


اعداد : جمال مصطفى

حذر خبراء اقتصاد ورجال أعمال ومختصون من تداعيات  
األزمة السياسية التي تعصف ببالدنا حاليًا على االقتصاد 
الوطني وقطاعاته االنتاجية جراء االعتصامات التي 
تشهدها عدد من مدن البالد، مؤكدين ان على جميع اليمنيين 
تحمل مسئولياتهم تجاه قضايا الوطن االقتصادية خاصة في 

ظل الوضع الراهن.
ويأتي هذا التحذير وسط توقعات بأن يتعرض االقتصاد 
الوطني لتراجع حاد في النمو اذا استمرت األزمة شهرًا آخر فقد 
تؤدي هذه المضاعفات الى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة 
وانخفاض في تحصيل االيرادات العامة الضريبة والجمركية وتباطؤ 
نمو القطاعات الواعدة كالبناء والتشييد والنقل واالتصاالت والمطاعم 
والفندقة وتجارة الجملة والتجزئة. ورغم عدم توافر أرقام وحقائق 
دقيقة وواضحة تعبر عن الواقع الفعلي لمستوى االضرار التي لحقت 
وستلحق باالقتصاد الوطني جراء االزمة السياسية حاليًا، إال ان القطاع 
الخاص اليمني أعلن مؤخرًا عن قلقه البالغ من عدم تحمل الجهات الحكومية 
والخاصة لمسئولياتها الوطنية تجاه االقتصاد الوطني.. مؤكدين في بيانات 
صحفية ان الوضع االقتصادي يهم الجميع وقضايا االنتاج والتنمية مسألة 
وطنية يجب على كافة االطراف في الحكومة والمعارضة والقطاع الخاص 

والمختلط تحمل مسئولياتهم تجاهها. واظهرت بيانات دولية ان العجز المتوقع 
في الموازنة العامة للدولة سيبلغ خالل العام الحالي 2011م )3.75( مليار 

دوالر وهو رقم ضخم وكبير سيخلق عبئًا جديدًا على بلد فقير كاليمن.
كما ان سلسلة التدابير االقتصادية التي طرحتها الحكومة لتحسين المستوى 
المعيشي للناس خصوصًا الموظفين الحكوميين اليمكن لها خلق االستقرار 

الللالزم على 

االطالق في ظل الظروف الحالية.
وقال الدكتور سيف العسلي -استاذ االقتصاد بجامعة صنعاء في تصريحات 
صحافية- ان االقتصاد الوطني يتعرض حاليًا النتكاسة شديدة سببها االزمة 
السياسية حيث اثرت على قطاعات االنتاج الصناعي والزراعي والسياحة 
والفندقة والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، فيما تقوم الشركات النفطية 
والغازية بترحيل موظفيها، األمر الذي قد يؤدي النخفاض انتاج النفط والغاز 

من القطاعات االنتاجية وتعرض دخل الحكومة النخفاض وتراجع حاد.
وتشير األرقام المتوافرة الى تراجع نسبة النمو في العام 2010م الى أقل 
من 3% وهي النسبة التي لم تكن متوقعة بعد ان ارتفع النمو في 2009م 

الى 5.5% ويعود في جزء كبير منه الى استمرار االزمة السياسية في البالد.
ورغم ان الحكومة استبشرت بوصول نمو االقتصاد الوطني الى 4.7% إال 
انها في المقابل اعترفت بأن نتائج سلبية لحقت باالقتصاد اليمني خالل العام 
الماضي نتيجة مباشرة لالزمة المالية العالمية تمثلت في ارتفاع عجز الميزان 
الكلي الى نسبة 4.3% من الناتج المحلي االجمالي وارتفاع عجز الموازنة العامة 
للدولة الى حوالى 9.3%، وتراجع االستثمارات االجنبية المباشرة بحوالى %92 

مقارنة بنمو موجب عام 2008م بلغ حوالى %69.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، انخفضت حصة 
الحكومة من الصادرات النفطية بمقدار مليارين و438مليون دوالر، كما ان 
ميزان المدفوعات حقق عجزًا ألول مرة منذ عام 1998م بنسبة 25% العام 

الماضي مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 26% في العام الذي قبله.

