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من إجــل ذلــك سنعمل عىل تعزيز فــرص العمل 
وتوسيعها وقـــد اتــخــذنــا  يف سبيل ذلـــك خــطــوات 
مـــهـــمـــة إلعـــــــــــادة جــــــــذب الـــــشـــــركـــــات اإلســـتـــكـــشـــافـــيـــة 

واإلنتاجية التي غادرت البالد.

لــقــد أدت الـــحـــرب إىل عـــــزوف الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة 
ــــهـــــا يف  األجـــــنـــــبـــــيـــــة عــــــــن الـــــــــعـــــــــودة الســـــتـــــئـــــنـــــاف نـــــشـــــاطـ
اليمن وبلغت أثــار هــذه الــحــرب التي تسببت بها 
جماعة الحويث حد تهديد امن املالحة البحرية.. 
وإفتعال مخاطر جديدة تهدد اإلنتاج والتصدير, 
ــــــوزارة  هـــــذه حــقــيــقــة مـــــرة لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة مــمــثــلــة بـ
الــــنــــفــــط مــــلــــزمــــة بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا تـــــجـــــاه الــــشــــركــــات 
ــــلـــــول  ــــاه املــــجــــتــــمــــع بـــــاتـــــخـــــاذ الـــــســـــيـــــاســـــات والـــــحـ ــ ــــجـ ــ وتـ
الـــــــالزمـــــــة لـــــتـــــجـــــاوز كـــــافـــــة الــــــــظــــــــروف, بـــإســـراتـــيـــجـــيـــة 
جديدة واضحة لقطاع البرول والرثوة املعدنية.

الــيــمــن يــنــتــظــرهــا مــســتــقــبــل واعـــــد, فــهــي حــتــى اآلن 
ــــافـــــات  ــــكـــــشـ ــتـ ــ ــــيـــــات االسـ ــلـ ــ ــــمـ ــــــر؛ إذ أن عـ ــــكـ ــ بـ مـــــــــازالـــــــــت 
والــــعــــمــــلــــيــــات اإلنــــتــــاجــــيــــة مــــحــــصــــورة عـــــىل مـــســـاحـــة 
مــــــحــــــدودة ال تــــتــــجــــاوز 20% مــــــن حــــجــــم الــــخــــارطــــة 
الــنــفــطــيــة الــيــمــنــيــة، خــصــوصــا الــقــطــاعــات النفطية 
ــــبـــــحـــــريـــــة الــــــتــــــي تــــبــــشــــر بـــمـــســـتـــقـــبـــل واعـــــــــــد مــــــازالــــــت  الـ

مفتوحة لالستثمار. 

ــــنـــــعـــــمـــــل عـــــــــىل تــــــعــــــزيــــــز ثــــــقــــــة املــــســــتــــثــــمــــريــــن  لـــــــذلـــــــك سـ
وتكريس الجهود لجذب رؤوس أموال جديدة، 
وهــــــــــــــذا مـــــــــن األولـــــــــــــويـــــــــــــات الــــــعــــــاجــــــلــــــة الـــــــتـــــــي نــــتــــبــــنــــاهــــا 
وال تـــقـــبـــل الــــتــــأجــــيــــل, وســــيــــكــــون ذلــــــك عـــــر تــكــثــيــف 
الــــــــتــــــــواصــــــــل مـــــــــع الــــــــشــــــــركــــــــات األجــــــنــــــبــــــيــــــة وتــــشــــجــــيــــع 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص املــــحــــي ورؤوس األمـــــــــــوال الـــتـــي 
توقف نشاطها يف هــذا املــجــال الحيوي منذ ثمان 

سنوات بسبب الحرب.

ــــيـــــة الـــــعـــــمـــــل املــــــــشــــــــرك, نـــعـــمـــل  وانــــــطــــــالقــــــا مـــــــن أهـــــمـ
كحكومة عىل تنفيذ حزمة إصالحات اقتصادية 
بهدف إعادة فتح شرايني االستثمار بمشروعات 
جـــــــــديـــــــــدة يف الــــــصــــــنــــــاعــــــة الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة والـــــــعـــــــمـــــــل عـــىل 
تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة األســــاســــيــــة وتـــطـــويـــر نـــظـــام الــعــقــود 

واإلتفاقيات املحفزة لالستثمار.

إن  تـــوســـيـــع فـــــرص الــتــنــمــيــة خـــــالل الــــفــــرة املــقــبــلــة 
وتـــــــــعـــــــــزيـــــــــز ثــــــــقــــــــة املـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــريـــــــن وجـــــــــــــــــــذب شــــــــركــــــــات 
ــــمـــــار يف  ــــثـ ــتـ ــ ــــبــــــة بــــاقــــتــــحــــام غـــــمـــــار االسـ ــــراغــ الـــــــبـــــــرول الــ
الــيــمــن, وتــفــعــيــل وإعـــــادة دور الــشــركــات الوطنية 
الـــتـــي تـــأثـــرت بــســبــب الـــحـــرب وأصـــبـــحـــت ال تمتلك 

القدرة املالية يف الوقت الراهن لتمويل 
ــــثـــــمـــــاريـــــة ســـتـــحـــقـــق  ــــتـ مـــــشـــــاريـــــع اسـ

نــتــائــج إيــجــابــيــة وســيــكــون لها 
أثــــــــــــــر اقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي وتــــــنــــــمــــــوي 
مــــــــثــــــــمــــــــر، لـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر قــــــطــــــاع 

النفط واملعادن .

غــــــايــــــتــــــنــــــا مــــــــــن ذلـــــــــــــك كـــــلـــــه, 
تحريك عجلة التنمية يف 

ــــقــــــطــــــاع الــــنــــفــــطــــي وإعـــــــــــادة  الــ
تـــــــــأهـــــــــيـــــــــل وتــــــــنــــــــمــــــــيــــــــة الـــــــحـــــــقـــــــول 

والــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات بـــــالـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مـــع 
ــــال  ــــجــ الــــــــــشــــــــــركــــــــــات الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة يف مــ

الــــــــــــبــــــــــــرول والــــــــــراغــــــــــبــــــــــة بـــــــاالســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار يف 
املــرحــلــة املقبلة؛ وكــذلــك استئناف عمليات 

الــــتــــصــــديــــر لــــلــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي املــــــســــــال إىل األســـــــــواق 
العاملية بإذن اهلل تعاىل.

العمل على إعادة فتح 
شرايين االستثمار

الــــــنــــــفــــــط واملــــــــــــعــــــــــــادن وخــــطــــطــــهــــا �   الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن أولــــــــــــويــــــــــــات وزارة  قــــــبــــــل 
االقتصادية وتوجهاتها التنموية واالستثمارية, وعن أبــرز توجهات 
الــحــكــومــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور مــعــن عــبــداملــلــك ســعــيــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء, 
أو أكـــــد بـــــأن وزارة الـــنـــفـــط واملـــــعـــــادن تـــضـــع األيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة نـــصـــب أعـــيـــنـــهـــا ويف 
مقدمة أولوياتها؛ ذلك إن اإلنسان يمثل أهم مورد ويعد أهم ثروة تمتلكها 

األوطان.

اليمن ينتظرها 
مستقبل واعد, فهي حتى 

اآلن مازالت بكرًا؛ إذ أن 
عمليات االستكشافات 

والعمليات اإلنتاجية 
محصورة عىل مساحة 
محدودة ال تتجاوز 20%

بقلم :
  د.  سعيد سليمان الشمايس

 وزير النفط واملعادن



اإلعالم النفطي والمعدني



مارس 2020الــــــــعـــــــــدد 56

أول مجلة عربية تصدر يف اليمن
وتوزع يف عدد من دول الجوار

شهرية  - تصدر عن:
مؤسسة املستثمر للصحافة

تصدر عن:
اإلعالم النفطي واملعدين

وزارة النفط واملعادن

إشراف:
د.  سعيد سليمان الشمايس

وزير النفط واملعادن

رئيس التحرير:
م. عبدالفتاح شمسان

هيئة التحرير:
صالح بن محفوظ 

م.بشار الطيب 
منذر الحكيمي 

أنهار غازي
نازك بن شمالن
فاطمة خميس

العنوان:
الجمهورية اليمنية- عدن - معال دكه. 

تلفون : 9672241789+
فاكس: 9672241794+

ايميل: 
inpetroleumyamen@gmail.com
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األخبار
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اجتمع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئايس الدكتور 
رشاد محمد العليمي برئيس مجلس الوزراء الدكتور 
مـــعـــني عـــبـــداملـــلـــك ومـــعـــه وزيــــــر الـــنـــفـــط واملـــــعـــــادن ســعــيــد 
الـــشـــمـــايس، بــحــضــور مـــديـــر مــكــتــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

الدكتور يحيى الشعيبي.
واســــــــتــــــــمــــــــع رئـــــــــيـــــــــس مــــــجــــــلــــــس الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة الــــــــــــرئــــــــــــايس ، يف 
20 أكــــــتــــــوبــــــر، مـــــــن رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء إىل احـــــــاطـــــــة حـــــول 

املـــســـتـــجـــدات املـــحـــلـــيـــة، والـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة لــتــحــســني 
الــخــدمــات واألوضـــــاع املــعــيــشــيــة. كــمــا تــطــرق االجــتــمــاع 
أنـــظـــمـــة  لــــتــــطــــويــــر  الــــنــــفــــط واملـــــــــعـــــــــادن،  إىل خــــطــــط وزارة 
ـــــات الــــــنــــــفــــــطــــــيــــــة، وآلـــــــــــيـــــــــــات االســــــتــــــجــــــابــــــة  ـــقــ ـــ ــتـ ــ تــــــــــوزيــــــــــع املـــــــشـــ
لــلــمــتــغــرات الــســعــريــة الــعــاملــيــة بــمــا يــســهــم يف تخفيف 

املعاناة اإلنسانية للشعب اليمني.
ووجـــــه رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــــرئــــايس بــالــعــمــل عىل 
ــــا يـــكـــفـــل  ــــمـ تــــــأمــــــني املــــــــخــــــــزون الــــنــــفــــطــــي االســــــراتــــــيــــــجــــــي، بـ
وإدارة  األســـــــــــــــــــواق  إىل  االمـــــــــــــــــــــــــدادات  اســــــــتــــــــقــــــــرار  ضـــــــمـــــــان 

األزمات الطارئة.

وعـــــــــرض وزيـــــــــر الــــنــــفــــط واملـــــــعـــــــادن رؤيـــــــــة الــــــــــــــوزارة لـــــزيـــــادة 
الــطــاقــة االنــتــاجــيــة، وتــطــويــر الــبــيــئــة االســتــثــمــاريــة، بما 
يساعد يف تحسني مساهمة القطاع النفطي واملعدين 
يف الــــــنــــــاتــــــج املــــــــحــــــــي، وتــــــعــــــزيــــــز الـــــــتـــــــدخـــــــالت الــــحــــكــــومــــيــــة 

اإلنمائية يف مختلف املجاالت.
حــــضــــر االجـــــتـــــمـــــاع أمــــــــني عــــــــام مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء مــطــيــع 
دمــاج، واملدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية 

طارق عبداهلل.
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عقد مجلس القيادة الرئايس، يوم السبت املوافق 27 يناير 2023، اجتماعًا برئاسة 
فــخــامــة الــرئــيــس الــدكــتــور رشـــاد محمد العليمي رئــيــس املــجــلــس، وبــحــضــور أعضائه 
سلطان العرادة، عبدالرحمن املحرمي، والدكتور عبداهلل العليمي، وعر االتصال 
املــريئ عــيــدروس الــزبــيــدي، وطـــارق صــالــح، وفــرج البحسني، بينما غــاب بعذر عضو 

املجلس عثمان مجي.
وكــــرس االجـــتـــمـــاع ملــنــاقــشــة األوضــــــاع اإلنــســانــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســات املــطــلــوبــة 
ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــــراهــــنــــة، بـــمـــا يف ذلـــــك اإلجــــــــــراءات والــــخــــيــــارات الــحــكــومــيــة الــتــي 
قادت إىل الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات اإلرهابية الحوثية عىل املنشآت 

النفطية، وحرية التجارة العاملية.
ويف االجــتــمــاع عـــرض رئــيــس مجلس الـــــوزراء الــدكــتــور مــعــني عــبــداملــلــك مــوجــزًا حــول 
السياسات الــرامــيــة إىل الــحــفــاظ عــىل االســتــقــرار االقــتــصــادي، والــنــقــدي، والــخــدمــي، 
والسلعي، واإلبقاء عىل عجز املوازنة العامة عند مستوياتها اآلمنة، وبما يمنع أي 

آثار جانبية عىل الفئات االجتماعية الضعيفة.
كــمــا اســتــمــع مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــايس إىل مــقــرحــات وإحــــاطــــات إضــافــيــة مـــن رئــيــس 
الفريق االقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك املركزي أحمد غالب، ووزيري 
املــــالــــيــــة والــــنــــفــــط ســــالــــم بـــــن بــــريــــك وســـعـــيـــد الــــشــــمــــايس، بــــشــــأن املـــــقـــــاربـــــات املـــنـــســـقـــة مــع 

الجهات املعنية للمحافظة عىل مسار اإلصالحات االقتصادية والخدمية، وتمكني 
الدولة وسلطاتها املحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية.

وأشـــــاد مــجــلــس الــقــيــادة الـــرئـــايس يف هـــذا الــســيــاق، بـــاإلصـــالحـــات املــهــمــة يف املــنــظــومــة 
املـــالـــيـــة، الـــتـــي ســتــمــكــن الــحــكــومــة قــريــبــًا مـــن اســتــيــعــاب كـــافـــة الـــتـــعـــهـــدات االقــتــصــاديــة 
الــــواعــــدة مـــن األشـــقـــاء يف دول تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة ويف املــقــدمــة املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، ودولــــــــة اإلمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املــــتــــحــــدة، والــــشــــركــــاء الــــدولــــيــــني يف مــخــتــلــف 

املجاالت.
كـــمـــا شـــجـــع عـــــىل إنـــــهـــــاء الــــتــــشــــوهــــات الـــنـــقـــديـــة يف أســـــعـــــار الـــــصـــــرف، بــــمــــايف ذلــــــك وقـــف 
املضاربة، واستنزاف االحتياطي من العمالت الصعبة، والسيطرة عىل قيمة العملة 
الــوطــنــيــة الــتــي حــقــقــت اســـتـــقـــرارًا نــســبــيــًا خــــالل الـــفـــرة املــاضــيــة بـــني 1100-1200 ريـــال 

للدوالر الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خالل العام 2021.
واتخذ املجلس عــددًا من الــقــرارات ذات الصلة، شملت تشكيل خلية أزمــة برئاسة 
رئيس الـــوزراء وعضوية عــدد مــن الـــوزراء املعنيني ومحافظ البنك املــركــزي، ملتابعة 

التطورات االقتصادية واملالية والنقدية، واتخاذ املعالجات الفورية بشأنها.
كما وجه مجلس القيادة الرئايس  الحكومة بالعمل عىل تقديم التسهيالت الالزمة 
لــلــقــطــاع الــخــاص وحــمــايــتــه بــاعــتــبــاره شــريــكــًا رئــيــســًا يف التنمية واإلصـــــالح االقــتــصــادي 
الــــشــــامــــل، بـــمـــا يف ذلــــــك تــبــســيــط اإلجــــــــــــراءات يف كــــافــــة املــــنــــافــــذ الــــســــيــــاديــــة، ومــكــافــحــة 

التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غر قانونية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع 
برئيس الوزراء ووزير النفط

مجلس القيادة الرئاسي يثمن اإلجراءات الحكومية 
للحد من تداعيات الهجمات اإلرهابية الحوثية
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رئيس الوزراء يرأس اجتماعا ثالثيا للحكومة واألمم 
المتحدة وهولندا لمناقشة وضع خزان صافر

تـــــــــرأس رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء الـــــدكـــــتـــــور مــعــني 
ــتـــــة عــــــــدن اجـــتـــمـــاعـــا  ــ عــــبــــداملــــلــــك يف الــــعــــاصــــمــــة املـــــؤقـ
ثــــالثــــيــــا لـــلـــحـــكـــومـــة واألمــــــــــم املــــتــــحــــدة وهـــــولـــــنـــــدا، يف 
16 سبتمر، ملناقشة وضــع خــزان صافر النفطي 
ــــلـــــشـــــروع يف تـــنـــفـــيـــذ املــــرحــــلــــة  والـــــجـــــهـــــود املـــــبـــــذولـــــة لـ
األوىل مـــن خــطــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لــتــفــريــغ الـــخـــزان 

وصيانته لتفادي كارثة بيئية عاملية.
وشـــــــارك يف االجـــتـــمـــاع وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
والتعاون الدويل الهولندية ليسجي شرينماخر، 
ــنــــفــــيــــذيــــة ومـــنـــســـق  ــتــ ــــيـــــم لــــأنــــشــــطــــة الــ ــــقـ واملـــــنـــــســـــق املـ
الـــــشـــــؤون اإلنــــســــانــــيــــة لــــأمــــم املــــتــــحــــدة لــــــدى الــيــمــن 
ديفيد جريسي، وعــدد مــن الــــوزراء واملسؤولني 

والفنيني.
ــــيـــــة لـــحـــل  ــــلـ وتـــــــــنـــــــــاول االجـــــــتـــــــمـــــــاع الـــــــخـــــــطـــــــوات الـــــعـــــمـ
املشكلة الخاصة بخزان صافر النفطي والتنسيق 
املــــــــــشــــــــــرك، لـــــحـــــشـــــد الـــــــجـــــــهـــــــود الـــــــدولـــــــيـــــــة لـــتـــغـــطـــيـــة 
ــــيـــــة لــــلــــخــــطــــة األمــــــمــــــيــــــة لــــصــــيــــانــــة  ــــلـ ــــتـــــمـــــويـ الــــــفــــــجــــــوة الـ
ــــه بــــــــدء تـــنـــفـــيـــذهـــا  ــــأنـ وتـــــفـــــريـــــغ الــــــــخــــــــزان، بــــمــــا مــــــن شـ
ــــاطـــــر  ــــادي املـــــخـ ــ ــــفـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــة، لـ ــلـ ــ ــ ــــاجـ ــ ــــة عـ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــطــــــة زمــ وفـــــــــــق خــ
ــــة الــــتــــي  ــيــ ــ ــــارثــ ــــكــ ــــريــــــة واإلنــــــســــــانــــــيــــــة الــ ــبــــــحــ ــ الــــبــــيــــئــــيــــة والــ
يــــشــــكــــلــــهــــا الـــــــــخـــــــــزان يف حــــــالــــــة تـــــعـــــرضـــــه لـــــالنـــــهـــــيـــــار.. 
منوها بالتعهدات التي قدمتها الــدول الشقيقة 
ــــخــــــاص واالفــــــــــــــراد لــخــطــة  والــــصــــديــــقــــة والـــــقـــــطـــــاع الــ
األمم املتحدة واهمية العمل عىل تسريع صرف 

هذه التعهدات، وتغطية ما تبقى.
وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزراء يف االجـــــــتـــــــمـــــــاع ان قـــضـــيـــة 
الـــخـــزان الــنــفــطــي صــافــر مـــن اهــــم الــقــضــايــا وتــمــثــل 
خـــطـــرا حــقــيــقــيــا يـــهـــدد بــيــئــة الــبــحــر األحـــمـــر وحــيــاة 
ومـــــــــصـــــــــادر عـــــيـــــش مـــــــاليـــــــني الــــيــــمــــنــــيــــني ويف الــــــــــدول 
املشاطئة للبحر األحمر.. وقال " نحن امام قنبلة 
ــــالـــــخـــــزان الــــــــذي يـــعـــمـــل مــــنــــذ 45 عـــامـــا  مـــــوقـــــوتـــــة، فـ
ويحمل اكرث من مليون برميل من النفط الخام 
بـــلـــغ وضــــعــــه مـــرحـــلـــة كــــبــــرة مــــن الــــتــــدهــــور، حــيــث 
توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي 

اشعلتها مليشيا الحويث االنقالبية".

ــــار الــدكــتــور مــعــني عــبــداملــلــك اىل ان انــهــيــار او  وأشـ
انــفــجــار الـــخـــزان ســيــكــون كــارثــيــا يــتــجــاوز أي كــارثــة 
بيئية يف تاريخ البشرية وسيؤثر عىل الحياة البيئية 
يف البحر األحمر والدول املشاطئة، وسيؤثر عىل 
مــصــادر املــيــاه العذبة والبيئة الــزراعــيــة يف مناطق 
واســــعــــة، مــمــا يــعــنــي الـــضـــرر املـــبـــاشـــر والـــكـــبـــر عىل 
دخل ومصادر عيش ماليني اليمنيني ويف الدول 
املجاورة يف القرن االفريقي واململكة حتى مصر، 
كــمــا انــــه ســيــؤثــر عـــىل مـــمـــرات املـــالحـــة الـــدولـــيـــة يف 
خليج عدن ومضيق باب املندب وصوال اىل قناة 
الـــســـويـــس.. الفـــتـــا اىل ان كــلــفــة مــعــالــجــة االضـــــرار 
الــــبــــيــــئــــيــــة فــــقــــط ســــتــــكــــون بـــــعـــــشـــــرات املــــــلــــــيــــــارات مــن 

الدوالرات وستأخذ عقودا طويلة.
وأضـــــاف "مــنــذ الـــبـــدايـــة كــــان مــوقــفــنــا يف الــحــكــومــة 
واضـــحـــا يف رفــــض تــســيــيــس قــضــيــة الــــخــــزان صــافــر 
بـــصـــفـــتـــه  ســـــيـــــاســـــيـــــة  نـــــــقـــــــاشـــــــات  أي  ادراجـــــــــــــــــــه يف  او 
ــــة إنــــســــانــــيــــة وبــــيــــئــــيــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وطـــالـــبـــنـــا  ــ ــــويـ ــ أولـ
مــــرارا بــالــســمــاح لــخــراء األمـــم املــتــحــدة بــالــوصــول 
اىل الــــــخــــــزان لـــتـــقـــيـــيـــمـــه وتــــفــــريــــغــــه، ودعــــيــــنــــا لــعــقــد 
جـــلـــســـة ملـــجـــلـــس األمـــــــن نـــاقـــشـــت يف فـــــرايـــــر 2020 
لــكــن لـــأســـف رفـــضـــت مــلــيــشــيــا الـــحـــويث هــــذا االمـــر 
ــــلـــــف لـــــالبـــــزاز  ــــنـــــوات واســـــتـــــمـــــرت بــــاســــتــــخــــدام املـ لـــــسـ

السيايس داخليا وامام املجتمع الدويل".
ــــنـــــدا  وقـــــــــــــدم رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــــوزراء الـــــشـــــكـــــر ملــــمــــلــــكــــة هـــــولـ
وقــــيــــادتــــهــــا وجـــــهـــــود املـــجـــتـــمـــع الـــــــــدويل يف مــعــالــجــة 
الــــــــخــــــــزان الــــنــــفــــطــــي صـــــــافـــــــر، وتــــبــــنــــيــــهــــا ملــــــســــــار يـــحـــيـــد 
خــــطــــر الــــــخــــــزان بــــاســــتــــبــــدالــــه بـــنـــاقـــلـــة أخــــــــــرى، وكـــــذا 
اســتــضــافــتــهــا ملـــؤتـــمـــر لــلــمــانــحــني لــتــمــويــل الــخــطــة، 
وكــــــذا جـــهـــود الـــســـفـــر الـــهـــولـــنـــدي يف الــــوصــــول اىل 
اتـــفـــاق لــتــنــفــيــذ الـــخـــطـــة.. مــنــوهــا بــالــعــمــل الـــــدؤوب 
ــــيـــــم لـــــلـــــشـــــؤون اإلنـــــســـــانـــــيـــــة يف الـــيـــمـــن  لـــلـــمـــمـــثـــل املـــــقـ

ديفيد جريسي ملعالجة هذا الخطر الوشيك.
وأعرب عن أمله يف ان يتم تغطية فجوة التمويل 
للمرحلة األوىل، وان تبدأ األمــم املتحدة بتنفيذ 
املــرحــلــة األوىل مـــن الــخــطــة يف الــقــريــب الــعــاجــل، 

قــــبــــل دخـــــــــول مـــــوســـــم الـــــــريـــــــاح واالعــــــــاصــــــــر والــــــــذي 
سيؤثر عىل عمل الشركة املنفذة.. أمال اال تواجه 
هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــة بــــتــــعــــنــــت جــــــديــــــد مـــــــن قـــــبـــــل مـــلـــيـــشـــيـــا 

الحويث كما يحدث منذ سنوات.
بدورها، عرت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون 
الدويل الهولندية عن سعادتها باملشاركة يف هذا 
االجتماع وزيارتها لعدن.. مؤكدة اهتمام بالدها 
بقضية خــزان صافر النفطي استشعارا باملخاطر 
الــكــارثــيــة لــحــدوث أي تــســرب او انــفــجــار للخزان، 
وانـــــهـــــم يــــشــــاطــــرون الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــخـــاوفـــهـــا 
مــــن انـــعـــكـــاســـات ذلـــــك لـــيـــس عــــىل الـــيـــمـــن فــحــســب 
بـــل عـــىل املـــنـــطـــقـــة.. مـــشـــرة اىل اســتــضــافــة هــولــنــدا 
مــع األمـــم املــتــحــدة يف مــايــو املـــايض مــؤتــمــرا لجمع 
الترعات الالزمة وتمويل الخطة التشغيلية ملنع 
الـــتـــهـــديـــد الــــــــذي يـــشـــكـــلـــه خــــــــزان الـــنـــفـــط الــــعــــائــــم يف 

البحر األحمر.
ــــمـــــرار بـــــالدهـــــا يف حــــشــــد الـــجـــهـــود  ــتـ ــ كــــمــــا أكـــــــــدت اسـ
لــتــمــويــل كـــامـــل الـــخـــطـــة وتـــفـــريـــغ وصـــيـــانـــة الـــخـــزان 

النفطي وفق الخطة املعدة من األمم املتحدة.
من جانبه، أكد منسق الشؤون اإلنسانية لأمم 
املـــتـــحـــدة يف الــيــمــن أهــمــيــة هــــذا االجـــتـــمـــاع ومــــا تم 
قــــطــــعــــه مــــــن شــــــــوط مــــهــــم يف مـــــســـــار حــــــل مــشــكــلــة 
خزان صافر النفطي.. منوها بالتعاون القائم مع 
الحكومة اليمنية يف هذا الجانب وثقته يف نجاح 

خطة األمم املتحدة ملنع خطر الخزان النفطي.
شـــــارك يف االجـــتـــمـــاع وزراء الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون 
الــــــــــــــــــدويل واعـــــــــــــــد بـــــــــاذيـــــــــب واملــــــــــيــــــــــاه والــــــبــــــيــــــئــــــة تــــوفــــيــــق 
الــــشــــرجــــبــــي والــــنــــفــــط واملـــــــعـــــــادن ســـعـــيـــد الـــشـــمـــايس 
ــــارثـــــة  ــــاحـ ومـــــــديـــــــر مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء انــــــيــــــس بـ
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األخبار

  |  متابعات
اســـتـــعـــرض املـــجـــلـــس األعــــــىل لــلــطــاقــة يف اجــتــمــاعــه 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الـــــــــوزراء رئـــيـــس املـــجـــلـــس الـــدكـــتـــور 
مــــعــــني عــــبــــداملــــلــــك عــــــــددا مـــــن الــــتــــقــــاريــــر واملــــواضــــيــــع 
املـــــدرجـــــة عـــــىل جــــــــدول اعــــمــــالــــه، ومــــســــتــــوى تــنــفــيــذ 
قــــراراتــــه الــســابــقــة والـــهـــادفـــة اىل مــعــالــجــة أوضــــاع 
الــكــهــربــاء يف الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عـــدن واملــحــافــظــات 

املحررة.
ــــة بـــــشـــــأن  ــــذيــ ــــيــ ــــفــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــلـــــــس اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات الــ ــ ــ ــــجـ ــ وأقــــــــــــــــر املـ
صيانة محطة املنصورة وارتــســيــال، وصـــادق بهذا 
ــــا تـــــم الــــتــــوصــــل الــــيــــه مــع  الــــخــــصــــوص عـــــىل نـــتـــائـــج مـ
الـــشـــركـــة املــصــنــعــة وارتـــســـيـــال لــصــيــانــة املـــحـــطـــة بــمــا 
ــــيـــــة قــــبــــل حـــلـــول  ــــتـــــاجـ يـــمـــكـــن مــــــن رفــــــــع قـــــدرتـــــهـــــا اإلنـ

الصيف القادم للتخفيف من حدة العجز.
ــــقــــــرحــــــات  ونــــــــــاقــــــــــش املـــــــجـــــــلـــــــس األعــــــــــــــــىل لــــــلــــــطــــــاقــــــة مــ
ــــالـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي يف مـــحـــافـــظـــة  تــــولــــيــــد الـــــكـــــهـــــربـــــاء بـ
ــــربـــــاء والــــطــــاقــــة  ــــهـ ــــكـ الـ حــــــضــــــرمــــــوت.. وكـــــلـــــف وزارة 
باالعتماد عىل استشاري تقييم للعروض املقدمة 
ملــحــطــات الــتــوربــيــنــات الـــغـــازيـــة، واحــــاطــــة املــجــلــس 
االعـــــــــــىل لــــلــــطــــاقــــة بــــالــــنــــتــــائــــج يف اطـــــــــــار اســــراتــــيــــجــــيــــة 
املـــجـــلـــس بـــاالعـــتـــمـــاد عــــىل الــــغــــاز الــطــبــيــعــي كـــوقـــود 
ــــتـــــي حـــــضـــــرمـــــوت  ــــطــــــات الــــــكــــــهــــــربــــــاء يف مـــــحـــــافـــــظـ ملــــــحــ

وشبوة.
ووقــــــــــف املــــجــــلــــس األعــــــــــىل لــــلــــطــــاقــــة امــــــــــام مـــشـــاكـــل 
قطاع الكهرباء وسبل املعالجة السريعة لها، بما 
يف ذلــك االستفادة من منحة املشتقات النفطية 
السعودية لتعزيز أداء محطات الكهرباء وتنفيذ 
إصالحات جوهرية يف هذا القطاع، لرفع كفاءة 
تحصيل اإليـــــرادات وتخفيض الــفــاقــد والــحــد من 
الـــــربـــــط الـــــعـــــشـــــوايئ، وصــــيــــانــــة الــــشــــبــــكــــات وتـــأهـــيـــل 

أقر صيانة محطة المنصورة 
المجلس األعلى للطاقة يناقش مقترحات 

توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في حضرموت

تـــفـــقـــد مــــعــــايل الــــدكــــتــــور ســـعـــيـــد الــــشــــمــــايس وزيـــــر  
الــــــنــــــفــــــط واملــــــــــــعــــــــــــادن مــــــنــــــشــــــأة تـــــعـــــبـــــئـــــة املـــــشـــــتـــــقـــــات 
الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة لـــــــشـــــــركـــــــة الـــــــنـــــــفـــــــط الــــيــــمــــنــــيــــة 
بــمــنــطــقــة الــريــقــة بــالــعــاصــمــة املــؤقــتــة عــــدن ، يف 
7 أغـــســـطـــس، وكــــــان يف اســتــقــبــالــه املــــديــــر الـــعـــام 

  .التنفيذي للشركة طارق الوليدي  
واســـتـــمـــع الـــــوزيـــــر مــــن قـــبـــل املـــخـــتـــصـــني إىل شـــرح 
ــــــذي نـــشـــب يف  مـــفـــصـــل حـــــول اســــبــــاب الـــحـــريـــق الـ
أحد منصات التعبئة الشهر املنصرم وعمليات 
اإلصــــــالح الـــتـــي تــمــت والـــخـــطـــة الــعــاجــلــة لــزويــد 
املنشأة بمنظومة أمن وسالمة متكاملة تشمل 
وحدة التعامل مع الحرائق وسالمة العاملني 

يف هذا املنشأة الحيوية.
كـــــــمـــــــا تـــــــــحـــــــــدث املـــــــخـــــــتـــــــصـــــــون عـــــــــــن الـــــــــنـــــــــظـــــــــام اآليل 

واإللكروين الخاص بقياس املشتقات النفطية 
وآلـــــــــيـــــــــة تـــــــطـــــــويـــــــره بــــــمــــــا يـــــســـــهـــــم يف دقــــــــــــة حـــــســـــاب 
كميات الوقود والفوارق التي تطرأ عليها أثناء 
خزنها كما زار الوزير الشمايس وحدة التحكم 
ــــريـــــع تـــــلـــــك املـــــشـــــتـــــقـــــات وتـــعـــبـــئـــتـــهـــا  ــــفـ ــتـ ــ املــــتــــعــــلــــقــــة بـ
والــــــوحــــــدات الـــدقـــيـــقـــة الــــخــــاصــــة بـــكـــل نــــــوع مــنــهــا 
مــــــؤكــــــدا عــــــىل أهــــمــــيــــة الــــصــــيــــانــــة الــــــــدوريــــــــة لـــكـــافـــة 
االنــظــمــة املـــوجـــودة يف املــنــشــأة وتــطــويــر املنصات 
الــــخــــاصــــة بـــــوقـــــوف نـــــاقـــــالت املــــشــــتــــقــــات الــنــفــطــيــة 
وتــــــــطــــــــويــــــــرهــــــــا بـــــــمـــــــا يــــــســــــهــــــم يف ســـــــــرعـــــــــة تــــعــــبــــئــــتــــهــــا 
وسالسة دخولها وخروجها من وإىل املنشأة. 

عىل صعيد متصل قام الوزير الشمايس بزيارة 
إىل منشأة تعبئة الــغــاز املــنــزل بمنطقة الريقة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة املـــؤقـــتـــة عـــــــدن، وكـــــــان يف اســتــقــبــالــه 

املحطات.
وجــدد رئيس الـــوزراء التأكيد عىل تنفيذ البدائل 
الالزمة والحلول املجدية واالسراتيجية للطاقة 
ــــيـــــديـــــة، بــــمــــا يف ذلــــــــك تـــقـــلـــيـــل االعـــــتـــــمـــــاد عــىل  ــــتـــــولـ الـ
وقـــــود الــــديــــزل يف تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، نـــظـــرا لكلفته 

العالية.. موجها وزارة الكهرباء والطاقة بوضع 
خــطــة بــتــوقــيــتــات زمــنــيــة واضـــحـــة ملــعــالــجــة أوضـــاع 
هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي اىل جـــانـــب تــفــعــيــل اعـــمـــال 
ــــعـــــة لـــلـــمـــعـــالـــجـــات  ــــريـ ــــانـــــة واالســــــتــــــجــــــابــــــة الـــــسـ ــيـ ــ الـــــصـ

واستكمال تنفيذ اإلصالحات.

وزير النفط يتفقد منشأتي 
تعبئة المشتقات النفطية 

والغاز المنزلي بعدن
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  |  متابعات
أفـــتـــتـــح وزيــــــــر الـــنـــفـــط والــــــــــــرثوات املـــعـــدنـــيـــة الـــدكـــتـــور 
ســعــيــد ســلــيــمــان الــشــمــايس ومــحــافــظ عـــدن أحــمــد 
حـــامـــد ملـــلـــس، يف 21 نـــوفـــمـــر ، مــحــطــة "الـــعـــمـــاد" 
لتعبئة الــغــاز املــنــزيل املـــســـال، الــواقــعــة يف مديرية 
خور مكسر، البالغة تكلفتها "2" مليون و"500" 
ألــف دوالر، وبطاقة إنتاجية تصل إىل "36" ألف 

اسطوانة يوميًا، بتمويل من القطاع الخاص.
وعــقــب قـــص شــريــط االفــتــتــاح وإزاحـــــة الــســتــار عن 
ــــلـــــوحـــــة الــــتــــعــــريــــفــــيــــة بـــــاملـــــشـــــروع قــــــــام وزيــــــــــر الـــنـــفـــط  الـ
ومــحــافــظ عــــدن، ومــعــهــمــا املـــديـــر الـــعـــام التنفيذي 
لـــشـــركـــتـــي الـــــغـــــاز والــــنــــفــــط بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة املـــهـــنـــدس 
ــــارق الـــولـــيـــدي،  مــحــســن بــــن وهــــيــــط، واملـــهـــنـــدس طــ
بــــــــجــــــــولــــــــة يف أرجــــــــــــــــــــــــاء املــــــــــحــــــــــطــــــــــة، مــــــســــــتــــــمــــــعــــــني مــــن 
مــالــكــهــا املــســتــثــمــر نـــاصـــر أحـــمـــد مــــهــــدي، إىل شـــرح 
عـــــن مــــكــــونــــات أقـــــســـــام املـــحـــطـــة املـــخـــتـــلـــفـــة وطـــاقـــتـــهـــا 
اإلنـــتـــاجـــيـــة، وكــــــذا الــــزامــــهــــا بـــتـــوفـــر الـــخـــدمـــة وفـــق 
معاير الشروط املتبعة من قبل الشركة اليمنية 
لــلــغــاز، بـــاإلضـــافـــة إىل إجـــــــراءات األمــــن والــســالمــة 
ـــــعــــــربــــــًا عــــــــن شـــــــكـــــــره وتــــــــقــــــــديــــــــره لــــكــــافــــة  ــــاملــــــحــــــطــــــة، مـ بــ
الـــجـــهـــات املــعــنــيــة عــــىل تـــوفـــر الـــتـــســـهـــيـــالت الـــالزمـــة 
إلنـــشـــاء وتــشــغــيــل املــحــطــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاج الــســوق 

املحلية من الغاز املنزيل.
وأشـــــــــاد الــــشــــمــــايس وملــــلــــس بـــمـــســـتـــوى الـــتـــجـــهـــيـــزات 
تــــوفــــر  ــــاملـــــحـــــطـــــة، والـــــــتـــــــي ســــتــــعــــمــــل عـــــــىل  بـ واآلالت 
احــــــتــــــيــــــاجــــــات املـــــــواطـــــــنـــــــني يف مــــــديــــــريــــــة خــــــــــور مـــكـــســـر 

واملديريات املجاورة من مادة الغاز املنزيل.
ــــــل املــــحــــافــــظــــة  ـــيـ ــ وخـــــــــــــالل االفــــــــتــــــــتــــــــاح، وبــــــحــــــضــــــور وكــ

لشؤون النفط والغاز الدكتور رشاد شائع، ومدير 
عــــام مـــديـــريـــة خــــور مــكــســر، عـــــواس الــــزهــــري، دعــا 
محافظ عــدن رجــال املــال واألعــمــال واملستثمرين 
يف مـــخـــتـــلـــف املـــــــجـــــــاالت الــــتــــنــــمــــيــــة بــــاملــــحــــافــــظــــة وبـــمـــا 
ــــاع الــــعــــام  ــــقـــــطـ ــــامـــــل بــــــني الـ ــــكـ ــــتـ ــــراكــــــة والـ يــــحــــقــــق الــــــشــ
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص واملـــســـاهـــمـــة الــفــاعــلــة يف تــقــديــم 
وتــوســيــع املــشــاريــع الــخــدمــيــة والــتــنــمــويــة بــمــا يدفع 

بعجلة التنمية ودعم االقتصاد الوطني.
وأبــــــــدى املـــحـــافـــظ ملـــلـــس اســــتــــعــــداد قــــيــــادة الــســلــطــة 

التي  التسهيالت  املحلية بمحافظة عــدن لتقديم 
تشجع االستثمار يف مختلف مديريات املحافظة.

شـــــــــارك يف حـــــضـــــور افــــتــــتــــاح املــــحــــطــــة مـــــديـــــرا مــكــتــب 
الــــشــــركــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــــلــــغــــاز، ومــــنــــشــــاة الـــــغـــــاز بـــعـــدن 
املــهــنــدس نـــضـــال بـــن هـــامـــل، ومـــــراد شـــيـــخ، وقــائــد 
بـــــــعـــــــدن،  األرايض  بــــــمــــــشــــــكــــــالت  الــــــــتــــــــدخــــــــل  وحــــــــــــــــدة 
ــــيـــــب كــــــمــــــال الـــــــحـــــــاملـــــــي، ومــــــــديــــــــر عــــــــــام تـــشـــجـــيـــع  ــــقـ ــــنـ الـ
ــــافـــــســـــة وحـــــمـــــايـــــة املــــســــتــــهــــلــــك بـــــــــــــــوزارة الــــصــــنــــاعــــة  ــــنـ املـ

والتجارة فضل صويلح.

وزير النفط ومحافظ عدن يفتتحان 
محطة "العماد" لتعبئة اسطوانات 

الغاز المنزلي بمديرية خور مكسر

نــضــال بــن هــامــل مــديــر املكتب التنسيقي لشركة الغاز 
وكذا مراد شيخ مدير منشأة الغاز املنزيل. حيث طاف 
بمرافق املنشأة واستمع مــن قبل املختصني إىل خطة 
تــطــويــرهــا والـــــدراســـــات الــحــديــثــة لــتــوســعــتــهــا  وتــحــديــث 

نظام األمن والسالمة فيها.
وأكـــد الــوزيــر عــىل ضــــرورة اإلســــراع يف تــطــويــر منظومة 
األمن والسالمة بما يسهم يف الحفاظ عىل العاملني 
فــــيــــهــــا لــــكــــونــــهــــا مــــنــــطــــقــــة مـــــحـــــاطـــــة بــــــخــــــزانــــــات املــــشــــتــــقــــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة، األمـــــــــر الـــــــــذي يـــتـــطـــلـــب تـــــوفـــــر تــــلــــك املـــنـــظـــومـــة 

بصورة عاجلة. 
ــــمـــــايس بـــعـــمـــلـــيـــة اســـــتـــــقـــــرار تـــمـــويـــن  وأشــــــــــــاد الـــــــوزيـــــــر الـــــشـ
الـــســـوق املــحــلــيــة بـــالـــغـــاز املــــنــــزيل، مـــشـــددًا عـــىل ضــــرورة 
ــــيـــــة الــــــتــــــمــــــويــــــن بـــــــــصـــــــــورة مـــنـــتـــظـــمـــة  ــــلـ االســـــــــتـــــــــمـــــــــرار يف عـــــمـ
وتــــزويــــد املـــنـــشـــأة بـــالـــكـــمـــيـــات املـــطـــلـــوبـــة مــــن مــــــادة الـــغـــاز 
كونها واحــدة من املشتقات النفطية التي تهم حياة 

املواطنني.
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األخبار

  |  متابعات
اعـــتـــمـــد مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء يف اجـــتـــمـــاعـــه بــالــعــاصــمــة 
ــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــدكــــتــــور  املــــؤقــــتــــة عـــــــــدن، بــــرئــــاســــة رئـ
مــعــني عــبــداملــلــك، عـــددا مــن اإلجـــــراءات والــرامــج 
الــتــنــفــيــذيــة الــخــاصــة بـــإعـــادة بــنــاء الــخــطــط الـــوزاريـــة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع املــــتــــغــــرات الــــجــــديــــدة يف ضــــــوء قـــــرار 
ــنــــيــــف مــــيــــلــــشــــيــــات  ــــلـــــس الـــــــــدفـــــــــاع الــــــوطــــــنــــــي بــــتــــصــ مـــــجـ

الحويث االنقالبية جماعة إرهابية.
وتتضمن اإلجراءات والرامج التنفيذية الجديدة 
إعــــادة بــنــاء الــخــطــط الـــوزاريـــة بــمــا يلبي احتياجات 
املــــرحــــلــــة واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
واألمنية واالقتصادية واإلنسانية وفقا للتطورات 
األخـــــــرة، مـــع مــــراعــــاة االســـتـــمـــرار يف تــنــفــيــذ مــســار 
اإلصالحات وتحسني مستوى الخدمات املقدمة 

للمواطنني.
وأقر املجلس بناءا عىل توجيهات رئيس مجلس 
الـــقـــيـــادة الــــرئــــايس اعـــــــداد اســـراتـــيـــجـــيـــة وفـــــق آلـــيـــات 
مــدروســة تضمن عــدم تــأثــر قـــرار تصنيف مليشيا 
الـــــحـــــويث جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة عـــــىل الــــنــــشــــاط الـــتـــجـــاري 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـــوطـــنـــي وســـالســـة تـــدفـــق املــــواد 
ــــلــــــع الــــــغــــــذائــــــيــــــة، بـــــمـــــا يـــــحـــــافـــــظ عـــــــىل مـــعـــيـــشـــة  والــــــســ
ــــيــــــطــــــرة املــــلــــيــــشــــيــــا  ــــاطــــــق ســ ــــنــ وحــــــــيــــــــاة املـــــــواطـــــــنـــــــني يف مــ

اإلرهابية.
وأكد مجلس الوزراء عىل ما جاء يف كلمة رئيس 
مجلس القيادة الرئايس الدكتور رشاد العليمي، 
امام مؤتمر القمة العربية بالجزائر، وما تضمنته 
مــــن تـــوجـــهـــات ورؤيـــــــة واضــــحــــة حـــــول الــــســــالم ومـــا 
قـــــدمـــــه املــــجــــلــــس والــــحــــكــــومــــة مــــــن اجـــــــل تـــحـــقـــيـــقـــه، 
كـــــامـــــل  عــــــــــــــريب  تـــــصـــــنـــــيـــــف  إضــــــــــافــــــــــة اىل دعــــــــــوتــــــــــه إىل 
ملــلــيــشــيــات الــــحــــويث االنـــقـــالبـــيـــة كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 
دعـــمـــًا لــــقــــرار مــجــلــس الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي وبــــنــــاء عــىل 
ــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة،  ــــعــ ــــامــ ــــجــ ــــلـــــس الــ ــــائــــــق وقــــــــــــــــرار مـــــجـ ــــقــ ــــحــ الــ
ومـــــوقـــــف الـــيـــمـــن مـــــن الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة والــــحــــرص 
عىل تعزيز مكانة جامعة الــدول العربية كمظلة 
ــيـــــق الــــــجــــــهــــــود حــــفــــاظــــًا  ــ ــنـــــسـ ــ ــــكــــــل الــــــــعــــــــرب وتـ وبـــــــيـــــــت لــ
عــــىل مـــصـــالـــح االمــــــة الـــعـــربـــيـــة وازدهــــــارهــــــا، وامــنــهــا 

القومي.
ووجـــــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بـــالـــبـــدء الــــفــــوري يف تنفيذ 
الـــخـــطـــط الــــــوزاريــــــة املــــقــــرة وفــــــق مـــتـــطـــلـــبـــات املـــرحـــلـــة 
ــنــــــايئ يف هــــــذه  ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــهـــــد اســ ــــــل بـــــجـ ــــمـ ــ ــــعـ ــ الــــــــجــــــــديــــــــدة، والـ
الــــــــظــــــــروف الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، والــــــركــــــيــــــز عـــــــىل اســــتــــكــــمــــال 
استعادة الدولة وانهاء االنقالب الحويث املدعوم 
إيرانيا، بجانب تطبيع األوضاع يف املناطق املحررة 
وتـــحـــســـني الــــخــــدمــــات األســـــاســـــيـــــة.. مـــــؤكـــــدا اهــمــيــة 
استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خالل هذه 
املرحلة وإعــادة ترتيب األولويات بما ينسجم مع 
االحتياجات امللحة والطارئة، والعمل وفق رؤية 
مــخــتــلــفــة تــرتــقــي اىل مــســتــوى اآلمــــــال والــتــطــلــعــات 

الشعبية.

وأحاط الدكتور معني عبدامللك، أعضاء املجلس 
بـــــــــآخـــــــــر املــــــــســــــــتــــــــجــــــــدات الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة واالقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
واألمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، ورؤيـــــــة الـــحـــكـــومـــة تــنــفــيــذا 
لتوجيهات مجلس الــقــيــادة الــرئــايس يف التعاطي 
معها.. الفتا اىل نتائج اجتماعه مع بعثة االتحاد 
األورويب  االتــــــحــــــاد  دول  عـــــــدد  وســــــفــــــراء  األورويب 
املــعــتــمــديــن لــــدى الــيــمــن، والــــرؤيــــة الـــواضـــحـــة الــتــي 
بــــــاتــــــت لـــــــــدى املــــجــــتــــمــــع الــــــــــــــدويل يف تــــعــــنــــت مـــلـــيـــشـــيـــا 
ــــهـــــدنـــــة  ــــد الـ ــــديــ ــــمــ ــــكــــــل جـــــــهـــــــود تــ ـــا لــ ــ ــــهــ ــ الــــــــحــــــــويث ورفـــــــضـ

اإلنسانية والحل السيايس.
وأشار رئيس الــوزراء اىل موقف الحكومة الثابت 
من جهود السالم تحت سقف مرجعيات الحل 
الــســيــايس الـــثـــالث املـــتـــوافـــق عــلــيــهــا مــحــلــيــا واملـــؤيـــدة 
دولــــيــــا، وحـــرصـــهـــا عــــىل تـــجـــديـــد الـــهـــدنـــة واملـــوافـــقـــة 
عــــــــىل مـــــــقـــــــرح املـــــــبـــــــعـــــــوث االمــــــــــمــــــــــي، والــــــــــــــــذي قــــوبــــل 
برفض مــن مليشيا الــحــويث اإلرهــابــيــة واستهداف 
ملينايئ الضبة والنشيمة يف محافظتي حضرموت 
وشبوة.. مؤكدا ان تهديداتها املستمرة للمنشآت 
ــــيـــــة والـــــبـــــنـــــى الــــتــــحــــتــــيــــة املــــدنــــيــــة  ــنـ ــ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــوطـ
يف الــــيــــمــــن ودول الــــــجــــــوار ســـيـــتـــم الــــتــــعــــامــــل مــعــهــا 
بحزم لحماية مــقــدرات الشعب اليمني واملالحة 
الــــــدولــــــيــــــة، واســــــتــــــقــــــرار الـــــطـــــاقـــــة الــــــعــــــاملــــــي.. مــــجــــددا 
الــــــــــدعــــــــــوة لــــلــــمــــجــــتــــمــــع الـــــــــــــــــدويل اىل مــــــنــــــع تــــــدخــــــالت 
الــــــنــــــظــــــام اإليـــــــــــــــــراين يف شــــــــــــؤون الـــــيـــــمـــــن الـــــداخـــــلـــــيـــــة، 
ــــه بــتــطــبــيــق الــــــقــــــرارات الــــدولــــيــــة بـــحـــظـــر مــنــح  ــــزامــ والــ
مليشياتها اإلرهــابــيــة يف اليمن الــســالح، ودعمها 

باملال واالعالم.
واطــلــع مجلس الــــوزراء عــىل تــقــاريــر مــن الــــوزارات 
املـــــخـــــتـــــصـــــة حــــــــــــول الــــــــخــــــــطــــــــوات الــــــــتــــــــي تـــــــــم تــــنــــفــــيــــذهــــا 
ــــالــــــح  ــــعــــــب الـــــيـــــمـــــنـــــي واملــــــصــ لـــــحـــــمـــــايـــــة مــــــــــقــــــــــدرات الــــــشــ
االقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، والــخــطــط املــعــدة لـــردع أي 
تهديدات إرهابية حوثية.. وأكــد بهذا الخصوص 
الــــــــحــــــــرص عــــــــىل الــــتــــنــــســــيــــق مــــــــع شــــــــركــــــــاء الـــــيـــــمـــــن يف 

مكافحة اإلرهـــاب لتنفيذ كــل اإلجــــراءات الرامية 
لحماية املالحة الدولية.

واســـتـــعـــرض مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــتـــقـــريـــر املــــقــــدم مــن 
وزيـــر الــدفــاع حـــول مــســتــجــدات األوضــــاع امليدانية 
ــــــال ضــــــــد مـــلـــيـــشـــيـــا  ــتـ ــ ــ ــــقـ ــ ــــهــــــات الـ ــبــ ــ ــــريــــــة يف جــ ــــكــ ــــعــــــســ والــ
الــــحــــويث اإلرهــــابــــيــــة، والـــجـــاهـــزيـــة الـــعـــالـــيـــة لــلــقــوات 
املسلحة واالمن وبالتفاف شعبي واسع لردع أي 
اعـــــتـــــداءات مـــن قــبــل املــلــيــشــيــا، إضـــافـــة اىل حــمــايــة 
املــــنــــشــــآت الــــحــــيــــويــــة والــــبــــنــــى الــــتــــحــــتــــيــــة.. مـــــشـــــرا اىل 
التنسيق القائم يف هــذا الجانب مــع دول تحالف 
دعم الشرعية بقيادة اململكة العربية السعودية 

ودولة االمارات العربية املتحدة.
ــــيـــــة لــــلــــقــــوات  وأشـــــــــــــاد املـــــجـــــلـــــس، بـــــالـــــجـــــاهـــــزيـــــة الـــــعـــــالـ
املسلحة واالمــن والشعب اليمني عىل استكمال 
اســــــــتــــــــعــــــــادة الــــــــــدولــــــــــة وانــــــــــهــــــــــاء االنــــــــــقــــــــــالب الـــــــحـــــــويث، 
والـــــوقـــــوف ســـــدا مــنــيــعــا امــــــام أوهـــــــام هـــــذه املــلــيــشــيــا 
ــــا يف طــــــــهــــــــران.. مــــــؤكــــــدا دعــــم  ــــهـ ــيـ ــ ــــمـ اإلرهــــــابــــــيــــــة وداعـ
الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــــكـــــــامـــــــل لـــــــلـــــــقـــــــوات املـــــســـــلـــــحـــــة واالمــــــــــــن 
ــــــة ورجـــــــــــــــــــــــال الــــــــقــــــــبــــــــائــــــــل بــــكــــل  ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــعـ ــ ــــــشـ واملــــــــــــقــــــــــــاومــــــــــــة الـ
االمــكــانــات املتاحة للقيام بــدورهــم ومهامهم من 
اجل حماية الوطن واملواطنني واملصالح الحيوية 

واستكمال انهاء االنقالب.
واســـتـــمـــع مــجــلــس الــــــــــوزراء، اىل احــــاطــــة مــــن وزيــــر 
الـــنـــفـــط واملــــــعــــــادن، حــــــول الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
الـــقـــطـــاع بــســبــب الـــتـــهـــديـــدات اإلرهــــابــــيــــة الــحــوثــيــة، 
وآلـــــــيـــــــات الــــتــــعــــامــــل مـــــعـــــهـــــا.. الفـــــتـــــا اىل ان الــــــــــــوزارة 
قامت بالتنسيق مع الشركات العاملة لالستمرار 
يف اعـــمـــالـــهـــا، وان خــلــيــة االزمــــــة يف الــــــــوزارة تعمل 
بشكل مستمر التخاذ التدابر الالزمة يف القطاع 
النفطي، وهناك تواصل مع الشركات والشركاء 
ــــيــــــني والــــــــــدولــــــــــيــــــــــني، لــــــضــــــمــــــان اســــــــتــــــــمــــــــرار ســـر  ــلــ ــ املــــــحــ

العمل.

مجلس الوزراء يعتمد عددًا من اإلجراءات إلعادة بناء 
الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة
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  |  متابعات:
عقد بديوان عام وزارة النفط واملعادن بالعاصمة 
املؤقتة عدن اجتماعا للجنة املشتقات النفطية ، 
يف 4 أغسطس ، برئاسة الدكتور سعيد الشمايس 
ــــعــــــادن ضــــم كــــال مــــن املــــديــــر الـــعـــام  وزيـــــــر الـــنـــفـــط واملــ
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة مـــــصـــــايف عــــــــدن أحـــــمـــــد مــســعــد 
واملـــــديـــــر الــــعــــام الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــنـــفـــط الــيــمــنــيــة 
طــارق  الوليدي وكــذا مدير بنك كاك بنك حاشد 
الهمداين وعر االتصال املريئ عبداهلل مثنى مدير 

املكتب الفني للجنة االقتصادية.
نـــاقـــش االجـــتـــمـــاع عـــــددا مـــن املـــوضـــوعـــات املتعلقة 
ــــقـــــات الــــنــــفــــطــــيــــة يف الـــــــســـــــوق املـــحـــلـــيـــة  ــتـ ــ ــتـــــوفـــــر املـــــشـ ــ بـ
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تــــــواجــــــه املـــــــــورديـــــــــن، وكــــــــــذا دور 
شــــركــــة الــــنــــفــــط الـــيـــمـــنـــيـــة وشـــــركـــــة مــــصــــايف عـــــــدن يف 
عملية استقرار التموين لكافة املحافظات املحررة.

وتــحــدث الــوزيــر عــن إعـــادة النظر يف اآللــيــة املتبعة 
ــــتـــــي  ــــيـــــة االســــــــــــتــــــــــــراد وجــــــــــوانــــــــــب الـــــــقـــــــصـــــــور الـ ــــلـ يف عـــــمـ
تـــشـــوبـــهـــا وأبـــــــــرز املــــشــــكــــالت الــــتــــي حــــدثــــت يف املـــــايض 
وكيفية التغلب عليها يف القريب العاجل، مبدئيا 
استعداد الوزارة لتحمل الدور الرقايب واملحاسبي 
مـــــن أجــــــل وصـــــــول كــــافــــة الــــخــــدمــــات الــــتــــي تــقــدمــهــا 

شركتي املصايف والنفط اليمنية للمواطنني.
وأكــــد الــشــمــايس أن الــقــيــادة الــســيــاســيــة تــتــابــع عن 
كـــثـــب الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الــــقــــطــــاع الـــنـــفـــطـــي، 
مشرا إىل  أن املشكالت اذا لم تقدم لها الحلول 

الواقعية الــيــوم فإنها ستكون مستمرة مــع كافة 
الجهات ذات العالقة، األمر الذي ينعكس سلبا 
عىل حياة املواطنني، مقدما رؤية متجددة لعودة 
الــــــدور الــــريــــادي ملــيــنــاء عــــدن وشـــركـــة مـــصـــايف عــدن 
مـــن خــــالل إقـــبـــال املــــورديــــن لــــزيــــادة كــمــيــة اســـتـــراد 

املشتقات النفطية للمناطق املحررة.
وفـــيـــمـــا مــــا يــتــصــل بـــالـــعـــالقـــة بــــني اســــتــــقــــرار الــعــمــلــة 
املــــحــــلــــيــــة وأســـــــعـــــــار الــــــصــــــرف وكــــــــــذا اســــــعــــــار الــــســــوق 
الـــعـــاملـــيـــة لــلــنــفــط أكـــــد الــــدكــــتــــور الـــشـــمـــايس ضـــــرورة 
تــكــاتــف الــتــجــار مـــع الــبــنــوك املــحــلــيــة وســـرعـــة انــجــاز 
املعامالت البنكية واملــصــارفــة بما يسهم يف توفر 
العملة الصعبة وزيــادة كمية التوريد النفطي يف 

السوق املحلية.
وُقـــدمـــت يف االجـــتـــمـــاع مــقــرحــات لـــتـــوازن الــتــوريــد 
بـــــــــــني مـــــــيـــــــنـــــــاء عــــــــــــــدن والـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــدة وتـــــــقـــــــنـــــــني دخـــــــــــول 
الــكــمــيــات الــيــهــمــا وإدراج الــتــقــاريــر املــتــعــلــقــة بــذلــك 
لــــأمــــم املــــتــــحــــدة وتــــحــــديــــد فـــــــرة مــــزمــــنــــة ال تـــتـــجـــاوز 
عشرة أيام الستيعاب كافة الحلول التي وضعت 
ــــربـــــة اآللــــــيــــــة املـــــتـــــجـــــددة بــــعــــد أن  يف االجـــــتـــــمـــــاع وتـــــجـ
يعقد اجتماع آخر يضم ممثال عن شركة مصايف 
عـــدن وشـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة ومــــــوردي املــشــتــقــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة لـــتـــوحـــيـــد كـــــل الــــجــــهــــود بـــمـــا يــــخــــدم كـــافـــة 

املواطنني يف جميع املحافظات.

  |  متابعات:

 قــام معايل وزيــر النفط واملــعــادن الــدكــتــور سعيد 
الــــعــــامــــة  اإلدارة  إىل  تــــفــــقــــديــــة  بــــــــزيــــــــارة  الــــــشــــــمــــــايس 
لشركة النفط اليمنية بالعاصمة املؤقتة عدن،يف 
3 أغــــــســــــطــــــس ،حـــــــيـــــــث كـــــــــــان يف اســـــتـــــقـــــبـــــالـــــه طـــــــــارق 

عبداهلل منصور املدير العام التنفيذي للشركة.

ويف مستهل الــلــقــاء رحـــب املــديــر الــعــام التنفيذي 
لــــــشــــــركــــــة الــــــنــــــفــــــط الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة بــــــمــــــعــــــايل وزيــــــــــــــر الــــنــــفــــط 
واملــــعــــادن الـــدكـــتـــور ســعــيــد الــشــمــايس مــبــاركــا نيله 
ثــــقــــة الـــــقـــــيـــــادة الــــســــيــــاســــيــــة وتـــعـــيـــيـــنـــه وزيـــــــــــرا لــلــنــفــط 

واملعادن.
واطـــــلـــــع املــــهــــنــــدس طــــــــارق عـــــبـــــداهلل مــــنــــصــــور مـــعـــايل 
وزيـــــــــــــــــــر الــــــــنــــــــفــــــــط واملـــــــــــــــعـــــــــــــــادن عــــــــــــىل ســــــــــــر الــــــــعــــــــمــــــــل يف 

اإلدارة الـــعـــامـــة لــشــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة وفــروعــهــا 
بـــــــاملـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات مــــــــــؤكــــــــــدا تـــــــمـــــــويـــــــن الــــــــــســــــــــوق املــــحــــلــــيــــة 
باملشتقات النفطية لتغطية احتياجات املواطنني.
مــــــن جــــانــــبــــه أشــــــــــاد مـــــعـــــايل وزيــــــــــر الــــنــــفــــط واملــــــعــــــادن 
بــــجــــهــــود املـــــديـــــر الـــــعـــــام الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة الـــنـــفـــط 
عـــىل  مـــــــشـــــــددا  الـــــشـــــركـــــة  فـــــــــــروع  الــــيــــمــــنــــيــــة وإدارات 
ضـــــــرورة اســــتــــقــــرار األوضـــــــــاع الــتــمــويــنــيــة يف الـــســـوق 

املحلية للوقود.
وأكــد الشمايس وقــوف وزارة النفط واملــعــادن إىل 
جــانــب قــيــادة شــركــة الــنــفــط اليمنية والــعــمــل عىل 
تـــذلـــيـــل الــــصــــعــــوبــــات والــــعــــقــــبــــات الســــتــــعــــادة الــــــدور 
الــــــريــــــادي لـــلـــشـــركـــة بـــــإشـــــراف مــــن مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
ــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــــدكـــــتـــــور مــعــني  الــــــرئــــــايس ودولــــــــــة رئـ

عبدامللك.
حــضــر الــلــقــاء الــدكــتــور صــالــح الــجــريــري مــديــر عــام 
شــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة فـــرع عـــدن والـــدكـــتـــور خــالــد 
الــعــكــري مــديــر فـــرع الــشــركــة بــســاحــل حضرموت 
وعــدد من مــدراء الــدوائــر بـــاإلدارة العامة لشركة 

النفط اليمنية.

وزير النفط يشدد على استقرار السوق 
المحلية من المشتقات النفطية

 الشماسي يطلع على سير العمل 
باإلدارة العامة لشركة النفط 
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األخبار

  |  سبأ- عدن:

استعرض مجلس الوزراء يف اجتماعه بالعاصمة 
املؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، عــددا من املواضيع واملستجدات عىل 
ضـــــوء الــــتــــطــــورات األخـــــــرة يف عـــــدد مــــن الـــجـــوانـــب 
ويف مــقــدمــتــهــا األوضــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــيــشــيــة 
والــخــدمــيــة والــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة، واتـــخـــذ عـــددا 

من القرارات واإلجراءات يف هذا الشأن.
وتــــــــــــــدارس املــــجــــلــــس بــــشــــكــــل مـــســـتـــفـــيـــض مـــســـتـــوى 
اإلجــــــــــــــــــراءات املـــــتـــــخـــــذة لــــتــــأمــــني املـــــصـــــالـــــح الـــحـــيـــويـــة 
واملــنــشــآت االقــتــصــاديــة مــن الــتــهــديــدات اإلرهــابــيــة 
ــــيـــــة واســــتــــقــــرار  الــــحــــوثــــيــــة، وحــــمــــايــــة املـــــالحـــــة الـــــدولـ
ــــاملــــــي، مــــنــــوهــــا بـــالـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون  ــــعــ الـــــطـــــاقـــــة الــ
الــــكــــامــــل عـــــىل املــــســــتــــوى املــــــركــــــزي واملـــــحـــــي يف هــــذا 

الجانب.
واستمع مجلس الوزراء من وزير النفط واملعادن 
اىل تقرير حــول جــهــود الــــوزارة والتنسيق القائم 
مع الجهات األمنية والعسكرية لتأمني املنشآت 
ــــمــــــرار اعــــــمــــــال االنـــــــتـــــــاج والــــتــــحــــديــــات  ــــتــ وضــــــمــــــان اســ
الـــقـــائـــمـــة وآلــــيــــات تــــجــــاوزهــــا.. مـــشـــرًا إىل الــتــفــاهــم 
ــــة لــضــمــان  ــــتــــــاج واملــــــالحــ املـــســـتـــمـــر مـــــع شـــــركـــــات اإلنــ

تجاوز أي عوائق ومعالجتها أوال بأول.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء املجلس بالتحركات 
ــــمــــــي والـــــــــــــدويل  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــــوى اإلقــ ــتـ ــ ــ ــــــسـ الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة عــــــــىل املـ
إلســـنـــاد جـــهـــودهـــا يف مـــواجـــهـــة الــتــصــعــيــد الــحــويث 
الـــــجـــــديـــــد ورفـــــــــــض تـــــجـــــديـــــد الـــــهـــــدنـــــة ومــــمــــارســــاتــــهــــا 
الــتــي تــثــر الــعــنــف والـــتـــوتـــر والـــفـــوىض يف املــنــطــقــة، 
ــــا حــــفــــاًظــــا عـــــىل األمــــــــن والــــســــلــــم اإلقـــلـــيـــمـــي  ــــهــ وردعــ
والـــــــــــــــــدويل.. الفـــــتـــــا اىل ان الــــــســــــالم لــــــن يـــتـــحـــقـــق يف 
اليمن طاملا وايران مصرة عىل سلوكها العدواين 

مجلس الوزراء يستعرض مستجدات 
األوضاع االقتصادية والمعيشية 

والخدمية والعسكرية واألمنية

واالبـــــــــــــزازي ضـــــد الــــعــــالــــم عـــــر ادواتــــــهــــــا الــتــخــريــبــيــة 
ممثلة يف مليشيا الحويث.

وأشـــار الــدكــتــور معني عبدامللك إىل أن استكمال 
استعادة الدولة وانهاء االنقالب هدف ال رجعة 
عــــنــــه، وأن الــــــوصــــــول إىل هـــــــذا الـــــهـــــدف ســيــتــحــقــق 
بكل األساليب املتاحة واملمكنة.. مؤكدًا أن لجوء 
مليشيا الــحــويث إىل استهداف املدنيني واستمرار 
حـــصـــارهـــا عــــىل املــــــدن وخــــاصــــة تـــعـــز والـــتـــنـــصـــل مــن 
كل الزاماتها بموجب الهدنة اإلنسانية ورفض 
تــجــديــدهــا هـــو الـــوجـــه الــحــقــيــقــي لـــهـــذه املــلــيــشــيــات 
االجـــرامـــيـــة ومـــمـــارســـاتـــهـــا اإلرهـــابـــيـــة ضـــد الــشــعــب 
اليمني منذ انقالبها عىل السلطة الشرعية أواخر 

العام 2014م.
وأوضــــــــــــــــــــح أن الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة تــــــعــــــمــــــل بــــــــــالــــــــــتــــــــــوازي مــــع 
مــــعــــركــــتــــهــــا ضــــــد االنـــــــقـــــــالب الــــــحــــــويث عــــــىل تــحــســني 
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات األســـــــــاســـــــــيـــــــــة وتــــــطــــــبــــــيــــــع األوضــــــــــــــــــــــــاع يف 
ــــة عـــــــــدن واملــــــحــــــافــــــظــــــات املــــــحــــــررة  ــتــ ــ ــــؤقــ الـــــعـــــاصـــــمـــــة املــ
باعتبار ذلك احد العوامل نحو تسريع استكمال 

استعادة الدولة.
واســـــتـــــمـــــع مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء مــــــن وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع ، 
إىل تـــقـــريـــر حــــــول مـــســـتـــجـــدات األوضــــــــــاع املـــيـــدانـــيـــة 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة يف جـــــبـــــهـــــات الــــــقــــــتــــــال ضــــــــد مـــلـــيـــشـــيـــا 
ــــيـــــة، وجـــــوانـــــب الــتــنــســيــق الــقــائــمــة  ــــابـ الــــحــــويث اإلرهـ
مع تحالف دعم الشرعية بقيادة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
ــــــوي الـــصـــادق  ــــــدور األخـ وحـــيـــا املـــجـــلـــس اســـتـــمـــرار الـ
لتحالف دعــم الشرعية يف دعــم الشعب اليمني 
يف معركة العرب املصرية ضد املشروع اإليراين 
ووكالئه من مليشيات الحويث اإلرهابية.. منوها 
بــــــصــــــمــــــود وبـــــــســـــــالـــــــة مــــنــــتــــســــبــــي الــــــــــقــــــــــوات املــــســــلــــحــــة 
واالمــــــــــــــن واملـــــــقـــــــاومـــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة ورجــــــــــــــال الــــقــــبــــائــــل 
والشعب اليمني يف الوقوف ضد مليشيا الحويث 

ومـــشـــروعـــهـــا الـــتـــخـــريـــبـــي والـــعـــنـــصـــري والــــتــــدمــــري. 
وشــــــــــــدد عـــــــىل أن املــــــعــــــركــــــة ضـــــــد مــــلــــيــــشــــيــــا الـــــحـــــويث 
االنــــقــــالبــــيــــة مـــصـــريـــة ووجــــــوديــــــة وال مــــجــــال أمـــــام 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي اال االنــــتــــصــــار فــــيــــهــــا.. مـــــؤكـــــدا ان 
ــــكـــــومـــــة تـــــضـــــع يف أوىل أولــــــويــــــاتــــــهــــــا دعـــــــــم هـــــذه  الـــــحـ
املعركة حتى استكمال انهاء االنقالب واستعادة 

الدولة.
ــــقـــــدم مــن  ونـــــاقـــــش مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، املــــــشــــــروع املـ
انـــــشـــــاء  بــــــشــــــأن عـــــقـــــد  الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــــتـــــــجـــــــارة  وزارة 
وتشغيل املنطقة الصناعية "الــعــلــم" مــع شركة 
عدن لتطوير املناطق الصناعية املحدودة.. وكلف 
ــــارة واملــــالــــيــــة  ــتــــــجــ ــ لـــجـــنـــة مــــــن وزارات الــــصــــنــــاعــــة والــ
والــشــؤون القانونية ووزيـــر الــدولــة محافظ عدن 
وامني عام مجلس الوزراء الستيعاب املالحظات 
النهائية الستكمال عقود انشاء وتطوير املنطقة 

الصناعية بالعلم.
ــــتـــــجـــــارة  ــــلـــــس، عــــــىل وزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـ وأكــــــــــد املـــــجـ
ووزيـــــــــر الـــــدولـــــة مـــحـــافـــظ عــــــدن االشــــــــــراف والـــتـــأكـــد 
من الزام الشركة املطورة.. مشددا عىل ان ملف 
تطوير املناطق الصناعية يف عــدد من املحافظات 
بــــــالــــــشــــــراكــــــة مــــــــع الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص اولـــــــــويـــــــــة امــــــــام 
الــــحــــكــــومــــة خــــــــالل الــــــفــــــرة الـــــقـــــادمـــــة لــــخــــلــــق فــــرص 

عمل وزيادة الناتج القومي.
واطلع مجلس الـــوزراء عىل مشروع قــرار رئيس 
الوزراء بشأن تنظيم وحدة االستجابة اإلنسانية 
لــــجــــنــــة مــــــــن وزارات  لــــــلــــــنــــــزوح الـــــــــــداخـــــــــــي.. وكــــــلــــــف 
املـــحـــلـــيـــة  واإلدارة  الــــــــــــدويل  والــــــتــــــعــــــاون  الــــتــــخــــطــــيــــط 
والــشــؤون االجتماعية والعمل والصحة العامة 
والـــســـكـــان والــــشــــؤون الــقــانــونــيــة لـــدراســـة مــشــروع 
القرار ومراجعته والرفع إىل املجلس للمناقشة 

واتخاذ ما يلزم.
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  |  سبأ- عدن:

أصدر رئيس مجلس الــوزراء الدكتور معني عبدامللك 
سعيد قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة 
ــــرار رقــــــم 52  ــــقــ لــــلــــدولــــة لـــلـــســـنـــة املــــالــــيــــة 2023. وقــــــى الــ
لــســنــة 2022 بــتــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا لـــلـــمـــوازنـــات الــعــامــة 
)لــجــنــة االقـــتـــصـــاد الـــكـــي( لــلــســنــة املـــالـــيـــة 2023، وذلـــك 
ـــــداد املـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة وســـقـــوفـــهـــا الــتــأشــريــة  إلعــ
عىل املستويني املــركــزي واملــحــي، والــوحــدات املستقلة 
واملــلــحــقــة والـــصـــنـــاديـــق الـــخـــاصـــة، يف ضــــوء الــســيــاســات 
االقتصادية واملالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع 
تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار االقـــتـــصـــادي، واالســـتـــدامـــة املــالــيــة، 
وتوجيهات مجلس القيادة الرئايس، وخطط وبرامج 

الحكومة.
وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها 
واخــتــصــاصــاتــهــا وصـــالحـــيـــاتـــهـــا، واملـــــحـــــددات االســاســيــة 
التي يجب مراعاتها يف اعـــداد املــوازنــات العامة للعام 

املايل 2023.
وحــــــــــددت املـــــــــــــــــــــــــــادة )1( مـــــن الــــــقــــــرار تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة عــلــيــا 
ــــتـــــصـــــاد الـــــكـــــي( لــلــســنــة  لــــلــــمــــوازنــــات الــــعــــامــــة )لــــجــــنــــة االقـ

املالية 2023م عىل النحو التايل:
1. رئيس مجلس الوزراء رئيسًا

2. وزير املالية عضوًا
3. وزير التخطيط والتعاون الدويل عضوًا
4. وزير الخدمة املدنية والتأمينات عضوًا

5. وزير النفط واملعادن عضوًا
6. وزير اإلدارة املحلية عضوًا

7. وزير الصناعة والتجارة عضوًا
8. محافظ البنك املركزي اليمني عضوًا

9. أمني عام رئاسة الوزراء عضوًا
10. نائب وزير املالية عضوًا

11. وكيل وزارة املالية لقطاع املوازنة عضوًا
لـــقـــطـــاع الـــتـــنـــظـــيـــم وحـــســـابـــات  12. وكــــيــــل وزارة املــــالــــيــــة 

الحكومة عضوًا
13. وكيل وزارة املالية لقطاع اإليرادات عضوًا

14. وكــيــل وزارة املــالــيــة لــقــطــاع الـــوحـــدات االقــتــصــاديــة 
عضوًا

15. وكـــيـــل وزارة املـــالـــيـــة لــقــطــاع الــتــخــطــيــط واالحـــصـــاء 
عضوًا

ــــيـــــة  ــــالـ املـ الـــــــعـــــــالقـــــــات  ــــاع  ــــقــــــطــ لــ املــــــالــــــيــــــة  وزارة  وكـــــــيـــــــل   .16
الخارجية عضوًا

17. رئيس مصلحة الجمارك عضوًا
18. رئيس مصلحة الضرائب عضوًا

19 . مستشار وزير املالية عضوًا
20. وكـــيـــل وزارة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الــــــدويل لــقــطــاع 

برمجة املشروعات عضوًا
ـــتــــعــــاون الــــــــدويل لــقــطــاع  21.وكـــــيـــــل وزارة الــتــخــطــيــط والـ

خطط التنمية عضوًا
22.وكـــــيـــــل وزارة الــتــخــطــيــط والــــتــــعــــاون الـــــــدويل لــقــطــاع 

التوقعات االقتصادية عضوًا
23.وكـــــيـــــل وزارة الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة والـــتـــأمـــيـــنـــات لــقــطــاع 

الخدمات الفنية االستشارية عضوًا
24. وكـــيـــل وزارة الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة والـــتـــأمـــيـــنـــات لــقــطــاع 

البحوث وتصميم السياسات عضوًا
الــــخــــطــــط  لـــــقـــــطـــــاع  ــــيـــــة  ــلـ ــ املـــــحـ اإلدارة  وزارة  وكـــــــيـــــــل   .25

واملوازنات املحلية عضوًا
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26. وكــيــل وزارة االدارة املحلية لــقــطــاع املــالــيــة املحلية 
والرقابة عضوًا

وحــــــــــــــــددت مــــــــــــــــــــــــــــــــــادة )2( اخــــــتــــــصــــــاصــــــات الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــيــــا 
للموازنات العامة بما يي:

أوال: دراســة ومناقشة وإقــرار اإلطــار العام للموازنات 
الـــــــعـــــــامـــــــة وكــــــــــــــذا الـــــــســـــــقـــــــوف الـــــــتـــــــأشـــــــريـــــــة املــــــتــــــوقــــــعــــــة عـــىل 
مستوى وحدات السلطتني املركزية واملحلية يف ضوء 
تقييمها للمؤشرات األساسية لالقتصاد الكي )الناتج 
املحي اإلجمايل، ميزان املدفوعات، العرض النقدي( 
والــــتــــوقــــعــــات املـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــا لـــلـــســـنـــة املــــالــــيــــة 2023م ويف 
ضوء السياسات االقتصادية واملالية والنقدية للدولة 

وبما يتفق مع ما يي:
1- تحقيق االستقرار االقتصادي

2- تحقيق االستدامة املالية واالستقرار املايل
3- توجيهات مجلس القيادة الرئايس

4- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية
5- برامج اإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري

6- املــــــــــوارد الــــعــــامــــة املــــتــــاحــــة مــــن كــــافــــة املـــــصـــــادر املــحــلــيــة 
والخارجية

7- املوائمة بني املوارد العامة والنفقات
8- التقلبات السعرية واالثار املرتبة عليها

ثانيًا: وضع األسس العامة إلعداد املشروعات التالية 
للسنة املالية 2023م يف ضوء اإلطار العام للموازنات 

العامة للدولة وتتضمن والسقوف التأشرية:
1- املوازنة العامة للدولة وتتضمن موازنات:

أ . وحدات السلطة املركزية
ب . وحدات السلطة املحلية

وعـــىل ان تشمل هـــذه املـــوازنـــات تــقــديــرات كــافــة املـــوارد 
املالية املتاحة محليا وخارجيًا مع تحديد الحد األعىل 
لـــســـقـــوف أبـــــــــواب االســــتــــخــــدامــــات الــــعــــامــــة يف ظـــــل هـــذه 
املـــوارد وذلــك عــىل مستوى )وحـــدات السلطة املركزية 

ووحدات السلطة املحلية(.
2- مــــــوازنــــــات الــــــوحــــــدات االقــــتــــصــــاديــــة )عـــــــام ومــخــتــلــط( 
ــــوازنــــــات  ــــــدات املـــســـتـــقـــلـــة واملــــلــــحــــقــــة ومــ ــــــوحـ ومـــــــوازنـــــــات الـ
الــصــنــاديــق الــخــاصــة شاملة كــافــة املــــوارد املــالــيــة املحلية 

والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمايل.
ــــلـــــة كــــافــــة  ــــاريـــــة شـــــامـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــيـــــفـــــات االسـ ــــتـــــوظـ 3- بـــــرنـــــامـــــج الـ
ــتــــثــــمــــاريــــة ومــــــصــــــادر تـــمـــويـــلـــهـــا املـــحـــلـــيـــة  املـــــشـــــروعـــــات االســ
والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة لــــــقــــــطــــــاع الــــــحــــــكــــــومــــــة والــــــقــــــطــــــاعــــــني الــــــعــــــام 
واملختلط والوحدات ذات املوازنات املستقلة وامللحقة 

والصناديق الخاصة
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2023م موزعة 

عىل:
أ - وحدات السلطة املركزية ووحدات السلطة املحلية.

ب - الوحدات االقتصادية )عام ومختلط(.
ت - الوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق الخاصة.

ثــالــثــًا - دراســــة ومــنــاقــشــة الــتــقــديــرات الــخــاصــة بــاملــوازنــة 
العامة للدولة )املركزية واملحلية( وموازنات الوحدات 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة )عــــــــــام ومــــخــــتــــلــــط( ومـــــــــوازنـــــــــات الــــــوحــــــدات 
املــــســــتــــقــــلــــة واملـــــلـــــحـــــقـــــة والــــــصــــــنــــــاديــــــق الــــــخــــــاصــــــة يف ضـــــوء 
الــدراســات الــتــي تــقــوم بها وزارة املالية وكــذلــك دراســة 
ومــــنــــاقــــشــــة بــــرنــــامــــج الــــتــــوظــــيــــفــــات االســــتــــثــــمــــاريــــة وخـــطـــة 
القوى الوظيفية للسنة املالية 2023م يف ضوء اإلطار 

العام للموازنات العامة والسقوف التأشرية.
مــــــادة )3( عـــرض مــا تــتــوصــل الــيــه اللجنة عــىل مجلس 
الــــــــــوزراء مـــشـــفـــوعـــًا بـــرأيـــهـــا حـــــول مــــشــــروعــــات املـــــوازنـــــات 

الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــلـــــمـــــوافـــــقـــــة عــــلــــيــــهــــا واســــــتــــــكــــــمــــــال اإلجـــــــــــــــــــراءات 
الدستورية للمصادقة عليها.

ـــــادة )4( يـــحـــق لــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــوازنـــات الـــعـــامـــة ان  ـــ ـــ ـــ ـــ مـــ
تــــســــتــــدعــــي وزيـــــــــــر او رئــــــيــــــس أي وحـــــــــــدة لــــــــالشــــــــراك مـــع 
الــــلــــجــــنــــة يف مــــنــــاقــــشــــة مــــــشــــــروع مـــــــوازنـــــــة الـــــــوحـــــــدة الـــتـــي 
يــشــرف عليها كما يحق لها ان تستعني بمن تـــراه من 

ذوي الخرة للمساعدة يف اعمال اللجنة.
مــــــادة )5( يتم اعــداد كل من املــوازنــات العامة للدولة 
وموازنات املحافظات وموازنات الوحدات االقتصادية 
ومـــــوازنـــــات الــــوحــــدات املــســتــقــلــة واملــلــحــقــة وفـــقـــًا لــدلــيــل 
إعـــــــــداد املـــــــوازنـــــــات الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة والــــنــــظــــام املـــحـــاســـبـــي 
املــوحــد ويف ضـــوء الــقــواعــد والــتــعــلــيــمــات الــتــي تصدرها 

وزارة املالية.
ــــــادة )6( تــــعــــني الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــــلــــمــــوازنــــات الـــعـــامـــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مـ
سكرتارية لها مــن عــدد ال يقل عــن ثــالثــة وال يــزيــد عن 
خـــمـــســـة اشـــــخـــــاص مـــــن بـــــني أعـــضـــائـــهـــا او مـــــن خـــارجـــهـــا 

لتتوىل اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة )7( يــصــدر وزيـــر املــالــيــة قـــرار بتشكيل لجنة فنية 
ــــعــــــة مــــشــــاريــــع  ــــراجــ لـــــلـــــمـــــوازنـــــات لـــــــدراســـــــة ومــــنــــاقــــشــــة ومــ
املــــوازنــــات املــقــدمــة مـــن كــافــة األجـــهـــزة اإلداريــــــة لــلــدولــة 
والــوحــدات االقتصادية والــوحــدات املستقلة وامللحقة 
واعداد مشاريع املوازنات يف صورتها النهائية يف ضوء 
ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقًا 
ألحكام القانون املــايل رقم )8( لسنة 1990م والئحته 

التنفيذية.
مــــــادة )8( يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر 

يف الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء

بتاريخ 3 / 11 /2022م
د. معني عبدامللك سعيد
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التنمية 
في خضم 
الحـــــــــرب

خطوات جادة لجذب استثمارات أجنبية بعقود خدمات؛ بدال عن عقود 
المشاركة، لتطوير قطاع النفط والمعادن ورفع نسبة الدخل القومي..

