالتي ت�أ�س�ست يف دولة قطر عام  1964ك�أول بنك
جتاري قطري ،وتعمل اليوم يف �أكرث من  26بلداً وثــالث قـــــارات.

بقلم� /أ .حممد ا�سماعيل

مدير عام بنك قطر الوطني
فـــرع الـــيمـــن

يعم ��ل « - QNBاليم ��ن» عل ��ى ا�ستقطاب �أف�ض ��ل الكوادر
اليمنية امل�ؤهلة ذات اخلربة يف القطاع امل�صريف ل�ضمان
ترويج منتجاته وخدماته بال�شكل املن�شود ،كما يركز على
قطاع ال�شركات وال�ش ��ركات متعددة اجلن�سيات ،العاملة
يف قطاع النفط والغاز ،مبا يعزز من االقت�صاد اليمني.

 QNBواح ��دة م ��ن �أف�ضل امل�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة ،من حيث
الر�سمل ��ة يف منطقة ال�ش ��رق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقيا،
حي ��ث �شه ��دت ال�سن ��وات اخلم� ��س ال�سابق ��ة عل ��ى وجه
اخل�صو�ص منوا هائ�ل�ا يف الأ�صول ،والقرو�ض ،والدخل
الت�شغيل ��ي ،والأرباح .كما تتمتع بت�صنيف ائتماين مرتفع
يعت�ب�ر الأعل ��ى يف املنطق ��ة م ��ن ِق َب ��ل عدد م ��ن وكاالت
الت�صني ��ف العاملي ��ة الرائدة ،مث ��ل «�ستان ��درد �آند بورز»
( ،)+Aو«مودي ��ز» ( ،)Aa3و«فيت� ��ش» ( ،)+Aو«كابيتال
انتليجن�س» (.)-AA

يف ع ��ام  ،2014وعلى الرغم من الظ ��روف الأمنية التي
م ��رت به ��ا الب�ل�اد ،ا�ستط ��اع « - QNBاليم ��ن» تق ��دمي
خدمات ��ه امل�صرفي ��ة ع�ب�ر الإنرتن ��ت لكل عمالئ ��ه ،من
ال�ش ��ركات والأف ��راد .كم ��ا يتطل ��ع لتد�ش�ي�ن خدم ��ات
البطاق ��ات االئتمانية وبطاقات الدف ��ع قريبا .وا�ستطاع وا�ستط ��اع  QNBحتقيق منو مط ��رد لي�صبح �أكرب بنك يف
البن ��ك ا�ستقط ��اب عدد م ��ن �أكرب ال�ش ��ركات العاملة يف ال�شرق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقيا ،والأكرب يف دولة قطر،
اليم ��ن ،فيما يتطلع لتطوير ما يقدمه حاليا من منتجات بح�صة تتجاوز  45%من �أ�صول القطاع امل�صريف .ويتطلع
وخدم ��ات ،و�إج ��راء املزي ��د من
على امل ��دى الق�صري �إل ��ى �أن ي�صبح
التو�س ��ع ،مب ��ا يع ��ود بالفائ ��دة
�أيقون ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط و�أفريقي ��ا
عل ��ى امل�ساهم�ي�ن ،يف الوق ��ت
بحل ��ول ع ��ام  ،2017وتر�سي ��خ ه ��ذا
يقدم « QNBاليمن»
ال ��ذي يحر� ��ص في ��ه البنك على
الإجن ��از ،من خالل زي ��ادة ر�أ�سمال
خدمات م�صرف
ية
دع ��م وتطوير الب�ل�اد ،كونه من
املجموع ��ة وتو�سيع �شبكته ��ا العاملية
ال�شركات التي ت�ؤمن مب�س�ؤوليتها خمتلفة
ت�ش
مل
ا
حل�س
ابا
ت
وزيادة ع ��دد موظفيها وحتقيق �أداء
االجتماعية.
اجلارية والودائع الثابتة
مايل قوي وم�ستدام.

مبختلف العمالت

يق ��دم « - QNBاليم ��ن» جتربة
م�صرفي ��ة قائم ��ة عل ��ى الثق ��ة
والأمان ��ة والإدراك العمي ��ق
لالحتياج ��ات املحلية والعاملية .ويق ��دم فرعنا يف اليمن
خدم ��ات م�صرفية خمتلف ��ة ت�شمل احل�ساب ��ات اجلارية
والودائع الثابتة مبختلف العمالت.

وال �ش ��ك �أن « - QNBاليم ��ن» هو انعكا� ��س �آخر وامتداد
جل ��ودة واحرتافي ��ة الأداء ال ��ذي يق ��وم يف الأ�سا�س على
خدم ��ة العمالء ،والذي �أ�صبح رم ��زا مييز �أ�سلوب العمل
ملجموع ��ة  QNBعلى مدى ال�سن ��وات اخلم�سني املا�ضية،
و�سيكون معيارا لعملنا خلم�سني عاما مقبلة.
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يع ��د  QNBم ��ن �أق ��وى بنوك الع ��امل ،كما تع ��د جمموعة

بن ��اء عل ��ى الأداء الق ��وي امل�ستم ��ر
للمجموع ��ة وتو�سي ��ع ح�ضوره ��ا
ال ��دويل ،ت�صنف العالمة التجارية للبنك حالي ًا بو�صفها
العالم ��ة التجاري ��ة امل�صرفية الأكرث قيم ��ة ( 1.81مليار
دوالر) يف منطق ��ة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وفقا
ال�ستط�ل�اع جمل ��ة "جلوبال فاينان�س" ،ليح ��ل يف املرتبة
 101عامليا.
كم ��ا مت ت�صني ��ف  QNBكواح ��د م ��ن اخلم�س�ي�ن بن ��كا
الأكرث �أمان ��ا يف العامل ،وفقا ال�ستط�ل�اع جملة "جلوبال
فاينان�س"  ،2013وه ��ي م�ؤ�شرات وا�ضحة �إلى متيز �أداء
املجموع ��ة ومكانتها الريادي ��ة املرموقة حملي� � ًا و�إقليمي ًا
ودولي ًا.
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