۹  وفي الوقت 
الذي يدرك فيه 
المواطن العادي 
والللبللسلليللط ان 
تنمية االقتصاد 
الللوطللنللي هي 
ملللسلللئلللولللليلللة 
يللشللارك فيها 
الجميع افللرادًا 
وجللللمللللاعللللات 
لتنمية القدرات 
االقللتللصللاديللة 
ودعللمللهللا، يجد 
نللفللسلله اللليللوم 
وبللسللبللب تلك 
مللللللا تللسللمللى 
ت  ما عتصا ال با
ملللللام مشهد  أ

تدمر فيه قللدرات بللالده ومصادر مواردها 
عبر افعال تحريضية تدفع باتجاه استمرار 
هذه االعتصامات بغرض السير في االتجاه 
المتعارض مع الوطن والشعب والذي يعيق 
خطوات التنمية والبناء واالعمار ويوقف عجلة 
االصالحات االدارية واالقتصادية التي تمضي 

فيها البالد.
عللشللرات المليارات مللن الللريللاالت فقدها 
االقتصاد الوطني منذ بدء ما تسمى بالفوضى 
الخالقة، وهي مستمرة يومًا بعد يوم مع 
استمرار تلك االعتصامات تتمثل في الفاقد 
الداخلي من ضعف العملة الوطنية وتجميد 
المدخرات وتعطيل االستثمار وايقاف عجلة 
التجارة والصناعة وحركة السياحة وسد الطريق 

أمام أموال الخارج الواردة الى داخل البالد.
ويمثل سعر صرف العملة الوطنية مؤشرًا 
حقيقيًا القتصاد البالد ومدى قوتها وقدرتها 
في مختلف الظروف واألوضللاع من الداخل 
والللخللارج.. وهنا تسببت تلك االعتصامات 
بشكل مباشر أو غير مباشر في احداث تراجع 
كبير لسعر صللرف الللريللال اليمني مقابل 
العمالت االخرى خاصة الدوالر إذ بلغ اكثر من 
15 ريااًل خالل الفترة منذ بدء االعتصامات 
مع توقعات بارتفاعها اكثر مع حالة استمرار 
األوضاع الحالية على ماهي عليه اآلن، األمر 
الذي يعتبره المراقبون االقتصاديون مؤشرًا 
لتهاوي الريال اليمني مما سيزيد من االعباء 
االقتصادية للبالد، خاصة اذا لم تتخذ الحكومة 
والبنك المركزي االجراءات العاجلة لمواجهة 

هذا الموقف ومعالجة تداعياته.
قلق وهلع

وكان من الطبيعي ان تقود هذه االعتصامات 

الى تشكيل حالة من القلق عند المواطن 
وتدفع به بالضرورة الى التعامل بهلع مع 
السلع واالحتياجات االساسية والضرورية 
بالتهافت على شرائها وتخزينها مثل مادة 
القمح والسكر والغاز المنزلي وغيرها، مما 

يؤدي الى ارتفاع أسعارها بشكل طبيعي.
ويوضح ذلللك هشام شللرف وزيللر التجارة 
والصناعة بأن اسعار التجزئة للقمح- مثاًل- 
ارتفعت بأكثر من 20% خالل هذه الفترة، 
بينما ارتفعت اسعار سلع غذائية رئيسية اخرى 

بنسب تتراوح بين 15% و %25 .
مشيرًا فللي تصريحات لرويترز الللى أن 

المواطنين في مثل هذه الظروف واألوضاع 
والمناخ السياسي السائد يشترون اي شيء 
بأي سعر اذا عرفوا انه سيختفي ومن ثم 