تواصل وزارة النفط والمعادن، بقيادة 
الوزير الدكتور سعيد الشماسي، تحديث 

وتطوير استراتيجيتها ووضع وتنفيذ 
الخطط والبرامج قريبة وبعيدة المدى، 

لتحقيق المزيد من اإلنجازات والنجاحات، 
في ظل تحديات كبيرة وغير مسبوقة 

تواجهها الوزارة واليمن عامة، منها 
هجمات جماعة الحوثي على 

المنشآت النفطية، وتبعاتها على 
عملية استخراج وتصدير المشتقات 

النفطية، وعلى عمل الشركات 
النفطية الوطنية والخارجية، 

ومجمل األوضاع االقتصادية في 
اليمن.

وفي ما يلي تستعرض مجلة "االستثمار"، 
بعض من اإلنجازات والنجاحات التي 
حققتها وزارة النفط والمعادن، وأبرز 
الصعوبات والتحديات التي تواجهها:

كفاءة القيادة والتخطيط والتنفيذ

مــن الــمــؤكــد أن الــجــهــود والنتائج المتواصلة والمثمرة لــــوزارة النفط والــمــعــادن، خالل 
السنوات الماضية، تــدل على مــدى كفاءة قيادة وكـــوادر الـــوزارة، والتخطيط والتنفيذ 
لــــأهــــداف االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا، لــمــواجــهــة الـــتـــحـــديـــات وتـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث قــطــاع 

النفط في آن واحد.
وشهد قطاع النفط والمعادن، رغم التحديات والصعوبات الكثيرة التي يواجهها، منها 
الـــحـــرب الــمــشــتــعــلــة فـــي الـــبـــالد مــنــذ 8 ســـنـــوات، واســـتـــهـــداف الــمــنــشــآت الــنــفــطــيــة، صــمــوًدا 
أسطورًيا وتطوًرا غير مسبوق، في البنية األساسية، واستدامة تأمين إمدادات الوقود، 

ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، وغيرها من الجوانب.
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تنفيذ مشاريع استراتيجية

ــــعـــــادن، عــــــدة مـــشـــاريـــع  ــــمـ نــــفــــذت وزارة الـــنـــفـــط والـ
هــــامــــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي قـــطـــاعـــاتـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، 
مــــنــــهــــا مــــــــشــــــــروع مــــــــد أنــــــــبــــــــوب الـــــنـــــفـــــط بـــــيـــــن مــــنــــشــــأة 
ــــبـــــوب صــــافــــر فـــــي مـــــأرب  تـــجـــمـــيـــع الـــنـــفـــط الـــــخـــــام ألنـ
وأنبوب النفط الخام في حقل عياذ 4، والممتد 

إلى ميناء التصدير في بئر علي في شبوة.
وجــــاء تــنــفــيــذ هـــذا الــمــشــروع االســتــراتــيــجــي، بعد 
تــدمــيــر خـــط الــنــقــل بـــــرأس عــيــســى، كــخــط بــديــل، 
يــمــتــد مـــن قــطــاع خــمــســة جــنــة إلـــى قــطــاع أربــعــة، 
ومن قطاع أربعة إلى ميناء التصدير، وقد بدأت 
عملية التصدير من قطاع خمسة ومن قطاع 18 
صافر، كما يجري االستعداد في الوقت الراهن 

لعملية الضخ إلى قطاع خمسة.
كــــمــــا قـــــامـــــت الــــــــــــــــوزارة بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى تــــطــــويــــر أداء 
وأنــــشــــطــــة شـــــركـــــات الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة واألجـــنـــبـــيـــة، 
وتـــــــعـــــــزيـــــــز أنــــــظــــــمــــــة الـــــــســـــــالمـــــــة وتــــــــــدريــــــــــب الــــــــــكــــــــــوادر، 
وتـــــطـــــويـــــر أنـــــظـــــمـــــة تـــــــوزيـــــــع الــــمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، 
وآليات االستجابة للمتغيرات السعرية العالمية 
بــمــا يــســهــم فـــي تــخــفــيــف الـــمـــعـــانـــاة اإلنـــســـانـــيـــة عن 

الشعب اليمني.
فـــــي  والــــــــــــــــمــــــــــــــــعــــــــــــــــادن،  الــــــــــنــــــــــفــــــــــط  وزارة  ووضـــــــــــــــعـــــــــــــــت 
ــــيـــــة  ــــلـ ــــا وبــــــــرامــــــــجــــــــهــــــــا ورؤاهـــــــــــــــــــــــــا الـــــعـــــمـ ــــهــ ــــطــ ــــطــ إطــــــــــــــــــار خــ
واالستراتيجية، خطًطا وبرامج جديدة وهامة، 
لــــتــــطــــويــــر الــــبــــيــــئــــة االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، بــــمــــا يــــســــاعــــد فــي 
تحسين مساهمة القطاع النفطي والمعدني في 
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي، وتـــعـــزيـــز الـــتـــدخـــالت الــحــكــومــيــة 

اإلنمائية في مختلف المجاالت.

تطوير عملية اإلنتاج 
وزيادة الدخل القومي

ــــهـــــود الـــــــــــــوزارة، خــــــالل الـــعـــام  ــــمــــــرت خـــطـــط وجـ وأثــ
ــــــي، بــــكــــثــــيــــر مـــــــن اإلنـــــــــــجـــــــــــازات فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــــاضـ ــ ــــمـ ــ الـ
ــــثــــــال، تـــطـــويـــر  ــــمــ قــــطــــاعــــاتــــهــــا، مــــنــــهــــا عــــلــــى ســــبــــيــــل الــ
شركة كالفالي لعملية إنتاجها، وانتهاؤها هذا 
الــعــام مــن حفر خمسة آبـــار، واالســتــعــداد لحفر 
ــــار أخــــــرى خـــــالل الــــعــــام الـــمـــقـــبـــل، األمــــر  خــمــســة آبــ
الـــذي سيرفع نسبة إنــتــاج هــذه الــشــركــة، ويعود 
بالكثير مــن الــفــوائــد للخزينة الــعــامــة ولالقتصاد 

الوطني.
ومــــؤخــــًرا كــشــف وزيــــر الــنــفــط والـــمـــعـــادن الــدكــتــور 
ســــعــــيــــد الـــــشـــــمـــــاســـــي، عـــــــن قــــــيــــــام الــــــــــــــــــوزارة بـــتـــنـــفـــيـــذ 
خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة لــــجــــذب الــــعــــديــــد مـــــن الـــشـــركـــات 
النفطية بعقود خدمات وليس بعقود مشاركة 
ــتــــــاج، بــــهــــدف تـــطـــويـــر قــــطــــاع الـــنـــفـــط ورفــــع  ــ فــــي اإلنــ
ــــتـــــقـــــات  نـــــســـــبـــــة الـــــــــدخـــــــــل الـــــــقـــــــومـــــــي مـــــــــن بــــــيــــــع الـــــمـــــشـ

النفطية.
وأكــــــد الــــوزيــــر الـــشـــمـــاســـي، فــــي حــــــوار حــــديــــث، أن 
خـــــطـــــوات جـــــــذب الـــــشـــــركـــــات عــــلــــى وشـــــــك الـــنـــجـــاح 
قـــريـــًبـــا، وأن وزارة الــنــفــط والـــمـــعـــادن بـــــدأت هــذه 
الــخــطــوات فــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت. مــشــيــًرا إلــى 
أن هـــــــــذه الـــــتـــــجـــــربـــــة مــــــــوجــــــــودة فـــــــي مـــــصـــــر وعـــــمـــــان 
والـــعـــراق، وأن الــيــمــن اتــجــهــت إلـــى هـــذه التجربة 
ألن الــــــدولــــــة لــــيــــس لــــديــــهــــا تـــــراكـــــمـــــات رأســــمــــالــــيــــة، 
وتـــحـــتـــاج لـــشـــركـــات أجــنــبــيــة تــســاعــدهــا فـــي تــطــويــر 

قطاع النفط وتحسين الدخل القومي.

استقطاب شركات جديدة

ــــا خـــطـــط  ــنــ ــ ــــديــ وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــنـــــفـــــط والــــــــمــــــــعــــــــادن: "لــ
الستقطاب شركات جديدة، بعقود الخدمات، 
وقد بدأنا التفاوض مع كثير من الشركات التي 
ــــيـــــة أخــــــــــرى،  ــــالـــــمـ تــــعــــمــــل فــــــــي مــــــصــــــر، وشـــــــــركـــــــــات عـ
لــلــعــمــل فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي انـــخـــفـــض إنـــتـــاجـــهـــا، 
في المسيلة وقطاع أربعة الذي تشغله الشركة 

اليمنية لالستثمارات".

االستثمار في مجال المعادن

وأوضـــــح الـــوزيـــر أن "الــيــمــن مـــازالـــت بـــكـــًرا وواعــــدة 
فــي مــجــال الــثــروات النفطية والمعدنية وغيرها 
مــــــــــن الـــــــــــــــثـــــــــــــــروات. مـــــــضـــــــيـــــــًفـــــــا: "لــــــــديــــــــنــــــــا كــــــــافــــــــة أنـــــــــــــواع 
التعدين.. عندنا الفضة والذهب والحديد ومواد 
البناء وكربونات الكالسيوم والجبس، وقــد بدأ 
بعض المستثمرين والتجار في التوجه نحوها، 
كــــمــــا أن الــــكــــثــــيــــر مــــــن حـــــقـــــول الــــنــــفــــط لــــــم تــكــتــشــف 
بعد، وأيًضا في البحر لم يتم االستكشاف فيه، 
كما أن محافظات المهرة وحضرموت والجوف 
وشـــبـــوة لـــم يــتــم اســكــتــمــال عــمــلــيــات االســتــكــشــاف 
فــيــهــا لــمــعــرفــة كـــم االحــتــيــاطــيــات وكــــم الــمــوجــود 

للمستقبل".

وزارة النفط..      
كفاءة القيادة 

والتخطيط 
والتنفيذ تثمر 

إنجازات ونجاحات 
غير مسبوقة 

وصموًدا 
أسطورًيا

تنفيذ مشاريع 
استراتيجية 

والتوجه 
الستقطاب 

شركات 
استثمارية 

جديدة
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نقل الشركات والهيئات التابعة 
للوزارة إلى مناطق الشرعية

ــــادن، خـــــــالل الـــفـــتـــرة  ــــعــ ــــمــ قــــامــــت وزارة الــــنــــفــــط والــ
ــــقـــــل كـــــــافـــــــة الـــــــشـــــــركـــــــات والـــــهـــــيـــــئـــــات  ــنـ ــ الــــــمــــــاضــــــيــــــة، بـ
ـــابــــعــــة لــــــــلــــــــوزارة إلــــــــى مــــديــــنــــة عـــــــــدن، وإلـــــــــى عــــدد  ـــتـ الـ
مــن المحافظات الــواقــعــة تحت سيطرة حكومة 

معين عبدالملك.
ــــاد الــــوزيــــر الـــشـــمـــاســـي، فــــي هـــــذا الــــصــــدد، بـــأن  ــ وأفـ
ــــيـــــة لــــــشــــــركــــــات وهــــــيــــــئــــــات الــــنــــفــــط  ــــيـــــسـ ــــــز الـــــرئـ ــــــراكـ ـــــمـ الــ
والــغــاز والــمــعــادن الــوطــنــيــة، نقلت جميعها الــى 
ـــــة الــــنــــفــــط الـــيـــمـــنـــيـــة  ــــركـ مــــديــــنــــة عـــــــــدن، مــــــــردًفــــــــا: "شــ
وهــــــيــــــئــــــة الــــــنــــــفــــــط وهــــــيــــــئــــــة الــــــــمــــــــعــــــــادن والـــــمـــــؤســـــســـــة 
اليمنية للنفط والغاز، تم نقلها إلى المحافظات 
والـــمـــنـــاطـــق الــــمــــحــــررة، وشــــركــــة صـــافـــر نــقــلــت إلـــى 
ــــأرب، وشـــركـــة الــتــكــريــر فـــي مــوقــع  مــوقــعــهــا فـــي مــ
عملها موقع اإلنتاج بمأرب، وشركة بترومسيلة 

في المسيلة بحضرموت".

مليار دوالر إيرادات العام الماضي

وقـــــــــال الــــــوزيــــــر إن إيــــــــــــــرادات الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
للخزينة العامة، تجاوزت العام 2021، المليار 
دوالر، وفي العام الحالي وصلت حتى اآلن إلى 
أكــثــر مــن 700 مــلــيــون دوالر. مــوضــًحــا أن الــدولــة 
تـــحـــصـــل عــــلــــى نـــســـبـــة تــــتــــجــــاوز 70% مـــــن مـــبـــيـــعـــات 
الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، فـــيـــمـــا تـــحـــصـــل الــــشــــركــــات 
المنتجة على ما يقارب 30%. الفًتا إلى أنه كلما 

زادت عملية اإلنتاج زادت معها نسبة الدولة.
ــــنـــــذ تـــســـلـــمـــه  كـــــمـــــا أكـــــــــد الــــــــوزيــــــــر الـــــشـــــمـــــاســـــي، أنـــــــــه مـ
األداء واإلنـــــــــتـــــــــاج.  تــــحــــســــيــــن  وأولــــــــويــــــــاتــــــــه  الـــــــــــــــــــوزارة 
مـــنـــوًهـــا إلـــــى أنـــــه كــلــمــا زاد اإلنــــتــــاج زاد الــتــصــديــر، 
وأن الــوزارة لديها خطط لتطوير عملية اإلنتاج، 
وأن قطاع النفط يحتاج إلى موارد كبيرة تبذلها 

اليوم وتحصلها غًدا.
وأوضـــح أن نسبة العمالة التشغيلية فــي قطاع 
النفط 100% ألبناء المناطق المحلية، باإلضافة 
إلــى نسبة 20% مــن إيـــرادات النفط يتم تحويلها 

مـــــبـــــاشـــــرة مــــــن وزارة الــــمــــالــــيــــة إلــــــــى كــــــل مـــحـــافـــظـــة 
منتجة للمشتقات النفطية.

تطمينات للشركات والمستثمرين

وطــــمــــأن وزيــــــر الـــنـــفـــط والــــمــــعــــادن الـــدكـــتـــور ســعــيــد 
ــــثـــــمـــــريـــــن  ــــتـ الـــــــشـــــــمـــــــاســـــــي، شـــــــــركـــــــــات الــــــنــــــفــــــط والـــــمـــــسـ
والعاملين في قطاع النفط، بجاهزية الحكومة 
ــــافـــــة قـــطـــاعـــاتـــهـــا وأجــــهــــزتــــهــــا، فـــــي مــــواجــــهــــة أي  وكـ

اعتداءات على الموانئ ومنشآت النفط.
وقـــال: "نحن جــاهــزون لمواجهة أي اعــتــداءات، 
ونــطــمــئــن شــعــبــنــا الــيــمــنــي أنــنــا مــجــهــزون وبــأفــضــل 

الحاالت، ولن تخوفنا اإلعمال اإلرهابية".

خلق األزمات

واتــهــم وزيـــر الــنــفــط والــمــعــادن، الــحــوثــيــيــن بخلق 
األزمــات لكي يستفيدوا من فوائد فــوارق أسعار 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، ويــشــتــغــلــوا ســـوًقـــا ســــوداء. 
ــــاز حــتــى  ــــغــ ــــًحـــــا أنـــــــه مــــنــــذ أن بـــــــــدأت شـــــركـــــة الــ مـــــوضـ
اليوم لم توقف ناقلة واحدة عن مناطق سيطرة 
الــحــوثــيــيــن، وكـــل الــكــمــيــات تــصــل لــهــم، بـــل إنــهــم 

يـــحـــصـــلـــون عــــلــــى 70% مـــــن اإلنــــــتــــــاج فـــــي الـــمـــنـــاطـــق 
ــــيـــــطـــــريـــــن عــــلــــيــــهــــا نــــتــــيــــجــــة لـــــــعـــــــدد الــــمــــحــــطــــات  الـــــمـــــسـ

الموجودة هناك".

وذكــر الوزير الشماسي، أن مبيعات النفط وأي 
مبيعات خارجية أليــة دولــة، تذهب إلــى أرصــدة 
ــــالـــــقـــــول: "ال أحــــد  الــــــدولــــــة فـــــي الـــــــخـــــــارج، مــــنــــوًهــــا بـ
يــجــيــب جـــونـــيـــة ويـــدخـــلـــهـــا الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي، أنـــت 
تبيع بفتح اعتمادات من قبل المشترين للنفط 
الــخــام، ويـــودع فــي حسابات الــدولــة فــي الخارج 

باسم البنك المركزي اليمني".
وقال إن البنك المركزي اليمني لم يقدم لوزارة 
اعــــــتــــــمــــــادات  والــــــــمــــــــعــــــــادن، حـــــتـــــى اآلن أي  الـــــنـــــفـــــط 
بــنــكــيــة.. مــضــيــًفــا: "فـــي آخـــر زيــــارة لــنــا لــأشــقــاء في 
اإلمــــــــارات، ســعــيــنــا إلــــى إعــطــائــنــا تــســهــيــالت، وقــد 
توصلنا معهم إلى اتفاقية بشأن تقديم تسهيل 
دفــع يصل إلــى 45 يوًما نسدد فيه، وخــالل أيام 

سيتم توقيع االتفاقية".

منحة المشتقات النفطية

وكــــــــشــــــــف وزيـــــــــــــــر الــــــنــــــفــــــط والــــــــــمــــــــــعــــــــــادن، أن مـــنـــحـــة 
ــــقــــــدمــــــة مــــــــن األشـــــــقـــــــاء  ــــمــ ــــيـــــة الــ ــــنـــــفـــــطـ الـــــمـــــشـــــتـــــقـــــات الـ
فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، لــيــســت كلها 
ــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة تــســهــم  ــــا. مـــــــؤكـــــــًدا أن "الـــــحـ ــــاًنــ مــــــجــ
ـــ30% مــن قيمة منحة الــمــشــتــقــات، فيما  تــقــريــًبــا بــ
تسهم السعودية بـ70% من قيمة المنحة، وهو 
ــــا الـــمـــشـــتـــقـــات بـــســـعـــر تــفــضــيــلــي  مـــــا يـــعـــنـــي إعـــــطـــــاءنـ

ورخيص".
وقــــال الـــوزيـــر الــشــمــاســي إنـــه "فـــي الــمــنــحــة األولـــى 
ــنــــفــــطــــيــــة، تـــشـــكـــلـــت لــــجــــنــــة مــــراقــــبــــة  لـــلـــمـــشـــتـــقـــات الــ
ـــــركــــــزي والـــمـــجـــتـــمـــع  ــــمـ الــــمــــشــــتــــقــــات مــــــن الـــــجـــــهـــــاز الــ
الـــمـــدنـــي مــغــطــى بـــالـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة ومـــــن شــركــة 
ــــة  الــــــــنــــــــفــــــــط ومــــــــــــــــن مــــــــصــــــــافــــــــي عــــــــــــــــدن ومــــــــــــــــن مــــــؤســــــســ
الــكــهــربــاء، يــعــنــي جــهــات مــخــتــلــفــة تـــراقـــب عملية 
نــــقــــل هـــــــذه الـــمـــشـــتـــقـــات والـــــضـــــخ عـــلـــيـــهـــا والــــرقــــابــــة 

عليها، هذه مسؤولية مجتمعية أكثر".

تحسين األداء 
وزيادة اإلنتاج من 
أبرز أولوية قيادة 

الوزارة

تجاوزت اإليرادات 
المليار دوالر خالل 

العام الماضي 
بفضل الجهود 

االستثنائية

%30 من قيمة 
منحة المشتقات 

النفطية 
السعودية لليمن 

تقدمها وزارة 
النفط والمعادن
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خسائر وتداعيات استهداف 
المنشآت النفطية

وأفــــــــاد الــــدكــــتــــور ســعــيــد الـــشـــمـــاســـي، وزيــــــر الــنــفــط 
والــــمــــعــــادن، أن الـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــيـــنـــاء الـــضـــبـــة فــي 
محافظة حضرموت سقوط طائرات مسيرة على 
ميناء بلحاف، وغيرها من التهديدات للمنشآت 
الــنــفــطــيــة، أدت إلــــى خــســائــر فـــادحـــة، وتــداعــيــات 

كبيرة على موانئ اليمن والمالحة الدولية.

توقف دخول القمح والمواد 
الغذائية

وقال إن استهداف المنشآت النفطية والبواخر، 
يـــهـــدد بـــتـــوقـــف دخــــــول الـــقـــمـــح والـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
إلـــــى الـــيـــمـــن، ألنـــــه لــــن يـــضـــر بــمــيــنــاء الـــنـــفـــط فــقــط، 
بـــل يــضــر بــجــمــيــع الـــمـــوانـــئ، كــمــيــنــاء عـــدن ومــيــنــاء 
المكال وميناء الحديدة، وبكل المعايير الدولية 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــعــــمــــلــــيــــة الـــــــمـــــــالحـــــــة الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة. مـــــــؤكـــــــًدا 
أن الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى الــــمــــنــــشــــآت الــــنــــفــــطــــيــــة، عــمــل 
إرهابي، يستهدف كافة اليمنيين، وال يمكن أن 

يقبلها أي إنسان عاقل يهمه مصلحة اليمن.
وحــــــول الــكــمــيــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا الـــيـــمـــن مــــن الــنــفــط، 
كشف الوزير الشامسي أن إنتاج اليمن وصل إلى 
أكثر من 430 ألف برميل يومًيا في 2005/2004، 
ثم انخفض اإلنتاج نتيجة لعدم استقرار الوضع 
األمني في البلد، وغيرها من الــعــوامــل.. مشيًرا 
إلـــى أن قــطــاعــات الــمــســيــلــة كــانــت تــنــتــج 230 ألــف 
برميل، وفي الوقت الحالي انخفض إنتاجها إلى 

40 ألف برميل من أربعة قطاعات.
وأردف: "الــنــفــط إذا أردنــــا أن نــطــوره أو نــزيــد من 
ــــتـــــاج إلـــــــــى اســــــتــــــثــــــمــــــارات، الـــــشـــــركـــــات  إنــــــتــــــاجــــــه، يـــــحـ
الـــوطـــنـــيـــة أصـــبـــحـــت عـــــاجـــــزة عـــــن تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع 
استثمارية تطويرية لهذه القطاعات، اليوم نحن 
نتكلم عن خمسة قطاعات تديرها بترومسيلة، 
نـــعـــطـــيـــهـــا كــــــل شــــهــــر 15 مــــلــــيــــوًنــــا، لــــكــــن حــــتــــى هــــذا 
المبلغ يصلها على مراحل، ألنه ال توجد موارد 

كبيرة تغطيها".
ــــا ويــــزيــــد  ــ ــــــورهـ ــــابــــــع : "هـــــــــذه الــــقــــطــــاعــــات لــــكــــي أطـ وتــ
ــــمـــــويـــــل،  ــــا ال بــــــــد أن يـــــــكـــــــون هـــــــنـــــــاك تـ ــــهـ ــيـ ــ اإلنــــــــــتــــــــــاج فـ
والـــــــدولـــــــة الـــــيـــــوم غــــيــــر قــــــــــادرة عــــلــــى تــــمــــويــــل تـــطـــويـــر 
ــــركــــــات أجـــنـــبـــيـــة.  الــــحــــقــــول الــــنــــفــــطــــيــــة، وتــــحــــتــــاج شــ
ــــنـــــا رؤى، ونـــــعـــــمـــــل عـــلـــى  ــــــن لـــــديـ ــــكـ ــ ــــا: "ولـ ــــتــــــدرًكــ مــــــســ
إدخــــــــــــــال شـــــــركـــــــات وإدخــــــــــــــــال عــــــقــــــود مـــــــع شـــــركـــــات 

توجه العديد من 
المستثمرين نحو 

قطاع المعادن 
الواعد بالذهب 

والحديد والفضة 
وكربونات 

الكالسيوم وغيرها

استهداف المنشآت 
النفطية تسبب 

بخسائر اقتصادية 
فادحة وتداعيات 

كبيرة على مختلف 
األصعدة

االنتهاء من حفر 
5 آبار نفطية 

واالستعداد لحفر 5 
أخرى

أخــرى عالمية، ونحن نــحــاول إقناعها بالدخول 
إلى اليمن لتطوير الحقول فيها".

رفض بيع أسهم شركة "أو إم في"

ــــار الــــتــــي تـــحـــدثـــت عـــــن انـــســـحـــاب  ــبــ ــ ورًدا عـــلـــى األخــ
لــــشــــركــــة  أســـــمـــــهـــــمـــــا  وبـــــــيـــــــع  فــــــــــــــي"،  إم  شـــــــركـــــــة "أو 
مــــحــــلــــيــــة، أكــــــــد وزيــــــــــر الــــنــــفــــط والـــــــمـــــــعـــــــادن، وجــــــود 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة مــــــشــــــاركــــــة فــــــــي اإلنـــــــــتـــــــــاج بـــــيـــــن الــــحــــكــــومــــة 
والـــشـــركـــة، تــلــزم الــطــرفــيــن بــتــنــفــيــذ بــنــودهــا. الفــًتــا 
ــــبــــــك" تـــقـــدمـــت بـــــشـــــراء أســـهـــم  إلــــــى أن شــــركــــة "إســ
شــركــة "أو إم فـــي"، إال أن الـــــوزارة ردت أن هــذه 
ــًيـــا وال إدارًيــــــــــا وال فــنــًيــا،  الـــشـــركـــة غـــيـــر مـــؤهـــلـــة مـــالـ

وبالتالي رفضت عملية البيع.
وتـــحـــدث وزيــــر الــنــفــط والـــمـــعـــادن الـــدكـــتـــور سعيد 
الــشــمــاســي، عــن أبــــرز األضـــــرار الــتــي حــلــت بقطاع 
الـــنـــفـــط خـــــالل الــــحــــرب، قــــائــــاًل: "الــــقــــطــــاع الــنــفــطــي 
مــن أكــثــر الــقــطــاعــات الــمــتــضــررة، خـــالل الــحــرب، 
ومـــــن هـــــذه األضـــــــــرار، عــــــزوف الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة 
ــــيـــــمـــــن، وانــــخــــفــــاض  ــبــــيــــة عــــــن الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الـ ــنــ األجــ
اإلنتاج، وعرقلة عملية التصدير، ومن الناحية 
ــــنـــــوات أو  الـــفـــنـــيـــة هــــجــــرت اآلبـــــــــار الـــنـــفـــطـــيـــة ســـــت سـ
ــــتـــــاج إلــــــــى تــــطــــويــــر وتـــحـــســـيـــن  ســــبــــع ســـــــنـــــــوات، وتـــــحـ
لتعيد إنتاجها من جديد، وتعطي إنتاًجا أفضل 

أو كما كانت في 2015".
وأوضـــــــــــح أن الــــيــــمــــن كـــــانـــــت تـــــصـــــدر فــــــي الــــســــنــــوات 
الــــــمــــــاضــــــيــــــة، مــــــــن الــــمــــســــيــــلــــة ومــــــــــن الــــــضــــــبــــــة، أكــــثــــر 
مـــــن مـــلـــيـــونـــي بــــرمــــيــــل، شــــهــــرًيــــا، وبـــســـبـــب الـــحـــرب 
واســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــداف الــــــــمــــــــنــــــــشــــــــآت الـــــــنـــــــفـــــــطـــــــيـــــــة، انـــــخـــــفـــــض 
التصدير في الوقت الحالي، إلى مليوني برميل 
ــًيــــا يـــتـــم تــصــديــر  خــــــالل شــــهــــريــــن، ومــــــن شــــبــــوة حــــالــ
600 ألف برميل كل 25 يوًما، فيما تذهب كمية 

من النفط لمحطة الرئيس في عدن.
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الــــعــــمــــل عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــــحــــمــــايــــة الــــكــــامــــلــــة لــــمــــوانــــئ 
ــــر )بــــــــــــــــًرا، بــــــــحــــــــًرا، جــــــــــــــًوا( مـــــــن خـــــــــالل قــــيــــام  ــتـــــصـــــديـ ــ الـ
الـــــــجـــــــهـــــــات األمـــــــنـــــــيـــــــة فـــــــــي الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، بــــالــــتــــنــــســــيــــق 
مــــع الــــجــــهــــات األمــــنــــيــــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات، وأيــــًضــــا 
ــــــف الـــــــــعـــــــــربـــــــــي، بــــــــوضــــــــع خــــطــــة  ــــالـ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــــع قــــــــــــــــوات الـ
أمـــنـــيـــة مــحــكــمــة لــحــمــايــة كـــافـــة الـــمـــنـــشـــآت مــــن أي 
ــــة تـــــوفـــــيـــــر كــــــافــــــة الـــــمـــــعـــــدات  ــ ــــاولـ ــ ــــحـ ــ تـــــــهـــــــديـــــــدات، ومـ
ــــــد أي هــــجــــوم  ــــــي صـ ــــــي تــــســــهــــم فـ ــتـ ــ ــ ــتــــــطــــــورة، والـ ــ ــــمــ الــ
ــــة بـــشـــكـــل  ــــقــ ــثــ ــ مــــحــــتــــمــــل قــــــــد يـــــــــــــؤدي إلـــــــــــى فــــــــقــــــــدان الــ
كـــامـــل، فـــي حــــال لـــم يــتــم الــتــمــكــن مـــن الــحــمــايــة، 

وبخاصة للناقالت في موانئ التصدير.
تـــــــــــم الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل مـــــــــــع إحـــــــــــــــــــدى شـــــــــــركـــــــــــات الــــــتــــــأمــــــيــــــن 
الـــعـــالـــمـــيـــة، والــــتــــي مـــقـــرهـــا لــــنــــدن، إلجـــــــراء تــأمــيــن 
ــــة لـــمـــيـــنـــاءي  ــــادمــ ــــقــ عــــلــــى نــــــاقــــــالت الــــنــــفــــط الــــــخــــــام الــ
الشحر ورضوم البتروليين، والذي سيعزز الثقة 

لدى المشترين.
فــي مــا يتعلق بــنــفــط خـــام شــبــوة، ونـــظـــًرا المــتــالء 
خـــــــزانـــــــات مــــيــــنــــاء رضــــــــــوم الـــــبـــــتـــــرولـــــي، فــــقــــد قـــامـــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة مــــمــــثــــلــــة بـــــــــــــــــوزارة الـــــنـــــفـــــط والـــــــمـــــــعـــــــادن، 
بـــإعـــادة إرســـــال الــنــاقــلــة M/T HANA إلـــى ميناء 
روضــم البترولي لشحن كمية 300.000 برميل 
ــــا إلــــــــى خـــــــزانـــــــات شـــــركـــــة مــــصــــافــــي عــــــدن،  ــــهــ ــــالــ إلرســ
وتخصيصها لمحطة كهرباء الرئيس في عدن، 
والـــذي سيساعد فــي إعـــادة اســتــالم النفط الخام 
ــًبـــــا، إال أن  ــ ــــريـ ــــقـ وإعــــــــــــــادة اإلنـــــــتـــــــاج لـــــمـــــدة 10 أيــــــــــام تـ
الــــنــــاقــــلــــة لـــــم تـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــــبـــــدء بـــعـــمـــلـــيـــة الـــشـــحـــن 

لتلقيها تــهــديــدات مــجــدًدا، وعـــدم تــوفــر الحماية 
األمنية لها.

عـــن  ــبــــــحــــــث  ــ ــــالــ بــ والـــــــــمـــــــــعـــــــــادن  الــــــنــــــفــــــط  وزارة  قــــــــيــــــــام 
ســفــن نــفــط لــشــحــن نــفــط خــــام شـــبـــوة ونـــفـــط خــام 
ــــلـــــشـــــركـــــات الــــمــــشــــتــــريــــة،  الــــمــــســــيــــلــــة، وتــــســــلــــيــــمــــهــــا لـ
ــــقـــــود بــــيــــع الــــنــــفــــط قــــائــــمــــة مــعــهــا  ــــــت عـ ــــازالـ ــ ــتــــــي مـ ــ والــ
لــــعــــدم  نـــــــظـــــــًرا  2022، وذلــــــــــــك  ـــــر  ــــوبـ ــتــ ــ لــــمــــبــــيــــعــــات أكــ
تمكن المشترين مــن توفير الــنــاقــالت للمخاطرة 
الــــنــــفــــط  وزارة  لـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة  وأيــــــــــًضــــــــــا  الــــــمــــــرتــــــفــــــعــــــة، 
والــــمــــعــــادن عـــلـــى الـــعـــالقـــة الـــتـــجـــاريـــة الـــطـــويـــلـــة مــع 
تــــــلــــــك الـــــــــشـــــــــركـــــــــات، ولــــــــتــــــــفــــــــادي الـــــــــــدخـــــــــــول فـــــــــي أي 

نــــزاع قــانــونــي قـــد يــؤثــر عــلــى ســمــعــة الــنــفــط الــخــام 
الــيــمــنــي مـــع الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة األخــــــرى، وكـــون 
ــــبـــــدت تــــكــــالــــيــــف وخــــســــائــــر  ــــكـ هـــــــــذه الــــــشــــــركــــــات قـــــــد تـ
كبيرة بحسب إفــادتــهــا لــعــدم تمكنها مــن الــوفــاء 
بالتزاماتها للمصافي المشترية لتلك الشحنات، 
وإنــهــاء عــقــود الــنــاقــالت، والــتــي ستقوم بعكسها 

على البائع.
وقــــــــد نــــجــــحــــت الـــــــــــــــوزارة فــــــي إيــــــجــــــاد نــــاقــــلــــة لــشــحــن 
نفط خــام المسيلة، ومــازالــت اإلجــــراءات قائمة 
بالتحقق مــن قــبــول مــواصــفــات تــلــك الــنــاقــلــة عبر 
مــيــنــاء الــشــحــر الــبــتــرولــي، وأيـــًضـــا االنــتــظــار لقبول 
المشتري لالستمرار في استالم الشحنة أو إلغاء 
العقد، حيث إن المشتري اآلن يقوم بالتواصل 
ــــبـــــول  مـــــــــع الــــــمــــــصــــــافــــــي والــــــتــــــحــــــقــــــق مـــــــــن إمــــــكــــــانــــــيــــــة قـ
الــــشــــحــــنــــة مــــــن عــــــدمــــــه، وأيـــــــًضـــــــا دراســـــــــــة الـــخـــســـائـــر 

المترتبة عليها، والتي سيتم عكسها قريًبا.
ــــاد ســـفـــيـــنـــة صــــغــــيــــرة بــــحــــوالــــي 300.000  تــــــم إيــــــجــ
ــــــي يـــمـــكـــنـــهـــا نـــــقـــــل نـــــفـــــط خـــــــــام شــــبــــوة  ــتـ ــ ــ بـــــرمـــــيـــــل، والـ
إلــــى الــفــجــيــرة فـــي اإلمـــــــــارات، لــلــقــيــام بــعــمــل نقل 
الـــنـــفـــط الــــخــــام لــنــاقــلــة الـــمـــشـــتـــري STS، ومــــازالــــت 
وزارة الــنــفــط والــمــعــادن بــانــتــظــار مــواصــفــات تلك 
الـــنـــاقـــلـــة، وأيـــــًضـــــا مــــــدى قــــبــــول الـــمـــشـــتـــري إلجــــــراء 

عملية الـSTS في الفجيرة من عدمه.

HANA بدائل عبر الناقلة

مــن الــبــدائــل التي تسعى وزارة النفط والمعادن 
التـــــــــخـــــــــاذهـــــــــا، نــــــقــــــل الــــــنــــــفــــــط الـــــــــخـــــــــام عــــــبــــــر الـــــنـــــاقـــــلـــــة 
ــًيــــا HANA إلــــــى خـــــزانـــــات مــصــفــاة  الــــمــــتــــوفــــرة حــــالــ
عـــدن، لتخفيف الضغط على السعة التخزينية 
في كل من ميناءي رضوم والشحر البتروليين، 
حـــتـــى يـــتـــم اســـتـــكـــمـــال إجــــــــــــراءات تـــوفـــيـــر الـــنـــاقـــالت 
ــــأتـــــي فــي  الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــصـــديـــر، وهـــــــــذا الــــبــــديــــل يـ
حــال لــم يتم الــنــجــاح فــي النقطتين أعـــاله بشكل 

عاجل.

بدائل للشحنات القادمة

كــــمــــا وضـــــعـــــت وزارة الــــنــــفــــط والــــــمــــــعــــــادن، بــــدائــــل 
لــلــشــحــنــات الـــقـــادمـــة، مـــن خــــالل تــعــديــل ســيــاســة 
البيع، من تسليم ميناء البائع FOB إلى سياسة 
تسليم الكميات إلى ميناء المشتري مع التأمين 

.CIF

لتفادي  عاجلة  وبدائل  حلواًًل  تضع  والمعادن  النفط  وزارة 
اآلثار المترتبة على توقف عملية تصدير النفط الخام

أكدت مصادر حكومية، أن وزارة النفط والمعادن، عملت على وضع 
العديد من الحلول والبدائل، إلعادة تصدير النفط الخام من ميناءي 
الشحر ورضوم البتروليين، وتفادي اإلغالق الكامل لإلنتاج النفطي.

ولـــخـــصـــت الــــمــــصــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة، تـــلـــك الـــحـــلـــول والــــبــــدائــــل عـــلـــى الــنــحــو 
التالي:

التواصل مع إحدى 
شركات التأمين العالمية، 

والتي مقرها لندن، 
إلجراء تأمين على ناقالت 

النفط الخام القادمة 
لميناءي الشحر ورضوم 

البتروليين
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خبراء اقتصاديون
يكشفون عن آثار بالغة الخطورة على 

القطاع النفطي في اليمن جراء استهداف 
موانئ البترول

كشف خبراء اقتصاديون، محليون وعرب، عن آثار بالغة الخطورة على القطاع النفطي في اليمن 
بشكل كامل، نتيجًة التوقف في عملية تصدير النفط الخام بسبب استهداف الموانئ البترولية في 

محافظتي حضرموت وشبوة.
وقــــال الــخــبــراء إن تــوقــف عملية تــصــديــر الــنــفــط الــخــام جــــراء الــهــجــوم، ســيــؤدي الـــى امــتــالء الــخــزانــات 
في موانئ التصدير )الشحر، رضوم(، وبالتالي امتالء الخزانات االحتياطية لدى الشركات النفطية 
الــمــنــتــجــة والـــمـــتـــواجـــدة فـــي الـــحـــقـــول، والـــتـــي تــعــتــبــر مــــحــــدودة لــلــغــايــة، مــمــا ســيــضــطــر تــلــك الــشــركــات 

النفطية إلى إيقاف عمليات اإلنتاج بشكل كامل خالل الفترة القليلة المقبلة.
وأضــافــوا أن إيــقــاف عمليات اإلنــتــاج، ســيــؤدي إلــى تكاليف باهظة عند إعـــادة اإلنــتــاج من 
جديد أو إعادته إلى مستوياته السابقة، كون توقف اإلنتاج واإلغالق الكامل لحقول 
النفط يعني تسرب كميات من النفط الخام في المكامن، وانخفاض المستويات 

اإلنتاجية للنفط الخام.
وأوضـــــــحـــــــوا أن اســـــتـــــهـــــداف الــــمــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة أثـــــــر وبــــشــــكــــل كـــبـــيـــر عــــلــــى الــــشــــركــــات 
ــــام الـــيـــمـــنـــي لـــتـــفـــادي  الـــمـــشـــتـــريـــة لـــلـــنـــفـــط الــــــخــــــام، وإحــــجــــامــــهــــا عـــــن شــــــــراء الـــنـــفـــط الـــــخـ
المخاطرة في إرسال السفن والحفاظ على أرواح طواقم السفن، وأيًضا الحفاظ 
عــلــى سمعة تــلــك الــشــركــات فــي الــســوق النفطية، وللمشاكل األخــــرى الــتــي تــرافــق 
ذلك من ارتفاع تكاليف التأمين، وتخوف المستهلكين النهائيين )مصافي النفط( من 
تعرقل الخطط اإلنتاجية للمصافي بسبب عدم اليقين من اإليفاء بوصول شحناتها من 

النفط الخام في الوقت المبرمج.
ولفت الخبراء االقتصاديون، إلى أن كل هذه اآلثار ستنعكس بدورها إما على إحجام الشركات 

النفطية، عن شراء النفط الخام اليمني، أو التأثير على القيمة البيعية. 
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة، بدورها عن اآلثار التي سيترتب عليها عدم شحن نفط خام 
المسيلة وشــبــوة لمبيعات شــهــر أكــتــوبــر 2022، والــبــدائــل الــتــي ستتخذها الــحــكــومــة اليمنية لتفادي 

توقف العملية اإلنتاجية والتصديرية.
وكـــان مــن الــمــقــرر أن يتم شحن شحنة خــام المسيلة بــتــاريــخ 10-11 أكــتــوبــر الــمــاضــي، ونــظــًرا إللغاء 
الناقلة األولـــى عقدها مــع المشتري بسبب الــتــهــديــدات الــتــي تلقتها، فقد تــم تعديل تــاريــخ الشحن 
حــتــى 20-21 أكــتــوبــر، وبــعــد تــعــرض الــنــاقــلــة Nissos Kea لــلــهــجــوم تــم تــأجــيــل عملية الــشــحــن حتى 

يتم اتخاذ كافة الترتيبات األمنية لحماية الموانئ وناقالت النفط الخام القادمة لموانئ التصدير.
وتبلغ السعة التخزينية لميناء الشحر البترولي 3.000.000 برميل، فيما تبلغ الكمية المخزنة في 
الميناء حتى تــاريــخ 30 أكــتــوبــر الــمــاضــي، 2.120.000 بــرمــيــل، والمتبقي مــن السعة التخزينية في 
الميناء حــوالــي 880.000 برميل بما يــقــارب حــوالــي 30 يــوًمــا المــتــالء الــخــزانــات بمعدل إنــتــاج يومي 

28.170 برميل.
أمـــا مــيــنــاء رضــــوم الــبــتــرولــي فــتــبــلــغ ســعــتــه الــتــخــزيــنــيــة 600.000 بــرمــيــل، وتــبــلــغ الــكــمــيــة الــمــخــزنــة في 

الميناء حتى تاريخ 30 أكتوبر الماضي، 593.960 برمياًل.
وقــد توقف ميناء رضــوم البترولي عــن اســتــالم النفط الــخــام مــن جميع القطاعات المنتجة )مــأرب، 

قطاع S2، قطاع 9 مالك، قطاع 5 جنة( نتيجًة المتالء الخزانات في الميناء.

ــــر مــــــــوســــــــع، أن هــــــذه  ــــريــ ــــقــ وأكــــــــــــــــدت الـــــــــــــــــــــوزارة فــــــــي تــ
ــــا لـــــــعـــــــدة شــــحــــنــــات  ــــهــ ــــمــــــل بــ ــــعــ ــــكـــــن الــ ــــاســــــة مـــــمـ ــــيــ الــــــســ
ــتــــريــــن مــــــن أنــــــــه قــــــد تــم  إلعــــــــــــادة الــــثــــقــــة لــــــــدى الــــمــــشــ
تأمين موانئ التصدير بشكل كامل. منوهة إلى 
أن هذا الخيار سيكلف الحكومة لتحمل تكاليف 

النقل والتأمين.
وكــــــان خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون تـــوقـــعـــوا أنـــــه فــــي حـــال 
لم تتمكن الحكومة اليمنية من تصدير شحنتي 
الــــــشــــــحــــــر ورضــــــــــــوم  مـــــــيـــــــنـــــــاءي  مـــــــــن   2022 أكـــــــتـــــــوبـــــــر 
الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــيـــــن، واســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــــوضــــــــع لــــشــــهــــر آخــــــــر، 
ستفقد الحكومة 151.000.000 دوالر أمريكي 
تــــــقــــــريــــــًبــــــا قـــــيـــــمـــــة إيــــــــــــــــــــــرادات نــــــفــــــط خـــــــــــام الــــمــــســــيــــلــــة، 
قـــيـــمـــة  ــــا  ــًبـ ــ ــــقـــــريـ تـ أمـــــريـــــكـــــي  دوالر  و11.000.000 

إيرادات نفط خام شبوة.
كـــــمـــــا تــــــوقــــــع الـــــــخـــــــبـــــــراء أن تــــتــــكــــبــــد الـــــيـــــمـــــن خــــســــائــــر 
بـــاهـــظـــة، والــــتــــي ســـتـــقـــوم الـــشـــركـــتـــان الــمــشــتــريــتــان 
2022 برفعهما مــقــابــل خسائر  لشحنتي أكــتــوبــر 
عــقــود الــنــقــل الــتــي تــم إلــغــاؤهــا، وأيـــة غــرامــات أو 
مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة قـــــد تــــفــــرض عــــلــــى الــــشــــركــــيــــن لـــعـــدم 
الـــتـــزامـــهـــمـــا بــتــوفــيــر الـــكـــمـــيـــات فــــي الــــوقــــت الــمــتــفــق 
عـــلـــيـــه، وأيــــًضــــا لــــفــــارق الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي تـــطـــالـــب بــهــا 
ــيــــلــــة مـــن  ــــة الــــمــــشــــتــــريــــة لــــنــــفــــط خـــــــــام الــــمــــســ ــــركــ الــــــشــ
الــكــمــيــة الــتــي تــم شحنها دون مــشــاركــة المفتش 
الـــمـــحـــايـــد نــــظــــًرا لــــمــــغــــادرة الـــنـــاقـــلـــة بــشــكــل طــــارئ 

المياه اإلقليمية اليمنية.
وتـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــوا: "وفـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــال تـــــــــــم شــــــــحــــــــن تــــلــــك 

ــــنـــــات إلـــــــــى الــــمــــشــــتــــريــــن مـــــــن قـــبـــل  الـــــشـــــحـ
قــــد  والــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــادن،  الـــــــنـــــــفـــــــط  وزارة 
ــــا لـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف الــــنــــقــــل  ــــلـــــهـ يــــــتــــــم تـــــحـــــمـ

ــــال  لــــتــــلــــكــــمــــا الــــشــــحــــنــــتــــيــــن فــــــــي حــ
أكـــــــــــــــــدت الــــــــشــــــــركــــــــتــــــــان قــــيــــامــــهــــمــــا 
بــدفــع تــكــالــيــف الــنــقــل للناقلتين 

السابقة".

توقف الصناعة النفطية

ــــا لـــلـــخـــبـــراء، ســـتـــتـــوقـــف الــعــمــلــيــة اإلنـــتـــاجـــيـــة  ــًقـ ــ ووفـ
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، وتـــــوقـــــف الــــصــــنــــاعــــة الـــنـــفـــطـــيـــة فــي 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة فــــــــي حــــــــــال اســـــتـــــمـــــر تــــوقــــف 
الــــعــــمــــلــــيــــة الـــــتـــــصـــــديـــــريـــــة ألكــــــثــــــر مــــــــن شــــــهــــــر، إذ إن 
الـــســـعـــة الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة لـــمـــيـــنـــاء الـــشـــحـــر الـــبـــتـــرولـــي لــم 

يتبّقَ منها سوى لما يقارب الـ30 يوًما.
وأفــــادوا بــأنــه، وللنجاح فــي إعـــادة تصدير النفط 
الخام، يتطلب ذلك إعداد خطة أمنية محكمة، 
واســـــتـــــجـــــالب مــــــعــــــدات حــــديــــثــــة ومـــــتـــــطـــــورة تــحــمــي 
موانئ التصدير، وتعيد الثقة للمشتري بسالمة 
وأمــــــن مــــوانــــئ الـــتـــصـــديـــر مــــن جــــديــــد، حـــيـــث وكــمــا 
سيالحظ أن الناقلة HANA لــم تستطع شحن 
نفط خــام شــبــوة لتسليمه لمصافي عــدن نتيجًة 

لعدم استكمال اإلجراءات األمنية.

نقل النفط الخام عبر 
الناقلة المتوفرة حالًيا 

HANA إلى خزانات 
مصفاة عدن
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تقارير

  |  سبأ- عدن:

بـــــحـــــث وزيـــــــــــــر الـــــنـــــفـــــط واملــــــــــعــــــــــادن الـــــــدكـــــــتـــــــور ســـعـــيـــد 
الــــشــــمــــايس بـــالـــعـــاصـــمـــة املــــؤقــــتــــة عـــــــدن مـــــع املـــمـــثـــل 
املــقــيــم لـــأمـــم املـــتـــحـــدة يف الــيــمــن ديــفــيــد جــريــســي 
،آخـــــــــــر  نــــــــوفــــــــمــــــــر   16 لـــــــــــه ، يف  املـــــــــــــرافـــــــــــــق  والـــــــــــــوفـــــــــــــد 
مـــســـتـــجـــدات الـــخـــطـــة األمــــمــــيــــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــخـــزان 

صافر .
ــــبـــــذولـــــة مــن  ــــتـــــمـــــاع الـــــخـــــطـــــوات املـ ــــتـــــعـــــرض االجـ واسـ
الـــــفـــــريـــــق األمـــــــمـــــــي يف حـــــشـــــد الـــــتـــــمـــــويـــــالت الــــــالزمــــــة 
التفريغ للوقود بالخزان واآللية  للقيام بعملية 
املـــطـــروحـــة لـــشـــراء ســفــيــنــة لــنــقــل الــــوقــــود بــطــريــقــة 

آمنة عر شركة متخصصة . 
ــــكـــــومـــــة  واوضـــــــــــــــــح الــــــــــوزيــــــــــر الـــــــشـــــــمـــــــايس حــــــــــــرص الـــــحـ
الشرعية عىل االسراع يف عملية التفريغ للخزان 
لـــتـــجـــنـــب املــــخــــاطــــر املـــحـــتـــمـــلـــة مـــــن حــــــــدوث الــــكــــارثــــة 
الــبــيــئــيــة.. مـــشـــددًا عـــىل ان تــعــقــب عــمــلــيــة الــتــفــريــغ 
تحريك الخزان من املوقع الحايل اىل موقع اخر 
وذلــــك لــضــمــان ســالمــة الــحــركــة املــالحــيــة والــــرثوة 

البحرية والرية .
وتـــــــــطـــــــــرق وزيــــــــــــــر الــــــنــــــفــــــط واملـــــــــــعـــــــــــادن اىل تــــــداعــــــيــــــات 
ــــــات االرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة لــــلــــمــــلــــيــــشــــيــــات  ــــمـ ــ ــــجـ ــ ــــهـ ــ ومــــــــخــــــــاطــــــــر الـ
الــــحــــوثــــيــــة عـــــىل مــــيــــنــــايئ الــــضــــبــــه وقــــنــــا بـــحـــضـــرمـــوت 
وشـــــــــــــبـــــــــــــوة وانـــــــــــعـــــــــــكـــــــــــاســـــــــــات ذلــــــــــــــــــك عـــــــــــــىل االوضــــــــــــــــــــــاع 
ــــمـــــال  ــــة.. مــــــوكــــــدًا ان االعـ ــيــ ــ ــــانــ ــــاديـــــة واالنــــــســ ــــتـــــصـ االقـ
االرهابية للمليشيات الحوثية دليل واضــح عىل 
ان هـــذه الــجــمــاعــة ال يــؤمــنــون بــالــســالمــة املــالحــيــة 
والـــــجـــــوانـــــب االنــــســــانــــيــــة وغـــــــر مــــلــــزمــــني بـــاملـــواثـــيـــق 
الـــــدولـــــيـــــة بــــمــــا يـــــزيـــــد مــــــن تــــفــــاقــــم مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب 

وزير النفط يبحث مع الممثل المقيم 
مستجدات الخطة األممية لخزان صافر

الشماسي يبحث مع الجانب األممي 
األوضاع المتعلقة بالباخرة النفطية صافر

اليمني .
ــــعــــــادن الـــتـــأكـــيـــد عــــىل ضــــــرورة  وجـــــــدد وزيـــــــر الـــنـــفـــط واملــ
تـــفـــعـــيـــل األمـــــــــم املــــتــــحــــدة الـــــخـــــطـــــوات الـــعـــمـــلـــيـــة لـــلـــبـــدء 
بـــتـــفـــريـــغ الــــــوقــــــود مـــــن الــــــخــــــزان بـــــأســـــرع وقــــــــت، مــثــمــنــًا 
ــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا األمـــــم  الــــجــــهــــود االنــــســــانــــيــــة الــــكــــبــــرة الـ
املـــتـــحـــدة بــالــتــنــســيــق املـــشـــرك مـــع الـــجـــانـــب الــحــكــومــي 
ــــابـــــة لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة صـــــافـــــر وتـــلـــبـــيـــة  ــــتـــــجـ يف خــــطــــة االسـ
ــــاجــــــات االنـــــســـــانـــــيـــــة يف عـــــــــدة جـــــــوانـــــــب تـــنـــمـــويـــة  ــيــ ــ ــتــ ــ االحــ
وخدمية لتخفيف حدة االزمة التي تعيشها البالد. 
مــــن جـــانـــبـــه قـــــدم املـــمـــثـــل املـــقـــيـــم لـــأمـــم املـــتـــحـــدة يف 
ــــيـــــًا لـــلـــمـــرحـــلـــتـــني الــــتــــي تــتــضــمــنــهــا  الـــيـــمـــن شــــرحــــًا وافـ
الــخــطــة األمــمــيــة لتفريغ الــخــزان وعملية النقل، 
مــــــــوكــــــــدًا اســـــتـــــيـــــفـــــاء الــــــتــــــمــــــويــــــالت املـــــــــاديـــــــــة املــــطــــلــــوبــــة 
واالنتقال ملرحلة شراء السفينة املخصصة لنقل 

 استقبل وزير النفط واملعادن الدكتور سعيد الشمايس بمكتبه بالعاصمة املؤقتة 
عدن نائب منسق الشؤون االنسانية باألمم املتحدة دييجو زوريال، يف 12 سبتمر 
،حيث كرس االجتماع ملناقشة وضع الباخرة النفطية صافر والخطوات العملية 
لحل املشكالت الخاصة بها والعمل مع األمــم املتحدة الستكمال تنسيق املبالغ 

الخاصة الحتواء الجانب اإلنساين والبئي املتعلق بالباخرة صافر. 
وأكــد الوزير الشمايس عىل اهتمام الحكومة اليمنية بهذا الجانب نظرا ملا يمثله 
من أهمية بالغة تتعلق باألمان البيئي لليمن بشكل خاص واملنطقة بشكل عام، 
مــشــيــدا بــالــجــهــود الــدولــيــة املــبــذولــة واملــنــح املــالــيــة املــقــدمــة يف هـــذا اإلطــــار واملــســاعــي 

الحثيثة لإلسراع يف استكمال اإلجراءات املتعلقة بهذا الخصوص. 
وأشـــــار مــنــســق الـــشـــوؤن االنــســانــيــة بـــاألمـــم املـــتـــحـــدة  اىل ان هــنــاك خـــطـــوات عملية 
قـــادمـــة يف هــــذا الــــصــــدد، حــيــث مـــن املـــقـــرر وصـــــول وفــــد امـــمـــي رفـــيـــع إىل الــعــاصــمــة 
املؤقتة عدن لبحث  الجهود األممية املتعلقة بالباخرة صافر مع رئاسة الوزراء، 

وكذا اللقاء مع مجلس القيادة الرئايس، والجهات ذات العالقة. 
حضر اللقاء املهندس خالد باحميش رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط.

الــــــوقــــــود الــــيــــهــــا بـــــاالتـــــفـــــاق والـــــشـــــراكـــــة مـــــع الـــجـــانـــب 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي. وابـــــــــــــــــدى اســــــــتــــــــعــــــــداد االمــــــــــــــم املـــــتـــــحـــــدة 
واهــــتــــمــــامــــهــــا ملـــنـــاقـــشـــة مـــخـــتـــلـــف الــــقــــضــــايــــا املـــتـــصـــلـــة 
بــمــعــانــاة الــيــمــنــيــني والـــتـــواصـــل املــســتــمــر والتنسيق 
املــــــــشــــــــرك مــــــــع الـــــجـــــمـــــيـــــع لــــــلــــــوصــــــول اىل خــــــطــــــوات 
ايــــجــــابــــيــــة تــــســــاعــــد الــــيــــمــــن يف مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 

واالزمات التي يواجهها يف مختلف املجاالت.
حــضــر االجـــتـــمـــاع رئـــيـــس هــيــئــة اســتــكــشــاف الــنــفــط 
املـــــــهـــــــنـــــــدس خـــــــالـــــــد بـــــاحـــــمـــــيـــــش ومــــــســــــتــــــشــــــار الـــــــوزيـــــــر 
املهندس محمد عبدالحق واملدير العام التنفيذي 
لــشــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة املــهــنــدس طــــارق الــولــيــدي 
ــــارات  ــــمــ ــثــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــديـــــــــر عــــــــــــام الـــــــشـــــــركـــــــة الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة لــــــالســ
الــدكــتــور عــبــداهلل عــمــر ومــديــر عـــام مكتب الــوزيــر 

حسن الجنيد.
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بــــــحــــــث وزيــــــــــــــر الــــــنــــــفــــــط واملـــــــــــعـــــــــــادن الــــــــدكــــــــتــــــــور ســـعـــيـــد 
الشمايس بالعاصمة املؤقتة عدن، مع مستشارة 
املــمــثــل املــقــيــم لــشــؤون االقــتــصــاد والتنمية كريس 
جونسون، سبل توطيد وتطوير عالقات التعاون 
ــــة تــنــمــيــة  ــــيــ ــــرامــ ــــهــــــود االمـــــمـــــيـــــة الــ بــــــني الــــــــــــــــوزارة والــــــجــ

االوضاع االقتصادية يف البالد. 
ــــقـــــاء ، يف 7نـــــوفـــــمـــــر ، اىل جــــمــــلــــة مــن  ــــلـ وتــــــطــــــرق الـ
املـــــواضـــــيـــــع املـــتـــعـــلـــقـــة بــــاالحــــتــــيــــاجــــات املــــطــــلــــوبــــة مــن 
املــشــاريــع التنموية املــســتــدامــة الــتــي تــعــود بــمــردود 

ايجايب يف النهوض بالبالد . 
واكــــــــــد وزيــــــــــر الــــنــــفــــط جـــــديـــــة الــــحــــكــــومــــة يف تــحــقــيــق 
ـــــة بـــمـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات  إصــــــــالح ملــــؤســــســــات الــــــدولـ
والــركــيــز عــىل تنفيذ وتثبيت مــشــاريــع ذات طابع 
تنموي ونوعي تصب يف خدمة املواطنني بالدرجة 
االســــاســــيــــة بـــعـــمـــوم املــــحــــافــــظــــات والـــــدفـــــع بــعــمــلــيــة 

التنمية يف البالد.
وأشــــــاد الـــدكـــتـــور الـــشـــمـــايس بــــــــاألدوار اإليـــجـــابـــيـــة الــتــي 
قــــامــــت بـــهـــا املـــنـــظـــمـــات االمــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة يف إســـنـــاد 
ــنـــــوات  ــ ــيـــــة عـــــــىل مـــــــــدى الـــــسـ ــ ــــكـــــومـــــة الـــــشـــــرعـ جــــــهــــــود الـــــحـ
املاضية والوقوف اىل جانبها ومساعدتها يف االنتقال 

من مرحلة املشاريع الطارئة اىل املستدامة..
مــــــــؤكــــــــدا بــــــــــان الــــــــــــــــــــوزارة تــــــأخــــــذ بـــــعـــــني االعـــــــتـــــــبـــــــار كـــل  
ــــتـــــي تـــتـــطـــلـــبـــهـــا عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة وســــــوف  الــــجــــهــــود الـ
تحظى بكل الدعم والتسهيالت ملا يحقق الفائدة 

املرجوة من تلك املشاريع .
من جهته أعربت مستشارة املمثل املقيم لشؤون 
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بــحــث وزيـــــر الــنــفــط واملــــعــــادن الـــدكـــتـــور ســعــيــد ســلــيــمــان الـــشـــمـــايس بــالــعــاصــمــة 
املـــوقـــتـــة عــــــدن مــــع فــــريــــق الـــــخـــــراء الــــدولــــيــــني الـــتـــابـــع ملـــجـــلـــس األمـــــــن آلــــيــــة عــمــل 
القطاع النفطي وأوضاعه وكيفية إدارة توزيع املشتقات وتحصيل اإليرادات 

الــنــفــطــيــة خـــالل األزمــــة الــراهــنــة الــتــي تــشــهــدهــا الــبــالد مــنــذ انــقــالب امليليشيات 
الحوثية عىل مؤسسات الدولة.

ويف اللقاء أكد الدكتور الشمايس أن وزارة النفط واملعادن وفقًا لتوجيهات 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة وانــــطــــالقــــًا مــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة ســـاهـــمـــت يف تــوفــر 
املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة لــجــمــيــع املـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة دون اســـتـــثـــنـــاء...مـــشـــرًا اىل 
الزام الجانب الحكومي يف عملية استراد املشتقات النفطية ووضع التدابر 
والـــضـــوابـــط واالشــــراطــــات املــنــظــمــة لــعــمــلــيــة االســــتــــراد والــتــســويــق لــهــا داخــلــيــًا 

وفق آلية شفافة تضمن عدالة التوزيع ومنع االحتكار.
وتــطــرق نــائــب وزيـــر الــنــفــط، إىل االشــكــالــيــات الــتــي تــواجــه الـــــوزارة يف الــجــوانــب 
املــتــعــلــقــة بــتــوفــر وتـــزويـــد املــحــطــات بــاملــشــتــقــات الــنــفــطــيــة واالجـــــــــراءات املــتــخــذة 
يف مــعــالــجــة هـــذه املــشــكــلــة املــتــصــلــة بــحــيــاة ومــعــيــشــة املــواطــنــني وحـــركـــة نــشــاط 
مختلف القطاعات، مبديًا استعداد الوزارة تقديم التسهيالت الالزمة لفريق 
الخراء الدوليني وتزويدهم بكافة البيانات املطلوبة وتسهيل مهمة عملهم. 
من جانبه أكد منسق فريق الخراء الدوليني الدكتور ايفي، حرص الفريق 
عــىل نــقــل صـــورة واضــحــة لـــأوضـــاع االقــتــصــاديــة واالنــســانــيــة الــتــي يــعــاين منها 

اليمن من خالل التقرير الذي سيقدم ملجلس األمن االشهر القادمة. 
ــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة مــــصــــايف عــــــدن احــــمــــد مـــســـعـــد واملــــديــــر  حـــضـــر الــــلــــقــــاء املـــــديـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــنـــفـــط طــــــارق الــــولــــيــــدي ورئــــيــــس دائـــــــرة املـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة مــثــنــى الــعــامــري ورئـــيـــس دائـــــرة الــتــعــاون اإلقــلــيــمــي والــــدويل 
بــرئــاســة مجلس الــــوزراء نــاظــم الحنيك ومستشار الــــوزارة أنـــور ســالــم و مدير 

عام مكتب الوزير حسن الجنيد.

وزير النفط يبحث مع ممثل اممي الجهود 
الرامية لتنمية االوضاع االقتصادية

..و يبحث مع فريق الخبراء الدوليين 
آلية عمل القطاع النفطي

االقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة عـــن امــتــنــانــهــا لــلــتــســهــيــالت 
الــتــي حــظــيــت بــهــا املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة يف 
اليمن والحرص الذي تبديه الحكومة الشرعية 
لتعزيز أطر التعاون القائم خالل املرحلة املقبلة 
يف تنمية بعض القطاعات املهمة وأهمها تطوير 

قدرات شريحة الشباب واملرأة .
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يوسف حمود - الخليج أونالين

- أين يقع خزان صافر؟

قبالة ميناء رأس عيىس غريب اليمن.
- عىل كم يحتوي من النفط؟

يحتوي عىل مليون و140 ألف برميل نفط خام.
- ما سبب التحذيرات من كارثة بيئية قد يتسبب بها؟

رفــض الحوثيني الــســمــاح لــفــرق فنية بالقيام بصيانته 
بعد توقف العمل به منذ نحو 7 أعوام.

مـــــــــــن جــــــــــديــــــــــد عـــــــــــــــــــادت األصــــــــــــــــــــــــــوات الــــــيــــــمــــــنــــــيــــــة والـــــــــدولـــــــــيـــــــــة 
تتعاىل محذرة مــن مخاطر تــســُرّب النفط مــن الــخــزان 
العائم "صافر"، الذي يرسو قبالة ميناء رأس عيىس 
غـــريب الــيــمــن، والــــذي لــم يخضع للصيانة مــنــذ خمس 

سنوات.
وبـــات خـــزان الــنــفــط الــواقــع يف مــيــاه البحر األحــمــر عىل 
الساحل الغريب لليمن، والــذي كان يستخدم محطة 
لتصدير النفط منذ عام 1988، كارثة قد تهدد اليمن 
ــلـــــة عــــــىل الــــبــــحــــر األحـــــــمـــــــر، مــع  ــ والــــــــــــــدول املــــــــجــــــــاورة واملـــــطـ

احتوائه عىل أكرث من مليون برميل نفط خام.
وتـــعـــمـــد مـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــني بـــالـــيـــمـــن عــــــــادة إىل تــحــويــل 
الــكــوارث الــتــي تشهدها الــبــالد إىل اسراتيجيات حرب 
انــــتــــهــــازيــــة، وأوراق ضــــغــــط، تــــديــــر مـــــن خــــاللــــهــــا عــمــلــيــة 
الـــصـــراع الــــذي تــشــهــده الـــبـــالد مــنــذ نــحــو ســـت ســنــوات، 

مع رفضها إعادة صيانته الضرورية.

أمل بعد التحذيرات

بــــارقــــة أمـــــل بــتــجــنــب كــــارثــــة بــيــئــيــة ضــخــمــة كــشــف عــنــهــا 
مساعد األمــني الــعــام لأمم املتحدة مــارتــن غريفيث، 
يـــوم الــثــالثــاء 15 فـــرايـــر 2022، حــيــث أعــلــن عــن اتــفــاق 
مبديئ مع أطــراف النزاع اليمني لتفريغ حمولة ناقلة 
"صــــافــــر" الــنــفــطــيــة يف ســفــيــنــة أخــــــرى، لــكــنــه لـــم يــوضــح 

تفاصيل أو موعد العملية.
وقال غريفيث أمام مجلس األمن الدويل: "إن تقدمًا 
مــبــدئــيــًا حـــدث مـــؤخـــرًا بــشــأن الــنــاقــلــة "صـــافـــر" املــتــوقــفــة 

أمام السواحل اليمنية منذ 2015".

وكـــــــانـــــــت دراســــــــــــــة بــــيــــئــــيــــة حـــــــــــذرت مـــــــن كـــــــارثـــــــة يــــمــــكــــن أن 
ــــمـــــر وتـــــطـــــال الـــســـعـــوديـــة،  تــــحــــدث قـــريـــبـــًا يف الـــبـــحـــر األحـ
نـــتـــيـــجـــة تــــضــــرر نــــاقــــلــــة الــــنــــفــــط "صــــــافــــــر" الــــتــــابــــعــــة ملــلــيــشــيــا 

الحويث اليمنية.
ــــنـــــظـــــمـــــة الــــــســــــالم  وأكـــــــــــــــــدت الـــــــــــــدراســـــــــــــة، الـــــــتـــــــي أجـــــــرتـــــــهـــــــا مـ
عــىل  ونــــشــــرتــــهــــا  الــــبــــيــــئــــيــــة،   "greenpeace" األخــــــضــــــر 
يـــنـــايـــر 2022، أن األزمــــــة  مـــوقـــعـــهـــا اإللــــــكــــــروين، يف 28 
اإلنــســانــيــة يف اليمن ستتفاقم وسيتأثر املــاليــني بشكل 

مباشر بالتسرب الوشيك.
ــــتـــــســـــرب ســــيــــؤثــــر عــىل  ــــفـــــط املـ ــــنـ وقــــــالــــــت الـــــــــدراســـــــــة: إن "الـ
إرتـــــريـــــا والـــيـــمـــن والـــســـعـــوديـــة عــــىل مــــــدار املـــــواســـــم، كــمــا 
ستتأثر جيبويت والصومال خالل األشهر من يناير إىل 

مارس".
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت أن الـــــــنـــــــفـــــــط الـــــــــــخـــــــــــام يـــــــحـــــــتـــــــوي عـــــــــــىل مـــــــــــواد 
مــــســــرطــــنــــة، وال يـــمـــكـــن االســــتــــهــــانــــة بــــاملــــخــــاطــــر الــصــحــيــة 
ــــــدى النـــســـكـــاب الـــنـــفـــط قـــبـــالـــة ســــواحــــل الــبــحــر  طـــويـــلـــة املـ

األحمر.
من جانبه قال وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياين، إن 
التحذير الــذي أطلقته املنظمة الدولية بشأن التهديد 
الــذي تمثله ناقلة النفط املتهالكة "صــافــر"، يعيد دق 
ناقوس الخطر مع تزايد احتماالت وقــوع واحــدة من 

أخطر كوارث االنسكاب النفطي يف تاريخ البشرية.

ــــــح اإلريـــــــــاين، يف تـــغـــريـــدات عــــىل صــفــحــتــه بــمــوقــع  وأوضـ
"توير"، أن التقرير أكد أن التسرب النفطي سيؤثر يف 

إمدادات املساعدات الغذائية ملا يصل إىل 8.4 ماليني 
شخص يف اليمن، وانقطاع إمدادات مياه الشرب عن 

نحو 10 ماليني شخص.
ــــيـــــة ســـتـــغـــلـــق  ــــنـ ــــيـــــمـ الـ ــــايــــــد األســـــــــمـــــــــاك  وأشــــــــــــــــار إىل أن مــــــصــ
وستدمر النظم البيئية يف البحر األحمر، مع احتمال 
وصــــــول الـــتـــأثـــر إىل جـــيـــبـــويت وإرتـــــريـــــا واملـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية.

تحذيرات دولية سابقة

لـــلـــهـــيـــئـــة  الـــــــعـــــــام  األمــــــــــــني  ر  حــــــــــــــَذّ  ،2020 يـــــونـــــيـــــو   22 ويف 
اإلقليمية للمحافظة عــىل بيئة البحر األحــمــر وخليج 
ــــة بــيــئــيــة  ــــارثــ ــــمـــــزة أبـــــــو غـــــــــــــرارة، مــــــن كــ عـــــــــدن، زيـــــــــاد بــــــن حـ
ــــبـــــب حـــــــــــــدوث تـــــــســـــــرب نـــــفـــــطـــــي مــــــــن نــــاقــــلــــة  ــــتـــــج بـــــسـ ــــنـ قــــــــد تـ
نــفــط حــــدث تـــآكـــل يف هــيــكــل خــزانــهــا ويــمــنــع الــحــوثــيــون 

معاينتها.
وأشـــــــــــار أبــــــــو غـــــــــــرارة إىل أن "وقـــــــــــوع مــــثــــل هــــــــذا الـــــحـــــادث 
ســيــكــون لـــه تـــأثـــر كـــبـــر، خــصــوصــًا عـــىل الـــجـــزر الــيــمــنــيــة 
ــــتـــــكـــــون أكـــــر  الــــغــــنــــيــــة بــــتــــنــــوعــــهــــا الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي، والـــــــتـــــــي سـ

متضرر؛ مثل جزيرة كمران".
الـــســـفـــر الــــريــــطــــاين الــــســــابــــق لــــــدى الـــيـــمـــن مـــايـــكـــل آرون 
قـــــــال، يف تــــغــــريــــدة عـــــىل "تــــــويــــــر"، إن الـــنـــاقـــلـــة "صــــافــــر" 
تحتوي عىل ما يقارب 150 ألف طن من النفط الخام 
ــــلـــــه إذا تــــســــرب،  الــــــــــذي ســــيــــدمــــر الــــبــــحــــر األحــــــمــــــر وســـــاحـ
مــذّكــرًا بـــأَنّ تــســُرّب 20 ألــف طــن مــن الــوقــود تسبب يف 

أضرار بيئية هائلة يف سيبريا-روسيا.
وأضــــاف آرون: إن "عــــىل الــحــوثــيــني أن يــســمــحــوا لأمم 

املتحدة بمعالجة الوضع قبل فوات األوان".

ــــيـــــمـــــن قـــــد حـــــــــذرت،  ــــــت الــــــســــــفــــــارة األمـــــريـــــكـــــيـــــة يف الـ ـــانـ ـــ وكـ
ــــالـــــت إن  أواخـــــــــر مـــــــايـــــــو 2020، مـــــن وضــــــع "صـــــــاِفـــــــر"، وقـ
حـــالـــتـــهـــا آخــــــــذٌة يف الــــتــــدهــــور، وقـــــد ُيــــحــــدث ذلـــــك تــســربــًا 

كارثيًا يف البحر األحمر.
املـــــــتـــــــحـــــــدة  األمـــــــــــــــــــم  مـــــــنـــــــســـــــق  أبــــــــــلــــــــــغ   ،2019 يــــــــونــــــــيــــــــو  ويف 
لـــلـــشـــؤون اإلنـــســـانـــيـــة، مــــــارك لــــوكــــوك، مــجــلــس األمــــن 
الـــدويل بـــاســـتـــمـــرار الـــحـــوثـــيـــني يف تــعــطــيــل وصــــــول فــريــق 
تــقــيــيــم املـــخـــاطـــر إىل خـــــزان "صــــافــــر"، رغــــم أنـــهـــم طــلــبــوا 

خزان "صافر"؟

يوجد في خزان 
صافر حاليًا مليون 

و140 ألف برميل 
نفط خام
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REPORT
املساعدة من األمم املتحدة وتعهدوا بتسهيل العمل.

اتهامات متبادلة

ــــار مـــــرفـــــأ بــــــــــــروت، تـــصـــاعـــد  ــــفـــــجـ وعـــــقـــــب وقــــــــــوع كــــــارثــــــة انـ
ــــيـــــون يف  ــنـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــــــي يــــنــــتــــظــــرهــــا الـ ــتـ ــ ــ الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الـــــــكـــــــارثـــــــة الـ
رت الـــــجـــــامـــــعـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة، يف  أي لـــــحـــــظـــــة، حـــــيـــــث حـــــــــــــــــَذّ
ــــــورة وضـــــــــع الـــســـفـــيـــنـــة  ــــطـ ــ 10 أغـــــســـــطـــــس 2020، مـــــــــــــــــن خـ
"صـــــــافـــــــر"، مــــطــــالــــبــــًة مـــجـــلـــس األمـــــــــن الــــــــــدويل بـــالـــتـــدخـــل 

إلجراء الصيانة الالزمة للسفينة.
مـــجـــلـــس األمـــــن كـــــان قـــــد عـــقـــد جـــلـــســـة خــــاصــــة ملــنــاقــشــة 
أوضـــــــاع الــســفــيــنــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت تــمــثــل خـــطـــرًا حــقــيــقــيــًا 
عـــــىل الــــيــــمــــن، يف يـــولـــيـــو 2020، ولــــــم تــــخــــرج تـــحـــركـــات 

عملية حتى اآلن.
ويتبادل طرفا الصراع باليمن االتهامات، حيث تتهم 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة ومــــنــــظــــمــــاٌت الــــحــــوثــــيــــني بــــالــــوقــــوف 
وراء هــــــذه املــــخــــاطــــر، داعـــــيـــــًة األمـــــــم املــــتــــحــــدة ومــجــلــس 

األمن إىل الضغط عىل الجماعة املسلحة.
ودعـــــــــــــــــا وزيـــــــــــــــــر الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة الــــــيــــــمــــــنــــــي الـــــــــســـــــــابـــــــــق، مــــحــــمــــد 
األمــــــــن  ــــلـــــس  مـــــجـ  ،2020 ــــو  ــيــ ــ ــــونــ يــ  18 يف  الــــــحــــــضــــــرمــــــي، 
الـــــــــــدويل إىل إيـــــــالء اهــــتــــمــــام أكــــــر ملــــوضــــوع تــــدهــــور خــــزان 

"صافر" العائم املختطف من ِقبل الحوثيني.
وشـــــــــــــــــدد، يف تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات، عـــــــــىل ضـــــــــــــــــرورة "الـــــــــحـــــــــد مـــن 
اســــــتــــــخــــــدام الــــــــخــــــــزان الـــــعـــــائـــــم كـــــــورقـــــــة ضـــــغـــــط ســـيـــاســـيـــة 
الـــــتـــــي  الــــــــخــــــــطــــــــرة  لـــــــلـــــــتـــــــداعـــــــيـــــــات  حـــــــوثـــــــيـــــــة دون اكــــــــــــــــــــراث 
ستتسبب بــهــا الــكــارثــة الــبــيــئــيــة املــحــتــمــلــة عــىل مستقبل 

اليمن".
يف املـــقـــابـــل دعــــا الـــقـــيـــادي الــــبــــارز يف جــمــاعــة الــحــوثــيــني، 
مـــحـــمـــد عـــــي الــــــحــــــويث، إىل "املــــــــي قــــدمــــًا يف الـــتـــفـــاوض 

حول وضع خزان النفط العائم صافر".
وقال، يف سلسلة تغريدات يف 18 يونيو 2020: "ندعو 
إىل املي قدمًا يف التفاوض حول وضع الخزان بشكل 

جدي".

وأعـــلـــن إخـــــالء مــســؤولــيــة جــمــاعــتــه عـــن "أي تـــســـرب يف 
خـــــــزان صــــافــــر، وأي نــتــيــجــة كــــارثــــيــــة تـــحـــصـــل، ال ســمــح 
الــــكــــامــــلــــة  ــــة  ــيــ ــ ــثــــــه- املــــــســــــؤولــ ــ ــــديــ مــــــحــــــمــــــاًل- وفــــــــــق حــ اهلل"، 
"ألمــــريــــكــــا والـــســـعـــوديـــة وتـــحـــالـــفـــهـــمـــا؛ بــســبــب اســـتـــمـــرار 
الحصار وعدم السماح ببيع النفط املخزن يف صهريج 

صافر العائم".

أصبحت منتهية

ــــبـــــد الــــــواحــــــد  ــــادي الــــيــــمــــنــــي عـ ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ ــــبـــــر والــــــبــــــاحــــــث االقـ الـــــخـ
العوبي، يؤكد أن الحوثيني حــولــوا هــذه الناقلة "إىل 
غنيمة حرب وأداة لالبزاز"، مشرًا إىل أنهم يرفضون 
أن يشرف وفد من خراء األمم املتحدة عىل تفتيشها.

وكشف العوبي عن إمكانية استفادة الحوثيني منها 
دخاًل يقدر بـ"سبعني مليون يورو بفضل حمولتها".

وعــــن حـــالـــة الــســفــيــنــة يـــقـــول لـــ"الــخــلــيــج أونـــــاليـــــن": إنــهــا 
"يف حـــالـــة فــشــل تــــام 100% ولــــن تـــــؤدي أُيّ صــيــانــة إىل 
إنقاذها"، مشرًا إىل أنه "من غر املمكن أساسًا إجراء 
الصيانة يف موقع السفينة الــحــايل، هــذا فضاًل عن أن 
الــصــيــانــة يــمــكــن أن تــكــلــف أكــــرث مـــن 80 مــلــيــون دوالر، 

وتستغرق أكرث من 18 شهرًا".

ويــشــر يف حديثه إىل تصريحات محمد عــي الــحــويث، 
ــــريــــــدون بـــيـــع الــنــفــط  ــــال أكــــــرث مــــن مـــــــرة: إنــــهــــم "يــ الـــــــذي قــ
الـــــذي عـــىل الـــبـــاخـــرة لــحــســابــهــم، وإال فــعــىل الــعــالــم أن 
يتحمل مسؤولية هذه الكارثة وتبعاتها التي ال تعني 

الحوثيني بطبيعة الحال ال من قريب وال من بعيد".
وأمــا اشــراط الحوثيني السماح بزيارة واحــدة لغرض 
التفتيش والصيانة، "فما هو إال لالستهالك اإلعالمي 

وتضييع الوقت؛ ألن من املستحيل تنفيذ حتى عملية 
الـــفـــحـــص وحــــصــــر األضـــــــــــرار يف زيـــــــــارة واحـــــــــــدة، فــتــقــيــيــم 
ــــارات عــىل األقــــل، مـــدة كل  الــوضــع قــد يــحــتــاج إىل 7 زيـ
ــــيـــــع، أمـــــــا إصــــالحــــهــــا أو تـــفـــريـــغـــهـــا فـــأمـــر  ــــابـ مـــنـــهـــا 2-4 أسـ
مــســتــحــيــل"، مـــشـــرًا إىل أنــــه ال حـــل آخــــر غـــر "ســحــبــهــا 

إىل مكان آخر".
عـــن  لــــلــــتــــخــــي  ــــتـــــعـــــديـــــن  مـــــسـ "غـــــــــــر  ــــيــــــني  ــــوثــ الــــــحــ أن  ورأى 
الــــســــفــــيــــنــــة كــــــــــــأداة مـــــســـــاومـــــة ووســـــيـــــلـــــة حــــمــــايــــة لــــهــــم إال 
ـــــمــــــام املــــعــــرفــــة  ــبــــــر، وهـــــــــم يـــــعـــــرفـــــون تـ ــ بــــمــــقــــابــــل مـــــــــــادي كــ
أن األمـــــم املـــــتـــــحـــــدة وفــــرقــــهــــا أيـــــضـــــًا تـــنـــتـــظـــر حـــصـــتـــهـــا مــن 
الــكــعــكــة، ومـــن ثــم يستمتعون بــاســتــمــرار هـــذه اللعبة 

مع الحوثيني". 

كارثة على اليمن

مــن جــانــبــه يــقــول الصحفي االقــتــصــادي اليمني صــدام 
الكمايل، إَنّ تآكل هيكل خزان ناقلة النفط التي ترسو 
يف ميناء الحديدة دون أي صيانة "يهدد اليمن بكارثة 

ستدمر البيئة البحرية".
وأشار الكمايل إىل أن هذه الكارثة "ستنتج عنها خسائر 
اقــــتــــصــــاديــــة غـــــر مـــســـبـــوقـــة يف ظـــــل هــــشــــاشــــة الــــــدولــــــة"، 

ترافقًا مع استمرار الحرب منذ مارس 2015.

