
»الزوردي« للذهب تسعى
إىل زيادة إنتاجها يف مصر

< القاه���رة - رويترز - أعلن المدير العام لش���ركة 
»الزوردي« في مصر، إيهاب إبراهيم، أن ش���ركته، وهي 
رابع أكبر منتج وموزع للذهب والحلي في العالم، تعمل 

على زيادة إنتاج مصنعيها في مصر بين 10 و20 في المئة سنويًا.
وتمل���ك الزوردي، ومقره���ا الس���عودية، مصنعين إلنت���اج الذهب والحلي 
المرصعة باأللماس واألحجار الكريمة في »مدينة العبور« بش���رق القاهرة إلى 

جانب المصنع الرئيس في السعودية.
وأض���اف إبراهيم ف���ي تصريح إلى وكالة »رويت���رز« أن »الطاقة اإلنتاجية 
لمصنعي الزوردي في مصر تبلغ 15 طنًا سنويًا ونستهدف زيادة اإلنتاج بين 

عشرة وعشرين في المئة سنويًا«.
وكان مصرف االس���تثمار »انفس���تكورب« وكونس���ورتيوم يضم ش���ركاء 
آخرين، اس���تحوذ عام 2009 على »الزوردي« السعودية من »مجموعة العثيم 

القابضة«.
وف���ي أحد مصنعيها ق���رب القاهرة المبني على مس���احة 900 متر مربع 
ومحاط بأس���وار عالية وأسالك ش���ائكة وكاميرات وبوابات معدنية إلكترونية، 
قال الرئيس التنفيذي ل� »الزوردي«، س���ليم شدياق »نعمل في مصر منذ عشر 

سنوات وإجمالي استثماراتنا يبلغ 600 مليون جنيه )80 مليون دوالر(«.
وقال ش���دياق في مؤتمر صحافي أول من أمس »المصنع الثاني للشركة 
في مصر تأس���س في 2012 على مس���احة 1500 متر مرب���ع، في وقت كان 
الجمي���ع يترقب األحداث في مصر ولكنني كنت مقتنعًا بهذا البلد وبمس���تقبل 
األعم���ال فيها، فعدد س���كان مصر يبلغ حوالى 90 مليون���ًا وهي البلد األكبر 

عربيًا ونحن نتوقع نموًا لصناعتنا هنا«.
وأوضح إن ش���ركته تصّدر »مليون طن س���نويًا من إنتاجها في مصر إلى 
الخ���ارج، ونعمل على زيادة التصدير خالل الفترة المقبلة ونفكر في التصدير 
إلى أوروبا«. ولم يخض في تفاصيل أكثر عن التصدير وامتنع عن الكشف عن 

حجم مبيعات الشركة في مصر.

»سييت غروب« يبيع حصته يف بنك تركي بـ 1.2 بليون دوالر
< اسطنبول - رويترز أعلنت مجموعة »سيتي غروب« المصرفية أمس بيع 
حصتها البالغة نحو 10 في المئة في »آكبنك« التركي ب� 1.2 بليون دوالر، في 

أحدث بيع ألصول خارجية بهدف خفض التكاليف وتعزيز األرباح.
وينس���حب »سيتي«، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا، من األسواق الخارجية 
في الس���نوات الماضية، إذ خرج من قطاع التجزئة المصرفية في تركيا ومن 
أنش���طة قديمة مثل العمليات اليابانية. وأعلن أن عملية البيع لن تؤثر جوهريًا 

على أوضاعه المالية، من دون أن يذكر الجهة الشارية.
وهوت أسهم »آكبنك«، رابع أكبر بنك تركي مدرج لجهة األصول، أكثر من 
خمسة في المئة في مس���تهل التعامالت في اسطنبول أم��س. وأعلن »سيتي« 

ف���ي ب�ي�ان أن�ه م����ا زال ملت�زمًا العمل ف���ي ت�ركيا، حي�ث يطم���ح إلى زي�ادة 
أن�شطت��ه الموجهة للشركات واألعمال المصرفية التجارية، وحيث يوظف أكثر 

من 500 شخص.