يحتفظون به في بيوتهم.
تضرر النفط

وبللدوره تأثر القطاع النفطي الحيوي 
والللمللهللم اللللذي 
يمثل نسبة %80 
من الناتج المحلي 
كمكون للميزانية 
الوطنية، وذلك 
بتأثره سلبًا في 
أكللثللر مللن جانب 
سواء أكان انتاجًا 
ًا  تلللصلللديلللر و  ا
او اسللتللهللالكللًا 
، او تنقيبًا  محليًا
واسللتللكللشللافللًا 
بللسللبللب تللوقللف 
الللللعللللديللللد مللن 
الشركات الدولية 
اللللعلللاملللللللة فللي 
هللذه القطاعات 
ومغادرة كوادرها 
نتيجًة  د  للللبلللال ا
لألوضاع السائدة 
التي احدثتها االعتصامات في عدد من المدن.
وشهد هللذا القطاع الحيوي بسبب هذه 
االضطرابات اضللرارًا انعكست مباشرة على 
االقتصاد الوطني، منها على سبيل المثال 
توقف مجمع شركات النفط العاملة في حقل 
العقلة بمحافظة شبوة لتوقف ضخ النفط 
عبر االنابيب وبواسطة الناقالت الى محافظة 

مأرب.. 
ويشار الى انه يتواجد في هذه المنطقة 
عدد من الشركات االوروبية التي تعمل على 
انتاج النفط وتصدر يوميًا مائة الف برميل 
الى الخارج عبر محطة صافر، وتنقل منها 
بالناقالت الى االسواق المحلية، كما تعمل 
في العقلة عدد من الشركات منها شركة دوم 
االماراتية والتي تقوم حاليًا بإنشاء انبوب للغاز 
من العقلة الى مأرب حيث ان توقف عمل هذه 
الشركات سوف يكلف اليمن خسائر بمليارات 

الرياالت.
شلل سياحي

أما القطاع السياحي الذي يمثل بدوره أحد 
أهم روافد خزينة الدولة العامة فقد شهد نتيجة 
هذه االعتصامات بالدرجة األولى وعوامل اخرى 
تراجعًا في استقطاب االفللواج السياحية كما 
تراجعت نتيجة ذلك االستثمارات السياحية 
واليمنية والعالمية منذ مطلع هذا العام وتعمقت 
اكثر مع بدء ما يسمى بالفوضى الخالقة التي 
يقف وراءها »المشترك«، حيث تراجعت الى 33 
مشروعًا العام الحالي مقارنة بلل36 مشروعًا 
العام الماضي، وفي الكلفة من 39 مليار ريال 

الى 14 مليار ريال فقط خالل هذه المدة.
وفي الوقت الذي تشكو فيه الفنادق فئة 
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المشترك يقودعملية تخريـــــــب لضرب االقتصاد الوطني
تسببت الفوضى الجارية في العاصمة صنعاء وعدد من عواصم المحافظات في خسائر فادحة  

لالقتصاد الوطني وفي الممتلكات العامة والخاصة، شملت قطاعات الدولة ومرافقها مثل 
النفط والسياحة وقطاع البناء وأثرت على العملة الوطنية وسعر الصرف، واالستثمار الوطني واالجنبي، 
وطالت تداعياتها المنشآت والمحال التجارية التي أغلقت وسرح عمالها واغلق في وجه اصحابها 
مصادر رزقهم بفعل اتساع ميادين المخيمات والمعتصمين في العاصمة صنعاء وأكثر من مدينة 

في عدد من محافظات الجمهورية :

تهافت على شراء 
وتخزين القمح والسكر 

والغاز المنزلي

ارتفاع االسعار  إلى أكثر من 
20 % منذ بدء االعتصامات

توقف الشركات األجنبية يفاقم 
األزمة وينعكس سلبًا على 

االقتصاد الوطني

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

تأجيل خمسة مشاريع عربية وأجنبية 
بكلفة تزيد عن المليار دوالر

تم االعالن عن تأجيل تنفيذ وتشييد خمسة مشاريع لمستثمرين قطريين 
وعمانيين وصينيين في مجاالت صناعة الحديد واالسمنت والسكر بكلفة تفوق 
المليار دوالر. وكشفت مصادر اقتصادية ان اجمالي خسائر االستثمار الخليجي 
في اليمن نتيجة الفوضى واالعتصامات في العاصمة صنعاء وعدد من المدن 