وأوضــــح، يف حــديــثــه لـــ"الــخــلــيــج أونـــاليـــن"، أن أكـــرث من 
100 ألــــف صـــيـــاد يــمــنــي يــعــتــمــدون عـــىل مــنــاطــق الــصــيــد 
ر  البحري، وهي مصدر دخلهم الوحيد، لكنها ستدَمّ

تقريبًا يف حال حدث هذا التسرب الوشيك.
ولفت إىل أن هذه الكارثة تأيت "يف ظل رفض الحوثيني 
وعدم جدية األمم املتحدة يف الضغط عليهم إلفساح 
املـــجـــال إلجـــــراء صــيــانــة عــاجــلــة لــلــنــاقــلــة"، مــضــيــفــًا: "مــا 
يعني أن أكرث من 100 ألف صياد وأسرهم مهددون، 
فضاًل عن بقية النتائج الكارثية التي ستطول مخزون 
األســـــــمـــــــاك عــــــىل طــــــــول الـــــشـــــريـــــط الـــــســـــاحـــــي والــــشــــعــــاب 

املرجانية".

مخاطر كارثة "صافر"

يف خـــــزان صـــافـــر حــالــيــًا مــلــيــون و140 ألــــف بــرمــيــل نفط 
ــــام، وتـــشـــر الـــتـــقـــاريـــر إىل أن الــــخــــزان بـــــدأ بــالــتــهــالــك،  خــ
وأن انـــفـــجـــارًا وشــيــكــًا ســيــحــصــل يف حــــال عــــدم تــفــريــغــه 

أو صيانته.
ويواجه خزان صافر سيناريوهني خطرين محتملني؛ 
األول حدوث انفجار أو تسُرّب، قد يؤدي إىل واحدة 
مــــن أســــــوأ الـــــكـــــوارث الــبــيــئــيــة الـــتـــي شـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم. أمـــا 
السيناريو الثاين فهو حدوث حريق كبر، سيتأثر معه 
نــحــو 3 مــاليــني شــخــص يف الــحــديــدة ومــنــاطــق الــســاحــل 

الغريب كافة، بالغازات السامة.
وستتغطى 4% من األرايض الزراعية املنتجة يف اليمن 
ــــلـــــف املــــحــــاصــــيــــل  ــــا يـــــــــــؤدي إىل تـ ــــمـ ــيـــــوم الـــــــداكـــــــنـــــــة؛ مـ ــ ــــغـ ــــالـ بـ
ــــنـــــظـــــمـــــات اإلنــــســــانــــيــــة  الـــــــزراعـــــــيـــــــة، إضـــــــافـــــــة إىل تــــعــــلــــيــــق املـ
خــدمــاتــهــا اإلغــاثــيــة، لتنقطع املــســاعــدات عــن 7 ماليني 
شخص من اليمنيني، وفقًا ملنظمات معنية بـ"البيئة".

ومـــــــن بـــــني اآلثــــــــــار الــــتــــي قـــــد يـــخـــلـــفـــهـــا يف حـــــــال انــــفــــجــــر أو 
ــــزيــــــرة  ــــبـــــب يف فــــــــقــــــــدان 115 جــ الـــــتـــــسـ تـــــــســـــــرب مـــــــحـــــــتـــــــواه، 
يمنية يف الــبــحــر األحــمــر تــنــوعــهــا الــبــيــولــوجــي، وفــقــدان 
126 ألـــف صــيــاد يــمــنــي مــصــدر دخــلــهــم بــمــنــاطــق الصيد 
الـــيـــدوي، فــيــمــا ســيــتــعــرض 850 ألـــف طـــن مـــن املــخــزون 
السميك يف املياه اليمنية لتهديد النفوق داخــل البحر 

األحمر ومضيق باب املندب وخليج عدن.
كما ستقتل بقع النفط الخام املتسربة 969 نوعًا من 
األســــمــــاك )األســــمــــاك الــســاحــلــيــة وأســــمــــاك األعــــمــــاق(، 
و300 نـــوع مـــن الــشــعــاب املــرجــانــيــة ســتــخــتــفــي، إضــافــة 
إىل اخــــتــــنــــاق 139 نــــوعــــًا مـــــن الـــــعـــــوالـــــق الــــحــــيــــوانــــيــــة الـــتـــي 

تعيش يف املياه اليمنية.
ووفـــــقـــــًا لــــلــــتــــقــــديــــرات ســـيـــحـــتـــاج الــــيــــمــــن- يف حـــــــال وقـــــوع 
كـــــارثـــــة تـــــســـــرب الــــنــــفــــط الـــــخـــــام )الـــــوشـــــيـــــك( مـــــن الـــنـــاقـــلـــة 
ــــالـــــجـــــة أضـــــــــــــــرار الــــــتــــــلــــــوث الــــــبــــــحــــــري مـــــدة  صــــــــافــــــــر- إىل مـــــعـ
طويلة، قد تزيد عىل 30 سنة قادمة، يك تتعاىف بيئة 

البحر األحمر.
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مقال

ولــــقــــد شـــكـــل هــــــذا االســـــــــاس اإلطـــــــــار الــــنــــظــــرى ملــــهــــام مـــرحـــلـــة الـــبـــنـــاء، 
وإىل زيــادة اإلنتاج القومى واالهتمام بالصناعة والزراعة وتكوين 
اإلنـــــســـــان الـــــقـــــادر عــــىل تــحــمــل أعــــبــــاء الـــتـــنـــمـــيـــة، وإىل دعـــــم وتــوســيــع 
أســـس التنمية االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وإىل تنظيم 

االقتصاد القومى والعمل عىل تحسني مستوى املعيشة. 

وعىل الرغم من الوضع الذي مرت وتمر به بالدنا اال انها نجحت 
نــتــيــجــة الســراتــيــجــيــتــهــا ىف الــتــنــمــيــة ىف إحـــــداث عـــديـــد مـــن الــتــغــرات 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــــعــــــمــــــرانــــــيــــــة، مـــــــع مــــــواجــــــهــــــة بـــعـــض 
املشكالت والصعوبات التى برزت كمعوقات أمام جهودها والتى 
تــنــحــصــر ىف املـــعـــوقـــات اإلداريــــــــة والــطــبــيــعــيــة الــبــشــريــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة. ولــــكــــن مــــع اســــتــــمــــرار تــنــفــيــذ اســـراتـــيـــجـــيـــات الــتــنــمــيــة 
ستتم إعــــادة الـــتـــوازن االقــتــصــادى وتــحــقــيــق الــحــاجــات االجتماعية 

األساسية.

تــــركــــزت ايــــضــــًا جــــهــــود الـــــدولـــــة عــــىل الــــغــــاز الــطــبــيــعــى لــــوفــــرتــــه. إذ أن 
الـــكـــمـــيـــات املـــتـــاحـــة واملـــتـــوقـــعـــة مـــنـــه تـــكـــفـــى فـــــرة زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــه، مــع 
الركيز عــىل ترشيد االستهالك واالنــفــاق مــن هــذه املــصــادر،  ومن 
جــهــة أخـــــرى حــســن اســتــغــالل الـــعـــائـــدات الــبــرولــيــة وتــوجــيــهــهــا من 
أجــل تنمية وتكامل القطاعات االقتصادية وتنمية املـــوارد املحلية 

املتاحة.

يـــركـــز الــــــدور املـــهـــم لــلــنــفــط ىف ثـــالثـــة مـــجـــاالت رئــيــســيــة لــلــتــنــمــيــة هى 
الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة.  
فـــفـــى مــــجــــال الــتــنــمــيــة االقــــتــــصــــاديــــة يــــنــــدرج دوره ىف وضـــــع ســيــاســة 
اقتصادية شاملة وأهمها سياسة التصنيع ليكون محرك التنمية 

وعامال لتحقيق التقدم والرخاء ىف مجال التنمية االقتصادية. 

كــان االهتمام بالنفط منصبا عىل سياسة التصدير ويحتل املكانة 
األوىل ىف الصادرات اليمنية وىف زيادة القيمة املضافة ويف التصنيع 
الــنــفــطــي )الـــتـــكـــريـــر(. وعــمــلــت الــيــمــن عـــىل تــطــويــر الــتــصــنــيــع الــنــفــطــي 
ليكون أداة ومــحــركــا للتنمية، وعــامــال لتحقيق الــتــقــدم والــرخــاء، 
فمكانة النفط وتأثره ىف االقتصاد اليمني له ا ثره الكبر بالنسبة 

للموارد االستثمارية. 

وىف مجال التنمية االجتماعية لعبت االستثمارات النفطية دورا 
هــامــا ىف تــغــر وتــغــيــر املجتمع وأدى الــنــفــط إىل زيــــادة ملموسة ىف 
نمو السكان ىف مناطقه، ويرجع ذلك لعوامل الجذب وما أتاحته 
هذه األنشطة من فرص عمالة، وكان من أهم اآلثار االجتماعية 
الــــتــــى أحــــدثــــهــــا الـــنـــفـــط ىف بـــــالدنـــــا تــــطــــور الـــــحـــــرف والـــــوظـــــائـــــف وزيــــــــادة 
الــعــمــالــة نــتــيــجــة لــتــنــوع االنــشــطــة املــخــتــلــفــة الــتــى تــرتــبــت عـــىل وجـــود 
املشتقات النفطية. كما حــدث تــحــول مهنى ىف السكان العاملني 

من حرفة الزراعة والرعى إىل قطاعات البناء والتشييد والصناعة 
الــتــحــويــلــيــة والــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة. ويــعــتــر هـــذا الــتــحــول أحـــد مظاهر 
الحراك املهنى التى اتسم بها املجتمع اليمني نتيجة لظهور النفط 
. وعـــــمـــــل عــــــىل ظـــــهـــــور فــــــــرص عــــمــــل جـــــــديـــــــدة، كــــمــــا كــــــــان لــــــه دور ىف 
تنمية القوى البشرية، تجىل ذلك ىف االهتمام بالتعليم باعتباره 
أحـــد الــعــنــاصــر األســاســيــة لــنــجــاح ســيــاســة التنمية، وكـــذا االهــتــمــام 
ـــبــــالد مــــن الــفــنــيــني  بـــالـــتـــدريـــب املـــهـــنـــى بـــهـــدف مـــواجـــهـــة احـــتـــيـــاجـــات الـ
الـــالزمـــني لــلــعــمــل ىف أنــشــطــة ومـــجـــاالت جـــديـــدة وكــــان الـــــدور الــبــارز 
ىف هـــــذا املــــجــــال هــــو االهـــتـــمـــام بــالــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــى وإقــــامــــة مــعــاهــد 
التدريب البرولية للتأهيل ولتغطية االحتياجات. وقد تم تحقيق 
بــعــض بــرامــج التنمية املــحــلــيــة، وخــاصــة يف املــحــافــظــات املــحــرومــة، 
وذلـــــــــك ىف إطـــــــــار ســــيــــاســــة اقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــســـتـــهـــدف الـــحـــد 
مــن الــتــفــاوت الــقــائــم بــني املــنــاطــق النفطية وغـــر النفطية، كــمــا تم 
تنفيذ مخططات مجالس محلية للتنمية بهدف النهوض بالبيئة 
الحضرية عن طريق خلق مقومات البنية األساسية الالزمة لدفع 

عجلة التنمية ىف مجال التنمية العمرانية. 

وظــــهــــر دور الــــنــــفــــط ىف حــــــــدوث بــــعــــض الــــتــــطــــورات 
والــــــــــتــــــــــغــــــــــرات لــــــبــــــعــــــض املـــــــــــــــــدن و شــــــمــــــلــــــت هـــــــذه 

الــتــغــرات الــنــواحــى الــســكــانــيــة واالقــتــصــاديــة 
والعمرانية ويمكن القول أن الطفرة التى 
ترتبت عىل وجود النفط كانت ىف املرتبة 
الــــتــــجــــمــــعــــات  املـــــــــــــدن وظــــــــهــــــــور  نـــــمـــــو  األوىل 
الـــحـــضـــريـــة الـــــجـــــديـــــدة، وأن أهــــــم صــنــاعــة 
خــلــقــهــا الـــنـــفـــط هــــى صـــنـــاعـــة املـــــــدن، ولــقــد 

لعب النفط دورا هاما ىف نمو بعض املدن 
الـــقـــائـــمـــة، كـــمـــا تـــحـــولـــت بـــعـــض الــتــجــمــعــات 

إىل مدن نتيجة لقربها من املناطق البرولية 
واعـــتـــمـــادهـــا عــــىل هـــــذا الـــنـــشـــاط، وعـــمـــل أنـــبـــوب 

الــنــفــط عـــىل نــمــو بــعــض املــــدن وظـــهـــور الــتــجــمــعــات 
الحضرية وخلق أنشطة جديدة. وكان ملواىن النفط 

ومــصــايف التكرير دور أســـاىس ىف نمو املـــدن القائمة بها، 
وىف تـــشـــكـــيـــل وتــــغــــيــــر وظــــائــــفــــهــــا وهـــــــــذا ســـيـــســـاعـــد الـــتـــجـــمـــعـــات 

الحضرية الساحلية ىف الــظــهــور والــنــمــو ومــحــاولــة إعــدادهــا لتكون 
مـــوانـــئـــهـــا جــــاهــــزة لـــتـــصـــديـــر الـــــبـــــرول والـــــغـــــاز ىف املـــســـتـــقـــبـــل. وبـــالـــتـــايل 
ستعمل املرافق واملنشآت التى ستقام عىل تطوير املنطقة واملناطق 
املـــجـــاورة اقــتــصــادًيــا واجــتــمــاعــيــا، بــفــضــل الـــــدور الــنــفــطــي يف التنمية 

املستقبلية.

دور النفط فى التنمية 
االقتصادية واالجتماعية

أحمد ناصر
للرقابــة  العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر 
والتفتيش  - الديوان العام للوزارة

ظـــهـــور الـــبـــرول يف الــيــمــن يــعــد ايــــذاًنــــا لــتــطــور بــعــيــد األثـــــر ىف مــســتــقــبــل هــذه   ان 
الـــــدولـــــة الــــنــــاشــــئــــة.. وســـيـــاســـة الـــيـــمـــن الــنــفــطــيــة كــــانــــت تــــهــــدف إىل الــســيــطــرة 
الــفــعــلــيــة عـــىل جــمــيــع املـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، وتــعــبــئــتــهــا مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة، وقــــد تبنت 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة اســــراتــــيــــجــــيــــة عـــــامـــــة تـــــقـــــوم أســــــاســــــا عــــــىل ضـــــمـــــان االســــتــــقــــالل 
االقـــتـــصـــادى والـــســـيـــطـــرة الــفــعــلــيــة عـــىل مــجــمــوع نـــشـــاطـــات الـــقـــطـــاعـــات االقــتــصــاديــة 
ــــيـــــادة الـــكـــامـــلـــة ىف جـــمـــيـــع مــــيــــاديــــن الــــحــــيــــاة االقـــتـــصـــاديـــة  الـــرئـــيـــســـيـــة لـــالقـــتـــصـــاد والـــــسـ
وتطبيق برنامج وخطط التنمية بهدف سد حاجات املواطنني  والعمل عىل إعادة 

تنظيم بعض جوانب االقتصاد.

كان االهتمام 
بالنفط منصبا عىل سياسة 

التصدير ويحتل املكانة األوىل 
ىف الصادرات اليمنية وىف 
زيادة القيمة املضافة ويف 
التصنيع النفطي )التكرير(

العدد 48 يناير 2023

22



REPORT

عـــالـــم الــــيــــوم صـــــراعـــــات ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة بــــــرزت فــيــهــا جــــروب يعيش 
الـــــطـــــاقـــــة كـــــأحـــــد ابــــــــــرز االســـــلـــــحـــــة حــــيــــث اصـــــبـــــح الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز هــو 
مجال الــصــراع الجديد بــني الـــدول ملــا يمثله مــن عصب مهم  للعالم االقتصادي  
الحديث، وهو ما يمكن مشاهدته حاليا يف الصراع بني روسيا واالتحاد االورويب 

، او بني ايران واملجتمع الدويل.
ــــا الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز مــــــن أهــــم  و يـــعـــتـــر قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات االســــتــــخــــراجــــيــــة وخـــــصـــــوصـ
القطاعات االقتصادية اليمنية والتي اعتمدت عليها موازنة اليمن من تسعينيات 
الــقــرن املـــايض وشكلت جـــزءا كــبــرا مـــوارد الــدولــة، ويف ظــل الــحــرب الــتــي تعيشها 
الــيــمــن حــالــيــا والــصــعــوبــات االقــتــصــاديــة الــكــبــرة الــتــي تـــواجـــه الـــدولـــة اصــبــح قــطــاع 
الــنــفــط والــــغــــاز هـــو شـــريـــان الـــحـــيـــاة االســــــايس لـــالقـــتـــصـــاد  خــصــوصــا يف ظـــل الــحــرب 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي يــــــحــــــاول الــــحــــوثــــيــــني شـــنـــهـــا عــــــىل الــــحــــكــــومــــة املــــــعــــــرف بــــهــــا دولــــيــــا 

ومحاولة اعاقة عملها.
ورغـــــــم الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا هــــــذا الــــقــــطــــاع بـــســـبـــب ظـــــــروف الـــــحـــــرب وتـــوقـــف 
ومغادرة الكثر من الشركات العاملة فيه اال انه مــازال يحتل املرتبة االهــم من 

بني كافة القطاعات االقتصادية االخرى.
ويف هــذه الــدراســة البحثية ســوف نحاول معرفة حجم االنــتــاج النفطي والغازي 
الحايل وحجم االيــرادات املتأتية من هذا القطاع ما يمكن ان يساهم فيه النفط 
والغاز يف املوازنة العامة وما هي الصعوبات التي تواجه وكيف يمكن مواجهتها.

أهمية

النفط
والغاز
للموازنة اليمنية

إعداد 
الدكتور سامي محمد قاسم 

رئيس قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد 
والعلوم السياسية 

جامعة عدن
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مشكلة الدراسة:
مــن خــالل هــذه الــدراســة يــحــاول الباحث االجــابــة عــن بعض االسئلة التي يمكن مــن خــالل االجابة 

عنها سر اغوار املوضوع  بشكل أوضح ، هذه االسئلة هي كالتايل:
كم حجم االنتاج النفطي الحايل وخالل سنوات الحرب مقارنة بسنوات ما قبل الحرب؟	 
ما حجم مساهمة النفط يف املوازنة العامة ويف صادرات اليمن ووارداتها؟	 
ما هو حجم االنتاج الغازي لليمن وحجم االيرادات املتأتية للدولة منه ؟	 
ماذا يمكن ان تحقق اليمن يف حالة اعادة تصدير الغاز وتشغيل مشروع بلحاف؟	 

أهمية الدراسة:
تــكــمــن أهــمــيــة الـــدراســـة يف أنــهــا تــوضــح بــشــكــل مــوجــز االهــمــيــة الــتــي يلعبها الــنــفــط والـــغـــاز يف املــوازنــة 

العامة بشكل خاص واالقتصاد اليمني بشكل اعم يف ظل الحرب التي تعيشها اليمن.

أهداف الدراسة :
ـــــدى مـــســـاهـــمـــة الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز يف املــــــوازنــــــة الــــعــــامــــة لــلــيــمــن وخـــصـــوصـــا  ــــة إىل مـــعـــرفـــة مـ تــــهــــدف الــــــدراســ

ــــزان الــــتــــجــــاري ومــــــا هـــــو حــجــم  ــيــ ــ مـــســـاهـــمـــتـــهـــم يف املــ
الفرص الضائعة عىل اليمن يف هذين القطاعني 
بسبب الــحــرب، ومــا هــي الــتــوصــيــات الــتــي يمكن 

تقديمها للدولة يف هذا الجانب.

أوال االنتاج النفطي في اليمن

بداية االنتاج النفطي يف اليمن
ــــتـــــاج الـــنـــفـــطـــي يف الـــيـــمـــن اىل  يــمــكــن تــقــســيــم بـــــدايـــــات االنـ

جزئيني يف جنوب اليمن ويف شمال اليمن ونبدأ مع 

انتاج النفط يف جنوب اليمن:

تــــعــــود الــــبــــدايــــة األوىل لــــأعــــمــــال االســـتـــكـــشـــافـــيـــة لــلــنــفــط 
والـــــغـــــاز يف الـــيـــمـــن والــــجــــنــــوب تـــحـــديـــدا اىل عـــــام 1938م 
ــــة بــــــرولــــــيــــــوم كــــنــــســــيــــون لـــيـــمـــتـــد  ــــركــ ــــيـــــث حــــصــــلــــت شــ ، حـ
الــــريــــطــــانــــيــــة عـــــىل أول عــــقــــد لـــلـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الــــــبــــــرول يف 
املــــحــــمــــيــــات الــــســــابــــقــــة لــــريــــطــــانــــيــــا  يف املــــنــــطــــقــــة الـــشـــرقـــيـــة 
ــــبـــــحـــــث ،  بــــحــــضــــرمــــوت ، وبـــــعـــــد فـــــــرة مــــــن الـــتـــنـــقـــيـــب والـ

انسحبت دون أن تبدي أية أسباب عن انسحابها .

    IPC ثــــــــم تــــبــــعــــتــــهــــا بــــــعــــــد فــــــــــــــرة، شـــــــركـــــــة نــــــفــــــط الــــــــــعــــــــــراق
الريطانية والــتــي قامت ببعض األعــمــال الجيولوجية 
والجيوفيزيائية يف محافظة حضرموت ، ثم انسحبت 

دون أن تبدي أية أسباب.
ويف عـــام 1987م، تــم اكــتــشــاف الــنــفــط يف ثــالثــة حقول 
غـــرب عــيــاد قــطــاع 4، وقـــد دخـــل الــقــطــاع بــعــد الــوحــدة 
يف نــــطــــاق االســــتــــثــــمــــار املـــــشـــــرك بـــــني الـــشـــطـــريـــن يف إطـــــار 

الجمهورية اليمنية.
أما يف الشمال اليمن:

ــــلـــــمـــــان مـــــن أملــــانــــيــــا الـــغـــربـــيـــة  • قــــامــــت شــــركــــة بـــــراكـــــال وديـ
ــتــــنــــفــــيــــذ بـــــعـــــض األعـــــــــمـــــــــال االســـــتـــــكـــــشـــــافـــــيـــــة يف املــــنــــطــــقــــة  بــ
الـــغـــربـــيـــة لــلــيــمــن يف تـــهـــامـــة )الـــصـــلـــيـــف والـــبـــحـــر األحـــمـــر( 
الـــنـــتـــائـــج  األعــــــمــــــال  تــــلــــك  تـــحـــقـــق  ولـــــــم  1954م   – 1952م 

املطلوبة.
• يف عام 1981م تمت املفاوضات والتوقيع مع شركة 

هـــنـــت األمـــريـــكـــيـــة عــــىل اتـــفـــاقـــيـــة املـــشـــاركـــة يف اإلنــــتــــاج يف 
ــــجــــــوف قـــــطـــــاع )18( ، كـــــــان لـــنـــتـــائـــج  مـــنـــطـــقـــة مـــــــــأرب / الــ
الجهود االستكشافية والبحثية تحديد مصائد نفطية 
ُمـــحـــتـــمـــلـــة وواعـــــــــــدة تــــعــــود لـــلـــعـــصـــر الــــــجــــــورايس ، وعـــىل 
ذلــــــــك بــــــــدأ نـــــشـــــاط حــــفــــر اآلبــــــــــــار يف مـــنـــطـــقـــة )ألــــــــــــف( عــــام 
1984م ليتم عىل أثر ذلك اكتشاف النفط ألول مرة يف 

تاريخ اليمن الشمايل )الجمهورية العربية اليمنية (.

واقع االنتاج النفطي في اليمن: 

ــــــىل قـــــدراتـــــهـــــا  ــــيـــــمـــــن حـــــــــرب اثـــــــــــرت عـ ــبــــا تــــعــــيــــش الـ ــــنـــــذ 8 أعـــــــــــــوام تــــقــــريــ مـ
االقتصادية وخلقت عجزا يف املــوازنــة العامة ويف املــيــزان التجاري 
وتضخم متسارع مع انهيار العملة ، ويف الوقت الذي كان يمكن 
لــإلنــتــاج الــنــفــطــي يف الــيــمــن أن يــكــون هـــو املــنــقــذ لــالقــتــصــاد ، اصــيــب 
هــــذا الــقــطــاع ايـــضـــا بـــأضـــرار بــالــغــة حــــدت مـــن قـــدرتـــه عـــىل مــســاعــدة 
االقــــتــــصــــاد عـــــىل الــــتــــعــــايف رغــــــم الـــتـــحـــســـن الــــبــــطــــيء الــــــــذي يــــحــــدث يف 
هـــذا الــقــطــاع، فنخفض حــجــم االنــتــاج النفطي بشكل كــبــر خــالل 
ســــنــــوات الــــحــــرب مـــقـــارنـــة بـــســـنـــوات مـــاقـــبـــل الــــحــــرب وهـــــو مــــا أثـــــر يف 

حجم االيرادات والصادرات والقى بظالله عىل االقتصاد ككل.
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والجدول التايل يوضح حجم االنتاج النفطي لليمن قبل الحرب من الفرة 2001 إىل 
2014م مع توضيح الحقول املنتجة:

جدول )1( يبني حجم االنتاج النفطي السنوي لليمن للفرتة من 2001 حتى 2014

كمية  إلنتاج السنوي السنوات
القطاعات املنتجة  خالل كل سنة)بالرميل(

2001160,053,01814,5,10,32,53 ,4 , 18

2002159,929,2114,5,10,32,53 ,4 , 18

2003157,306,278S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18

2004147,501,80751 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18

2005146,092.85051,43,9 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18

2006133,489,409 51,43,9 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18
S2 &

2007116,923,300 51,43,9 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18
S2 &

2008107,754,050 51,43,9 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18
S2 &

2009102,472,167 51,43,9 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18
S2 &

2010100,117,568 51,43,9 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18
S2 &

201177,245,342 51,43,9 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18
S2 &

201259,747,458 51,43,9 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18
S2 &

201365,233,813 51,43,9 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18
S2 &

201456,575,000 51,43,9 ,S1 ,14,5,10,32,53 ,4 , 18
S2 &

املــــصــــدر: املـــلـــف الــتــوثــيــقــي املــتــكــامــل عـــن اســتــكــشــاف وانــــتــــاج الــنــفــط والـــغـــاز 
وتكريره واسالته وتصديره يف اليمن/ املهندس خالد عبد الواحد نعمان 

- صفحة رقم 14.

ونالحظ أن االنتاج النفطي كان يبلغ اكرث من 56 مليون برميل عام 2014 من كافة 
القطاعات النفطية ولكنه شهد انخفاض شديد من بعد عام 2015 مع بداية الحرب 
وهو ما يمكن ايضاحه من الجدول التايل  والذي يوضح  كميات اإلنتاج من النفط 

الخام  لسنوات الحرب  للفرة 2015م وحتى عام 2020م:

جدول رقم )2 ( : كميات اإلنتاج من النفط الخام للفرتة من عام2015م وحتى عام 
2020م ) سنوات الحرب ( يف اليمن

اإلنتاج السنوي )برميل(السنة

201517,593,238

20166,672,238

201711,484,531

201819,236,216

201926,193,206

202024,263,238

املــــصــــدر: املـــلـــف الــتــوثــيــقــي املــتــكــامــل عـــن اســتــكــشــاف وانــــتــــاج الــنــفــط والـــغـــاز 
وتكريره واسالته وتصديره يف اليمن/ املهندس خالد عبد الواحد نعمان 
- صــفــحــة رقـــــم 14. )تــــتــــضــــارب االرقــــــــام بــالــنــســبــة لــحــجــم االنــــتــــاج الــنــفــطــي 

للعام  2021(
وكما نالحظ من الجدول السابق االنخفاض الكبر يف حجم االنتاج النفطي السنوي 
فبعد أن كــان 56,575,000 برميل عــام 2014 انخفض إىل 24,263,238 برميل عام 

2020م.
ورغــــم هـــذا االنــخــفــاض الــكــبــر يف االنـــتـــاج الــنــفــطــي ،مـــازالـــت االيــــــرادات الــنــفــطــيــة تمثل 

نسبة كبرة من االيرادات العامة وهو ما يوضحه الجدول التايل:

جدول  )3(حجم االيرادات النفطية من إجمايل االيرادات العامة لألعوام 2020-
2021 ) باملليار ريال(

ديسمر البيان
نسبتها من إجمايل ديسمر 2021نسبتها2020

االيرادات

إجمايل 
االيرادات 

العامة واملنح
723.7100%1096.9100%

االيرادات 
%397.536.2%259.135.8النفطية

االيرادات غر 
%699.463.8%464,664.2النفطية

املصدر: البنك املركزي اليمني- التطورات االقتصادية والنقدية - مارس 
. 2022

حيث يتضح من الــجــدول أن االيـــرادات النفطية كانت تساهم ب35.8% من حجم 
االيـــرادات العامة يف عام 2020م وارتفعت هذه النسبة إىل 36.2% يف عام 2021 م 

ما يشر إىل زيادة مساهمة االيرادات النفطية رغم ارتفاع حجم املوازنة العامة.

ــبــــــرة مـــــــن حـــجـــم  ــ ـــــظ أن الــــــــــصــــــــــادرات الــــنــــفــــطــــيــــة تــــمــــثــــل نــــســــبــــة كــ ــــيـــــس ذلـــــــــك فـــــقـــــط نــــــالحـ لـ
الـــصـــادرات اليمنية فــخــالل الــعــام 2014 كــانــت تمثل 87.63% مــن حــجــم الـــصـــادرات 
ورغـــــم انـــخـــفـــاض حــجــم الـــــصـــــادرات الــنــفــطــيــة بــعــد عــــام 2015 بــســبــب الـــحـــرب إال انــهــا 
مازالت تمثل النسبة االكر من حجم الصادرات اليمنية حيث من املتوقع ان تبلغ يف 
22022 م 77.9% من حجم الصادرات ارتفاعا من 75% عام 2021، وهو ما يوضحه 

الجدول التايل:
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جدول )4( حجم الصادرات النفطية من إجمايل الصادرات اليمنية للفرة من 
2014-2021 )مليون دوالر(

العام 
قيمة الصادرات 
للسلع والخدمات

الصادرات النفطية
نسبة الصادرات 

النفطية من 
إجمايل الصادرات

20148,254,007,233,00%87.63

20152,051,001,643,00%80.11

20161,046,80248,00%23.6

20171,006,50599,30%59,55

20181,308,60914,50%69,89

20191,178,20710.50%60.3

20201,561,801,101.00%70,5

20211,887,001,418.00%75,1

2022*2,209,00*1,722,00%77,9

املــصــادر : بيانات عامي 2014م و2015م مــن بيانات وزارة النفط ووزارة 
ــــتـــــجـــــارة بـــصـــنـــعـــاء  ومــــــن عـــــــــــــام2016م وحــــتــــى تــــوقــــعــــات لـــعـــام  الـــصـــنـــاعـــة والـ

2022م من البنك املركزي اليمني بعدن من ميزان املدفوعات.

كــــل ذلـــــك يـــوضـــح أهـــمـــيـــة الـــنـــفـــط يف االقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي وخـــصـــوصـــا يف املـــــوازنـــــة الــعــامــة 
وامليزان التجاري لليمني، ويكفي النظر لتقديرات الكلفة الضائعة يف القطاع النفطي 
بــســبــب الــحــرب ملــعــرفــة حــجــم الــخــســائــر الــتــي تــكــبــدهــا االقــتــصــاد الــيــمــنــي مــن انــخــفــاض 

عمليات االنتاج والتصدير النفطي:

جــدول  رقم )5(  : تقديرات كلفة الفرص الضائعة ، لحجم الصادرات واإليــرادات 
النفطية بسبب الحرب خالل األعوام 2015م -2020م

أجمايل القيمة بالدوالرإجمايل الكمية  ) برميل (القطاعات النفطية

52,590,2981,034,144,632قطاع مأرب )18(

32,822,5451,893,663,911قطاع جنة )5(

)S1 (   1,000,00057,694,000قطاع دامس

2,150,000124,042,100قطاع مالك )9(

)S2( 8,600,000496,168,400قطاع العقله

832,64048,038,332قطاع غرب عياد

50,535,7952,915,612,156قطاع املسيلة )14(

قطاع شرق شبوة 
)10 (28,455,6551,641,720,559

604,50034,876,023قطاع حوارم

2,495,750143,989,800قطاع شرق صعر

1,251,75077,218,464قطاع شرق الحجر

798,00046,039,812قطاع جنوب حوارم

182,136,93510,508,208,196األجمايل

املــــصــــدر: املـــلـــف الــتــوثــيــقــي املــتــكــامــل عـــن اســتــكــشــاف وانــــتــــاج الــنــفــط والـــغـــاز 
وتكريره واسالته وتصديره يف اليمن/ املهندس خالد عبد الواحد نعمان 

- صفحة رقم 22.

ثانيا االنتاج الغازي في اليمن:

بدأ اكتشاف الغاز يف اليمن مواكبًا لالستكشافات النفطية يف عام 1984م 
ــــقــــــدر إجــــمــــايل  ــــاز مــــصــــاحــــب لـــلـــنـــفـــط. ويــ يف قـــــطـــــاع )18( مـــــــــأرب /الــــــجــــــوف كـــــغـ
االحتياطي العام من الغاز بحوايل 16 تريليون قدم مكعب أما االحتياطي 

من الغاز البرويل املسال فيقدر بحوايل)31( مليون طن مري.
وينتج الغاز مصاحبًا للنفط من الحقول ويتم فصله يف منشآت معامل 
مأرب حيث يقدر اإلنتاج اليومي بحويل 2.75 مليار قدم مكعب ، ويعاد 
حقن ما يعادل 2.5 مليار قدم مكعب من هذه الكمية يوميًا إىل الحقول 
فـــخ9 الــوقــت الـــراهـــن للمحافظة عــىل الــضــغــط املــكــمــنــي وإلنـــتـــاج أكـــر كمية 

من النفط . ووصل إنتاج الغاز إىل )670( ألف طن عام 2012م
يستثمر الغاز يف إطــار مشروع بلحاف ، وهو مشروع إلنتاج الغاز املسال 
يف مــديــنــة بــلــحــاف، الــيــمــن. تـــشـــرف عــلــيــه الــشــركــة الــيــمــنــيــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي 
املـــــســـــال. بــــــدأ اإلنـــــتـــــاج يف 2009. وتــــقــــدر الــــطــــاقــــة اإلنـــتـــاجـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع 6.7 

مليون طن، وبإيرادات اكرث من 3 مليار دوالر  سنويًا.
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نــالحــظ مــن الـــجـــدول الــســابــق ان حــصــة الــحــكــومــة مــن االيــــــرادات الــغــازيــة املــصــدر عر 
مــيــنــاء بــلــحــاف كــانــت تـــزايـــد بــشــكــل مــســتــمــر فــارتــفــعــت مـــن 106 مــلــيــون دوالر لتصل 
إىل 735.5 مليون دوالر يف عــام 2014 م وبحصة تــقــارب 25 % مــن حجم املــشــروع، 
وكـــانـــت تــمــثــل حــصــة مـــا يـــقـــارب 8% مـــن حــجــم املـــوازنـــة يف عـــام 2014، إال أنـــه بسبب 
الحرب اعلنت الشركات التي تدير املشروع عن حالة القوة القاهرة مما استدعاها 
ال يــــقــــاف املــــــشــــــروع، ومــــــازالــــــت الـــحـــكـــومـــة تــــبــــذل مـــســـاعـــيـــهـــا إلعـــــــــادة اســـتـــئـــنـــاف تــشــغــيــل 
املشروع، وذلــك ملا يمكن ان يحدثه حجم ايــرادات الغاز من معالجة للقصور املايل 
والــعــجــز يف املـــوازنـــة الــعــامــة وتــحــقــيــق ايـــــرادات تــســاعــد الــحــكــومــة فــالــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، 
فحصة الحكومة عام 2014 من ايرادات الغاز بلغت 735.5 مليون دوالر مع العلم 
أن أســـعـــار الـــغـــاز قـــد ارتـــفـــعـــت عــاملــيــا لــتــبــلــغ اكــــرث مـــن 3 اضـــعـــاف الــســعــر يف عــــام 2014 

جدول رقم ) 6 ( : صادرات الغاز الطبيعي املسال للفرة 2009-2015م

2009201020112012201320142015البيان

0.400405906.8775.0947.6346.6521.311كمية الصادرات ) مليون طن مري(

124.9159.8187.2208.6275.9451.6341.1متوسط سعر الطن /دوالر 

48.7733.71287.11062.52106.13003.7447.2قيمة الصادرات ) مليون دوالر ( 

6.9106.1183.4106.1205.9379.6753.563.7حصة الحكومة 

املصدر امللف التوثيقي املتكامل عن استكشاف وانتاج النفط والغاز وتكريره واسالته وتصديره يف اليمن/ املهندس خالد عبد الواحد نعمان – صفحة 26.

وبالتايل فإن ايرادات الغاز من املمكن أن تساهم بشكل كبر يف سد العجز يف املوازنة 
العامة والتي بلغت عام 2021 م 531.8 مليار ريال - املصدر : البنك املركزي اليمني- 
التطورات االقتصادية والنقدية - مــارس2022- صفحة رقم 27. - )515مليون دوالر 
بحسب متوسط سعر الــصــرف يف 2021م( وذلــك باالستناد اىل سعر بيع الــغــاز عام 

2014 وليس باألسعار الجديدة.
وقـــــد بـــلـــغـــت حـــجـــم الـــخـــســـائـــر نــتــيــجــة لـــتـــوقـــف تـــصـــديـــر الــــغــــاز مـــنـــذ 2015 حـــتـــى 2022م 
بــحــســب اســـعـــار عــــام 2014 م   5,820,300,000 دوالر  وهــــو مــبــلــغ ضــخــم كــــان من 
املمكن أن يساهم يف اعادة االنعاش االقتصادي، وبالتايل عىل الحكومة دراسة كافة 
الطرق إلعادة تشغيل املشروع والسعي للحصول عىل افضل االسعار خصوصا يف 

ظل ازمة الطاقة التي تضرب العالم حاليا. 
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االستنتاجات والتوصيات :

من خالل ما سبق ايضاحه يمكننا الوصول إىل بعض االستنتاجات 
العامة  والتوصيات وهي:

يف ظـــل الـــظـــروف االقــتــصــاديــة الــحــالــيــة مـــازالـــت الــيــمــن تعتمد • 
بشكل كبر عىل االنتاج النفطي واصبح هو املــورد االســايس 
لـــلـــدولـــة رغـــــم انـــخـــفـــاض حـــجـــم االنــــتــــاج ، وعـــــىل الــــدولــــة ايــــالء 
اهتمام اكــر بــهــذا القطاع والــحــرص اىل صيانة االبـــار وزيـــادة 
الــنــتــاج وطــمــأنــة الــشــركــات املــنــتــجــة االجــنــبــيــة إلعـــــادة نشاطها 
يف اليمن واعـــادة تشغيل الحقول املتوقفة أو محاولة عقد 
اتفاقيات تملك لصالح الشركات الوطنية إلعــادة استغالل 

هذه الحقول.

عـــــىل الــــــدولــــــة االهــــتــــمــــام بــــوضــــع الــــقــــواعــــد املـــنـــظـــمـــة الحـــتـــســـاب • 
نفط الكلفة والحرص عىل التفاوض مع الشركات االجنبية 

حوله لزيادة مكاسب الدولة من االنتاج النفطي.

اعــــــــادة تــشــغــيــل مــــصــــايف عــــــدن مـــطـــلـــب رئــــيــــي لــلــمــســاهــمــة يف • 
الـــتـــعـــايف االقـــتـــصـــادي حــيــث أن واردات الــيــمــن مـــن املــشــتــقــات 
وبـــنـــســـبـــة 26.9% مــن  مـــلـــيـــون دوالر   2803 بـــلـــغـــت  الـــنـــفـــطـــيـــة 
اجــمــايل الــــواردات عــام 2021م والبالغة 10423مــلــيــون دوالر 
وهـــــو مــــا يــســبــب عـــجـــز كـــبـــر يف املــــيــــزان الـــتـــجـــاري ، اضــــافــــة إىل 
ارتــــفــــاع اســــعــــار املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة يف الــــســــوق املـــحـــي والـــــذي 

يمكن التخفيف منه يف حالة اعادة تشغيل املصفاة.

اعــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل مـــــشـــــروع بــــلــــحــــاف يـــعـــتـــر مـــطـــلـــب مــــهــــم لــضــخ • 
مــــوارد ضــخــمــة لــلــمــوازنــة الــعــامــة لــذلــك عــىل الـــدولـــة االســــراع 
بــــإجــــراءات املـــفـــاوضـــات مـــع الـــشـــركـــاء يف مـــشـــروع بــلــحــاف بما 

يضمن اعادة تشغيله بأسرع وقت.

البــــــد مـــــن إعـــــــــادة مــــراجــــعــــة اســـــعـــــار بـــيـــع الـــــغـــــاز لــــلــــخــــارج وذلـــــك • 
مـــــــراعـــــــاة الرتـــــــفـــــــاع اســــــعــــــار الــــــغــــــاز عــــاملــــيــــا بـــــأكـــــرث مــــــن 3 اضــــعــــاف 
اسعار بيعه يف 2014 وهو ما يعني زيادة ضخمة يف ايرادات 
ــبــــلــــغ اكـــــــــرث مـــــــن 150 % مـــــــن حـــجـــم  ــــكـــــومـــــة الــــنــــفــــطــــيــــة قـــــــد تــ الـــــحـ

االيرادات.

عـــــىل الـــــدولـــــة الـــتـــكـــثـــيـــف مـــــن عـــمـــلـــيـــات الــــتــــفــــاوض مـــــع شـــركـــات • 
ــــز قــــــــــــــدرات الـــــشـــــركـــــات  ــــزيــ ــــعــ ــــفـــــط الــــــدولــــــيــــــة وتــ ــنـ ــ الــــتــــنــــقــــيــــب عـــــــن الـ
الـــوطـــنـــيـــة الســـتـــغـــالل االمـــكـــانـــيـــات الــنــفــطــيــة الـــكـــبـــرة يف الــيــمــن 
وتحديد قطاعات جــديــدة لالستثمار فيها بما يضمن تعزيز 

موارد الدولة.
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REPORT
تـــشـــهـــد مــــحــــافــــظــــة حـــــضـــــرمـــــوت بـــســـاحـــلـــهـــا وواديـــــــهـــــــا مـــشـــاريـــع 
تطويرية يف قطاعي النفط والغاز ، فضال عن مشاريع أخرى 
تتعلق بــالــجــانــب الــصــحــي والـــريـــايض واملــتــنــفــســات السياحية 
يف املكال وخلف وبـــروم .. نشاط دؤوب وتــحــركــات متواصلة 

ــــتــــــور ســــعــــيــــد الــــشــــمــــايس  ملـــــعـــــايل وزيــــــــــر الــــنــــفــــط واملــــــــعــــــــادن الــــــدكــ
ومبخوت بن مايض محافظ حضرموت سعيا منهما لتعزيز 

مشاريع البنية التحتية يف مدن املحافظة..

  حضرموت 
 صورة مرشقة للتنمية

ــــــع وزيـــــــــــــر الـــــنـــــفـــــط واملــــــــــعــــــــــادن الـــــــدكـــــــتـــــــور ســـعـــيـــد  ــلـ ــ ــ اطـ
ســــــلــــــيــــــمــــــان الــــــــــشــــــــــمــــــــــايس، ومــــــــحــــــــافــــــــظ حــــــضــــــرمــــــوت 
األســـــــــــتـــــــــــاذ مــــــبــــــخــــــوت مـــــــــبـــــــــارك بـــــــــن مـــــــــــــــايض، يف 16 
يـــنـــايـــر  عــــىل املـــســـاحـــة املـــخـــّصـــصـــة لــتــوســعــة الـــخـــزن 
االســـراتـــيـــجـــي لــلــغــاز املـــنـــزيل واملـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
لساحل حضرموت، بمنشأة بروم للغاز بمدينة 
بـــروم ، واملــوقــع املخّصص لنقل خــزانــات الــوقــود 
مــن منطقة خلف بمدينة املــكــال اآلهــلــة بالسكان 
اىل املوقع الجديد األكرث أماًنا بعيًدا عن مساكن 

املواطنني بمدينة بروم.
وقــام الوزير واملحافظ، بزيارة ملوقع ميناء بروم 
بــمــنــطــقــة "الـــــــدحـــــــس"،  واطــــلــــعــــا عـــــىل الـــــدراســـــات 

الفنية للموقع الحيوي للميناء.    

وأكـــــــد وزيـــــــر الـــنـــفـــط ، حــــــرص قــــيــــادة الـــــــــــوزارة عــىل 
نـــقـــل خـــــزانـــــات الـــــوقـــــود مـــــن مـــنـــطـــقـــة خـــلـــف بــاملــكــال 
ــــــىل املــــــواطــــــنــــــني اىل  ــــــورة عـ ــــطـ ــ ــــاتــــــت مــــــصــــــدر خـ ــــتــــــي بــ الــ
املوقع املخصص لها بمدينة بروم بعد استكمال 
الـــــــــــــدراســـــــــــــات وإنــــــــــــــــــــزال املــــــنــــــاقــــــصــــــة الـــــفـــــنـــــيـــــة النــــــشــــــاء 
خــــزانــــات بــســعــة أكــــر مـــــــزّودة بــمــنــظــومــة مــتــطــورة 
ومتكاملة لأمن والسالمة وبتقنيات عالية، اىل 
جــانــب انــشــاء 4 خـــزانـــات لــلــغــاز املــنــزيل ســعــة 553 

طنا .

ــــــة مـــشـــروع  ــــار الــــوزيــــر اىل االنـــتـــهـــاء مــــن دراسـ ــ  وأشـ
الــــــــخــــــــزن لــــلــــمــــشــــتــــقــــات الــــنــــفــــطــــيــــة والـــــــــغـــــــــاز بــــمــــديــــنــــة 
ســـــــــيـــــــــئـــــــــون لـــــــــلـــــــــبـــــــــدء يف املـــــــــــــــشـــــــــــــــروع هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــعـــــــــــــام يف 

إطــــــــــار االهـــــتـــــمـــــام بــــتــــوســــعــــة الــــــخــــــزن االســــراتــــيــــجــــي 
لــــلــــمــــشــــتــــقــــات الــــنــــفــــطــــيــــة والــــــــغــــــــاز املـــــــنـــــــزيل لـــتـــحـــقـــيـــق 
االستقرار يف هذا الجانب بمحافظة حضرموت.

 ويف الـــــــســـــــيـــــــاق ذاتـــــــــــــــه أكــــــــــــد مــــــحــــــافــــــظ حـــــضـــــرمـــــوت 
ــيـــــة مـــــــشـــــــروع نـــقـــل  ــ مـــــبـــــخـــــوت بـــــــن مـــــــــايض عـــــــىل أهـــــمـ
خــــزانــــات الــــوقــــود مـــن مــنــطــقــة خــلــف اىل املــســاحــة 
اآلمنة املخصصة لها بمدينة بــروم للحفاظ عىل 
ســالمــة املــواطــنــني وتــوســعــة الــخــزن االســراتــيــجــي 
بــاملــحــافــظــة .. مـــشـــرا إىل حــــرص قـــيـــاديت الــســلــطــة 
ــبـــــدء  ــ الـ عـــــــىل  ــــفـــــط  ــنـ ــ الـ بــــاملــــحــــافــــظــــة ووزارة  املــــحــــلــــيــــة 
الـــــلـــــســـــان  بــــــــــــــروم عـــــــــىل  ملــــــيــــــنــــــاء  بـــــــالـــــــخـــــــطـــــــوات األوىل 
ــبـــــة الــــنــــشــــاط  ــ ــبـــــحـــــري بـــمـــنـــطـــقـــة "الــــــــدحــــــــس" ملـــــواكـ ــ الـ

املالحي للمدينة.   

وزير النفط : 
لدينا مشاريع تطويرية جديدة في قطاعي الغاز 
والمشتقات النفطية..  و نخطط لجذب االستثمار 

وانشاء مصفاة حضرموت
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   تعزيز مشاريع البنية التحتية 
بمدينة بروم 

إىل ذلـــك تــفــقــد وزيــــر الــنــفــط واملــــعــــادن، ومــحــافــظ 
ــــــروم الـــتـــجـــهـــيـــزات لـــلـــبـــدء يف  حـــضـــرمـــوت بـــمـــديـــنـــة بـ
ــــتـــــني لــــلــــعــــمــــلــــيــــات والــــــــــطــــــــــوارئ بــــاملــــركــــز  انـــــــشـــــــاء غـــــرفـ
الــــصــــحــــي بــــــــــروم بــــتــــمــــويــــل مـــــشـــــرك بــــــني الـــســـلـــطـــة 
املحلية باملحافظة ووزارة النفط، بهدف تحسني 
الخدمات الصحية باملركز وضمان عمله عىل دار 
الـــســـاعـــة لــلــتــخــفــيــف عــــن املــــواطــــنــــني أعــــبــــاء الــتــنــقــل 
اىل هيئة مستشفى ابــن سيناء بــفــوة، فضال عن 
ــتــــتــــاح بـــــوابـــــة جـــــديـــــدة لـــلـــمـــركـــز لـــتـــســـهـــيـــل دخـــــول  إفــ

الحاالت الطارئة للمركز.
وتــــفــــقــــدا مـــلـــعـــب ومــــنــــشــــأة نــــــــادي الــــنــــصــــر الــــريــــايض 
الــــــــــثــــــــــقــــــــــايف االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــروم، واطــــــــــلــــــــــعــــــــــا عـــــىل 
الدراسات الفنية لرفع أرضية ملعب كرة القدم 
باملنشأة وتعشيبه بالعشب الصناعي مع انشاء 
قـــــنـــــاة لــــتــــصــــريــــف مـــــيـــــاه الـــــســـــيـــــول وبــــــنــــــاء مـــــدرجـــــات 
لــلــمــلــعــب بـــإتـــجـــاه املـــديـــنـــة عــــىل أن تـــبـــقـــى املـــســـاحـــة 

املحاذية للبحر مفتوحة لُتضفي جمااًل للمنشأة 
املطلة عىل البحر.

وأكـــــــــــــــدا وعــــــــــىل أهـــــمـــــيـــــة هــــــــــذه املـــــــشـــــــاريـــــــع يف تــــطــــويــــر 
املدينة بمديرية بروم ميفع، وتحسني الخدمات 
الـــصـــحـــيـــة فـــيـــهـــا وتــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــقــطــاع 

الريايض لخدمة شباب ورياضيي املديرية.

   إفتتاح  مبنى منشأة خلف 
النفطية

ويف 12 مـــــن يــــنــــايــــر افــــتــــتــــح وزيـــــــــر الــــنــــفــــط واملـــــعـــــادن 
الــــدكــــتــــور ســـعـــيـــد ســـلـــيـــمـــان الــــشــــمــــايس، ومـــحـــافـــظ 
حــضــرمــوت مــبــخــوت مــبــارك بــن مــــايض،  بمدينة 
ــتــــابــــعــــة  املــــــــكــــــــال، مــــبــــنــــى مـــــنـــــشـــــأة خـــــلـــــف الــــنــــفــــطــــيــــة الــ

لشركة النفط بساحل حضرموت.
وطــــــــــــــــــــاف الــــــــــــــوزيــــــــــــــر واملــــــــــــحــــــــــــافــــــــــــظ، ومـــــــعـــــــهـــــــمـــــــا عــــضــــو 
مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــنــــــــــــواب الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــــحــــــمــــــد بــــــــــن مـــــــالـــــــك، 
واملـــديـــر الــعــام الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــنــفــط املــهــنــدس 

طــــــــارق الـــــولـــــيـــــدي، ومـــــديـــــر عــــــام الــــشــــركــــة بــســاحــل 
حــــــــضــــــــرمــــــــوت عـــــــبـــــــدالـــــــرحـــــــمـــــــن بــــــــلــــــــفــــــــاس، بــــمــــكــــاتــــب 
ثــــالثــــة أدوار، ويــضــم  مــــن  ــــكـــــّون  املـ املـــبـــنـــى  وإدارات 
املــــبــــيــــعــــات واألمــــــــــن والـــــســـــالمـــــة واملــــنــــشــــآت  إدارات 
الــنــفــطــيــة، واملــــــزود بــشــبــكــة بــيــانــات وغـــرفـــة تحكم 
للمساهمة يف تسهيل معامالت وكالء املحطات 

وتطوير العمل بالشركة.
وأكــــــد الــــوزيــــر الـــشـــمـــايس ان افـــتـــتـــاح مــبــنــى مــنــشــأة 
الـــنـــفـــط بــمــنــطــقــة خـــلـــف بـــاملـــكـــال يــمــثــل نــقــلــة نــوعــيــة 
الــنــفــط  بـــشـــركـــة  الـــعـــمـــل اإلداري وااللـــــــكـــــــروين  يف 
بــســاحــل حــضــرمــوت يــدعــمــهــا وجـــــود كـــــادر مهني 
مـــــتـــــدرب ومــــتــــخــــصــــص، مـــــشـــــًرا اىل ان ذلـــــــك يــــأيت 
يف ســيــاق خــطــة الـــــوزارة لــتــوســيــع مــبــاين ومنشآت 

شركة النفط.
مــن جانبه أشـــار محافظ حــضــرمــوت، إىل أهمية 
ــــتـــــاح املــــبــــنــــى الـــــجـــــديـــــد لــــشــــركــــة الــــنــــفــــط بـــســـاحـــل  ــــتـ افـ
حضرموت الذي يضم ثالثة إدارات مهمة، ذات 
ارتباط مباشر بتسهيل العمل لوكالء املحطات، 
مـــشـــيـــًدا بـــالـــتـــطـــور الــــــذي تـــشـــهـــده الـــشـــركـــة يف إطــــار 
الــتــوجــهــات الــعــامــة لــقــيــادة وزارة الــنــفــط، شــاكــًرا 

تقرير

وزير النفط : 
نخطط النشاء خزانات للنفط بسعة أكرب مزّودة 

بمنظومة األمن والسالمة وانشاء 4 خزانات للغاز 
المزنلي سعة 553 طنا
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REPORT

محافظ حضرموت  : 
 نعمل ابلتعاون مع وزارة النفط على البدء ابلخطوات 

األولى لميناء بروم ومرشوع اللسان البحري بمنطقة 
"الدحس" لمواكبة النشاط المالحي للمدينة

ــــفـــــاعـــــل الــــــــوزيــــــــر مـــــــع تـــــوجـــــهـــــات الــــســــلــــطــــة املـــحـــلـــيـــة  تـ
باملحافظة لنقل خزانات الوقود اىل مواقع آمنة 
لــلــحــفــاظ عــىل ســالمــة املــواطــنــني يف منطقة خلف 

اآلهلة بالسكان.
وحضر الشمايس وبن مايض ومعهما مدير عام 
األمــــــــــن والـــــشـــــرطـــــة بــــســــاحــــل حـــــضـــــرمـــــوت الـــعـــمـــيـــد 
مــطــيــع املــنــهــايل، الــــــدورة الــتــدريــبــيــة املــقــامــة بقاعة 
الــتــدريــب بــمــبــنــى الــشــركــة والــخــاصــة بــرفــع الــوعــي 
لعمال املنشآت النفطية بشركة النفط  بجوانب 

السالمة وطرق مكافحة الحرائق.
وأكدا الوزير واملحافظ عىل أهمية وديمومة عقد 
مــثــل هـــذه الـــــدورات الــتــوعــويــة للتعريف بالتدابر 
والخطوات الواجب اتباعها عند حدوث الحرائق 
ال سمح اهلل لحماية عناصر االنتاج ويف مقدمتها 

العنصر البشري.

    مشاريع جديدة بقطاعي 
النفط والغاز 

وكـــــان وزيـــــر الــنــفــط قـــد بــعــث يف تــصــريــح لـــه عقب 
إفتتاح مبنى شركة النفط بساحل حضرموت، 
ــــريـــــن ودعـــــــوتـــــــهـــــــم  ــــمـ ــــثـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ ــــلـ بــــــــرســــــــائــــــــل اطـــــــمـــــــئـــــــنـــــــان لـ

Issue 48 Jan. 2023

31



تقرير

لــالســتــثــمــار يف قــطــاعــات الــنــفــط والــغــاز واملـــعـــادن.. 
مــــشــــرا إىل وجــــــــود شـــــركـــــات لـــلـــخـــدمـــات الــنــفــطــيــة 
تــعــمــل بــهــا خــــرات أجــنــبــيــة تـــمـــارس عــمــلــهــا بــأمــان 

يف حضرموت وشبوة ومأرب. 
وأشــــــار الــــوزيــــر الـــشـــمـــايس إىل عــــزم وزارتـــــــه لتنفيذ 
مـــــــشـــــــاريـــــــع تــــــطــــــويــــــريــــــة جــــــــديــــــــدة يف قــــــطــــــاعــــــي الــــــغــــــاز 

واملشتقات النفطية
ــــثـــــمـــــار  ــــتـ وكــــــشــــــف عـــــــن وجــــــــــــود خـــــطـــــط لــــــجــــــذب االسـ
النــشــاء مــصــفــاة يف حــضــرمــوت، وإنــــزال مناقصة 
ــــخــــــزان  بــ لــــــــزويــــــــد وادي حـــــــضـــــــرمـــــــوت  الــــــــعــــــــام  هـــــــــــذا 
لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ســعــة 20 ألــــف طــــن، ونــقــل 
خــــزانــــات املــشــتــقــات مـــن مــنــطــقــة خــلــف بــاملــكــال اىل 
موقع آمن بمدينة بروم، وانشاء خزانات للغاز .   
وشــدد الــوزيــر عــىل ضـــرورة االلـــزام  بالتوجيهات 
الـــصـــادرة عــن قــيــادة الـــــوزارة إىل جــمــيــع العاملني 
ارتـــــــــــــــــداء أدوات  بـــــــــضـــــــــرورة  الــــنــــفــــطــــيــــة  املــــــنــــــشــــــآت  يف 
الــســالمــة املهنية للحفاظ عــىل سالمتهم، وعــدم 

التهاون يف هذا املوضوع.

  تأهيل املواقع السياحية
ــــفـــــط واملـــــــــعـــــــــادن ، ومــــحــــافــــظ  ــنـ ــ ــــا اطــــــلــــــع وزيـــــــــــر الـ ــــمـ كـ
حــضــرمــوت ، بــمــديــنــة املـــكـــال، عـــىل األضـــــــرار  الــتــي 
خــّلــفــهــا إعــصــار "تــشــابــاال" عــىل كــورنــيــش املــحــضــار 

السياحي بمنطقة خلف.
وتـــــــدارس الــــوزيــــر واملـــحـــافـــظ آلـــيـــة إعــــــادة تــأهــيــل ما 
ــــيـــــش مــــــن أضـــــــــــــرار، وإلعـــــــــــــادة وهــــج  شـــــهـــــده الـــــكـــــورنـ
ونشاط هذا املوقع السياحي الجميل يف منطقة 

خلف املطلة عىل بحر العرب.
وجـــــــــــــرى االتـــــــــفـــــــــاق عــــــــىل إعــــــــــــــــداد دراســــــــــــــــة لــــلــــمــــواقــــع 
املتضررة إلعادة تأهيل املوقع الذي يعّد أحد أهم 
املتنفسات باملدينة ويحمل اسم علم وشاعر كبر 
وصلت قصائده اىل مساحة واسعة يف املعمورة.

محافظ حضرموت  : 
إفتتاح مبىن رشكة النفط ابلساحل 

يضم إدارات مهمة ذات ارتباط 
مبارش بتسهيل العمل لوكالء 

المحطات
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REPORTAGE

هيئة المساحة الجيولوجية
والثروات المعدنية

عاًما من التنقيب
واالستكشافات

ــــيـــــة؛ وهــــــــي إحــــــدى مرت  هــــيــــئــــة املـــــســـــاحـــــة الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة والــــــــــــــــرثوات املـــــعـــــدنـ
الــوحــدات األساسية املكونة لــوزارة النفط واملــعــادن بمراحل تطور 
مـــتـــعـــددة مـــن حــيــث الــتــســمــيــة واملـــكـــونـــات مــنــذ إنــشــائــهــا مــطــلــع الــســبــعــيــنــات من 
الــقــرن املـــايض كــوحــدة تــابــعــة لــــوزارة الــطــاقــة واملـــعـــادن يف مــديــنــة عـــدن، ووحـــدة 
تابعة لوزارة الصناعة يف صنعاء.   اىل ان تم دمجهما عقب الوحدة عام1990.
تــحــت مسمى "هــيــئــة االســتــكــشــافــات املــعــدنــيــة"، تــالهــا إنــشــاء املــؤســســة اليمنية 
العامة للرثوات املعدنية واملسح الجيولوجي يف العام1996 ، ثم هيئة املساحة 

الجيولوجية والرثوات املعدنية يف العام1999.

ملف خاص
أعده / بشار الطيب
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ملف

وأطلق هذا االســم عىل هذه املعادن ألهميتها االسراتيجية يف صناعات 
التطور التكنولوجي والصناعي، ولهذا يعتر سوق املعادن االسراتيجية 

ساحة جديدة للتنافس والنزاع بني الدول حول العالم. 

يف اآلونــــــــة األخــــــــرة أصــــبــــح الـــعـــالـــم يــــوجــــه صـــنـــاعـــاتـــه الـــحـــديـــثـــة نـــحـــو مــجــال 
الــطــاقــة املــتــجــددة لتحقيق التنمية املــســتــدامــة الــشــامــلــة وخــلــق مــنــاخ بيئي 
نـــظـــيـــف، وذلــــــك مــــن اجـــــل الـــحـــد مــــن االنـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

استخدام الوقود األحفوري الذي قرب نضوبه. 

ومــن املــعــادن االسراتيجية املستخدمة يف مجال الطاقة املتجددة هناك 
العناصر األرضية النادرة، الليثيوم، الكوبالت، اإلنديوم و التيلوريوم . 

فهذه املعادن تستخدم يف صناعة املغناطيس وأجهزة االتصاالت والليزر 
ومنتجات اسراتيجية أخرى باإلضافة إىل صناعة البطاريات والسيارات 
الكهربائية الستخدامها يف مكونات تقلل من تلوث البيئة.. وبهذا دخلت 
هذه الصناعات عىل خط املنافسة بني الصناعات املختلفة للحصول عىل 
املـــعـــادن االســراتــيــجــيــة املــســتــخــدمــة يف مــجــال الــطــاقــة املــتــجــددة وأصبحت 
تثر نزاعات عاملية واقتصادية، باإلضافة إىل املضاربة عليها يف األسواق، 
ــــر الــــــذي يــــــؤدي بــطــبــيــعــة الــــحــــال إىل الـــطـــلـــب املــــزايــــد عــــىل هـــــذه املـــعـــادن  األمــ

وتوقع ارتفاع أسعارها. 

 والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن املــــعــــادن االســـراتـــيـــجـــيـــة يف الــيــمــن تـــتـــواجـــد يف بــيــئــات 
جيولوجية وأقاليم معدنية محددة وقــد تم عمل تحريات معدنية عن 
أهم هذه املعادن االسراتيجية، اال وهي العناصر األرضية النادرة، من 
قــبــل هيئة املــســاحــة الجيولوجية والـــــرثوات املــعــدنــيــة يف الــعــاصــمــة املؤقتة 
عـــــــــدن- وإرســــــــــــال عــــيــــنــــات إىل مــــخــــتــــرات هـــيـــئـــة الــــطــــاقــــة الــــــذريــــــة يف املـــمـــلـــكـــة 
األردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة، وكــــان هــنــاك نــتــائــج مــبــشــرة. حــيــث تــتــواجــد العناصر 
األرضـــيـــة الــــنــــادرة يف الــيــمــن يف عــــدة بــيــئــات جــيــولــوجــيــة تـــــراوح مـــن بــيــئــات 
مـــا قــبــل الــكــمــري إىل بــيــئــات الــعــصــر الـــثـــاليث.. وتــتــمــثــل الــصــخــور الــرئــيــســيــة 

املستضيفة للعناصر النادرة بالتايل:

– صخور الجرانيت املتواجدة عىل هيئة صخور الحقة التكوين يف بيئات 
صخور ما قبل الكمري املتحولة.

– يف صخور الجرانيت ويف مناطق االسكارن الحاوية للمجنيتيت.

– يف املــحــقــونــات الــجــوفــيــة الــجــرانــيــتــيــة املــخــرقــة لــلــصــخــور املــتــحــولــة التابعة 
لحقب ما قبل الكمري.

– يف املحقونات الجرانيت الثالثية

  Tertiary granitic intrusion

  granite الــــبــــجــــمــــاتــــيــــت والــــــــــــــــــ  قــــــــواطــــــــع وأجـــــــــســـــــــام وعـــــــــــــــروق وعـــــــريـــــــقـــــــات  –يف 
.– pegmatite

gneiss  and migmatite يف صخور النيس واملجماتيت –

– يف مـــنـــاطـــق الـــــعـــــروق الــــحــــر مـــائـــيـــة ويف الــــصــــخــــور الـــجـــرانـــيـــتـــيـــة – الـــرســـوبـــيـــة 
املتحولة.

– يف مناطق االسكارن ومناطق التماس بني الصخور الجرانيتية والصخور 
املتحولة.

– يف الصخور الركانية الحمضية والفلسية املوجودة عىل هيئة محقونات 
نارية.

– يف صخور املنزونيت واملنزوديوريت والسيانيت.

– يف صخور الكربونايت وصخور النايس.

– يف رواسب املراقد والرواسب الشاطئية.

ولــــــهــــــذا فــــــــإن اســـــتـــــغـــــالل هــــــــذه املـــــــعـــــــادن يــــمــــثــــل أحــــــــد الــــــــروافــــــــد االســــتــــثــــمــــاريــــة 
الواعدة التي ستساهم يف الرفع من القيمة املضافة للناتج املحي ودعم  
االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي لـــتـــكـــون قــــاطــــرة تــنــمــيــة مــحــلــيــة إذا حـــســـن اســتــغــاللــهــا.. 
ــــالـــــدراســـــات الـــحـــديـــثـــة تـــشـــر إىل الـــتـــوقـــعـــات بـــــزيـــــادة الـــطـــلـــب الــــعــــاملــــي عــىل  فـ

املعادن االسراتيجية، وخاصة املستخدمة يف مجال 
الــــطــــاقــــة املـــــتـــــجـــــددة ، مــــمــــا يـــتـــطـــلـــب مــــنــــا يف هــيــئــة 

املــــســــاحــــة الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة والــــــــــــــرثوات املـــعـــدنـــيـــة  
تكثيف عمليات البحث والتنقيب وإعداد 

الـــــدراســـــات الــفــنــيــة الــــالزمــــة الســتــغــاللــهــا 
ومـــــعـــــالـــــجـــــتـــــهـــــا وتـــــســـــويـــــقـــــهـــــا ، لـــــــهـــــــذا تـــم  
إعـــطـــاء هـــذا الــقــطــاع املــكــانــة املــنــوطــة به 
وفـــــق رؤى مــســتــقــبــلــيــة لــهــيــئــة املــســاحــة 
الجيولوجية والرثوات املعدنية تهدف 

إىل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ونــحــن نــقــوم بــدورنــا تجسيدًا لتوجيهات 
القيادة السياسية ممثله برئيس املجلس 

الــرئــايس ورئــاســة مجلس الـــوزراء وكــذا وزير 
ــــنـــــفـــــط واملـــــــــعـــــــــادن الــــــدكــــــتــــــور ســــعــــيــــد الــــشــــمــــايس  الـ

الذي يويل هذا القطاع اهتماما كبرا ويقدم دومًا 
الــدعــم الــكــامــل حــتــى نتمكن مــن املـــي قــدمــًا لتحقيق 

األهـــــــداف املـــنـــاطـــة بــقــطــاع الــتــعــديــن وتــحــقــيــق الــــــدور املــنــتــظــر 
منه يف التنمية.. 

 ، نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا لكل ما فيه خر لليمن  ورفع شأنها.

المعادن اإلستراتيجية 
في اليمن

م/أحمد يماين التميمي 
القائم بأعمال رئيس هيئة املساحة 

الجيولوجية والرثوات املعدنية

يف هيئة املساحة الجيولوجية والرثوات املعدنية دائمًا إىل اكتشاف نسعى 
أســـرار األرض التي نحيا فيها، وأخــص بالذكر أســرارهــا مــن املــوارد 
املــعــدنــيــة املـــتـــوفـــرة يف بـــاطـــن األرض، فــالــحــيــاة تــتــطــور مـــع تـــطـــور احــتــيــاجــات الــبــشــر، 
وهــــــذا الـــتـــنـــاســـب الــطــبــيــعــي يــجــعــل الـــبـــلـــدان الــصــنــاعــيــة الــــكــــرى تـــتـــســـارع يف الــهــيــمــنــة 
عىل ما يطلق عليه باملعادن االسرتاتيجية التي تعرف بأنها املــعــادن الــازمــة لقيام 
الــصــنــاعــات املــتــقــدمــة واملـــتـــطـــورة ، حــيــث تــســتــوردهــا عــــدد مـــن الـــــدول جــزئــيــًا أو كليًا 

وذلك حني ال تكفي املصادر املحلية كما وكيفا ملتطلباتها وحاجياتها االقتصادية. 

املعادن 
االسرتاتيجية يف اليمن 

تتواجد يف بيئات جيولوجية 
وأقاليم معدنية محددة وقد 
تم عمل تحريات معدنية عن 
أهم هذه املعادن االسرتاتيجية
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ــــة املــــــــســــــــاحــــــــة الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة    ــــئــ ــيــ ــ مـــــــــــــرت هــ
والــــــــــــــــــــــــــــــرثوات املـــــــــعـــــــــدنـــــــــيـــــــــة؛ وهـــــــــــــــي إحـــــــــــدى 
الـــوحـــدات األســاســيــة املــكــونــة لـــــوزارة الــنــفــط واملــعــادن 
بمراحل تطور متعددة من حيث التسمية واملكونات 
مـــنـــذ إنـــشـــائـــهـــا مـــطـــلـــع الـــســـبـــعـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن املــــايض 
كـــــوحـــــدة تــــابــــعــــة لـــــــــــوزارة الــــطــــاقــــة واملـــــــعـــــــادن يف مـــديـــنـــة 

عـــــــدن، ووحــــــــدة تـــابـــعـــة لــــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة يف صـــنـــعـــاء. 
  اىل ان تــــم دمــجــهــمــا عـــقـــب الــــوحــــدة عــــام1990.تــــحــــت 
مسمى "هيئة االستكشافات املعدنية"، تالها إنشاء 
املــؤســســة الــيــمــنــيــة الــعــامــة لـــلـــرثوات املــعــدنــيــة واملــســح 
ــــــم هــــيــــئــــة املــــســــاحــــة  ــــيـــــولـــــوجـــــي يف الـــــــــــعـــــــــــام1996 ، ثـ الـــــجـ

الجيولوجية والرثوات املعدنية يف العام1999.

50عامًا منذ إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية

قصة نجاح في عصر األزمات..
ويـــعـــول عــلــيــهــا كــثــرًا يف رفـــع االقــتــصــاد الــوطــنــي.. 
لـــــكـــــن  نـــتـــيـــجـــة لـــــــأوضـــــــاع الــــــراهــــــنــــــة  يــــــواجــــــه قـــطـــاع 
الـــتـــعـــديـــن  يف الـــيـــمـــن تـــحـــديـــات جــســيــمــة فــرضــتــهــا 
الــــحــــرب ومـــخـــلـــفـــاتـــهـــا، ونــســتــطــيــع الــــقــــول إن هـــذا 
الـــــــقـــــــطـــــــاع ُيـــــــعـــــــد األكــــــــــــــرث تـــــــــضـــــــــررًا يف ظـــــــــل األزمــــــــــــــات 
املتشابكة والتي من أبرزها أزمة تجديد وتحديث  
قــــانــــون املـــنـــاجـــم واملــــحــــاجــــر الـــيـــمـــنـــي رقـــــم 22 لــعــام 
ــــلـــــة  2010   املـــــرحـ هــــــــــذه  املـــــــتـــــــغـــــــرات يف  يــــــــواكــــــــب  يك 
والــــتــــشــــريــــعــــات االســــتــــثــــمــــاريــــة يف مــــجــــال الـــتـــعـــديـــن 
وكـــــــــــذلـــــــــــك الــــــتــــــنــــــســــــيــــــق والـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون بـــــــــــني الــــــجــــــهــــــات 
الحكومية وهي هيئة االستثمار ووزارة الصناعة 
والتجارة. وإعادة تفعيل االتفاقيات الدولية بني 
هــيــئــة املـــســـاحـــة الــجــيــولــوجــيــة والـــــــــرثوات املــعــدنــيــة 
اليمنية والجهات ذات العالقة يف الدول العربية 

  .  
مـــــمـــــا ال شــــــــك فـــــيـــــه إن مـــــثـــــل هــــــــــذه األزمــــــــــــــــــات ُتــــــــرز 
قـــيـــادات لــهــا إســهــامــاتــهــا يف تــخــطــي هــــذه األزمــــات 
والــخــروج منها بأقل الخسائر، ويف هــذا املضمار 
بـــــــــرزت الـــــقـــــيـــــادة يف هـــيـــئـــة املـــــســـــاحـــــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
والــــــــــرثوات املـــعـــدنـــيـــة  الـــــذيـــــن  أثـــبـــتـــوا بـــأنـــهـــم رجــــال  

التحديات يف عصر األزمات.
فــقــد واجـــهـــت الــهــيــئــة جــمــلــة مـــن الــتــحــديــات الــتــي 
ذكــــرنــــاهــــا أعـــــــــاله، إىل جــــانــــب تــــحــــديــــات خــــاصــــة ال 
تــــظــــهــــر لــــلــــعــــامــــة وُتـــــــعـــــــد كــــــجــــــزء مـــــــن خــــصــــوصــــيــــات 
األعــمــال التي قــد ال ُيحبذ الحديث عنها حتى ال 
تــتــحــول إىل مــعــوقــات مــعــقــدة وُيــفــضــل الــتــعــامــل 
ــــا بـــــســـــيـــــاســـــات خـــــــاصـــــــة تـــــكـــــفـــــل تــــحــــويــــلــــهــــا إىل  مـــــعـــــهـ
نجاحات، ومثل هــذه ال يقوى عليها إال قيادتنا 
الـــرشـــيـــدة الـــتـــي تــمــتــلــك مـــهـــارات الـــقـــيـــادة واإلدارة 
ــــنـــــذ تـــأســـيـــس  ــــيــــــد يف الـــــعـــــمـــــل املــــــــيــــــــداين مـ ــــهــــــم رصــ ولــ
الهيئة، وهذا ما  يجعلهم قادرين عىل التعامل 
مع كل هذه التحديات التي ليس لها لغة سوى 

لغة العمل ولن يكون له نتيجة إال النجاح .
ــــولــــــت الــــــقــــــيــــــادة وعـــــــــىل رأســـــــهـــــــم املـــــهـــــنـــــدس أحــــمــــد  تــ
يـــــمـــــاين الــــتــــمــــيــــمــــي- الـــــقـــــائـــــم بـــــأعـــــمـــــال رئـــــيـــــس هــيــئــة 
املساحة الجيولوجية والرثوات املعدنية اليمنية- 
وجاء تعيينه يف ظرف زمني معقد تعيشه البلد 
بـــشـــكـــل عــــــام ويف وقــــــت يــــخــــاف الـــكـــثـــر مــــن تــحــمــل 

املــــســــؤولــــيــــات، إال أنـــــه تـــحـــمـــل املـــســـؤولـــيـــة بـــكـــفـــاءة 
واقـــــــــــتـــــــــــدار، واســـــــتـــــــطـــــــاع أن يـــــضـــــع لــــنــــفــــســــه بـــصـــمـــة 
يف الــــحــــفــــاظ عـــــىل هــــــذا الـــــصـــــرح الــــعــــمــــالق والـــــرائـــــد 
يف الـــقـــطـــاع املـــعـــدين وقــــد أســـهـــم يف تــطــويــر الــبــنــيــة 
التحتية للهيئة وفقا للمتغرات الحديثة وشراء 
األجهزة املتطورة التي لم تكن متواجدة من قبل 
وفق اسراتيجية ورؤية تبنتها القيادة عىل األمد 

البعيد .
يف الوقت الذي تولت القيادة زمام األمور  كانت 
ـــــت بـــظـــاللـــهـــا  ـــــتــــــداخــــــل، وألــــــقـ األزمـــــــــــــات تــــتــــشــــابــــك وتـ
ــــاعـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة وطــــالــــت  ــــقـــــطـ عــــــىل مـــخـــتـــلـــف الـ
كـــــافـــــة جــــــوانــــــب الـــــحـــــيـــــاة، إال أن الـــــقـــــيـــــادة ومـــعـــهـــا 
فـــريـــقـــهـــا املـــتـــمـــيـــز اســـتـــطـــاعـــت الــــتــــواصــــل والــــتــــعــــاون 
بـــــــني الــــــجــــــهــــــات املــــعــــنــــيــــة بـــــقـــــطـــــاع الــــــــــــــرثوة املــــعــــدنــــيــــة 
ــــبـــــادل الــــــــرؤى واالســــراتــــيــــجــــيــــات واقـــــــــراح ســبــل  وتـ
ــــذا الــــقــــطــــاع مــــــع  الــــــــدول الــعــربــيــة  وآلـــــيـــــات دعــــــم هــ
واملــــشــــاركــــة مــــع املـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة ذات الــعــالقــة 
والــهــيــئــات الحكومية وشــركــات الــتــعــديــن، ســواء 
داخــــــــــــل الـــــيـــــمـــــن او خـــــــارجـــــــهـــــــا، وإقـــــــــامـــــــــة الــــــــنــــــــدوات 
 "ZOOM" الـــرويـــجـــيـــة عــــر مــنــصــة االجـــتـــمـــاعـــات
ومـــنـــهـــا )نـــــــدوة الـــصـــخـــور الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــــــواد الــبــنــاء 
يف الــيــمــن( الــتــي كــانــت تــحــت  رعــايــة وزارة النفط 
و املــــعــــادن وإشـــــــراف هــيــئــة املـــســـاحـــة الــجــيــولــوجــيــة 
والــــــــــرثوات املـــعـــدنـــيـــة وبـــمـــشـــاركـــة وحــــضــــور جــمــيــع 
الــــــــــــــــــــدول الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة يف الــــــــــــنــــــــــــدوة ، واملــــــــــشــــــــــاركــــــــــة يف 
املــــؤتــــمــــرات واملـــــعـــــارض املــحــلــيــة )مـــؤتـــمـــر ومـــعـــرض 
ــــحــــــضــــــور  والــ والــــــــبــــــــنــــــــاء(  لــــــلــــــمــــــقــــــاوالت  عـــــــــــدن األول 
واملـــشـــاركـــة يف ورشــــة بــتــونــس )ورشـــــة عــمــل حــول 
ــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة- الــــواقــــع  ــ ــــجـ ــ املــــــــــواد اإلنــــشــــائــــيــــة واألحـ
واآلفـــاق مدينة تــونــس(، واملــشــاركــة يف اللقاءات 
العلمية االفراضية )سلسلة اللقاءات العلمية 
ـــا( الــــــتــــــي كــــــانــــــت عـــر  االفـــــــراضـــــــيـــــــة يف الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــيــ
بــــالــــتــــعــــاون مــع   "ZOOM" ــــتـــــمـــــاعـــــات مـــنـــصـــة االجـ
كلية النفط واملعادن جامعة عدن، وإقامة ندوة 
علمية بالتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيا 
يف جامعة عدن والتي كانت بعنوان )جيولوجية 
ومــــــورفــــــولــــــوجــــــيــــــة عــــــــــــــدن(. واملـــــــشـــــــاركـــــــة يف املــــؤتــــمــــر 
الــــعــــريب الــــــــدويل الـــــســـــادس عـــشـــر لــــلــــرثوة املــعــدنــيــة 

واملعرض املصاحب الذي عقد يف دولة االمارات 
العربية املتحدة يف الفرة 22_24فراير  2 202.  

 حــيــث أســهــمــت جميعها يف إبــــراز الــــدور الــريــادي 
للهيئة.. وهناك العديد من املؤتمرات والندوات 
الدولية التي تعزم القيادة املشاركة فيها خالل 
األيـــــام الـــقـــادمـــة لــالســتــفــادة مـــن تـــجـــارب األشـــقـــاء 
الـــــعـــــرب وبــــمــــا يــــخــــدم الـــتـــنـــمـــيـــة املــــســــتــــدامــــة لــــلــــرثوة 
ــــذا مــــا يــــؤكــــد لــلــجــمــيــع بـــــأن الـــقـــيـــادة  ــ املـــعـــدنـــيـــة، وهـ
يف الــهــيــئــة لــهــا رؤيــتــهــا  الــخــاصــة يف رســـم الخطط 
ووضــع املعالجات الفاعلة التي تتناسب مع كل 
املــــعــــوقــــات والــــتــــحــــديــــات، ولــــــم تـــلـــجـــأ الــــقــــيــــادة  إىل 
خطط ومعالجات مطاطة يمكن أن نقول عنها 
ــــا رؤيـــــــــة ال جـــــــــدوى مــــنــــهــــا، بــــــل اعـــــتـــــمـــــدت  عــىل  ــــهـ أنـ
معالجات بسيطة لها فاعليتها يف حلحلة الواقع 
وإن كــان البعض ال يفهمها أو ال تشد انتباهه.. 
ولـــم تلتفت الــقــيــادة يــومــا مــا ســـوى إىل مستقبل 

الهيئة والطرق التي تقودها إىل بر األمان.

في األزمات ُتبرز قيادات 
لها إسهاماتها في تخطي 
هذه األزمات والخروج منها 

بأقل الخسائر، وفي هذا 
المضمار برزت القيادة في 

هيئة المساحة الجيولوجية 
والثروات المعدنية

Issue 48 Jan. 2023

35



طوق نجاة لالقتصاد الوطني
الثروات المعدنية

ــــنـــــهـــــوض بــــقــــطــــاع الــــتــــعــــديــــن وإنـــــقـــــاذ     بـــــهـــــدف الـ
الــــنــــفــــط  وزارة  نـــــــفـــــــذت  الـــــــوطـــــــنـــــــي  االقــــــــتــــــــصــــــــاد 
ـــــة الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة  ــــاحــ واملـــــــــــعـــــــــــادن مــــمــــثــــلــــة بــــهــــيــــئــــة املـــــــســـ
والــــــــــــروات املـــعـــدنـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة خــــــالل الـــــفـــــرتة املـــاضـــيـــة 

الــعــديــد مــن الـــدراســـات واملــســوحــات الجيولوجية، 
املـــــــعـــــــادن  بــــــقــــــطــــــاع  الـــــــنـــــــهـــــــوض  تـــــــهـــــــدف إىل  يف خـــــــطـــــــوة 
وزيـــــــادة مــســاهــمــتــه يف الـــدخـــل الـــقـــومـــي واســتــقــطــاب 

االستثمارات الخليجية والعربية واألجنبية.

ملف

أثبتت الدراسات أن اليمن تمتلك ثروة معدنية متميّزة سواء في المعادن 
الفلزية أو الصناعية أو أحجار البناء والزينة، ، بفضل تنّوع التركيب الجيولوجي..