وزيرة االتصاالت األردنية تدعو إىل تنشيط القطاع
{ عمان - نورما نعمات

< أكدت وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردنية مجد ش���ويكة، 
أهمية القطاع ودوره في االقتصاد الوطني، وضرورة إعادة الحيوية إليه ليعود 

األردن مركزًا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
ودع���ت خ���الل اجتماعها مع األمي���ن العام لل���وزارة ومدي���ري اإلدارات 
والوح���دات  فيها، إلى البناء على اإلنجاز والعمل بروح الفريق وتس���ريع عمل 
المش���اريع المختلفة، مشيدة بجهود جميع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة 
ودورهم في تطوير القطاع. وقالت: »ال بد من أن يتحمل كل منا مسؤولياته وأن 
نعمل جميعًا بنزاهة وشفافية«، داعية إلى ضرورة  تحديد األولويات في برامج 
الوزارة ومش���اريعها، والعمل على تحقيق األهداف في فترة زمنية محددة وأن 
يلم���س المواطنون أثر قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تس���هيل 

الحياة ودوره في العملية التنموية.
وش���ّددت على دور القطاع الخاص كش���ريك رئيس لل���وزارة، يؤدي دورًا 
كبيرًا في التنمية االجتماعية واالقتصادية، ويساهم في توفير اآلالف من فرص 
العمل لألردنيين، وضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع هذا القطاع الواعد 
وتطبيق مفهوم الش���راكة الحقيقية في الش���كل الذي يساهم في تطوير قطاع 
االتص���االت وتكنولوجي���ا المعلومات ودعم نموه، مش���يرة إلى حرص الوزارة 
على نجاح االستثمار في هذا القطاع الذي ُيعد من أهم القطاعات االقتصادية 

ويوفر دعماً أساساً للقطاعات األخرى.

الربازيل ترفع سعر الفائدة
< برازيليا - رويترز - رفع »البنك المركزي« في البرازيل أمس أس���عار 
الفائدة إلى أعلى مس���توياتها في ست سنوات، مواصاًل وتيرة نشطة لتشديد 
السياسة النقدية لمكافحة التضخم على رغم مخاوف من ان أكبر اقتصاد في 

أميركا الالتينية ينزلق إلى ركود عميق.
ووافقت لجنة السياس���ة النقدية في المصرف باإلجماع على زيادة س���عر 
الفائدة القياسي 50 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى 12.75 
ف���ي المئة، وهي خطوة توقعتها غالبية الخب���راء اإلقتصاديين والمتعاملين في 
األس���واق. ويدعم أحدث رفع للفائدة مس���عى الرئيس���ة ديلما روس���يف لكبح 

التضخم واستعادة ثقة المستثمرين.
ورفع »المركزي« البرازيلي أسعار الفائدة بما يصل إلى 175 نقطة أساس 
منذ تش���رين األول )أكتوبر( لكبح التضخم الذي قفز على مدى الشهور ال�12 
حتى منتصف ش���باط  )فبراير( إلى 7.36 في المئة، وهو أعلى مس���توى في 

12 سنة.

} بيروت - »الحياة«

جمعي���ة  رئي���س  > أعل���ن 
مصارف لبنان فرنس���وا باسيل، 
أن االقتصاد والقطاع المصرفي 
م���ن طاقتهم���ا  بأق���ل  يعم���ان 
الحقيقي���ة ويختزن���ان إمكانات 
نمو تف���وق بكثير معدالت النمو 
تتص���ل  ألس���باب  المس���ّجلة، 
واألمنية  السياس���ية  باألوضاع 
محلي���ًا وإقليمي���ًا«. ولف���ت في 
ق���راءة ألداء المصارف والوضع 
مؤتم���ر  خ���ال  االقتص���ادي 
صحاف���ي عق���ده أم���س، إلى أن 
االقتصاد »نما حياًء بنسبة 1.5 
ف���ي المئ���ة، قابله اس���تقرار في 
والخدمات  الس���لع  أسعار  بنية 
واألج���ور، ومع���ّدالت الص���رف 
والفوائد«، عازيًا هذا االستقرار 
إلى »السياسة النقدية للمصرف 
المركزي منذ عقدْين ونّيف، وإلى 

ركود النشاط االقتصادي«.  
وأشار إلى »اختاالت متكّررة 
في المدفوع���ات الخارجية التي 
س���ّجلت موازينها عجزًا فاق 6 
بايين دوالر بي���ن عامي 2011 
الحس���ابات  أن  علم���ًا  و2014، 
األساسّية التي تعود في معظمها 
إلى حركة السلع والخدمات مع 
الخارج لم تشهد تغّيرًا جوهريًا«. 
لكن لفت إلى »تماسك تحويات 
اللبنانّيين العاملين في الخارج 
وتصل إل���ى 7.5 بلي���ون دوالر 
الدولي.  البن���ك  إل���ى  اس���تنادًا 

فيم���ا تراجعت التدّفقات المالية 
وتحديدًا االستثمارات األجنبية 
المباش���رة من 3.7 بليون دوالر 
إلى 2.8 بليون بين عامي 2012 
و2013«. وتوق���ع أن يكون »هذا 
المنحى قد تواصل عام 2014«.