في البالد في الفترة الماضية فاقت المليار دوالر.
ويرى مراقبون اقتصاديون ان كثيرًا من المشاريع الحكومية ومشاريع الدولة 
توقفت هي االخرى بسبب ماتشهده البالد من أعمال فوضى وتخريب في صنعاء 

وبقية المدن األخري.

أكد مسئول في الغرفة التجارية والصناعية بأمانة 
العاصمة تكبد القطاع الخاص اليمني خسائر كبيرة 
وفادحة جراء احداث السياسة واالعتصامات التي 

تسود البالد خاصة العاصمة صنعاء.
وأوضللح نائب رئيس الغرفة محمد صللالح في 
تصريحات صحافية ان خسائر القطاع الخاص بأمانة 
العاصمة وحدها ارتفعت الى 460مليون ريال يمني 

جراء االعتصامات واالحتجاجات الشعبية..
التجارية والصناعية  الغرفة  الللى تلقي  الفتًا 
شكاوى من عدد من رجال األعمال والمال والتجار 
والصناعيين يطالبون فيها برفع االعتصامات والبحث 

عن ساحات بعيدة التضر بمصالحهم وبمصالح 
اآلخرين.

واشار الى ان ايللرادات الدولة ستنخفض بشكل 
كبير على مستوى االيرادات الضريبية والجمركية 
بسبب انخفاض االستيراد خالل فترة االحداث والذي 
سينعكس على االيللرادات الحكومية بشكل عام 
وتأثير ذلك على زيادة العجز المالي للموازنة العامة 
التي تعاني من عجز كبير بسبب االصالحات االخيرة 
التي نفذتها الدولة من خالل استراتيجية االجور 
والمرتبات في مرحلتها الثالثة والعالوات السنوية 

ومستحقات الرعاية االجتماعية.

 متابعة: أحمد عبدالعزيز

جراء األزمة واالعتصامات الالسلمية

خبراء اقتصاد يحذرون من تداعيات اقتصادية كارثية 
المؤشرات تنبئ عن 

أعباء جديدة على 
اقتصاد البالد

حصة الحكومة من الصادرات 
النفطية انخفض بمقدار  
مليارين و450مليون دوالر

ارتفاع خسائر القطاع الخاص الى 460 مليونًا بسبب الفوضى

عشرات الماليين خسائر الفوضى 
والشغب في محافظة عدن

محافظة عللدن كغيرها من 
المحافظات والمدن الكبيرة 
تعرضت للكثير من الخسائر 
فإلى جانب الخسائر في األرواح 
واالصللابللات التي تعرض لها 
المواطنون جراء االعتصامات 
فهناك الخسائر المادية التي 
لعامة  ا لممتلكات  با أضللرت 
والخاصة على حد سواء، حيث 
لخاصة  ا للجنة  ا تقرير  يفيد 
ئق  لحقا ا بتقصي  لمكلفة  ا
حلللول احللللداث الللشللغللب التي 
تخللت المسيرات والمظاهرات 
في  تمثلت  عللدن  بمحافظة 
احراق خمس سيارات حكومية 
في مبنى المنصورة، واحراق 
سيارتي شرطة في خور مكسر 
والمنصورة، اضافة الى تكسير 
زجللاج عشر سلليللارات شرطة 
وجلليللش فللي المعال وكريتر 
والمنصورة الى جانب احراق 
ثللالث سلليللارات جيش احداها 
تابعة للواء )39( مدرع واخرى 
حكومي تابعة لمدير االوقاف 
السابق وسيارة خصوصي تابعة 