 ويــعــتــر قــطــاع الــتــعــديــن مـــن الــقــطــاعــات الـــواعـــدة 
ــتــــــوى  ــ الــــــــــتــــــــــي يــــــــــعــــــــــول عــــــلــــــيــــــهــــــا كــــــــــثــــــــــرًا يف رفــــــــــــــــع مــــــســ
االقــــتــــصــــاد، حـــيـــث يـــعـــتـــره  الـــكـــثـــر مــــن املــخــتــصــني 

طوق نجاة لالقتصاد الوطني.
ويــعــد قــطــاع الــتــعــديــن يف بــالدنــا ركــيــزة هــامــة من 
ركـــائـــز اســراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة طــويــلــة املـــــدى، ســـواء 
كـــــــأحـــــــد أهـــــــــــم قـــــــطـــــــاعـــــــات تــــــنــــــويــــــع مـــــــــصـــــــــادر الــــــدخــــــل 
ــــاد عــــــىل الــــنــــفــــط مــن  ــــمــ ــتــ ــ الـــــقـــــومـــــي والــــــحــــــد مــــــن االعــ

نــــاحــــيــــة؛ أو لـــــقـــــدرة اإلســـــهـــــام يف ســـــد جــــانــــب كــبــر 
مـــن احــتــيــاجــات املـــواطـــنـــني يف املــحــافــظــات املــحــررة 
بــالــتــطــويــر املـــتـــواصـــل وتــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة أكــر 
لــلــمــوارد الوطنية مــن خــالل تصنيفها مــن ناحية 

أخرى.
ويــعــتــر قــطــاع الــتــعــديــن مـــن  املـــجـــاالت الصناعية 
الـــــــــهـــــــــامـــــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــــــعــــــــد ثــــــــــــــــــروة كـــــــــبـــــــــرة يف حـــــــــــــــال تــــم 
اســـتـــغـــاللـــهـــا واســــتــــثــــمــــارهــــا.. فـــبـــحـــســـب الــــــدراســــــات 

ــــبـــــل هــــيــــئــــة املـــــســـــاحـــــة الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة  ــــــن قـ املــــــنــــــّفــــــذة مـ
والــــرثوات املعدنية منذ سبعينيات الــقــرن املــايض 
وحــــتــــى اآلن؛ أثـــبـــتـــت أنــــهــــا تـــمـــتـــلـــك ثــــــــروة مــعــدنــيــة 
مـــتـــمـــّيـــزة ســــــواء يف املــــعــــادن الـــفـــلـــزيـــة أو الــصــنــاعــيــة 
ــــنـــــة، وذلـــــــك بـــفـــضـــل تـــنـــّوع  أو أحـــــجـــــار الــــبــــنــــاء والـــــزيـ

الركيب الجيولوجي املتواجد يف  اليمن.
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صناعة اإلسمنت
الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة  الــــــــــصــــــــــخــــــــــور واملـــــــــــــــــعـــــــــــــــــادن  مـــــــــــجـــــــــــال  ويف 
ــــا اســــتــــثــــمــــاريــــة  ــ ــــــرصـ ــــة يــــمــــتــــلــــك الـــــيـــــمـــــن فـ ــ ــيـ ــ ــ ــــائـ ــ ــــــشـ واإلنـ
ــبــــتــــت الــــــــدراســــــــات األولـــــــيـــــــة الـــتـــي  واعـــــــــــــدة، حــــيــــث أثــ
نــــفــــذتــــهــــا هــــيــــئــــة املــــــســــــاحــــــة خــــــــــالل الـــــعـــــشـــــريـــــن ســـنـــة 
املــاضــيــة وجـــود هــذه الــخــامــات بكميات ونوعيات 
مــمــتــازة، خــاصــة خـــامـــات صــنــاعــة االســمــنــت الــتــي 
تــــتــــصــــدر عــــــوامــــــل الــــــجــــــذب لــــالســــتــــثــــمــــارات املـــحـــلـــيـــة 

والعربية والدولية.
ــــيـــــات ضــــخــــمــــة مـــن  ــــيـــــاطـ ــــتـ حـــــيـــــث يــــــزخــــــر الـــــيـــــمـــــن بـــــاحـ
الـــــــحـــــــجـــــــر الــــــــــجــــــــــري والـــــــــدولـــــــــومـــــــــيـــــــــت الــــــــــــــــذي يـــــدخـــــل 
بــنــســبــة 70 بــاملــائــة يف صــنــاعــة االســمــنــت ويــتــواجــد 
بـــمـــحـــافـــظـــات صـــنـــعـــاء، تــــعــــز، الــــحــــديــــدة، بـــاجـــل، 
مـــــأرب، أبــــني، عـــمـــران، املـــهـــرة حــضــرمــوت، لحج 
ــــبــــــوة، إب.. ويـــــقـــــدر االحــــتــــيــــاطــــي الـــجـــيـــولـــوجـــي  وشــ
ــــكــــــعــــــب، فــــــضــــــال عـــن  ــــار مــــــــر مــ ــــيــ ــلــ ــ بــــــــحــــــــوايل 13.5 مــ
امتالك احتياطي هائل من مادة الطني والجبس 

والخبث الركاين الداخلة يف هذه الصناعة.
وخــــــــــــــــامــــــــــــــــات صـــــــــنـــــــــاعـــــــــة االســـــــــــمـــــــــــنـــــــــــت هــــــــــــــــــذه تــــــــتــــــــوافــــــــر 
باحتياطات كبرة جــدا والتي ال تبعد عن مواين 
الــــتــــصــــديــــر بــــمــــســــافــــات كــــــبــــــرة، وقــــــــد قـــــامـــــت هــيــئــة 

املــــســــاحــــة الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة بــــــدراســــــة عـــــــدد مــــــن هــــذه 
ــــــني وحـــضـــرمـــوت  املـــــواقـــــع يف مــحــافــظــتــي لـــحـــج وأبـ
وشـــبـــوه عـــمـــران والـــحـــديـــدة وتـــعـــز، والـــتـــي تنتشر 
ــــر الــــــجــــــري  ــــمــــــوضــــــعــــــات كـــــــبـــــــرة مــــــــن الــــــحــــــجــ ــــا تــ ــــيـــــهـ فـ
الــــــــجــــــــورايس، وتـــهـــيـــئـــة هـــــــذه املــــــواقــــــع لـــالســـتـــثـــمـــار.. 
وقــد أثبتت الــدراســات األولــيــة والتفصيلية لهذه 
ــــام الــــحــــجــــر الـــــجـــــري لــصــنــاعــة  ــ املــــــواقــــــع مـــــالءمـــــة خـ
اإلســــــــــمــــــــــنــــــــــت، وُمـــــــــنـــــــــحـــــــــت عـــــــــــــــدد مــــــــــــن الــــــــراخــــــــيــــــــص 
االســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاريــــــــة إلقـــــــــــامـــــــــــة صـــــــنـــــــاعـــــــة اإلســـــــــمـــــــــنـــــــــت يف 
هـــــذه املـــــواقـــــع، حـــيـــث تــــم إنــــشــــاء مــصــنــع الــوطــنــيــة 
لإلسمنت يف محافظة لحج، ومصنع الوحدة، 
ومصنع باتيس يف محافظة أبني ومصنع عمران 
يف مــحــافــظــة عـــمـــران ومــصــنــع الــوطــنــيــة يف جــبــال 

فالفله )قيد االنشاء (.
وأضـــــافـــــت الــــــدراســــــة أن هــــنــــاك عـــــــددا مــــن املــــواقــــع 
ــــبـــــني يف  ال زال مـــفـــتـــوحـــا أمـــــــــام املـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــراغـ
إقــامــة مصانع جــديــدة لإلسمنت، وهـــذه املــواقــع 
تــكــتــســب مــمــيــزات مــثــالــيــة مـــن حــيــث وفــــرة الــخــام 
ومـــالءمـــتـــه لـــهـــذه الــصــنــاعــة وســـهـــولـــة اســتــغــاللــه، 
وكــــــــــذا تــــــوّفــــــر ُطـــــــرقـــــــات مـــســـفـــلـــتـــة إىل مــــيــــنــــاء عــــدن 
واملناطق األخرى تسّهل عملية الّنقل والتسويق 

لهذا املنتج الهام.

استراتيجية خاصة بالتعدين
منذ وقــت مبكر؛ أعــدت هيئة املساحة الجيولوجية والـــرثوات املعدنية 
اســـراتـــيـــجـــيـــة خـــاصـــة بــالــتــعــديــن يف الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )أســكــوا(، وتضّمنت هذه 
االسراتيجية الجوانب األساسية لتطوير قطاع التعدين يف اليمن عىل 
املــــدى املــتــوســط والــبــعــيــد، بــاإلضــافــة إىل تقييم الـــواقـــع الــحــايل للتعدين 
والــــدراســــات الــتــي ُنــفــذت يف هـــذا الــجــانــب، واملــتــطــلــبــات الـــواجـــب تــوّفــرهــا 

يف هذا القطاع.
كما أن هذه االسراتيجية عملت عىل ربط قطاع التعدين بالقطاعات 
األخـــــرى يف الــــدولــــة، وحـــــددت أهـــدافـــا أســاســيــة خــــالل الـــفـــرة الــقــادمــة، 
أهّمها: الركيز عىل املعادن الصناعية والرّسبات املعروفة، من خالل 
إجــــراء الــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــتــي تــشــمــل الــتــخــريــط األوىل، وعــمــل مقاطع 
جيولوجية، وُمقارنات للرسبات املوجودة يف املحافظات الجنوبية مع 

الرسبات املعروفة يف العالم لتقليل عامل املجازفة.
وبــحــســب تـــصـــريـــح  لــلــقــائــم بـــأعـــمـــال رئـــيـــس هــيــئــة املـــســـاحـــة الــجــيــولــوجــيــة 
والــــــــرثوات املــعــدنــيــة الــيــمــنــيــة- الـــــذي نــشــر يف املـــوقـــع اإللــــكــــروين الــرســمــي 
لــهــيــئــة املـــســـاحـــة الــجــيــولــوجــيــة والـــــــــرثوات املـــعـــدنـــيـــة/عـــدن- قـــــال املــهــنــدس 
أحمد يماين التميمي: "إن هذه االسراتيجية رّكزت بشكل أسايس عىل 
األقاليم التي تم التعدين فيها سابقا عر التاريخ يف اليمن، باعتبارها 
مــنــاطــق واعــــدة بــاكــتــشــافــات مــعــدنــيــة، وكـــذا دراســــة احــتــيــاجــات مختلف 

القطاعات من املعادن بالتنسيق مع الجامعات ومراكز األبحاث".
وأضاف: "إن اسراتيجية التعدين تضّمنت تنمية قطاع املعادن ككل؛ 
سواء يف الجانب املؤسي أم يف البنية التحتية أم التشريعية، وإنشاء 

موائن للتصدير وتوفر وسائل نقل رخيصة وغرها من الخدمات.
ــــمــــــاين أن االســـــراتـــــيـــــجـــــيـــــة أّكـــــــــــــدت عـــــــىل ضـــــــــرورة  ــــد يــ ــــمــ وبـــــــــــنّي املـــــهـــــنـــــدس أحــ
الــتــعــاون مــع الــجــامــعــات واملــؤســســات الــبــحــثــيــة وتــطــويــر املـــــوارد البشرية 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي مـــــن خـــــــالل تــــقــــديــــم بـــــحـــــوث وأوراق عـــلـــمـــيـــة ونـــشـــرهـــا 
واملــشــاركــة يف املــؤتــمــرات الــدولــيــة للرويج والتعريف بــواقــع التعدين يف 
عــــدن واملـــحـــافـــظـــات املــــحــــررة، وكـــــذا تــحــســني إدارة املـــعـــلـــومـــات املـــتـــوّفـــرة، 

وتعميمها وعرضها عىل املهتمني واملستثمرين داخليا وخارجيا.
ولــــفــــت يف تـــصـــريـــحـــه إىل أن االســـراتـــيـــجـــيـــة تـــمـــّثـــل نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة يف قــطــاع 
ــــاديـــــة  ــــتـــــصـ ــــمـــــة يف عــــمــــلــــيــــة الــــتــــنــــمــــيــــة االقـ ــــاهـ الـــــتـــــعـــــديـــــن؛ لـــتـــمـــكـــيـــنـــه مـــــــن املـــــسـ
واالجــتــمــاعــيــة، والتخفيف مــن الــفــقــر؛ باعتبار التعدين مــن القطاعات 
االقــتــصــاديــة الــــواعــــدة؛ نــظــرًا لــتــنــوع وجـــــودة الـــخـــامـــات واملـــــــوارد املــعــدنــيــة 

املتواجدة يف اليمن.
وأشـــــــار إىل أنـــــه تــــم مـــراجـــعـــة الــــرامــــج الــفــنــيــة والــبــحــثــيــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
واملـــــوارد الــبــشــريــة عــنــد إعــــداد االســراتــيــجــيــة، وإقــــرار ُخــطــط الــعــمــل التي 
يمكن أن تطّبق لتطوير قطاع التعدين، وكذا تمييز املجاالت التي يمكن 

للنشاط التعديني أن يساهم بها يف قطاع الصناعة.
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* صناعة السيراميك
وقـــالـــت الــــدراســــة إن املـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة لصناعة 
الـــســـرامـــيـــك )مـــــــاديت الـــطـــني والـــفـــلـــســـبـــار( مــتــوفــرة 
يف كــــــل مــــــن لــــحــــج وأبـــــــــني وصـــــنـــــعـــــاء، حــــيــــث أقـــيـــم 
ــنـــــعـــــاء؛ والـــــثـــــاين  ــ بـــمـــحـــافـــظـــة صـ مــــصــــنــــعــــني: األول 
مـــصـــنـــع ردفــــــــــان لـــصـــنـــاعـــة الــــســــرامــــيــــك يف مــنــطــقــة 
الـــــــــــربـــــــــــاط بـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة لــــــــحــــــــج، والـــــــــــــــــــذي يـــــعـــــتـــــمـــــد يف 
األساس عىل هاتني املادتني من املحافظة، وكذا 
الفلسبار من منطقة العند يف املحافظة نفسها. 
ويف الوقت نفسه ال يــزال هناك عدد من مواقع 
الفلسبار الــتــي تمت دراســتــهــا مــن قبل الهيئة يف 
مـــحـــافـــظـــة أبـــــــني مــــثــــل مـــنـــقـــطـــة "يـــــــرامـــــــس" ووادي 

"خرعان" .

الحجر الرملي
وتــــشــــر الـــــــدراســـــــات إىل مـــســـتـــقـــبـــل واعــــــــد لــصــنــاعــة 
الزجاج والبصريات يف اليمن، نظرًا لوفرة الرمال 
الـــســـيـــلـــيـــكـــا الــــتــــي تـــعـــتـــر املــــــــــادة الـــــخـــــام الــــرئــــيــــســــة يف 
صــنــاعــة الـــزجـــاج وبــمــواصــفــات عــالــيــة، باحتياطي 
يــقــدر بــســتــة مــلــيــارات مــر مــكــعــب.. بــاإلضــافــة إىل 
تواجد امللح الصخري باحتياطي يقدر بنحو 390 

مليون مر مكعب.
وبحسب الدراسات االستكشافية يقدر احتياطي 
ــــــن، ويــــتــــواجــــد  الــــيــــمــــن مـــــن الــــجــــبــــس 4.6 مــــلــــيــــار طـ
يف مـــحـــافـــظـــات الـــحـــديـــدة شـــبـــوة مـــــــأرب، وبـــنـــقـــاوة 
بنسبة 97.5 %، وكذا تواجد الرخام بمحافظات 
تــعــز حــجــة مـــأرب أبـــني وصــنــعــاء باحتياطي مليار 
مـــــر مــــكــــعــــب، إىل جــــانــــب 500 ألـــــــف مـــــر مــكــعــب 

احتياطي صخور الرافرتني يف صنعاء وإب.
ــــيــــــة  ــــاســ وتـــــــبـــــــني الــــــــــــدراســــــــــــات تـــــــوفـــــــر الـــــــخـــــــامـــــــات األســ
لــصــنــاعــة الـــخـــزف والــســرامــيــك وبــكــمــيــات كــبــرة، 
حيث تتواجد مــعــادن الفلدسبار يف حجه وأبــني 
ــــاطـــــي اكــــــــــرث مــــــــن 23 مـــــلـــــيـــــون مــــــــر مــــكــــعــــب،  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاحـ بـ
ــــيـــــان الـــصـــنـــاعـــيـــة يف عـــــدة مــحــافــظــات  وتـــنـــتـــشـــر األطـ

باحتياطي أكرث من 120 مليون مر مكعب.
وتــشــر الــــدراســــات االســتــكــشــافــيــة اىل وجــــود أكــرث 
من ستة مليارات من احتياطي الرمال الزجاجية 
يف عــــــدة مــــنــــاطــــق، واحــــتــــيــــاطــــي أحـــــجـــــار الـــجـــرانـــيـــت 
والـــجـــابـــرو بــــ 1.6 مــلــيــار مـــر مــكــعــب، واحــتــيــاطــي 
يـــــقـــــدر ب13 مــــلــــيــــون مــــــر مــــكــــعــــب مــــــن الـــــكـــــوارتـــــز، 
ــــعــــــب احـــــتـــــيـــــاطـــــي  ــــكــ ــــــون مــــــــــر مــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــــال عــــــــــن 75 مـ ــــــضـ فـ
خــــام الـــزيـــواليـــت، فــيــمــا يــصــل احــتــيــاطــي الــصــخــور 
الــبــازلــتــيــة اىل أكــــرث مـــن 121 مــلــيــون مـــر مــكــعــب، 
و345 مليون مــر مكعب احتياطي صــخــور التف 

واألجنمرايت.

الحجر الجيري لإلنتاج 
الصناعي

بــيــنــت الـــــدراســـــات املُــــعــــدة مـــن قــبــل هــيــئــة املــســاحــة 
الجيولوجية والرثوات املعدنية بعدن أن الحجر 
ــّيــــز عــــــن غــــــــره مــــــن األحـــــــجـــــــار بــــدرجــــة  الــــــجــــــري يــــتــــمــ
ه من بعض الشوائب، حيث قامت  الّنقاوة وخلِوّ
الهيئة بتحديد عدد من املواقع التي تتوافر فيها 
احــــتــــيــــاطــــات كــــبــــرة لــــخــــام الـــحـــجـــر الـــــجـــــري الـــّنـــقـــي 
مــــثــــل وادي نــــخــــلــــني- الــــــــراحــــــــة- مــــحــــافــــظــــة لـــحـــج، 
وكذلك يف محافظة حضرموت واملهرة ، ويتمتع 
الــخــام يف هـــذا املــواقــع بــنــقــاوة عــالــيــة، ومـــن نتائج 
ــنــات  الــتــحــالــيــل الــكــيــمــائــيــة املـــنـــّفـــذة لـــعـــدد مـــن الــعــِيّ
مــن تــلــك املـــواقـــع تـــراوحـــت نــقــاوة الــخــام 97.72 - 
98.52 مـــن كــربــونــات الــكــالــســيــوم، وخــلــّوهــا من 
مـــــــادة الـــســـيـــلـــكـــا، وهـــــــذه الــــّنــــقــــاوة الــــتــــي يــتــمــتــع بــهــا 
الخام يف هذا املواقع تجعله مناسبا لالستخدام 

يف األغراض الّصناعية املختلفة .
كــمــا أن هــنــاك مــوقــعــني آخــريــن يف كــل مــن وادي 
دفران يف لحج ووادي الرصيفة يف أبني ومديرية 
مــقــبــنــه مــحــافــظــة تـــعـــز الـــقـــريـــب مــــن مــصــنــع الــــرح 
لإلسمنت، تحتاج إىل املزيد من الدراسة للتأكد 

من نقاوة الخام يف هذه املواقع.

بحسب الدراسات 
االستكشافية يقدر 

احتياطي اليمن من 
الجبس 4.6 مليار طن، 

ويتواجد في محافظات 
الحديدة شبوة مأرب، 

وبنقاوة بنسبة 97.5 %
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* الدولوميت
وأوضـــــحـــــت الـــــدراســـــة إىل أن مــــعــــدن الـــدولـــومـــيـــت 
يــتــكــون بــصــفــة رئــيــســيــة مـــن كـــربـــونـــات الــكــالــســيــوم 
واملغنسيوم عىل أن أي صخر يحتوي عىل نسبة 
ــــونــــــات املـــغـــنـــســـيـــوم  ــــربــ ـــائـــــة مــــــن كــ ــــاملــ تـــــزيـــــد عــــــن 90 بـ

يسمى دولوميت.
ويستخدم معدن الدولوميت يف إنتاج وصناعة 
األدويــــــــــــة ومــــــــــواد الـــتـــجـــمـــيـــل، ويـــســـتـــعـــمـــل أكـــســـيـــد 
املغنسيوم يف صناعة األلواح الحديدة املُمغنطة، 
وكقاعدة لصناعة الكريمات ومعاجني األسنان, 
كــــمــــا ُيــــســــتــــخــــدم يف الــــــــزراعــــــــة ويف إعــــــــــــادة الــــــتــــــوازن 
لــــتــــبــــطــــني  الــــــــــــحــــــــــــراريــــــــــــات كـــــــــــمـــــــــــادة  الــــــــحــــــــمــــــــي، ويف 
األفــــــــــــــــران، ويف الـــــــزجـــــــاج كــــــمــــــادة صــــــاهــــــرة وزيــــــــــادة 
ــٌقــــوة لــلــمــنــتــج الـــنـــهـــايئ، ويف الـــــعـــــوازل، وكـــمـــواد  الــ
حــشــو يف إنــتــاج الــدهــانــات والـــلـــدائـــن، ويف أعــمــال 

الّطرق والخرسانة املسلحة.
ــــتـــــي  وقـــــــــامـــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة بــــــــــدراســــــــــة بــــــعــــــض املــــــــــواقــــــــــع الـ
يــتــوافــر فــيــهــا خـــام الــدولــومــيــت يف مــديــريــة ُمــوديــة 
بأبني، وهناك ُخطة لدراسة عدد من املواقع يف 
محافظتي أبني وشبوه وتعز وحضرموت واملهرة 

ولحج .

* أحجار البناء والزينة
ــــَعـــــّدة عـــىل أن مـــجـــال الــصــنــاعــة  ُـ أكـــــدت الــــدراســــة امل
يف عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء والـــزيـــنـــة يـــقـــوم عـــىل الـــعـــديـــد من 
ــــر الــــــــجــــــــري والــــــــرخــــــــام  ــــفـــــة كـــــحـــــجـ ــــلـ ــــتـ ــــخـــــــور املـــــخـ الـــــــصـــ
والــــــــبــــــــازلــــــــت والــــــجــــــرانــــــيــــــت وغــــــــرهــــــــا مــــــــن األحــــــــجــــــــار, 
فـــــصـــــخـــــور حـــــجـــــر الــــــــجــــــــري الــــــــجــــــــيــــــــورايس مــــنــــتــــشــــرة 
بـــشـــكـــل كــــبــــر يف مـــحـــافـــظـــتـــي لــــحــــج وأبــــــــني وتـــتـــمـــّيـــز 
ــــر الـــــذي جعلها  بـــاخـــتـــالف أنـــواعـــهـــا وألـــوانـــهـــا، األمـ
ُتـــســـتـــعـــمـــل يف الــــبــــنــــاء كـــصـــخـــور أســـــــاس أو أحـــجـــار 
ــــيـــــهـــــا شـــكـــال  زيــــــــنــــــــة لــــــــواجــــــــهــــــــات املـــــــــــبـــــــــــاين، مــــــــّمــــــــا يـــــعـــــطـ
جميال، ويحمي ُجــدرانــهــا مــن تــأثــرات الطقس، 
ولهذا فهناك العديد من "املقالع" يف محافظتي 

ــــي  ــِبّ ــــرمــــــوت وشــــــبــــــوه وتــــــعــــــز  تــــلــ لــــحــــج وأبــــــــــني وحــــــضــ
االحتياجات املزايدة يف أعمال البناء. 

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــصــــــخــــــور الـــــــــــرخـــــــــــام فــــــهــــــي عـــــــــبـــــــــارة عـــن 
صـــــخـــــور مــــتــــحــــّولــــة مــــــن الــــحــــجــــر الــــــجــــــري والـــحـــجـــر 
الدولوميتي، وهــي يف الغالب ذات لــون أبيض، 
ُتــســتــعــمــل كــصــخــور زيـــنـــة بــعــد قــطــعــهــا وصــقــلــهــا، 
حـــيـــث يـــتـــواجـــد بـــكـــمـــيـــات كــــبــــرة ونـــــقـــــاوة عـــالـــيـــة يف 

محافظة تعز .

تمعدنات الزنك والرصاص
ــــزنـــــــك  ــ ــــات الـ ــ ــــدنـ ــ ــــعـ ــــمـــ ــ وتــــــــبــــــــني املـــــــــســـــــــوحـــــــــات انــــــــتــــــــشــــــــار تـ
والــــــــــــرصــــــــــــاص بـــــشـــــكـــــل واســـــــــــــــع يف الــــــيــــــمــــــن ويـــــرتـــــبـــــط 
ــبـــــي الـــكـــبـــر  ــ ــيـ ــ مــــعــــظــــمــــهــــا أســـــــاســـــــا بــــاملــــنــــخــــفــــض الـــــركـ
املـــــــعـــــــروف بـــمـــنـــخـــفـــض حــــــــوض رمـــــلـــــة الـــســـبـــعـــتـــني، 
ــــيــــــوب يف الـــصـــخـــور  ــــقـــــوق وجــ وذلـــــــــك عــــــىل هـــيـــئـــة شـ
الــكــربــونــاتــيــة، بــاإلضــافــة إىل الــكــريــتــيــدات الكتلية 

ذات األصل الركاين.
وتــــــعــــــد أهــــــــــم مـــــنـــــاطـــــق تـــــــواجـــــــد الـــــــزنـــــــك والـــــــرصـــــــاص 
يف مـــنـــطـــقـــة الــــجــــبــــي يف نــــهــــم بــــمــــحــــافــــظــــة صـــنـــعـــاء 
بــــاحــــتــــيــــاطــــي يـــــقـــــدر بـــــــ 12.6 مــــلــــيــــون طــــــــن، والــــــــذي 
تعمل فيها شركة جبل صلب اليمن املحدودة، 
ويف منطقة طبق بمحافظة شبوه.. وتبلغ درجة 
رصــــــــــــاص،   %  3.8 و  زنــــــــــــك   %12 الـــــــــخـــــــــام  تــــــركــــــيــــــز 
وتعمل فيها شركة ستون ريسورسيز الصينية، 
كما تتواجد يف منطقة ذيبني بنسبة 16 % زنك، 
ويف مــنــطــقــة رمــــــاه 7 % زنــــــك، ويف مــنــطــقــة وادي 
عقيق بنسبة 1.4 % زنك وهي مناطق مفتوحة.

وتــــشــــر الـــــــدراســـــــات إىل وجــــــــود عـــــــدد مـــــن أقـــــــواس 
الــــــــجــــــــزر املــــــكــــــونــــــة مــــــــن أحــــــــزمــــــــة صـــــــخـــــــور الــــــــرواســــــــب 
الركانية التي تحتوي عىل بيئات مناسبة ملعادن 

النحاس والنيكل والكوبلت.
ــــا لــــلــــمــــســــوحــــات فـــــــــان اهـــــــــم تـــــــــواجـــــــــدات هـــــذه  ــ ــــقـ ــ ووفـ
املعادن يف منطقة سوار محافظة عمران بدرجة 
نــيــكــل   %1.4  -  0.86 و  نـــــحـــــاس   %  0.9 تــــركــــيــــز 
مــع نــســبــة مــن الــبــالتــني والـــبـــالد يـــوم والـــروديـــوم، 
ويف مــنــطــقــة املــصــنــعــة يف صـــعـــدة بــنــســبــة 1.21 % 

نحاس و 7.65 % نيكل .
ويتواجد النحاس يف منطقة وادي بيحان بنسبة 
ويف  ار(  ام  يف  )يس  شـــــــركـــــــة  فـــــيـــــهـــــا  وتــــــعــــــمــــــل   %2
منطقة الحامورة بمحافظة تعز يقدر االحتياطي 
بأربعة ماليني طن بنسبة تركيز 0.57 % نحاس 
و 0.39 % نــــيــــكــــل، وتــــعــــمــــل فـــيـــهـــا شــــركــــة ســـتـــون 
ريسورسيس، ويف منطقة املعادن 3.9 % نحاس 
و10.6 % نــيــكــل، ويف منطقة وادي ســريــان 3.4 
% نحاس، ويف منطقة وادي سلبه 1.7 % نيكل 

و4.7 % كروم وهي مناطق مفتوحة.
كـــمـــا يــــزخــــر الـــيـــمـــن بــــتــــواجــــد الــــحــــديــــد والـــتـــيـــتـــانـــيـــوم 
والــــفــــنــــاديــــون يف مــنــطــقــة الـــثـــنـــيـــة بــمــحــافــظــة مــــأرب 
بنسبة تــركــيــز 94% أكــســيــد حــديــد، وتــعــمــل فيها 
شركة يمن ايرون استيل، ويقدر احتياطي الخام 
يف منطقة مكراس يف البيضاء 860 مليون طن 
بـــدرجـــة تــركــيــز 15.55 % حـــديـــد و46 مــلــيــون طن 
تيتانيوم بنسبة 5.3 أكسيد تيتانيون و150 ألف 

طن فناديوم بنسبة 0.02 % أكسيد فناديوم.
ويــقــدر احتياطي الــخــام يف منطقة صــعــدة بـــ 940 
ألــف طــن بنسبة تركيز 34% حــديــد، ويف منطقة 

 %74 ــــبـــــة  ــــنـــــسـ بـ ألـــــــــــف طـــــــــن   800 الــــــبــــــيــــــضــــــاء  صـــــــبـــــــاح 
أكــســيــد حـــديـــد، ويف مــنــطــقــة مـــــورا 53.8 مــلــيــون 
طـــن بــنــســبــة تــركــيــز 12% حـــديـــد، و4.4% أكــســيــد 

تيتانيوم وهي مناطق مفتوحة.

الرمال السوداء
ويــــــوجــــــد يف الــــيــــمــــن الـــــعـــــديـــــد مــــــن مــــــواقــــــع الـــــرمـــــال 
الــســوداء الــحــاويــة للمعادن الثقيلة الــتــي تدخل 
ــــد مــــــــن الــــــصــــــنــــــاعــــــات كـــــصـــــنـــــاعـــــة هــــيــــاكــــل  ــ ــــديـ ــ ــــعـ ــ يف الـ
واألدوات  الــــــســــــرامــــــيــــــك  ــــة  ــ ــــاعـ ــ ــنـ ــ ــ وصـ الـــــــــطـــــــــائـــــــــرات، 
الــصــحــيــة، والــــحــــراريــــات، ومـــــواد الــصــنــفــرة، عىل 
ــــعــــــريب والــــبــــحــــر األحـــــمـــــر،  طـــــــول ســـــاحـــــي الــــبــــحــــر الــ
حــيــث يــصــل احــتــيــاطــي الـــرمـــال الـــســـوداء الــحــاويــة 

للمعادن الثقيلة إىل حوايل 500 مليون طن.
ــــفــــــرص  وتـــــــعـــــــد مــــــــواقــــــــع الـــــــــرمـــــــــال الـــــــــــســـــــــــوداء مــــــــن الــ
االستثمارية الواعدة، نظرًا الحتوائها عىل نسبة 
ــــتـــــصـــــاديـــــة وتــــواجــــدهــــا  مـــشـــجـــعـــة مـــــن املــــــعــــــادن االقـ

بالقرب من املوائن البحرية.
كــــمــــا أظـــــهـــــرت الـــــــدراســـــــات االســـتـــكـــشـــافـــيـــة تــــواجــــد 
مــــــــعــــــــادن هــــــامــــــة ومـــــشـــــجـــــعـــــة لــــلــــعــــنــــاصــــر األرضــــــيــــــة 
ــــادرة يف الـــيـــمـــن مـــثـــل الــــيــــورانــــيــــوم والـــتـــنـــتـــالـــيـــوم  ــنــ ــ الــ
والـــنـــوبـــيـــح ذووم والــــســــيــــزيــــوم والــــفــــانــــاديــــوم الــتــي 
تــــدخــــل يف الــــعــــديــــد مـــــن الــــصــــنــــاعــــات وتــــتــــواجــــد يف 
مناطق عدة حيث تمثل فرصا استثمارية واعدة.
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ملف

ــــهـــــة نــــظــــر الــــجــــيــــولــــوجــــيــــني تــــعــــد االحـــــجـــــار  ومـــــــن وجـ
الـــكـــريـــمـــة أنــــواعــــا نـــــــادرة مــــن املــــعــــادن الــصــلــبــة ذات 
ــــيـــــعـــــي واملــــــتــــــمــــــيــــــزة بــــشــــكــــلــــهــــا الــــجــــمــــيــــل  ــــبـ املــــــنــــــشــــــأ الـــــطـ
ــــا الــــــــجــــــــذاب ودرجـــــــــة  ــــيـــــة وبـــــريـــــقـــــهـ ــــالـ وصــــــالدتــــــهــــــا الـــــعـ
نــقــائــهــا وشــفــافــيــتــهــا الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي تـــســـر الــنــاظــريــن 

إليها وتجذب األنظار.
عىل الرغم من أن عــدد املــعــادن يف الطبيعة اكرث 
مـــن خــمــســة آالف مـــعـــدن، لــكــن غــالــبــيــة األحـــجـــار 
الكريمة الطبيعية املعروفة التي تعود إىل أصول 
مـــعـــدنـــيـــة تــــعــــدُّ قـــلـــيـــلـــة االنــــتــــشــــار وبـــعـــضـــهـــا نــــــــادرة، 
فعددها ال يتعدى السبعني، منها هذه االحجار 

الكريمة املهمة، مثل:
 diamond  األملاس

  rubyوالياقوت
 sapphire والزفر

  emerald  والزمرد
 beryl  والريل

 tourmaline  والتورمالني
 topaz   والتوباز

opal  واألوبال
 Chrysoberyl والكريزوبريل

 Tanzanite والتنزانيت
 Painite   والبيانيت

 Taffiete التافيت
Grundirite    الجرانديدريت

 Benitoite  البينيتويت

وهـــــــــنـــــــــاك بــــــعــــــض األحـــــــــــجـــــــــــار مـــــــــن أصـــــــــــــــول عــــضــــويــــة 
، pearls  حيوانية كاللؤلؤ

 coral أو عضوية نباتية  كاملرجان
  amberوالكهرمان

 ivory  والعاج
 tortoiseshell  )بل )عظم ظهر السلحفاة والذَّ
يــتــم اســتــخــدامــهــا يف املــجــوهــرات والــســبــح والــحــي 
واعــمــال الــنــحــت، وهــي ليست مــن املــعــادن وانما 

يطلق عليها )حجر كريم( لجمالها وندرتها.
الجدير بالذكر ان االحجار الصناعية هي احجار 
ــــاز بـــنـــفـــس  ــ ــتـ ــ ــ ــــمـ ــ ــتــــــم تــــصــــنــــيــــعــــهــــا يف املــــــــخــــــــتــــــــرات، وتـ ــ يــ
خـــصـــائـــص الـــحـــجـــر الــطــبــيــعــي مــــن حـــيـــث الـــركـــيـــب 
الكيميايئ وبعض الخواص البصرية والفيزيائية 
ويـــصـــعـــب عــــىل الـــشـــخـــص الـــــعـــــادي الـــتـــفـــريـــق بــيــنــهــا 

وبني االحجار الطبيعية, 

بـــيـــنـــمـــا االحـــــــجـــــــار املـــــقـــــلـــــدة هــــــي احــــــجــــــار تــــصــــنــــع مــن 
مــــواد تــشــبــه االحـــجـــار الــطــبــيــعــيــة مـــن حــيــث الــلــون 
والــشــكــل، وتختلف عنها يف الــخــواص الفيزيائية 

والكيميائية والبصرية ويسهل تمييزها.
مــــــن اهــــــــم مــــعــــايــــر تـــقـــيـــيـــم األحـــــــجـــــــار الــــكــــريــــمــــة هــي 
الـــجـــمـــال والـــــصـــــالدة )الـــــقـــــســـــاوة( واملــــتــــانــــة والــــنــــدرة 

والنقاوة والوزن وقابلية القطع والصقل.
هــــــــنــــــــاك الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الـــــــــطـــــــــرق و الــــــــوســــــــائــــــــل الـــــتـــــي 
تستخدم لفحص وتقييم والكشف عن األحجار 
الــكــريــمــة ودراســـــة خــواصــهــا الــفــيــزيــائــيــة والــبــصــريــة 
كــالــلــون واملــخــدش والــشــفــافــيــة والــريــق والــتــضــوء 
واالنــــكــــســــار الــــضــــويئ والــــطــــيــــف الــــضــــويئ والـــكـــثـــافـــة 
ــــيــــــة والــــــــــــصــــــــــــالدة، والـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الـــــــخـــــــواص   ــــنــــــوعــ الــ
االخــــــــــــــــــــرى ومــــــــعــــــــرفــــــــة مــــــــــا تــــــحــــــتــــــويــــــه االحــــــــــــجــــــــــــار مــــن 
شــــوائــــب ومـــكـــتـــنـــفـــات والــــتــــي بـــواســـطـــتـــهـــا يــســتــطــيــع 
عـــن  الــــــكــــــشــــــف    Gemologist ــــولــــــوجــــــي  ــــمــ ــيــ ــ ــــجــ الــ
ــــيـــــقـــــة هـــــــــــذه األحــــــــــجــــــــــار وهـــــــــــل هـــــــــي طــــبــــيــــعــــيــــة أو  حـــــقـ

صناعية. 

ومــــن أهــــم األجــــهــــزة واملــــعــــدات الـــتـــي تــســتــخــدم يف 
الكشف عىل األحجار الكريمة مايي: 

 Hand Lens العدسة اليدوية
 Microscope Polarizing املجهر

Refractometer مقياس معامل االنكسار
ــــفــــــي (  ــيــ ــ ــــطــ جــــــــهــــــــاز املـــــــطـــــــيـــــــاف ) مــــــنــــــظــــــار الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل الــ

 Spectroscope
Polarscope املستقطب

 Diamond Tester جهاز اختبار األملاس
جهاز تقدير الوزن النوعي

 Hardness مقياس موس للصالدة
جهاز قياس ظاهرة التفلور Fluorescence  و 

Phosphorescence التفسفر
Dichroscope املجهر الثنايئ او املزدوج

 Chelsea Filter مرشح تشيلي
Conoscope Rod فلر كونوسكوب 

اخــــــــرا، يـــعـــد عــــالــــم االحـــــجـــــار الـــكـــريـــمـــة ودراســـتـــهـــا 
مـــن امـــتـــع املــــجــــاالت، لــجــمــالــهــا وامــكــانــيــة تــوظــيــف 
وتــــقــــديــــم  اســــــتــــــغــــــالل خــــــــــــرات االرض  االفـــــــــكـــــــــار يف 
الــــخــــدمــــات واملــــنــــتــــجــــات لــلــمــجــتــمــع والــــفــــئــــات الـــتـــي 
يــأســرهــا ويــجــذبــهــا جــمــال ونـــــدرة وقــيــمــة االحــجــار 
الــكــريــمــة.. واذا الــتــقــى تــخــصــص الــجــيــولــوجــي مع 
ــــيـــــمـــــولـــــوجـــــي يف شـــــخـــــص واحــــــــــــد كـــــــــان االبــــــــــــداع  الـــــجـ
والتمييز واالتقان حاضرا وبقوة، ويتم اإلحاطة 
بـــبـــيـــئـــة ومــــنــــشــــأ الــــحــــجــــر واملــــــــعــــــــادن املــــصــــاحــــبــــة لــــه، 
وتـــوقـــع امــكــانــيــة ايـــجـــاده ومــعــرفــه انـــــواع الــصــخــور 

الحاملة واملصاحبة له.

علم االحجار الكريمة
وطرق فحصها وتقييمها واألجهزة المستخدمة

مهندسه جيولوجية/ رجاء عون 
ماجستري جيولوجيا اقتصاديه

األحـــجـــار الــكــريــمــة  Gemology هـــو عــلــم دراســـــة وقــطــع وتــقــيــيــم االحـــجـــار الــكــريــمــة علم 
وتثمينها.

وجوهر هذا العلم يكمن يف تحديد نوع الحجر الكريم وتصنيفه- خام او مصقول- وقد يكون 
 Gemologist الــجــواهــرجــيــون والــصــاغــة ايــضــا مــن عــلــمــاء االحــجــار الــكــريــمــة.. والــجــيــمــولــوجــي
هو الشخص الــذي تعلم- حرفة وصناعة - من خــال الـــدورات والدبلومات ويعمل يف مجال 

االحجار الكريمة. 
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خالل 2022
فعاليات هيئة المساحة الجيولوجية 

مع اليونيسكو في القاهرة 

شــــــــــاركــــــــــت الــــــهــــــيــــــئــــــة املــــــــســــــــاحــــــــة الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة    
والـــــــروات املــعــدنــيــة يف الــعــديــد مـــن الـــنـــدوات 
والــلــقــاءات االفــرتاضــيــة التي نظمها املكتب االقليمي 

لــلــيــونــيــســكــو يف الــــقــــاهــــرة خـــــالل الـــــــعـــــــام2022، وفــيــمــا 
ييل نرصد جانبا من تلك املشاركات التي كان للهئية 

حضور فاعل فيها:

املـــســـاهـــمـــه يف اعــــــــداد صـــفـــحـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 1  
الــــيــــمــــنــــيــــة يف االطــــــــلــــــــس الــــــــعــــــــريب لـــــلـــــكـــــوارث 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة لــــلــــيــــونــــيــــســــكــــو الـــــــــــــذي تــــســــلــــمــــت الــــهــــيــــئــــة 

نسخة منه .

ــــاركـــــة يف ســـلـــســـلـــة نــــــــــدوات افــــراضــــيــــة 2   املـــــشـ
حــول التدخالت لتعزيز قــدرات الصمود 
ــــأثـــــرات مـــخـــاطـــر الـــــكـــــوارث الـــنـــاتـــجـــة عــن  ملـــواجـــهـــة تـ
الــــتــــغــــرات املـــنـــاخـــيـــة والـــــتـــــي بــــــــدأت يف يـــنـــايـــر 2022 

وانتهت يف مايو 2022م .

ســلــســلــة نـــــدوات WILD TALKS والــتــي 3  
ضــمــت ســـت نـــــدوات تــخــصــصــت كـــل منها 
بـــــــإبـــــــراز نـــــظـــــام بــــيــــئــــي مــــعــــني )املــــــــرجــــــــان , املــــنــــغــــروف 
والـــســـواحـــل , الــــواحــــات , الـــغـــابـــات , الـــصـــحـــاري , 
الجبال واالنهار  وقدراته عىل الحد او التخفيف 
من تأثرات مخاطر الكوارث والتغرات املناخية 
ورفـــــع قــــــدرات الـــصـــمـــود لــــدى املــجــتــمــعــات املــحــلــيــة 
ــــتـــــهـــــت يف  والــــــتــــــي بـــــــــدأت يف اواخـــــــــــر مـــــايـــــو 2022 وانـ

نوفمر 2022م . . 

املــشــاركــة يف فــعــالــيــات مكتب اليونيسكو 4  
 EXPO االقليمي يف معرض اكسبو ديب

. DUBAI  2022

املــــــــــشــــــــــاركــــــــــة بـــــــــــورقـــــــــــة عـــــــمـــــــل واإلســــــــــــــهــــــــــــــام يف 5  
مـــــــخـــــــرجـــــــات ورشــــــــــــــة الــــــعــــــمــــــل االفـــــــراضـــــــيـــــــة 
رفـــيـــعـــة املـــســـتـــوى الـــتـــي نــظــمــهــا مــكــتــب الــيــونــيــســكــو 
 OPERANDUM الرئيي باريس بالتعاون مع
بـــعـــنـــوان  2021م  نـــوفـــمـــر   24-23 الــــتــــي عــــقــــدت يف 
"الــحــلــول القائمة عــىل الطبيعة ملــواجــهــة املخاطر 

املائية وتغرات الطقس" .

عقد العديد من االجتماعات االفراضية 6  
مــــــــــــــــــع مـــــــــتـــــــــخـــــــــصـــــــــي املــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــب االقـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــي 
لــلــيــونــيــســكــو يف الــــقــــاهــــرة لـــرتـــيـــب تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة الــيــمــنــيــة لــلــحــدائــق الــجــيــولــوجــيــة والـــبـــدء 
برشيح اول موقع محتمل كحديقة جيولوجية 

عاملية لليونيسكو يف اليمن .
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ملف

االستمرار يف القمة، والــريــادة، ، ال يــأيت دون سابق عمل أو تخطيط، 
بل عر اسراتيجيات مبنية عىل خطط استباقية، وإصرار وعزيمة.

ــــاء املــــــواهــــــب والـــــكـــــفـــــاءات  ــــنــ ــــتـــــحـــــديـــــات، وابـــــتـــــكـــــار الـــــحـــــلـــــول، وبــ فــــاســــتــــبــــاق الـ
والعقول املبتكرة أساس النجاح والتنمية والريادة. وهو األساس الذي 
تـــمـــي عـــلـــيـــه هـــيـــئـــة املــــســــاحــــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة والـــــــــــرثوات املـــعـــدنـــيـــة ، بـــرؤيـــة 
قــيــادتــهــا وعــزيــمــة كــافــة منتسبيها ، لــلــوصــول إىل املــســتــقــبــل بــثــقــة كــبــرة 

وجاهزية تامة.
مرحلة جديدة من العمل والتجهيزات والصيانة لكافة أقسامها تنطلق 
يف هذه االيام ، تزامنًا مع يوبيلها الذهبي والذكرى الخمسني لتأسيس 

الهيئة منذ سبعينيات القرن املايض.. 
والــيــوم تــعــزم الــقــيــادة عــىل بــنــاء مــرحــلــة الخمسني املقبلة الــتــي تخّطها- 
ــــيــــــدة، لـــــوضـــــع إطـــــــــار اســــراتــــيــــجــــي لــــلــــرؤيــــة الـــتـــنـــمـــويـــة  بــــثــــقــــة- قــــيــــادتــــنــــا الــــــرشــ

املستدامة  خالل الخمسني عامًا املقبلة.
أعــمــال الصيانة والــتــجــهــيــزات وشـــراء األجــهــزة الحديثة والـــرامـــج، التي 
تــبــدأ أعــمــالــهــا هـــذه األيـــــام  بــتــوجــيــهــات الــقــيــادة يف وزارة الــنــفــط واملــعــادن 

ورئــــاســــة الـــهـــيـــئـــة  لــتــحــقــيــق قــــفــــزات تــنــافــســيــة جــــديــــدة، وتــــهــــدف كـــمـــا قـــال 
املـــهـــنـــدس أحــــمــــد يــــمــــاين الــتــمــيــمــي الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة املـــســـاحـــة 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة والــــــــــــــرثوات املــــعــــدنــــيــــة إىل الــــــخــــــروج بـــســـلـــســـلـــة مـــــن الـــخـــطـــط 
واملبادرات لتهيئة عقولنا، وحشد طاقاتنا، وتجهيز هيئتنا للمستقبل، 

وما سيكون عليه وطننا  يف الخمسني عامًا املقبلة. 
ــــبــــــة، وتـــــســـــتـــــنـــــد إىل  ــــلــ وهـــــــــــي يف خــــطــــتــــهــــا ورؤيـــــــتـــــــهـــــــا تــــنــــطــــلــــق مــــــــن قــــــــاعــــــــدة صــ
ســجــل حـــافـــل مـــن اإلنـــــجـــــازات، لــتــكــون االنـــطـــالقـــة املـــتـــجـــددة ملــســرتــنــا من 
ــــريـــــات املــــعــــدنــــيــــة،  ــتـــــحـ ــ »الــــالمــــســــتــــحــــيــــل«، الســــتــــكــــمــــال مـــــســـــرة الــــبــــحــــث والـ
والـــحـــفـــاظ عـــىل ريـــادتـــنـــا وقـــصـــة نــجــاحــنــا، وتـــوفـــر قـــاعـــدة بـــيـــانـــات وإعـــــداد 
الخرائط التفصيلية ملا سيعمل عىل خدمة املستثمر والتنمية املستدامة 

للوطن.
هــــا هــــي الـــهـــيـــئـــة  تـــتـــحـــّول  إىل ورشــــــة عـــمـــل كــــبــــرة، وهـــــي تـــمـــي لــتــحــقــيــق 
أهدافها وطموحاتها العالية، وفق معالم واضحة، رسمت خطوطها 

قيادة طموحة أخذت عىل عاتقها املي بعزم نحو املستقبل.

حــــــــــــذر الــــــخــــــبــــــر الــــــجــــــيــــــولــــــوجــــــي يف مـــــجـــــال 
ــــــن واالســــــــــــتــــــــــــشــــــــــــارات عــــــــــن ُبـــــــعـــــــد،  ـــــديـ ــــعــ ـــتـــ ـــ الـ
املهندس عبده املقطري، من االستمرار 
يف عـــــــــــــــــدم تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ دراســــــــــــــــــــــــــة الـــــــصـــــــالحـــــــيـــــــة 
الـــــــجـــــــيـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة لـــــلـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الــــــــعــــــــمــــــــراين 
واملـــشـــاريـــع االســراتــيــجــيــة وتــنــفــيــذ الــقــرار 
عـــنـــد   2012 لــــســــنــــة   249 رقـــــــــم  الـــــــــــــــــــوزاري  
تنفيذ املشاريع االسراتيجية مثل املباين 

والطرق والجسور واالنفاق.
وقــــال املــهــنــدس املــقــطــري "مـــن املــفــروض 
قـــبـــل إعــــــــداد الـــتـــصـــامـــيـــم ان تــــكــــون هــنــاك 
حاجة اسمها الــدراســة الهيدرولوجية، 
مـــــــــــن خــــــــاللــــــــهــــــــا عــــــــمــــــــل نـــــــــــمـــــــــــوذج افـــــــــــــــرايض 
عــــــــــــــــــىل الـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــضـــــــــــــانـــــــــــــات، وبــــــــــــاســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام 

مـــــــعـــــــامـــــــالت افــــــــراضــــــــيــــــــة تـــــوقـــــعـــــيـــــة لـــــســـــنـــــوات 
ــــاد عـــــــىل كــــمــــيــــة مــــيــــاه  ــــمــ ــتــ ــ ــــاالعــ خــــــدمــــــة املــــــــــشــــــــــروع، بــ
األمــطــار السنوية، وبعدها يتم إنــجــاز التصاميم 

الهندسية مبنية عىل كل االفراضات.
ونــوه املقطري أنه بسبب عدم التنسيق وإشــراك 
هــيــئــة املـــســـاحـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة والـــــــــرثوات املــعــدنــيــة 
وتنفيذ القرار 249لسنة 2012 عند تنفيذ املشاريع 
االســــراتــــيــــجــــيــــة وغـــــرهـــــا مـــــن الــــجــــهــــات املـــعـــنـــيـــة يف 
إعــــــــــداد مــــثــــل هـــــــذه الــــــــدراســــــــات وخـــــاصـــــة دراســـــــــات 
ــــيـــــة الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة لـــلـــتـــخـــطـــيـــط الـــــعـــــمـــــراين  الـــــصـــــالحـ
واملــــشــــاريــــع االســــراتــــجــــيــــة فـــــإن كــــل تـــلـــك املـــشـــاريـــع 
االســراتــيــجــيــة يــشــوبــهــا األخـــطـــاء الــجــســيــمــة الــتــي 
تـــعـــرض الـــســـكـــان ومــمــتــلــكــاتــهــم لــلــخــطــر، ويــصــبــح 

املشروع مصدر قلق وخطر.
وأضــــــــــــاف الــــخــــبــــر الــــجــــيــــولــــوجــــي أنــــــــه حــــــــان الــــوقــــت 
ــــيــــــل لــــــجــــــنــــــة تــــــنــــــســــــيــــــق بـــــــــــني كـــــــــــل الــــــــجــــــــهــــــــات،  ــــكــ ــــتــــــشــ لــ
وإشـــراك الجامعات واملــراكــز البحثية مثل املركز 
الـــيـــمـــنـــي لـــالســـتـــشـــعـــار عـــــن بـــعـــد ووزارة األشــــغــــال 
الــــعــــامــــة والــــــطــــــرق وهــــيــــئــــة املــــســــاحــــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
والــــــــــــــــــــــــــــرثوات املـــــــعـــــــدنـــــــيـــــــة والــــــــســــــــلــــــــطــــــــات املــــــحــــــلــــــيــــــة يف 
املــــحــــافــــظــــات والـــــــخـــــــروج بــــاتــــفــــاق عــــــىل عـــــــدم قـــبـــول 
أي تـــصـــامـــيـــم يــــتــــم إعـــــــدادهـــــــا بـــــــــدون إشــــــــــراك هــيــئــة 
املساحة الجيولوجية والرثوات املعدنية ودراسة 
الصالحية الجيولوجية للمشروع وتنفيذ القرار 
الوزاري بشأن الصالحية الجيولوجية للتخطيط 
الــــــعــــــمــــــراين، وعــــــــىل هـــيـــئـــة املـــــســـــاحـــــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 

الـــســـعـــي يف هـــــذا االتــــجــــاه والـــجـــلـــوس 
مـــــــــع قــــــــــيــــــــــادات الـــــســـــلـــــطـــــة املـــــحـــــلـــــيـــــة يف 
ــــلــــــحــــــة  املــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــات ملـــــــــــــا يـــــــــــخـــــــــــدم املــــــصــ

العامة.
يذكر أن هيئة املساحة الجيولوجية 
ـــهـــــا  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــرثوات املـــــــــعـــــــــدنـــــــــيـــــــــة كــــــــــــانــــــــــــت لــ

بصمات واضحة يف هذا املجال، 
نـــــــفـــــــذت  الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة  أن  دلـــــــــــيـــــــــــل  واكــــــــــــــــــــــر 
الــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــات الـــــــــجـــــــــيـــــــــوهـــــــــنـــــــــدســـــــــيـــــــــة يف  
ــــيـــــث أصـــبـــحـــت  ــلــــــحــــــاف، حـ ــ ــــنـــــشـــــآت بــ مـ
الـــــهـــــيـــــئـــــة يف الـــــــــوقـــــــــت الـــــــــحـــــــــايل كـــجـــهـــة 
تــــــــــســــــــــتــــــــــطــــــــــيــــــــــع تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذ الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــات 
الخاصة  والهندسية  الجيوفيزيائية 
بمنشآت الري كالسدود، وبالفعل 
نــفــذنــا تــلــك الـــــدراســـــات مـــن خــــالل كـــادر 
مــــتــــخــــصــــص وحـــــصـــــلـــــت الــــهــــيــــئــــة عـــــــىل شـــــــهـــــــادة مـــن 
املــــــشــــــروع الــــهــــولــــنــــدي، لــــــذا يـــجـــب عـــــىل الـــســـلـــطـــات 

املحلية يف جميع املحافظات التايل:
1- الـــــعـــــمـــــل عـــــــىل تــــفــــعــــيــــل قـــــــــــرار مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
رقـــــم 249 لـــلـــعـــام 2012 الــــخــــاص بـــــإجـــــراء دراســـــة 
الــصــالحــيــة الــجــيــولــوجــيــة قــبــل أي تــوســع حــضــري 

وعمراين.
2- االهــــتــــمــــام بـــاملـــعـــالـــم األثـــــريـــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة مــثــل 
ــــاريـــــج عـــــــدن مــن  ــــهـ الــــحــــصــــون والــــبــــيــــت الــــحــــجــــر وصـ
الـــنـــاحـــيـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة )اســــتــــقــــراريــــة املــــنــــحــــدرات( 

وتحديدا التي توجد أعىل املنحدرات.

هيئة المساحة الجيولوجية تتحول إلى ورشة عمل..

طموح وعزم نحو المستقبل

خبير جيولوجي يحذر  من عدم 
تطبيق القرار الوزاري رقم 249
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REPORTAGE

نــاقــش املــهــنــدس/أحــمــد الــيــمــاين_ الــقــائــم بــأعــمــال 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــمـــســـاحـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
والــرثوات املعدنية مع املهندس/ فيصل سليمان 
مدير عام مكتب وزارة النفط بمحافظة سقطرى 
نـــــــشـــــــاطـــــــات فـــــــــــرع الــــــــــــــــــــــوزارة بـــــاملـــــحـــــافـــــظـــــة والــــــــرويــــــــج 

للمشاريع االستثمارية بسقطرى.
 و تـــم يف االجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد مــطــلــع أغــســطــس 
املـــــــايض؛ االتــــفــــاق عــــىل عـــــدد مــــن املــــواضــــيــــع  مــنــهــا: 
ــــالــــــرشــــــورات و  ان تــــقــــوم الـــهـــيـــئـــة بـــــزويـــــد املــــكــــتــــب بــ
الــــــبــــــوســــــرات الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــتــــمــــعــــدنــــات والـــــخـــــارطـــــة 
ــيــــــة واالســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مــــــــن الـــــــــــــــــــرثوات املــــعــــدنــــيــــة  ــ ــــدنــ ــــعــ املــ
والتنوع الجيولوجي بما يخدم التنمية املستدامة 
لــــلــــرثوة املـــعـــدنـــيـــة ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــة تــنــمــيــة 
املـــجـــتـــمـــع املــــحــــي تــــحــــت إشــــــــــراف الـــســـلـــطـــة املــحــلــيــة 

باملحافظة. 
ــــقـــــالن الـــقـــائـــم  ــــتـــــســـــام عـ ــــلـــــقـــــاء األســـــــتـــــــاذة ابـ حــــضــــر الـ
بــأعــمــال نــائــب املــديــر الــعــام للهيئة وزيـــن الــزبــيــدي 

مدير إدارة التخطيط يف الهيئة.

تــــــنــــــفــــــيــــــذًا لـــــــتـــــــوصـــــــيـــــــات االجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الــــــــــتــــــــــشــــــــــاوري الــــــــثــــــــامــــــــن ألصـــــــحـــــــاب 
املـــعـــاىل الــــــــوزراء الـــعـــرب املــعــنــيــني 
بـــشـــؤن الــــــرثوة املــعــدنــيــة وتــوجــيــه 
الــــــــقــــــــائــــــــم بــــــــأعــــــــمــــــــال رئــــــــيــــــــس هــــيــــئــــة 
املــســاحــة الجيولوجية والــــرثوات 
املـــعـــدنـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، بـــــدأ تــســجــيــل 
بــبــيــانــات الـــشـــركـــات واملـــؤســـســـات 
الــــتــــعــــديــــن  بـــــقـــــطـــــاع  الـــــصـــــلـــــة  ذات 
)شـــــركـــــات اســـتـــكـــشـــاف، شـــركـــات 
انـــتـــاج، تــعــديــن صــغــر، شــركــات 
مـــعـــالـــجـــة وخـــــدمـــــات تــــعــــديــــن( يف 
منصة طلبات وعروض املنتجات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــعـــديـــنـــيـــة الــعــربــيــة 
والـــتـــســـجـــيـــل   )Apip.online(
عــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــوقـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــا اإللــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــروين 

. ./https://apip.online

لــالســتــفــســار االتـــصـــال والــتــواصــل 

مـــــع الـــــريـــــد اإللــــــكــــــروين الـــرســـمـــي 
ــــيـــــة  ــــيـــــولـــــوجـ ــــئـــــة املـــــــســـــــاحـــــــة الـــــجـ ــــيـ لـــــهـ
ــــيـــــة-  ــــنـ ــــيـــــمـ والــــــــــــــــــــــــرثوات املــــــعــــــدنــــــيــــــة الـ
نـــــــــقـــــــــطـــــــــة اتـــــــــــــــصـــــــــــــــال مـــــــــــــــع املـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة لـــــلـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة 

والتقييس والتعدين:
Info@gsmr-aden.org

لقاء يجمع قيادة هيئة  المساحة 
الجيولوجية بمدير مكتب وزارة 
النفط و المعادن في سقطرى

تدشين منصة طلبات وعروض المنتجات 
الصناعية والتعدينية العربية
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ملف

ـــــروات  ـــثـ أولــــــــت هـــيـــئـــة الــــمــــســــاحــــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة والـــ
الــمــعــدنــيــة مــجــال أحـــجـــار الــبــنــاء والــزيــنــة اهــتــمــاًمــا 
كـــــبـــــيـــــًرا، حــــيــــث عــــمــــلــــت عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ الــــمــــســــوحــــات 
الــــــــجــــــــيــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــة والــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــات االســـــــتـــــــكـــــــشـــــــافـــــــيـــــــة 
والــتــقــيــيــمــيــة لـــخـــامـــات أحــــجــــار الــــبــــنــــاء، بـــاإلضـــافـــة 
إلــــى حــصــر مــواقــعــهــا االســـتـــخـــراجـــيـــة فـــي مختلف 
أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع عدد من 
البعثات األجنبية، والتي كان من أهمها البعثة 
الرومانية جيومين في العام 1983، والمشروع 
الـــوطـــنـــي لــتــقــيــيــم أحـــجـــار الـــبـــنـــاء والـــزيـــنـــة الـــــذي تم 
تـــنـــفـــيـــذه مـــــن قـــبـــل هـــيـــئـــة الـــمـــســـاحـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
والثروات المعدنية في العام 2001، والذي كان 
مكماًل لمعطيات الدراسات السابقة. وبناًء على 
نــــتــــائــــج تــــلــــك الــــمــــســــوحــــات والـــــــــدراســـــــــات، فــــقــــد تــم 
تحديد 51 موقًعا لصخور التف واإلجنمبرايت، 
21 مــوقــًعــا لصخور الــبــازلــت، 57 مــوقــًعــا لصخور 
الحجر الجيري والدولوميت، 3 مواقع لصخور 
الـــــــتـــــــرافـــــــرتـــــــيـــــــن، 78 مـــــــوقـــــــًعـــــــا لــــــصــــــخــــــور الـــــجـــــرانـــــيـــــت 
ــــا لـــصـــخـــور  ــًعـ ــ ــــافــــــة إلــــــــى 17 مـــــوقـ والـــــــجـــــــابـــــــرو، بــــــاإلضــ

الرخام.
ــــتـــــح الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــمــــحــــاجــــر،  ــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن فـ عـ
ــــام والــــجــــرانــــيــــت  ــ ــــــرخـ ــــاء عـــــــدد مــــــن مــــصــــانــــع الـ ــ ــــــشـ وإنـ
ــــار الــــمــــنــــشــــآت  ــــتــــــشــ الـــــمـــــصـــــقـــــول، بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى انــ
ــــيـــــرة )الـــــمـــــنـــــاشـــــيـــــر( الـــــخـــــاصـــــة بـــــإنـــــتـــــاج بـــعـــض  الـــــصـــــغـ
أنــــــــــــــواع أحـــــــجـــــــار الــــــبــــــنــــــاء فـــــــي مــــخــــتــــلــــف مــــحــــافــــظــــات 

الــجــمــهــوريــة، إاّل أن عــمــلــيــة اســتــخــراج ومــعــالــجــة 
ـــــة مـــــــازالـــــــت تــظــهــر  ـــــزيــــــنـ خــــــامــــــات أحــــــجــــــار الـــــبـــــنـــــاء والـ
وجــــــــــــود فــــــجــــــوة فـــــــي مــــــجــــــال مــــنــــافــــســــة الــــمــــنــــتــــجــــات 
الـــعـــالـــمـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــمـــيـــز أحــــجــــار الـــبـــنـــاء 
والـــزيـــنـــة فـــي الــيــمــن بـــمـــدى واســـــع مـــن الــجــاذبــيــة، 
مـــن حــيــث مــواصــفــاتــهــا الــفــنــيــة وألـــوانـــهـــا المتميزة 
التي تضاهي الكثير من أنواع األحجار المشهورة 

في األسواق العالمية.
تــمــثــل مــعــظــم الــمــواقــع المختلفة ألحــجــار الــبــنــاء 
ــــنـــــاطـــــق واعـــــــــــــدة الســــتــــغــــالل  ــــيـــــمـــــن مـ والــــــزيــــــنــــــة فـــــــي الـ
هــذه الخامات، السيما وأنها قريبة من خطوط 
الـــــــــــمـــــــــــواصـــــــــــالت، بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــــى طـــــبـــــوغـــــرافـــــيـــــتـــــهـــــا 
الــمــنــاســبــة لعمل الــمــقــالــع الــصــخــريــة لــالســتــخــراج 
والــــــتــــــشــــــكــــــيــــــل، كــــــمــــــا أنـــــــهـــــــا تــــتــــمــــيــــز بــــــــــأنــــــــــواع وألــــــــــــــوان 
مــخــتــلــفــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى كــمــيــاتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة، 
حـــيـــث يــــوجــــد الــــجــــرانــــيــــت بـــاحـــتـــيـــاطـــي 316 مــلــيــون 
مـــــــتـــــــر مـــــــكـــــــعـــــــب، فــــــــــي كــــــــــل مــــــــــن صــــــــــعــــــــــدة، مـــــــــــــأرب، 
البيضاء، الــحــديــدة، تعز وأبــيــن. ويتوفر الــرخــام 
باحتياطي أكــثــر مــن 900 مليون متر مكعب في 
صـــنـــعـــاء، تـــعـــز، أبـــيـــن، الـــبـــيـــضـــاء، مـــــأرب وحــجــة. 
ويــوجــد الــحــجــر الــجــيــري والــدولــومــيــت باحتياطي 
10 مـــــــلـــــــيـــــــارات مـــــتـــــر مــــكــــعــــب فـــــــي مــــعــــظــــم مــــنــــاطــــق 
ــــازلـــــت بـــاحـــتـــيـــاطـــي 58 مـــلـــيـــون  ــــبـ الــــيــــمــــن. ويـــــوجـــــد الـ
متر مكعب، في تعز، إب، ذمار وصنعاء، كما 
تنتشر صخور التف واإلجنمبرايت في تعز، إب، 
ذمــــــار، صــنــعــاء والـــحـــديـــدة بــاحــتــيــاطــي 31 مــلــيــون 

متر مكعب.

أحجار البناء والزينة في اليمن

شهدت اليمن عبر التاريخ 
قيام حضارات عريقة 
شيدت فيها المعابد 
والقصور والسدود، 
والتي من خاللها أظهر 
اإلنسان اليمني قدرة 
كبيرة على استغالل 
موارده الطبيعية، ومنها 
أحجار البناء والزينة 
التي استخدمت كمصدر 
أساسي في أعمال البناء 
والتشييد والزخرفة، ويعد 
جامع الصالح في صنعاء 
تحفة معمارية فريدة 
اختزلت الثقافة المعمارية 
اليمنية عبر األزمنة 
والعصور، مؤكًدا العالقة 
الوطيدة بين ماضي 
اليمن وحاضرها، حيث 
إن المتأمل ألحجار هذا 
المعلم من حيث النوع، 
الحجم والتقويم، ال شك 
أنه سيجد تشابًها بينها 
وبين الجدران الباقية من 
سد مأرب ومعبد بلقيس.
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التف واإلجنمبرايت

تــنــتــشــر صــخــور الــتــف واإلجــنــمــبــرايــت بــشــكــل كبير 
في مناطق تواجد الصخور البركانية )51 موقًعا 
مكتشًفا(، باحتياطيات تزيد عــن 343.6 مليون 
مـــتـــر مـــكـــعـــب، وتـــتـــمـــيـــز بـــتـــعـــدد ألــــوانــــهــــا الــــجــــذابــــة، 
ــــا أن  ــــمـ ــــولــــــة تــــشــــكــــيــــلــــهــــا، ورخـــــــــــص ثــــمــــنــــهــــا، كـ ــــهــ وســ
مواصفاتها الفنية جــيــدة، حيث نجد أنها تتميز 
بـــــوزن نـــوعـــي مــنــخــفــض إلــــى مــتــوســط يــــتــــراوح بين 
تــــتــــراوح  1.53 و2.96، ومــــقــــاومــــة ضـــغـــط جــــيــــدة 
بين 1160 و170 كــجــم/ســم2، ونسبة امتصاص 
مقبولة تتراوح بين 0.38 و19.41%، باإلضافة 
ــــعــــــزل  ــــائـــــــص الــ ــ ــــــصـ ــــفـــــة وزنــــــــهــــــــا وخـ إلـــــــــــى تـــــمـــــيـــــزهـــــا بـــــخـ
الــــــحــــــراري والــــصــــوتــــي الــــعــــالــــيــــة. وعــــلــــى ضــــــوء ذلـــك 
تمت مطابقة هــذه المواصفات مع المواصفات 
الــقــيــاســيــة الـــرومـــانـــيـــة، وتـــبـــيـــن أن مــعــظــم أحـــجـــار 
التف واإلجنمبرايت في اليمن تقع ضمن حدود 
الــمــواصــفــات المطلوبة، عــدا األحــجــار الــتــي يكثر 
ــــقـــــوق والـــــــــــعـــــــــــروق... الــــــــــخ، مــــثــــل الـــحـــجـــر  فــــيــــهــــا الـــــشـ

العباصري وبعض أنواع المناخي.

• البازلت

تــــــــــوجــــــــــد الـــــــــصـــــــــخـــــــــور الــــــــبــــــــازلــــــــتــــــــيــــــــة ضــــــــمــــــــن الـــــــصـــــــخـــــــور 
مــــــوقــــــًعــــــا   21( والـــــــــربـــــــــاعـــــــــيـــــــــة  الـــــــثـــــــالثـــــــيـــــــة  الـــــــبـــــــركـــــــانـــــــيـــــــة 
مــكــتــشــًفــا( بــاحــتــيــاطــيــات تــصــل إلـــى حــوالــي مليون 
مــتــر مــكــعــب، وتــعــتــبــر أحـــجـــار الـــبـــازلـــت الــمــصــمــت 
)Compact Basalt( في اليمن من أفضل أنواع 
األحجار لبناء األساسات نظًرا لصالبتها العالية 
ومقاومتها لعوامل التجوية والتعرية، في حين 
 Vesicular( الــــفــــقــــاعــــي  ــــازلـــــت  ــبـ ــ الـ أحـــــجـــــار  تـــتـــمـــيـــز 
Basalt( بسهولة تشكيلها، وبمنظرها الجمالي 
المميز الــذي يضفي على المبنى جمااًل وروعــة، 
ــــفــــــات الــــفــــنــــيــــة فــــنــــجــــد أن  ــــمــــــواصــ ــــيـــــة الــ أمـــــــــا مـــــــن نـــــاحـ
أحجار البازلت بنوعيه تتميز بوزن نوعي مرتفع 
ضـــغـــط  ومــــــقــــــاومــــــة  و3.01،   1.92 ــــيـــــن  بـ يــــــــتــــــــراوح 
بـــيـــن 187 و2200 كـــجـــم/ســـم2،  تـــــراوحـــــت  جـــيـــدة 
ــــن 0.11  ــــتــــــصــــــاص قــــلــــيــــلــــة تــــــــراوحــــــــت بـــــيـ ونـــــســـــبـــــة امــ
بـــخـــصـــائـــص  تــــمــــيــــزهــــا  إلـــــــــى  بــــــاإلضــــــافــــــة  و%5.08، 
الــعــزل الــحــراريــة والــصــوتــيــة الــعــالــيــة. وعــلــى ضوء 
ذلك تمت مطابقة هذه المواصفات مع لشروط 
الـــقـــيـــاســـيـــة الــــرومــــانــــيــــة، وتـــبـــيـــن أن غـــالـــبـــيـــة أحـــجـــار 
البازلت في اليمن تقع ضمن حدود المواصفات 

المطلوبة.

الحجر الجيري والدولوميت

ــــيــــــري والـــــدولـــــومـــــيـــــت  ــــجــ ـــر الــ ــــحـــــجــ تــــنــــتــــشــــر صــــــخــــــور الـ
بــشــكــل واســـــع فـــي الــيــمــن )57 مــوقــًعــا مــكــتــشــًفــا(، 
حــيــث يــصــل احــتــيــاطــي تــلــك الـــمـــواقـــع إلــــى حــوالــي 
5.3 بـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب. وتــتــمــيــز صـــخـــور الــحــجــر 
الجيري والدولوميت بالصالبة الشديدة، وتعدد 
ألوانها من اللون األبيض الناصع، والبيج وحتى 
اللون األسود. ومن خالل تفسير نتائج التجارب 
الـــفـــيـــزومـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة نـــجـــد أن تـــلـــك الــــصــــخــــور تــتــمــيــز 
بـــــمـــــواصـــــفـــــات فــــنــــيــــة جــــــيــــــدة، وتـــــقـــــع ضــــمــــن حــــــدود 
الـــــشـــــروط الـــقـــيـــاســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، بــــل أفــــضــــل مــنــهــا 
فــــي بـــعـــض الــــمــــواقــــع، حـــيـــث نـــجـــد أن قـــيـــم الـــــوزن 
النوعي كانت مرتفعة إلى متوسطة تتراوح بين 
1.9 و2.86، ومـــقـــاومـــة ضــغــط مــنــاســبــة تـــتـــراوح 
بين 234 و1520 كــجــم/ســم2، ونسبة امتصاص 
وعـــــلـــــى  و%9.05.   0.04 ــيـــــــن  بـــــ تـــــــــــتـــــــــــراوح  قـــــلـــــيـــــلـــــة 
ضـــــوء ذلـــــك فـــــإن غـــالـــبـــيـــة مــــواقــــع الـــحـــجـــر الـــجـــيـــري 
والـــــدولـــــومـــــيـــــت مـــطـــابـــقـــة لــــلــــمــــواصــــفــــات الـــقـــيـــاســـيـــة 
الــعــالــمــيــة )الــرومــانــيــة واألمـــريـــكـــيـــة(، وتــقــع ضمن 

حدود المواصفات المطلوبة.

• الترافرتين

يـــنـــحـــصـــر وجـــــــــود رواســــــــــب الــــتــــرافــــرتــــيــــن فـــــي الـــيـــمـــن 
فـــــــي 3 مـــــــواقـــــــع فـــــــي الــــمــــخــــطــــط )صـــــــنـــــــعـــــــاء(، دمـــــت 
)الــضــالــع( والــقــفــر )إب(، بــاحــتــيــاطــيــات تــصــل إلــى 
حـــــوالـــــي 2.5 مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب، وتـــتـــمـــيـــز هـــذه 
الـــصـــخـــور بـــمـــواصـــفـــات فــنــيــة جــــيــــدة، حـــيـــث تــظــهــر 
ــــائـــــل لــــلــــبــــيــــاض وبـــكـــثـــرة  ــــيـــــج الـــــمـ ــــبـ ــــلـــــون الــــبــــنــــي والـ ــــالـ بـ
الــــفــــراغــــات، كـــمـــا أن مـــواصـــفـــاتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة تــتــطــابــق 
مــــــــع الـــــــــشـــــــــروط الـــــقـــــيـــــاســـــيـــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة الــــمــــطــــلــــوبــــة 
)الــــرومــــانــــيــــة واألمــــريــــكــــيــــة(، حـــيـــث نـــجـــد أن الـــــوزن 
الـــــــنـــــــوعـــــــي مــــــتــــــوســــــط وتــــــــــــتــــــــــــراوح قـــــيـــــمـــــه بــــــيــــــن 2.19 
بـــيـــن  تــــــــتــــــــراوح  ــــيــــــدة  و2.53، ومــــــقــــــاومــــــة ضـــــغـــــط جــ
امـــــتـــــصـــــاص  ونــــــســــــبــــــة  كـــــــــجـــــــــم/ســـــــــم2،  و800   250
قــلــيــلــة تــــراوحــــت بـــيـــن 2.3 و5.9%، وعـــلـــى ضـــوء 
تلك المواصفات يتبين أن الترافرتين في اليمن 
صـــالـــح لـــالســـتـــخـــدام كـــأحـــجـــار بـــنـــاء وزيــــنــــة، عـــالوة 
على إمكانية استخدامه في مناطق نهم والقفر 
في التطبيقات الصناعية المتعددة نظًرا لنقاوته 

العالية.

• الجرانيت وصخور الجابرو

ــــابـــــرو  تــــتــــمــــيــــز الـــــصـــــخـــــور الــــجــــرانــــيــــتــــيــــة وصـــــــخـــــــور الـــــجـ
ــًفـــا( بـــاحـــتـــيـــاطـــيـــات  فـــــي الـــيـــمـــن )78 مــــوقــــًعــــا مـــكـــتـــشـ
بــــــــلــــــــيــــــــون مــــــــتــــــــر مـــــكـــــعـــــب،  تــــــــــزيــــــــــد عــــــــــــن 2.7  كــــــــبــــــــيــــــــرة 
بــــــصــــــالبــــــة شـــــــــــديـــــــــــدة، وإمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة اســــــــتــــــــخــــــــراج كـــتـــل 
كــــــــبــــــــيــــــــرة جــــــــــــــــــــــــًدا، وتــــــــــــعــــــــــــدد ألــــــــــــــــــــــــوان واســــــــــــــــــــع جــــــــــــــــًدا، 
ــــازة  ــتـ ــ ــــمـ ــــيـــــة مـ ــــيـــــكـ ــــيـــــكـــــانـ ــــيـــــزومـ وكــــــــذلــــــــك مـــــــواصـــــــفـــــــات فـ
وتـــفـــوق حـــــدود الـــمـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة الــعــالــمــيــة 
الــــمــــطــــلــــوبــــة )الـــــرومـــــانـــــيـــــة واألمـــــريـــــكـــــيـــــة( فــــــي بــعــض 
ــنـــــوعـــــي كــبــيــر  ــ الــــــمــــــواقــــــع، حــــيــــث نــــجــــد أن الــــــــــــوزن الـ
ويــــتــــراوح بــيــن 2.16 و2.95، ومـــقـــاومـــة الــضــغــط 
كـــجـــم/ 423 و2042  بــــيــــن  وتــــــــتــــــــراوح  عــــالــــيــــة جــــــــــًدا 
ســــــــم2، ونـــســـبـــة امــــتــــصــــاص قـــلـــيـــلـــة جــــــــًدا تــــراوحــــت 
تـــمـــيـــزهـــا  إلــــــــــى  ــــة  ــ ــــافـ ــ ــــــاإلضـ بـ و%2.63،   0.05 بـــــيـــــن 
بــالــتــنــوع الــصــخــري الـــواســـع، حــيــث تــوجــد صخور 
الــــجــــرانــــيــــت، الـــــجـــــرانـــــوديـــــورايـــــت، الــــمــــونــــزونــــايــــت، 
الــــديــــورايــــت، الـــجـــابـــرو والــــجــــابــــروديــــوريــــت... الـــخ، 
وهذا بالطبع يؤدي إلى تنوع األنسجة الصخرية 
ــــرًدا. وعــــلــــى ضـــوء  فــيــكــســبــهــا مــــنــــظــــًرا جـــمـــالـــًيـــا مـــــتـــــفـ
ــــــع صــــخــــور  ــــواقـ ــ ــبــــيــــة مـ ــــفــــــات فـــــــــإن غــــالــ ــــمــــــواصــ ــــلـــــك الــ تـ
الـــــــــجـــــــــرانـــــــــيـــــــــت والــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــرو صــــــــالــــــــحــــــــة لـــــــالســـــــتـــــــخـــــــدام 
كــــأحــــجــــار بــــنــــاء وزيـــــنـــــة، وخــــصــــوًصــــا لـــبـــنـــاء جــــــدران 
الـــســـدود والــحــوائــط الــســانــدة، ورصــــف مــدرجــات 

المطارات.

• الرخام

ــًعــــا  ــــيـــــمـــــن )17 مــــوقــ تــــــوجــــــد صــــــخــــــور الــــــــرخــــــــام فـــــــي الـ
ــــد عـــــــن 180  ــــزيــ ــــيـــــرة تــ ــــبـ مــــكــــتــــشــــًفــــا( بــــاحــــتــــيــــاطــــيــــات كـ
مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب، وتـــتـــمـــيـــز بــــمــــواصــــفــــات فــنــيــة 
عــــالــــيــــة، وإمــــكــــانــــيــــة اســــتــــخــــراج كـــتـــل كـــبـــيـــرة جــــــًدا، 
وتــــعــــدد فــــي األلـــــــــوان، فــمــنــهــا األبــــيــــض، واألبـــيـــض 
المصفر، والرمادي، واألسود، وكذلك األسود 
المخطط والمنقط. وعند مقارنة ومطابقة هذه 
الــــمــــواصــــفــــات مـــــع الــــــشــــــروط الـــقـــيـــاســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
)الـــرومـــانـــيـــة واألمـــريـــكـــيـــة(، وجــــد تــطــابــق جــيــد في 
هــــــــذه الــــــــشــــــــروط، حــــيــــث نــــجــــد أن الــــــــــــوزن الــــنــــوعــــي 
مــتــوســط ويـــتـــراوح بــيــن 2.87 و2.08، ومــقــاومــة 
الـــضـــغـــط جـــيـــدة تــــتــــراوح بـــيـــن 260 و1130 كــجــم/

ســــــــم2، ونـــســـبـــة امــــتــــصــــاص قـــلـــيـــلـــة جــــــــًدا تــــراوحــــت 
الـــجـــديـــر ذكــــــره أن خـــامـــات  بـــيـــن 0.04 و%4.42. 
الرخام في بعض مناطق الثنية )مــأرب( والريان 
ــــتـــــخـــــدم كــــــــمــــــــواد بــــــنــــــاء وزيـــــــــنـــــــــة، فـــي  )الــــــــــجــــــــــوف( تـــــسـ
حـــيـــن أظــــهــــرت الــــــدراســــــات الـــمـــعـــدنـــيـــة والـــتـــحـــالـــيـــل 
الـــــــــــخـــــــــــامـــــــــــات عـــــــــــــبـــــــــــــارة عـــــن  تـــــــــلـــــــــك  الـــــــكـــــــيـــــــمـــــــيـــــــائـــــــيـــــــة أن 
مــاجــنــيــزايــت ودولــومــيــت، وتتميز بــنــقــاوة عالية، 
حيث تصل فيها نسبة أكسيد الماغنسيوم إلى 
حــــوالــــي 45%، ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــعـــديـــد 
مــن التطبيقات الــصــنــاعــيــة، الــزراعــيــة واإلنــشــائــيــة 
المختلفة، بداًل من استخدامها كمواد رخامية.

تمثل معظم المواقع المختلفة ألحجار 
البناء والزينة في اليمن مناطق واعدة 

الستغالل هذه الخامات، السيما وأنها 
قريبة من خطوط المواصالت
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التنمية المستدامة
لــتــحــقــيــق مــــا يـــســـمـــى بــالــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة ال بــد 
مـــن إحــــــداث تـــوافـــق بــيــن األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة، 
والــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــلــــــى الـــــبـــــيـــــئـــــة ومــــــعــــــالــــــجــــــة الـــــمـــــشـــــاكـــــل 
ــــراً مـــن  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــاً كــ ــــديــ االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، والـــــــتـــــــي تــــمــــثــــل تــــــحــ
ــــــل الــــــــــمــــــــــوارد  ــثـ ــ ــ ــــمـ ــ ــــا الـــــــــحـــــــــالـــــــــي، وتـ ــ ــــرنـ ــ ــــــصـ تــــــــحــــــــديــــــــات عـ
المعدنية أحد أهم الحلول المقترحة إلحداث 
تنمية مستدامة تضمن رفاهية أجيال الحاضر، 
ــــيـــــة عـــــلـــــى ســـبـــيـــل  ــــنـــــاعـ فـــــالـــــصـــــخـــــور والـــــــمـــــــعـــــــادن الـــــصـ
الـــــمـــــثـــــال تـــعـــتـــبـــر أســــــاســــــا لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــصــــنــــاعــــيــــة بــمــا 
توفره من مواد خام أولية لتلك الصناعات من 
جهة وتوفير فرص عمل عديدة من جهة أخرى.