والحظ باس���يل »تباطؤًا في 
نم���و الودائع متراجعًا من 9 في 
المئ���ة ع���ام 2013 مقارنة بعام 
2012 إلى 6 في المئة عام 2014 
مقارن���ًة بعام 2013«. لكن أكد أن 
الزيادة في الودائع والبالغة 8.5 
بليون دوالر بقيت كافية لتغطية 
التمويلية لاقتصاد  الحاج���ات 
والخ���اص،  الع���ام  بقطاعي���ه 
وزادت نح���و 3.5 بلي���ون دوالر 
الع���ام الماض���ي«. وأوض���ح أن 
لدى إضافة أكثر من 1.5 بليون 
رؤوس  إل���ى   2014 ع���ام  دوالر 
األموال واألموال الخاصة، تكون 
األخيرة قاربت 16 بليون دوالر«.  
وأوض���ح أن »الق���روض للقطاع 
الخاص المقيم وغير المقيم، من 
دون احتس���اب قروض مصارف 
األعم���ال واالس���تثمار، قارب���ت 
51 بلي���ون دوالر نهاي���ة الع���ام 
بليون   3.5 بزي���ادة  الماض���ي، 
دوالر ونسبتها 7.42 في المئة«. 
لذا رأى أن »التسليف المصرفي 
واأله���م  األول  الس���بب  ش���كل 
للنمو ف���ي لبنان، في ظل تراجع 

االستثمارات«.
وذكر أن القروض الشخصّية 
»زادت بنس���بة 11.6 في المئة، 

وتش���مل تل���ك التعليمية )15.2 
في المئة( والس���كنية )14.4 في 
المئ���ة(«. ولفت إل���ى أن القطاع 
»أّمن ل� 107 آالف ُأس���رة لبنانية 
مس���كنًا في مختل���ف المناطق، 
ما رفع حج���م محفظة القروض 
الس���كنية إلى نح���و 10 بايين 
دوالر نهاي���ة الع���ام الماض���ي، 
المحفظة  ه���ذه  إل���ى  وأضفن���ا 
19800 قرض سكني جديد العام 

الماضي«.  
ع���ن  إحص���اءات  وع���رض 
المدعومة  اإلجمالية  التسليفات 
الفوائد المواَفق عليها بين عامي 
1997 ونهاي���ة حزيران )يونيو( 
2014، الت���ي »وصلت إلى 8773 
بلي���ون ليرة )5.8 بليون دوالر(. 
ازدادت  التس���ليفات  وكان���ت 
بنس���بة 10 في المئة عام 2013 
و15.8 ف���ي المئة ع���ام 2012، 
شّكلت حصة الصناعة منها 59 
في المئة في مقابل 30 في المئة 
للسياحة و11 في المئة للزراعة. 
وبلغ���ت القروض للمؤّسس���ات 
الصغيرة والمتوسطة، بضمانة 
دوالر  مايي���ن   110 »كف���االت« 
اس���تفادت منها 838 مؤسسة«. 
وأكد أن »نسبة الديون المشكوك 
في تحصيلها هو 3.6 في المئة، 
ت  علمًا أن نسبة المؤونات تخطَّ

75 في المئة«.
باسيل،  أعلن  الربحية،  وعن 
أن  األولي���ة،  النتائ���ج  وف���ق 
»معّدله���ا على متوّس���ط األموال 

الخاصة أدن���ى من 12 في المئة 
و0.97 في المئة على متوّس���ط 
الموج���ودات«. واعتب���ر أن هذه 
المعّدالت »متراجعة قياس���ًا إلى 
إذ  الماضية،  األربع���ة  األع���وام 
تدّرجت عل���ى التوالي من 18.8 
ف���ي المئ���ة و1.29 ف���ي المئ���ة 
عام 2010 إل���ى 15.4 في المئة 
و1.12 ف���ي المئة ع���ام 2011 ، 
وإل���ى 13.2 ف���ي المئة و 1.04 
في المئة ع���ام 2012 إلى 12.2 
في المئ���ة و1.01 في المئة عام 

.»2013
إل���ى  االنخف���اض،  وع���زا 
المصرفية  الس���يولة  »استمرار 
عن���د مس���توى ع���ال ج���دًا )60 
في المئ���ة( فرضت���ه التطورات 
داخلي���ًا  بعملن���ا  المحيط���ة 
وإقليمي���ًا، وانخف���اض الفوائد 
عل���ى محافظ س���ندات الخزينة 
الفوائ���د  وبق���اء  الحكومي���ة 
الدائن���ة على الودائ���ع مرتفعة، 
الهوام���ش بين  تقّل���ص  وإل���ى 
الفوائد الدائن���ة والمدينة العام 