لمواطن.
المباني  أمللا على مستوى 
فيفيد التقرير انه تم احراق 

المبنى القديم لمركز شرطة 
الشيخ عثمان واحللراق مبنى 
المديرية فيها كاماًل كما تم 
تكسير مركز شرطة المنصورة 
بالحجارة الللى جانب تكسير 
مكسر  بخور  لمفتاح  ا فندق 
التابع الحد المواطنين، فضاًل 
كفتيريا  ونهب  تكسير  عللن 
الفاخر الواقعة في كورنيش 

الساحل.
ية  د لما ا ئر  لخسا ا شملت  و
االخلللرى -بحسب التقرير - 
تكسير اللوحات االعالنية في 
الشوارع الرئيسية خاصة في 
وكريتر  لمعال  ا و لمنصورة  ا
وخلللور مللكللسللر، اضللافللة الللى 
تكسير ثالثة مواقع لكاميرات 
المراقبة المرئية وملحقاتها، 
وتكسير الحواجز الحديدية في 
الشارع الرئيسي في المعال 
مع االعمدة الحاملة لها اضافة 
الى تكسير وتخريب عدد من 
اعمدة االنللارة في المنصورة 
والمعال وتخريب المظالت على 
الخطوط الرئيسية بالمنصورة 
وخور مكسر والمعال الى جانب 
قلع وتقطيع االشجار في العديد 

من مدن وشوارع عدن.
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المشترك يقودعملية تخريـــــــب لضرب االقتصاد الوطني

في  نللجللوم  لخمسة  ا
صنعاء وعللدن والمكال 

وتعز مللن تللراجللع كبير 
فللي اسللتللقللبللال السياح 

سللواء من خللارج اليمن او 
داخلها فإن خبراء يمنيين 

في هذا المجال يؤكدون ان 
قطاع السياحة والفنادق تأثر 

بشكل كبير بسبب االوضاع 
السياسية المتردية منذ مطلع 

العام 2010م وارتفعت أكثر مع 
عملية االعتصامات والمظاهرات 

والحرب على القاعدة واضطرابات 
بعض مدن ومديريات الجنوب 

على وجه الخصوص.
ركود في البناء

قطاع البناء واالنشاء واالعمار والذي اليقل 
بللدوره أهمية عن القطاعات االخللرى نال 
حظه من التداعيات السلبية نتيجة االحداث 
السياسية االخيرة خاصة عملية االعتصامات 
التي تشهدها بعض المدن الكبرى في البالد، 

وندرك 
الخسائر  تمامًا 
الفادحة والكبيرة التي لحقت 
بقطاع البناء إذا ما أدركنا اواًل ان حجم 
العمالة في قطاع البناء واالنشاءات في بالدنا 
يقدر بحسب احصاءات رسمية ومحايدة بأكثر 
من مليون عامل، فأصبح قطاعهم المهني هذا 
شبه متوقف ويعاني حالة ركود غير مسبوقة 

جراء تطورات االحداث الجارية حاليًا.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار األزمة 

االعتصامات  بالبالد بسبب  التي تعصف 
خاصة في الوقت الحالي من شأنها إحداث 
تأثيرات سلبية كبيرة على حركة قطاع البناء 
والتشييد، الذي أدى حاليًا الى فقدان مئات 
اآلالف لوظائفهم بعد تراجع الكثير من رجال 
األعمال والمستثمرين من الداخل والخارج عن 
اقامة مشروعات سكنية وعقارية وباتوا في 
حالة توجس وخيفة وهم يترقبون ماستؤول 
اليه أوضاع البالد نتيجة مايعتمل  فيها من 
تداعيات سياسية أوجدت تلك الفوضى في 

أهم وأكبر المدن اليمنية.
مناخ طارد

تلك االعتصامات التي تشكلت في عدد 
من مدن البالد لم يتوقف تأثيراتها السلبية 
وتداعياتها على صعيد دون غيره بل شملت 
كل الجوانب كما أسلفنا، وامتدت بالضرورة 
سلبًا على مناخ االستثمار وتدوير األموال 
االجنبية في البالد ولم توقف عجلة دورانها 
وحسب بل كانت سببًا ايضًا في طرد األموال 