تشابك المصالح 
إن واقــع الــحــال يتطلب تــعــاون وتضافر الجهود 
للوصول إلــى استغالل أمثل للموارد المعدنية 
ــــاً وأن الــــــــظــــــــروف الــــــدولــــــيــــــة واإلقــــلــــيــــمــــيــــة  خــــــصــــــوصــ
ــــكــــــل تـــــــحـــــــديـــــــا جـــــــــــديـــــــــــداً يـــــتـــــمـــــثـــــل فــــــــــي الـــــعـــــولـــــمـــــة  تــــــشــ
والـــمـــنـــافـــســـة االقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــفـــتـــوحـــة بـــيـــن بـــلـــدان 
الــــــــعــــــــالــــــــم وتــــــــشــــــــابــــــــك الـــــــمـــــــصـــــــالـــــــح وأهــــــــمــــــــيــــــــة جـــــــذب 
ــــذا الــمــنــطــلــق  ــ ــــــن هـ ــــثـــــمـــــارات الــــخــــارجــــيــــة، ومـ ــــتـ االسـ
بـــهـــيـــئـــة  الـــــنـــــفـــــط والـــــــمـــــــعـــــــادن مــــمــــثــــلــــة  تــــــقــــــوم وزارة 
الــــمــــســــاحــــة الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة والـــــــــثـــــــــروات الـــمـــعـــدنـــيـــة 
بـــــــإجـــــــراء الــــمــــســــوحــــات الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة واألنــــشــــطــــة 
االستكشافية والتقييمية للموارد المعدنية في 
مختلف محافظات الجمهورية التي تتميز بتنوع 
جـــيـــولـــوجـــي مـــنـــاســـب الســـتـــضـــافـــة مــخــتــلــف أنــــــواع 

الموارد المعدنية.

فوائد قطاع التعدين
تــــعــــتــــبــــر الــــــمــــــعــــــادن مـــــــن أهـــــــــم الـــــــــمـــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 

الــتــي تسهم فــي التنمية، وتترتب على األنشطة 
الـــتـــعـــديـــنـــيـــة آثـــــــــار بـــيـــئـــيـــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة 

كبيرة. 
ــــنـــــاعـــــات االســــتــــخــــراجــــيــــة فــــــي الــــــــدول    تـــســـهـــم الـــــصـ
الــــــنــــــامــــــيــــــة فــــــــي تــــــوفــــــيــــــر فـــــــــــرص عـــــــمـــــــل، والــــــــحــــــــد مـــن 
الفقر، والتنمية المحلية، إال أن اآلثار اإليجابية 
تتوقف على السياسات والتشريعات التعدينية 
الـــقـــائـــمـــة، أمــــــا فــــي حــــالــــة غــــيــــاب تـــلـــك الـــســـيـــاســـات 
والتشريعات فإن اآلثار السلبية هي التي تسود، 
ــــاه ألغــــــــراض  ــيــ ــ ــــمــ ــــخــــــدام الـــــطـــــاقـــــة والــ ــتــ ــ حــــيــــث أن اســ
التعدين، والنفايات الناتجة عن ذلك يؤدي إلى 
الضغط بشكل سريع على النظم البيئية الهشة، 
وفـــيـــمـــا يـــلـــي أهــــــم إســــهــــامــــات قــــطــــاع الـــتـــعـــديـــن فــي 

التنمية المستدامة .

توفير فرص العمل 
ــــركــــــات الــــتــــعــــديــــن بـــتـــوظـــيـــف الــــعــــديــــد مــن  ــــقـــــوم شــ تـ

ـــاء  ــ ــنــ ـــ ــــيــــــن والــــــفــــــنــــــيــــــيــــــن والـــــــــعـــــــــمـــــــــال مــــــــــن أبــ ــــنــــــدســ ــــهــ ــــمــ الــ
المناطق التعدينية، حيث يتم توفير فرص عمل 
مــبــاشــرة، وغــيــر مــبــاشــرة تــرتــبــط بــنــشــاط التعدين 
فـــــي مــــجــــال خـــــدمـــــات الـــــطـــــرق وخــــــدمــــــات الـــمـــوانـــئ 
والــــخــــدمــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بـــاإلضـــافـــة 
إلــــــى تـــوفـــيـــر فــــــرص عـــمـــل لـــلـــمـــقـــاولـــيـــن الــمــحــلــيــيــن، 
األمــــــــــر الــــــــــذي يــــــــــؤدي إلــــــــى الــــتــــخــــفــــيــــف مــــــن الـــبـــطـــالـــة 

والفقر.

التأهيل والتدريب
كما  انه يتم تدريب وتأهيل الموظفين اليمنيين 
فــــــي مـــــشـــــاريـــــع الــــتــــعــــديــــن، حــــيــــث تـــتـــطـــلـــب صـــنـــاعـــة 
التعدين مــهــارات واســعــة تشمل مــهــارات إداريــة 
ومــالــيــة مــثــل الــمــحــاســبــيــن، ومـــهـــارات متخصصة 
مثل الجيولوجيين ومهندسي التعدين وخبراء 
الــمــعــادن والــمــهــنــدســيــن الــمــدنــيــيــن بــاإلضــافــة إلــى 
العمالة الفنية مثل الميكانيكيين والكهربائيين، 
ومــشــغــلــي مـــعـــدات الــحــفــر الــثــقــيــلــة والــســائــقــيــن.. 

إلخ.

تكنولوجيا التعدين
وتـــــــــعـــــــــد شـــــــــــركـــــــــــات الــــــــتــــــــعــــــــديــــــــن الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــرة الــــــمــــــصــــــدر 
األســـــــاســـــــي لــــتــــطــــويــــر ونـــــقـــــل تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــعـــديـــن 
الحديثة إلــى الــبــلــدان النامية، كما أن قيام هذه 
الشركات بتأهيل وتدريب العمالة المحلية على 
تــلــك التقنيات يسهم فــي تــســريــع التنمية الفنية 
ــــيـــــن صــــنــــاعــــات  واالقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، ويـــــــــــــؤدي إلـــــــــى تـــــوطـ
جديدة تشكل إضافة هامة لأنشطة االقتصادية 

وتسهم في تحسين الظروف المعيشية.

الموارد المعدنية �   
ــم الحلول  ــد أه أح
المقترحة إلحداث تنمية 

مستدامة

تقوم شركات التعدين �   
بتوظيف مهندسين 
وفنيين وعمال وتوفر فرص 
عمل للمقاولين المحليين 

يــــــعــــــد قــــــــطــــــــاع الــــــتــــــعــــــديــــــن عــــــمــــــومــــــا مـــــــــن أهــــــم ,, 
ــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــتـــــي يـــــعـــــول عـــلـــيـــهـــا يف تـــنـــويـــع  الـ
ــــــرص عـــمـــل،  مـــــصـــــادر الـــــدخـــــل الــــوطــــنــــي وتـــــوفـــــر فـ
حــيــث أن الــيــمــن ال يـــــزال حـــديـــث عــهــد بــالــصــنــاعــة 
التعدينية سواًء كانت استخراجية أو تحويلية. 
الـــنـــفـــط  نــــفــــذتــــهــــا وزارة  الـــــتـــــي  الـــــــــدراســـــــــات  وتـــــشـــــر 
واملــــــعــــــادن مــمــثــلــة بــهــيــئــة املـــســـاحـــة الــجــيــولــوجــيــة 
والــــــــــــــروات املــــعــــدنــــيــــة إىل أن قـــــطـــــاع الــــتــــعــــديــــن يف 
ــــــدة بـــالـــنـــظـــر إىل مــا  ــــــواعـ الــــيــــمــــن مـــــن الــــقــــطــــاعــــات الـ
تــــمــــتــــلــــكــــه الـــــيـــــمـــــن مــــــــن تــــــنــــــوع جـــــيـــــولـــــوجـــــي يـــســـمـــح 
ــــنـــــوعـــــة مــــــــن شــــأنــــهــــا  ــــتـ ــــيـــــة مـ لــــــتــــــواجــــــد مـــــــــــــــوارد مـــــعـــــدنـ
الـــــدفـــــع بـــعـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الـــفـــقـــر 
والبطالة، وقد تم تأكيد ذلك يف تقارير الخرباء 

واملؤسسات الدولية املختلفة.

قطاع التعدين وفرص 
النهوض باإلقتصاد الوطني  
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أجريت مسوحات جيولوجية وأنشطة إستكشافية �   
وتقييمية للموارد المعدنية في مختلف المحافظات

تمتلك اليمن كميات �   
هائلة ومتنوعة من 
أحجار البناء والزينة تؤهلها 

للصدارة إنتاجاً وتصديراً

تــســريــع التنمية �   
الفنية واالقتصادية 
يؤدي إلى توطين صناعات 
جديدة تسهم في تحسين 

الظروف المعيشية

 زيادة الناتج المحلي
تصل الــعــائــدات السنوية فــي قطاع التعدين في 
بعض الدول إلى مليارات الدوالرات مما يساهم 
في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي، ويتم تغطية 
حــاجــة الــســوق المحلية مــن الــخــامــات المعدنية 
األولـــــــيـــــــة ومــــــــن الــــمــــنــــتــــجــــات الــــنــــهــــائــــيــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
ــــيـــــل مـــن  ــلـ ــ ــــقـ ــتـ ــ الـــــقـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى تـــــلـــــك الــــــــخــــــــامــــــــات، والـ
اســتــيــرادهــا مــن الــخــارج وبالتالي توفير العمالت 
الــصــعــبــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى االســـتـــفـــادة مـــن الــقــيــمــة 

المضافة نتيجة معالجة الخامات.

تطوير البنى التحتية
وتعتبر صــنــاعــة الــتــعــديــن مــن األهــــداف الرئيسية 
ــــاعــــــدة  ــــقــ ــــويــــــع الــ ــــنــ ــــة تــ ــــاســ ــــيــ ــــمــــــن فــــــــي إطـــــــــــــار ســ ــــيــ فــــــــي الــ
اإلنـــتـــاجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، حـــيـــث أن  قــــطــــاع الــتــعــديــن 
يـــــؤدي إلــــى قـــيـــام صـــنـــاعـــات تــعــديــنــيــة اســتــخــراجــيــة 
كانت أو تحويلية تسهم في تطوير البنى التحتية 
في مناطق التعدين وبالتالي تطوير نمط الحياة 
ــــبـــــح مــــــنــــــاطــــــق مـــتـــصـــلـــة  ــــتـــــصـ االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة فــــــيــــــهــــــا، فـ
بــالــمــنــاطــق األخــــرى بــواســطــة وســائــل الــمــواصــالت 
واالتـــــــــــصـــــــــــاالت والــــــــمــــــــرافــــــــق االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة األخــــــــــرى 

كالمراكز الصحية، والمدارس.

مناجم غير إقتصادية
ــيــــيــــن لـــلـــقـــيـــام  ــلــ  كـــــمـــــا أن تــــشــــجــــيــــع الــــــســــــكــــــان الــــمــــحــ
بأنشطة التعدين الحرفي، والــتــي تنفذ بوسائل 
يـــدويـــة يــســهــم فـــي تــطــويــر مــنــاجــم غــيــر اقــتــصــاديــة 
األمــــــــــر الــــــــــذي يــــــــــؤدي إلــــــــى قـــــيـــــام صـــــنـــــاعـــــات مــحــلــيــة 
أو رفــــــــــــد الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات الــــــقــــــائــــــمــــــة بــــــــالــــــــمــــــــواد الــــــخــــــام 
ــيــــــة وبــــالــــتــــالــــي تـــنـــشـــيـــط الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة  ــ األولــ
والتسويقية، باإلضافة إلى أن التعدين الحرفي 
سيسهم في تطور المجتمعات المحلية وتعزيز 
ــــرار والـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى الــــبــــطــــالــــة والـــتـــخـــفـــيـــف  ــــقــ ــتــ ــ االســ
مــــن الـــفـــقـــر، وكــــــذا تــحــســيــن األوضــــــــاع الــمــعــيــشــيــة 
خـــــصـــــوصـــــاً وان مــــثــــل هــــــــذا الـــــنـــــشـــــاط يـــعـــتـــمـــد عــلــى 

العمالة غير الماهرة.

رفد خزينة الدولة
تعد الرسوم واإلتاوات والضرائب المختلفة من 
العوائد المباشرة لرفد خزينة الدولة، باإلضافة 
إلــــى أن تــصــديــر الـــخـــامـــات والــمــنــتــجــات الــمــعــدنــيــة 
يـــــــؤدي إلــــــى تـــأمـــيـــن تــــدفــــقــــات نـــقـــديـــة مــنــتــظــمــة مــن 

الــعــمــالت األجــنــبــيــة، أمــــا الـــعـــوائـــد الــغــيــر مــبــاشــرة 
فــتــتــمــثــل فـــي حـــــدوث تــأثــيــر اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي 
مــتــضــاعــف يــمــكــن أن يـــفـــوق الــتــكــلــفــة الــرأســمــالــيــة 
لــلــمــشــروع بــثــالث مــــرات، حــيــث تتطلب مشاريع 
ــلـــــة خـــــــــالل مــــراحــــلــــه  ــ ــــائـ ــتـــــعـــــديـــــن إنـــــــفـــــــاق أمــــــــــــــوال طـ ــ الـ
الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة نــــــــــظــــــــــراً لــــــلــــــتــــــعــــــقــــــيــــــدات الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة 

وتعقيدات طرق التنقيب.

أهمية قطاع التعدين
ولمعرفة أهمية قطاع التعدين في رفد االقتصاد 
الـــوطـــنـــي بـــالـــعـــوائـــد الـــمـــالـــيـــة نــــــورد أمـــثـــلـــة مــــن عـــدد 
ــــيـــــل الــــــمــــــثــــــال ال الــــحــــصــــر  ــــبـ ــــلـــــى سـ مــــــــن الـــــــــــــــــدول، فـــــعـ
ذكـــــــر تــــقــــريــــر الــــمــــســــاحــــة الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة األمـــريـــكـــيـــة 
ــــعــــــادن  ــــمــ ــــزيـــــة والــ ــلـ ــ ــــفـ أن قــــيــــمــــة إنـــــــتـــــــاج الــــــمــــــعــــــادن الـ
والصخور الصناعية في العام 2013 تقدر بنحو 
232 مليار دوالر كــإضــافــة إيجابية إلــى االقتصاد 
األمــــريــــكــــي، ووصــــــل عـــــدد الـــعـــمـــالـــة إلـــــى نـــحـــو 2.1 
مـــلـــيـــون شــــخــــص، وفـــيـــمـــا يـــلـــي مـــلـــخـــص لـــكـــل نـــوع 
من المعادن علي حدة:)المعادن الفلزية 31.9 
مليار دوالر - الفحم الحجري 39.8 مليار دوالر 
- المعادن والصخور الصناعية واإلنشائية 31.3 

مليار دوالر - الركام الكري 11 مليار دوالر( .

معادن وصخور صناعية
ولتوضيح عــائــدات الــواليــات المتحدة االمريكية 
من قطاع التعدين على مستوى الواليات، فإن 
والية نيفادا لوحدها تساهم بنحو 9 مليار دوالر 

من قيمة المعادن والصخور الصناعية.
وإذا ما سلطنا الضوء على أحجار البناء والزينة 
ــثـــــال ال الـــــحـــــصـــــر، فــــإنــــنــــا نــــجــــد أن  ــ ــــمـ عــــلــــى ســــبــــيــــل الـ
عــــائــــدات تــصــديــر هــــذه الــــمــــوارد فـــي بــعــض الــــدول 

على النحو التالي :
- الصين 3 مليار دوالر )في 2010م(

- تركيا 2.2 مليار دوالر )في 2013م(
- الصين 2 مليار دوالر )في 2013م(

أحجار البناء
فـــي قـــطـــاع غــــزة بــفــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة حــقــق عـــائـــداً 

يــــقــــدر بـــنـــحـــو 250 مـــلـــيـــون دوالر مـــــن قــيــمــة  ــــيـــــداً  جـ
انــتــاج نـــوع واحـــد مــن أحــجــار الــبــنــاء، عــلــى الــرغــم 
مــــــن االحـــــــتـــــــالل الـــــغـــــاشـــــم، والـــــحـــــصـــــار الــــمــــتــــواصــــل 
للقطاع، في حين أن اليمن تمتلك تنوعاً  كبيراً  

من أحجار البناء والزينة واحتياطيات ضخمة:
- الجرانيت والجابرو 2.7 مليار متر مكعب

- الرخام 180 مليون متر مكعب
- الحجر الجيري 5.2 مليار متر مكعب

- الترافرتين 2.5 مليون متر مكعب
- الجرانيت والجابرو 343 مليون متر مكعب

- البازلت 142 مليون متر مكعب.
اال أنه ورغم إمتالك اليمن تنوعاً كبيراً  وكميات 
ــــة تـــؤهـــلـــهـــا  ــــنــ ــــزيــ ــــاديـــــة مــــــن أحــــــجــــــار الـــــبـــــنـــــاء والــ ــــتـــــصـ اقـ
للصدارة على مستوى العالم مــن حيث االنتاج 
والـــتـــصـــديـــر، غـــيـــر أن هـــــذا الـــقـــطـــاع ال يــــــزال يــعــانــي 
مـــــــن مــــــعــــــوقــــــات عـــــــديـــــــدة جــــعــــلــــتــــه غـــــيـــــر قــــــــــــادر عـــلـــى 
الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي الــــنــــهــــوض بــــاإلقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، 

والتي سنتطرق اليها في الحلقات القادمة .
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:Gypsumالجبس

التواجد واالنتشار: يوجد الجبس في عدة وحدات 
ضـــمـــن فـــــي مـــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــات أبـــيـــن, 

شبوة, حضرموت والمهرة.  
االستخدامات الرئيسية:

في أغراض التشييد إلنتاج قواطع الجبس ولعمل 
الديكورات )في السقوف والجدران(. 

يضاف الجبس إلى االسمنت البورتالندي )بنسبة4  
 .)%

فــي   ))Filler Material مـــالـــئـــة  كــــمــــادة  يـــســـتـــخـــدم 
صناعة الورق والدهانات.

في صناعة السيراميك والزجاج.  
في األغراض الطبية. 

 .) H2SO4( في صناعة حمض الكبريتيك

:Carbonate Rocks الصخور الكلسية

الحجر الجيري:
الـــــتـــــواجـــــد واالنــــــتــــــشــــــار: تـــغـــطـــي الــــصــــخــــور الـــكـــلـــســـيـــة ) 
الـــحـــجـــر الـــجـــيـــري والــــدولــــومــــايــــت ( مـــســـاحـــات كــبــيــرة 
نتيجة للترسيبات المختلفة والتي بدأت في العصر 
" الــجــوراســي حتى الباليستوسين "تــتــوزع الصخور 
الكلسية فــي خمس مجموعات جيولوجية ضمن 
الــــعــــمــــود الــــجــــيــــولــــوجــــي وهـــــــي : "عــــــمــــــران , الــــمــــهــــرة , 

حضرموت , الشحر وتهامة ". 
االستخدامات الرئيسية:

 Dimension & Building (( كأحجار بناء وزينة
 Stones

 صناعة االسمنت .
صناعة الجير ورماد الصودا .

 صناعة الزجاج والسيراميك .
صناعة الحديد  )As a flux  ( وصهر الفلزات . 

صناعة المطاط والبالستيك واألصباغ .
 .Fillers  "كمواد حشو "مالئة

مــــــــــســــــــــحــــــــــوق الــــــــــــــدولــــــــــــــومــــــــــــــايــــــــــــــت )مــــــــــــكــــــــــــامــــــــــــن الـــــــــــــرخـــــــــــــام 
الدولومايتي(:

طــــــبــــــيــــــعــــــة الــــــــــنــــــــــشــــــــــاط: اســـــــــتـــــــــغـــــــــالل رواســـــــــــــــــــــــب الــــــــــرخــــــــــام 
)الدولومايتي( لأغراض الصناعية.

الــعــوامــل المحفزة: تنتشر نوعيات جيدة مــن تلك 
الرواسب في منطقة مودية و تعتبر تلك المكامن 
ذات مـــــؤشـــــرات كـــمـــيـــة و نـــوعـــيـــة واعــــــــــدة، و بـــوجـــود 
المنطقة الصناعية و المنطقة الــحــرة بــعــدن تــزداد 

امكانية وسهولة  تصدير المنتج.

يتم اســتــيــراد مسحوق  المشاريع المنافسة: حالياً 
ـــايــــت ومــــســــحــــوق الـــجـــيـــر لــتــلــبــيــة الـــصـــنـــاعـــات  الــــدولــــومـ

المحلية )الطالء وغيره(. 
االسواق المستهدفة: 

المحلية: الصناعات المحلية القائمة التي تستورد 
خــامــات )مــــواد( مــمــاثــلــة، و تــلــك المخطط لــهــا مثل 

صناعة الزجاج والسيراميك.
الخارجية: بحسب جودة المنتج و تكلفته و رواج 
ــــبـــــر الــــمــــنــــطــــقــــة )عـــــــــــــدن( إلـــــــــى دول  ــــتـــــصـــــديـــــر عـ فـــــــــرص الـ

الخليج.

حجم السوق:
ــــأن الـــصـــنـــاعـــات  بـــحـــســـب االحــــصــــائــــيــــات الــــمــــتــــوفــــرة، فــ
الــــمــــحــــلــــيــــة تـــتـــطـــلـــب عــــــــدة االف مــــــن األطـــــــنـــــــان لــتــلــبــيــة 
تـــزداد الطلبات في  متطلباتها. ويمكن أن تتطور و 
حالة وجود منتج محلي ذي جودة مناسبة وسعر 

منافس.
يـــــمـــــثـــــل هـــــــــــذا الــــــمــــــقــــــتــــــرح إحــــــــــــــدى الــــــــــحــــــــــاالت الـــــــحـــــــاالت 
ــــام فــي  الـــمـــكـــمـــلـــة لــــمــــشــــروع اســــتــــغــــالل مـــكـــامـــن الــــــرخــ
المنطقة، وتــوضــح الــمــؤشــرات الــنــوعــيــة لخصائص 
الـــرخـــام الــمــتــوفــر فـــي الــمــكــامــن الــمــشــار إلــيــهــا أهمية 
اســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب الــــــمــــــنــــــتــــــجــــــات الـــــــصـــــــخـــــــريـــــــة )الـــــــمـــــــكـــــــســـــــرة، 
ــــيـــــر الـــمـــنـــتـــظـــمـــة( الــــمــــصــــاحــــبــــة لــعــمــلــيــة  الــــمــــشــــوهــــة وغـ
ــــاريـــــة مـــــــن الـــــــــرخـــــــــام، الــــتــــي  ــيـ ــ ــــعـ ــــمـ ــتـــــل الـ ــ ــــكـ اســــــتــــــخــــــراج الـ
يمكن معالجتها بطرق مختلفة )التكسير/الطحن( 
واعــــــــــادة تــشــكــيــلــهــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات اخـــــرى 

وبذلك تتحقق القيمة المضافة للمشروع.

البازلت:
 تــوجــد فــي الــشــمــال مــن عـــدن، جــبــل خـــرز ومنطقة 

العند، بكميات هائلة يمكن استخدامها في:
      - حجارة.

     - أحجار زينة وفي البناء.
     - الطرق.

Feldsparالفلدسبار

التواجد واالنتشار: ينتشر خام الفلدسبار في عدة 
مناطق على هيئة عــروق وعدسات من البجماتيت 
المصاحبة لصخور الجرانيت والبجماتيت النايسي 
وصخور الشست المتحولة التابعة لعصر ما قبل 

الكامبري.
   تــــــبــــــرز مـــــــعـــــــادن الـــــفـــــلـــــدســـــبـــــار فـــــــي بـــــعـــــض الــــمــــكــــامــــن 
كبلورات بإحجام تتراوح بين ) >10  - 30 ( سم في 

الطول, ويمكن فصلها يدويا في الموقع.
الـــــتـــــركـــــيـــــب الـــــمـــــعـــــدنـــــي الــــــغــــــالــــــب فـــــــي الـــــفـــــلـــــدســـــبـــــار هـــو 
الـــفـــلـــدســـبـــار الـــبـــوتـــاســـي بــشــكــل أســــاســــي، مــــع وجــــود 
بــضــعــة مـــكـــامـــن لـــلـــفـــلـــدســـبـــارالـــصـــودي. تـــوجـــد نــوعــيــة 
مــمــيــزة مــن مــعــدن الــفــلــدســبــارالــبــوتــاســي ذات الــلــون 
الــــــفــــــيــــــروزي األخــــــضــــــر الــــمــــســــمــــى  Amazoniteفـــــــــــــــــــي 
بــعــض الــنــطــاقــات ضــمــن تــكــويــنــات صـــخـــور األســــاس 
Basement Rocks  والــــــذي يــعــتــبــر مـــن األحـــجـــار 

شبة الكريمة.
االستخدامات الرئيسية:  

صناعة الزجاج .
صناعة السيراميك .

الخزف الصيني .
صناعة الحراريات .

صناعة الطالء .
صناعة البالستيك والمطاط .

إنتاج الحديد والصلب .

Silica Sandsرمال السيليكا

ــــتــــــراوح  ــــتــــــي تــ ــــلـــــك الــــحــــبــــيــــبــــات الــ ــــه تـ ــــأنــ ــــعــــــرف الـــــــرمـــــــل بــ يــ
أحـــجـــامـــهـــا مـــابـــيـــن)2 – 1/ 16 ( مــــم حـــســـب مــقــيــاس
الــســلــيــكــا  رمـــــل  يـــتـــكـــون   ..Wentworth –Udden
أســـاســـا مـــن مــعــدن الــســيــلــيــكــا ) SiO2 ( مـــع كــمــيــات 
ــــلـــــة مـــــــــن الــــــــشــــــــوائــــــــب مــــــثــــــل أكـــــــاســـــــيـــــــد الـــــــحـــــــديـــــــد أو  ــــيـ ــــلـ قـ
الفلدسبار . تتواجد رمال السيليكا بشكل عام في 

عدد من المواقع منها :
ــــتـــــي تــــكــــونــــت نـــتـــيـــجـــة لـــتـــجـــويـــة الـــصـــخـــور  الـــــصـــــحـــــاري الـ
ــــة الــــمــــحــــتــــويــــة عــــلــــى نــــســــب عــــالــــيــــة مــــــن مـــعـــدن  ــــاريــ ــنــ ــ الــ

الكوارتز .
الـــصـــخـــور الـــرســـوبـــيـــة " الــرمــلــيــة " ؛ وتــمــثــل الــفــتــاتــيــة 
منها مــصــدر واعـــد كــونــهــا تــحــتــوي عــلــى نسبة عالية 
جــــدا مـــن مــعــدن الـــكـــوارتـــز , وتــتــمــيــز بــالــلــون األبــيــض 

في حالة النقاوة العالية . 
االستخدامات الرئيسية:

صناعة الزجاج .
صناعة السيراميك .

صناعة القوالب المستخدمة لسبك المعادن .
ترشيح مياه الشرب .

صناعة المواد الكاشطة .
صناعة سيليكات الصوديوم .

صناعة كربيد السيلكون .
مواد ركام في مجال اإلنشاءات .

التواجد واالنتشار: تنتشر رمــال السيليكا في عدد 
مــــن الـــمـــنـــاطـــق ضـــمـــن رواســــــــب حــقــبــة "الــــبــــالــــيــــوزوي" 
الــــــمــــــتــــــمــــــثــــــلــــــة بـــــــتـــــــكـــــــويـــــــن "وجـــــــــــــيـــــــــــــد" ورواســــــــــــــــــــــــــب حــــقــــبــــة 

الفرص االستثمارية التي يمكن أن تقدم في المنطقة 
والمتعلقة بالصناعات واإلنشاءات كمواد خام هي:
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"الميزوزوي" المتمثلة بتكوين كحالن و"مجموعة 
الطويلة" ؛ باإلضافة إلى انتشار رمال السيليكا في 

عدد من المناطق الصحراوية.

رمال ساحلية معدنية ثقيلة:

الرمال السوداء )ترسبات غرينية( هي مــواد ثقيلة 
تــزيــد كثافتها عــن 2,7 وهـــي مستقرة كيميائياً على 
ســطــح األرض.. وتــمــتــد عــلــى شــاطــئ عـــدن غــالــبــاً إلــى 
وادي بـــنـــا وحــــســــان فــــي الــــشــــرق وأيــــضــــا إلـــــى الـــغـــرب. 
وتــشــمــل الــمــعــادن الــتــرســبــيــة الــمــنــيــت المغناطيسي 

والزركون وروتيل.
تـــســـتـــخـــدم الـــــرمـــــال الـــــســـــوداء فـــــي: صـــنـــاعـــة الــــزجــــاج- 

سيراميك- مواد كاشطة.

جرانيت:

يـــوجـــد بــمــخــتــلــف األلـــــــوان فـــي الـــشـــمـــال والــــشــــرق من 
أبــيــن ولــحــج ويــســتــخــدم كــبــالطــات حــجــريــة. ويــوجــد 
في السويدا والحمراء والحفه والزرب، وايضاً في 

لحج: ديورايت - ميتا ديورايت حبيل جبر.
والتـــنـــحـــصـــر الــــفــــرص الـــمـــقـــدمـــة عـــلـــى هــــــذه الــمــنــطــقــة 

فـــقـــط، بــــل تـــتـــعـــداهـــا بــمــســافــة تـــتـــجـــاوز 200 كــــم مــن 
عـــــدن. وتــشــكــل عــــدن والــمــنــطــقــة الــمــحــيــطــة الــقــريــبــة 
منها ميناءاً هاماً مع جميع التسهيالت من منطقة 
ــــمـــــر  حـــــــــرة ومـــــــوقـــــــع يــــــربــــــط خــــلــــيــــج عـــــــــدن بــــالــــبــــحــــر األحـ

وجميع أنحاء العالم.

: Volcanic Slag  الخبث البركاني

االستخدامات الرئيسية:
صناعة اإلسمنت المقاوم للملوحة والرطوبة 

) االسمنت البرتالندي - البوزالني (.
صناعة الخرسانة الخفيفة.

كمادة إنشائية للعوازل الحرارية والصوتية. 
يستخدم كركام " زينة لتزيين الساحات والحدائق.

لأغراض الزراعية- التسميد.

التواجد واالنتشار: تنتشر رواسب الخبث البركاني 
حول البراكين الرباعية في عدة مناطق. تتكون تلك 
المخاريط التي يغلب عليها النوع "االسترامبولي" 
من رواســب بركانية ُفتاتيه )سكوريا( متداخلة مع 
بريشيا بركانية وطبقات من القنابل البركانية ذات 
ــــكـــــال الـــمـــغـــزلـــيـــة واألحـــــجـــــام الـــمـــخـــتـــلـــفـــة.. تــتــمــيــز  األشـ
تــلــك الـــرواســـب بمسامية مــرتــفــعــة وكــثــافــة حجميه 
منخفضة ومــقــاومــة عــالــيــة لــلــضــغــط، مــمــا يجعلها 
مــن مــواد الحشو الجيدة لعمل الخرسانة خفيفة 

الوزن.

صالح بن محفوظ 

مــــن املــــتــــعــــارف وهـــــو مــــن املــســلــمــات ,, 
الــشــعــوب والحكومات  ان  الثابتة 
تحافظ عىل ثروتها السيادية والقومية 
ويتم تحيدها حتى بظروف الحرب عن 
الـــــصـــــراعـــــات كــــونــــهــــا تــــعــــد مــــلــــك لــلــشــعــب 
ولــأجــيــال الــقــادمــة الــتــي يــجــب الــحــفــاظ 

عليها وتطويرها.

اال ان تلك املسلمات الثابتة احرفت عن مسارها 
مــــن خـــــالل االســــتــــهــــداف الـــــــذي قــــادتــــه املــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة مـــؤخـــرا عـــىل املــنــشــآت واملــــــوائن النفطية 
ــــريــــــح ومـــمـــنـــهـــج لــــتــــدمــــر كــل  بـــتـــهـــديـــد واضـــــــــح وصــ
يشء ينهض بالبالد ويطورها ويحقق لها الريق 

والتقدم.

وفًقا لإلحصائيات والبيانات الرسمية الحكومية 
ــــا عــــــىل عــــــائــــــدات الــــنــــفــــط يــشــكــل  ان اعــــتــــمــــاد بــــــالدنــ
ــــنـــــة الــــــــدولــــــــة لـــتـــســـاعـــد  ــــرفــــــد خـــــزيـ الــــنــــســــبــــة األكـــــــــــر لــ
الــــحــــكــــومــــة لـــلـــقـــيـــام بــــواجــــبــــهــــا اتـــــجـــــاه االلــــزامــــاتــــهــــا 
الــــعــــاتــــقــــة كــــونــــهــــا تــــعــــد املـــــصـــــدر الــــرئــــيــــي لـــلـــدخـــل 
خصوًصا بالظروف االقتصادية الحرجة نتيجة 
االنـــــــــقـــــــــالب والـــــــــحـــــــــرب وبـــــــالـــــــرغـــــــم مــــــــن مـــــحـــــدوديـــــة 
عــــائــــدات الــنــفــط مـــقـــارنـــة بـــالـــســـنـــوات الــســابــقــة اال 
انه يساهم بشكل كبر يف الحفاظ عىل تماسك 
االقــتــصــاد مــن االنــهــيــار الــكــي وهــو االنــهــيــار الــذي 
ــــنــــــه الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل ابــــســــطــــهــــا  ســــيــــنــــتــــج عــ

حرمان املوظف من الحصول عىل مرتبه.

ــــلــــــك الــــــتــــــحــــــديــــــات الـــــصـــــعـــــبـــــة يـــــــــــأيت بـــــــالـــــــزامـــــــن مـــع  تــ
الــتــعــنــت املــســتــمــر واملــتــواصــل مــن خـــالل هجمات 
ــــر  ــ انـــــتـــــحـــــاريـــــة يـــــقـــــودهـــــا الــــــــطــــــــران املــــــســــــر وهـــــــــو األمـ
الــذي يــدعــوا اىل أهمية تظافر الجهود الرسمية 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــاصــــطــــفــــاف شـــعـــبـــي لـــلـــتـــصـــدي لــتــلــك 
االعـــــــــــــتـــــــــــــداءات وحــــــمــــــايــــــة شــــــــريــــــــان االقـــــــتـــــــصـــــــاد مـــن 

اإلرهاب الحويث البغيض.

شريان االقتصاد 
وتحدي المسير

- اهتمام مجتمع رجال األعمال اليمنيين المغتربين باالستثمار في اليمن.
-عالقات جيدة بين اليمن ودول المنطقة.

- موقع عدن الجغرافي المنافس.
- مستقبل المنتجات الزراعية العضوية في اليمن.

- العولمة واالنترنت.
- تنمية اقتصادية عالمية.

- المصلحة الوطنية لتطوير ودعم التنمية االقتصادية.
- تطور ميناء عدن ليصبح مركز نقل إقليمي فعال.

- نمو مطار عدن الدولي ليصبح مركز مواصالت إقليمي للمسافرين والشحن الجوي.
- نمو مركز تخزين وتصنيع وإعادة تصدير مناسب في المنطقة الحرة عدن.

ــــيـــــة الــــمــــنــــافــــســــة فــــــي الــــمــــيــــنــــاء لــــتــــوفــــيــــر الـــمـــنـــتـــجـــات  - نــــمــــو الــــمــــجــــمــــوعــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة والـــــخـــــدمـ
والخدمات القيمة لأنشطة االقتصادية في المنطقة الحرة والميناء.

- تطوير تواصل اقتصادي مستمر بين المدينة وأنشطة الميناء / المنطقة الحرة.
- إقــامــة تــواصــل دائـــم بين مـــوردي الــمــصــادر الوطنية ومــرافــق الصناعة والتصدير العالية 

الكلفة في عدن.
- تنمية قطاع السياحة الثقافية في عدن والمناطق المحيطة بها.

- إعــــادة تنظيم ودعـــم بيئة الــعــمــل والــبــيــئــة التنظيمية الــفــعــالــة فــي عـــدن للعمل كــأســاس 
نامي منافس لالستثمار الوطني والعالمي الذي يستهدف األسواق الوطنية والعالمية.

- ترقية نمط المعيشة لمواطني المدينة ومجتمعات العمل النامية والمقيمين.

المزايا وعوامل الجذب
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ملف

يــتــمــيــز اإلنــــديــــوم بــخــصــائــص فــيــزيــائــيــة وكــيــمــيــائــيــة 
مـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــددة لـــــــــــــــــــذا يـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدم بــــــــشــــــــكــــــــل كــــــــبــــــــيــــــــر فـــــي 
ــثـــــل الـــــــطـــــــالء وصــــنــــاعــــة  ــ الــــتــــطــــبــــيــــقــــات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة مـ
أشـــــــــبـــــــــاه الــــــــمــــــــوصــــــــالت والـــــــمـــــــكـــــــونـــــــات اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة  

)الترانزستورات والثنائيات(.
اإلنتاج واالستهالك العالمي لأنديوم

ــــمـــــســـــاحـــــة  وفـــــــــقـــــــــاً لـــــلـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــــــــصـــــــــــادر عـــــــــن هـــــيـــــئـــــة الـ
الجيولوجية األمــريــكــيــة لــعــام 2019 فــإن اإلنــتــاج 
الـــعـــالـــمـــي لــــأنــــديــــوم لــــعــــام 2018 بـــلـــغ 750 طـــنـــا، 
زيـــادة عــن عــام 2017 الــذي بلغ اإلنــتــاج فيها 714 
ــــنـــــا.. وتــــتــــصــــدر الـــصـــيـــن اإلنـــــتـــــاج الـــعـــالـــمـــي بـــواقـــع  طـ
300 طـــن لــعــام 2018 بــنــســبــة تــقــدر بــــ 40% تليها 

كوريا بنسبة %30
ــــلـــــك األنــــــــــــديــــــــــــوم فـــــــــي الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن  ــــتـــــهـ ــــا يـــــسـ ــيــ ــ ــــمــ ــــالــ عــ
ــــيـــــة بــــنــــســــب مـــــتـــــفـــــاوتـــــة ومـــــن  ــــنـــــاعـ الــــتــــطــــبــــيــــقــــات الـــــصـ

أهمها : 
  Flat  panel مــــســــطــــحــــة  الـــــــلـــــــوحـــــــات  أجــــــــهــــــــزة   *

 devices
 Solders اللحامات *

 Alloys السبائك *
Photovoltaic الخاليا الكهروضوئية *

العرض والطلب العالمي على اإلنديوم
نـــــظـــــراً لـــتـــنـــوع الــــصــــنــــاعــــات الـــحـــديـــثـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
عــنــصــر اإلنـــديـــوم فـــإن الــســوق الــعــالــمــي لــه يتوقع 
 ) CAGR ( أن يــنــمــو بــمــعــدل نــمــو ســنــوي مــركــب
بنسبة 9,5% خالل الفترة من عام 2017 - 2024 
، ومن المتوقع أن يصل سوق اإلنديوم العالمي 
إلـــــى حــــوالــــي 584,9 مـــلـــيـــار دوالر فــــي نـــهـــايـــة هـــذه 
الـــفـــتـــرة، كـــمـــا يـــتـــوقـــع أيــــضــــاً أن تـــكـــون الــتــطــبــيــقــات 

الــــــــــــواســــــــــــعــــــــــــة لــــــــــــإلنــــــــــــديــــــــــــوم فــــــــــــــي صـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــات أشـــــــــبـــــــــاه 
ــــنـــــاعـــــة الــــــســــــيــــــارات هــــــي الــــعــــوامــــل  الـــــمـــــوصـــــالت وصـ
الرئيسية التي تدفع نمو سوق اإلنديوم العالمي 

خالل هذه الفترة .
ــــديـــــــوم فــي  ــ يـــعـــتـــمـــد الــــطــــلــــب الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي عــــلــــى األنـ
صـــنـــاعـــة الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة عـــلـــى إجــــمــــالــــي كــمــيــة 
ــــة الـــــــكـــــــهـــــــروضـــــــوئـــــــيـــــــة الــــمــــثــــبــــتــــة  ــيــ ــ ــــمــــــســ ـــــشــ الــــــــطــــــــاقــــــــة الـ
والــــــــــخــــــــــيــــــــــارات بــــــيــــــن تـــــقـــــنـــــيـــــات الـــــــطـــــــاقـــــــة الــــشــــمــــســــيــــة 
المنافسة .فعلى سبيل المثال ال يعتمد الطلب 
ــــاقــــــة الـــشـــمـــســـيـــة  ــــطــ ــلـــــى تــــــطــــــور الــ ــ ــلـــــى اإلنـــــــــديـــــــــوم عـ ــ عـ
ــــاً عــلــى  الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة فـــحـــســـب بــــــل يـــعـــتـــمـــد أيــــــضــ
النسبة المئوية لهذه التركيبات مــن تكنولوجيا 
الــــــــــدراســــــــــات أن  مـــــــن  ــــعــــــديــــــد  الــ ــــتـــــرض  ــــفـ تـ  ..  GIGS
غالبية منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
الــمــســتــقــبــلــيــة ســتــكــون مـــن مــجــمــوعــة الــســيــلــيــكــون 
الـــبـــلـــوريـــة، وهــــنــــاك تـــوقـــعـــان لــــزيــــادة الـــطـــلـــب عــلــى 
اإلنديوم، أحدهما بنسبة تصل إلى 17% واألخر 
بنسبة 25% في عام 2050 وهذا يعتمد اعتمادا 
كبيراً على التغيرات الطفيفة في اخــتــراق سوق 
GIGS لـــصـــنـــاعـــة الــــخــــاليــــا الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة وذلــــــك 
مـــقـــارنـــة بـــاإلنـــتـــاج الـــســـنـــوي الـــحـــالـــي مــــن اإلنــــديــــوم 

والبالغ 700 طــن ) وفــقــاً لتقرير مجموعة البنك 
الدولي يونيو 2017( 

ــــــي أمــــريــــكــــا  ــــتـــــوفـــــر فـ ــــالـــــمـــــي لــــــإلنــــــديــــــوم يـ ــــــوق الـــــعـ ــــــسـ الـ
ــــيـــــة وأوروبـــــــــــــــــــا وآســـــــيـــــــا والـــــمـــــحـــــيـــــط الــــــهــــــادئ  ــــالـ الـــــشـــــمـ
ــــنـــــطـــــقـــــة الـــــــشـــــــرق األوســــــــــط  ــــيـــــة ومـ ــــنـ ــــيـ وأمـــــــريـــــــكـــــــا الـــــالتـ
وأفــــريــــقــــيــــا ، ولــــكــــن يـــهـــيـــمـــن ســــــوق اإلنــــــديــــــوم عــلــى 
منطقة آســيــا والمحيط الــهــادئ ، ومــن المتوقع 
أن يكون هو السوق األســرع نمواً له خالل فترة 
التنبؤ . وعــالوة على ذلك من المتوقع أن يكون 
تزايد عدد السكان وزيــادة الدخل المتاح وتغير 
مستويات المعيشة من العوامل الرئيسية وراء 
تـــزايـــد إنـــتـــاج الــمــنــتــجــات الــمــحــتــويــة عــلــى اإلنـــديـــوم 

في هذه المناطق.
 على مدى العقد الماضي كانت الصين المنتج 
والـــــمـــــصـــــدر الــــرئــــيــــســــي لـــمـــنـــتـــجـــات اإلنــــــــديــــــــوم ومــــن 
ــــاً فـــــــي نـــمـــو  ــــيـ ــــيـــــسـ ــــاً رئـ ــــكــــــون مـــــســـــاهـــــمـ ــــتـــــوقـــــع أن تــ الـــــمـ
ســـوقـــه فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة . ومــــن الــمــتــوقــع أيــضــاً 
أن تكون منطقة أمريكا الشمالية بمثابة السوق 
الــمــســتــقــل الــثــانــي لــمــنــتــجــات اإلنــــديــــوم مـــن خــالل 
  indium  tin تصنيع أكسيد القصدير اإلنديوم
oxide وخاصة في الواليات المتحدة . وبصرف 

 )Indium( عنصر اإلنديوم
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ــــــك مـــــن الــــمــــتــــوقــــع أن تــــكــــون أوروبــــــــا  الــــنــــظــــر عـــــن ذلـ
مــــؤشــــراً مـــرضـــيـــاً لــنــمــو الــمــنــطــقــة ووجـــــــود مــعــامــل 

تكرير اإلنديوم في أوروبا وألمانيا .
أماكن تواجد عنصر اإلنديوم في اليمن:

تحظى اليمن بالعديد من البيئات الجيولوجية 
مــــــنــــــهــــــا الــــــــــحــــــــــاويــــــــــة عــــــــلــــــــى عــــــنــــــصــــــر اإلنـــــــــــــــديـــــــــــــــوم وهــــــــي 
الــــــرواســــــب مــــتــــعــــددة الــــفــــلــــزات ورواســــــــــب الــــزنــــك، 
وســنــتــطــرق الــيــهــمــا وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الــمــتــوفــرة كما 
جـــــاء فــــي دراســـــــة تــقــيــيــم قـــطـــاع الــــثــــروة الــمــعــدنــيــة 

العربية، ومتطلبات تطويره كاالتي : 
رواسب متعددة الفلزات: 

تنتشر التمعدنات مــتــعــددة الــفــلــزات فــي صخور 
حـــــقـــــب مــــــــا قـــــبـــــل الــــــكــــــامــــــبــــــري وتـــــشـــــمـــــل تــــمــــعــــدنــــات 
الــنــحــاس ، الــنــحــاس - الــزنــك والــنــحــاس - نيكل – 

كروم، ومن أهمها :
- راســـــب الـــحـــامـــورة: يــقــع راســـــب الـــحـــامـــورة على 
بــــعــــد حـــــوالـــــي 50 كـــــــم  جــــنــــوب شـــــــرق مــــديــــنــــة تــعــز 
عــلــى خـــط عــــرض 34 29– 13 شـــمـــااًل و 45 16– 44 
شــرقــاً، وقـــدر احــتــيــاطــي الــخــام بــحــوالــي 4 ماليين 
طــــن بــنــســبــة 0,57%نــــــحــــــاس و0,39% نــيــكــل ومـــن 
المعادن الرئيسية المتواجدة هي البنتليندايت، 

البيرونيت والكالكوبيريت .
ــــنـــــارة: يـــقـــع هــــــذا الـــتـــمـــعـــدن  - راســـــــب الــــشــــقــــات الـــــمـ
على بعد 4,5 كــم شــمــال غــرب راســـب الحامورة 
  Gossans ويتركز في عدد من مواقع األكسدة
تتدرج أحجامها ما بين بضعة أمتار إلى 20-120 
متر وقد أشارت األعمال الجيوفيزيائية وأعمال 
الحفر التي أجريت في هذه المنطقة الى تمائلها 

مع التمعدن في راسب الحامورة .
ــــة الــــــــبــــــــيــــــــضــــــــاء: تـــــــــتـــــــــواجـــــــــد هـــــــذه  ــــقــ ــــطــ ــنــ ــ - رواســـــــــــــــــــــب مــ
ــــابـــــع الــــــصــــــخــــــور الــــبــــركــــانــــيــــة  ــتـ ــ ــــمـــــن تـ ــــمـــــعـــــدنـــــات ضـ ــتـ ــ الـ
الــحــمــضــيــة والــمــتــوســطــة الــتــابــعــة لــحــقــب مـــا قبل 
الكامبري في منطقة صخور البيضاء الرسوبية .

- رواســــب منطقة الــفــضــحــة: تــقــع هـــذه المنطقة 
على بعد 50 كم شمال البيضاء وتتميز بوجود 
تــمــعــدنــات الــنــحــاس ، الــفــضــة والـــذهـــب بــدرجــات 
مــــــتــــــفــــــاوتــــــة مـــــــــع صـــــــخـــــــور األمـــــــفـــــــيـــــــبـــــــول، واكـــــتـــــشـــــف 

تــواجــد النحاس فــي مــواقــع مختلفة مــن منطقة 
الفضحة وهي المنضاعة الجنوبية والشمالية ، 

بئر الطويل ، شعب كبر وشعب البئر .
رواسب الزنك 

نظراً لتواجد رواسب الزنك في اليمن فسنتطرق 
اليها الحتمالية تواجد عنصر اإلنديوم مصاحباً 
لـــــه كــــمــــعــــدن ثـــــانـــــوي وتـــــوجـــــد هـــــــذه الـــــــرواســـــــب فــي 

المناطق األتية : 
- مــنــطــقــة عــــوتــــق: وجـــــــدت تـــمـــعـــدنـــات الــــزنــــك فــي 
هـــــذه الــمــنــطــقــة مـــتـــمـــركـــزه فــــي عــــدســــات حــديــديــة 
مؤكسدة واقعة ضمن نطاقات صدعية قاطعة 
لــــــصــــــخــــــور كــــلــــســــيــــة فــــــــي عــــــصــــــر االلـــــــيـــــــوســـــــيـــــــن، بـــلـــغ 
مــتــوســط نــســبــة الـــزنـــك فــيــهــا 4,8%، كــمــا وجـــدت 
تــمــعــدنــات أخــــرى لــلــزنــك ضــمــن مــكــاشــف أكــســدة 
ضـــمـــن  واقــــــــعــــــــة  ولـــــكـــــنـــــهـــــا   Gossans الــــــــجــــــــوســــــــان 
صخور العصر الجوراسي، بلغ  متوسط نسبتها 

3,6% من الزنك  
- جـــبـــل مــــرخــــام: يـــوجـــد تـــمـــعـــدن الــــزنــــك فــــي هـــذه 

المنطقة متركزاً في نطاق قص متوسط سمكة 
2,84% كــمــا  الــــــزنــــــك  نــــســــبــــة  ومـــــتـــــوســـــط  مــــــتــــــراً   30
وجد تمعدن آخر للزنك في صخور كلس عصر 
الــــبــــالــــيــــوســــيــــن الــــمــــحــــشــــوة بـــالـــبـــريـــشـــيـــا والـــمـــتـــغـــيـــرة 

تغيراً حرمائياً.
ــــا ذكـــــــر يـــمـــكـــن اجـــــــــــراء الـــــمـــــزيـــــد مــن  وبـــــــنـــــــاءاً عــــلــــى مــ
الــــدراســــات والــمــســوحــات الــجــيــولــوجــيــة مـــن قبل 
الــنــفــط والــمــعــادن ممثلة بهيئة المساحة  وزارة 
ــــيــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة  ــــعــــــدنــ ــــمــ ــــيــــــة والـــــــــــــثـــــــــــــروات الــ ــــولــــــوجــ ــيــ ــ الــــــجــ
ــــتـــــعـــــددة الـــــفـــــلـــــزات ورواســـــــــــــب الــــزنــــك  لـــــلـــــرواســـــب مـ
بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة احـــتـــمـــالـــيـــة تـــــواجـــــد عــنــصــر 

اإلنديوم كمعدن ثانوي فيها .
*بــــشــــار الـــطـــيـــب- مـــهـــنـــدس جـــيـــولـــوجـــي فــــي وزارة 
النفط و المعادن وحدة المساحة الجيولوجية 

والثروات المعدنية اليمنية. 

السوق العالمي لإلنديوم 
يتوفر في أمريكا 

الشمالية وأوروبا وآسيا 
والمحيط الهادئ وأمريكا 
الالتينية ومنطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا
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ملف

 انــــعــــقــــد املــــؤتــــمــــر الـــــعـــــريب الــــــــــدويل الــــــســــــادس عــشــر 
لــــــــــلــــــــــرثوة املـــــــعـــــــدنـــــــيـــــــة واملــــــــــــعــــــــــــرض املــــــــصــــــــاحــــــــب لــــــــــه يف 
االمـــــــــــارات الـــشـــقـــيـــقـــة خــــــالل الــــفــــرة مــــابــــني 24-22 
فــرايــر 2022 تحت شــعــار "املــــوارد املعدنية حجر 
األســـــاس يف الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة" والـــــذي احتضنته 
إمــــارة الــفــجــرة وبــرعــايــة  كــريــمــة مــن رئــيــس دولــة 
االمــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة املــــتــــحــــدة الــــشــــيــــخ/ مـــحـــمـــد بــن 
زايد وأشرفت عىل تنظيمه وزارة الطاقة والبنية 
الــــتــــحــــتــــيــــة بــــــدولــــــة اإلمــــــــــــــــــارات، واملــــنــــظــــمــــة الـــعـــربـــيـــة 
ــــــن،  ــــديـ ــ ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ ــــيـــــة الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة والــــــتــــــقــــــيــــــيــــــس والـ ــــنـــــمـ ــــتـ ــــلـ لـ

ومؤسسة الفجرة للموارد الطبيعية.
وكــــانــــت بــــالدنــــا قــــد شــــاركــــت يف هـــــذا املـــؤتـــمـــر بــوفــد 
مـــتـــخـــصـــص يــــــرأســــــه الــــــدكــــــتــــــور ســــعــــيــــد الــــشــــمــــايس  
وزيـــر الــنــفــط واملـــعـــادن، إىل جــانــب جميع الــــوزراء 
املـــــعـــــنـــــيـــــني بـــــــــشـــــــــؤون الـــــــــــــــــرثوة املــــــعــــــدنــــــيــــــة يف الــــــــــــدول 
العربية. حيث عقد املؤتمر بمشاركة حــوايل 50 
دولة عربية وأجنبية و700 مشارك. وقدمت فيه  
45 ورقــة عمل بحثية متخصصة حول مستقبل 
الــــتــــعــــديــــن والــــــــــــــرثوة املـــــعـــــدنـــــيـــــة.. كــــمــــا شــــــاركــــــت 30 
شــركــة يف املـــعـــرض املــصــاحــب لــلــمــؤتــمــر، لــالطــالع 
عــىل أهــم الــتــجــارب الحديثة يف استثمار الـــرثوات 

املعدنية بمختلف الدول. 
ــــيـــــت بـــــــالدنـــــــا بـــــمـــــشـــــاركـــــة مــــتــــمــــيــــزة تــــمــــثــــلــــت يف  وحـــــظـ
ــــامـــــه بــــعــــنــــوان الــــصــــخــــور الـــصـــنـــاعـــيـــة  ورقـــــــــة عــــمــــل هـ
واإلنــــــشــــــائــــــيــــــة يف الـــــيـــــمـــــن قـــــدمـــــهـــــا املــــــهــــــنــــــدس بــــشــــار 
الطيب من هيئة املساحة الجيولوجية والرثوات 
املعدنية.. اضافة اىل مشاركة الهيئة بالعديد من 
الروشورات والكتبيات والخرائط  الجيولوجية. 
بــاإلضــافــة إىل عــرض إســتــنــادات ترويجيه تحتوي 
عــــىل الــــخــــرائــــط املـــعـــدنـــيـــة وصــــخــــور الـــبـــنـــاء والـــزيـــنـــة 
ــــيـــــة وبــــــرشــــــور  ــــاعـ ــنـ ــ وخـــــــــرائـــــــــط مــــــــواقــــــــع املـــــــــعـــــــــادن الـــــصـ
يـــــحـــــتـــــوي عـــــــىل مـــــعـــــلـــــومـــــات تــــعــــريــــفــــيــــة عـــــــن الـــهـــيـــئـــة 

وأهــــدافــــهــــا، ومـــلـــف إلــــكــــروين تــــم عـــرضـــه يــحــتــوي 
ــــيـــــة،  ــــيـــــة الـــــيـــــمـــــن والـــــــــــــــــــرثوات املـــــعـــــدنـ ــــيـــــولـــــوجـ عـــــــىل جـ
والـــــــــفـــــــــرص االســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة املــــــــتــــــــعــــــــددة، وتــــضــــمــــنــــت 
صــورا توضيحية لبعض املحاجر ومــواقــع بعض 
الــرواســب املعدنية والــخــرائــط الجيولوجية. وتم 
توزيع مطبوعات تحتوي عىل معلومات باللغة 
العربية واإلنــجــلــيــزيــة عــن الجيولوجيا والـــرثوات 
املـــــعـــــدنـــــيـــــة وأحـــــــــجـــــــــار الــــــبــــــنــــــاء والـــــــزيـــــــنـــــــة والــــــقــــــوانــــــني 

املنظمة الستغالل الرثوات املعدنية.
وحظي جناح اليمن يف املعرض بإعجاب وتقدير 
عــر عنه عــدد مــن املهتمني واملستثمرين ورجــال 
األعــــمــــال والـــشـــركـــات املــتــخــصــصــة، حــيــث أفــصــح 
بــــعــــض الـــــــــــزوار عـــــن رغـــبـــتـــهـــم بـــــالـــــقـــــدوم إىل الـــيـــمـــن 

لالستثمار يف املجاالت املختلفة.
ـــا يف هـــــــــذا املـــــؤتـــــمـــــر الـــــعـــــريب  ــ ــــــالدنــ وتـــــــــــأيت مـــــشـــــاركـــــة بـ
الدويل حرصًا من قيادة الــوزارة والهيئة عىل أن 
يكون لليمن حضور مميز يف مثل هذه الفعاليات 

مشاركة ناجحة لهيئة المساحة 
الجيولوجية في المؤتمر العربي 

الدولي الـ16 للثروة المعدنية 

واستغالل هذه التظاهرة العلمية واالستثمارية 
للبحث عن أســواق جديدة للمنتجات اليمنية ، 
وتـــعـــريـــف األســــــــواق الـــعـــربـــيـــة واالجـــنـــبـــيـــة بــالــفــرص 
االســــتــــثــــمــــاريــــة املــــتــــاحــــة يف بـــــالدنـــــا مـــــن خـــــــالل إبـــــــراز 
املميزات والحوافز واالمتيازات واإلعفاءات التي 
تقدم للمستثمر، واالســتــفــادة املثىل مــن تجارب 
اآلخــــريــــن والــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات املــخــتــلــفــة الــتــي 
تـــــشـــــارك يف املـــــعـــــرض لـــلـــتـــعـــرف عـــــىل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الحديثة يف مجال املعادن . 
كـــــمـــــا كــــــــــان مــــــــن أهـــــــــــــــداف املـــــــشـــــــاركـــــــة الــــــتــــــعــــــرف عـــىل 
التقنيات الــحــديــثــة الــتــي تــزيــد مــن تحسني األداء 
ورفـــــــــع مــــســــتــــوى املــــنــــافــــســــة لــــلــــدخــــول يف األســـــــــواق 
ــــــدر مــمــكــن  ــــــر قـ ــــــدار، والـــــحـــــصـــــول عـــــىل اكـ ــتـ ــ ــ بــــكــــل اقـ
مـــن املــعــلــومــات املــفــيــدة حــــول الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
، وقــد تــم عمل زيــــارات خــاصــة ألجنحة املعرض 
املختلفة والتعرف عن قرب عىل الخرات يف هذا 

املجال.
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يف دراسة اسرتاتيجية...للدكتور بارباع حول الفحم اليمين يف سياق البحث عن توفري الطاقة:

ــد  ــق تواج ــن مناط ــه ع ــا ال نعرف م
الفحــم اليمــي
شماال وجنوبا!! ــــبـــــر الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــي يف  ــــلـــــخـ دراســـــــــــــــــة مــــقــــتــــضــــبــــة لـ

الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور رشــــــــــيــــــــــد بـــــــــــــــاربـــــــــــــــاع- وزيـــــــــــــــــــر الـــــنـــــفـــــط 
ــــتـــــســـــاؤالت حـــول  األســـــبـــــق- أثـــــــار مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـ
حــقــيــقــة وجـــــود ثـــــروة الــفــحــم يف الــيــمــن وامــكــانــيــة 
االســـتـــفـــادة مــنــه بـــاعـــتـــبـــاره مـــصـــدرا مــهــمــا لــلــطــاقــة 
لـــــم ُيـــــــــدرس بــــجــــديــــة.. وخــــلــــص اىل ان الـــفـــحـــم يف 
اليمن ليس موجودا فقط بل وذو انتشار واسع 
ــــاطــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــــيــ ــــتــ ــــــات مــــتــــنــــوعــــة واحــ ــــفـ ــ ــــــواصـ ومـ
مايجعله أحــد الحلول اىل جانب النفط والغاز 
والــشــمــســيــة لــتــعــزيــز املـــنـــظـــومـــة الــكــهــربــائــيــة الــتــي 
ــــر مـــعـــانـــاتـــهـــا عــىل  تــــعــــاين مـــــن ضـــعـــف شــــديــــد وتـــــؤثـ
الغذاء واملياه والرعاية الصحية االساسية التي 
تــعــتــمــد بـــشـــكـــل كـــبـــر عــــىل الــــكــــهــــربــــاء.. ولــتــعــمــيــم 
الــفــائــدة ارتـــأت مجلة )االســتــثــمــار( إعـــادة نشر ما 
جاء فيها كونها اول محاولة تناقش االمكانات 
املستقبلية لالستفادة من هذه الطاقة الفحمية 
ــــركــــــات وخــــــاصــــــة االســـمـــنـــتـــيـــة  الـــــتـــــي اعـــــــتـــــــادت الــــــشــ

اقتناءها من الخارج.. خالصة:

فحم اليمن لم ُيدرس �   
بشكل جاد رغم أنه 
منتشر بمواصفات متنوعة 

واحتياطات مختلفة
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إســتــهــل د.بــــاربــــاع دراســـتـــه بـــالـــســـؤال االهــــــم: هل 
لــــديــــنــــا ثـــــــــروة الــــفــــحــــم فـــــي الــــيــــمــــن؟ مـــــا نـــــوعـــــه؟ كــم 
يــقــدر حجم احتياطاته؟ كيف يمكن االســتــفــادة 

منه؟

ــــتـــــســـــاؤالت وضــــــع مـــدخـــال  ولــــإجــــابــــة عـــلـــى هــــــذه الـ
تعريفيا اوضح فيه ان المصادر المولدة للطاقة 
متعددة ومتنوعة، منها النظيفة كالغاز وغيره، 
والغير نظيفة كالفحم وغيره، وكذلك الناضبة 
ــبــــتــــرول، والــــمــــتــــجــــددة كــــالــــريــــاح والــشــمــســيــة  كــــالــ
وغــيــرهــا، وبــيــن هــذه كلها الزال الفحم رغــم أنه 
اردأ انـــــــــواع الــــطــــاقــــة الـــنـــاضـــبـــة مـــــن حـــيـــث نــظــافــتــه 
وتـــأثـــيـــره الـــمـــلـــوث لــلــبــيــئــة اال انــــه يــعــتــبــر احــــد هــذه 
ــبـــــؤ مـــكـــانـــة  ــ ــتـ ــ الــــــمــــــصــــــادر الــــعــــالــــمــــيــــة الــــمــــطــــلــــوبــــة ويـ
مهمة من بين مصادر الطاقة المستغلة.. فبناء 
عــلــى الـــدراســـات االحــصــائــيــة والــتــنــبــؤيــة لــمــصــادر 
الطاقة العالمية فإن احتياطي الفحم ما يقارب 
1070مــلــيــارد طــن وان ســنــوات االســتــغــالل وفقا 
لــــــعــــــام2019 مـــمـــكـــن ان يـــصـــل الــــــى اكــــثــــر مــــن 130 
ســــنــــة، بــــنــــاء عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات احـــصـــائـــيـــة لــشــركــة 
بـــــي بـــــي بــــشــــان الــــطــــاقــــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــــعــــام 2020، 
ــــالـــــم الـــغـــربـــيـــة  الفـــــتـــــا الــــــــى ان كــــثــــيــــرا مــــــن دول الـــــعـ

ضــعــف المنظومة �   
الكهربائية يتطلب 
مصادر محلية بجانب النفط 

والغاز، وأهمها الفحم
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RESEARCH

واآلســــــيــــــويــــــة الزالــــــــــــت تـــــقـــــوم بــــالــــمــــزيــــد مــــــن اعــــمــــال 
التنقيب التي تــؤدي الــى الــزيــادة المتصاعدة في 

حجم االحتياطي واالستغالل.

وأضاف: ان اليمن اليوم اصبحت من أفقر الدول 
فــي الــعــالــم، حــيــث تــشــيــر تــقــديــرات مــكــتــب االمــم 
الــمــتــحــدة لتنسيق للشئون االنــســانــيــة الـــى ان ما 
يقارب 20 مليون شخص. اي نحو ثلثي السكان 
فـــي حـــاجـــة مـــاســـة الــــى الــــغــــذاء والـــمـــيـــاه والـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة االســاســيــة وجميعها قــطــاعــات تعتمد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الــــكــــهــــربــــاء، مـــــؤكـــــداً أن ضــعــف 
طـــاقـــة الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة فـــي بـــالدنـــا يتطلب 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــحــــلــــول، أحــــدهــــا هــــو ايــــجــــاد مـــصـــادر 
للطاقة محليا الى جانب النفط والغاز والطاقة 
الــمــتــجــددة، ومـــن هـــذه الــبــدائــل الــفــحــم اليمني، 
ذو االنــــتــــشــــار الـــــواســـــع والــــمــــواصــــفــــات الــمــتــنــوعــة 

واالحتياطات المختلفة.

وتابع قائال: الشي المميز في فحم اليمن انه لم 
يدرس بشكل جدي، وذلك ألسباب: اوال الجزء 
 Mukalla الـــكـــبـــيـــر فـــحـــم ُبــــّنــــي مــــن طـــبـــقـــة الـــمـــكـــال
الـــمـــســـمـــى  الـــــبـــــنـــــي  الـــــــنـــــــوع  ومــــــــــن   ،Formation
Lignite.. فيما تتواجد في المناطق الشمالية 
مــــــن مــــحــــافــــظــــات الــــــبــــــالد انــــــــــــواع مــــــن الــــفــــحــــم أكـــثـــر 
نـــضـــوجـــه لــكــنــهــا غـــيـــر مــــدروســــة بــشــكــل دقـــيـــق مــن 

الناحية الجيولوجية والجيوغرافية.

وفــي ســيــاق معرفة نوعية فحم اليمن والطاقة 
الـــــكـــــامـــــنـــــة الــــــتــــــي تــــحــــتــــويــــهــــا قــــــــــام بــــــــدراســــــــة مــــقــــارنــــة 
بــيــن فــحــم الـــصـــومـــال الـــــذي يــمــتــلــك نــفــس الــعــمــر 
الجيولوجي، وبين الفحم اليمني كونه يتواجد 
في الجزء العلوي من الصخور الطينية- الرملية 

من طبقة ما يسمى بالمكال.

 

الجغرافيا والجيولوجيا

وبـــــحـــــســـــب بــــــــاربــــــــاع تــــــوجــــــد انــــــــــــــواع مـــــــن الــــتــــرســــبــــات 
الــــــــــفــــــــــحــــــــــمــــــــــيــــــــــة فــــــــــــــــــي الــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــن جــــــــــــنــــــــــــوبــــــــــــا وشـــــــــــــــمـــــــــــــــاال، 
 60( حـــــــويـــــــرة  فـــــحـــــم وادي  حـــــــــول  والـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات 
كــــــيــــــلــــــومــــــتــــــرا عـــــــــن الـــــــمـــــــكـــــــال( وضـــــــواحـــــــيـــــــهـــــــا ومـــــديـــــنـــــة 
الــحــامــي هــي أكــثــر دقـــة وتــفــصــيــال مــن فــحــم وادي 
باتيس في لحج وبالد الروس وبني حشيش في 
صنعاء وكــذا فحم تعز وصعدة التي ال تتواجد 
مــــعــــلــــومــــات جــــغــــرافــــيــــة وال جــــيــــولــــوجــــيــــة حـــــولـــــه.. 
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــكـــتـــونـــيـــة فـــحـــقـــول فـــحـــم حـــويـــرة 
الــــمــــتــــواجــــدة فـــــي طـــبـــقـــة الـــمـــكـــال وكـــــذلـــــك الـــحـــامـــي 
ــــتـــــمـــــوضـــــع عـــــلـــــى مـــــرتـــــفـــــع جـــــيـــــولـــــوجـــــي قـــــــديـــــــم- اي  تـ
بــرزت بفعل الفوالق العميقة  المرتفعات التي 

في حقبة الكريتاسي وماقبلها .

مضيفا ان طبقة المكال والتي تحمل في ثناياها 
تـــــــرســـــــبـــــــات مـــــــــن الــــــفــــــحــــــم الـــــــُبـــــــنـــــــي والــــــمــــــنــــــتــــــشــــــرة فـــي 
مــعــظــم مـــســـاحـــات الــيــمــن ال تــظــهــر بـــالـــعـــادة على 
الـــصـــلـــة  الـــــمـــــنـــــاطـــــق ذات  بـــــعـــــض  فـــــــي  الـــــســـــطـــــح اال 
بـــالـــمـــرتـــفـــعـــات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة ومـــــن ضــمــنــهــا حــقــل 

الفحم في وادي حويرة )الصورة رقم1(. 

فــــــطــــــبــــــقــــــة الــــــــمــــــــكــــــــال فــــــــــــي االحــــــــــــــــــــــــــــواض الــــــــرســــــــوبــــــــيــــــــة: 
النفطية السبعيتين، المسيلة والمهرة واقعة 
فــــــي اعــــــمــــــاق كــــبــــيــــرة فــــــي بـــــاطـــــن االرض تــــصــــل الــــى 
2000متر كما في حوض خليج القمر بمحافظة 
ــــفـــــطـــــي وغـــــــــــــازي،  ــــرة والـــــــــــواعـــــــــــد بــــمــــســــتــــقــــبــــل نـ ــ ــــهـ ــ ــــمـ ــ الـ
وحــــــــــوض بــــلــــحــــاف فــــــي شـــــبـــــوة وهــــــــو ايـــــضـــــا مــنــطــقــة 

واعدة بالغاز )شكل2(.

فـــيـــهـــا  الــــــــتــــــــي ظــــــــهــــــــرت  الــــــــــــى جــــــــانــــــــب وادي حـــــــــويـــــــــرة 
طــــبــــقــــات الـــــفـــــحـــــم، هـــــنـــــاك وديــــــــــــان اخــــــــــرى كــــــــوادي 
عرف ووادي عيون ووادي أسفل العين، ووادي 
حــجــر.. وتظهر فــي هــذه الــوديــان نفس الطبقات 
الــــفــــحــــمــــيــــة الــــمــــتــــصــــلــــة بـــــــــــــــوادي حـــــــــويـــــــــرة، وتــــعــــتــــبــــر 
مــســاحــة هــــذه الــمــنــاطــق اجـــمـــاال أكـــثـــر مـــن 2000 
كــــم2، كــمــا تــظــهــر هـــذه الــطــبــقــات الــفــحــمــيــة ايــضــا 

في نطاق مدينة الحامي.

فــيــمــا يـــوضـــح )الـــشـــكـــل3( الــمــقــاطــع الــجــيــولــوجــيــة 
ـــــر لــــــــــوجــــــــــود طـــــــبـــــــقـــــــات مــــــــــن الــــــتــــــرســــــبــــــات  ــيـ ــ الــــــــتــــــــي تــــــشــ

الفحمية في الوديان المذكورة.

ولـــفـــت الـــــى ان الـــــدراســـــات الــجــيــولــوجــيــة وبــعــض 
البترولوجية والتحليلية للفحم في  الــدراســات 
االماكن المذكورة  قد تمت بجهود مختلفة من 
الــجــيــولــوجــيــيــن وخـــبـــراء فــنــيــن يــمــنــيــيــن واجـــانـــب.. 
ــــنـــــا ان حـــــســـــن الــــــعــــــمــــــاري )أو  والــــــجــــــديــــــر بـــــالـــــذكـــــر هـ
الـــــــعـــــــامـــــــري( مـــــــن اوائــــــــــــــل الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن الـــيـــمـــنـــيـــن 
الــــــــــذي  حــــــــضــــــــرمــــــــوت  فــــــــــي  االول  هــــــــــو  ــــــن  ــــكـ ــ يـ لــــــــــم  ان 
اهــــتــــم دون غــــيــــره بـــــدراســـــة وتــــطــــويــــر هــــــذا الـــقـــطـــاع 
والــــــمــــــســــــاهــــــمــــــة فـــــــــي ابـــــــــــــــــراز مـــــــــشـــــــــروع فــــــحــــــم وادي 
حـــــويـــــرة الـــــــى حــــيــــز الـــــــوجـــــــود، حــــيــــث تـــحـــصـــل وفـــقـــا 
لـــقـــانـــون الــمــنــاجــم والـــمـــحـــاجـــر عــلــى حـــق االمــتــيــاز 
ــئـــــة الــــمــــســــاحــــة  ــ ــيـ ــ ــتــــنــــقــــيــــب واالســـــــــتـــــــــخـــــــــراج مــــــــن هـ لــــلــ
الجيولوجية والــثــروات المعدنية- اليد الطولى 
لـــــــوزارة الــنــفــط والـــمـــعـــادن الــيــمــنــيــة، وقــــد وّقــعــت 
المملوكة   )HMC( شــركــة حضرموت للتعدين 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر الـــــعـــــامـــــري مــــــع شــــــركــــــات بـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
وصـــــيـــــنـــــيـــــة لـــــعـــــمـــــل الـــــــــــدراســـــــــــة الـــــفـــــنـــــيـــــة والـــــــــجـــــــــدوى 
االقتصادية االولــيــة لهذا المشروع، كما سعى 
جــديــا فـــي فــتــرة مـــا قــبــل الــمــشــاكــل والــــحــــروب في 
ــــبـــــرات  ــــبـــــحـــــث عـــــــن شـــــــركـــــــات ذات خـ بـــــــالدنـــــــا الـــــــــى الـ
تــــكــــنــــلــــوجــــيــــة فــــــــي انــــــــشــــــــاء الــــــمــــــنــــــاجــــــم واســـــــتـــــــخـــــــراج 
الـــفـــحـــم فـــــي كـــــل مـــــن الـــهـــنـــد وانــــدونــــيــــســــيــــا- )انـــظـــر 

الصورة رقم4(.

مـــــن الــــمــــالحــــظ ان الــــمــــقــــاطــــع الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي 

الترسبات الفحمية �   
تظهر في حضرموت، 
لكنها أكثر نضوجة في لحج 

وتعز وصعدة وصنعاء
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فــــــــي وادي حــــــــويــــــــرة والـــــــــوديـــــــــان  تـــــمـــــت دراســـــــتـــــــهـــــــا 
المجاورة )والموضحة في الشكل 3(: 

تــــتــــواجــــد عـــــادة  الــــفــــحــــم فـــيـــهـــا  - اواًل ان طــــبــــقــــات 
فــــي الــــجــــزء الـــعـــلـــوي مــــن الــمــقــطــع الــجــيــولــوجــي 
من صخور الطينية، والطينة الرملية المساة 

بطبقة المكال، 

- ثانيا ان سمك الطبقة الواحدة من الفحم ال 
يتعدى عن متر واحد.

 COAL( الـــفـــحـــمـــيـــة ــبــــقــــات  الــــطــ عــــــــدد  ثــــالــــثــــا ان   -
SEAMS( في غالب االحيان ثالثة. 

اهمية الطبقات الفحمية

كما ان تواجد طبقات الفحم والتي تلعب دور 
ــــاز فــي  ــــغــ الــــصــــخــــور ااُلم او الــــمــــولــــدة لـــلـــنـــفـــط والــ
اعماق كبيرة في باطن االرض )أكثر من 2000 
متر( حيث تتأثر بالحرارة والضغط العالي في 
فـــتـــرة جــيــولــوجــيــة طـــويـــلـــة حـــيـــث تــنــضــج لــتــصــبــح 
ــــائـــــل  ــــيــــــد الـــــــهـــــــيـــــــدروكـــــــربـــــــون الـــــسـ ــــلــــــى تــــــولــ قــــــــــــــــادرة عــ
واغلب االحيان الغازي وهذه العملية محتمل 
ــــا فـــــــي كـــــــل مـــــــن الـــــحـــــوضـــــيـــــن الـــعـــمـــيـــقـــيـــن  ــــهــ حــــــدوثــ
)7- 9 كــم( فــي بلحاف وخليج القمر الواعدين 

بالنفط والكثير من الغاز )شكل صورة 2(.

 

طاقة كامنة يجب استغاللها 

بــــالــــرغــــم مــــن كــــــون الـــفـــحـــم الـــبـــنـــي الـــمـــتـــواجـــد فــي 
ترسبات طبقة المكال والمنتشرة في مساحات 
شـــــاســـــعـــــة مـــــــن مـــــحـــــافـــــظـــــات شـــــــبـــــــوة، حــــضــــرمــــوت 
ــــبـــــة بــــــدائــــــيــــــة مــــــــن الـــتـــفـــحـــم  والـــــــمـــــــهـــــــرة يـــــمـــــتـــــاز بـــــمـــــرتـ

، )COALIFICATION- DGREE(

انـــــــه ال زال مـــهـــمـــا مــــــن الــــنــــاحــــيــــة االقــــتــــصــــاديــــة  اال 
فــهــو ثــــــروة، مــــازالــــت كــثــيــر مـــن الــــــدول الــصــنــاعــيــة 
تـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــهـــــــا فــــــــــــــي الــــــــــــــحــــــــــــــرق لــــــــتــــــــولــــــــيــــــــد الــــــــطــــــــاقــــــــة 

ــــنـــــاعـــــة االســـــــمـــــــنـــــــت.. فـــــأرقـــــى  الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وفـــــــــي صـ
التكنولوجيات في الغرب استطاعت ان تعالج 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــفـــحـــم وتــــحــــول مـــواصـــفـــاتـــه الـــى 
قــــــــــدرة  يـــــمـــــتـــــلـــــك طــــــــاقــــــــة ذات  ــــــح  ــبـ ــ ــ ــــاصـ ــ فـ االحــــــــــســــــــــن 
عــــالــــيــــة، ومــــنــــهــــا الــــمــــانــــيــــا الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك احـــتـــيـــاطـــيـــا 
كبيرا من هذا الفحم الُبني المسمى باللجنايت 
)LIGNITE( وتستخدمه في توليد الكهرباء.. 

ــــارة ان االحـــتـــيـــاطـــي الـــجـــيـــولـــوجـــي  الــــجــــديــــر بــــــاإلشــ
لــلــفــحــم الـــُبـــنـــي فــــي الـــعـــالـــم الــــيــــوم قــــد يـــصـــل الـــى 
الـــعـــالـــمـــي  الــــفــــحــــم  15% او اكـــــثـــــر مــــــن احــــتــــيــــاطــــي 
اجـــــمـــــاال، ويـــســـتـــخـــدم فــــي الــــمــــجــــاالت الــصــنــاعــيــة 

المختلفة.

تــوضــح لــنــا )الـــجـــداول مــن 5 الـــى 7( الــمــواصــفــات 
ومــــــقــــــارنــــــتــــــهــــــا  حــــــــــــويــــــــــــرة  وادي  لـــــــفـــــــحـــــــم  الــــــــنــــــــوعــــــــيــــــــة 
بــــــــــــمــــــــــــواصــــــــــــفــــــــــــات انـــــــــــــــــــــــــــــــواع مــــــــــــــــن الـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــم الـــــــيـــــــمـــــــنـــــــي 
ــــكـــــــل5( يــــوضــــح  ــ ــــالــــــي فــــــالــــــجــــــدول )فـــــــــي شـ والــــــصــــــومــ
لـــنـــا الــتــحــلــيــل الـــنـــوعـــي لــفــحــم وادي حــــويــــرة قــبــل 

المعالجة.

ـــــة أن نـــــســـــبـــــة الــــــكــــــربــــــون  ـــــجـ ـــالـ نــــــــالحــــــــظ قــــــبــــــل الــــــمــــــعـــ
الثابت في حدود31,31 % بينما بعد المعالجة 
ارتفعت النسبة الــى 40%، امــا الطاقة الكامنة 
فــــقــــد تــــحــــولــــت مـــــــــــن3,8 يــــلــــوكــــلــــوريــــا/كــــيــــلــــوجــــرام- 

الــــى 5 كــيــلــو كـــالـــوريـــا/كـــيـــلـــوجـــرام عــنــد مــعــالــجــتــه 
بــواســطــة الــغــســل الــكــامــل كــمــا هـــو مـــوضـــح )فــي 

جدول7(. 

 أمـــــــــــا الــــــــــجــــــــــدول الـــــــمـــــــوضـــــــح )فـــــــــــي شــــــــكــــــــل8( فـــفـــيـــه 
تــــحــــلــــيــــل مـــــــقـــــــارن بـــــيـــــن مـــــــواصـــــــفـــــــات بـــــعـــــض انــــــــــواع 
مـــن الــفــحــم فـــي الــمــحــافــظــات الــيــمــنــيــة بــمــا فيها 
وادي حويرة والصومال، حيث يتضح جليا ان 
مـــواصـــفـــات الـــفـــحـــم  الـــغـــيـــر الـــمـــعـــالـــج والـــــــذي لــم 
ــــــواء بـــشـــكـــل جــــزئــــي او كــــامــــل فــي  يـــتـــم تــنــظــيــفــه سـ
مــخــتــلــف الـــمـــنـــاطـــق )الـــمـــوضـــحـــة فــــي الــــجــــدول8( 
ــــان مــــواصــــفــــات فـــحـــم حــــويــــره تـــقـــع فــــي الــمــرتــبــة  بــ
الـــدنـــيـــا، حــيــث يــمــتــلــك طـــاقـــة ال تــعــلــو عــــن4 كيلو 
كــــالــــوريــــا/ كــــيــــلــــوجــــرام.. وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه فـــإن 
انــــــــــــــواع الـــــفـــــحـــــم مـــــــن الـــــمـــــنـــــاطـــــق االخــــــــــــــرى تـــمـــتـــلـــك 
طــاقــة اكــثــر مــن 5 الـــى 6 كــيــلــوكــلــوريــا/ كيلوجرام 
، وهذا يعود الى ان مرتبة التفحم لفحم وادي 
حويرة هي LIGNITE  متدنية بينما البقية  قد 
تعلو الى مرتبة اعلى من الفحم البني وتسمى 

)SUB BITUMINUS(

 

استغالل فحم حويرة إلقامة مشروع 
كهرباء

الفحم الُبني متواجد �   
بحضرموت وشبوة 
والمهرة، وتستخدمه دول 
صناعية في الحرق لتوليد 
الكهرباء وصناعة األسمنت

العامري أول مستثمر �   
اهتم بدراسة وإبراز 
مشروع فحم وادي حويرة 
ووقع مع شركات باكستانية 
وصينية لعمل الــجــدوى 
االقتصادية وخبرات متخصصة 

في إنشاء المناجم
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RESEARCH

ـــــة الــــى  ـــيــ ــ ــــاديـــــة االولــ ــــتـــــصـ تــــوصــــلــــت الــــــــدراســــــــات االقـ
ان طــاقــة مـــشـــروع اســـتـــخـــراج فــحــم حـــويـــرة تــقــدر 
بــــحــــوالــــي26 مـــلـــيـــون طــــــن، بـــحـــيـــث تــــقــــدر مــســاحــة 
الـــــتـــــنـــــقـــــيـــــب الــــــــتــــــــي ســـــيـــــتـــــم االســـــــــتـــــــــخـــــــــراج مـــــنـــــهـــــا 70 
كــيــلــومــتــرا مـــربـــعـــا، تـــحـــتـــوي الـــمـــســـاحـــة عـــلـــى168 
ــــيــــــون طــــــــن كـــــاحـــــتـــــيـــــاطـــــي جــــــيــــــولــــــوجــــــي، مـــمـــكـــن  ــــلــ مــ

استخراج مايساوي 45% منه فقط.

- المراحل االولية المتوقعة للمشروع:

ــــا عـــنـــد  ــــقــــــاط اســـــاســـــيـــــة يــــنــــبــــغــــي االخـــــــــــذ بـــــهـ ــــاك نــ ــنــ ــ هــ
البدء بالمشروع وهي كالتالي:

الــــــفــــــنــــــيــــــة  االولـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة  الــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــات  مــــــــــــراجــــــــــــعــــــــــــة   .1
واالقتصادية والتي قد تمت اقامتها.