الماضي«. 
وخُلص باس���يل إلى أن هذه 
المعطي���ات تثب���ُت أن القط���اع 
»برهن مّرة أخرى عن مناعة كبيرة 
الداخلية  التحّدي���ات  في وج���ه 
والخارجي���ة، وهو يس���اهم في 
6 ف���ي المئة في تكوي���ن الناتج 
المحلي، ويضم 24 ألف موظف، 
ويقّدم منح���ًا تعليمية ل�17 ألف 

طالب من أوالد العاملين فيه«. 

رئيس مجعية املصارف أكد أن الزيادة يف الودائع كافية لتغطية حاجات التمويل 

لبنان: االقتصاد والقطاع املصريف 
يعمالن دون طاقتهما الفعلية 

} المنامة - »الحياة«

> تج���اوز قط���اع التجزئ���ة القطاع���ات 
األخ���رى ع���ام 2014، خصوصًا م���ع إنجاز 
كثي���ر من المراك���ز التجاري���ة الجديدة، كما 
شهدت السوق ارتفاعًا في المراكز التجارية 
التجزئة،  لقط���اع  المخصصة  االجتماعي���ة 
والتي تقدم خدماتها في المناطق السكنية، 
وف���ق تقري���ر »نظ���رة على س���وق البحرين« 
للربع الرابع عام 2014 والذي نشرته شركة 
االستش���ارات العقارية العالمية »سي بي آر 
إي«. وق���ال رئيس بحوث الش���رق األوس���ط 
فيها س���تيف مايز: »على رغم صغر مساحة 
البحري���ن، زاد االزدح���ام الم���روري وأعداد 
السكان الحاجة إلى متاجر محلية مخصصة 
للتجزئة، إل���ى جانب المطاع���م، ما قاد إلى 
ازدياد أعداد المشاريع الجديدة في المحرق 
ومدينة عيس���ى والرفاعة«. وأش���ار التقرير 
إل���ى أن »افتتاح الس���يف مول ف���ي المحرق 

مطلع السنة شهد نجاحًا كبيرًا«.
ولفت إلى أن »توافر المساحات المكتبية 
الراقية التي تلبي المعايير العالمية يقتصر 
على عدد مح���دود من المش���اريع الهمة في 
المملكة، ولذلك تس���يطر هذه المشاريع على 
معايي���ر اإليجارات في ه���ذا القطاع«. وعلى 
رغ���م زي���ادة العرض ف���ي الس���وق عمومًا، 
لم تط���رأ أي تغيي���رات تذكر عل���ى معدالت 
اإليج���ارات خ���ال الرب���ع الماض���ي، ولكن 
الس���وق شهدت اس���تمرارًا لارتفاع الثابت 
في الطلب على المساحات المكتبية األصغر، 
التي تقدم حلواًل للمكاتب الجاهزة للشركات 

المحلي���ة التي تتجنب األخطار والش���ركات 
العالمي���ة التي تبحث عن حل���ول فعالة من 

حيث الكلفة.
وأض���اف ماي���ز: »يعم���ل عدد م���ن ماك 
المساحات المكتبية الراقية المحليين على 
التكي���ف مع ه���ذا التغيير في الس���وق، في 
محاول���ة لتلبي���ة الطلب المتزاي���د لمختلف 
أنواع المستأجرين، وتطرح هذه المنهجية 
الت���ي تلقى رواجًا كبيرًا كثيرًا من الخيارات 
م���ن خال تقس���يم المباني، م���ع تخصيص 
طبق���ات للمس���احات المكتبي���ة الصغي���رة 
المجه���زة تحت 150 مت���رًا مربعًا، وطبقات 
أخ���رى للمس���احات الكبي���رة المخصص���ة 

للشركات األضخم«. 
الس���كني  »القط���اع  أن  التقري���ر  وأك���د 
لم يس���جل تغّي���رات ملحوظة خ���ال الربع 
الرابع ع���ام 2014، وعلى رغم التقارير التي 
أش���ارت إلى ضعف الطلب من المستأجرين 
المحتملي���ن، حافظت مع���دالت اإليجار على 
ثباتها، م���ع بعض الزيادات الهامش���ية في 
المناطق التي تشهد طلبًا عاليًا من الوافدين 
في شمال غربي الجزيرة والمناطق السكنية 