المحلية والمستثمر الوطني.
وفي خضم هذه الحالة أعلنت العشرات من 
الشركات والبيوتات التجارية ورجال األعمال 
والمال العرب واالجانب مغادرتهم اليمن 
بدعوى ان المناخ لم يعد مالئمًا لهم للعمل 

بسبب هذه األوضاع.
لمثال  ا سبيل  وعلللللى 
أعلنت دوائللر اقتصادية 
وطللنلليللة وتللصللريللحللات 
من  يد  لعد فية  صحا
مسئولين عن تأجيل 
تللشلليلليللد خللمللسللة 
مشاريع لمستثمرين 
قطريين وسعوديين 
وعلللملللانللليللليلللن 
وصللليلللنللليللليلللن 
واوروبلليلليللن في 
مجاالت الحديد 
والللللصلللللللللب 
واالسلللملللنلللت 
والللللسللللكللللر 
وبلللكلللللللفلللة 
اجللمللاللليللة 
أولية تفوق 
الللمللللليللار 

دوالر.
وكللشللفللت مللصللادر 
اقللتللصللاديللة ان اجللمللالللي خسائر 
نتيجة  ليمن  ا فللي  لخليجي  ا ر  االسللتللثللمللا

االعتصامات االخيرة زادت عن المليار دوالر.
وفي ذات االتجاه وعلى سبيل المثال فقد 
أعلنت مصادر يمنية وقطرية متطابقة ان 
مشروعًا كبيرًا قد توقف العمل فيه بسبب 
الفوضى التي تمارسها أحللزاب المشترك.. 
وافادت تلك المصادر ان المشروع المتعطل 
تبلغ كلفته االجمالية نحو 600 مليون دوالر 
-)3.1( مليار ريال - وذلك بعد ان نجح في 

إتمام نصف الطريق نحو االنجاز.

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

إتالف المجمع الحكومي ونهب محتويات 
االتصاالت بشبوه

في ظل الفوضى العارمة بسبب 
المسيرات واالعتصامات، تعرض 
سنترال وشبكة االتصاالت بمديريات 
نصاب وخورة ومرخة بمحافظة شبوة 
لعمليات نهب، كما تعرض المجمع 
الحكومي بنصاب لعملية اتالف من 

قبل »االخوان المسلمين«.
وقالت مصادر محلية في تصريحات 

صحافية ان اعمال التخريب التي طالت 
السنترال وسرقة الكابالت النحاسية 
التابعة للشركة الفرعية والرئيسية 
بللدأت منذ اسابيع خلت واستمرت 
أعمال التخريب لكابالت االتصاالت 
وبشكل يومي رغم الجهود المبذولة 
مللن اجللهللزة الللدولللة لتأمين واعللادة 

الخدمة .

وتعرض المجمع الحكومي بمحافظة 
شبوة الذي اسس في العام 2007م 
بمديرية نصاب للعبث بمحتوياته 
وسرقة موجوداته.. ويطالب ابناء 
نصاب بضرورة تشكيل لجان شعبية 
لحماية المرافق والمصالح الحكومية 
في المديرية وفي محافظة شبوة على 

وجه العموم.

شركات صرافة تستغل الوضع وتتالعب بأسعار الريال
كان من الضروري أن تتأثر اسعار صرف الريال اليمني مقابل العمالت االخرى 
خاصة الدوالر والريال السعودي في ظل الظروف الراهنة من احتقان سياسي 
واعتصامات في صنعاء وعدد من مدن وعواصم المحافظات.. حيث اتاحت هذه 
الظروف واألوضاع الفرصة لبعض القائمين على شركات ومكاتب الصرافة 
للتالعب بأسعار الريال اليمني أمام العمالت االخرى وعدم التزامهم بالمضاربة 
بسعر الصرف المحدد.. األمر الذي تتسبب في ارتفاع قيمة الدوالر أمام الريال 
اليمني من 213 الى 230 ريااًل، والسعودي الى »70.60« ريااًل في الفترة 