ــــافـــــي، وكـــــالـــــعـــــادة  ــــكـــــشـ ــــتـ 2. الــــــبــــــدء بــــالــــعــــمــــل االسـ
فــي مــثــل مــشــروعــنــا الــعــمــل فــي منطقة التنقيب 
والجيولوجي  التوبوغرافي  المسح  باستخدام 
الــتــفــصــيــلــي وكـــذلـــك الــجــيــوفــيــزيــائــي، ونــعــنــي هنا 
بالقياسات الكهربائية والكثافة ومن ثم اعمال 

الحفر.

3. اعــداد تقارير فنية وجــدوى اقتصادية نهائية 
للمشروع.

ــــهـــــادة لـــالحـــتـــيـــاطـــي الـــقـــابـــل  4. الــــحــــصــــول عـــلـــى شـ
لالستخراج.

-االعــــــــــمــــــــــال الــــمــــنــــجــــمــــيــــة الــــــخــــــاصــــــة بــــــانــــــتــــــاج فـــحـــم 
مشروع وادي حويرة:

تـــــظـــــهـــــر الــــــــــصــــــــــورة الـــــتـــــوضـــــيـــــحـــــيـــــة )فـــــــــــي الــــــشــــــكــــــل9( 
االنـــــــــــــــــــــــــــــواع الـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة مـــــــــــــن الــــــــــمــــــــــنــــــــــاجــــــــــم، تـــــحـــــت 
االرض وفـــــوق االرض الســـتـــخـــراج الــفــحــم وكـــذا 
التكنولوجيات الخاصة بها... وبحكم الطبيعة 
الجيولوجية وصغر سماكة الطبقات الفحمية 
لـــــــــــــــــوادي حـــــــــويـــــــــرة فـــــــــــان حــــــقــــــل الــــــفــــــحــــــم فـــــــــي وادي 
حــويــرة يصنف كمنجم فــوق االرض ويستخدم 
فـــي االســـتـــخـــراج نــــوع مـــن الــتــكــنــلــوجــيــا الــمــســمــى 
وهــي   )HIGHWALL OR AUGER MINE(

تعتبر الطريقة المثلى لالستخراج.

 

مشكلتنا في اليمن

الطبقات الفحمية �   
يمكن استخراجها 
للحرق وتوليد الكهرباء، 
ألنها مصدر لتوليد البترول

واخيرا ما تم استعراضه في هذه المقالة ماهو 
اال نموذج مبسط من عدة نماذج من المشاريع 
الوطنية التي تحتاج الــى درايــة ودراســـة عميقة 
واهـــتـــمـــام بـــالـــغ، فـــالـــثـــروات والـــعـــقـــول مــتــواجــدة 
فــــي بــــالدنــــا ولـــكـــن مــشــكــلــتــنــا انـــنـــا نـــحـــب كــــل شـــيء 
ــــر فــــــــي تــــصــــنــــيــــع خــــامــــاتــــنــــا  ــــكـ ــــفـ يـــــأتـــــيـــــنـــــا جــــــــاهــــــــزا وال نـ
الـــــــمـــــــتـــــــراكـــــــمـــــــة فـــــــــــي الـــــــــجـــــــــبـــــــــال والــــــــــــــــوديــــــــــــــــان وتــــــحــــــت 
االرض وفـــــــي الــــبــــحــــار أصـــبـــحـــنـــا مـــــتـــــعـــــودون نــبــيــع 
كـــــل شـــــي خـــــــام غــــيــــر مــــصــــنــــع، بـــــــدال مـــــن الــتــصــنــيــع 
داخـــــــــل الـــــوطـــــن والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة 
ــــا لــلــفــخــر عــنــدمــا  ــــيـــــة... ويــ ــــافـ وتـــشـــغـــيـــل عـــمـــالـــة اضـ
نعبئ منتوجاتنا بأكياس تكتب عليها صنع في 

اليمن! 

الباحثون عن الفحم

فيما يلي اسماء الباحثين الجيولوجيين افراداً 
وشـــركـــات عــالــمــيــة الــتــي لــهــا صــلــة بـــدراســـة فحم 

حضرموت:

 BEEBY THOMPSON AND JOHN*
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 ,Pakistan( and Chines company(
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قــــام وزيـــــر الــنــفــط واملــــعــــادن الـــدكـــتـــور ســعــيــد الــشــمــايس 
بمعية محافظ حضرموت مبخوت بن مايض بافتتاح 
التوسعة الخزنية للمشتقات النفطية يف 4 سبتمر ، 
بمنشآت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت 

بميناء املكال. 
وخــــالل افــتــتــاح املـــشـــروع الــــذي يـــأيت بــرعــايــة كــريــمــة من 
رئيس مجلس القيادة الرئايس الدكتور رشاد العليمي 
تــفــقــد الـــوزيـــر الــخــزانــات الــنــفــطــيــة الــجــديــدة والــتــي تبلغ 
ســعــتــهــا 23000ألــــــــــــف طــــن مــــوزعــــة عــــىل خــــزانــــني األول 
ــــــاين بـــســـعـــة 18000طــــــــــــــن وتــــــأيت  ــثـ ــ ــ بـــســـعـــة 5000طـــــــــــــن والـ
ــــار زيـــــــادة املــــخــــزون الــنــفــطــي ملــحــافــظــة حــضــرمــوت  يف إطــ

واملحافظات املجاورة بنسبة تتجاوز %50         
ويـــــأيت املــــشــــروع ضــمــن مــســاعــي شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة 
الســـتـــحـــداث نـــظـــام يــكــفــل حــمــايــة املــنــتــجــات الــبــرولــيــة، 
وتأمني احتياجات الجهات املهمة والحيوية يف أوقات 
األزمــــــــــــات والـــــــــطـــــــــوارئ، لــــرتــــفــــع عـــــــدد خــــــزانــــــات الـــــوقـــــود 
التابعة لشركة النفط بساحل حضرموت  االجمالية 

اىل 10 خزانات، بسعة اجمالية تبلغ 63 ألف طن.
وأكـــد الــوزيــر أن هــذا املــشــروع سيشكل نقلة نوعية يف 
إطــــار اســـتـــقـــرار الـــســـوق املــحــلــيــة مـــن املــشــتــقــات النفطية 
ــــيــــــجــــــي، مـــشـــرا  ــــيـــــعـــــزز مــــــن ارتـــــــفـــــــاع الــــــخــــــزن االســــــراتــ وسـ
إىل أن هـــنـــاك تــوجــهــا لــــلــــوزارة إلنـــشـــاء خــــزانــــات نفطية 
بــــمــــحــــافــــظــــة  مـــــــديـــــــنـــــــة ســـــــيـــــــئـــــــون  مـــــــــــــرة يف  جــــــــــديــــــــــدة ألول 
حضرموت بسعة 20000 طن، داعيا القطاع الخاص 
لالستثمار يف هذا املجال خاصة وأن موقع حضرموت 
عــــــىل الــــبــــحــــر الــــــعــــــريب يـــمـــثـــل نـــقـــطـــة اســــراتــــيــــجــــيــــة يــمــكــن 
أن تــصــبــح مــحــطــة عـــبـــور لـــلـــخـــزن الــنــفــطــي يف املــســتــقــبــل 
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اطلع وزير النفط واملعادن د. سعيدالشمايس ومحافظ حضرموت األستاذ مبخوت 
مبارك بن مايض ومعهما نائب وزيــر الصناعة والتجارة سالم الــوايل، واألمــني العام 
لــلــمــجــلــس املـــحـــي بـــحـــضـــرمـــوت صـــالـــح الـــعـــمـــقـــي، 4 ســبــتــمــر ،بـــمـــيـــنـــاء املــــكــــال، عــــىل ســر 
الــعــمــل بــمــشــروع مــصــنــع الـــريـــادة لــصــوامــع الـــغـــالل ومــطــاحــن الــدقــيــق، الــتــابــع لشركة 

مسّلم التجارية.
واستمع الوزير من رئيس مجلس إدارة املصنع الشيخ أبوبكر عبداهلل عقيل مسلم، 
ومدير املصنع املهندس احسان واصف، اىل مكونات املشروع البالغ نسبة انجازه 85 

%، واملتوقع افتتاحه رسميًا وبدء اإلنتاج فيه مطلع العام القادم.
ويهدف املشروع إىل تأمني احتياجات املجتمع من الغذاء، واملساهمة يف رفع املخزون 
االســراتــيــجــي لــأمــن الـــغـــذايئ لــحــضــرمــوت واملــحــافــظــات املـــجـــاورة، وخــلــق فـــرص عمل 
للشباب، ورفد السوق املحي بمادة القمح لتعزيز توفر مادة القمح عىل مدار السنة.
وجرى اعتماد خطي تعبئة للمصنع بإجمايل 100 طن بالساعة، "2000 كيس عبوة 
50 كجم بالساعة" قابل للتوسعة، وبناء نظام تفريغ ونقل للحبوب من الباخرة اىل 

الصوامع بطول اجمايل 620 مر بقدرة تفريغية 300 طن بالساعة. 
وأشــاد الــوزيــر باملصنع الــذي يعد أكــر مخزن للحبوب يف حضرموت، مــزودا بأحدث 
أجهزة املراقبة للحفاظ عىل املنتج، وتم تزويده بنظام التشغيل االوتوماتييك للتريد، 

ورفده بأجهزة مختر حديثة ملتابعة أعمال الفحوصات للقمح بشكل دوري.

الشماسي وبن ماضي يفتتحان مشروع توسعة 
خزانات المشتقات النفطية وإنارة شوارع المكال

الشماسي وبن ماضي يتفقدان مشروع 
مصنع الريادة لصوامع الغالل بالمكال

القريب .   
عــىل صعيد آخــر قــام الــوزيــر الشمايس بمعية محافظ 
حــضــرمــوت مــبــخــوت بـــن مـــايض بــوضــع حــجــر األســـاس 
لـــلـــمـــرحـــلـــة األوىل ملــــــشــــــروع إنـــــــــــارة شـــــــــــوارع مــــديــــنــــة املـــكـــال 
بالطاقة البديلة والــذي يأيت بتمويل من شركة النفط 

اليمنية فرع ساحل حضرموت.  
وخالل التدشني أكد الوزير الشمايس أهمية املساهمة 
الــــنــــفــــط  ــــا وحــــــــــــــــدات وزارة  ــــهــ بــ تـــــــقـــــــوم  الـــــــتـــــــي  املــــجــــتــــمــــعــــيــــة 
واملـــــــعـــــــادن، مـــــؤكـــــدا أن تـــحـــســـني املـــــــدن وتــــطــــويــــرهــــا يــعــد 
مـــن األولــــويــــات الــتــي تــعــمــل عــلــيــهــا الـــــــوزارة، مــشــرا اىل 
أن الــوصــول إىل كافة املــدن واالريــــاف تعتر مهمة من 

املهام والواجبات التي يسعى الجميع لتحقيقها.
ويــــنــــفــــذ املـــــــشـــــــروع عــــــىل مـــــــراحـــــــل، تــــشــــمــــل  األوىل إنــــــــارة 
ــــة غـــــــربـــــــًا حـــتـــى  ــلــ ــ ــــــدة مــــــــن حــ ــتـ ــ ــ ــــمـ ــ ــــة املـــــــكـــــــال املـ ــنــ ــ ــــديــ شــــــــــــــــوارع مــ
ــــارة مـــا تبقى  الــــريــــان شـــرقـــًا، وتــشــمــل املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة إنــ

مــن شــــوارع مـــدن املــكــال وشــحــر وغــيــل بـــاوزيـــر والشحر 
والــــــــحــــــــامــــــــي والــــــــــديــــــــــس الــــــشــــــرقــــــيــــــة إمـــــــــــتـــــــــــدادًا إىل الـــــــريـــــــدة 
الــشــرقــيــة، ويــتــضــمــن املـــشـــروع تــركــيــب إشـــــارات ضوئية 
مـــــروريـــــة يف الـــتـــقـــاطـــعـــات املـــهـــمـــة لــتــنــظــيــم حــــركــــة الــســر 

والحد من الحوادث.
وأشــاد الوزير بالدور املجتمعي لشركة النفط اليمنية 
فـــــرع ســــاحــــل حـــضـــرمـــوت يف كــــافــــة املـــــجـــــاالت وتـــحـــديـــدا 
يف هــذا املــشــروع الحيوي املــهــم الـــذي سيزيد مــن نسبة 
األمــــــــان لـــــدى املــــواطــــنــــني خـــــالل قـــيـــادتـــهـــم لـــلـــمـــركـــبـــات يف 

شوارع مدينة املكال.
حـــضـــر حـــفـــل االفــــتــــتــــاح والــــتــــدشــــني ســـالـــم الـــــــــوايل  نــائــب 
وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة وطــــارق الــولــيــدي املــديــر الــعــام 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة وعــــدد مـــن املــســؤلــني 

يف املحافظة.
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 تــرأس وزيــر النفط واملعادن الدكتور سعيد الشمايس 
اجتماًعا بمدينة املكال، يف 5 سبتمر ،ضم املدير العام 
لــهــيــئــة املـــســـاحـــة الــجــيــولــوجــيــة والـــــــــرثوات املـــعـــدنـــيـــة فـــرع 
حـــــضـــــرمـــــوت املـــــهـــــنـــــدس صــــــــالح احـــــمـــــد بـــــابـــــحـــــر، واملـــــديـــــر 
ــــام لـــهـــيـــئـــة اســــتــــكــــشــــاف وانــــــتــــــاج الــــنــــفــــط بـــحـــضـــرمـــوت  ــــعــ الــ
املهندس أسامة باشراحيل، واملدير العام ملنشأة بروم 

للغاز عز الدين الكسادي.
وخالل االجتماع اطلع الوزير الشمايس عىل سر عمل 
الــهــيــئــتــني واملـــنـــشـــآت الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــنـــفـــط واملــــعــــادن، 
وخـــطـــطـــهـــا يف عـــمـــلـــيـــة االســــتــــغــــالل والــــــرويــــــج لـــلـــمـــعـــادن 
والــخــامــات الجيولوجية، وكــذا االستكشاف النفطي، 
ومـــــــدى تــــأمــــني حــــاجــــة الــــســــوق املـــحـــلـــيـــة مــــن مـــــــادة الـــغـــاز 

املنزيل.
وتـــــــــــطـــــــــــرق الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء إىل أهــــــــمــــــــيــــــــة عــــــــقــــــــد لـــــــــــــقـــــــــــــاءات دوريـــــــــــــــة 
ــــنـــــشـــــآت واملــــكــــاتــــب  مــــشــــركــــة، تــــضــــم فـــــــــروع الــــهــــيــــئــــات واملـ
الــتــابــعــة لـــلـــوزارة، لــتــعــزيــز عــمــي التنسيق والــتــعــاون يف 
املجاالت املشركة، وتوحيد الجهود لالرتقاء بمستوى 
األداء، لتعزيز إيــرادات الدولة وانعكاسها عىل تعزيز 

االستقرار االقتصادي.
وأكـــد وزيـــر النفط عــىل أهمية مضاعفة الــجــهــود خالل 
الــــــــفــــــــرة الــــــــقــــــــادمــــــــة، واســـــــتـــــــغـــــــالل املـــــــســـــــاحـــــــات والـــــــــــــــرثوات 
والـــــخـــــامـــــات املـــــتـــــواجـــــدة يف نـــــطـــــاق عــــمــــل الـــهـــيـــئـــتـــني، مــن 

ــــاريــــــع االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة الــــنــــفــــطــــيــــة  ــــمــــــشــ ــــلــ خــــــــــــالل الــــــــــرويــــــــــج لــ
والجيولوجية واملــعــدنــيــة، وجــلــب رؤوس األمـــوال من 

الخارج إلقامة مشاريعهم داخل الوطن.
وأبــــدى الـــوزيـــر الــشــمــايس اســتــعــداد قــيــادة وزارة النفط 
واملعادن لتقديم كافة التسهيالت وتذليل الصعوبات 
ــــــب الــــتــــابــــعــــة  ـــــاتـ ــــكــ ــ ــــــآت واملـ ــــــشـ ــنـ ــ ــ أمــــــــــــام جــــمــــيــــع الـــــهـــــيـــــئـــــات واملـ
لـــــلـــــوزارة، بــمــا يــمــكــنــهــا مـــن الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــا ومــهــامــهــا 
عىل أكمل وجه، مجدًدا حرص الوزارة ودعمها لكافة 
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 وضــــــع وزيـــــــر الـــنـــفـــط واملــــــعــــــادن د. ســـعـــيـــد ســـلـــيـــمـــان الــــشــــمــــايس، ومــــحــــافــــظ حـــضـــرمـــوت 
األســتــاذ مبخوت مــبــارك بــن مـــايض، بمدينة سيئون، يف 10 سبتمر، حجر األســاس 

ملشاريع تخدم زيادة الخزن االسراتيجي للمشتقات النفطية ودعم التنمية.
حيث وضع الوزير واملحافظ حجر األساس ملشروع الخزن االسراتيجي لشركة النفط 
بــوادي حضرموت، بإنشاء خزانني سعة 20 ألف طن، تمثل املرحلة األوىل العتماد 
خزن اسراتيجي للوقود ملديريات الوادي والصحراء. وحجر األساس ملشروع توسعة 
الخزن بوحدة وقود الطران بمطار سيئون الدويل، تستوعب أكرث من  500 ألف لر 
ملواكبة التطورات وحركة النشاط ملطار سيئون الدويل. وحجر األساس ملشروع انشاء 
مركز للتدريب والتأهيل واسراحة بفرع شركة النفط بالوادي والصحراء لالهتمام 

بالعنصر البشري للشركة.
وأعـــلـــن الـــوزيـــر اعــتــمــاد وزارة الــنــفــط مــبــلــغ 600 ألـــف دوالر لــدعــم مــشــاريــع الــتــنــمــيــة يف 

املــديــريــات املحيطة بــشــركــات الــنــفــط الــعــامــلــة يف الـــــوادي. مــشــيــدا بتنفيذ شــركــة النفط 
بــالــوادي ملشاريع تستهدف مواكبة التطور والتوسع يف وادي حضرموت، من خالل 
مشاريع  للخزن االسراتيجي، وتوسعة وحدة وقود الطران،ودعم الوزارة ملشاريع 
الـــتـــنـــمـــيـــة يف مــــديــــريــــات الـــــــــــوادي، وإقـــــامـــــة مــــركــــز لـــلـــتـــدريـــب يف ســــيــــاق االهــــتــــمــــام بـــالـــكـــادر 

البشري لطاقم الشركة.
بــــــدوره أكــــد مــحــافــظ حـــضـــرمـــوت أهــمــيــة هــــذه املـــشـــاريـــع يف دعــــم الــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة يف 
الـــوادي ومواكبة الــتــطــورات وحــركــة املــطــار، واعتماد خــزن اسراتيجي كــنــواة ملشاريع 

تطويرية وتوسعة الخزن مستقباًل.
رافق الوزير واملحافظ عضو مجلس النواب صالح العامري، ووكيل املحافظة سالم 
بن شرمان ومستشار وزير النفط جمعان ساملني بارباع ومدير األمن والشرطة بوادي 
حـــضـــرمـــوت عــمــيــد ركــــن عـــبـــداهلل بـــن حــبــيــش الــصــيــعــري ومـــــــدراء عـــمـــوم شـــركـــة الــنــفــط 
بــــــوادي وســـاحـــل حـــضـــرمـــوت جـــابـــر بــلــعــبــيــد، ود.خــــالــــد الـــعـــكـــري، ومـــديـــر عــــام مــديــريــة 

سيئون محمد العامري.

.. ويطلع على نشاط هيئتي الجيولوجيا واستكشاف 
وانتاج النفط بحضرموت ومنشأة بروم للغاز

وزير النفط ومحافظ 
حضرموت يضعان 

حجر األساس 
لمشاريع الخزن 

االستراتيجي ودعم 
التنمية بسيئون

ــــارات مـــــن خـــــــالل تــــقــــديــــم الـــتـــســـهـــيـــالت لـــكـــافـــة  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
املستثمرين، بما يضمن إنجاح مشاريعهم التي تعود 

بالنفع عىل البالد.
مــــن جـــانـــبـــهـــم أبــــــدى الــــحــــاضــــرون اســـتـــعـــدادهـــم لــتــنــفــيــذ 
ــــهــــــات الـــــــــــصـــــــــــادرة مــــــــن قــــــــيــــــــادة الـــــــــــــــــــوزارة،  ــيــ ــ ــتــــــوجــ ــ كـــــــافـــــــة الــ
والــــعــــمــــل عــــىل مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود لــــالرتــــقــــاء بــمــســتــوى 
ــًيــــا مـــــع تــــوجــــيــــهــــات مـــــعـــــايل وزيـــــــــر الـــنـــفـــط  األداء، تــــمــــاشــ

بشأن الدفع باملشاريع االستثمارية.
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اطـــلـــع وزيـــــر الــنــفــط واملــــعــــادن الـــدكـــتـــور ســعــيــد ســلــيــمــان 
الشمايس عىل الرتيبات الجارية لبدء مشروع زيــادة 
السعة التخزينية يف املوقع الجديد لبناء الخزانات يف 
مــنــشــأة غــــاز بــــــروم، لــســد حـــاجـــة مــحــافــظــة حــضــرمــوت 

وزير النفط يطلع على مشروع زيادة 
السعة التخزينية لمنشأة غاز بروم

وزير النفط يضع حجر االساس لمشروع 
تحديث منشأة الغاز ويفتتح مشروع 

تأهيل المساكب النفطية بعدن

وتوفر احتياطي للمحافظة من الغاز املنزيل.
وأوضح وزير النفط واملعادن يف 7سبتمر، أن مشروع 
الخزن الجديد يتضمن بناء أربعة خزانات بسعة 400 
طـــــن، ســـيـــضـــاف إىل الـــســـعـــة الـــتـــخـــزيـــنـــة الـــســـابـــقـــة والـــتـــي 
تــصــل إىل 152 طــن لــرتــفــع مــعــه إجــمــايل إنــتــاج املــنــشــأة 
إىل 552 طن من الغاز املسال، األمــر الــذي سينعكس 
بشكل إيجايب يف توفر مخزون اسراتيجي للمحافظة 

ــــمــــــر2022: وضــــــع وزيــــــــر الـــنـــفـــط واملــــــعــــــادن الــــدكــــتــــور ســعــيــد  ــــوفــ عــــــــدن- 24 نــ
الشمايس، ومعه امني املجلس املحي بمحافظة عدن بدر معاون واملدير 
الــــعــــام الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة الــــغــــاز مــحــســن وهـــيـــط واملــــديــــر الــــعــــام الــتــنــفــيــذي 
لشركة النفط املهندس طــارق الوليدي، حجر االســاس ملشروع تحديث 
وتأهيل محطة منشأة الــغــاز، وافتتح مشروع تأهيل مساكب املشقات 

النفطية بمنشأة الريقة. 

واكـــــــد الـــــوزيـــــر أن الــــــــــــوزارة مـــمـــثـــلـــة بـــشـــركـــتـــي الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز تــــــويل اهـــتـــمـــامـــا 
كــبــرا بــتــطــويــر وتــحــســني مــنــشــأتــهــا الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة ومــواكــبــتــهــا بــأحــدث 
االنظمة، خاصة املتعلقة بمجال السالمة واالطــفــاء، كما تحرص عىل 
بـــنـــاء قـــــــدرات كـــــوادرهـــــا يف كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع االنـــظـــمـــة الـــحـــديـــثـــة بــهــدف 

تحسني جودة األداء واالنتاج. 
واشــار الــوزيــر إىل حــرص الحكومة عىل تنفيذ وتأهيل املشاريع الخدمية 
السيما الــخــاصــة بالنفط والــغــاز ملــواكــبــة االحــتــيــاجــات االســاســيــة املرتبطة 
بــحــيــاة املــواطــنــني الــيــومــيــة وتــعــزيــز الــوضــع الــتــمــويــنــي للمشتقات النفطية 

والغاز املنزيل باألسواق. 
كــمــا تــفــقــد قــســم الــســالمــة املــهــنــيــة واملــخــتــر بــمــنــشــأة الــريــقــة واســتــمــع من 
املـــهـــنـــدســـني والـــفـــنـــيـــني الـــعـــامـــلـــني يف الـــقـــســـم اىل شـــــرح حـــــول ســــر الــعــمــل 
ومــســتــوى األداء والــصــعــوبــات واملــعــالــجــات املــقــرحــة ومــا تــم رفــد القسم 

به من جهازين متخصصني يف قياس نسبة ماديت الكروسني والديزل. 
وأشــــــــاد الـــــوزيـــــر بـــالـــجـــهـــود املــــبــــذولــــة مــــن كــــــــوادر شـــركـــتـــي الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز يف 
تــنــفــيــذ هـــذه املــشــاريــع الــتــي تــعــتــر مـــن املــشــاريــع الــهــامــة لــلــوزارة...مــوضــحــًا 
بــان املــشــاريــع تــأيت بــالــزامــن مــع االحــتــفــاالت الوطنية بــذكــرى الــــــ 55 لعيد 

الجالء .
حضر وضع حجر األساس مدير عام مكتب الوزير حسن الجنيد ومدير 
عام شركة النفط فرع عدن الدكتور صالح الجريري ومدير مكتب الغاز 

فرع عدن نضال بن هامل ومدير منشأة الغاز مراد شيخ

ــــنــــــزيل، مـــشـــددا  ــــاز املــ ــــأمـــــني حــــاجــــة املــــواطــــنــــني مـــــن الـــــغـ وتـ
عــــىل ســـرعـــة الــــبــــدء بــالــتــنــفــيــذ بــحــســب املــــواصــــفــــات الــتــي 
أقرها املشروع ومناقصته واالهتمام بنظام األمــان يف 

الخزانات الجديدة ويف املنشأة بشكل عام.
ــــنـــــشـــــأة بـــــــــــروم لـــلـــغـــاز  ــــر إدارة مـ ــــديــ ــــبـــــه أوضـــــــــــح مــ ــــانـ مـــــــن جـ
املــنــزيل عــزالــديــن الــكــســادي أن مناقصة املــشــروع رست 
ـــتــــكــــشــــاف  عــــــىل شـــــركـــــة صـــــافـــــر لـــعـــمـــلـــيـــات اإلنـــــــتـــــــاج واالسـ
ــــتـــــي ســـتـــقـــوم بــعــمــلــيــة نـــقـــل الـــــخـــــزانـــــات، مـــــؤكـــــدا بـــأن  والـ
املـــشـــروع ســيــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة لــلــمــنــشــأة ويف تــوفــرهــا 
للغاز املــنــزيل وســد حــاجــة املــواطــنــني مــنــه، الفــتــا إىل أن 
هــنــاك تــرتــيــبــات تــجــري مــن أجـــل ربـــط األنــبــوب البحري 
وتجهيزه الستقبال اي باخرة غاز مسال وتفريغها يف 
الـــخـــزانـــات، إىل جــانــب عــمــلــيــات الــصــيــانــة ملــنــصــة تعبئة 

الغاز الحالية وخط سر االسطوانات.
وطـــــــــــــــاف الـــــــــــوزيـــــــــــر الـــــــشـــــــمـــــــايس بــــــرفــــــقــــــة وكــــــــيــــــــل مــــحــــافــــظــــة 
ـــارزيـــــق  ــــنـــــدس امــــــــني بــ ــــلـــــشـــــؤون الــــفــــنــــيــــة املـــــهـ حـــــضـــــرمـــــوت لـ
ومـــديـــر عــــام شــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة فــــرع املــكــال الــدكــتــور 
خــالــد الــعــكــري بــعــدد مــن مــواقــع املــنــشــأة، واســتــمــعــوا 
مــــــن مـــــديـــــرهـــــا إىل شــــــــرح مــــفــــصــــل حــــــــول آلــــــيــــــات الـــعـــمـــل 
بــهــا والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا والــخــطــط املستقبلية 
الــــهــــادفــــة لـــتـــوســـيـــع إنـــتـــاجـــهـــا وتــــطــــويــــر عـــمـــلـــهـــا وتــســحــني 

ظروف العاملني فيها.
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نشــاط  يلخــص  موجــز  تقريــر  عــىل  )النفــط(  مجلــة  حصلــت 
الشــركة اليمنيــة للغــاز خــالل الربــع األول مــن العــام 2021 ومــا 
تــم انجــازه يف الجانــب التجــاري، واملــايل، واإلداري، والفنــي، 
والجانــب اإلجــرايئ والقانــوين، والجانــب التقنــي، ومــا يتعلــق 
نشــاطات  مجملهــا  يف  وهــي  الغــاز،  بمــادة  الســوق  بتمويــن 
يف  املتخصصــة  االدارات  مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  انجازهــا  تــم 
الشأن التجاري واملايل واإلداري والفني والقانوين والعالقات 
التــي  املنشــآت  ومتابعــة  املعلومــات  نظــم  ومشــروع  العامــة 
ووفقــا  بكفــاءة  عملهــا  بــأداء  الشــركة  قيــام  اىل  جميعهــا  أدت 

الدولــة.. مؤسســات  لعمــل  املنظمــة  واللوائــح  للقوانــن 

تعميمــا  الســطور  هــذه  يف  التقريــر  تنشــره  )النفــط(  مجلــة 
املصــدر: مــن  ورد  وكمــا  للفائــدة، 

الشركة اليمنية للغاز 
خالل الربع األول لعام 2021

م. عبدالفتاح شمسان
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أواًل :- النشاط التجاري:
كميــة  بتســويق   2021 املــايل  العــام  مــن  األول  الربــع  خــالل  الشــركة  قامــت 
قدرهــا مائــه وثمانيــة وســبعون الفــا وســتمائة وســبعة وســبعون طنــا واثنــان 
واربعــون كيلــو جرامــا )178,67742 طنــا( مــن مــادة الغــاز املنــزيل املنتجــة مــن 
حفــل صافــر، باملقارنــة مــع مــا تــم إنتاجــه وتســويقه خــالل نفــس الفــرة مــن 

اى  املنــزيل،  الغــاز  مــن  طنــًا   184,706 بنحــو  تقــدر  والتــي   2020 املــايل  العــام 
بنقص قدره ) 6028.58( طنًا، ويرجع أسباب النقص اىل الصيانات املتكررة 
يف صافــر، حيــث تــم توزيــع الكميــات املبينــة عــىل كل محافظــات الجمهوريــة 
اليمنيــة وفقــًا للكثافــة الســكانية يف كل محافظــه كمــا هــو موضــح بالجــدول 

التــايل:

الكمية املنتجة من الغاز املنزيل عن الربع األول من عام 2021 )بالطن(:

الشهر/ العام
الكمية املنتجة 

)طن(
الشهر/ العام

الكمية املنتجة 
)طن(

الفارق 
بالنقص طن

)1598,8(63533.040يناير  2020م61,934,24يناير 2021م

)3553,28(59186,08فراير 2020م55,632.8فراير 2021م

)876,5(61986.880مارس 2020م61.110.38مارس 2021م

184,7066028.58االجمايل178,677.42االجمايل 

كمــا تــم تحصيــل قيمــة هــذه املبيعــات مقدمــا وبمبلــغ إجمــايل قــدره )ثالثــون 
وعشــرون  وثمانيــة  وخمســمائة  مليونــًا  وثمانــون  وتســعة  وســتمائة  مليــارًا 
 30,689,528,618.8( فلــس(  وثمانيــة  ريــاال  عشــر  وثمانيــة  وســتمائة  ألفــًا 
ريــااًل(، وفقــًا للنظــام التجــاري للشــركة ، مقابــل مــا تــم تحصيلــه وهــو مبلــغ 

)24,144,768,321( ريــاال عــن نفــس الفــرة مــن العــام املــايض 2020، وبزيــادة 
قدرهــا )6,544,760,297.8 ( ریاال، وبنســبة زيــادة تقــدر بنحــو %27 ، كمــا 

التــايل: الجــدول  يوضــح 

الكمية املباعة من الغاز املنزيل خالل الربع األول من عام 2021:

الشهر/ العام
قيمة املبيعات 

«ريال»
الشهر/ العام

قيمة املبيعات 
«ريال»

الفارق

)208,995,136.2(8,305,038.989يناير  2020م8,096,043,852,8يناير 2021م

7,736,804,3782,506,272,590فراير 2020م10,243,076,968فراير 2021م

8,102,924.9544,247,482,844مارس 2020م12,350,407,79مارس 2021م

24,144,768,3216.544,760,297.8االجمايل 30,689,528,618.8االجمايل

املبيعــات  قيمــة  أجمــايل  زيــادة  يف  الســبب  ويرجــع   *
بالرغــم مــن نقــص الكميــات املنتجــة نظــرًا لزيــادة ســعر 
الزيــادة  كانــت  حيــث  صافــر،  مــن  االســطوانة  بيــع 
ريــاال   2350 اىل  الواحــدة  لأســطوانة  ريــااًل   1,520 مــن 
لأســطوانة الواحــدة وذلــك بموجــب املحضــر املعمــد مــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء يف 2021/2/2 والــذي تــم العمــل 

.2021/2/8 تاريــخ  مــن  ابتــداًء  بموجبــه 
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YGC
النشاط المالي :

وقــدره  مبلغــا   2021 املــايل  العــام  مــن  األول  الربــع  خــالل  اإليــرادات  بلغــت 
: التــايل  بالجــدول  موضــح  هــو  كمــا  ريــاال،   )30,689,528,618,8(

الشهر/ العام
اجمايل اإليرادات الشهرية للربع 

األول 2021م )ريال(

8,096,043,852,8يناير 2020م

10,243,076,968فراير 2020م

12,350,407,798مارس 2020م

30,689,528,618.8االجمايل

 2021 املــايل  العــام  مــن  األول  للربــع  املصروفــات  أو  النفقــات  بلغــت  كمــا   -
مبلغــا وقــدره )126,982,344,339.76( ريــااًل، متضمنــه قيمــة الغــاز املشــرى 
الشــركة  تقــوم  ريــاال(.   23,668,392,027.34( قيمتــه  والبالــغ  الحكومــة  مــن 
املــايل  والنظــام  النافــذة  للقوانــني  وفقــًا  والصــرف  اإليــراد  عمليــات  كل  بقيــد 
للموازنــة  ووفقــا  الشــركة  املعتمــدة يف  املســتندية  للــدورة  ووفقــًا  واملحاســبي 
املعتمــدة للعــام املــايل 2021 والتــي تــم اعدادهــا وفقــًا للتوجيهــات الحكوميــة 

 .2014 املــايل  العــام  عــىل موازنــة  باإلعتمــاد 
تقــوم الشــركة بالشــراء عــر لجــان املناقصــات املختصــة واملشــكلة مــن قيــادة 
الشــركة وفقــا لقانــون املناقصــات رقــم )23( لســنة 2007 والئحتــه التنفيذيــة. 
قامــت الشــركة باحتســاب حصــة الحكومــة وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
املحضــر  وبحســب   ،2021/2/7 وحتــى   2021/1/1 مــن  2019م  الســنة   )39(
2021/2/8م  تاريــخ  مــن  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  االخ  معــايل  مــن  املعمــد 
وحتــى 2021/3/31 ، وتــم تحويلهــا أواًل بــأول لحســاب )وزارة املاليــة- حصــة 

األول-  الفصــل  الثالــث-  )البــاب  مــارب  املركــزي  البنــك  لــدى  الحكومــة( 
بلــغ  حيــث  املاليــة،  وزارة  تعليمــات  بحســب  الرابــع(  النــوع  الرابــع-  البنــد 
تــم توريــده لحصــة الحكومــة خــالل الربــع األول مــن العــام املــايل 2021  مــا 
مبلغــا وقــدره )24,229,777,893.16( ريــاال فقــط ، وموضــح تفاصيــل ذلــك 

التــايل: بالجــدول 

الشهر / العام 
حصة الحكومة من 
مبيعات الغاز )ريال(

6,357,098,854.24يناير 2021م

8,096,464,110.63فراير 2021

9.776,214,92.41مارس 202

24.229.777,893.16االجمايل

مجلــس  قــرار  بموجــب  صافــر  شــركة  مخصــص  بدفــع  الشــركة  قامــت   -
الــوزراء رقــم )39( لســنة 2019م واملحضــر املعمــد مــن رئيــس الــوزراء بتاريــخ 
2021/2/2 خالل الربع األول من عام 2021، بمبلغ 2,926,964,846 رياال.
 تقــوم الشــركة بدفــع رواتــب ومســتحقات موظفــي املؤسســة العامــة للنفــط 
والغــاز، حيــث بلــغ إجمــايل مــا تــم صرفــة خــالل الربــع األول مــن العــام املــايل 
وزيــر  توجيهــات  بحســب  وذلــك  ريــاال(   85,947,591( وقــدره  مبلغــا   2021

النفــط واملعــادن ويتــم قيدهــا كمديونيــة عــىل املؤسســة.
- بلغ اجمايل املبالغ املحصلة واملودعة اىل البنك املركزي مارب خالل الربع 
األول مــن عــام 2021م مبلــغ )32,733,660,737.87 ( ريــال وهــي عبــارة عــن 
مبالــغ تــم توريدهــا مقدمــا لقيمــة الغــاز بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

)36( لســنة 2016.. وكمــا هــي موضحــة بالجــدول التــايل :

مارس 2021مفرباير 2021ميناير 2021منوع االيراد
االجمايل

3,177,256,3564,288,680,0005,487,163,12012,953,099,476توريد عمالء القطاع الخاص

969,854,265.091,169,091,80013,428,792,181.563,483,717,076.65توريد منشئات الشركه

توريد عمالء نظام حمولة 
3,754,100,0005,890,886,135.226,566,358,05016,211,344,185.22الشركة

30,000,00025,000,00030,500,00085,500,000غرامة مخالفة املقطورات

7.931.210.621.0911,373,657,935.2213,428,792,181.5632,733,660,737.87االجمايل
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ثالثا: الجانب اإلداري:

· الشــركة 	 ملوظفــي  الرواتــب  كشــوفات  بإصــدار  الشــركة  قامــت 
وإعــداد كافــة املســتحقات للموظفــني يف كل مناطــق الجمهوريــة 
للتوجيهــات  ووفقــا  بالدنــا  يف  النافــذة  للقوانــني  وفقــا  اليمنيــة 
الحكومية باعتماد کشــف راتب ديســمر 2014م كأســاس لصرف 
تــم صــرف رواتــب  رواتــب موظفــي الجهــاز اإلداري للدولــة .حيــث 
املوظفــني وارســالها لهــم عــر البنــوك والصرافــني وتســليمها لهــم 
وفقــا للتوجيهــات الحكوميــة بهــذا الخصــوص الصــادرة مــن وزارة 

والصرافــني.  البنــوك  عــر  لهــم  وتســليمها  النفــط 

· قامت الشركة بتوقيع عقود مع مستشفيات متخصصة لضمان 	
وضــع معيــي وصحــي مســتقر لكافــة موظفــي ومنتســبي الشــركة 
املســتحقات  وكافــة  واملســاعدات  الفحوصــات  قيمــة  وصــرف 

املعتمــدة. الطبيــة  الرعايــة  األخــرى بحســب الئحــة 

· ونرثيــات 	 مكافــآت  مــن  األخــرى  املســتحقات  بأعــداد  القيــام 
واضــايف  ســفر  وبــدل  وعهــد  وســلف  ومســاعدات  ومواصــالت 
للموظفــني وكــذا موظفــي االجــر اليومــي والغــاز وعمــل التســويات 
الناظمــة والتــي منهــا  القوانــني واللوائــح  الســنوية وفــق  والعــالوة 
قانــون الخدمــة املدنيــة رقــم )19( لســنة 1991م والئحتــه التنفيذيــة 

.

· العامــة 	 اليمنيــة  املؤسســة  موظفــي  رواتــب  بدفــع  الشــركة  قامــت 
النفــط  وزارة  مــن  الصــادرة  التوجيهــات  وبموجــب  والغــاز  للنفــط 

والصرافــني. البنــوك  عــر  لهــم  وتســليمها 

· القيــام بإصــدار كافــة القــرارات واللوائــح االداريــة وقــرارات تشــكيل 	
اللجــان املختصــة وفــق القوانــني واللوائــح النافــذة. 

· مــن 	 الصــادرة  الفتــوى  بموجــب  العمــل  طبيعــة  بتنفيــذ  القيــام 
.2021/1/1 مــن  اعتبــارا  والتأمينــات  املدنيــة  الخدمــة 

رابعا: الجانب الفني:
وتشــغيل  اســتيعاب  يف  الشــركة  تواجــه  التــي  الصعوبــات  مــن  الرغــم  عــىل   
والتــي  و2016   2015 عامــي  خــالل  اســترادها  تــم  التــي  الغــاز  مقطــورات 
بلغــت مــا يقــرب مــن ســتة االف مقطــورة نقــل غــاز مرخصــة ومســجلة والتــي 
مــن  فاقــم  الــذي  األمــر  رديئــة،  وبمواصفــات  عــدة  بلــدان  مــن  اســترادها  تــم 
مخاطرهــا عــىل جميــع مرافــق الحيــاة العامــة ومنشــآت الغــاز يف صافــر بصــورة 
خاصــة، وتجــاه ذلــك بذلــت الشــركة جهــودًا مضنيــة يف مواجهــة تلــك املخاطــر 
والتشــديد  الوقائيــة  اإلجــراءات  مــن  حزمــة  تنفيــذ  أثرهــا، وتــم  مــن  والتقليــل 
شــهادات  اصــدار  خــالل  مــن  املقطــورات  لتلــك  الفنــي  الفحــص  اجــراءات  عــىل 
الفحــص الفنــي مــن قبــل الشــركات املتخصصــة وعــدم تعبئــة اي مقطــورة اال 
بشــهادة الفحــص الفنــي عنــد كل عمليــة تعبئــه مــن محطــة الغــاز )بصافــر( .

اليمنيــة  الجمهوريــة  عمــوم  يف  النقــل  مقطــورات  حــوادث  ورصــد  متابعــة   -1
 . حيالهــا  الالزمــة  التوصيــات  وعمــل 

2- اســتكمال أعمال صيانة وتطوير منشــاة مارب والبداء بتنفيذ برنامج فني 
لصيانــة محطــة عــدن .

3-اجــراء عمليــة التقييــم والتاهيــل الفنــي لعــدد مــن محطــات الغــاز التــي تــم 
اعــادة تشــغيلها أو التــي عانــت مــن حــوادث.

 NATURAL CASS. املضغــوط  الطبيعــي  الغــاز  ملشــروع  التصــور  إعــداد   -4

COMPERSSED ومراجعة الدراســة الفنية األولية املقدمة من قبل شــركة 
بروسل الهندية وشركة صافر لعمليات انتاج واستكشاف النفط بخصوص 
الدراســة الفنيــة ألوليــات مشــروع الغــاز الطبيعــي املضغــوط وعمــل املالحظــات 

الالزمــة وارســالها لهــم .

 5- مراجعة الدراسة األولية املقدمة من قبل شركة صافر واملحالة من قبل 
معــايل وزيــر النفــط بخصــوص تطويــر حقــل الشــورى وعمــل املالحظــات عليــه، 
ومازلنا يف انتظار دراســة الجدوى منهم لغرض تضمينها من كافة الجوانب 

كدراســة جدوى متكاملة.

خامسا: تموين السوق بمادة الغاز:
وضعــت قيــادة الشــركة والعاملــني فيهــا نصــب أعينهــم أهدافــا رئيســية يــأيت 
كل  يف  اليمنــي  للمواطــن  وتوفــره  املنــزيل  الغــاز  خدمــة  إيصــال  مقدمتهــا  يف 
فرضتهــا  التــي  املعوقــات  مــن  وبالرغــم  اســتثناء،  بــدون  الجمهوريــة  مناطــق 
حالــة الحــرب القائمــة يف البــالد وحالــة الفــوىض يف اســتراد مقطــورات نقــل 
الغــاز والتــي بلغــت حتــى تاريــخ اســتئناف الشــركة عملهــا يف صافــر مطلــع شــهر 
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YGC
مــا  إىل  إضافــة  مســجلة  )6061( مقطــورة  حــوايل  العــام 2016م  مــن  نوفمــر 
يقــارب مــن )1000( مقطــورة أخــرى غــر مســجلة ولــم تدخــل يف الخدمــة بعــد 

وتمكنــت الشــركة مــن عمــل التــايل :

1- قامت الشركة يف مراجعة وتقىص الشكاوي واملخالفات وعملت الحلول 
املناسبة لها ومعالجة االختالالت يف تسويق الغاز املنزيل خالل هذه الفرة.

 2- املشــاركة يف اعــادة التأهيــل والتشــغيل لعــدد )4( محطــات كانــت متوقفــة 
عــن العمــل يف كٍل مــن اب وحجــه والحديــدة وتعــز.

املنــار  )القاعــدة  الجديــدة  املحطــات  ملفــات  تجهيــز  اســتكمال  يف  املشــاركة   -3
بهــا . الصعيــد( والرفــع  الخليــج 

 4- املشاركة يف متابعة اعمال الصيانة والتحديث ملنشاة مارب .

 5- االعــداد والرفــع وكذلــك الــردود عــىل رســائل الســلطة املحليــة باملحافظــات 
بمــا يخــص عمليــة التمويــن

 6- املشــاركة باإلعــداد والدراســة يف انشــاء محطــة ومــرىس بحــري بمحافظــة 
املهــرة.

بالغــاز  املحطــات  يف  للتمويــن  معايــر  حــول  رؤيــة  وضــع  حــول  املشــاركة   -7  
املنــزيل.

 8- تقــوم الشــركة وبشــكل مســتمر يارســال فــرق عمــل ولجــان إىل مختلــف 
واألوزان  باألســعار  املحطــات  الــزام  مــدى  املعرفــة  العاملــة  الغــاز  محطــات 
تقــع  التــي  واملديريــات  املحافظــات  يف  الغــاز  ملــادة  التموينيــة  الحالــة  ومعرفــة 

يحــدث. قــد  خلــل  أي  إزاء  الالزمــة  واملعالجــات  الحلــول  ووضــع  فيهــا 

اإلنســانية  رســالتهم  تأديــة  يف  ماضــون  فيهــا  والعاملــني  الشــركة  إدارة  أن 
وبــدون  اليمــن  مناطــق  كل  يف  املنــزيل  الغــاز  خدمــة  تقديــم  يف  واألخالقيــة 

اســتثناء.

سادسا: الجانب اإلجرائي والقانوني:
حرصــت إدارة الشــركة والعاملــني فيهــا عــىل العمــل وفقــا لســياقات العمــل 
واللوائــح  التشــريعات  بمنظومــة  االلــزام  خــالل  مــن  والقانونيــة،  الســليمة 
القانونيــة القائمــة يف بالدنــا يف كل تعامالتهــا داخــل الشــركة وخارجهــا مــن 

فيهــا. والعاملــني  الشــركة  حقــوق  عــىل  الحفــاظ  أجــل 

وكذا استكمال القوانني واللوائح لتنظيم اعمال الشركة وارسالها اىل وزارة 
النفط لدراستها واستكمال االجراءات القانونية للموافقة عليها.

القيام بالرافع عن الشركة يف القضايا املرفوعة امام املحاكم.  

االستشارات القانونية لكافة اعمال الشركة.  

سابعا: الجانب التقني المعلوماتي:
أنشــطة  لكافــة  املعلومــات  أنظمــة  تطبيــق  اســتكمال  عــىل  قائــم  العمــل   -1  

والفنيــة. والتجاريــة  واإلداريــة  املاليــة  الشــركة 

 2- التطويــر يف نظــام حركــة املقطــورات لتنظيــم عمليــة الحجــز اآليل حســب 
التحميــل  أوامــر  عــىل  األمنيــة  العالمــات  اســتخدام  وكذلــك  العــام،  الســرى 

تزويرهــا. عمليــة  لتجنــب  املطبوعــة 

 3- ربط مواقع الشركة يف صافر بشبكة الياف ضوئية.

ــیب جهــاز خــزن بيانــات مســتورج )خــازن( كايف لخــزن كافــة بيانــات  4- ترک

باملحافظــات. وفروعهــا  محطاتهــا  وكافــة  الشــركة 

 5- إعداد دراسة متكاملة لربط فرع منشاة الريقة بنظام آيل.

الغــاز  بيــع  بمحطــات  خــاص  فنــي  نظــام  وتصميــم  تحليــل  مــن  االنتهــاء   -6  
املســتهلكني. كبــار  ومحطــات 

7- االنتهــاء مــن تحليــل نظــام خدمــة العمــالء والــذي ســيتم تدشــني العمــل 
بــه قريبــا.

ثامنا: الجانب المجتمعي 
واالنساني:

مــن  كثــر  يف  واإلنســانية  والخدميــة  املجتمعيــة  باملســاهمة  الشــركة  تقــوم   -
مــارب-  طريــق  تســوية  يف  املســاعدة  املثــال  ســبيل  عــىل  منهــا  والتــي  املجــاالت 

صافــر.

- االسهام يف عملية رعاية التخرج الطاليب يف بعض الجامعات. 

- تقديم بعض االجهزة الطبية ملستشفى حريب. 

الــدويل  ســيئون  ملطــار  ســيورالخدمات  وتركيــب  توريــد  أعمــال  اســتكمال   -
للنازحــني.. الغــاز  توفــر  وكذلــك  صافــر  شــركة  مــع  بالتعــاون 

وأي نشــاط يتــم ادراجــه بموازنــة الشــركة للعــام 2021م ســيتم املســاهمة بــه 
بفاعليــة، وكــذا االحــداث الطارئــة واملســتجدة والتــي عــىل الشــركة الــزام اديب 

تجاههــا للمســاهمة يف العمليــة التنمويــة بالبــالد. 

تلــك أبــرز اعمــال ومنجــزات الشــركة التــي تمــت خــالل الربــع األول مــن عــام 
هنــا  أوجزناهــا  والتــي  لذكرهــا  املجــال  يتســع  ال  كثــرة  اعمــال  2021، وهنــاك 

لالختصــار.
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صافر

  |  متابعات:

يف إنجاز جديد للشركة استكمل الفريق الفني والتقني يف شركة 
صــافــر لعمليات االســتــكــشــاف واإلنـــتـــاج، إحـــدى الــشــركــات الوطنية 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الــنــفــط، أعـــمـــال املــرحــلــة األخــــــرة لــركــيــب مــنــظــومــة 
مشاركة األحمال الكهربائية .وقال مدير دائرة اإلنتاج والعمليات 
يف الـــشـــركـــة املـــهـــنـــدس عـــبـــدالـــســـالم الـــعـــطـــر بـــــأن هـــــذا الـــنـــظـــام يــهــدف 
لــتــوحــيــد مـــصـــادر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وتــوقــيــف الــتــوربــيــنــات املــكــلــفــة، 
وستعمل املنظومة عىل ربط جميع املحطات الكهربائية للشركة، 
بــاإلضــافــة لخط مــن املحطة الــغــازيــة، األمـــر الـــذي سيمكن الشركة 

من توفر املبالغ املالية التي تصرف يف صيانة التوربينات الغازية .

  |  متابعات:

تــواصــلــت عمليات الــبــنــاء والــتــطــويــر واإلنــتــاج يف شــركــة صــافــر؛ إحـــدى الــشــركــات الوطنية 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الــنــفــط ، حــيــث تــعــمــل إدارة الــشــركــة عـــىل إنـــشـــاء مــســتــودع جــديــد للنفط 
الــخــام بسعة 55 ألـــف بــرمــيــل بــهــدف اســتــيــعــاب تــدفــقــات الــنــفــط الــخــام "قـــدر اإلمـــكـــان" يف 
حاالت الطوارئ وتوقف عمليات التصدير وتقليل كميات حقن الزيت يف املكامن ، مما 
سيساهم يف ضمان استمرار إنتاج وتصنيع البوتاجاز يف معامل الغاز بالقطاع البرويل 

الثامن عشر .

مستودع جديد الستيعاب 
تدفقات النفط الخام 

في حاالت الطوارئ

شركة صافر تستكمل 
تركيب منظومة 

األحمال الكهربائية

  |  متابعات:

 تـــــرأس وزيـــــر الــنــفــط واملــــعــــادن تــنــفــذ شـــركـــة صـــافـــر  أعـــمـــال تــرقــيــة أنــظــمــة الــتــحــكــم 
الـــرئـــيـــســـيـــة يف املــــنــــشــــآت اإلنــــتــــاجــــيــــة لـــلـــشـــركـــة ، حــــيــــث يـــعـــمـــل الــــفــــريــــق الــــفــــنــــي عــىل 
تشغيل منظومة تكامل ودمــج الطاقة من املحطة الرئيسية ومصنع الغاز رقم 
2 واملــحــطــة الــغــازيــة ، وقـــد اســتــغــرق الــفــريــق الــفــنــي مـــدة شــهــر وأســـبـــوع تــقــريــبــا يف 
إجــراءات أعمال املرحلة األخــرة لركيب منظومة مشاركة األحمال الكهربائية 
، بهدف توحيد مصادر الطاقة الكهربائية وتوقيف التوربينات املكلفة ، وتوفر 

قطع الغيار وتشغيل املولدات حسب الحاجة .

شركة صافر تعمل 
على توحيد مصادر 

الطاقة الكهربائية
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NEWS

  |  متابعات:

افتتح املدير العام ملديرية سيئون األستاذ محمد عوض 
الــعــامــري الــيــوم مــشــاريــع تنموية صحية وتعليمية يف 

منطقة تاربة بتمويل من شركة برومسيلة.
حيث قام املدير العام بافتتاح مبنى الصيدلية باملركز 
الـــصـــحـــي وتـــجـــهـــيـــزات غـــرفـــة الـــــطـــــوارئ الـــتـــولـــيـــديـــة وكــــذا 
تــســلــيــم مـــولـــد كـــهـــربـــايئ بــــقــــدرة خــمــســة كــيــلــو لــلــوحــدة 

الصحية بمنطقة شرمة. 
وافتتح األستاذ محمد عوض العامري هنجر مدرسة 
تــــاربــــة لــلــتــعــلــيــم األســــــــايس وتـــســـلـــيـــم آلـــــة تـــصـــويـــر رقــمــيــة 

حديثة ملدرسة القارة للتعليم األسايس بنني .
ــــلـــــطـــــة  ونـــــــــقـــــــــل مـــــــــديـــــــــر عــــــــــــــام مــــــــديــــــــريــــــــة ســـــــــيـــــــــؤن شـــــــكـــــــر الـــــسـ
املــحــلــيــة واملـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي إلدارة شـــركـــة بــرومــســيــلــة 
والعاملني فيها عىل جهودها يف دعم مشاريع التنمية 

االجتماعية باملنطقة. 
وأشــــــاد الـــعـــامـــري بــنــوعــيــة وجــــــودة الــعــمــل يف املــشــاريــع 
املـــنـــجـــزة وإلـــــــــزام الـــشـــركـــة بـــمـــعـــايـــر عـــالـــيـــة يف الــتــنــفــيــذ، 
مــــؤكــــدًا أن هـــــذه املـــشـــاريـــع ســـيـــكـــون لـــهـــا مـــــــردود إيـــجـــايب 
لـــــلـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع املـــــــــحـــــــــي وســـــــتـــــــســـــــهـــــــم يف حـــــــــــل الــــــــكــــــــثــــــــر مــــن 

اإلشكاليات.

  |  متابعات:

وضـــع املــديــر الــعــام ملــديــريــة ســـاه رئــيــس املــجــلــس املحي 
ــــبـــــارك عـــبـــد اهلل بـــــن عـــــبـــــودان الــــجــــابــــري حــجــر  الـــشـــيـــخ مـ
األســـــاس ملـــشـــروع بــنــاء قــاعــة املــخــتــر الــعــلــمــي بــمــدرســة 

الكتنة للتعليم األسايس بوادي عدم . 
ويــــأيت تنفيذ هـــذا املـــشـــروع بــتــمــويــل مــن شــركــة املسيلة 
ـــــاف وإنــــــــــتــــــــــاج الــــــــــبــــــــــرول بـــــرومـــــســـــيـــــلـــــة وتــــكــــمــــن  ــــكــــــشـ ـــتــ الســـ
الــتــجــارب العلمية للتالميذ وتطبيق  أهميته يف تنفيذ 

املعارف النظرية عمليا يف املختر.  
واطلع املدير العام عىل موقع املــشــروع ومعه الشيخ 
عـــــي ســــالــــم بـــلـــجـــبـــي الــــعــــوبــــثــــاين عـــضـــو املـــجـــلـــس املـــحـــي 
حــيــث ســيــبــدأ الــعــمــل يف املـــشـــروع خـــالل األيــــام القليلة 
املقبلة ويستفيد منه مائتان وتسعة وخمسون تلميذا 

وتلميذة .
وأشــــــــــــــــــــــاد مـــــــــديـــــــــر عـــــــــــــــام مـــــــــديـــــــــريـــــــــة ســـــــــــــــاه بــــــــجــــــــهــــــــود شــــــركــــــة 
برومسيلة واهتمامها بــدعــم قــطــاع الــربــيــة والتعليم 
بــــاعــــتــــبــــاره الـــــركـــــيـــــزة األســـــاســـــيـــــة إلحـــــــــــداث اي تـــنـــمـــيـــة يف 
املجتمع مشرًا إىل أن املنطقة ستشهد تنفيذ مشاريع 

أخرى خالل العام الجاري .

مدير عام سيئون يفتتح مشاريع تنموية 
في تاربة بتمويل بترومسيلة

بتمويل من بترومسيلة 

وضع حجر األساس لمشروع بناء قاعة المختبر 
العلمي بمدرسة الكتنة وادي عدم
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مصافي عدن

  |  متابعات:

قــــام الـــدكـــتـــور ســعــيــد الـــشـــمـــايس وزيـــــر الــنــفــط واملـــعـــادن 
بــزيــارة تفقديه لــشــركــة مــصــايف عــــدن،يف 7 أغسطس، 
حيث كان يف استقباله املدير التنفيذي للشركة أحمد 
مسعد ومــديــر املــصــفــاة املــهــنــدس سعيد محمد وعــدد 

من املوظفني. 
وعقد اجتماع شمل مدراء اإلدارات ونقابة املوظفني 
نـــــــــاقـــــــــش مــــــــــن خــــــــــاللــــــــــه  الــــــــــــوزيــــــــــــر عـــــــــــــــــددا مــــــــــن الــــــتــــــحــــــديــــــات 
ــــوقــــــت الـــــراهـــــن  ــــه املـــــصـــــفـــــاة يف الــ ــــواجــ ــتـــــي تــ ــ واملـــــشـــــكـــــالت الـ
وتـــــحـــــديـــــدا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــــإعــــــادة تـــشـــغـــيـــلـــهـــا يف الـــقـــريـــب 
ــــاجـــــل بــــكــــامــــل طــــاقــــتــــهــــا االســــتــــيــــعــــابــــيــــة، مـــــؤكـــــد عــىل  الـــــعـ
توجيهات املجلس الــرئــايس ورئــاســة الحكومة بــإعــادة 
الـــــنـــــظـــــر يف اســـــــتـــــــصـــــــدار الـــــــراخـــــــيـــــــص الــــــخــــــاصــــــة بــــالــــســــفــــن 
الـــنـــفـــطـــيـــة وبــــشــــكــــل يـــضـــمـــن وصـــــــــول الــــكــــمــــيــــات الـــكـــافـــيـــة 
إىل مـــيـــنـــاء عــــــدن لــتــغــطــيــة الـــــســـــوق املـــحـــلـــيـــة بــاملــشــتــقــات 

النفطية يف املحافظات املحررة.
ــــتـــــور الــــشــــمــــايس إىل تـــــزمـــــني عـــــــــودة الـــعـــمـــل  وأشــــــــــار الـــــدكـ
للمصفاة وكــذا استكمال مشروع الكهرباء ومشروع 
ــــزانـــــات الــــجــــديــــدة وضـــــــــــرورة الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــجـــانـــب  الـــــخـ
الصيني وتسهيل وصول الخراء إىل عدن  بما يسهم 
يف تــــســــريــــع عـــمـــلـــيـــة اســــتــــكــــمــــال تــــلــــك املـــــشـــــاريـــــع، مــــؤكــــدا 
بـــأن زيــارتــه هـــذه تـــأيت لحلحلة الــتــعــرثات الــتــي واجــهــت 
ــــاء ومــــــــــشــــــــــروع الـــــــــخـــــــــزانـــــــــات، مــــطــــالــــبــــا  ــ ــــربـ ــ ــــهـ ــ ــــكـ ــ مـــــــــشـــــــــروع الـ
الــــجــــهــــات املـــعـــنـــيـــة بــــرفــــع الــــعــــقــــود ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا لـــــلـــــوزارة 
إلعــادة النظر فيها والبت يف كل العوائق التي عملت 
عــىل  تــأخــر هــذا املــشــروع الحيوي الــهــام. مــشــرا إىل أن 
املواطن ينتظر بفارغ الصر مثل هذه املشروعات التي 

الوزير يؤكد على ضرورة استعادة الدور 
الريادي لشركة مصافي عدن

االنتهاء من صيانة وترميم شعلة المصفاة

ستساهم يف استقرار الخدمات الحياتية لكل املواطنني 
يف كافة املحافظات املحررة. منوها إىل أن وجود كادر 
تـــدريـــبـــيـــة  الــــــبــــــدء يف دورات  مـــــؤهـــــل يــــســــتــــدعــــي ضــــــــــــرورة 
ميدانية تستهدف موظفي املصفاة حتى يكونوا يف أتم 
االســتــعــداد للعمل ضــمــن مــشــروع الــكــهــربــاء الــجــديــدة 
ــــزانــــــات الـــنـــفـــطـــيـــة داعـــــيـــــا الـــجـــمـــيـــع لـــلـــعـــمـــل كـــفـــريـــق  والــــــخــ
ــــكـــــات الـــتـــي  ــــراعــــــات واملـــــمـــــاحـ واحـــــــــد يـــــرفـــــع عــــــن كــــــل الــــــصــ

ــــلــــــة هـــــــــي ايـــــــقـــــــونـــــــة مــــــديــــــنــــــة الـــــــريـــــــقـــــــة وشــــــعــــــار   ــــعــ الــــــشــ
املــنــطــقــة وتـــعـــد ضــــروريــــة جــــدا ألنـــهـــا أحــــد دفـــاعـــات 
املصفاة البيئية، حيث يتم حرق الغازات الخطرة 
والــــغــــازات املــصــاحــبــة لــلــنــفــط الـــخـــام الــتــي ال يمكن 

االستفادة منها.     
ــــا بـــــــعـــــــد أن  ــ ــــهـ ــ ــــائـ ــ ــنـ ــ ــ وكــــــــــــــــــان مـــــــــــن الــــــــــــــضــــــــــــــروري اعـــــــــــــــــــــادة بـ
اوصــــت دائـــــرة الــتــفــتــيــش الــهــنــديس بـــضـــرورة تغير 
مــعــظــم قــضــبــانــهــا ودعـــامـــاتـــهـــا الـــتـــي خـــدمـــت لــفــرة 
طــــويــــلــــة، كــــمــــا أثـــــــر الـــــجـــــو الـــــحـــــار وارتـــــــفـــــــاع الـــشـــعـــلـــة 
وتـــعـــرضـــهـــا لــــلــــريــــاح مـــــع رطـــــوبـــــة الـــبـــحـــر إىل تــهــالــك 
معظم اجــزائــهــا. عندها قامت ادارة الصيانة عر 
مــهــنــدســيــهــا وعـــمـــالـــهـــا بــعــمــل كـــبـــر وغــــــرت تــقــريــبــا 
مــــعــــظــــم االجـــــــــــــــــزاء, إضـــــــافـــــــة إىل اســــــتــــــبــــــدال انــــابــــيــــب 
تــوصــيــل الــــغــــازات ونـــظـــام االشــــعــــال. كــمــا تـــم رش 
جـــمـــيـــع االجــــــــــزاء بـــالـــســـفـــح الـــــرمـــــي وطــــالئــــهــــا بـــعـــدة 
ــنــــع وصـــــــــول الــــــصــــــدأ إىل اجــــــزائــــــهــــــا.. اآلن  ـــقــــات ملــ ــبـ طــ
الـــشـــعـــلـــة أصــــبــــحــــت جـــــاهـــــزة وتـــســـتـــطـــيـــع أن تـــخـــدم 

املصفاة لعشر سنوات قادمة.

مـــن شــأنــهــا الــتــأثــر عـــىل جــــودة الــعــمــل يف كـــل االدارات 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــصــفــاة، مـــشـــرا إىل أن  الـــــــــوزارة ســتــتــحــمــل 
دورها الرقايب واملحاسبي عىل كافة الوحدات النفطية 

والفنية واإلدارية.
حضر االجتماع عدد من مدراء االدارات وهيئة نقابة 

عمال شركة مصايف عدن.
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قــــام وزيـــــر الــنــفــط واملــــعــــادن الـــدكـــتـــور ســعــيــد الــشــمــايس 
بزيارة تفقدية خالل الفرة املاضية إىل منشأة الريقة 
ــــالـــــه املــــــهــــــنــــــدس طــــــــارق  ــــبـ ــــقـ ــــتـ الــــنــــفــــطــــيــــة حـــــيـــــث كــــــــــان يف اسـ
عــبــداهلل منصور املــديــر الــعــام التنفيذي لشركة النفط 
ــــالـــــح الـــــجـــــريـــــري مـــــديـــــر عـــــــام فــــرع  ــــتــــــور صـ الـــيـــمـــنـــيـــة والــــــدكــ

الشركة بعدن.
ويف مستهل الزيارة طاف وزير النفط واملعادن بمنشأة 

تدشين غرفة المنظومات التقنية في مبنى 
اإلدارة العامة لشركة النفط اليمنية

الشماسي يزور منشأة البريقة النفطية في عدن

  |  متابعات:

دشن املدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبداهلل 
منصور خالل الفرة املاضية غرفة املنظومات التقنية الحديثة يف 

مبنى اإلدارة العامة لشركة بعدن.
وخالل التدشني استمع املدير العام التنفيذي لشرح مفصل عن 
مــهــام وآلــيــة الــعــمــل يف غــرفــة املــنــظــومــات الــتــقــنــيــة حــيــث تــم إنــشــاء 
شبكة داخلية تــربــط دوائـــر اإلدارة العامة لشركة النفط اليمنية 

وشبكة خارجية لتهيئة ربط الفروع باإلدارة العامة.
كــمــا تــحــتــوي غــرفــة املــنــظــومــات الــتــقــنــيــة عــىل مــنــظــومــات أمــنــيــة من 
كامرات مراقبة وبوابات إلكرونية وأنظمة طاقة بديلة لتشكيل 

مستوى أمان أعىل.
وأشاد املدير العام التنفيذي بالفريق الذي أنجز العمل يف غرفة 
املنظومات التقنية الحديثة مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن السعي 
لــتــطــويــر الــعــمــل يف اإلدارة الـــعـــامـــة لــشــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة وربـــط 
ــــفــــــروع بــــهــــا. مـــــؤكـــــدا أن تــــدشــــني غــــرفــــة املــــنــــظــــومــــات الـــتـــقـــنـــيـــة يـــأيت  الــ
كــخــطــوة أوىل نــحــو الــتــأســيــس الــشــبــيك لــربــط األنــظــمــة والـــدوائـــر يف 

اإلدارة العامة ومكننة العمل وفق أسس علمية حديثة.
عــقــب ذلـــك جـــرى تــكــريــم فــريــق الــعــمــل املـــشـــرف عـــىل تــجــهــيــز غــرفــة 
املنظومات التقنية الحديثة من دائرة تقنية املعلومات يف اإلدارة 
الـــعـــامـــة لــشــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة وإدارة تــقــنــيــة املـــعـــلـــومـــات يف فــرع 

املهرة.

الــريــقــة والــتــقــى بــإدارتــهــا والــعــامــلــني فيها لــالطــالع عن 
كــثــب عـــىل أحــــــوال املـــوظـــفـــني. واطـــلـــع عـــىل ســـر الــعــمــل 
واألعمال الجارية إلعادة تأهيل املساكب املتضررة من 
الحريق الذي نشب يف املنشأة مؤخرا، مشيدا بجهود 

الفرق الفنية التابعة لشركة النفط.
وشـــــــــــــدد مـــــــعـــــــايل وزيـــــــــــــر الـــــنـــــفـــــط واملــــــــــعــــــــــادن عــــــــىل ضــــــــــرورة 
ــــقـــــة الـــنـــفـــطـــيـــة  االهـــــتـــــمـــــام بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة ملــــنــــشــــأة الـــــريـ
ــــــرق الـــــداخـــــلـــــيـــــة لـــلـــمـــنـــشـــأة  ــــطـ ــ ــــــروع رصـــــــــف الـ ــــــشـ وإنــــــــجــــــــاز مـ
ــــهــــــة أي طـــــــــارئ،  ــــواجــ ودعــــــــــــم فـــــــــرق األمــــــــــــن والــــــســــــالمــــــة ملــ

مــؤكــدا وقــوف قــيــادة وزارة النفط واملــعــادن مــع شركة 
الـــنـــفـــط الــيــمــنــيــة حـــتـــى تــســتــعــيــد دورهـــــــا الـــــريـــــادي كــأحــد 
أعمدة االقتصاد الوطني، منوها إىل أن الوطن بحاجة 

إىل تكاتف الجميع للنهوض باالقتصاد.
مـــن جــانــبــه أكــــد املـــديـــر الـــعـــام الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــنــفــط 
الــيــمــنــيــة املـــهـــنـــدس طـــــارق عـــبـــداهلل مــنــصــور الــعــمــل عىل 
تنفيذ توجيهات معايل وزيــر النفط واملــعــادن الدكتور 
ســـــعـــــيـــــد الـــــــشـــــــمـــــــايس مــــــشــــــيــــــدا بــــــالــــــجــــــهــــــود الــــــــتــــــــي يــــبــــذلــــهــــا 

للنهوض بالقطاع النفطي.
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اطــــلــــع املــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــنـــفـــط الــيــمــنــيــة طــــارق 
ــــبـــــداهلل مـــنـــصـــور ،عــــــىل ســـــر الـــعـــمـــل يف مـــنـــشـــأة خــلــف  عـ
الـــنـــفـــطـــيـــة بـــاملـــكـــال وذلـــــــك خــــــالل زيـــــارتـــــه الـــتـــفـــقـــديـــة لــفــرع 
الـــشـــركـــة بــســاحــل حـــضـــرمـــوت. واســـتـــمـــع مـــن املــهــنــدس 
عبدالرحمن بلفاس مدير فرع شركة النفط إىل شرح 

مفصل عن سر العمل يف منشأة خلف النفطية.
ــــاف املــــديــــر الــــعــــام الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــأقـــســـام  وخـــــــالل زيـــــارتـــــه طــ
املــــنــــشــــأة وتــــفــــقــــد ســـــر الــــعــــمــــل يف مـــــشـــــروع مـــبـــنـــى إدارة 
املنشأة ومختر فحص العينات النفطية، مشددا عىل 
ضرورة إنجاز العمل يف املشروع ملا يمثله من أهمية، 

مشيدا بجهود إدارة ومنتسبي املنشأة.
وأكـــــــــد حـــــــرص مـــــعـــــايل وزيـــــــــر الــــنــــفــــط واملـــــــعـــــــادن الــــدكــــتــــور 
ســــــعــــــيــــــد ســــــلــــــيــــــمــــــان الــــــــشــــــــمــــــــايس عــــــــــىل تـــــــطـــــــويـــــــر مـــــنـــــشـــــآت 
الشركة واالهتمام بكوادرها وتحديث منظومة األمن 
والسالمة، مشرا إىل أن فــرع ساحل حضرموت من 
أولــــويــــات اهــتــمــام مـــعـــايل الـــوزيـــر وقـــيـــادة شـــركـــة الــنــفــط 

اليمنية.
 وعــقــد املـــديـــر الـــعـــام الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــنــفــط اليمنية 
لـــقـــاء ضــــم مـــديـــر عـــــام فـــــرع ســـاحـــل حـــضـــرمـــوت ونـــوابـــه 
ومدراء اإلدارات وذلك ملناقشة سر العمل يف الشركة 

واالستماع إىل العراقيل التي تعرض عملهم.
ــــهـــــود مـــنـــتـــســـبـــي فــــرع  ــــام الــــتــــنــــفــــيــــذي جـ ــــعــ ــــر الــ ــــديــ وثـــــمـــــن املــ

وفد من شركة جليباركو يزور شركة النفط اليمنية 
في ظل اإلهتمام بتطوير وتفعيل نشاط الشركة

مدير شركة النفط يتفقد العمل 
في منشأة خلف النفطية 

  |  متابعات:

زار وفد من الشركة العاملية املتخصصة 
الــــــــنــــــــفــــــــطــــــــيــــــــة  املــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدات  صـــــــــــــــنـــــــــــــــاعـــــــــــــــات  يف 
Gilbarco Veeder- "جــــــلــــــيــــــبــــــاركــــــو" 

الـــنـــفـــط  لــــشــــركــــة  الــــعــــامــــة  اإلدارة   Root
اليمنية يف عدن حيث كان يف استقباله 
مـــديـــر دائـــــرة املـــشـــاريـــع والــــشــــؤون الــفــنــيــة 

املهندس/ طه الوحش.
وخــــــــالل الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــرض وفــــــد شـــركـــة 
جليباركو أهــم األعمال التي قامت بها 

الشركة يف املجال النفطي ومنها تركيب 
املــــــضــــــخــــــات والــــــطــــــرمــــــبــــــات وكــــــــــــذا تــــركــــيــــب 
الــحــســاســات  Ultrasound )املـــوجـــات 
فوق صوتية( الخاصة بقياسات كميات 
الـــوقـــود يف الــخــزانــات النفطية وكميات 

املواد املوردة واملنصرفة من املنشآت .

كـــمـــا اســــتــــعــــرض وفــــــد شــــركــــة جـــلـــيـــبـــاركـــو 
مــمــيــزات الــحــســاســات الــتــي يتم تركيبها 
يف الـــــــخـــــــزانـــــــات وأهــــــمــــــيــــــة دورهــــــــــــــا ملــــعــــرفــــة 

الكمية املخزنة.
مــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد مـــــديـــــر دائــــــــــــرة املــــشــــاريــــع 
ــــفـــــط  ــنـ ــ والـــــــــــــشـــــــــــــؤون الــــــفــــــنــــــيــــــة يف شـــــــــركـــــــــة الـ
ــــنـــــدس طــــــه الــــــوحــــــش ســعــي  ــــهـ الـــيـــمـــنـــيـــة املـ
الـــــعـــــام  املــــــــديــــــــر  بــــــقــــــيــــــادة  الــــــعــــــامــــــة  اإلدارة 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي املــــــــهــــــــنــــــــدس/ طــــــــــــــارق عــــــبــــــداهلل 
منصور لتحديث البنية التحتية لجميع 
املنشآت التابعة للشركة وذلك بالعمل 
ــــنـــــظـــــام اآليل  ــــالـ ــــا بـ ــــهــ عـــــــىل تــــحــــديــــثــــهــــا وربــــــطــ
وكــذا محطاتها، والتعاقد مع شركات 

عاملية متخصصة يف  هذا املجال.
وأشــار إىل أن هناك عــددا من العروض 
الـــــــــــــتـــــــــــــي قـــــــــــــدمـــــــــــــت مـــــــــــــــن قــــــــــبــــــــــل الــــــــــشــــــــــركــــــــــات 
التجارية الستعراض اهم املشاريع التي 
قامت بانجازها وذلك يف إطار التعريف 

بنشاطها وخرتها.
حــضــر الــلــقــاء االخ عــبــدالــرحــمــن بلفاس 
مـــــــــديـــــــــر دائــــــــــــــــــــرة الـــــــنـــــــقـــــــل والـــــــــتـــــــــوكـــــــــيـــــــــالت يف 
اإلدارة الـــعـــامـــة لـــشـــركـــة الـــنـــفـــط الــيــمــنــيــة 
نــــائــــب  ــــيـــــم  بـــــافـــــطـ نــــــاصــــــر  املــــــهــــــنــــــدس  واالخ 

مدير دائرة املشاريع والشؤون الفنية.

الــــشــــركــــة بـــســـاحـــل حــــضــــرمــــوت لـــلـــحـــفـــاظ عـــــىل اســـتـــقـــرار 
تــــــوزيــــــع املــــشــــتــــقــــات الــــنــــفــــطــــيــــة لــــلــــســــوق املــــحــــلــــيــــة وتــــعــــزيــــز 
ــــافـــــة  حــــــــضــــــــور الــــــــشــــــــركــــــــة، مـــــــــؤكـــــــــدا الــــــعــــــمــــــل عـــــــــىل حـــــــــل كـ

العراقيل التي تعرض عمل الفرع.

ــــيـــــذي خـــــــــالل الـــــــــزيـــــــــارة بــــاســــل  ــــنـــــفـ ــــتـ رافــــــــــــق املـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام الـ
عـــي الــكــازمــي مــديــر دائـــــرة الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة بـــــاإلدارة 
الــــــــــعــــــــــامــــــــــة، ومــــــــحــــــــمــــــــد لــــــحــــــمــــــر مـــــــــديـــــــــر دائــــــــــــــــــــــرة املــــــــراجــــــــعــــــــة 
الداخلية، واملهندس ناصر محمد بافطيم نائب مدير 

دائرة املشاريع والشؤون الفنية.
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** يف البدء نــود اعطاءنا نبذه عن شركة 
النفط اليمنية فرع عدن؟ 

   شــــركــــة الــــنــــفــــط الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــــرع عـــــــدن هـــــي احـــــدى 
ــــتـــــي تــــعــــد احــــــدى  فـــــــــروع شـــــركـــــة الــــنــــفــــط الـــيـــمـــنـــيـــة الـ
وحـــدات املــؤســســة الــعــامــة للنفط والــغــاز التابعة 
لـــــــــــــوزارة الــــنــــفــــط واملــــــــعــــــــادن، ويــــنــــصــــب نــــشــــاطــــهــــا يف 
تسويق املنتجات النفطية يف السوق املحي، وقد 
ســــاهــــمــــت الــــشــــركــــة وتــــســــاهــــم يف دعـــــــم االقــــتــــصــــاد 
الـــوطـــنـــي وامـــــــداد الـــســـوق املـــحـــي بــاحــتــيــاجــاتــه من 
املشتقات النفطية، وقــد تــم انــشــاء فـــروع اخــرى 
ــــلــــــشــــــركــــــة يف مـــــعـــــظـــــم مــــــحــــــافــــــظــــــات الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة  لــ
ومــــنــــهــــا فـــــــرع عـــــــدن وذلــــــــك لـــتـــغـــطـــيـــة االحــــتــــيــــاجــــات 
مـــن املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وملـــواجـــهـــة اي اخــتــنــاقــات 
ــــفـــــط الــــيــــمــــنــــيــــة فـــــــــرع عـــــدن  ــنـ ــ ــــيـــــة.. وشـــــــركـــــــة الـ ــنـ ــ ــــمـــــويـ تـ
عمالقة لديها اصول متعددة تتمثل يف اسطول 

نقل ومباين ومنشآت نفطية وغرها.

ــــاريــــــع الـــــتـــــي أنـــجـــزتـــهـــا  ** مـــــاهـــــي اهــــــــم املــــــشــ
الشركة للعام 2021؟

 أهــم املــشــاريــع خــالل الــعــام املــنــصــرم2021  إعــادة 
بــيــع وتــســويــق زيــــوت الـــســـيـــارات وذلــــك مـــن خــالل 

الحصول عىل وكالة شركة اوتومركا العاملية.
** كـــيـــف اســـتـــطـــعـــتـــم كـــشـــركـــة مـــــن تـــأمـــن 

السوق املحليه باملشتقات النفطيه؟
 شــركــة الــنــفــط بــعــدن مــؤســســة حــكــومــيــة لــهــا بــاع 
طـــويـــل وتــمــتــلــك كـــــــوادر بـــشـــريـــة ومـــنـــشـــآت نــفــطــيــة 
اســـتـــطـــاعـــت رغــــــم وجــــــــود الــــعــــراقــــيــــل تــــأمــــني ســـوق 

املشتقات النفطية يف نطاقها الجغرايف املحدد

ارتـــــــــــــــفـــــــــــــــاع أســـــــــعـــــــــار  لـــــــــنـــــــــا ســـــــــبـــــــــب  ** وضـــــــــــــــــح 
ــــيـــــف يــــتــــم ضــبــط  املــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، وكـ

اسعارها يف املحطات الخاصة؟
ــــرار ســــيــــادي بــتــحــريــر  ــ كـــمـــا يـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــع هــــنــــاك قـ
سوق املشتقات النفطية، وهذا أنتج تنافسا بني 
الـــتـــجـــار، ولـــكـــن الـــشـــركـــة تـــقـــوم بـــــدور كــبــر ملــراقــبــة 
الــســوق املحلية وضــبــط االســعــار، وهـــذا ملموس 
من الجميع خالفًا لأسواق األخرى التي تختلف 

فيها أسعار الوقود .

** عــــــىل مـــــــــاذا يـــعـــتـــمـــد اســـــتـــــقـــــرار تـــســـعـــرة 
املشتقات النفطية؟

ــــقـــــات الــــنــــفــــطــــيــــة يـــعـــتـــمـــد  ــتـ ــ ــــعـــــرة املـــــشـ إســــــتــــــقــــــرار تـــــسـ
عــــىل ثــــبــــات قـــيـــمـــة الـــــريـــــال الـــيـــمـــنـــي مـــقـــابـــل الـــــــدوالر 

األمرييك وكذا انخفاض سعر النفط عامليا.

** كيف تتم آليه تمويل السوق املحلية؟
 تــمــتــلــك شـــركـــة الــنــفــط بـــعـــدن آلـــيـــة عــمــل لــتــمــويــل 
ــــــن  ــــديـ ــ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ ــــعـ ــ مـــــــحـــــــطـــــــاتـــــــهـــــــا ومـــــــــــحـــــــــــطـــــــــــات الــــــــــــــــوكــــــــــــــــالء املـ
بــاملــشــتــقــات النفطية يف نطاقها الــجــغــرايف املــحــدد 

"عدن، لحج، أبني، الضالع"

** مــاهــي خططكم ومشاريعكم يف فرع 
الشركة يف عدن للفرتة القادمة؟

 املـــــشـــــاريـــــع املــــــزمــــــن تـــنـــفـــيـــذهـــا خــــــــالل الــــــعــــــام 2022 

تتلخص يف االيت:
- بناء محطة 14 أكتوبر يف خورمكسر.

- إعادة ترميم وتأهيل محطة املطار التي تضررت 
جراء الحرب.

- ســـــفـــــلـــــتـــــة الــــــــــطــــــــــرق الــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة ملـــــــنـــــــشـــــــأة الــــــريــــــقــــــة 
الــنــفــطــيــة، إضـــافـــة إىل تـــمـــديـــدات الــكــهــربــاء وإنــــارة 

الشوارع باملنشأة.
- استكمال اعــداد الــدراســات واملواصفات الفنية 

للمشاريع التالية:
- إنشاء مركز غسيل وتلميع السيارات وخدمة 

تغير الزيوت بدال عن محطة الشهيد سهيل
- إعادة بناء محطتي بلقيس وحجيف

- بناء محطة نموذجية مع كافة الخدمات بدال 
عن محطتي الهاشمي والشيخ عثمان

- بناء مبنى تجاري عىل أرضية كشك املعال
ــــنــــــى مـــــــتـــــــعـــــــدد االغــــــــــــــــــــــراض عــــــــــىل أرضـــــــيـــــــة  ــبــ ــ - بــــــــنــــــــاء مــ

الكروسني يف الشيخ عثمان

** كلمه اخرة تودون قولها؟ 
شــــكــــرا ملـــنـــحـــنـــا هــــــذه الــــفــــرصــــة ونـــــؤكـــــد لـــلـــجـــمـــيـــع أن 
شــــركــــة الـــنـــفـــط بــــعــــدن تـــســـر بـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة بــفــضــل 
مـــــن اهلل اوال ثـــــم بـــفـــضـــل كـــــــوادرهـــــــا ومـــوظـــفـــيـــهـــا، 
ونــــحــــن حـــالـــيـــا نـــعـــمـــل عــــىل تـــحـــديـــث نــــظــــام الــعــمــل 
يف الشركة ملواكبة التطور العاملي وذلك بإدخال 

نظام املكننة بدال عن النظام القديم.