القريبة من مناطق األعمال الرئيسة«.
وق���ال مايز: »توج���د دالئل عل���ى ازدياد 
مع���دالت اإليج���ارات ف���ي مبان���ي الش���قق 
الس���كنية الرئيسة بنس���بة ثاثة في المئة، 
وتس���تمر جزي���رة الريف ومنطقة الس���يف 
في االس���تفادة م���ن موقعهم���ا المميز قرب 
مناطق المكاتب والمراكز التجارية الرئيسة 
والمراكز الترفيهية«. ويشير إطاق مشاريع 
س���كنية بالتملك الحر في منطق���ة دلومنيا، 

إل���ى تحس���ن واضح ف���ي مبيع���ات القطاع 
الس���كني، وم���ن المق���رر أن يفتت���ح قريب���ًا 
مشروعا »إسنس أوف دلمونيا« و »ذا ترجر«. 
وق���ال مايز: »ينعكس التفاؤل الذي تش���هده 
الس���وق على الطلب المتزايد في المشاريع 
المنجزة مث���ل جزيرة أمواج وجزيرة الريف 
ومش���روع الرفاعة فيوز، كما حافظت أسعار 
المبيعات على ثباتها في جزيرة أمواج، إلى 
جانب معدالت اإلش���غال المرتفعة في معظم 
المش���اريع الش���هيرة، ويش���مل ذل���ك مدينة 

المرسى العائمة وجزيرة تاال«.
وأش���ار التقرير إلى أن عام 2014 ش���هد 
دخول عدد كبير من المش���اريع الجديدة في 
قط���اع الضيافة إلى الس���وق، ويش���مل ذلك 
»س���ويس بيلهوتيل« و »رامي غراند هوتيل 
أند س���با« في الس���يف، كما س���ينضم فندقا 
»فور س���يزنز« و »ويندهام غراند هوتيل« في 
خليج البحرين إلى السوق قريبًا، إلى جانب 
»آرت روتانا« ف���ي جزيرة أمواج، وهو فندق 
ش���اطئي من المقرر أن يفت���ح أبوابه قريبًا. 
وقال مايز: »كش���فت تقارير بدء أعمال البناء 

لمشاريع جديدة العام المقبل«. 
وأظهرت دراسة »سي بي آر إي« ارتفاعًا 
في الطلب على العقارات الصناعية الخفيفة، 
مع توقعات بإنجاز عدد من الصفقات في هذا 
القطاع قريبًا. ويشهد كل من منطقة البحرين 
العالمي���ة لاس���تثمار ومرس���ى البحري���ن 
لاس���تثمار ف���ي منطق���ة الح���د، نم���وًا في 
الطلب على اإليج���ارات للوحدات الصناعية 
والمخازن من شركات عالمية، ما يساهم في 

جذب استثمارات ضخمة إلى المملكة.

البحرين: قطاع التجزئة حيقق أرباحاً قياسية 

} صنعاء - جمال محمد

> أعلن المدير العام لميزان المدفوعات 
في البن���ك المركزي اليمن���ي منيف دغيش، 
أن تحويات المغتربين اليمنيين الرس���مية 
بلغ���ت 3.3 بلي���ون دوالر ع���ام 2014، أي 
9.1 ف���ي المئة من الناتج المحلي اإلجمالي 
و40.6 ف���ي المئة من الصادرات و30.3 في 

المئة من الواردات. 
وأوضح خال ورش���ة عم���ل في صنعاء 
اليمنيي���ن  المغتربي���ن  »تحوي���ات  ع���ن 
وتوجيهه���ا نح���و التنمية«، الت���ي نظمتها 
أمس وزارة ش���ؤون المغتربي���ن و »اللجنة 
آس���يا«  لغربي  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 
)اسكوا( بالتنسيق مع »المرصد االقتصادي 
»متوس���ط  أن  للدراس���ات واالستش���ارات«، 
تحويات المغتربين اليمنيين بلغ بين عامي 

2000 و2014 نحو 1.685 بليون دوالر«. 
وفيم���ا أك���دت تقديرات غير رس���مية أن 
تحوي���ات المغتربين تبلغ ضعف هذا الرقم 
المعل���ن، أك���د دغيش أن هن���اك »قصورًا في 
احتس���اب تحويات المغتربي���ن والعاملين 
ف���ي الخارج كاف���ة، ألس���باب أبرزها ضعف 
التنس���يق وعدم االس���تجابة أحيانًا، وعدم 
تواف���ر قاعدة بيانات لدى جه���ات المصدر، 
إضافة إلى صعوبة الحص���ول على بيانات 
ع���ن التحوي���ات العيني���ة ل���دى مصلح���ة 
الجم���ارك، كما تبرز مش���كلة تع���ّدد مصادر 
البيانات وتناقضها، ما يضطّر المركزي إلى 