الماضية من 55 ريااًل قبلها.
وفي اجراء احترازي وجه البنك المركزي اليمني مؤخرًا البنوك التجارية 
واالسالمية بإقفال حسابات جميع الصرافين لديها وعدم فتح أي حسابات 
جديدة لهم، وعدم قبول االيداعات النقدية بالريال السعودي من قبل عمالء 
البنوك التجارية منعًا الستخدام الريال السعودي في عمليات المضاربة إال 

بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وقال مسئول في البنك المركزي في تصريحات صحافية ان هذا القرار جاء 
بعد ان اعلن عن تجميد حسابات عشر شركات صرافة نتيجة تالعبها بأسعار 

العملة الوطنية أمام الدوالر والريال السعودي.. 
مؤكدًا انه قد تم اغالق تلك المحال كاملة وتوقيف ممارستها في حال لم 

تلتزم بقرار البنك المركزي.
الجدير بالذكر ان االستقرار السياسي خالل الفترة 2000-2008م ساعد 
على تزايد عدد شركات الصرافة والمنشآت العاملة في مجال الصرافة في 

البالد من 210 إلى 528شركة ومنشأة ومكتبًا.
وألزم البنك المركزي اليمني شركات الصرافة العاملة في البالد بتقديم 
بياناتها وعملياتها المصرفية، ورفع رأسمالها الى 20 مليون ريال- 94 الف 

دوالر امريكي.

االستثمارات الخليجية توقف 
مشاريع بمليارات الدوالرات

ألقت األزمة السياسية واالعتصامات السلمية 
التي تشهدها عدد من مدن البالد بظاللها 
السلبية على كافة مناحي الحياة االقتصادية 
ومنها توقف عمليات االستثمار االجنبي والعربي 

في بالدنا.
ووفقًا للهيئة العامة لالستثمار فإن هناك 
تراجعًا في تدفق االستثمارات الخليجية من 
حيث العدد والتكلفة، حيث وصل العام الماضي 
الى )12( مشروعًا وبكلفة )19( مليار ريال نحو 
)89( مليون دوالر، مقارنة بلل14مشروعًا بكلفة 
)113.572( مليار ريللال نحو )554( مليون 
دوالر، وبتراجع مشروعين.. وتتوزع بين ثمانية 
مشاريع سعودية )2.2( مليار ريال، ومشروعين 
كويتيين )16.5( مليار ريال اكبرها مشروع 
عقاري ليمنيين وكوريتيين واماراتيين، ومشروع 
اماراتي قطري عبارة عن مزرعة بل»200 مليون 
ريال«، ومشروع إماراتي بل»41 مليون ريال«.. 
بينما توقفت كافة المشاريع البحرينية والعمانية 

المخطط لها او تلك التي هي قيد االنجاز.

»الديار« القطرية توقف تنفيذ مشروع 
عقاري بكلفة 600 مليون دوالر

اجبرت حالة عدم االستقرار واالضطرابات 
السياسية واالعتصامات في صنعاء وعدد 
من مدن البالد، شركة الديار القطرية على 
توقيف االعمال االنشائية لتنفيذ المشروع 
االستثماري العقاري »تالل الريان« في 
العاصمة صنعاء والبالغة كلفته 600مليون 
دوالر، والذي يعد األكبر من نوعه، ويأتي 
توقيف المشروع بعد انجاز نحو »%50« 
منه وذلك بسبب االزمة السياسية وتنامي 
االعتصامات السلمية في صنعاء وعدد من 
مدن البالد األمر الذي سبب حالة من الخوف 
والفزع لدى العاملين االجانب والعرب في 
المشروع إزاء هذا الوضع غير المستقر، ما 
دفع الشركة اليمنية-القطرية لالستثمار 
العقاري التي تتولى تنفيذ المشروع الى 
تأجيل استكمال التنفيذ حتى تعود األمور 