تــؤدي شركة النفط اليمنية فــرع عــدن دورا هاما يف دعــم االقتصاد الوطني ورفــد  
السوق املحلية باحتياجاته من املشتقات، باإلضافة اىل ضبط اسعارها ومعالجة 

االختناقات التموينية وازمات املشتقات التي تؤرق املواطنن.

ولتسليط الــضــوء عــىل مــهــام الــشــركــة وامــكــانــيــاتــهــا وســبــب ارتــفــاع أســعــار املــشــتــقــات النفطية 
وآلية تمويل السوق املحلية، واملشاريع التي انجزتها وما تخطط له مستقبال التقت مجلة 

)النفط( بمدير عام الشركة .الدكتور صالح الجريري وخرجت بهذه الحصيلة:

استقرار تسعيرة المشتقات 
يرتبط بثبات قيمة الريال 
مقابل الدوالر وانخفاض 

سعر النفط عالميا
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تدريب

  |  متابعات:

نفذت شركة توزيع املنتجات النفطية )شركة النفط( 
فرع عــدن؛ إحــدى شركات قطاع النفط؛ يف 5 أكتوبر 
، فــعــالــيــات الــتــطــبــيــق الــعــمــي لــلــمــتــدربــني مـــن مــوظــفــي 
الـــشـــركـــة يف الـــــــدورة الــتــدريــبــيــة حــــول األمـــــن والــســالمــة 

. )HSSE( املهنية
وجــــــــــرى خــــــــالل الــــتــــطــــبــــيــــق الــــعــــمــــي الــــــــــذي أقـــــيـــــم بـــقـــطـــاع 
مــــنــــشــــآت الــــنــــفــــط يف مــــنــــشــــأة الـــشـــهـــيـــد ســـهـــيـــل الــنــفــطــيــة 
"حــجــيــف" مــحــاكــاة إطـــفـــاء الـــحـــرائـــق والــســيــطــرة عليها 
قــبــل االنــتــشــار حــيــث نــجــح املـــتـــدربـــون يف الــســيــطــرة عىل 
الـــحـــريـــق وثــــم اطــــفــــاؤه بــــإشــــراف مـــن مـــديـــر إدارة األمـــن 

والسالمة يف الشركة سليم غالم.
وتم تدشني الدورة منذ أيام بمركز التدريب والتأهيل 
يف الشركة بعنوان "القيادة وفنون التعامل يف األمن 
ــــيـــــة". وتـــــطـــــرقـــــت الـــــــــــــدورة إىل عــــــــدد مــن  ــــنـ والـــــســـــالمـــــة املـــــهـ
املـــحـــاور الــهــامــة يف األمــــن والــســالمــة والــحــمــايــة البيئية 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة واملـــــعـــــايـــــر الــــعــــشــــرة لـــــإلطـــــار االجـــتـــمـــاعـــي 
ومـــــخـــــاطـــــر بــــيــــئــــة الـــــعـــــمـــــل ومـــــهـــــمـــــات الـــــســـــالمـــــة لــــلــــوقــــايــــة 

الشخصية ومبادئ اإلسعافات األولية .

  |  متابعات:

اختتمت إدارة التدريب والتأهيل 
يف شركة توزيع املنتجات النفطية 
) شــركــة الــنــفــط ( إحــــدى شــركــات 
قطاع النفط فرع محافظة املهرة 
تــــــدريــــــبــــــيــــــة  ،دورة  أكـــــــــتـــــــــوبـــــــــر   6 يف 
الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــة يف "إعـــــــــــــــــــــــداد  ملـــــــــوظـــــــــفـــــــــي 
وصــــــيــــــاغــــــة الــــــتــــــقــــــاريــــــر اإلداريـــــــــــــــــــــــة" ، 
بـــمـــشـــاركـــة 4 مـــتـــدربـــني مــــن فــرعــي 

وادي و ساحل حضرموت .

تنفيذ فعاليات التطبيق العملي لدورة 
األمن والسالمة في المنشآت النفطية

إختتام دورة إعداد وصياغة التقارير 
اإلدارية في شركة النفط بالمهرة

العدد 48 يناير 2023

72



NEWS

  |  متابعات:

برعايه من معايل وزير النفط واملعادن الدكتور سعيد 
الــشــمــايس وبالتنسيق بــني الـــــوزارة وشــركــة الــنــفــط فــرع 
وزارة  ملــــوظــــفــــي   )Isdl( دورات  أول  تــــدشــــني  تـــــم  عـــــــدن 

النفط واملعادن.

 وتـــــــأيت الــــــــــدورة يف إطـــــــار تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــتـــي 
أعــدتــهــا الــــــوزارة لــتــأهــيــل كـــوادرهـــا فــنــيــًا و تــقــام الــــدورات 
يف مـــركـــز الــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب يف شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة 
فــرع عــدن وبحضور مدير عــام الــشــؤون املالية األستاذ 
ياسني عبيد ومدير عام املوارد البشرية االستاذ جمال 
ســـــوده  و مــديــر مــركــز الــتــدريــب الــدكــتــور عـــي املسبحي 
مدير مركز التدريب  والتأهيل ومدير مكتب مدير عام 
الشؤون املالية األستاذ عمرو عبدالهادي ومنسق بني 

وزارة النفط وشركة النفط فرع عدن .

مدير عام الشؤون المالية بالوزارة يفتتح أولى دورات 
تدريب  Isdl لموظفي وزارة النفط والمعادن*

دورة في منشأة البريقة 
حول منظومة اإلطفاء 
ووسائل األمن والسالمة

اختتام دورة إعداد 
الحسابات الختامية وقائمة 
المركز المالي في المهرة  

  |  متابعات:

 افــتــتــحــت شــركــة تـــوزيـــع املــنــتــجــات الــنــفــطــيــة )شـــركـــة الــنــفــط( فـــرع عـــدن إحـــدى 
شــركــات املــؤســســة الــعــامــة للنفط والــغــاز، دورة تدريبية ،أواخــــر نــوفــمــر، يف 
مــنــشــأة الــريــقــة الــنــفــطــيــة، بــالــتــعــاون مـــع مــصــلــحــة الـــدفـــاع املــــدين يف محافظة 
عــــدن بـــعـــنـــوان: *"مـــنـــظـــومـــة اإلطــــفــــاء ووســــائــــل األمـــــن والــــســــالمــــة"* ، وتــهــدف 
الدورة إىل رفع مستوى القدرات الفنية لعمليات السالمة يف الشركة وزيادة 

مستوى األداء والتشغيل ملعدات اإلطفاء.

  |  متابعات:

بـــرعـــايـــة مـــديـــر عـــــام الـــشـــركـــة املـــهـــنـــدس مــحــســن عــــي بـــلـــحـــاف اخــتــتــمــت إدارة 
الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل بــشــركــة تـــوزيـــع املــنــتــجــات الــنــفــطــيــة )شـــركـــة الــنــفــط( فــرع 
ــــهــــــرة إحـــــــــدى شــــــركــــــات قـــــطـــــاع الــــنــــفــــط؛ دورة تــــدريــــبــــيــــة مــنــتــصــف  مـــحـــافـــظـــة املــ
ســبــتــمــر حــــول "إعـــــــداد الـــحـــســـابـــات الــخــتــامــيــة وقـــائـــمـــة املـــركـــز املــــــايل" ملــوظــفــي 
الفرع وبمشاركة متدربني من فرعي ساحل ووادي حضرموت ، وذلك يف 

إطار استمرار التعاون املشرك بني فروع الشركة يف املحافظات .
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  |  متابعات:

ــــركــــــات املـــؤســـســـة  اخــــتــــتــــمــــت إدارة الـــــتـــــدريـــــب بــــشــــركــــة مـــــصـــــايف عـــــــدن إحـــــــــدى شــ
الـــعـــامـــة لــلــنــفــط والـــــغـــــاز  ،يف 6 أكـــتـــوبـــر ،فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــثــالــثــة 
ملوظفي الشركة يف مجال "األمن الصناعي والسالمة العامة" بحضور كبر 

املهندسني وعدد من مسؤويل الشركة.

ــــتـــــوبـــــر الـــــــــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة  إىل ذلــــــــك اخــــتــــتــــمــــت شـــــركـــــة مـــــصـــــايف عــــــــدن أواخـــــــــــر أكـ
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة حــــــول )األمـــــــــن الـــصـــنـــاعـــي والــــســــالمــــة الــــعــــامــــة( والـــتـــي 
أقـــيـــمـــت بـــاملـــركـــز الـــتـــدريـــبـــي لــلــشــركــة بـــحـــضـــور نـــائـــب املــــديــــر الــتــنــفــيــذي املــهــنــدس 
ســعــيــد مــحــمــد وعــــــدد مــــن مــــــــدراء الـــــدوائـــــر يف املـــصـــفـــاة ، ويــــــأيت ذلـــــك يف إطــــار 
اهتمام إدارة املصفاة ممثلة باملدير الــعــام التنفيذي املهندس أحمد مسعد 

سعيد بالجانب التدريبي إلعداد القوى العاملة املؤهلة واملدربة .

  |  متابعات:

بـــــــرعـــــــايـــــــة وزيـــــــــــــــر الــــــنــــــفــــــط واملـــــــــعـــــــــادن 
مــعــايل الــدكــتــور سعيد الشمايس 
)الــــــــــرخــــــــــصــــــــــة  دورة  افـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــاح  تـــــــــــــــم 
ــيـــــادة الـــــحـــــاســـــب اآليل  ــ ــــقـ الـــــدولـــــيـــــة لـ
الــــنــــفــــط  وزارة  ملـــــوظـــــفـــــي   )  ICDL
والـــــــتـــــــي  نـــــــوفـــــــمـــــــر   7 واملــــــــــــــعــــــــــــــادن يف 
يــنــفــذهــا مــركــز الــتــدريــب والــتــأهــيــل 
يف شركة توزيع املنتجات النفطية 
ــــار تــنــفــيــذ الــخــطــة  فـــــرع عـــــدن يف إطــ
وزارة  أعـــــــدتـــــــهـــــــا  الــــــــتــــــــي  الــــــتــــــدريــــــبــــــيــــــة 

النفط لتأهيل كوادرها فنيًا .

اختتام دورة األمن الصناعي والسالمة 
العامة لموظفي مصافي عدن

افتتاح دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي
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  |  متابعات:

شــارك عــدد مــن موظفي القطاع النفطي اليمني 
يف مـــؤتـــمـــر الـــســـالمـــة الــــعــــريب الـــثـــالـــث 2022" أكـــر 
حـــــدث عـــــريب مــخــتــص بــعــمــلــيــات الـــســـالمـــة والـــــذي 
نظمه املعهد العريب لعلوم السالمة AISS )عر 
تــقــنــيــة االتـــــصـــــال املـــــــريئ( خـــــالل الــــفــــرة مــــن 24-22 

سبتمر.

حيث شارك يف هذا املؤتمر من شركة مصايف عدن 
عــبــدالــنــاصــر مــفــلــحــي رئـــيـــس مــنــشــأة قـــطـــاع الــنــفــط 
والــــــــغــــــــاز، ومــــحــــمــــد غـــــانـــــم رئـــــيـــــس قــــســــم الــــســــالمــــة 
والـــحـــريـــق ، وســـعـــيـــد ســـالـــم بــــن ُهــــمــــام مـــشـــرف يف 
إدارة العمليات، ومــن شركة برومسيلة صالح 
خميس باحسانة مــديــر قسم الــســالمــة والصحة 
الــــشــــمــــايس   بــــــركــــــات  10 ، ورايض  قـــــطـــــاع  والــــبــــيــــئــــة 
مـــن شـــركـــة بــرومــســيــلــة قـــطـــاع 10 ، ومــــن شــركــة 
النفط اليمنية فرع  ساحل حضرموت مها صالح 

الـــبـــعـــي رئـــيـــســـة إدارة األمـــــــن والـــــســـــالمـــــة،  ومـــن 
شــــركــــة صــــافــــر رؤوف فـــضـــل الـــنـــامـــس مــــديــــر إدارة 
الــصــحــة والـــســـالمـــة والــبــيــئــة، وفـــرحـــات أحـــمـــد بن 
أحمد كبر فني السالمة، ومن هيئة استكشاف 
وإنــــتــــاج الـــنـــفـــط ) اإلدارة الـــعـــامـــة ( عــــبــــداهلل رشــــاد 
ــبــــيــــئــــة الــــنــــفــــطــــيــــة والــــســــالمــــة  عــــــبــــــداهلل مـــــديـــــر عــــــــام الــ

املهنية وأمن املنشآت.

مشاركة القطاع النفطي اليمني في 
مؤتمر السالمة العربي الثالث 2022
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يـــعـــد الــــتــــدريــــب مــــن أهـــــم مــــحــــاور تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل إذ أنـــه ,, 
كـــفـــيـــل بــــزويــــد الـــعـــامـــلـــن بــــاملــــهــــارات الـــــالزمـــــة لــتــحــســن 
ــــلـــــجـــــهـــــات الــــتــــي  أداء أعـــــمـــــالـــــهـــــم والــــــــــــــريق بـــــاملـــــســـــتـــــوى الـــــــعـــــــام لـ

يعملون فيها ،

 ويعد التأهيل والتدريب له أهمية كبرة يف العصر الذي نعيش فيه. 
إن الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي والــعــلــمــي بـــات ســريــعــًا بــحــيــث أنــنــا بــاســتــمــرار 
بــحــاجــة لــتــعــلــم مـــهـــارات وعـــلـــوم جـــديـــدة. لــيــس هــنــاك مــثــال أشــهــر أو 
أوضــح من الحاسوب وتطوراته السريعة بحيث أننا نحتاج لنتعلم 
الــجــديــد يف هـــذا املــجــال ربــمــا كــل أســبــوع. انــظــر إىل الــتــطــور يف العلوم 
اإلداريـــــــــة وتــــأثــــر الـــعـــوملـــة عــــىل مــفــاهــيــم اإلدارة. يف الـــصـــنـــاعـــة نـــجـــد أن 
التطور التكنولوجي يجعلنا مضطرين إلســتــخــدام مــعــدات متطورة 

وبالتايل نحتاج إىل أن نتدرب عليها .
ــــارف والـــتـــقـــنـــيـــات  ــــعــ ولــــكــــن الــــتــــدريــــب لـــيـــس مـــرتـــبـــطـــا فـــقـــط بـــالـــعـــلـــوم واملــ
الــحــديــثــة ولـــكـــن الـــتـــدريـــب لـــه أســـبـــاب أخــــــرى. مـــن أهــــم هــــذه األســـبـــاب 
تقوية نقاط الضعف لدينا أو لــدى العاملني يف الــــوزارة أو املؤسسة 
والــتــي تقل مــن كفاءتهم ألداء اعمالهم. َمنشأ نــقــاط الضعف هذه 
ــــتـــــالف بــــني الــتــعــلــيــم وبـــــني مــتــطــلــبــات الـــعـــمـــل أو  قــــد يـــكـــون ســبــبــه االخـ

تغير املسار الوظيفي .
ويــشــكــل الــتــدريــب مفهوما أســاســيــا يف تنمية املــــوارد الــبــشــريــة بمعنى 
آخر يمكن التعبر عن مفهوم التدريب بأنه االهتمام بتنمية مهارة 
معينة إىل املستوى املطلوب مــن خــالل التعليمات واملــمــارســة ويعد 
التدريب أداة مفيدة تجعل الفرد يف وضع يمكنه من القيام بعمله 

بشكل صحيح وفعال.
تــعــتــمــد إدارة املــــــوارد الــبــشــريــة عـــىل مــجــمــوعــة مـــن األســـالـــيـــب لــقــيــاس 

فعالية النشاط التدريبي أثناء التنفيذ، وهذه الوسائل هي:
أ- انـــتـــظـــام املــــتــــدربــــني يف حـــضـــور الــــرنــــامــــج الـــتـــدريـــبـــي وهــــــذا مــــن خـــالل 

متابعة حضورهم وغيابهم خالل فرة التدريب.
ب- حـــضـــور مــســئــول الـــتـــدريـــب لــلــرنــامــج ملــتــابــعــة أوجـــــه الــتــفــاعــل بني 

املتدربني و املدربني ومناقشتهم.
ت- الزام وجدية املدربني من حيث املواعيد .
ث- وااللزام باملوضوعات املحدد يف الرنامج.

ج- مــــــدى تــــوافــــر اإلمــــكــــانــــيــــات والــــوســــائــــل الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــمـــا تـــتـــمـــاىش مــع 
موضوعات التدريب من سمعية وبصرية .

تتمثل االهداف التدريبية فيما يي :
أ- زيادة املعرفة.

ب- صقل املهارات.
ت- تنمية القدرات.

ث- تعديل او تغير يف اتجاهات وسلوكيات األفراد.

مـــن املـــبـــادئ الــعــامــة لــلــتــواصــل الــفــعــال، يف أي وظيفة ,, 
إدارية اإلنصات باهتمام ملن تتحدث إليه.

ذلك إنه ال يمكنك التواصل بفاعلية إن لم ُتعِط كامل تركيزك 
وانتباهك إىل املُتحدث.

ال يتعلق التواصل الفعال بما نود قوله فقط، بقدر اعتماده 
عىل االستماع ملا يقوله اآلخرون، وفهم كلماتهم ومشاعرهم 
ــــأنـــــك تـــنـــصـــت ملـــــا يـــقـــولـــه  جـــــــيـــــــًدا.. عــــنــــدمــــا يـــشـــعـــر الـــــطـــــرف اآلخـــــــــر بـ
وتــفــهــم مـــشـــاعـــره فــــإن ذلــــك ُيــحــقــق الــفــاعــلــيــة ويـــمـــّكـــن مـــن أداء 

املهام الوظيفية بمهارة عالية.
ــــــن مــــــعــــــايل الـــــــــوزيـــــــــر، وتــــعــــلــــمــــت إن  ــــثــــــرا مـ شــــخــــصــــيــــا اســـــتـــــفـــــدت كــ
االتــــصــــال الـــفـــعـــال يــتــحــقــق بـــاإلنـــصـــات لـــآخـــريـــن بــــهــــدوء، وهــــذا 

العامل من أهم مهارات التواصل االجتماعي.
ــــيـــــة الــــــــتــــــــواصــــــــل الـــــــفـــــــعـــــــال تــــــتــــــأثــــــر بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن  ــــلـ ــــمـ ذلــــــــــــك أن عـ
التصرفات، التي يجب تجنبها لضمان الحصول عىل الجودة 

املطلوبة من عملية التواصل، مثل التوتر وعدم الركيز.
ال بـــد لــلــشــخــص مـــن الــســيــطــرة عـــىل مـــشـــاعـــره، وعــــدم الــســمــاح 
للتوتر بالتأثر عليه، حتى ال ُيساء فهمه من اآلخرين، مهما 

كانت الضغوطات وزحمة املهام املناطة بك.
بمعنى آخــر ، إن مفهوم االتــصــال الفعال ليس مجرد تبادل 
للمعلومات بــني األشــخــاص ونقل الــرســائــل فقط، بــل يشمل 
ــــتـــــمـــــام بــــالــــغ،  الــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا بـــإيـــجـــابـــيـــة وتــــركــــيــــز ومــــتــــابــــعــــة واهـ

والتأثر اإليجايب يف اآلخرين.

* سكرتر وزير النفط واملعادن

•التدريب والتطوير 
وأهميته في الموارد 

البشرية

االتصال الفعال
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اإلدارة الحديثة
والتحول الرقمي..
صنوان النجاح والريادة والتطور

تعد اإلدارة الحديثة، منظومة شاملة ملختلف 
مــــــــجــــــــاالت وشــــــــئــــــــون الـــــــحـــــــيـــــــاة، وتـــــعـــــتـــــمـــــد بـــشـــكـــل 
أســـــــايس عــــىل الـــرقـــمـــنـــة، وبــــــــدأت يف تــســعــيــنــيــات 
القرن التاسع عشر مع فريدريك تايلور ، الذي 
ــــتـــــي تـــتـــيـــحـــه وســــائــــل  دعـــــــا إىل مــــواكــــبــــة الــــتــــطــــور الـ
الـــتـــكـــنـــلـــوجـــيـــا مــــبــــشــــرا بـــتـــغـــيـــر كــــبــــر يف الــــوســــائــــل 
اإلداريــــــــــــــة املـــــســـــاعـــــدة ملــــتــــخــــذي الــــــقــــــرار يف تــحــقــيــق 

األهداف..

كـــــبـــــر يف  بــــشــــكــــل  ــــثــــــة،  ــــديــ الــــــحــ وتــــــســــــاهــــــم اإلدارة 
تـــطـــويـــر وتـــحـــســـني أداء وجـــــــودة وبـــيـــئـــة الــعــمــل، 
سواء كان استثماري أو اقتصادي أو تنموي أو 

خدمي..، ويف توفر الجهد والوقت.. 

يف هــــــذا املــــلــــف تـــســـلـــط مـــجـــلـــة الـــنـــفـــط واملـــــعـــــادن، 
الضوء عىل أهمية االدارة الحديثة ..

نازك بن شمالن
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اإلدارة

مع التقدم الحديث وظهور علوم إدارة األعمال 
ـــــات الــــــــشــــــــركــــــــات، ظــــهــــرت  ـــيــ ـــ ـــــجـ ـــيــ ـــ وخـــــــطـــــــط واســـــــراتـ
مـــعـــايـــر جــــديــــدة تـــســـاهـــم يف الـــنـــهـــوض بــاملــؤســســة 
وتـــحـــقـــيـــق اهــــدافــــهــــا بــشــكــل أكـــــر ضـــمـــن مــنــظــومــة 
حــديــثــة أطــلــق عــلــيــهــا خــــراء إدارة االعـــمـــال اســم 

“اإلدارة الحديثة”

خصائص وسمات اإلدارة الحديثة

مـــــن  غـــــــــــــرهـــــــــــــا  عـــــــــــــــن  الــــــــــحــــــــــديــــــــــثــــــــــة  اإلدارة  تــــــــتــــــــمــــــــيــــــــز 
اإلدارات الــتــقــلــيــديــة بـــعـــدد مـــن الــســمــات 
والـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــائـــــــــــــص الـــــــــــــــتـــــــــــــــي تــــــــــــصــــــــــــب يف 
مـــصـــلـــحـــة ســــــر الــــعــــمــــل وإرضــــــــــاء 
ــــكـــــان، ومـــن  الـــعـــمـــالء بـــقـــدر اإلمـ

تلك الخصائص ما يي :

1- المرونة 

املــرونــة مصطلح يعني اللني واليسر 
وعدم الجمود والزمت يف التعامل مع األمور، 
مــــرنــــة  أنـــــــهـــــــا  الـــــحـــــديـــــثـــــة  اإلدارة  خـــــصـــــائـــــص  ومــــــــــن 

مـــــــــن حــــــيــــــث الـــــــتـــــــصـــــــرف واالســــــتــــــجــــــابــــــة 
لــــلــــتــــغــــرات املــــحــــيــــطــــة بـــاملـــنـــظـــمـــة 

ــــــالء  ــــمـ ــ ــــعـ ــ والـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــل مـــــــــــع الـ
وتـــــــيـــــــســـــــر الــــــــحــــــــصــــــــول عــــىل 
مــتــطــلــبــاتــهــم عـــىل اخــتــالف 

نوعها.

االهــــتــــمــــام   -3
بالعنصر البشري:

ــــيــــــات  ــنــ ــ ــــقــ تــ الــــــــــحــــــــــديــــــــــث أظـــــــــــهـــــــــــر  الــــــــــتــــــــــطــــــــــور  رغـــــــــــــــــم أن 
ــــايـــــة تـــــحـــــل مـــحـــل  ــــلـــــغـ وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات مــــــتــــــطــــــورة لـ
تـــهـــتـــم جـــدا  الـــحـــديـــثـــة  الــــعــــامــــل، إال أن اإلدارات 
بـــالـــعـــنـــصـــر الــــبــــشــــري وانـــــشـــــأت إدارات مــخــصــصــة 
ــــلـــــمـــــوارد الــــبــــشــــريــــة تـــعـــمـــل عـــــىل تــــطــــويــــر مــــهــــارات  لـ

الــعــامــل وكـــفـــاءاتـــه وتــؤهــلــه للقيام 
بالتكليفات املوكلة إليه.

4- وضع استراتيجية

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــط 
واالســـــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــات أســـــــــــــاس أي 

عمل إداري من أجــل تحديد إطار 
ــــام لــــســــر الــــعــــمــــل بـــتـــوقـــيـــتـــات وأهـــــــــــداف وغــــايــــات  ــ عـ
وشـــخـــصـــيـــات وتــكــلــيــفــات مــــحــــددة، بــيــنــمــا الــعــمــل 
الــــــســــــطــــــحــــــي والـــــــــعـــــــــشـــــــــوايئ ال يــــــــزيــــــــد املـــــــؤســـــــســـــــة إال 

تدهورا وانهيارا.

في  الــتــعــاون   -5
أداء التكليفات

ال يـــمـــكـــن بـــــــأي حـــــــال مــن 
بـــــتـــــم إنـــــجـــــاز  األحــــــــــــــــوال أن 
األعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال والــــــــتــــــــكــــــــلــــــــيــــــــفــــــــات 
وااللزامات التي يتطلبها سر 
الــعــمــل، دون أن يــكــون هــنــالــك تــضــامــن وتــعــاون 
بـــني املــوظــفــني بــعــضــهــم وبـــعـــض، وبــــني املــوظــفــني 
وبــــــني  والــــــــعــــــــمــــــــالء،  املـــــــوظـــــــفـــــــني  وبـــــــــــني  واإلدارة، 

اإلدارة والشركات املنافسة.

ــدوري  ــ ال الــتــقــيــيــم   -6
والرقابة الذاتية

لـــيك يــتــم الـــنـــهـــوض بــــأي مــؤســســة 
البد من التقييم الدوري واملتابعة 

ــــابـــــة الـــــجـــــادة عــىل  واإلشــــــــــــراف والـــــرقـ
أعمالها وأنشطتها، والتقييم الذايت 

لــلــمــؤســســة حــتــى وإن كـــان ســلــبــيــا، إال أنــه 
افـــضـــل كـــثـــرا مـــن الــتــعــرض لــتــقــيــيــمــات الــشــركــات 

املنافسة والتقليل من مكانة املؤسسة.

وعندما تقيم املؤسسة نفسها فإنها بذلك ال 
تنقد نفسها قدر كونها ترغب يف السر عىل 
الطريق الصحيح، وتشجع العاملني عىل 

الجد واالجتهاد.

7- تنظيم سر العمل حسب رغبات العميل

لـــــم تـــعـــد إدارة املــــؤســــســــات كـــمـــا يف املـــــــايض عـــبـــارة 
عــن خــطــة جــامــدة مــوضــوعــة تــرغــب املــؤســســة  يف 
تنفيذها دون أية اعتبارات جانبية ملدى قبول أو 
رفــــض الـــعـــمـــالء، بـــل يف اإلدارة الــحــديــثــة تسعى 
املـــؤســـســـة لـــلـــتـــعـــرف عــــىل رغــــبــــات الـــعـــمـــيـــل ووضــــع 
أسس ومعاير وضوابط جادة لتنفيذ متطلباته، 
بحيث يستشعر أن الشركة تعمل بكل جد من 

أجله هو وفقط.

كــمــا ابــتــدعــت يف ســبــيــل ذلـــك الــكــثــر مـــن االنــظــمــة 
واألقـــــســـــام الـــتـــي تــضــمــن تــحــقــيــق أهـــــــداف الــعــمــيــل 
ومــطــالــبــه وتــتــواصــل مــعــه بــشــكــل دوري كــأقــســام 
الـــــعـــــالقـــــات الــــعــــامــــة وأقــــــســــــام الــــتــــســــويــــق وغــــرهــــم 
مـــــــــــن املــــــكــــــلــــــفــــــني بــــــمــــــنــــــاقــــــشــــــة ودراســــــــــــــــــــــــة الـــــــشـــــــكـــــــاوى 

واالقراحات واملذكرات املرسلة من العمالء.

كل تلك الخصائص واملعاير إن توافرت يف إدارة 
شــــركــــة مــــــا، ســـيـــضـــمـــن لـــنـــا الــــنــــهــــوض وتــحــقــيــق 
ــــبـــــع مــــــــع ذلـــــك  ــــالـــــطـ الــــــنــــــجــــــاح ولــــــكــــــن يـــــجـــــب بـ
العمل عــىل إنــتــاج سلع ومنتجات ذات 
جودة أو خدمات ذات جودة تستحق 
جـــــذب انـــتـــبـــاه الـــعـــمـــالء ونـــيـــل رضـــاهـــم، 
ويــمــكــن ضــمــان تــنــفــيــذ تــلــك الــخــصــائــص 
والــــــســــــر عــــــىل نـــهـــجـــهـــا عــــــر وضــــــــع قــــانــــون 
ــــثــــــواب والــــــعــــــقــــــاب يــــطــــبــــق داخـــــــل  ــلــ ــ مــــــحــــــدد لــ

املؤسسة بكل جدية.

أبرز خصائص وسمات

اإلدارة الحديثة 

العدد 48 يناير 2023
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ADMIN

دينا محمود 

تتيح أدوات االتــصــال الحالية إنشاء مؤسسات 
جــديــدة مــع مــتــعــاونــني ال يــعــمــلــون بــالــضــرورة يف 
ــــنـــــزل، ولــــكــــن يــجــب  نـــفـــس املـــــوقـــــع، أو حـــتـــى يف املـ
مـــعـــرفـــة كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــفـــريـــقـــعـــن بـــعـــد، 
وفـــيـــمـــا يــــي الـــنـــقـــاط األســــاســــيــــة إلدارة فـــريـــق عــن 

بعد:

1- املتابعة

من املهم أن تفهم أنه كلما كان فريقك بعيًدا، 
كلما احتجت إىل بناء رابطة قوية، تطلب إدارة 
ــــاًرا كـــــبـــــًرا يف االتــــــصــــــال واملــــراقــــبــــة  ــــثـــــمـ ــــتـ الــــفــــريــــق اسـ

وحتى التواجد.
بــالــطــبــع يــجــب أال نــفــرط يف تــحــويــل هـــذه املتابعة 
إىل قلة ثقة، ألن الثقة عنصر راجح لهذا النوع 
مــــــــن الــــــــعــــــــالقــــــــات، ويـــــــجـــــــب أن يـــــــكـــــــون مـــــوظـــــفـــــوك 
قـــادريـــن عـــىل االعــتــمــاد عــلــيــك، تــمــاًمــا كــمــا يجب 
أن تكون قادًرا عىل االعتماد عليهم، هذا شرط 

أسايس قبل وضع أي منظمة من هذا القبيل.

2- العمل الجماعي

يجب أن تكون املجموعة قادرة عىل العمل مًعا 
لتحقيق نتيجة تتوافق مع األهداف الجماعية، 
لــــهــــذا يــمــتــلــك املــــديــــر الـــعـــديـــد مــــن األدوات تــحــت 

تصرفه ، من بينها:
-املكاملة الجماعية: للتبادالت اللفظية الفورية. 

ــــبـــــكـــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة: لـــلـــتـــواصـــل  -الـــــشـ

والــتــفــاعــالت الــداخــلــيــة والــيــومــيــة والــطــبــيــعــيــة، يف 
الواقع يعد فتح مساحة اتصال دائمة مخصصة 

للتبادالت داخل الفريق عاماًل حقيقيًا للتقدم.

3- تنمية روح الفريق

ــــتــــــدريــــــب عــــاملــــه  األهــــــــــــــــداف الــــجــــمــــاعــــيــــة هـــــــي ركـــــــائـــــــز لــ
الـــــصـــــغـــــر بــــأكــــمــــلــــه يف نـــــفـــــس االتـــــــــجـــــــــاه، مـــــــن املــــهــــم 
أن تـــكـــون مــنــتــبــًهــا جـــــًدا الخــتــيــارهــم ولــلــتــصــاق كل 
ــــبـــــح هــــــــــذه األهـــــــــــــداف  مـــــــتـــــــعـــــــاون، مــــــــع املــــــســــــافــــــة تـــــصـ
املـــشـــركـــة أكـــــرث أهـــمـــيـــة لــتــحــويــل مـــجـــمـــوع األفــــــراد 
بــعــيــًدا عـــن بــعــضــهــم الــبــعــض إىل فـــريـــق حــقــيــقــي، 
بــــعــــيــــًدا عـــــن اإلدارة الـــــفـــــرديـــــة يـــتـــمـــثـــل الــــتــــحــــدي يف 
ــــــي يـــمـــر  ــتـ ــ ــ ــــلـــــك الـ ــــتـ ــــلـــــة لـ ــــاثـ إعـــــــــــــــادة تــــهــــيــــئــــة ظـــــــــــــروف مـــــمـ
ــــا تـــعـــد  ـــنــ ــ ــــريــــــق يــــعــــمــــل يف نـــــفـــــس املــــــــوقــــــــع، وهـ ــــا فــ ــــهـ بـ
الشبكة االجتماعية للشركة أداة ممتازة لتعزيز 
روح الـــــفـــــريـــــق، ال يــــــــــزال مــــــن املـــســـتـــحـــســـن تــنــظــيــم 
اجتماعات جسدية منتظمة، ألنه ال يشء يحل 

محل دفء اإلنسان.

4- استخدم األدوات لتحسن االتصال

بــــعــــد إلدارة  عــــــن  الــــعــــمــــل  عــــــىل أدوات  ــــاد  ــــمــ ــــتــ االعــ

فـــريـــقـــك الـــبـــعـــيـــد يـــمـــكـــن أن يــــعــــزز الــــتــــواصــــل بــيــنــك 
وبني موظفيك لأفضل.

5- تحفيز املحادثات اليومية

من املهم أن تسجل الوصول مع فريقك البعيد، 
بــــــــنــــــــاءة مـــع  بــــعــــيــــد عــــــالقــــــة  ــــلـــــب إدارة فــــــريــــــق  ــــتـــــطـ وتـ

األشخاص الذين تعمل معهم.

 تـــأكـــد مــــن أن مــوظــفــيــك يـــشـــعـــرون بـــالـــراحـــة عــنــد 
الــتــحــدث إلـــيـــك بـــشـــأن أي مــشــاكــل قـــد تــظــهــر وأن 

مخاوفهم قد خففت بعد الحديث.

6- إدارة التوقعات عىل كال الجانبن

ــــيـــــك طــــريــــقــــة  ــــفـ ــــتـــــر وضـــــــــــع نـــــفـــــســـــك مـــــــكـــــــان مـــــوظـ يـــــعـ
ــــاتــــــك، احــــــصــــــل عـــــــىل فــــكــــرة  ـــــعــ تــــــوقـ مـــــفـــــيـــــدة إلدارة 
واقعية عما يمكن أن تتوقعه من فريقك البعيد 

ومتى يمكنك توقعه.
ضــــــــع نـــــفـــــســـــك مـــــــــســـــــــؤواًل أيـــــــــًضـــــــــا، لــــــــــدى مــــوظــــفــــيــــك 
توقعاتهم الخاصة حــول الكيفية الــتــي يجب أن 
تـــديـــر بــهــا فــريــًقــا بــعــيــًدا وســـرغـــبـــون يف تــلــبــيــة هــذه 

التوقعات.

7- خلق ثقافة النتائج واملساءلة

بعد بناء التوقعات قم بإدارتها من خالل تحديد 
معاير لفريقك، قم بإعداد نظام حيث سيكون 

املشاركون دائًما مسؤولني عن تلك املعاير . 
أمثلة عىل املعاير ذات الصلة هي التسليمات أي 
النتائج التي تريدها من املشروع ونطاق املشروع 

الذي يتعلق بتحديد األهداف.

للنجاح في
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8- وضع أهداف واضحة ومباشرة

تــــحــــديــــد األهــــــــــــــداف هــــــو مــــفــــتــــاح الـــــنـــــجـــــاح يف مـــكـــان 
الــــعــــمــــل، و أظـــــهـــــرت الـــــــدراســـــــة يف عـــــــام 2015 أن 
الـــــذيـــــن كـــتـــبـــوا أســــفــــل أهــــدافــــهــــم كــــانــــت 33% أكـــرث 

نجاحا من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
األهـــــــداف الـــقـــويـــة واملـــقـــصـــودة لــهــا تـــأثـــر كــبــر عىل 

األعمال التجارية املتنامية.

9- تعزيز التفاعالت االجتماعية

يعتر تطوير عالقة مع من تعمل معهم مسعى 
جـــديـــًرا بــاالهــتــمــام، جـــزء مـــن تــطــويــر الــعــالقــة هو 
االرتــبــاط بــزمــالء العمل واملوظفني اآلخــريــن عىل 
املـــســـتـــوى االجـــتـــمـــاعـــي بـــاإلضـــافـــة إىل ســـيـــاق مــكــان 

العمل.
يـــمـــكـــنـــك تـــرتـــيـــب الـــتـــجـــمـــعـــات واألنــــشــــطــــة الـــهـــادئـــة 
ألغراض بناء الفريق مثل األلعاب الجماعية عر 
اإلنــرنــت، أن تــكــون متعاوًنا حــًقــا بــهــذه الطريقة 

يعزز املشاركة بينك وبني املوظفني.

10- قدم لفرقك طرًقا لتجنب  التشتت

تجعلك إدارة الــفــرق الــبــعــيــدة أيــًضــا مــديــر املــهــام. 
قــــدم الــنــصــائــح لــفــريــقــك الــبــعــيــد ملــســاعــدتــهــم عىل 
الــــعــــمــــل بــــشــــكــــل أســــــــــرع وبــــــأقــــــل قــــــــدر مــــــن مــــصــــادر 
الــتــشــتــيــت، أخــــذ فـــــرات راحـــــة يشء واحـــــد ولــكــن 

هناك حد.

11- االتصاالت

كم مرة يكافح األشخاص يف نفس الغرفة لفهم 
بـــعـــضـــهـــم الــــبــــعــــض؟ تـــخـــيـــل اآلن أنــــــك بـــحـــاجـــة إىل 
التواصل مع شخص ما عىل بعد مئات األميال، 
يمكن القول إن االتصال هو أكر مشكلة عندما 

يتعلق األمر بإدارة فريق بعيد. 

ــــتـــــي تـــســـمـــح لــنــا  حــــتــــى مـــــع وجـــــــــود الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
بالتواصل عىل الفور، فإن قلة التفاعالت وجهًا 
لـــوجـــه يــمــكــن أن تـــؤثـــر ســـلـــًبـــا عــــىل الـــفـــريـــق، يــظــهــر 

سوء الفهم يف كثر من األحيان يف التواصل عر 
اإلنرنت، وليس يف الحوار العادي.

ــــمــــــد الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــي بــــــشــــــكــــــل كـــــــبـــــــر عــــىل  ــــتــ ــــعــ يــ
ــــتـــــعـــــاون، مـــمـــا يـــعـــنـــي أن الــــتــــواصــــل املـــســـتـــمـــر هــو  الـ

أساس املشروع الناجح.

12- تدريب املواظفن

يـــمـــكـــن أن يـــــكـــــون تـــعـــيـــني مــــطــــوريــــن جـــــــدد لــلــعــمــل 
ــــبـــــة، عـــنـــدمـــا  يف مـــــشـــــروعـــــك عـــمـــلـــيـــة طــــويــــلــــة وصـــــعـ
تــديــر فــريــًقــا عــن ُبــعــد قــد يــكــون مــن الــصــعــب عىل 
أعضاء الفريق تعلم إجراءات جديدة ألنهم غر 
قادرين عىل مشاهدة العمليات الهامة وتعلمها 

شخصًيا. 
عادة ما يتطلب التعرف عىل ممارسات الشركة 
بـــعـــض الــــوقــــت واإلرشـــــــــــاد، قــــد يـــكـــون مــــن املــحــبــط 
ــــاد فــــقــــط عــــــىل رســــــائــــــل الــــــريــــــد اإللــــــكــــــروين  ــــمــ ــــتــ االعــ
أو املـــــكـــــاملـــــات الـــهـــاتـــفـــيـــة عــــنــــدمــــا تــــحــــتــــاج إىل تــعــيــني 

موظفني جدد. 
غــالــًبــا مـــا يــكــون لــــدى املــوظــفــني الـــجـــدد الــكــثــر من 
ــــابــــــة عـــلـــيـــهـــا، يف  األســــئــــلــــة الــــتــــي ســـتـــحـــتـــاج إىل اإلجــ
ــــال الــــرقــــمــــي خــــيــــاًرا  الـــــوقـــــت الـــــحـــــايل ال يـــعـــد االتــــــصــ

مثالًيا لعملية اإلعداد.
ضع يف اعتبارك إنشاء وثائق وإرشادات مفصلة 
لنقل أكر قدر ممكن من املعلومات للموظفني 

الجدد. 

13- ترسيخ ثقافة الشركة

ــــافـــــة راســـــــخـــــــة هـــــــو مــــــيــــــزة ال جـــــــدال  ــــقـ إن امـــــــتـــــــالك ثـ
فـــيـــهـــا يف مــــجــــال األعــــــمــــــال، عـــنـــدمـــا يــــؤمــــن الـــنـــاس 
بــمــا يــفــعــلــونــه، ويــشــعــرون بــاالتــحــاد حـــول قضية 

مشركة فإن هذا يؤدي إىل زيادة األداء.
بالنسبة للشركات التي لديها موظفني عن بعد 
يمكن أن يصبح إنــشــاء ثقافة الــشــركــة والحفاظ 

عليها أمًرا صعًبا بعض اليء. 
بـــدون وجـــود مـــادي، قــد تجد اإلدارة صعوبة يف 
توصيل أفكار الشركة إىل الفرق البعيدة، نتيجة 
لــــذلــــك قـــــد يـــــواجـــــه املــــوظــــفــــون عـــــن ُبــــعــــد انـــخـــفـــاًضـــا 

كبًرا يف التحفيز والزخم.

يــــشــــعــــر املـــــحـــــرفـــــون الــــــذيــــــن يـــــشـــــاركـــــون بــــنــــشــــاط يف 
حـــــيـــــاة الـــــشـــــركـــــة بــــمــــزيــــد مــــــن الــــتــــقــــديــــر والــــتــــقــــديــــر، 
تتحول طريقة تفكرهم من “العمل يف شركة” 

إىل “أن تكون جزًءا من يشء أعظم”.
ابذل جهًدا لجمع الفرق البعيدة مًعا من خالل 

األنشطة واألحداث الجماعية.  

14- انخفاض اإلشراف

قــد تتضمن التفاعالت وجهًا لوجه مــن املديرين 
إىل املوظفني يف مساحة مكتبية فحوصات يومية 

وتبادل مستمر بني بعضهم البعض.
إذا كنت ترغب يف إدارة فريق بعيد، فيجب عليك 
التأكد من منحهم املساحة التي يحتاجون إليها 
للقيام بعملهم بفعالية، من خالل القيام بذلك 
يـــجـــب أن تـــثـــق يف أن مـــوظـــفـــيـــك يـــعـــمـــلـــون بــنــفــس 

القدر من الجدية بداًل من املراقبة املباشرة.
الحظ أولئك الذين يديرون الفرق البعيدة هذه 
املـــــخـــــاوف يف كـــثـــر مـــــن األحـــــيـــــان يف الـــــواقـــــع تــظــهــر 
األدلة أن العاملني عن بعد يمكن أن يكونوا أكرث 

إنتاجية من نظرائهم.

15- املزيد من االغرتاب

عندما يكون هناك اتصال أقل يكون هناك مزيد 
من االغراب، العزلة االجتماعية لم يسمع بها 

أحد يف العالم البعيد.
يــســتــخــدم الــكــثــر مـــن الـــنـــاس الــعــمــل كــمــبــادرتــهــم 
األســــاســــيــــة لــلــتــفــاعــل والــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي مــع 
ــــريــــــن، هــــــذا ال يـــعـــنـــي أن الــــنــــاس غــــر قــــادريــــن  اآلخــ
عــــىل تـــكـــويـــن صـــــداقـــــات خـــــــارج الـــعـــمـــل ولــــكــــن هـــذا 
ــــبــــــر مــــــــن الــــــحــــــيــــــاة الــــــيــــــومــــــيــــــة، وال  ــــمــــــل جـــــــــــزء كــ ــــعــ الــ
ينبغي أن تقتصر إدارة الفرق البعيدة عىل األداء 
التنفيذي، فيكون هناك مسؤولية للمساعدة يف 

بناء العالقات االجتماعية.

16- املزيد من اإللهاءات

بـــســـبـــب مــــســــاحــــة الــــعــــمــــل يف املـــــنـــــزل إىل حـــــد كــبــر 
يــــكــــافــــح الــــعــــديــــد مـــــن الــــعــــمــــال عـــــن ُبــــعــــد لــتــقــســيــم 
ــــيــــــة عــــــــن حـــــيـــــاتـــــهـــــم الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة، قـــد  ــــزلــ ــنــ ــ حـــــيـــــاتـــــهـــــم املــ
يــســتــخــدم اآلبــــاء واألمـــهـــات الــذيــن لــديــهــم أطــفــال 
صــــغــــار بـــشـــكـــل خـــــــاص الــــعــــمــــل عـــــن بــــعــــد كـــفـــرصـــة 

لرعاية أطفالهم يف املنزل.
يجب عىل أولئك الذين يسعون إىل إدارة الفرق 
ــــايـــــة  ــــيـــــدة تـــــحـــــذيـــــر مــــوظــــفــــيــــهــــم مـــــــن وجـــــــــــود رعـ ــــبـــــعـ الـ
ــــبـــــة بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إىل مـــــســـــاحـــــة عـــمـــل  ــــنـــــاسـ أطــــــــفــــــــال مـ

مثالية مفيدة إلنتاجيتهم.

يف ســـيـــنـــاريـــوهـــات أخـــــــرى ، يـــشـــعـــر املــــوظــــفــــون عــن 
بعد بامللل، بدون تفاعل اجتماعي، قد يبحثون 
عـــن مـــصـــادر تــشــتــيــت أخــــرى لــتــهــدئــة املـــلـــل، يمكن 
أن يـــشـــمـــل ذلـــــــك الــــتــــمــــريــــر عـــــر وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
االجتماعي أو مشاهدة التلفزيون خـــارج فــرات 

الراحة.

العدد 48 يناير 2023

80



ADMIN

عندما يصبح اإلنرنت مجااًل للعرض والطلب ليتلقيا 
دون قيد وال وسيط فأنت يف حضرة التحّول الرقمي، 
وهــــــــــذا هــــــو املـــــســـــتـــــوى الــــــــــذي قــــــد تــــــحــــــاول الـــــــوصـــــــول إلـــيـــه 
كصاحب شركة تقليدية تطمح إىل نقل عملياتها إىل 

اإلنرنت. 

فـــبـــيـــنـــمـــا يـــــأخـــــذ مــــوظــــفــــوك أمــــاكــــنــــهــــم عـــــىل شـــبـــكـــة األثـــــر 
الـــــــواســـــــع، حــــيــــث يـــتـــســـنـــى لــــهــــم الــــــوصــــــول إىل املــســتــفــيــد 
املــبــاشــر مــمــا يــقــدمــونــه مـــن خـــدمـــات ومــنــتــجــات وقــيــمــة 
ــــائـــــل حــــــــــول كــــيــــفــــيــــة إدارة الــــتــــحــــول  ــــتـــــسـ تـ ســــــوقــــــيــــــة، قـــــــد 

الرقمي يف شركتك بفعالية؟.

تعريف التحول الرقمي وأهميته

 )Digital Transformation( ُيعّرف التحّول الرقمي
عـــــىل أنّــــــــه اســــتــــخــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــرقـــمـــيـــة يف تــقــديــم 
الــخــدمــات أو األعـــمـــال مـــن خـــالل اســتــبــدال الــعــمــلــيــات 
ــــيـــــدويـــــة أو غـــــر الــــرقــــمــــيــــة إىل أخــــــــرى رقــــمــــيــــة أو تــغــيــر  الـ
التقنيات الرقمية القديمة بأخرى أحــدث. وقــد بدأت 
ظاهرة التحول الرقمي منذ ظهور الحواسب وازدادت 
انــــتــــشــــاًرا بــشــكــل مـــضـــطـــرد مــــع ظـــهـــور اإلنـــــرنـــــت. أي إّنــــه 

ليس باألمر الجديد بتاًتا.
هـــــذا االنــــتــــشــــار يــجــعــلــنــا نـــقـــف عــــىل حــقــيــقــتــني رائـــعـــتـــني: 
األوىل أن الــتــحــول الــرقــمــي مـــوجـــود بــالــفــعــل بــدرجــات 
مــخــتــلــفــة يف كـــــل شــــركــــة أو عــــمــــل. والــــثــــانــــيــــة أّنـــــــه يــــــزداد 
أهـــمـــيـــة حــــضــــوًرا مــــع الــــوقــــت. وســيــشــهــد ازدهـــــــــــاًرا كـــبـــًرا 
يف املستقبل ألّنــه الــوعــاء الطبيعي لجميع التطبيقات 
الــتــكــنــولــوجــيــة املــتــقــدمــة بــــدًءا مــن األلـــعـــاب اإللــكــرونــيــة 
وحــتــى النمذجة واملــحــاكــاة الصناعية والطباعة ثالثية 
األبــــــعــــــاد، واألتــــمــــتــــة والــــــذكــــــاء االصــــطــــنــــاعــــي وغـــــــره مــن 

املجاالت.
ال يــــقــــتــــصــــر األمــــــــــــر عـــــــىل املـــــــــجـــــــــاالت ســـــالـــــفـــــة الـــــــــذكـــــــــر، بـــل 
يـــشـــمـــل الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي كــــل املـــــجـــــاالت الــــتــــي تــحــتــضــن 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة ومـــا ســيــأيت بــعــدهــا أيــًضــا مــمــا ال 

حـــــدود لـــه ســــوى خـــيـــال اإلنــــســــان وقــــدرتــــه عـــىل اإلبـــــداع 
ــــتـــــكـــــار الــــحــــلــــول الـــــجـــــديـــــدة. هـــــــذا يـــعـــنـــي أّنــــــــه ســيــســهــم  وابـ
إسهاًما كبًرا يف اقتصادات الدول والشركات بطبيعة 

الحال، وبما يعد به من قيمة مضافة مقّدرة.
ــــتـــــحـــــّول الـــــرقـــــمـــــي بـــــاإلضـــــافـــــة ملــــــا يــــــوفــــــره مــــــن تـــكـــالـــيـــف  ــــالـ فـ
نــفــقــات إدارة وتــشــغــيــل شـــركـــة تــقــلــيــديــة، يــعــمــل أيــًضــا 
عــىل تقديم الــشــركــة إىل الــفــئــات املستهدفة مــن خالل 
ــــائـــــط االجــــتــــمــــاعــــيــــة ومــــــواقــــــع اإلنـــــــرنـــــــت، ووســــائــــل  الـــــوسـ
الـــتـــواصـــل فــائــقــة الــســرعــة واالتــــســــاع. فــتــصــبــح الــشــركــة 
أقدر عىل الوصول إىل منطقة جغرافية أكر، وفئات 
مـــــــــن الـــــــعـــــــمـــــــالء تـــــــتـــــــجـــــــاوز الـــــــفـــــــئـــــــات املــــــــــحــــــــــددة يف الــــخــــطــــة 
التقليدية للعمل وتجعل اإلنتاج أسهل وأوفر وأكرث. 
كما يفتح املجال للشركة لتوظيف عدد ال محدود من 
الـــخـــراء يف مــخــتــلــف املـــجـــاالت وبــتــكــلــفــة أقـــل بــكــثــر من 

تكلفة التوظيف التقليدي.
وبــيــنــمــا يـــصـــل إســــهــــام الـــتـــحـــّول الـــرقـــمـــي يف بـــعـــض دول 
الـــعـــالـــم إىل الـــثـــلـــث، فـــإّنـــه يــنــعــدم يف بــعــض الــــــدول وال 
يزيد عن معدل 4% من الناتج املحي اإلجمايل مقارنة 
بــــاملــــعــــدل الــــعــــاملــــي الـــــــذي بـــلـــغ 22%. إال أّن هــــــذه لــيــســت 
نهاية الــقــصــة، فعمليات الــتــحــّول الــرقــمــي تــجــري عىل 

قدم وساق من املحيط إىل الخليج.
فــبــحــســب خــــــراء يــحــتــمــل أن يـــصـــل عـــــدد املــســتــخــدمــني 
بـــحـــلـــول 2025.  الـــرقـــمـــيـــني إىل 160 مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم 
يـــمـــكـــن أن يــــســــاهــــمــــوا بــــمــــا يــــزيــــد عـــــن 3.5% مـــــن الـــنـــاتـــج 
املحي اإلجمايل، أي ما يعادل 95 مليار دوالر أمرييك 
تـــقـــريـــًبـــا. كــمــا أّن الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي قـــد يـــؤثـــر إيـــجـــاًبـــا عىل 
الشمول املايل واالجتماعي، ومكافحة الفقر، وزيادة 
ــــة الــــصــــحــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة ذات الـــــجـــــودة  ــــايــ ــــرعــ فــــــــرص الــ
العالية، وتخفيف أعباء التلوث عىل البيئة بالحد من 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.
ــــتـــــشـــــار الـــتـــمـــثـــيـــل الـــرقـــمـــي  يـــظـــهـــر الـــــتـــــحـــــّول الـــــرقـــــمـــــي يف انـ
لــلــشــركــات واألعـــــمـــــال، وتــــزايــــد الــطــلــب عـــىل الــخــدمــات 
الــرقــمــيــة وتــمــركــز الــســلــع واملــنــتــجــات والـــخـــدمـــات حــول 
ــــيـــــز الــــعــــمــــلــــيــــة اإلنـــــتـــــاجـــــيـــــة عـــىل  ــــــن تـــــركـ ــــيـــــل، بـــــــــــداًل مـ الـــــعـــــمـ
املــنــتــجــات كــمــا يف الــســابــق. ويــلــعــب انــتــشــار الــرمــجــيــات 
الحديثة دوًرا مهًما يف تحديد معالم التحّول الرقمي 

للشركات التقليدية.
الــــتــــطــــبــــيــــقــــات  يف  الـــــــرقـــــــمـــــــي  الــــــــتــــــــحــــــــّول  أدوات  ــــثــــــل  ــــمــ ــــتــ وتــ
والـــــرامـــــج والـــنـــظـــم الـــرقـــمـــيـــة الــــتــــي ســتــنــجــز مــــن خــاللــهــا 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات أو الـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــي تـــــقـــــدمـــــهـــــا شــــركــــتــــكــــم. 
فـــــإن كـــانـــت شـــركـــتـــك تـــقـــدم خــــدمــــات مـــالـــيـــة ومــحــاســبــة 
لــلــشــركــات، فستحتاج إىل بــرامــج لتنظيم مــشــروعــات 
الــعــمــالء، والــقــيــام بــاملــهــام الــحــســابــيــة لــكــل شــركــة عىل 
حدة، ونظام للتواصل مع العمالء. وأدوات لإلدارة، 
واملـــــــوارد الــبــشــريــة، وســـــواء أكـــانـــت شــركــتــك تــهــدف إىل 
الــــتــــحــــّول الـــــجـــــزيئ أو الــــكــــامــــل هـــنـــالـــك بـــضـــعـــة خـــطـــوات 

تنقلك بأمان إىل العالم الرقمي.

أهمية وفوائد

التحول الرقمي
داخل الشركات

Issue 48 Jan. 2023

81



اإلدارة

مزايا التحول الرقمي للشركات التقليدية

رضا وسعادة العمالء، وهو أمر يعد إنجازه باملناهج 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ضـــــرًبـــــا مـــــن املـــســـتـــحـــيـــل، أو بـــبـــســـاطـــة تـــفـــوق 
تــكــلــفــتــه جـــــدواه بــكــثــر. مـــن املـــزايـــا الـــرائـــعـــة لــلــتــحــّول إىل 
اإلنــــــــرنــــــــت؛ تــــجــــربــــة املــــســــتــــخــــدم كــــعــــامــــل مــــهــــم جــــــــــًدا يف 
نــمــو أي عــمــل. يــقــول الــخــراء يف هـــذا الــصــدد إن نقطة 
واحــدة يف مقياس تجربة املستخدم اإليجابية تعادل 

ماليني الدوالرات من األرباح.
إًذا هــــذا هـــو مـــربـــط فـــرســـك، لــتــحــقــيــق املـــزيـــد مـــن الــنــمــو 
العمي بتلبية احتياجات عمالئك من حيث األسعار 
والجودة والسرعة. وهي عناصر ال تتحقق بفعالية إال 
مـــن خــــالل االنـــتـــقـــال إىل الــعــمــلــيــات الــرقــمــيــة وتــحــســني 
تجربة املستخدم األمر الذي يعنى به التحّول الرقمي 

يف األساس.
يــــرافــــق مــــع االنـــتـــقـــال بــشــركــتــك الــتــقــلــيــديــة إىل الــعــالــم 
الــــــــرقــــــــمــــــــي زيــــــــــــــــــــــــادًة يف مـــــــســـــــتـــــــوى اإلنـــــــــتـــــــــاجـــــــــيـــــــــة، وســـــــرعـــــــة 
االســـتـــجـــابـــة لـــلـــتـــغـــرات الـــتـــي تـــطـــرأ عــــىل األســــــــــواق، ويف 
جميع األحـــوال ستشهد ميزانيتك اخــتــصــاًرا للنفقات 
وزيـــــــــادة يف األربــــــــــاح. يــظــهــر هـــــذا األمــــــر بــــصــــورة واضـــحـــة 
فيما حدث العام املايض عندما تضاعفت أرباح شركة 
أمــــــــــــــازون ثــــــــالث مــــــــــرات بــــفــــضــــل زيــــــــــــادة عــــــــدد املـــتـــســـوقـــني 
مــن عــىل اإلنــرنــت يف فـــرة اإلغــــالق الــتــام أثــنــاء جائحة 
كورونا. عىل الرغم من أّن هذا ارتفاع غر مخطط له 
مــن قــبــل الــشــركــة إال أّنـــه مــن اآلثــــار اإليــجــابــيــة للتحّول 

الرقمي. 
ومن جهة أخرى انخفضت أربــاح شركة أبل لعجزها 
ــــر طــــرح  ــــأخــ عــــــن مــــواكــــبــــة مـــــوجـــــة الـــــتـــــحـــــّول الـــــرقـــــمـــــي، وتــ

هاتفها “آيفون 12” خالل الفرة املاضية.

خطوات إدارة التحول الرقمي
يمكنك تحويل شركتك من شركة تقليدية إىل شركة 
رقمية تقدم خدماتها، وتنجز عملياتها املختلفة عر 
اإلنـــــرنـــــت، بـــاتـــبـــاع إحــــــدى االســـراتـــيـــجـــيـــات الـــحـــديـــثـــة أو 
ــــتــــــداع اســـراتـــيـــجـــيـــة جـــــديـــــدة تـــنـــاســـب شـــركـــتـــك بــصــفــة  ابــ

خاصة. 
يف الـــحـــالـــني يــنــبــغــي أن تــشــتــمــل خــطــتــكــم املـــخـــتـــارة عــىل 
تــــغــــيــــرات يف الــــبــــنــــود الــــتــــالــــيــــة، والـــــتـــــي تــــرتــــبــــط بــبــعــضــهــا 

براتبية واعتمادية تظهر بجالء يف تسلسلها:

أواًل: تقييم درجـــة الــتــحــّول الرقمي 01 
بالشركة

قبل الــبــدء يف عملية الــتــحــّول الــرقــمــي تحتاج الشركة 
ــــيـــــم وضــــــعــــــهــــــا مـــــــــن حــــــيــــــث الـــــــرقـــــــمـــــــنـــــــة. وتـــــحـــــديـــــد  ــــيـ ــــقـ إىل تـ
العمليات التي تخضع حالًيا لهذا التحّول أو تجّسده، 
ومــن ثم تحديد نقطة البداية الحقيقية. يركز تقييم 

درجة التحّول عىل خمسة محاور هي:

1. نسبة مستخدمي التكنولوجيا بالشركة إىل نسبة 
الربمجيات املرخصة

يعتمد الرقيم أو الرقمنة يف األســاس عىل استخدام 
أدوات التكنولوجيا والرمجيات والتطبيقات الخاصة 

والجاهزة يف أداء العمليات املختلفة بالشركة. 

وبــطــبــيــعــة الـــحـــال ال تــخــلــو شـــركـــة مـــن مــظــاهــر الــتــحــّول 
الـــرقـــمـــي، لـــذلـــك عـــنـــدمـــا نــخــطــط لـــالنـــتـــقـــال مــــن الـــوضـــع 
الــــتــــقــــلــــيــــدي إىل الــــــوضــــــح الــــــحــــــديــــــث، ال بــــــد مــــــن مـــــراعـــــاة 
الــخــطــوات الفعلية الــتــي تــمــت تــلــقــائــًيــا يف وقـــٍت ســابــق. 
فــــالــــبــــدء مـــــن الــــصــــفــــر دائــــــًمــــــا أمـــــــر غـــــر مـــحـــبـــذ يف الـــحـــيـــاة 
العادية ناهيك عن األعمال حيث أقــل نفقة زائــدة أو 

مرشدة تشّكل فرًقا له وزنه.

2. تحليل إمكانات ومعوقات االستخدام

ــــيـــــزة ال تــــتــــوفــــر يف جــمــيــع  الـــقـــابـــلـــيـــة لــــلــــتــــحــــّول الــــرقــــمــــي مـ
األقـــســـام. فهنالك أقــســام تقتي شـــروط الــعــمــل فيها 
مـــحـــددات لــلــتــحــّول الــرقــمــي، مــثــل املـــخـــازن، واملــهــمــات 
ــــبـــــشـــــر، عــىل  الـــلـــوجـــســـتـــيـــة الـــــتـــــي ال تـــــــــزال تـــعـــتـــمـــد عــــــىل الـ
الرغم من أّن هذا األمر يعد من املتغرات التي بدأت 
تــــظــــهــــر يف األفــــــــــــق. حــــيــــث تــــطــــبــــيــــقــــات الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
املـــــتـــــطـــــورة بـــــاضـــــطـــــراد تـــــغـــــزو األســــــــــــــواق يــــــوًمــــــا بــــعــــد يــــــوم. 
يـــحـــتـــاج قـــســـم إدارة املــــشــــروعــــات بـــالـــشـــركـــة إىل تــحــلــيــل 
الــفــوائــد التي يثمر عنها الــتــحــّول، وال يهمل معوقات 
ــــــل  ــــتــــــي تـــــــــــدور داخـ اســــــتــــــخــــــدام الــــتــــقــــنــــيــــة يف الــــعــــمــــلــــيــــات الــ
الــــشــــركــــة، ســــــــواء بـــــني أفــــــرادهــــــا الـــعـــامـــلـــني يف اإلدارة، 
وبعضهم البعض، أو بني الشركة والعمالء املرتقبني 

أو الحاليني/القدامى.

3. كمية العمليات املنفذة عىل الربامج الجديدة

العمليات التي تقوم بالفعل من خالل الحاسب اآليل 
أو الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــرقـــمـــيـــة تـــشـــكـــل نـــســـبـــة مــــن الــعــمــلــيــات 
املـــشـــمـــولـــة يف عــمــلــيــة الــــتــــحــــّول الــــرقــــمــــي. لــــذلــــك  يــنــبــغــي 
وضـــــع مــــا تــــم بــالــفــعــل يف الـــحـــســـبـــان وتــقــيــيــمــه بــاملــرحــلــة 
الــــســــابــــقــــة. ويــــتــــعــــني عــــــىل اإلدارة الـــعـــلـــيـــا مــــعــــرفــــة عــــدد 
العمليات التي تحتاج إىل تــحــّول بالفعل مــن إجمايل 

عدد العمليات املرقمنة مسبًقا.

4. مؤشرات اإلنتاجية

قياس مؤشرات اإلنتاجية يف ظل التحّول الرقمي من 
األمور التي تؤثر بشدة عىل قرارات اإلدارة فيما يخص 
مــتــطــلــبــات الـــنـــظـــام الـــرقـــمـــي الـــجـــديـــد. تــســتــنــد مـــؤشـــرات 
اإلنـــتـــاج عــىل عـــدد مــن األمــــور مــنــهــا: قــيــاســات اإلنــتــاج، 
والوصول إىل الفئات املستهدفة واألسواق الجديدة، 
واألرباح التي تعود عىل الشركة من تطبيق سياسات 

التحّول الرقمي وبناء ثقافة العمل الجديدة.

5. عوائد االستثمار يف التحّول الرقمي

عندما يدفع املستثمر لتنفيذ التحّول الرقمي، وينفق 
الــكــثــر مـــن األمـــــــوال عـــىل الـــرمـــجـــيـــات والـــعـــتـــاد وإعـــــداد 
األجهزة الالزمة لتنفيذ املهمة عىل أكمل وجه، فهذا 

يعني أّنــه يتوقع أربــاًحــا تفوق هــذه املــصــروفــات. لذلك 
من املهم جًدا وضع العائدات املتوقعة من االستثمار 

يف املجال.

ثانًيا: تغيري نموذج العمل02  

ــــقــــــة حـــــــــــدد مــــــــا يــــســــتــــلــــزم  ــــابــ عــــــــىل ضـــــــــــوء املــــــعــــــلــــــومــــــات الــــــســ
ــــِق مــا  ــتـــ ــ ـــمــــــوذج الـــــعـــــمـــــل. وانـــ الــــتــــعــــديــــل أو الــــتــــغــــيــــر مــــــن نـــ
يناسب احتياجات شركتك مــن األدوات التي تمكّنها 
مـــن تــنــفــيــذ املـــهـــام عـــىل اإلنــــرنــــت، والـــقـــيـــام بــالــعــمــلــيــات 
اإلداريـــة والتسويق واملبيعات واألتمتة والتواصل مع 
الـــعـــمـــالء. ويـــتـــم هــــذا بـــوضـــع عــــدة عـــوامـــل يف الــحــســبــان 
ــــلـــــفـــــة، والــــــســــــهــــــولــــــة، واألمـــــــــــــــــــان، واملـــــــــقـــــــــدرات  ــــتـــــكـ مــــنــــهــــا الـ

التقنية للفريق والفئات املستهدفة عىل حٍد سواء.
وهـــــذه الــتــغــيــرات تــشــمــل الــــرؤيــــة والـــرســـالـــة واألهــــــداف 
والــــتــــســــويــــق وخــــطــــة الـــعـــمـــل واملــــيــــزانــــيــــة. وذلـــــــك بــــإجــــراء 
الــــتــــغــــيــــرات الـــــالزمـــــة لــــتــــواكــــب املــــتــــغــــرات الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي 
ــــلـــــشـــــركـــــة والـــــتـــــي  ــــيـــــة الـــــــتـــــــحـــــــّول الــــــرقــــــمــــــي لـ ــــلـ ــــمـ تــــــــرافــــــــق وعـ
ستخرجها من عدد الشركات التقليدية إىل فضاءات 
األســـــــــافـــــــــر الــــــرقــــــمــــــيــــــة، وعـــــــــوالـــــــــم الـــــــتـــــــجـــــــارة االلـــــكـــــرونـــــيـــــة 
والذكاء الصناعي وصواًل إىل نموذج مبتكر، ال يعمل 
عىل تحقيق أهداف املرحلة فقط، بل يتسم بما يكفي 
ــــائـــــل يف الــــتــــطــــور  ــــهـ ــــتـــــاح الســــتــــيــــعــــاب الـــــتـــــســـــارع الـ ــــفـ مــــــن انـ
الــتــكــنــولــوجــي والـــرقـــمـــي وتــحــقــيــق االســـتـــدامـــة والـــقـــدرة 
عىل الصمود يف السباق الرقمي املحموم الذي يشمل 

العالم بأسره.
وبما أن التحويل الرقمي ال ُيعنى فقط بالتكنولوجيا، 
بــل يــتــعــداهــا ملجموعة مــن الــنــواحــي يمكن إجــمــالــهــا يف 

هذه املحاور الخمسة:

1. تجربة املستخدم

وهــي مــن أهــم خصائص التحّول الرقمي. ســـواًء أكــان 
املستخدم هــو  رائـــد األعــمــال املستفيد مــن التطبيقات 
الرقمية أو العميل الذي يطلب الخدمات أو املنتجات. 
يف الـــــــحـــــــالـــــــني ال بــــــــد مــــــــن تـــــــوفـــــــر الــــــــســــــــرعــــــــة، والـــــســـــهـــــولـــــة 

والوضوح واملتعة والفعالية يف تجربة املستخدم.

2. رشاقة العمليات

اتــجــهــت الــكــثــر مـــن الـــشـــركـــات يف كـــل مـــكـــان إىل زيــــادة 
ــــاقـــــة Agility الـــنـــظـــم اإلداريــــــــــــة واالنــــتــــاجــــيــــة ونـــظـــم  رشـ
العمليات بها. لكن امليزة األساسية تكمن فيما توفره 
من مرونة يف العمليات، وتكامل بني املــوارد البشرية 
واألدوات الــرقــمــيــة، وتــقــلــيــل املــخــاطــر وضــمــان تحقيق 

األهداف. 
ــــــن جـــهـــة  ــــبــــــدو مـــــــن نـــــــــــدرة تـــبـــنـــيـــهـــا مـ وهـــــــــــذا ال يــــفــــســــر مـــــــا يــ
الشركات الكرى يف العالم، إال إنه ال يمنع يف الوقت 
ذاته التوقع املشروع بزيادة الطلب عىل أدوات رشاقة 

العمليات يف املستقبل القريب.

3. الثقافة

الثقافة الرقمية أو النضج الرقمي أمر يتطلب العمل 
لــــتــــحــــقــــيــــقــــه داخــــــــــــل املــــــؤســــــســــــة -خــــــــــاصــــــــــًة- عـــــنـــــدمـــــا تــــكــــون 
الـــشـــركـــة أقــــل تـــقـــدًمـــا يف ســلــم الـــتـــحـــّول الـــرقـــمـــي. زيــــادة 
مــســتــوى الــثــقــافــة الــرقــمــيــة بـــني الــعــامــلــني يف الــشــركــات 
الــراغــبــة يف التحول الرقمي أمــر ال بــد مــنــه. عــىل سبيل 
ــــتـــــاج  املــــــثــــــال، حـــــمـــــالت الــــتــــوعــــيــــة والـــتـــثـــقـــيـــف الــــرقــــمــــي وإنـ
املـــحـــتـــوى الــتــثــقــيــفــي الــــــذي يــشــمــل الـــعـــامـــلـــني والـــعـــمـــالء 
مـــًعـــا مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــــضــــروريــــة لـــنـــجـــاح عــمــلــيــة الــتــحــول 

الرقمي.
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4. تمكن العاملن

قدرات العاملني عىل مواكبة التغير يف بيئة وأساليب 
الـــعـــمـــل ال تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن رأس املــــــــال. تـــعـــد الــــقــــدرات 

واملواهب من رؤوس األعمال املهمة بالفعل.
ــــلـــــب االنـــــــتـــــــقـــــــال إىل الـــــــتـــــــحـــــــّول الــــــرقــــــمــــــي قـــــــــــــــدًرا مـــن  ــــتـــــطـ ويـ
االهــــــــــتــــــــــمــــــــــام بـــــــــاالحـــــــــتـــــــــيـــــــــاجـــــــــات الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة لـــــلـــــمـــــوظـــــفـــــني 
والـــعـــامـــلـــني. وتــمــكــيــنــهــم مــــن األدوات الــــضــــروريــــة الــتــي 
تنتقل بهم إىل مستقبل األعــمــال، وتضفي املــزيــد من 
السهولة والوصول عىل املهام التقليدية، وتفتح أمام 
أعينهم آفاًقا واسعة للتطّور غر املحدود يف مجاالت 

التخصص.

5. تكامل التقنيات الرقمية

املــــقــــصــــود بـــالـــتـــكـــامـــل الــــرقــــمــــي هـــــو الـــعـــمـــل املـــــشـــــرك مــن 
خـــالل األدوات الــرقــمــيــة والــتــطــبــيــقــات بحيث يستطيع 
الجميع الــوصــول إىل البيانات أو املعلومات املوجودة 
عـــىل جـــهـــاز إلــــكــــروين داخـــــل الـــشـــركـــة مـــن خـــارجـــهـــا مع 

عدم املساس بخصوصية وأمن هذه البيانات.

ثالًثا: تشكيل فريق قادة التحّول03  

يفيد جـــًدا يف هــذه املرحلة الــحــرص عــىل إثـــراء تشكيلة 
فــــرق الــعــمــل بـــالـــكـــوادر الـــقـــيـــاديـــة الــفــعــالــة ذات الــخــرة 
واملـــــهـــــارة يف نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــتـــحـــّول الـــرقـــمـــي مــــع الــحــفــاظ 
عــىل شخصية الــشــركــة وخصوصية الــعــالمــة التجارية 

واملعلومات. 
ويـــــجـــــب أن يــــتــــوفــــر يف الـــــفـــــريـــــق الــــــــــذي يـــضـــطـــلـــع بــمــهــمــة 
قيادة التغير يف شركتك، الكفاءة والنضج الرقمي، 
والــراعــة يف التواصل والــقــدرة عــىل التأثر اإليــجــايب يف 

كل األطراف املشاركة يف العملية.
ــــويــــــر  يـــــشـــــتـــــمـــــل دور فــــــــريــــــــق الــــــــــــقــــــــــــادة عــــــــــىل تـــــــجـــــــديـــــــد وتــــــطــ
الـــعـــمـــلـــيـــات لـــتـــحـــســـني الــــكــــفــــاءة والـــفـــعـــالـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
الــــــبــــــيــــــانــــــات والـــــــــوثـــــــــائـــــــــق، ونــــشــــر  إدارة  مـــــــثـــــــل:  ــــلــــــة  ــــامــ الــــــشــ

املعلومات، وما إىل ذلك. 
كما يتعني عليك بصفتك املــســؤول عــن إدارة املرحلة 
يف شــركــتــك أن تــدعــم الــعــمــل عــىل كــل املــســتــويــات. وال 
تــنــس يف خــضــم ذلـــك أن تضفي املــزيــد مــن املـــرونـــة عىل 

عملية اتخاذ القرارات.
يمكن بالطبع استقطاب قادة من خارج الشركة لدعم 
مــســرة الــتــحــّول الرقمي للفرق العاملة بالشركة، أو 
تـــدريـــب بــعــض الـــقـــادة مـــن مــنــســويب األقـــســـام املختلفة 
تـــمـــهـــيـــًدا لــتــولــيــهــم مــهــمــة تــغــيــر طـــــرق تــفــكــر الــعــامــلــني 
ــــأكـــــد مـــــن إتــــقــــانــــهــــا ألدوات الــــعــــمــــل الـــــجـــــديـــــدة. مــن  ــتـ ــ والـ
املمكن جًدا يف هذه املرحلة تغير تشكيلة فرق العمل 

وتعيني موظفني جدد يعملون عن بعد.

رابًعا: اسرتاتيجية التحول الرقمي04  

مـــــــــــع الـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد عـــــــــــىل الــــــــنــــــــقــــــــاط الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة كــــــــــــأجــــــــــــزاء مــــن 
االســـــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة الــــــــــكــــــــــرى إلحــــــــــــــــالل الـــــــــتـــــــــحـــــــــّول الــــــرقــــــمــــــي 
واالنــتــقــال إىل العمل عــن البعد، يتطلب األمــر نوعية 
تـــــكـــــســـــر فـــــيـــــهـــــا اإلدارة  مــــخــــتــــلــــفــــة مـــــــــن الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط، قـــــــــد 
الـــوســـطـــى والــعــلــيــا الـــحـــواجـــز الـــتـــي تـــحـــول دون تحقيق 

قفزة نوعية يف اإلنتاج عر التخطيط املفتوح. 
وتبني نظم وسياسات عمل قابلة للتعديل والتطوير 
ملــــواكــــبــــة الــــتــــســــارع الـــــــذي يـــتـــســـم بــــه مــــجــــال الـــعـــمـــل عــىل 
اإلنــــــرنــــــت. وذلــــــــك بــــإلــــغــــاء الــــراتــــبــــيــــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة ويــعــمــل 
الـــجـــمـــيـــع تــــحــــت إشــــــــــراف املــــــديــــــر. كـــــل قــــســــم مـــــن أقــــســــام 
الشركة يعمل بمعزل عــن األقــســام األخـــرى يف إنجاز 

مهامه ووفًقا لخطة العمل.

خـــــــــامـــــــــًســـــــــا: اســـــــرتاتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة االتــــــــصــــــــال 05  
الفعال

التواصل الفّعال هو العمود الفقري لعملية التحّول 
الرقمي. وهــو الهدف والغاية من العملية برمتها. ما 
ــــــورة املـــعـــلـــومـــات حـــالـــًيـــا مــــن إمـــكـــانـــيـــات هـــائـــلـــة،  تــــوفــــره ثـ
يـــديـــن بــالــفــضــل لـــلـــثـــورة املــــوازيــــة يف االتـــــصـــــاالت. مـــع أّن 
الحاجة إىل االتصال الفعال تبدأ منذ تكوين الشركة 
مـــــــن خـــــــــالل تــــحــــقــــيــــق االنــــــســــــجــــــام والـــــتـــــنـــــاغـــــم يف الـــعـــمـــل 
املــشــرك بــني إدارة الفريق  وإدارة الشركة مــن جهة، 

وبني أعضاء الفريق وبعضهم من جهة أخرى.

لــذلــك ينبغي الــحــرص بــشــدة عــىل ربـــط عــنــاصــر العمل 
ــتــــــوح الــــحــــر  ــ ــــفــ ــــة بـــــقـــــنـــــاة راســـــــخـــــــة مـــــــن الــــــتــــــواصــــــل املــ ــــالثــ ــثــ ــ الــ
الفعال من خالل نظام اتصال قوي تدعمه تطبيقات 
مـــوثـــوقـــة ومـــالئـــمـــة ألغـــــــراض الـــشـــركـــة ونـــــمـــــوذج عــمــلــهــا 
وتــــمــــتــــاز بـــــجـــــودة عــــالــــيــــة وتــــزامــــنــــيــــة فــــائــــقــــة. وقـــــــد طـــــورت 
حسوب أداة أنا وهي أداة تجمع كل ما تحتاجه إلدارة 
عملك وفريقك املتشتت عر اإلنرنت يف مكان واحد، 
يمكنك االستعانة بها يف رحلتك لتطوير شركتك ويف 

رحلة التحّول إىل الرقمية.

هذا ال يغني بالطبع عن الشفافية واملصداقية والحرية 
يف الـــتـــعـــبـــر عــــن األفـــــكـــــار واآلراء داخـــــــل املــــؤســــســــة مــمــا 
يــضــمــن إذابـــــة الـــحـــواجـــز بـــني الــعــنــاصــر الــثــالثــة املـــذكـــورة 
)اإلدارة، فـــريـــق الـــعـــمـــل، الــــعــــمــــالء(، وبـــالـــتـــايل ضــمــان 
رســـــوخ رؤيـــــة الـــشـــركـــة وأهـــدافـــهـــا يف وجــــــدان الــعــامــلــني 

بعد مفارقتهم املكاتب التقليدية.

يـــعـــمـــل الــــتــــواصــــل الــــفــــّعــــال أيـــــًضـــــا عـــــىل تـــوعـــيـــة الـــعـــمـــالء 
ــتـــــســـــويـــــق واإلعــــــــــالنــــــــــات بــــالــــتــــوصــــيــــف  وتـــــحـــــســـــني نـــــتـــــائـــــج الـــ
الـــدقـــيـــق واملــــبــــدع لــلــمــنــتــجــات والــــخــــدمــــات. مــــن الـــفـــوائـــد 
الجمة للتواصل الفعال إبقاء اإلدارة العليا والوسطى 
عىل علم بأبرز التحديات واملخاطر التي تكتنف عملية 
ــــتـــــدامـــــة الــــتــــي تــــــــوازي الـــنـــجـــاة يف  الــــتــــحــــّول الـــرقـــمـــي واالسـ

عالم يقوم عىل االبتكار والتجديد والبدائل.

سادًسا: تقييم عملية التحول06  

يــظــل تقييم الــوضــع الــحــايل مــن حــيــث الــرقــمــنــة عملية 
أســـاســـيـــة يف اإلدارة. وإدارة الــتــغــيــر وســيــظــل أســاســًيــا 
حــــتــــى يف أثــــــنــــــاء الـــــتـــــحـــــّول وبـــــــعـــــــده، ولــــكــــنــــه هــــنــــا يــعــتــمــد 
مــعــايــر ومـــؤشـــرات لــقــيــاس األداء واإلنــتــاجــيــة تختلف 

قلياًل -خاصًة- يف وترتها وقرب فراتها. 

ــــابـــــعـــــة أو  ــــتـ ويــــمــــكــــن تـــصـــمـــيـــم نـــــظـــــام خــــــــاص لـــلـــتـــقـــيـــيـــم واملـ
اســـتـــخـــدام إحــــدى املــــؤشــــرات الـــجـــاهـــزة طــاملــا كــانــت تفي 
بالغرض. وهي خطوة سابقة الهدف منها السعي إىل 

التطوير وليس االستدامة فقط. 

ويــنــبــغــي الــركــيــز عــىل بــعــض الــقــيــم الــتــي يــعــد ارتــفــاعــهــا 
مؤشًرا عىل النجاح، منها مستوى النضج الرقمي لدى 
العاملني يف الشركة سواًء أكانوا موظفني دائمني أم 
مستقلني مكلفني بمشروعات محددة، والركيز عىل 

تجربة املستخدم يف الخطط واالسراتيجيات.