اللجوء إلى التقدير«. 
ولفت إلى أن »المركزي يعكف على إيجاد 
آليات لتجاوز تلك المش���كات«، مشيرًا إلى 
أن »اليم���ن ُيعتب���ر من ال���دول النامية حيث 
تمّثل تحوي���ات المغتربين عامًا أساس���ًا 
للنم���و، إذ تش���ّكل م���وردًا رئيس���ًا للعمات 
الصعب���ة الضروري���ة لتغذي���ة االحتياطات 
وأش���ار  ال���واردات«.  وتموي���ل  الخارجي���ة 
إل���ى أن »قيم���ة التحويات الس���نوية تفوق 
تدّفقات االستثمار األجنبي المباشر والمنح 
والمساعدات اإلنمائية الرسمية«، مضيفًا أن 
»إجمالي تحويات المغتربين بلغت 3.298 
بليون دوالر عام 2013، أي 9.5 في المئة من 

الناتج المحلي«.
وأوضح دغيش أن »تحويات المغتربين 

والعاملي���ن ف���ي الخ���ارج س���اهمت خ���ال 
الس���نوات الماضية في دعم ميزان الحساب 
الجاري لميزان المدفوعات من خال فوائض 
حس���اب التحوي���ات الجارية، م���ا أّدى إلى 
تعزيز موق���ف الميزان الكل���ي للمدفوعات«. 
وبلغت نسبة المغتربين والعاملين اليمنيين 
في الخ���ارج نحو 4.9 في المئة من إجمالي 
عدد الس���كان. وقّدر »التعداد العام للس���كان 
والمس���اكن والمنش���آت« لع���ام 2004 ع���دد 
المغتربي���ن والعاملي���ن اليمنيي���ن بحوالى 
1.8 ملي���ون ش���خص، يترّك���ز معظمهم في 
الس���عودية واإلمارات والوالي���ات المتحدة 

واألردن وبريطانيا.
واحتل اليمن عام 2010 المرتبة الخامسة 
بين ال���دول األقل نم���وًا لجه���ة التحويات 
المالي���ة الخارجية، والمرتبة الس���ابعة في 
منطقة الشرق األوسط وش���مال أفريقيا، ما 
يعك���س أهمية الدور الذي تلعبه التحويات 
المالي���ة الخارجية في توفي���ر مصادر دخل 
لعائ���ات المغتربي���ن، وكذل���ك أثره���ا ف���ي 
االقتص���اد اليمني م���ن خال توفي���ر النقد 
األجنبي وزيادة إيرادات الدولة ومساهمتها 

في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وأظه���رت دراس���ة ُعرضت في الورش���ة 
وعنوانه���ا »توجي���ه تحوي���ات المغتربين 
والعاملي���ن اليمنيي���ن ف���ي الخ���ارج نح���و 
التنمية«، أن إجمالي المس���اعدات التنموية 
الخارجية بلغ بين عامي 2002 و2012 نحو 
5.072 بلي���ون دوالر، ف���ي مقاب���ل 18.680 
بليون، تحويات المغتربين، وبنس���بة 401 
ف���ي المئة إلى المس���اعدات، ما يؤكد أهمية 
التحويات كمصدر رئيس للتدفقات المالية 
إلى اليمن. وأش���ارت إلى أن متوس���ط نسبة 
التحوي���ات إلى الدع���م الحكومي بلغ خال 
الفترة المذك���ورة نحو 110.9 في المئة، ما 

يعني تفّوق التحويات على الدعم.
وأكدت الدراس���ة أن التحويات ساهمت 
ف���ي دع���م مي���زان المدفوع���ات، وأدت ف���ي 
بعض الس���نوات إلى تحوي���ل عجز الميزان 
إلى فائض، ما س���اعد حس���اب التحويات 
الجارية، الذي تج���اوز 1.548 بليون دوالر 
س���نويًا ف���ي المتوّس���ط بين عام���ي 2000 
و2010 من خ���ال تحويات المغتربين، في 
دعم الحس���اب الج���اري وبالتال���ي الميزان 