الى طبيعتها كما يقول مسئولو الشركة.
وكانت الشركة التي تأسست في العام 

2008م وبدأت األعمال التنفيذية المرحلة 
االولللى للمشروع اواخللر العام 2009م، 
والتي دشنها رئيس اللللوزراء إنابة عن 
رئيس الجمهورية- تمتلك المشروع األكبر 
من نوعه في الجمهورية اليمنية.. وتمتلك 
شركة الديار القطرية )80%( من اجمالي 
المشروع، فيما تشارك »شبام« الحكومية 
اليمنية بلل20% فقط من رأسمال المشروع.. 
وتشمل المرحلة االولى من المشروع التي 
كان من المفترض انجازها نهاية العام 
الجاري تشييد )172( فيال فاخرة وبرجًا 
سكنيًا اضافة الى أعمال البنية التحتية 

االساسية.
ويقام مشروع »تالل الريان« على مساحة 
)440( الف متر من االراضللي المرتفعة 
»فج  فللي منطقة  المطلة على صنعاء 

عطان« غرب العاصمة.

تجار حي الجامعة يطالبون 
بوضع حد للفوضى

تراجع إيرادات أمانة العاصمة 
70% بسبب قطع الشوارع

> طالب العشرات من أصحاب 
الللمللحللالت الللتللجللاريللة بجولة 
الجامعة الجديدة وشارع الدائري 
بصنعاء النائب العام بالتوجيه 
المختصة ومخاطبة  لألجهزة 
أمللام محالتهم  المعتصمين 
التجارية بسرعة رفع اعتصامهم 
غير القانوني من أمام محالتهم 
هم  تكبد و هم  ر تضر بسبب 
خسائر فادحة بسبب األعمال 
الغوغائية التي تقودها أحزاب 
اللقاء المشترك وتدفع الشباب 
للقيام بأعمال تسيئ للعمل 

الديمقراطي وحرية التعبير.
وأكلللد أكللثللر مللن 45 تللاجللرًا 
وصلللاحلللب مللحللل فلللي تلك 

المنطقة فللي شللكللوى أنهم 
تكبدوا خسائر مالية وتجارية 
الماليين  ومعنوية بعشرات 
لمعتصمين  ا م  قلليللا بسبب 
بإرغامهم على إغالق محالتهم 
التجارية تحت تهديد السالح 
وتعرضهم العتداءات مختلفة 
جللراء الشجارات التي تحدث 
 . نفسهم. أ لمعتصمين  ا بين 
أيضًا أن محالتهم  مؤكدين 
وتجارتهم وممتلكاتهم معرضة 
لخطر الللسللرقللة واالعلللتلللداء 
المعتصمين  أولئك  من قبل 
خاصة أثناء الليل وذلك لوجود 
بالطجة ومجرمين تسللوا بين 

المعتصمين.

> أكد مدير عام الموارد المالية 
بأمانة العاصمة علي الزبيري 
أن األحللللداث الللتللي تشهدها 
مظاهر  وخاصة  ليًا  حا بالدنا 
االعللتللصللامللات واالحللتللجللاجللات 
تسببت في اعاقة عملية التنمية 

بشكل كبير ومباشر.
وأوضللح الزبيري أن ايللرادات 
أمانة  الخدمية في  المكاتب 
العاصمة تراجعت بشكل كبير 

وبنسبة وصلت الى 70% خالل 
بسبب  ضيين  لما ا ين  لشهر ا
األحداث األخيرة، نظرًا لتخلف 
المكلفين عللن دفللع الرسوم 
المقررة قانونًا سواًء الضرائب 
أو غيرها.. مؤكدًا في تصريح 
لموقع »26 سبتمبر نللت« أن 
لعاصمة  ا في  لتنمية  ا عملية 
قائمة أساسًا على االيرادات التي 

تحصلها الدولة.