الكلي للمدفوعات.
ولفتت إلى أن االس���تهاك الخاص شّكل 
في المتوّس���ط 83.2 في المئ���ة من إجمالي 
االس���تهاك الكلي بين عامي 2000 و2012، 
وس���جل متوّسط نمو س���نوي نسبته 14.7 
في المئ���ة، والذي يقترب من متوّس���ط نمو 
التحوي���ات المقّدر بنح���و 15.4 في المئة. 
وس���اهمت التحوي���ات في تموي���ل جانب 
رئيس من حاجات االس���تهاك الخاص، كما 
بلغت نس���بة التحوي���ات إلى االس���تهاك 
الخاص في المتوّسط 11.2 في المئة. وعلى 
رغم أن معظم التحويات المالية يذهب إلى 
االستهاك بس���بب ظروف البلد وانخفاض 
مس���توى المعيش���ة وتدّني دخول الشريحة 
األكب���ر م���ن المغتربي���ن، إال أن ذلك ال يعني 
ع���دم توجيه جزء منها نحو االس���تثمار في 
المشاريع الصغيرة والمتوّسطة، إضافة إلى 

االستثمار في القطاع العقاري.
وقّدرت الدراسة نس���بة التحويات إلى 
االس���تثمار اإلجمالي بنحو 32.2 في المئة، 
ومتوّس���ط النمو ب�15.1 ف���ي المئة و15.4 
ف���ي المئة ل���كل م���ن االس���تثمار اإلجمالي 
والتحوي���ات على التوالي بين عامي 2000 
و2012. ول���م تغف���ل مس���اهمة التحويات 
في خفض الفق���ر، إذ أفادت ب���أن تحويات 
المغتربين مع التحويات الخاصة من داخل 
اليم���ن حالت دون ارتف���اع الفقر بنحو 4.6 

في المئة.
وأضافت الدراس���ة أن »تل���ك التحويات 
تمّث���ل مص���درًا مهم���ًا لدخل الفق���راء وغير 
الفقراء في الريف والحضر على حد س���واء، 
ويحصل أكثر من ربع الفقراء على تحويات 
من خارج البلد، ويتوّزعون على 22 في المئة 
م���ن فقراء المناطق الحضرية و29 في المئة 

من فقراء الريف«.
ولفتت إلى أن »التحويات المالية توّجه 
لتغطية نفقات الزواج أو تسديد ديون سابقة 
تراكمت على المغترب أو العامل أو أس���رته، 
بما في ذلك تسديد تكاليف السفر للعمل في 
الخارج«. ويس���عى بضعهم إلى ادخار جزء 
من التحويات نقدًا أو على شكل مصوغات 
ذهبية، أو استثمارها في شراء قطعة أرض 
أو االتجاه لبناء مسكن جديد أو بدء أنشطة 

ذاتية تولّد دخاً.

3.3 بليون دوالر يف 2014  

اليمن: حتويالت املغرتبني تفوق 
املساعدات اخلارجية واالستثمارات األجنبية

} بغداد - عادل مهدي

> ُتج���ري وزارة النف���ط العراقية مباحث���ات مكثفة مع 
عدد من الشركات االس���تثمارية العالمية والمختصة، التي 
س���تتولى مّد أنبوب نفط يربط العراق بدول شمال أفريقيا 
عب���ر األردن ومصر، في خط���وة يرى خب���راء اقتصاد أنها 
ستس���اعد في تعزيز موارد العراق المالي���ة، وزيادة منافذ 
تصدير نفطه، وتوس���يع دائرة مصالحه المشتركة مع دول 

المنطقة وخارجها.
وقال الناطق باس���م وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، 
ف���ي حديث إل���ى »الحي���اة«، إن »المباحثات الت���ي تجريها 
الوزارة، تتركز مع الشركات االستثمارية التي لديها قدرات 
مالية تمّكنها من تنفيذ وتمويل هذا األنبوب االستراتيجي، 
ال���ذي س���يفتح بابًا جدي���دًا لتصدي���ر النف���ط العراقي إلى 
أفريقيا«، مش���يرًا إلى أن فترة إنجاز المشروع قد تستغرق 

خمس سنوات.
ويرى جهاد أن للمش���روع أهميًة اس���تثمارية من حيث 
الحاجة إلى شركات عالمية مختصة في مثل هذا النوع من 
االس���تثمار النفطي، والتي لديها خبرة في إنجاز مش���روع 
من هذا النوع س���تكون له انعكاس���اته اإليجابية ليس على 
الع���راق فقط، ب���ل أيضًا على الدول الت���ي يمر األنبوب عبر 
أراضيها وتحديدًا األردن ومصر، حيث س���يعمل المشروع 
على زي���ادة فرص التعاون االقتصادي بي���ن الدول الثاث، 

ويوّفر عائدات مهمة لموازناتها.
وأعلن أن شركات عالمية كثيرة جرت المباحثات معها، 
قّدمت عروضها واقتراحاتها التي يدرسها خبراء مختصون 
ف���ي ال���وزارة، وهم يرون أن حجم المش���روع والمس���افات 
البعي���دة التي س���يقطعها واعتماده على أح���دث التقنيات 
المعتمدة في ه���ذا المجال، من النش���اط التصديري للنفط 
وأس���لوب عمله واألم���وال الضخمة الت���ي يحتاجها، أمور 

تتطلب تخطيطًا ودرسًا وتنفيذًا على نحو استثنائي. 
وأك���د جه���اد أن أي اتف���اق لم يتم حتى اآلن مع ش���ركة 
معينة لتنفيذ المش���روع، وأن هناك حاجة كبيرة إلى توافر 
بيئ���ة آمنة لتنفيذه حيث أن منطق���ة حديثة في األنبار التي 
ستكون منطلقًا لألنبوب، تعيش هذه الفترة حااًل استثنائية 

بسبب وجود اإلرهاب فيها.

ورك���ز الناطق باس���م وزارة النفط العراقي���ة على الُبعد 
االقتص���ادي للمش���روع، قائ���ًا: »المش���روع س���يوفر قوة 
اقتصادية مضافة للعراق، ويقوي عاقاته مع األردن ومصر، 
ويرفع حجم التعامات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى 
تشغيل األيدي العاملة واالس���تعانة بالخبرات المحلية في 
البلدان المعنية، بغض النظر عن الش���ركات االس���تثمارية 
ذة للمش���روع«. وتابع »أن العراق يتجه نحو مزيٍد من  المنفِّ
الخطوات التي ستفتح آفاقًا جديدة لاستثمار، من ضمنها 
سعيه الى االس���تثمار في قطاع المصافي التي سيكون لها 
أهمي���ة كبرى في توفي���ر العملة الصعب���ة التي يخصصها 

العراق الستيراد جزء من حاجاته من المشتقات النفطية«.
وكان���ت وزارة النف���ط العراقية أعلنت أخي���رًا في بيان، 
سعي العراق الى تصدير نفطه إلى شمال أفريقيا عبر األردن 
ومصر، ف���ي حين أك���دت وزارة الطاقة والث���روة المعدنية 
األردنية أهمية التعاون في تنفيذ المش���اريع المشتركة بين 
البلدان الثاثة في مجال النفط والغاز الطبيعي، لدورها في 

تعزيز أمن الطاقة االستراتيجي فيها.
ولفت بيان الوزارة إلى أن وزير النفط العراقي عادل عبد 
المهدي، اتفق أخيرًا م���ع نظيره األردني محمد حامد، على 
تصدير النفط إلى ش���مال أفريقيا عبر بوابة مصر، كما نقل 
عن الوزير األردني قوله خال استقباله وزير النفط والثروة 
المعدنية المصري ش���ريف اس���ماعيل، أن األردن سيتعاون 
مع مصر والعراق في مجالي النفط والغاز الطبيعي وآليات 
نقلهم���ا، خصوصًا بعد إبرام مذكرة تفاهم في هذا المجال، 
كما أكد حامد أهمية اإلس���راع ف���ي تنفيذ أنبوب النفط بين 
األردن والعراق وإيصاله إلى مصر باعتبارها بوابة للمشرق 

العربي الى دول شمال أفريقيا.
ُيذكر أن العراق يعمل على مّد أنبوب لنقل النفط العراقي 
إل���ى األردن عب���ر صحراء األنب���ار، بط���ول 1700 كيلومتر 
وبكلف���ة تقّدر ب� 18 بلي���ون دوالر، على أن ُينجز بحلول عام 
2017. ويرى األردن في إنجاز هذا المشروع االستراتيجي، 
أهمي���ة خاصة في خفض فاتورة الطاقة التي تبلغ س���نويًا 
6.5 بلي���ون دوالر، وف���ي توفي���ر الوقود إلنت���اج الكهرباء 
بأس���عار تفضيلية، فيما يتطلع إلي���ه العراق كمنفذ تصدير 
مه���م لتصدير النفط من خال ميناء العقبة، وكذلك توصيله 

من هناك إلى مصر ودول شمال أفريقيا.

يدرس اقرتاحات شركات أجنبيّة قبل تقدمي عروض رمسيّة 

العراق خيّطط ملّد أنبوب نفط 
إىل أفريقيا عرب األردن ومصر

من مشاريع تأمني مياه الشرب يف اليمن )مؤسسة زايد.كوم(
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