سابًعا: التطوير واالبتكار0٧  
يف عـــــــــالـــــــــم مـــــــــتـــــــــســـــــــارع يــــــلــــــهــــــث البــــــتــــــكــــــار 
الــجــديــد مـــن الــحــلــول وتــطــويــر املــنــتــجــات ال بـــد للشركة 
مــــن اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة قـــويـــة لــلــتــطــويــر واالبــــتــــكــــار وإعــــــادة 
ــــــع الـــعـــمـــي،  ــــواقـ ــ ــــمــــــوذج الــــعــــمــــل بــــمــــا يـــتـــطـــلـــبـــه الـ ــــاج نــ ــتــ ــ إنــ
واحــــتــــيــــاجــــات الـــــســـــوق ورغـــــبـــــات الــــعــــمــــالء، ومــتــطــلــبــات 
املنافسة والنجاة والعقبات التي تعرض سر التحّول 

أو الصعوبات التي تكتنف بيئة العمل املتغرة. 
بهذه الطريقة تمكنت شركة نتفليكس من زيادة عدد 
مشركيها بنسبة 74% يف الربع األخر من عام 2020 
ويف ثـــــالثـــــة أشـــــهـــــر فــــقــــط بــــفــــضــــل نـــــجـــــاح تــــوجــــهــــهــــا الــــــذي 
دشنته قبل اإلغالق بقليل، إذ أطلقت بًثا مستمًرا بال 

توقف، يف وقت ال خيار فيه سوى البقاء باملنزل.
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وبينما اخوتنا الوعاظ موقنون بأن تلك الظواهر عقاب سماوي 
بعد أن تحولت األرض إىل موئل للشياطني يفهم العالم بان 
حاجة اإلنسان الالمحدودة الستهالك الطاقة قد أفسد غالف 
األرض ومــــن عــلــيــهــا. وبـــصـــورة أكــــرث راديــكــالــيــة يــــرى الــبــعــض ان 
البشرية أصبحت مهيأة للتفكر حول الخروج التدريجي من 
هذا الكوكب املتهالك. ليس عىل طريقة كريستوفر كوملبوس 
وسفينة بــحــر الــظــلــمــات وإنــمــا عــىل مـــزاج ايــلــون مــاســك "الــزائــر 
الـــــفـــــضـــــايئ" وقـــبـــيـــلـــتـــه املـــــفـــــرضـــــة الـــــتـــــي ســـتـــضـــع نــــهــــايــــة تـــدريـــجـــيـــة 
لـــلـــتـــاريـــخ عــــىل كـــوكـــب الـــــرســـــاالت الـــســـمـــاويـــة. والـــــخـــــروج هـــــذا ال 
يـــحـــتـــاج بـــالـــطـــبـــع إىل فــــرمــــان تــــــــورايت أو إىل عـــصـــا تـــشـــق الــفــضــاء 
وال يعتر بأية حــال مــن الــشــواهــد الــكــرى للساعة حتى يظهر 
مسيح فضايئ بنسخة مريخية من عىل هضبة ثارسيس يدعو 
الـــنـــازحـــني الـــصـــفـــوة إىل كـــوكـــب ثـــالـــث ويـــمـــهـــد لــحــلــقــة أخــــــرى ال 
عبثية من الَعود االبدي. هجرة بعد هجرة و )exodus(  بعد 

آخر يف فضاءات اهلل حتى ُيطوى الكون بما فيه.

هذا نصف مجاز عزيزي القارئ، وانت تستقبل العام الجديد 
بـــفـــتـــور ال مـــــحـــــدود، والـــنـــصـــف اآلخــــــر آت مــــن بــــواعــــث الــصــخــب 
يف عــالــم مــدمــن عـــىل الــطــاقــة غـــر الــنــظــيــفــة، وغـــــارق يف حـــروب 
ــــيـــــات الــــــذكــــــاء  ــــنـ ــــبـــــة وتـــــقـ ــــالــــــم الـــــحـــــوسـ جــــيــــوســــيــــاســــيــــة و يــــمــــتــــصــــه عــ
االصـــطـــنـــاعـــي )AI( وأنــظــمــتــه والــــواقــــع االفـــــــرايض حــتــى رقــمــنــة 
الـــعـــواطـــف ووضــــــع خــــوارزمــــيــــات لــتــألــيــف مــعــلــقــات حـــديـــثـــة مــن 

الشعر "فرس باي فرس".

ومن ناحية اخرى ستستمر يف العام الجديد املثابرة عىل بناء 
وإعـــداد قــارات امليتافرس واألمــم االفــاتــاريــة بــاأللــوان املختلفة 
متجاوزة املالمح البشرية املعروفة من أفريقيا اىل أوروبا ومن 
شـــــرق آســـيـــا إىل أحــــفــــاد املــــايــــا، وهـــــو عـــالـــم ال يــشــكــو مــــن )خـــــرم( 
طــبــقــة األوزون وال يـــحـــتـــاج اىل شـــيـــخ أو زعـــيـــم أو مـــفـــتـــي، كــمــا 
أنــه يخلو من عقيدة التمكني ومــن جوائز نوبل ومــن املجانني 
واملساطيل والساسة االغبياء وفيه من الشفافية واملعجزات 
ــــا يـــكـــفـــي الســـتـــحـــضـــار صــــاحــــب الـــنـــظـــريـــة الـــنـــســـبـــيـــة أو  الـــرقـــمـــيـــة مـ
مــؤلــف روايـــــة عــولــيــس. لــيــس هـــذا وحــســب بـــل يــمــكــن الــتــحــدث 
إىل أيب العالء املعري وقد تحرر من محبسيه أو أن ُيطلب من 
حــي بــن يقظان شــرح كيف أن العقل وحــده يقود إىل معرفة 
الخالق، ناهيك عن امكانية التمعن يف مفاتن عشتار البابلية 
وفينوس الرومانية وكذلك افــروديــت االغريقية وحتى الالت 
العربية. لكن بالتأكيد يفضل كثرون من ذوي البشرة الزرقاء 

ــــاء الـــشـــغـــف  ــــفــ الــــــذهــــــاب إىل لـــــقـــــاء )أفــــــاتــــــاراتــــــهــــــم( الــــكــــيــــوتــــات إلطــ
الكرونيًا حتى عىل رصيف عام يف شرق أو غرب الدنيا املوازية 

لتلك التي خلقها اهلل.

لـــقـــد خــــــرب اإلنـــــســـــان كـــوكـــبـــة بـــكـــل مـــــا أويت مـــــن عـــلـــم ومـــعـــرفـــة 
وصلف ديمقراطي وذهــب يبني عوالم رقمية موازية ومثالية 

اىل حني. فبأية حال قدمت يا عام؟

ماذا بعد يف العام الجديد؟

بقي الكثر من لــزوم ما يلزم. لكن الــيء األهــم هو أن قدوم 
الــــعــــام 2023 إىل بــــالدنــــا الـــحـــزيـــنـــة ال يـــشـــبـــه مــــا تـــبـــثـــه الـــشـــاشـــات 
ــــيـــــة يف والئــــــــــم إعـــــالمـــــيـــــة وأضــــــــــــــواء صـــــاخـــــبـــــة، بــــــل يــكــمــل  الـــــخـــــارجـ
خطى سبٍع مضت ليبقى أيضًا عام انتظار العالقني يف املعاناة 
ــــام املــــحــــاربــــني الــــذيــــن ال يـــلـــزمـــهـــم رأس ســنــة  لــــلــــخــــروج مــــنــــهــــا.. عــ
باعتبارها فــائــض عــمــري تستحضره الــشــاشــات بعد رحيلهم.. 

عــــــــام الـــــســـــاســـــة والــــــــقــــــــادة يف الـــــفـــــنـــــادق واملــــــــطــــــــارات ويف 
قــصــور الــضــيــافــة بــعــد أن تـــركـــوا وراءهــــــم شعبًا 

ال يـــحـــفـــل بـــــــــرؤوس الـــســـنـــني وال بـــرؤوســـهـــم 
إال من خالل حرمانه وغضبه. عام املدن 

الـــــتـــــي غـــــــادرهـــــــا الـــــــفـــــــرح: صــــنــــعــــاء مـــديـــنـــة 
ــــبـــــت ولـــــــم تـــــولـــــد ثــــانــــيــــة، "ال  ــــاريـــــخ ذهـ ــتـ ــ الـ
شـــفـــق داٍم وال فـــجـــر أشــــــقــــــر".. و عـــدن 
تاهت و انطفأ الزعفران بني حاجبيها, 
وتـــــفـــــكـــــكـــــت جـــــدائـــــلـــــهـــــا وُنـــــــــــــــزع الــــخــــلــــخــــال 

مــــن كـــاحـــلـــهـــا.. ال فــــل يف الـــســـمـــر ال بــحــر 
"يــــــســــــّرح الــــيــــديــــن فـــــوقـــــه املــــــســــــاء" بــــعــــد أن 

كانت سيدة املدائن و عاصمة النور.

سالم عىل البلد الحزين.

عام جديد من زوايا 
افتراضية.. وعام انتظار 

غامض

احمد عبد الاله
اآلن يف حـــــضـــــرة الــــــعــــــام الـــــجـــــديـــــد 2023 بــــعــــد املــــــيــــــالد وقــــــــد قــطــعــت  العالم 

البشرية شوطًا ال يستهان به نحو االستغناء عن "الكوكب املهد" 
الذي لم يعد يعنيه ضبط النظم املناخية وسلوك التيارات املحيطية وأنماط الرياح 
بعد تشوه أغلفته حيث طفق يسرح يف مسارات فيها كثر من تنّمر الطبيعة صيفًا 

وشتاًء.

يف العام الجديد 
املثابرة عىل بناء وإعداد 

قارات امليتافرس واألمم 
االفاتارية باأللوان املختلفة 

متجاوزة املالمح البشرية 
املعروفة من أفريقيا اىل أوروبا 
ومن شرق آسيا إىل أحفاد املايا
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ARTICLE

ــــبـــــوة الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــشـــــركـــــات األجـــنـــبـــيـــة  تـــعـــمـــل يف شـ
يف قــــطــــاعــــي إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط وتــــصــــديــــر الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
ــــــد مــــن املــــعــــادن  املـــــســـــال.. وتـــمـــلـــك شــــبــــوة نـــصـــيـــب األسـ
الصخرية حسب نتائج االستكشافات الجيولوجية 

التي اجراها باحثون يف مطلع العام 2006م. 

وتـــــحـــــظـــــى مـــــحـــــافـــــظـــــة شــــــبــــــوة بــــــاالســــــتــــــقــــــرار األمـــــــنـــــــي يف 
الــــــوقــــــت الـــــــــراهـــــــــن.. مــــــا دعــــــــا الـــــشـــــركـــــات األجــــنــــبــــيــــة اىل 
ــــتـــــاج الـــنـــفـــط وتـــــصـــــديـــــره.. وســـاهـــم  إعـــــــــادة اســـتـــئـــنـــاف إنـ
ذلك االستقرار يف جعلها بيئة خصبة لالستثمارات 
األجــــنــــبــــيــــة يف هــــــــذا املـــــــجـــــــال، نـــتـــيـــجـــة تــــظــــافــــر الــــجــــهــــود 
الـــرامـــيـــة إىل تــحــيــيــد عــمــل الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي واملـــعـــدين 
عن الصراعات السياسية الدائرة يف البالد، وكذلك 
ــتــــمــــر- مــــــن قــبــل  تــــقــــديــــم الــــتــــســــهــــيــــالت والــــــتــــــعــــــاون املــــســ
وزارة النفط واملعادن وفرعها باملحافظة- للشركات 
األجنبية العاملة يف شبوة التي ساهمت يف تسريع 
اســــتــــئــــنــــاف اإلنــــــتــــــاج والــــتــــصــــديــــر ورفــــــــد خــــزيــــنــــة الــــدولــــة 

بالعمالت األجنبية. 

وتـــواصـــل وزارة الــنــفــط واملـــعـــادن وفــرعــهــا باملحافظة 
الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــواصـــــل املـــســـتـــمـــر مـــــع بـــقـــيـــة الــــشــــركــــات 
القطاعات؛  العمل يف مختلف  االجنبية الستئناف 
وأهــــــمــــــهــــــا قــــــطــــــاع الـــــــغـــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي املـــــــــســـــــــال؛ إلعــــــــــادة 
تشغيل منشأة بلحاف، باإلضافة اىل قطاع 5 جنة 
وقـــــطـــــاع S1.. وتــــــــأيت هــــــذه الــــجــــهــــود بـــعـــدمـــا أصــبــحــت 
شـــــــــبـــــــــوة آمـــــــــنـــــــــة ومـــــــســـــــتـــــــقـــــــرة وتـــــــمـــــــلـــــــك مـــــــنـــــــاخـــــــا مـــــالئـــــمـــــا 

لالستثمارات يف كافة املجاالت. 

كــــــــــمــــــــــا تــــــــــعــــــــــد بــــــــتــــــــقــــــــديــــــــم الـــــــتـــــــســـــــهـــــــيـــــــالت 
أمـــــــــــام جــــمــــيــــع الــــــشــــــركــــــات الــــعــــاملــــيــــة 

الــــــرائــــــدة يف الــــقــــطــــاعــــات الــنــفــطــيــة 
واملــعــدنــيــة والـــراغـــبـــة بــاالســتــثــمــار 
يف شــــــبــــــوة ومــــــــــد جــــــســــــور الـــــعـــــون 
والـــــــتـــــــنـــــــســـــــيـــــــق املـــــــســـــــتـــــــمـــــــر لـــــتـــــذلـــــيـــــل 

كــافــة الــصــعــوبــات لتيسر عملها 
وتــحــقــيــق نــجــاحــهــا وفــــق املـــؤشـــرات 

املطلوبة.

شبوة.. موطن الثروات 
النفطية والمعدنية باليمن

سعيد املرنوم
مدير مكتب الوزارة بشبوة

مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة- جــــنــــوب الـــيـــمـــن- أحـــــد اهـــــم املـــحـــافـــظـــات تعتر 
اليمنية الغنية بالرثوات النفطية واملعدنية والتي تتميز 
بــتــضــاريــســهــا الـــصـــحـــراويـــة والــجــبــلــيــة والــســاحــلــيــة ومــوقــعــهــا الــجــغــرايف 

الواقع يف قلب اليمن واملطل عىل البحر العريب.

تواصل وزارة 
النفط واملعادن وفرعها 

باملحافظة التنسيق والتواصل 
املستمر مع بقية الشركات 
االجنبية الستئناف العمل 

يف مختلف القطاعات
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الـــــطـــــارئ  الـــــمـــــشـــــروع  2018 و2022 ســــعــــى  عـــــامـــــي  بــــيــــن 
لــتــوفــيــر الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــيـــمـــن، الـــتـــابـــع لــلــبــنــك الــــدولــــي، 
إلى االستفادة من مرافق الطاقة الشمسية لتحسين 
إمكانية الحصول على الكهرباء فــي المناطق الريفية 

وأطراف المدن.

اســتــفــاد الــســكــان فــي أطـــراف الــمــدن والمناطق الريفية 
ــــــرأت عــلــى  اســــتــــفــــادة مـــبـــاشـــرة مــــن الـــتـــحـــســـيـــنـــات الــــتــــي طـ
ــــلــــــى وســــــــائــــــــل الــــــطــــــاقــــــة الــــحــــديــــثــــة  ــــيــــــة الــــــحــــــصــــــول عــ ــــانــ ــــكــ إمــ
بالمنازل، وبشكل غير مباشر اســتــفــادوا مــن تحسين 
إمــــــكــــــانــــــيــــــة الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات، حــــــيــــــث هــــــدف 
المشروع إلى تقليص الفجوات بين الجنسين في ما 

يــتــعــلــق بـــقـــدرة الــحــصــول عــلــى الــطــاقــة والــتــمــويــل، مما 
يــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى الـــنـــســـاء والــــفــــتــــيــــات.. كـــمـــا يــســتــفــيــد 
مـــقـــدمـــو الـــخـــدمـــات الـــحـــيـــويـــة -بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــمــنــشــآت 
ــــركــــــات الــــمــــيــــاه فـــــي الـــمـــنـــاطـــق  الـــصـــحـــيـــة والـــــــمـــــــدارس وشــ
الـــريـــفـــيـــة- مـــن أنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الــمــمــولــة من 
المنح، ما سيعزز في نهاية المطاف من قدرة القطاع 
الــــعــــام عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات، كـــمـــا نـــشـــر عـــلـــى مــوقــع 

البنك الدولي.

التحدي

ُيعد استئناف إمــدادات الكهرباء النظيفة والمتجددة 

وبــــأســــعــــار مــــيــــســــورة إلــــــى الــــمــــرافــــق الـــحـــيـــويـــة أمـــــــــًرا بـــالـــغ 
األهــــــمــــــيــــــة لــــلــــتــــخــــفــــيــــف مــــــــن حـــــــــــدة الـــــــــتـــــــــردي فــــــــي الــــــوضــــــع 
اإلنـــــــســـــــانـــــــي بـــــالـــــيـــــمـــــن، الســـــيـــــمـــــا فــــــــي الـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــريــــفــــيــــة 
وأطـــــــــــراف الــــــمــــــدن، ويـــعـــتـــبـــر تـــحـــســـيـــن إمــــكــــانــــيــــة حـــصـــول 
األســر على الطاقة في غاية األهمية الستعادة موارد 
الــــرزق والتخفيف مــن آثـــار األزمــــة وتلبية االحــتــيــاجــات 
الــيــومــيــة الــمــلــحــة لــلــســكــان. وتــعــد الــكــهــربــاء عــامــاًل بالغ 
األهــمــيــة فـــي هــــذه األزمــــــة، فــهــي قـــــادرة عــلــى اســتــعــادة 
ســـــبـــــل كـــــســـــب الـــــعـــــيـــــش ومـــــــســـــــاعـــــــدة الــــــــنــــــــاس عـــــلـــــى درء 

األمراض التي يمكن الوقاية منها.

وشــكــلــت الــــقــــدرة عــلــى تــحــمــل تــكــلــفــة مــنــتــجــات الــطــاقــة 

تمويالت البنك الدولي لمساندة 
اليمن في توفير الكهرباء

معالجات
فقر الطاقة

مليار دوالر قدمتها المؤسسة الدولية 2.8 
للتنمية منًحا لليمن منذ عام 2016

يــعــانــي اليمنيون مــن فــقــر شــديــد فــي الــطــاقــة، الســيــمــا مــن يعيشون فــي الــمــنــاطــق الريفية، 
والــفــقــراء الــذيــن يشكلون نحو نصف ســكــان الــبــالد البالغ عــددهــم قــرابــة 30 مليون نسمة. 
فــمــنــذ اتــســاع نــطــاق الـــصـــراع فــي الــيــمــن عـــام 2015، ســــاءت جــــودة الــحــيــاة فــي المجتمعات 
المحلية الــريــفــيــة، ولـــم يــكــن قــطــاع الــكــهــربــاء اســتــثــنــاًء مــمــا حــل بــالــبــالد مــن دمــــار. ولـــم تعد 
الــمــنــاطــق الــريــفــيــة وأطـــــــراف الـــمـــدن الــقــلــيــلــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــصــل عــلــى الـــكـــهـــربـــاء مـــن الــشــبــكــة 
الموحدة قبل الحرب، قادرة على ذلك، إما بسبب تدمير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، 
أو ألن الشبكة لــم تعد تملك الــقــدرة على توليد مــا يكفي مــن الكهرباء للوصول إلــى تلك 

المناطق.
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الشمسية عــائــًقــا رئــيــســًيــا أمـــام األســـر األكــثــر احــتــيــاًجــا، 
كـــمـــا أن تـــدنـــي جــــــودة الــمــنــتــجــات وخــــدمــــة الــــدعــــم بــعــد 
البيع يهدد استدامة سوق الطاقة الشمسية الوليدة. 
ــــد مـــــــن الــــمــــســــتــــهــــلــــكــــيــــن أنـــــظـــــمـــــة كــــهــــربــــاء  ــــديــ ــــعــ واخــــــــتــــــــار الــ
أرخص ومنخفضة الجودة، ولذلك فإن هذه األنظمة 
غالًبا ما تتعطل بعد بضعة أشهر. ومع وجود حوافز 
مـــحـــدودة لــشــركــات الــكــهــربــاء لــتــوريــد وتــركــيــب أنــظــمــة 
عالية الجودة اختارت هذه الشركات أيًضا المنتجات 

والمواد األقل جودة.

نهج البنك الدولي

ركز المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن على 
تحسين إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق 
الــريــفــيــة وأطـــــراف الـــمـــدن، وقـــامـــت الــمــؤســســة الــدولــيــة 
للتنمية -وهـــي صــنــدوق البنك الــدولــي لمساعدة أشد 
بــلــدان العالم فــقــًرا- بتمويل حلول الطاقة الشمسية 
لــتــوفــيــر الــكــهــربــاء الــتــي تــعــتــبــر الــحــاجــة مــاســة إلــيــهــا في 
ــتــــــحــــــدة لـــــخـــــدمـــــات  ــ ــــمــ ــــتـــــب األمـــــــــــــم الــ ــــكـ ــــــن، وتــــــــولــــــــى مـ ــــمـ ــ ــيـ ــ ــ الـ
الـــمـــشـــاريـــع تــنــفــيــذ الــــمــــشــــروع، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــهــات 
الـــمـــحـــلـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا مـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل األصـــغـــر، 
مـــــــو  ومـــــــــــــــــــــــــــوّرِدو مـــــــــعـــــــــدات الـــــــطـــــــاقـــــــة الــــــشــــــمــــــســــــيــــــة، ومـــــــقـــــــّدِ

الخدمات الفنية.

ونظًرا لعدم وجود استراتيجيات أو سياسات قطاعية 
ــــــل، تـــحـــولـــت األولـــــويـــــات مــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى  طـــويـــلـــة األجـ
الــــمــــدى الـــمـــتـــوســـط والـــطـــويـــل إلـــــى اســـتـــعـــادة الـــخـــدمـــات 
الــحــيــويــة عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر، وفـــي مــثــل هـــذه البيئة 
الصعبة ُيعد إنشاء نظام كهرباء المركزي -مستدام 

وقادر على الصمود- أمًرا بالغ األهمية.

وأشــــــــرك الــــمــــشــــروع مـــؤســـســـات تـــمـــويـــل أصــــغــــر مــؤهــلــة 
وخـــاضـــعـــة لـــلـــوائـــح الــتــنــظــيــمــيــة لــمــســاعــدتــهــا فـــي إضــافــة 
منتجات الطاقة صغيرة الحجم إلــى محافظها، كما 
أنشأ نوافذ تمويل لحلول الطاقة الشمسية الصغيرة 
عــــالــــيــــة الــــــــجــــــــودة، وقــــــــــدم دعــــــًمــــــا جـــــزئـــــًيـــــا لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن 
لجعل هــذه األنظمة ميسورة التكلفة بالنسبة لهم، 
ويستعين الــمــشــروع بــشــركــات تــوريــد وتــركــيــب أنظمة 
لـــة مـــن الــمــنــح  الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لــتــقــديــم أنــظــمــة مـــمـــّوَ
إلــــى مـــرافـــق الـــخـــدمـــات الــحــيــويــة فـــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة 

وأطراف المدن.

باإلضافة إلى ذلك، قدم المشروع المساعدة الفنية، 
وساعد في بناء القدرات، ضمن تدابير أخرى لتدعيم 
ــــــك لـــجـــعـــل ســـــوق الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــي  الـــــســـــوق، وذلـ
ــــتـــــدامـــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك تــوفــيــر  الـــيـــمـــن أكــــثــــر شــــمــــواًل واسـ
الـــتـــدريـــب الــفــنــي وبـــنـــاء الــــقــــدرات لــلــشــركــات عــلــى طــول 
ســـلـــســـلـــة اإلمــــــــــــــداد بــــالــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة )الــــمــــؤســــســــات 
الـــمـــالـــيـــة، وتــــجــــار الـــتـــجـــزئـــة، وشـــــركـــــات تـــركـــيـــب أنــظــمــة 
ــــريـــــن(؛  الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة، ومـــقـــدمـــي الــــخــــدمــــات اآلخـ
وتــقــديــم الــمــســاعــدة الفنية إلـــى الــقــطــاع الــمــالــي لوضع 
آليات للحد من المخاطر من أجل اإلقــراض التجاري 
ألغــراض الطاقة الشمسية؛ وتحديد المعايير الفنية 

ونشرها.

وخــالل جائحة كورونا، وفر المشروع أنظمة الطاقة 
الشمسية الممولة من المنح لشركات توريد وتركيب 
ــــة مــــــــن أجـــــــــــل وحــــــــــــــــدات الــــــــعــــــــزل الـــــخـــــاصـــــة  ــ ــــمـ ــ ــــظـ ــ هـــــــــــذه األنـ
ــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا. وســـــــانـــــــدت هــــذه  بــــــحــــــاالت اإلصـــــــابـــــــة بـــــفـ
ــــركــــــات أيــــــًضــــــا الــــعــــامــــلــــيــــن الــــصــــحــــيــــيــــن الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن  الــــــشــ
مـــــــبـــــــاشـــــــرة مـــــــــع الــــــجــــــمــــــهــــــور مـــــــــن خـــــــــــالل أنــــــظــــــمــــــة الـــــطـــــاقـــــة 

الشمسية الصغيرة.

النتائج

بحلول يونيو 2022 كانت ست من مؤسسات التمويل 
األصـــــغـــــر قـــــد اكـــتـــســـبـــت الـــــمـــــعـــــارف والــــــــقــــــــدرات ونــــمــــاذج 
العمل لبناء منتجات تمويلية مناسبة ألنظمة الطاقة 
الــصــغــيــرة، وأدخـــلـــت هـــذه الــمــنــتــجــات إلـــى َمــحــافــظــهــا، 
وتــــم تـــدريـــب مــؤســســات الــتــمــويــل األصـــغـــر عــلــى كيفية 

اســـــتـــــدامـــــة عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا وتــــطــــويــــر مــــــجــــــاالت عــــمــــل جــــديــــدة 
تتعلق بقطاع الطاقة صغير الحجم.

وقــــــــد أنــــــشــــــأت مـــــؤســـــســـــات الــــتــــمــــويــــل األصــــــغــــــر بـــالـــفـــعـــل 
الـــــطـــــاقـــــة الــــصــــغــــيــــرة،  ــــلـــــول  لـــــحـ ــــــدة  ــــديـ ــ تـــــمـــــويـــــل جـ أدوات 
ــــيـــــة،  ــيــــاتــــهــــا فــــــــي الـــــمـــــنـــــاطـــــق الـــــريـــــفـ ــلــ ووســــــــعــــــــت نــــــطــــــاق عــــمــ
ووضعت خيارات تمويل أصغر أخرى تناسب األفراد 
ــــًرا الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فــي  مـــــن فــــئــــات الــــســــكــــان األشـــــــد فـــــقـ

مناطق نائية.

الــــمــــنــــاطــــق  فــــــــي  مـــــجـــــمـــــوعـــــه 91.715 أســــــــــــــرة  مــــــــا  حــــــصــــــل 
الـــــريـــــفـــــيـــــة وأطـــــــــــــــــراف الــــــــمــــــــدن -مـــــنـــــهـــــا 21% أســــــــــر تـــعـــيـــلـــهـــا 
نــســاء- عــلــى أنــظــمــة بيكو عــالــيــة الـــجـــودة، وهـــي أنظمة 
طاقة شمسية متنقلة مستقلة يمكن استخدامها في 
كهربة الريف بأسعار مدعومة. وساعد المشروع 517 
مـــنـــشـــأة حـــيـــويـــة )234 مــــدرســــة، و220 مــــركــــًزا صــحــًيــا، 
بـــــئـــــًرا  فــــــــيــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا، و40  و23 وحــــــــــــدة عــــــــــزل مــــــــن 
لــلــمــيــاه( فــي الــحــصــول عــلــى أنــظــمــة الــطــاقــة الشمسية. 
ووصـــــــل إجـــمـــالـــي الـــطـــاقـــة الــــتــــي تــــم تـــركـــيـــبـــهـــا إلــــــى 6.45 
مـــــــيـــــــجـــــــاواط فــــــــي ســــــــاعــــــــات الـــــــــــــــــــــذروة. وحـــــــصـــــــل أكـــــــثـــــــر مـــن 
3.2 مـــلـــيـــون شـــخـــص -مـــنـــهـــم 51% مـــــن الــــنــــســــاء- عــلــى 
خــدمــات مقدمة مــن منشآت حيوية تساندها أنظمة 
الطاقة الشمسية، بما في ذلك الحصول على المياه 
والــــخــــدمــــات الــتــعــلــيــمــيــة والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة )بــــمــــا فــيــهــا 
الـــرعـــايـــة الـــخـــاصـــة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا(. وبــــــدأت شــركــات 
التوريد والتركيب والمقاوالت في اكتساب المعرفة 
بــمــزايــا الــمــنــتــجــات عــالــيــة الـــجـــودة، وكـــذلـــك بالتصميم 
ــــــى تـــحـــســـيـــن األنـــظـــمـــة  والـــتـــنـــفـــيـــذ والــــصــــيــــانــــة، مـــــا أدى إلـ
وتــحــقــيــق االســـتـــدامـــة عــلــى الـــمـــدى األطـــــــول. وســـاعـــدت 
هــــذه الــــقــــدرات الـــمـــتـــزايـــدة عــلــى تــحــســيــن تــدابــيــر حــمــايــة 
الصحة والسالمة واألمــن والجوانب البيئية لمعدات 
الــــــطــــــاقــــــة الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة. وعــــــنــــــدمــــــا بــــــــــدأ الـــــــمـــــــشـــــــروع كــــانــــت 
هـــــذه الــــمــــؤشــــرات غـــائـــبـــة تـــمـــاًمـــا لـــــدى جــمــيــع الـــشـــركـــات 

باستثناء عدد قليل للغاية.

مساهمة البنك الدولي 2022-2018

تـــــمـــــت الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى هــــــــــذا الـــــــمـــــــشـــــــروع الـــــــــــــذي تــــمــــولــــه 
الــمــؤســســة الــدولــيــة للتنمية، الــتــابــعــة للبنك الــدولــي، 

بقيمة 50 مليون دوالر، في أبريل 2018.

ولــضــمــان الــتــنــســيــق الــوثــيــق وتــجــنــب االزدواجــــيــــة، عقد 
فريق المشروع اجتماعات شهرية مع شركاء التنمية 
اآلخـــــــــريـــــــــن لــــمــــنــــاقــــشــــة األنــــــشــــــطــــــة ونــــــــطــــــــاق االســــــتــــــهــــــداف 
الجغرافي. وأنــشــأ الــمــشــروع ســوًقــا للطاقة الشمسية 
أكــثــر شــمــواًل واســتــدامــة فــي الــيــمــن مــن خـــالل الــتــعــاون 

الوثيق مع مؤسسات التمويل األصغر.

ــــــع حــــلــــول لــمــشــكــلــة  ثـــــم ســــاعــــد الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي فـــــي وضـ
الــــــــكــــــــهــــــــربــــــــاء بــــــتــــــولــــــيــــــد الــــــــطــــــــاقــــــــة الــــــشــــــمــــــســــــيــــــة لـــــــلـــــــمـــــــدارس 
والـــمـــنـــشـــآت الــصــحــيــة ومــــرافــــق مـــيـــاه الــــشــــرب، وشــجــع 
ــــاع الــــــخــــــاص لـــتـــولـــيـــد  ـــا الـــــقـــــطـ عــــلــــى تـــنـــمـــيـــة ســــــــوق يـــــقـــــودهــ
الرئيسية  المرتبطة بالشبكة  المتجددة غير  الكهرباء 
للكهرباء. لكن يجب بذل المزيد من الجهد لتحسين 
إمــكــانــيــة حــصــول األســـر فــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة وأطـــراف 
الـــــمـــــدن عــــلــــى الـــــكـــــهـــــربـــــاء، وتـــحـــســـيـــنـــهـــا مـــــن أجـــــــل تـــوفـــيـــر 
الـــــخـــــدمـــــات الــــحــــيــــويــــة. وفـــــــي يــــونــــيــــو 2022 وافــــــــق الـــبـــنـــك 
إضـــــافـــــيـــــة  دوالر  مــــــلــــــيــــــون   100 تــــــقــــــديــــــم  عــــــلــــــى  الـــــــــــدولـــــــــــي 
ــيــــر  لـــــلـــــمـــــرحـــــلـــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة مـــــــــن الــــــــمــــــــشــــــــروع الــــــــــطــــــــــارئ لــــتــــوفــ
الكهرباء فــي اليمن، والـــذي يهدف إلــى زيـــادة إمكانية 
الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف 
ــــقـــــدرات  ــــمـــــدن فـــــي الــــيــــمــــن، والـــتـــخـــطـــيـــط الســــتــــعــــادة الـ الـ
الــكــامــلــة لــقــطــاع الــكــهــربــاء فــي الــبــالد. وســتــوفــر المنحة 
خـــدمـــات جـــديـــدة أو مــحــســنــة إلــــى الــكــهــربــاء لــنــحــو 3.5 
مليون شــخــص، يــقــدر أن 48% منهم )1.680.000( 
مـــن الــنــســاء والــفــتــيــات. كــمــا ســيــتــم تـــزويـــد حـــوالـــي 700 
مــــنــــشــــأة لــــلــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة و100 مـــــدرســـــة بـــخـــدمـــات 
الــــكــــهــــربــــاء الــــجــــديــــدة أو الـــمـــحـــســـنـــة، مـــمـــا يـــســـاعـــد عــلــى 
تـــحـــســـيـــن إمــــكــــانــــيــــة حــــصــــول الـــيـــمـــنـــيـــيـــن عــــلــــى الــــخــــدمــــات 

الحيوية.

المستفيدون

يـــســـتـــهـــدف الــــمــــشــــروع الـــجـــديـــد مــجــمــوعــتــيــن رئــيــســيــتــيــن 
ــــريــــــن، وســــــيــــــعــــــود بـــمـــنـــافـــع  ــــاشــ ــــبــ ــــمــ مـــــــن الــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن الــ
إضــــافــــيــــة غـــيـــر مــــبــــاشــــرة عـــلـــى ســــــوق الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 

واالقتصاد بشكل عام.

المستفيدون بشكل مباشر:

أواًل، سيستفيد السكان في أطــراف المدن والمناطق 
الريفية استفادة مباشرة من التحسينات التي طرأت 
عــلــى إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى وســـائـــل الــطــاقــة الــحــديــثــة 
بــــالــــمــــنــــازل، وكـــــذلـــــك بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر مـــــن تــحــســيــن 
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات. ويــهــدف الــمــشــروع 
إلــــــى تــقــلــيــص الــــفــــجــــوات بـــيـــن الـــجـــنـــســـيـــن فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بـــالـــقـــدرة عــلــى الــحــصــول عــلــى الــطــاقــة والـــتـــمـــويـــل، مما 

يعود بالنفع على النساء والفتيات.

ثـــــانـــــًيـــــا، ســـيـــســـتـــفـــيـــد مــــقــــدمــــو الـــــخـــــدمـــــات الــــحــــيــــويــــة -بـــمـــا 
فــــــي ذلــــــــك الــــمــــنــــشــــآت الــــصــــحــــيــــة والــــــــمــــــــدارس وشـــــركـــــات 
ــــيــــــة- مـــــــن أنـــــظـــــمـــــة الــــطــــاقــــة  ــــفــ ــــريــ الــــــمــــــيــــــاه فـــــــي الـــــمـــــنـــــاطـــــق الــ
الشمسية الممولة من المنح. وسيعزز المشروع في 
نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف مــــن قــــــدرة الـــقـــطـــاع الــــعــــام عـــلـــى تــقــديــم 

الخدمات.
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ثم تعني مدير عام ملكتب وزارة النفط واملعادن محافظة 
ارخــبــيــل ســقــطــرى بــقــرار رئــيــس مجلس الـــــوزراء، أســوة 
بمكاتب الــوزارة يف حضرموت وسيئون واملهرة بجهود 
ودعم وزير النفط واملعادن ومحافظ سقطرى السابق.

كـــخـــدمـــة  اواًل  بـــــاملـــــحـــــافـــــظـــــة  الــــــــــــــــــوزارة  مــــكــــتــــب  ويــــــــــــأيت دور 
اجتماعية، ومسح ابرز مشاريع التنمية املنفذة واملنجزة 
ــــنـــــفـــــط ســـــابـــــقـــــا )الــــــــدعــــــــم وتــــنــــمــــيــــة املـــــشـــــاريـــــع(  ــــــن وزارة الـ مـ
للمحافظة ومن أهمها: بناء املدارس والوحدة الصحية 

بمديريت حديبوة وقلنسية بمحافظة سقطرى.

وكــــــــــذلــــــــــك تـــــغـــــطـــــيـــــة أعــــــــــمــــــــــال شـــــــركـــــــتـــــــي الـــــــنـــــــفـــــــط والــــــــــغــــــــــاز، 
والتنسيق مع شركة مصايف عــدن حــول تخزين املــواد- 
حــصــة ســقــطــرى- ومــتــابــعــة املـــورديـــن لــتــمــويــن املــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة. وكــــذلــــك تـــوفـــر املـــــــواد الـــبـــرولـــيـــة ومـــــــادة الـــغـــاز 
املنزيل بشكل مستمر للمحافظة بالتنسيق مع قيادات 
الــــــــوزارة مــمــثــلــة بــمــعــايل وزيـــــر الــنــفــط واملــــعــــادن الــدكــتــور 
ــــان الـــــــشـــــــمـــــــايس واملـــــــــديـــــــــريـــــــــن الــــتــــنــــفــــيــــذيــــني  ــــمــ ــــيــ ــــلــ ســـــعـــــيـــــد ســ
بــــشــــركــــتــــي الــــنــــفــــط والــــــــغــــــــاز، والــــتــــنــــســــيــــق مــــعــــهــــم وبــــدعــــم 
مباشر من قيادة الوزارة والشركة اليمنية للغاز ودائرة 
صافر ومحافظ املحافظة.. حيث تم البحث مؤخرا عن 
مـــــــــوّرد مـــحـــي يـــشـــحـــن حـــصـــة ســـقـــطـــرى مـــــن مـــــــادة الـــغـــاز 
املنزيل شهريا بسعة 200طــن سائل وبمعدل 600طــن 

مري سائل فصي. 

وعــمــل مــكــتــب الـــــوزارة بــديــال عــن شــركــتــي الــنــفــط والــغــاز 
ــــرار وتـــنـــظـــيـــم  ــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــــاملـــــحـــــافـــــظـــــة وقــــــــــــام بــــــــــــدور ريــــــــــــــادي يف اســـ بـ
املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة عــــىل مــــــدار الـــســـنـــة، وكــــذلــــك إيـــجـــاد 
حلول ملشاكل تخزين املواد التي تعيق عملية التموين 
ــــريــــــف املـــــوســـــمـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــــضــــــرب ســـقـــطـــرى  ــــخــ يف فـــــصـــــل الــ
قاطبة والذي يبدأ يف شهر يونيو وينتهي يف أكتوبر من 

كل عام. 

وبــزغــت ثــمــار جــهــود قــيــادة الـــــوزارة ممثلة بــمــعــايل وزيــر 
النفط واملعادن وجميع مدراء عموم اإلدارات بالوزارة 
وكــــذلــــك تـــقـــديـــم دعـــــم مـــتـــواضـــع لــثــأتــيــت مــكــتــب الـــــــوزارة 
م/ سقطرى الفني واملــهــنــي.. وتربطنا بالقيادة عالقات 
تــعــاون عمل وتنسيق مستمر لتنفيذ املــهــام ونشاطات 
الـــــــــــوزارة.. حـــيـــث يــنــفــذ املـــكـــتـــب مـــهـــام ونـــشـــاطـــات الـــــــوزارة 
بــــاملــــحــــافــــظــــة عــــــىل وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص واملــــــــنــــــــاط  لـــتـــوجـــيـــهـــنـــا 

املباشر.

ــــــات  ــــوقـ ــ ــــعـ ــ أمـــــــــــا مــــــــن أبـــــــــــــرز الــــــصــــــعــــــوبــــــات واملـ
الـــتـــي يــواجــهــهــا مــكــتــب ســقــطــرى عــدم 

وجود ميزانية تشغيلية مستمرة.. 
وكــذلــك البعد الــجــغــرايف ملحافظة 
ســــــــقــــــــطــــــــرى الــــــــــتــــــــــي تـــــــبـــــــعـــــــد عــــــــــــن الــــــــر 
األصــــــــــــــي لــــــلــــــمــــــحــــــافــــــظــــــات.. اضــــــافــــــة 
اىل األزمــــة الــحــالــيــة الــتــي يــمــر فيها 

الــــــــــوطــــــــــن مــــــــــن مـــــــــواجـــــــــهـــــــــات الـــــــحـــــــرب 
وتـــدهـــور االقـــتـــصـــاد والــعــمــلــة املــحــلــيــة 

أمـــــــــــــــــــــــام الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــالت األجـــــــــنـــــــــبـــــــــيـــــــــة والـــــــــتـــــــــي 
أثـــــــــــرت عـــــــىل الـــــــبـــــــالد اجــــتــــمــــاعــــيــــا وســــيــــاســــيــــا 

واقتصاديا.

خــتــامــا نــشــكــر مـــعـــايل وزيـــــر الــنــفــط واملــــعــــادن دكــتــور 
ســعــيــد الـــشـــمـــايس وجــمــيــع الـــقـــيـــادات و مــــــدراء الــعــمــوم 
وموظفي الوزارة عىل تعاونهم الدائم ودعمهم لنشاط 
ــــنـــــجـــــاح لـــلـــجـــمـــيـــع يف هــــذه  املــــكــــتــــب. مـــتـــمـــنـــني الــــتــــوفــــيــــق والـ

املرحلة العصيبة. 

ـــــــــــــــــــــ

* مدير عام مكتب وزارة النفط واملعادن بسقطرى

جهودنا مضاعفة 
وبإمكانيات متواضعة

فيصل محمد سليمان 
ــــعــــــادن ووحــــدتــــهــــا بــمــحــافــظــة تأسس  مـــكـــتـــب وزارة الـــنـــفـــط واملــ

بـــــاملـــــكـــــاتـــــب  أســـــــــــــــــوة   ،2014 عــــــــــــــام  ســـــــقـــــــطـــــــرى  أرخــــــــبــــــــيــــــــل 
التنفيذية يف املحافظة.

تواصل وزارة 
النفط واملعادن وفرعها 

باملحافظة التنسيق والتواصل 
املستمر مع بقية الشركات 
االجنبية الستئناف العمل 

يف مختلف القطاعات
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OIL

توقعات أسعار النفط في 2023 
وأعلى مستوى قد يصل إليه البرميل.. 

مي مجدي

تـــبـــقـــى تـــــوقـــــعـــــات أســــــعــــــار الــــنــــفــــط يف 2023 رهـــيـــنـــة 
ــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا الــــســــوق  الــــعــــديــــد مــــــن الــــتــــحــــديــــات الـ
الــعــاملــيــة؛ يف مقدمتها اســتــمــرار الــحــرب الــروســيــة 
يف أوكــــــرانــــــيــــــا، ومــــــــا تـــبـــعـــتـــهـــا مــــــن عـــــقـــــوبـــــات دولــــيــــة 

اقتصادية عىل موسكو.
وتــســتــقــبــل أســــــــواق الـــطـــاقـــة الــــعــــام الـــجـــديـــد بــحــذر 
وقلق شديدين، وسط تحديات اإلنتاج وتقلبات 

أسعار النفط.
ومـــع تــحــول الــنــفــط مــن سلعة غــامــضــة قــبــل قــرن 
من الزمان إىل سلعة أساسية، مثلها مثل املاء، 
عـــــــىل حـــــــد قـــــــــول االقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــريــــــطــــــاين الـــشـــهـــر 
جــــيــــمــــس بــــــــوكــــــــان، بـــــــــات الـــــعـــــالـــــم يــــتــــهــــافــــت عـــلـــيـــهـــا 

وتوفرها مقابل أي ثمن.
إال أن األوضاع الراهنة والشائكة أضفت صعوبة 

كبرة عــىل املشهد الــحــايل، وأصــبــح التنبؤ بسعر 
برميل النفط مهمة صعبة.

ووفـــــًقـــــا لـــتـــصـــريـــحـــات الـــــخـــــراء إىل مـــنـــصـــة الـــطـــاقـــة 
املـــتـــخـــصـــصـــة؛ هــــنــــاك الــــعــــديــــد مـــــن الــــعــــوامــــل الـــتـــي 
ســــتــــؤدي دوًرا يف تـــحـــديـــد أســــعــــار الـــنـــفـــط؛ أهــمــهــا 
ــــنـــــفـــــط  األوضــــــــــــــــــــــاع االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والــــــــطــــــــلــــــــب عــــــــــىل الـ

واألحداث الجيوسياسية.
ومـــــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــم، قــــد تـــــــراوح أســــعــــار الــنــفــط 
خالل عام 2023 بني 65 و110 دوالرات للرميل.

قراءة السوق مهمة شاقة

يـــــرى مــحــلــل أســــــــواق الـــنـــفـــط بـــالـــشـــرق األوســــــــط يف 
منصة آرغوس ميديا املتخصصة يف الطاقة، نادر 
أيتّيم، أنــه من الصعب قــراءة السوق يف الوقت 
ــــارب اإلشـــــــــــــارات  ــ ــــــضـ الـــــــــراهـــــــــن، مـــــرجـــــًعـــــا ذلـــــــــك إىل تـ

كافة.
الــــــــطــــــــاقــــــــة  مــــــــنــــــــصــــــــة  إىل  تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات  يف  وقـــــــــــــــــــــــــــال، 
املــتــخــصــصــة: "مــــن نـــاحـــيـــة، هـــنـــاك احـــتـــمـــال تــعــايف 
الــطــلــب عـــىل الــنــفــط بــفــضــل االنـــفـــتـــاح يف الــصــني، 
ومــــــــــن شــــــــــأن ذلــــــــــك أن يــــــدعــــــم األســــــــــعــــــــــار، لـــــكـــــن يف 
الــــوقــــت نـــفـــســـه يــتــســبــب تـــشـــديـــد الـــبـــنـــك املــــركــــزي، 
والــــــــريــــــــاح املــــعــــاكــــســــة لــــالقــــتــــصــــاد الـــــكـــــي ومـــــخـــــاوف 

الركود، يف انخفاض األسعار".
وتــــابــــع: "عـــــىل صــعــيــد الــــعــــرض، هـــنـــاك حـــالـــة مــن 
ــــأثــــــر الـــــحـــــظـــــر الـــــــــــذي فــــرضــــه  ــــأن تــ ــــيـــــقـــــني بــــــشــ عـــــــــدم الـ
االتحاد األورويب يف النفط واملشتقات النفطية، 

وما يمكن أن يقرره أوبك+ يف املستقبل".
ويــجــد أنــه مــن الصعب تحديد األســعــار بــأي قدر 
مــن الــيــقــني، لــكــن يعتقد أن اتــجــاه األســعــار نحو 

االرتفاع أقوى -حالًيا- من العكس.
مـــســـتـــشـــار تــــحــــريــــر مـــنـــصـــة الــــطــــاقــــة الـــــدكـــــتـــــور أنــــس 

خبراء يتحدثون
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النفط

الحجي
واتـــفـــق مـــع هـــذا الـــــرأي املــســتــشــار والــخــبــر بمجال 
الـــطـــاقـــة يف ســلــطــنــة عــــمــــان، مـــديـــر عـــــام الــتــســويــق 
بــــــوزارة الــطــاقــة واملــــعــــادن الــعــمــانــيــة -ســـابـــًقـــا- عي 

بن عبداهلل الريامي.
وأوضـــــــــح أن املـــحـــلـــلـــني والــــــخــــــراء يف ســــــوق الــنــفــط 
يــــتــــفــــادون مـــســـألـــة الـــتـــنـــبـــؤ بــــأســــعــــار الــــنــــفــــط؛ حــيــث 
ــــــة، كـــــمـــــا أن نـــــظـــــريـــــات الـــــســـــوق  ـــــاقـ ــــاتــــــت مــــهــــمــــة شــ بــ
أصــــــبــــــحــــــت مـــــــــن املـــــــــــــــــايض، ومــــــــــــن ثـــــــــم مـــــــــن الــــصــــعــــب 

تحديد سعر لعام 2023.
وأشــار إىل أن العديد من العوامل يف عــام 2023 
ســــتــــؤثــــر يف أســــــعــــــار الـــــنـــــفـــــط، يف مــــقــــدمــــتــــهــــا الـــنـــمـــو 
االقـــتـــصـــادي، ويف ظـــل اقـــــراب االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي 

من حالة الركود.
ــــالـــــم دخــــــــل يف املـــــراحـــــل  ويــــعــــتــــقــــد الـــــريـــــامـــــي أن الـــــعـ
األوىل مـــــن الــــــركــــــود، ويـــعـــنـــي الــــســــقــــوط يف بـــراثـــن 
الــــركــــود خــــالل عــــام 2023 انــخــفــاض الــطــلــب عىل 
الــنــفــط، وبـــنـــاًء عــلــيــه لــن يــحــتــاج الــعــالــم إىل إنــتــاج 

كميات إضافية واألسعار ستنخفض.
يف حــــني قـــــــارن مـــســـتـــشـــار تـــحـــريـــر مـــنـــصـــة الـــطـــاقـــة، 
خبر اقتصادات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، 
أوضــــاع الــســوق يف الــنــصــف األول مــن عـــام 2023 

والنصف الثاين.
وقال إن الوضع يف النصف األول سيكون صعًبا 
وســُيــشــّكــل عــبــًئــا عـــىل األســــعــــار، يف حـــني ســيــكــون 

األمر أفضل يف النصف الثاين.
لـــــذا، يــتــوقــع الــحــجــي انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط يف 
األشهر املقبلة، ثم ارتفاعها يف النصف الثاين من 

عام 2023.
ــــــع ذلــــــــك، أشــــــــار الــــحــــجــــي إىل أن أي انـــخـــفـــاض  ومـ
كبر يف إمــــدادات النفط نتيجة أحـــداث سياسية 
يف واحــــــــــدة مـــــن كـــــريـــــات الــــــــــدول املــــنــــتــــجــــة، بــــمــــا يف 
ذلـــــك روســــيــــا، يف الـــنـــصـــف الــــثــــاين مــــن الــــعــــام، قــد 
يــــؤدي إىل ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط فـــوق 100 دوالر 

للرميل.

أسعار النفط الخام

أوضــــــــــــح املـــــســـــتـــــشـــــار والــــــخــــــبــــــر بـــــمـــــجـــــال الــــــطــــــاقــــــة يف 
سلطنة عــمــان، عــي بــن عــبــداهلل الــريــامــي، أن رد 
روسيا عىل السقف السعري والحظر املفروضني 
مــن الــغــرب، إىل جــانــب رد فعل أوبـــك+ بإضافة 
كـــمـــيـــات إضــــافــــيــــة يف الــــســــوق أو خـــفـــض اإلنــــتــــاج، 
ســيــؤديــان دوًرا مهًما يف تحديد أســعــار النفط يف 

عام 2023.
املــــســــتــــشــــار والـــــخـــــبـــــر بــــمــــجــــال الـــــطـــــاقـــــة يف ســلــطــنــة 
عـــــــــمـــــــــان، مـــــــديـــــــر عـــــــــــام الــــــتــــــســــــويــــــق بـــــــــــــــــــوزارة الـــــطـــــاقـــــة 
ــــا، عـــــــي بـــــــن عـــــبـــــداهلل  ــ ــًقـ ــ ــ ــــابـ ــ ــــيـــــة سـ ــــانـ واملــــــــــعــــــــــادن الـــــعـــــمـ

الريامي
كما سلط الضوء عىل املناخ يف أوروبا ويف أمركا 
أو حــــتــــى يف آســــــيــــــا، مـــــوضـــــًحـــــا أن حـــــالـــــة الـــطـــقـــس 
ســـــــتـــــــؤثـــــــر يف احــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات املـــــــشـــــــتـــــــقـــــــات الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة، 

وسينعكس ذلك عىل أسعار العام املقبل.
ــــار  ــ ــــعـ ــ ــــــراوح أسـ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، تــــــوقــــــع الــــــريــــــامــــــي أن تـ
70 و80 دوالًرا للرميل، عــىل الرغم  النفط بني 
من أن آراء املحللني تتنبأ بوصول األسعار إىل 90 
دوالًرا، لكنه يرى أن املؤشرات األولية الحالية ال 
تشر إىل أن أسعار النفط يمكن أن تصل إىل 90 

دوالًرا أو أكرث.
 90 تـــــرتـــــفـــــع إىل  يــــمــــكــــن أن  وأضـــــــــــــاف أن األســــــــعــــــــار 
دوالًرا للرميل خـــالل األشــهــر املقبلة إذا تغرت 
الــظــروف، لكنه يستبعد حـــدوث ذلــك يف الوقت 

الراهن.
الــــــربــــــع األول مــن  وتـــــــابـــــــع: "يــــنــــبــــغــــي االنـــــتـــــظـــــار إىل 
الـــعـــام الـــجـــديـــد، وأتــــوقــــع أن يـــكـــون لــديــنــا انــطــبــاع 

آخر عن أسعار النفط".
ــــاري الــــســــيــــاســــة  ــــتــــــشــ ــــبــــــر مــــــســ ــــر كــ ومـــــــــــن وجـــــــهـــــــة نــــــظــ
ــــا الــــســــيــــاســــيــــة لــــلــــطــــاقــــة يف  ــــيـ ــــيـــــة والـــــجـــــغـــــرافـ الـــــخـــــارجـ

ــــتـــــور أومــــــــــود شــــــوكــــــري، ســـيـــكـــون  ــــنـــــطـــــن، الـــــدكـ واشـ
الــــنــــمــــو االقـــــتـــــصـــــادي لـــــلـــــدول املـــنـــتـــجـــة واملـــســـتـــهـــلـــكـــة 
ــــيـــــاســـــة  ــــيـــــة وسـ ــــيـــــاسـ ــــيـــــوسـ ــــاقـــــة واألحــــــــــــــــــــداث الـــــجـ ــــلـــــطـ لـ
أوبــك، من العوامل التي ستؤثر يف سعر النفط 

خالل عام 2023.
الــــــطــــــاقــــــة  مــــــنــــــصــــــة  تــــــصــــــريــــــحــــــاتــــــه إىل  وأضـــــــــــــــــــــــاف، يف 
املتخصصة، أن بعض البنوك واملؤسسات املالية 
تــنــبــأت بــــأن ســعــر الــنــفــط لـــعـــام 2023 ســيــصــل إىل 

100 دوالر للرميل.
وقــــــــــــــــــال: "يــــــــجــــــــب األخـــــــــــــــذ يف الــــــحــــــســــــبــــــان أنــــــــــــه بـــعـــد 
الــهــجــوم الـــــرويس عـــىل أوكـــرانـــيـــا، تــوقــع بــنــك جي 
يب مــــــورغــــــان أن ســــعــــر الــــنــــفــــط قـــــد يــــصــــل إىل 180 
دوالًرا، وعــىل الــرغــم مــن أن هــذه التوقعات غر 
صــحــيــحــة فــــضــــاًل عــــن صـــعـــوبـــة الـــتـــنـــبـــؤ بــــاألســــعــــار، 
لكنها قد تتأرجح بني 75 و90 دوالًرا يف الظروف 

العادية خالل عام 2023".
سة مركز "فاندا إنسايتس"  وكانت توقعات مؤسِّ
املعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري، قريبة من 

هذه التقديرات.
وقــالــت، يف تصريحات خاصة إىل منصة الطاقة 
املـــتـــخـــصـــصـــة، إن مـــتـــوســـط أســــعــــار الـــنـــفـــط ســيــبــلــغ 
75-80 دوالًرا للرميل خالل عام 2023، أي أقل 

بنحو 20 دوالًرا للرميل من عام 2022.

توجهات السوق ستؤدي دوًرا

بـــــــــســـــــــؤالـــــــــهـــــــــا عــــــــــــــن تـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــات أســــــــــــــعــــــــــــــار الـــــــــنـــــــــفـــــــــط يف 
2023، قـــالـــت رئـــيـــســـة شـــركـــة "إس يف يب إنـــرجـــي 
إنرناشيونال"، الدكتورة سارة فاخشوري، إنها 
قــد تـــراوح بــني 65 دوالًرا و100 دوالر للرميل، 

وسيعتمد ذلك عىل توجهات السوق.
سة مركز "فاندا إنسايتس" املعني بأسواق  مؤسِّ

الطاقة، فاندانا هاري
وأوضــــحــــت أن عــــام 2023 أو عـــىل األقـــــل الــنــصــف 
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قالت رئيسة شركة "إس 
في بي إنرجي إنترناشيونال"، 

الدكتورة سارة فاخشوري، 
إنها قد تتراوح بين 65 دوالراً 

و100 دوالر للبرميل

أوضح الخبير في شؤون 
الطاقة والشرق األوسط، 

سيريل وودرشوفن، أن هناك 
مؤشرات لزيادة أسعار النفط 
الخام والمشتقات النفطية 

بقوة

األول منه سيكون الطلب فيه ضعيًفا، ونطاقات 
األسعار أقل.

يف حني يرى الخبر املتخصص يف تحليل أسواق 
الــســلــع لـــدى ســتــانــدرد آنـــد بــــورز غــلــوبــال بــالتــس، 
غـــــلـــــوبـــــال  آنـــــــــــد يب  مـــــحـــــلـــــي إس  هــــــيــــــكــــــن، أن  بـــــــــــول 
كوموديتي إنسايتس يتوقعون أن يصل متوسط 
لـــلـــرمـــيـــل خـــالل  ــــام بــــرنــــت إىل 87 دوالًرا  ســـعـــر خــ
2023 مــــع ضـــعـــف الـــطـــلـــب، بـــانـــخـــفـــاض مــــن 100 

دوالر للرميل يف عام 2022.
وأشــــــــــــار هــــيــــكــــن إىل ارتـــــــفـــــــاع ســـــعـــــر خـــــام بـــــرنـــــت إىل 
قرابة 140 دوالًرا للرميل يف مارس/آذار )2022( 
بــعــد انــــدالع الــحــرب يف أوكـــرانـــيـــا، قــبــل أن يتضح 
أن تـــدفـــقـــات الــنــفــط الــــــرويس لـــن تــتــأثــر عـــىل الــفــور 
ــــهـــــور األزمـــــــــــة الـــعـــاملـــيـــة  كــــمــــا كـــــــان مــــتــــوقــــًعــــا، مــــــع ظـ

ومخاطر التضخم.
وقـــــال، يف تــصــريــحــاتــه إىل مــنــصــة الـــطـــاقـــة: "حــتــى 
مــــع حــــــدوث ارتــــفــــاع آخـــــر يف األســـــعـــــار، لــــن يــســفــر 
هــــــــذا االحـــــتـــــمـــــال إال عــــــن زيـــــــــــادة الــــتــــضــــخــــم وتــــآكــــل 
الطلب يف النهاية؛ مــا يــؤدي إىل تــراجــع األسعار 

مرة أخرى بوترة سريعة عن املعتاد".

ارتفاع األسعار يلوح يف األفق

ــــبـــــر يف شـــــــــــؤون الــــطــــاقــــة  ــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضـــــــــــح الـــــخـ مـ
والشرق األوسط، سريل وودرشوفن، أن هناك 
مؤشرات لزيادة أسعار النفط الخام واملشتقات 
الــنــفــطــيــة بـــقـــوة، حــتــى إن تــحــالــف أوبــــــك+ مـــا زال 
يشعر بالقلق، والتخلص من الكميات الروسية 

قد يدفع أوبك لزيادة اإلنتاج.
وأشـــــــار إىل تـــنـــامـــي الــــســــوق املـــــوازيـــــة بـــاســـتـــمـــرار مــع 
اتـــجـــاه الــنــفــط الــــــرويس إىل آســـيـــا وأمــــاكــــن أخــــرى، 
وبـــعـــد تـــكـــريـــره ُيــــبــــاع يف أوروبـــــــــا أو حـــتـــى الــــواليــــات 

املتحدة األمركية.
وتــــوقــــع حــــــدوث زيـــــــادة يف األســـــعـــــار، مـــوضـــًحـــا أن 
مخاوف الركود االقتصادي ما زالت قائمة، لكن 

تأثرها الحقيقي سيكون ضئياًل.
وقــــال: "مـــا زال ارتـــفـــاع األســـعـــار يــلــوح يف األفـــق، 
ربـــــمـــــا بــــســــبــــب غــــــــزو روســــــيــــــا ألوكـــــــرانـــــــيـــــــا، واالتــــــفــــــاق 
النووي اإليراين، وحزب اهلل وإسرائيل، والصني 

وتايوان".
وخــالل األشهر الـــ3 األوىل من عــام 2023، هناك 
توقعات بــزيــادة محتملة يف سعر خــام برنت إىل 
90-95 دوالًرا لــلــرمــيــل، لــكــن مـــا ســيــحــدث بعد 
ذلـــــك ســيــعــتــمــد عــــىل الـــعـــوامـــل الــجــيــوســيــاســيــة أو 
األوضاع االقتصادية الصعبة، من وجهة نظره.

وقــــــــــــــــــال: "مــــــــــــع بــــــــقــــــــاء الــــــــعــــــــوامــــــــل األخــــــــــــــــــرى ثـــــابـــــتـــــة، 
ســــيــــراوح مــتــوســط األســــعــــار بـــني 90 و95 دوالًرا 
للرميل، لكن مــع تــزايــد حــدة التوتر يف أوكرانيا 
وصربيا وتــايــوان وإيـــران قد ترتفع بمقدار 15 إىل 

20 دوالًرا للرميل".

سعر برميل برنت يف 2023

مدير خدمات النفط العاملية بمجموعة رابيدان 
إنرجي، كالي سيغل

تــحــدث مــديــر خــدمــات الــنــفــط الــعــاملــيــة بمجموعة 

رابــــــــيــــــــدان إنـــــــرجـــــــي، كــــــــالي ســــيــــغــــل، عــــــن تـــوقـــعـــات 
أسعار النفط يف 2023؛ إذ يرى أن متوسط خام 

برنت سيراوح بني 80 و95 دوالًرا للرميل.
ــــا بـــــراجـــــع اإلمــــــــــــدادات  ــــوًمـ وســــيــــكــــون الــــســــعــــر مـــــدعـ
الــروســيــة، وانــتــعــاش الطلب الصيني عــىل النفط 
ــــيــــــود واإلجـــــــــــــــــــــــراءات املـــتـــعـــلـــقـــة  ــــقــ وســـــــــط تــــخــــفــــيــــف الــ

بفروس كورونا.
ويــعــتــقــد أن تــركــيــز الــتــجــار ســيــنــصــب عـــىل مــخــاطــر 

االقتصاد الكي؛ بما يف ذلك التضخم والركود.
الــــــــطــــــــاقــــــــة  مــــــــنــــــــصــــــــة  إىل  تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــاتــــــــه  يف  وقــــــــــــــــــــــــــال، 
املـــتـــخـــصـــصـــة: "قـــــد يـــكـــون مــــن الـــــضـــــروري لــتــحــالــف 
أوبــــــــــــك+ خــــفــــض أهــــــــــــداف اإلنـــــــتـــــــاج يف الــــنــــهــــايــــة إذا 
هـــيـــمـــنـــت االتــــــجــــــاهــــــات الــــهــــبــــوطــــيــــة عــــــىل مـــعـــنـــويـــات 

السوق".
أمــــا مــحــلــل الــســلــع يف بــنــك يـــو يب إس، جــيــوفــاين 
ســتــانــوفــو؛ فـــرى أن أســعــار الــنــفــط ســرتــفــع فــوق 
خــــــالل  ــــيــــــل  ــــلــــــرمــ لــ أمـــــــــــــــريك  دوالر   100 مــــــســــــتــــــوى 

األشهر املقبلة.
وتوّقع ارتفاع أسعار خام برنت إىل 110 دوالرات 

أمركية للرميل خالل عام 2023.
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أوبك+ يواجه عدة تحديات 
خارجية وداخلية في 2023 

يـــــمـــــكـــــن الـــــــــقـــــــــول، إن الـــــصـــــعـــــوبـــــة بــــتــــقــــيــــيــــم الــــطــــلــــب 
ـــفــــــط يف الــــــــعــــــــام املـــــــقـــــــبـــــــل، ســــــــواء  ــ ــنـ ـــ الـــــــعـــــــاملـــــــي عــــــــىل الـ
بــســبــب املـــســـار غـــر املـــؤكـــد لــالنــكــمــاش االقــتــصــادي 
الظاهر للعيان، وعدم القدرة عىل التنبؤ بموعد 
وطــــــريــــــقــــــة تـــــــخـــــــّي الـــــــصـــــــني عــــــــن ســـــيـــــاســـــة مــــكــــافــــحــــة 
جـــــائـــــحـــــة كــــــــــورونــــــــــا، تـــــمـــــّثـــــل الــــــتــــــحــــــدي األكــــــــــــر أمـــــــام 

تحالف أوبك+.
وتـــوجـــد عــقــبــتــان أخــــريــــان، عـــىل األقــــــّل، ســيــحــتــاج 
ــــالـــــف لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــمـــا بـــــــحـــــــذر، وتـــتـــعـــلـــقـــان  ــــتـــــحـ الـ

بآليات عمله الداخلية.
ــــابـــــق مــــــن هـــــــذا الـــــشـــــهـــــر، مــــّدد تــــحــــالــــف  يف وقـــــــت سـ
أوبك+ هدف اإلنتاج الحايل حتى يونيو/حزيران 
2023، يف خروج ملحوظ عن ممارسته لتحديد 
ســيــاســة إنـــتـــاج الـــجـــزء األكـــــر عـــىل أســـــاس شــهــري 

خالل العامني املاضيني.
ويــــبــــلــــغ هـــــــدف اإلنــــــتــــــاج املـــــشـــــرك ألعـــــضـــــاء أوبـــــــك+ 
ـــ19 املــلــزمــني بــالــحــصــص 40.10 مــلــيــون برميل  ــ الـ
يومًيا، الذي بدأ سريانه يف نوفمر/تشرين الثاين 
مــــن هـــــذا الـــــعـــــام، بـــعـــد خـــفـــضـــه بـــمـــقـــدار 2 مــلــيــون 

برميل يومًيا عن الشهر السابق.
)نستثني املكسيك، التي لــم تــشــارك يف صفقات 

إدارة اإلنتاج الخاصة بتحالف أوبك+ منذ يوليو/
تموز 2020، عىل الرغم من أن البيانات الرسمية 

للتحالف ال تزال تشمل تلك الدولة(.

منع السوق من االنزالق لزيادة العرض

ـــ6  ــ ــــتـــــمـــــرار يف املـــــســـــار لـــأشـــهـــر الـ قـــــد يــــبــــدو قـــــــرار االسـ
املقبلة بمثابة رهان آمن يف ضوء الحالة الضبابية 
ـــــعــــــاملــــــي والــــصــــيــــنــــي عــــىل  الـــــهـــــائـــــلـــــة بــــــشــــــأن الـــــطـــــلـــــب الـ

النفط عام 2023.
يف املــــقــــابــــل، يــبــقــى أوبــــــــك+ مــتــيــقــًظــا بـــحـــًثـــا عــــن أّي 
عـــالمـــات عـــىل تـــحـــّول الـــســـوق إىل زيـــــادة الــعــرض، 
ـــدفـــــــع األســـــــــعـــــــــار إىل حـــــــالـــــــة مـــن  ــ ــــــي يـــــمـــــكـــــن أن تــ ـــــتـ الــ

االنهيار والتدهور.
يف اجتماعهم األخر )4 ديسمر/كانون األول(، 
اتــــفــــق الــــــــــــوزراء عـــــىل أنــــهــــم ســـيـــكـــونـــون مــســتــعــديــن 
للتجمع يف أّي وقت قبل اجتماعهم التايل املقرر 

يف يونيو/حزيران، إذا دعت الحاجة إىل ذلك.
وأكـــــــــد تــــقــــريــــر تــــوقــــعــــات الــــــســــــوق الــــشــــهــــري ألوبــــــك 
يف ديــســمــر/كــانــون األول، الــــذي خــفــض الــطــلــب 
الــعــاملــي لــلــربــع األول مــن عـــام 2023 بــمــقــدار 390 

ألف برميل يومًيا، الحاجة إىل "اليقظة والحذر" 
من جانب أعضائها.

وزيــــــر الـــطـــاقـــة الــــســــعــــودي، األمــــــر عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــن 
سلمان - أرشيفية

وأشار وزير الطاقة السعودي، األمر عبدالعزيز 
األنــــــــــبــــــــــاء  بــــــــــــن ســـــــــلـــــــــمـــــــــان، يف حــــــــديــــــــثــــــــه إىل وكــــــــــــالــــــــــــة 
إىل  ــــانــــــون األول،  كــ  / ديــــســــمــــر   20 الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
أوقــــات شــهــدهــا هـــذا الــعــام عــنــدمــا خــالــف تحالف 
أوبـــــك+ وجـــهـــة الــنــظــر املــتــوافــقــة يف الـــســـوق بــشــأن 

توازنات العرض والطلب، وثبتت صّحتها.

وزيــر الطاقة السعودي يوجه رسائل حاسمة 
بشأن أوبك+.. ولن نرتدد يف هذا األمر

وعــــــىل الـــــرغـــــم مـــــن كــــونــــه ســـبـــًبـــا مـــحـــتـــمـــاًل لــلــشــعــور 
بــالــثــقــة بـــشـــأن الــــقــــدرة عـــىل قــــــراءة الـــســـوق بشكل 
صــحــيــح، فـــإن االســتــعــداد للعمل "بــشــكــل فعال 
ــبـــــايق" لـــكـــبـــح االضـــــطـــــرابـــــات يف الـــــســـــوق يـــعـــّد  ــ واســـــتـ
مسؤولية كــبــرة، ألن الخطأ يمكن أن يـــؤدي يف 

الواقع إىل تفاقم املوقف بداًل من تصحيحه.
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موقف موسكو يف حدوث توترات

أن  املــــــــــــــــقــــــــــــــــبــــــــــــــــل  الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــام  يف  احــــــــــــــــــتــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال  هـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاك 
ـــــل أوبــــــــك+ إذا تــبــّنــت  تـــصـــبـــح روســـيـــا مـــعـــزولـــة داخــ

موقًفا متشدًدا إىل حّد كبر.
الــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــط  اســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــرار أســـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــار  حــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــة  ويف 
الــــــــــخــــــــــام بــــــــــاالنــــــــــخــــــــــفــــــــــاض وتــــــــــــــواصــــــــــــــل الـــــــخـــــــصـــــــومـــــــات 
عىل أسعار النفط الرويس باالّتساع مع انكماش 
الــســوق، فــإن الكرملني يــواجــه ضــربــة مــزدوجــة، 
ســــــتــــــكــــــون مـــــــؤملـــــــة خـــــــصـــــــوًصـــــــا مــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار حــــــرب 

أوكرانيا يف استنزاف خزائنه.

إنتاج روسيا النفطي يرتفع 0.4% يف نوفمرب

وقد يؤدي هذا إىل توترات بني روسيا واألعضاء 
املــعــتــدلــني يف تــحــالــف أوبــــك+، الــذيــن قــد يكونون 
عىل استعداد للتعايش مع انخفاض األسعار، 

وسط تباطؤ اقتصادي.

مشكلة القدرة اإلنتاجية

تـــتـــمـــثـــل املــــشــــكــــلــــة األخــــــــــــرى األكــــــــــرث رســـــــوًخـــــــا يف أن 
"خـــــــــطـــــــــوط األســـــــــــــــــــاس" ملـــــعـــــظـــــم أعـــــــــضـــــــــاء أوبــــــــــــــك+، 
واملـــــســـــتـــــعـــــمـــــلـــــة ملــــــعــــــايــــــرة حــــــصــــــص إنـــــــتـــــــاجـــــــهـــــــم، قـــد 
تصبح نــظــريــة، لــكــن إعــــادة مــالءمــتــهــا مــع قـــدرات 
إنـــتـــاج أكــــرث واقـــعـــيـــة ســيــكــون مــحــفــوًفــا بــالــتــوتــرات 

السياسية.
وإىل أن يــتــمــكــن تــحــالــف أوبــــــك+ مـــن إعــــــادة رســم 
ــــيـــــه اســــتــــعــــمــــال  ــــلـ خـــــــطـــــــوط األســــــــــــــــــاس، ســــيــــتــــعــــني عـ
ــــقــــــدة نــــــــوًعــــــــا مـــــــــــا، واالعــــــــتــــــــمــــــــاد عـــىل  ــــعــ ــــــات مــ ــــابـ ــ ــــــسـ حـ
التخمني لربط أهداف اإلنتاج اإلجمالية باإلنتاج 

الفعي الذي من املحتمل أن يقّدمه.
ويــوضــح نــاتــج التحالف يف نوفمر/تشرين الثاين 
اللغز بشكل جــيــد، وكـــان االنــخــفــاض الفعي يف 
العرض نحو 530 ألف برميل يومًيا فقط، مقابل 
الـــتـــخـــفـــيـــض املـــســـتـــهـــدف بــــمــــقــــدار 2 مـــلـــيـــون بــرمــيــل 

يومًيا، مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين األول.
حــتــى لـــو امــتــثــل عــــدد قــلــيــل مـــن األعــــضــــاء، الــذيــن 
تجاوزوا حصصهم، امتثااًل كاماًل، فإن تخفيض 
الـــعـــرض ســيــكــون فــقــط 680 ألــــف بــرمــيــل يــومــًيــا، 

وفًقا لحساباتنا.
شــــــعــــــار أوبــــــــــــك عــــــــىل بـــــرمـــــيـــــل نـــــفـــــط - الـــــــــصـــــــــورة مـــن 

إنرجي فويس
عـــنـــدمـــا وافـــــــق أوبــــــــك+ عــــىل خـــفـــض هــــــدف إنـــتـــاجـــه 
بــــمــــقــــدار 2 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــــومــــًيــــا، كــــــان أقــــــــّل مــن 

الهدف الحايل بنحو 3.6 مليون برميل يومًيا.
مع أخذ هذه املفارقة بالحسبان، توّقع املحللون 
أن االنـــــــخـــــــفـــــــاض الـــــفـــــعـــــي يف عــــــــــرض أوبـــــــــــــــــك+، يف 
نــوفــمــر/تــشــريــن الـــثـــاين، ســيــكــون مــســاوًيــا لنصف 
الــــتــــخــــفــــيــــض املــــــســــــتــــــهــــــدف، واقـــــــــرحـــــــــت حــــســــابــــاتــــنــــا 
التقريبية انخفاًضا بنحو 860 ألف برميل يومًيا.

وال بد أن قادة أوبك+ يشعرون بخيبة أمل، إذا 
كانوا قد حددوا النتيجة نفسها.

ويف حالة وصول االمتثال للحصص إىل %100، 
وهــــــو أمــــــر صـــعـــب دائــــــًمــــــا، فـــقـــد ال يــــقــــرب خــفــض 
الـــــعـــــرض الـــفـــعـــي ألوبـــــــــك+ يف ظـــــل هــــــدف اإلنــــتــــاج 
الحايل من مليون برميل يومًيا، إذا كان األعضاء 

الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــنـــتـــجـــون بـــشـــكـــل مـــنـــهـــجـــي أقــــــــّل مــن 
حصصهم قد تمّكنوا من زيــادة إنتاجهم، مثلما 

حدث يف نوفمر/تشرين الثاين.

د تحالف أوبك+ هدف  مدَّ
اإلنتاج الحالي حتى يونيو/

حزيران 2023

يبلغ هدف اإلنتاج المشترك 
ألعضاء أوبك+ الـ19 

الملتزمين بالحصص 40.10 
مليون برميل يومياً

االستعداد للعمل "بشكل 
فعال واستباقي" لكبح 

االضطرابات في السوق يعّد 
مسؤولية كبيرة

ليك يتمّكن تحالف أوبك+ من تحقيق املزيد من 
التخفيضات الفعلية لــإلمــدادات، سيتعني عىل 
عـــــدد قــلــيــل فـــقـــط مــــن أعـــضـــائـــه، املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والـــعـــراق واإلمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة 
والــكــويــت وســلــطــنــة عـــمـــان، الــقــيــام بــكــل عمليات 

خفض حصص اإلنتاج.

ــــه أوبـــــــــــــــــــك+ إىل خـــــــفـــــــض اإلنـــــــــــتـــــــــــاج مـــــــرة  ــــتــــــجــ هــــــــــل يــ
أخرى؟.. 3 خرباء يجيبون

عندما أعلن أوبك+ القرار املفاجئ، يف 5 أكتوبر/
تشرين األول، بخفض هدفه يف نوفمر/تشرين 
الـــثـــاين وديـــســـمـــر/كـــانـــون األول بـــمـــقـــدار 2 مــلــيــون 
ــًيــــا، اســـتـــنـــتـــجـــت الــــســــوق أن الــتــحــالــف  بـــرمـــيـــل يــــومــ
يــريــد الــدفــاع عــن ســعــر 90 دوالًرا للرميل لخام 

برنت.
وظــــــــــل هــــــــــذا الــــــــحــــــــّد األدىن عــــــــىل حـــــــالـــــــه ملــــــــــدة شـــهـــر 

ونصف تقريًبا بعد الصفقة.
وبــــالــــنــــظــــر إىل انــــخــــفــــاض خــــام بــــــرنــــــت إىل أقــــــــّل مــن 
الـــــــســـــــؤال  فـــــــــــإن  األخـــــــــــــــــــرة،  األيــــــــــــــــام  يف  دوالًرا   80
الــــكــــبــــر يـــكـــمـــن يف الـــــحـــــد األدىن الــــجــــديــــد ألوبـــــــك+ 
التخاذ مزيد من اإلجراءات.. نعتقد أن املنتجني 
سيتصرفون، إذا لــزم األمـــر، للحصول عــىل حّد 

أدىن عند 70 دوالًرا.
سة مركز "فانداإنسايتس"  * فاندانا هاري، مؤسِّ

املعني بأسواق الطاقة.
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ترجمة: نوار صبح

ــــقـــــصـــــر، تــــــواصــــــل 4 عــــــوامــــــل رئـــيـــســـة  عــــــىل املــــــــــدى الـ
التأثر يف معنويات ســوق النفط؛ إذ تتمثل تلك 
العوامل يف األمــل يف ظهور دور محور الحمائم 
ــــيـــــدرايل األمــــــــريك،  ــــفـ لــــــدى مـــجـــلـــس االحــــتــــيــــاطــــي الـ
والـــتـــوقـــعـــات بــتــخــفــيــف الـــصـــني قـــيـــودهـــا الـــصـــارمـــة 

ملكافحة فروس كورونا.
وتــــشــــمــــل الـــــعـــــوامـــــل الــــــــــــ4: الــــضــــبــــابــــيــــة بـــــشـــــأن حــظــر 
االتحاد األورويب للنفط الرويس، وخطة تحديد 
ســقــف األســــعــــار، وتــــزايــــد املــــخــــاوف بــشــأن الــطــلــب 

عىل النفط وسط تباطؤ اقتصادي عاملي.
عــنــد تــفــعــيــلــهــمــا، يــصــبــح الـــعـــامـــالن األول والـــثـــاين 
صــعــوديــني للنفط، وســــواء كـــان عــمــاًل إفـــرادًيـــا أو 
مًعا؛ فقد غّذيا ارتفاعات سريعة يف سعر النفط 

الخام يف األيام واألسابيع األخرة.

وُيــَعــد العامل الثالث املستمر حالًيا عامل داعم 
للسعر، وإن كــان سلبًيا إىل حد مــا؛ فقد أسَهم 
حتى اآلن يف زيادة القفزات الصعودية لأسعار، 

لكنه يبدو خامًدا يف الوقت الحايل.
ويمّثل العنصر الرابع تياًرا مستًرا دائًما لالتجاه 
الــــهــــبــــوطــــي، ولــــكــــنــــه يــــتــــحــــّول إىل عـــنـــصـــر فـــــّعـــــال يف 

غياب محفزات صعودية.

أسعار النفط والنمو االقتصادي

أســفــرت هـــذه الــعــوامــل عــن دورات مــن املكاسب 

الــســريــعــة يف أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام بـــالـــتـــنـــاوب مع 
الــــــراجــــــع عــــنــــد تـــــــاليش الـــــتـــــفـــــاؤل وعـــــــــــودة مــــخــــاوف 

النمو العاملي إىل دائرة الضوء.
بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عــــــــن انــــــــدفــــــــاعــــــــات الـــــتـــــقـــــلـــــبـــــات، عـــىل 
أســـاس التسوية الــيــومــيــة، ظــّلــت الــعــقــود اآلجلة 
لــــخــــام بــــرنــــت مــــقــــّيــــدة عـــــىل نــــطــــاق واســــــــع يف نـــطـــاق 
الـــــــــــ3  األشــــــــــهــــــــــر  خـــــــــــــالل  ـــــل  ـــيـ ـــــرمـــ ــــلـ لــ دوالر   100-90
ــــيــــــة، وكــــــانــــــت تـــــحـــــوم عــــنــــد مـــســـتـــوى  ونـــــصـــــف املــــــاضــ
عقد الثمانينيات من القرن املايض، خالل األيام 

القليلة التي تراجعت فيها.

مسؤولة أمريكية: تحديد سقف أسعار النفط 
الرويس يفيد الهند والصن

وتــــبــــنّي أن األيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة املــــــحــــــدودة الــــتــــي قــفــزت 
فــيــهــا األســـعـــار عـــىل مــــدى قــــرن مـــن الـــزمـــان كــانــت 

مفاجئة وَعَرضية.
ــــًرا إىل مــــــدى ارتـــــفـــــاع مـــــعـــــدالت الـــضـــبـــابـــيـــة عــىل  نـــــظـ
املــــــــــدى الــــقــــصــــر واملــــــتــــــوســــــط   عــــــىل جــــانــــبــــي الــــعــــرض 
ــــلـــــب، ُيـــــَعـــــد هـــــــذا نــــطــــاًقــــا ضــــيــــًقــــا نـــســـبـــًيـــا لـــخـــام  والـــــطـ

برنت.

أدىن مستوى يف 7 أسابيع

عـــــــادت األســـــــــواق املـــالـــيـــة بـــالـــكـــامـــل إىل الـــنـــفـــور مــن 
املــخــاطــرة، بنهاية األســبــوع املـــايض، وســط تجدد 
الـــشـــكـــوك بـــشـــأن تــغــيــر ســـيـــاســـة بـــنـــك االحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرايل، وتــجــاهــل الــتــفــاؤل بــعــودة الــنــشــاط يف 
الــــصــــني، األســــبــــوع املـــــــايض، مــــع انـــخـــفـــاض الــنــفــط 

الخام السابق ألوانه.

وعـــاد الـــتـــبـــاطـــؤ االقــــتــــصــــادي، الـــــذي يــلــف الــعــالــم، 
واملــخــاوف بشأن الطلب عىل النفط إىل أداء دور 
مـــؤثـــر، واســـتـــقـــرت أســـعـــار بـــرنـــت وغـــــرب تــكــســاس 
الــوســيــط عــنــد أدىن مــســتــويــاتــهــا يف 7 أســابــيــع عند 

87.62 دوالًرا و80.08 دوالًرا عىل التوايل.
يف املـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، يــــــــصــــــــر تــــــــــــراجــــــــــــع األســــــــــــــعــــــــــــــار ســــــــــــــــؤااًل 
بــــشــــأن الـــضـــبـــابـــيـــة املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــظـــر الـــوشـــيـــك مــن 
جـــــانـــــب االتـــــحـــــاد األورويب ضــــــــــــــــد الــــنــــفــــط الـــــــــرويس؛ 
وســــبــــب شــــعــــور الـــــســـــوق بـــالـــقـــلـــق مـــــن اضــــطــــرابــــات 

العرض.
ــــانــــــون األول، ســـيـــوقـــف  ــــمــــــر/كــ ديــــــســ  5 مـــــــن  بـــــــــــــدًءا 
ــــفــــــط الـــخـــام  ــنــ ــ االتـــــحـــــاد األورويب جـــمـــيـــع واردات الــ
الـــــرويس املـــــنـــــقـــــول بـــــحـــــًرا وســـيـــحـــظـــر عـــــىل شـــركـــاتـــه 
شــــحــــن الــــنــــفــــط الـــــــــــرويس إىل دول ثــــالــــثــــة وتـــقـــديـــم 

خدمات التمويل والتأمني لهذه الصادرات.
ــــتـــــحـــــدة واملــــمــــلــــكــــة املــــتــــحــــدة،  ســـتـــنـــضـــم الـــــــواليـــــــات املـ
إىل  الـــــــروســـــــيـــــــة،  الـــــنـــــفـــــط  واردات  أوقــــــفــــــتــــــا  الــــــلــــــتــــــان 
االتـــــحـــــاد األورويب يف حـــظـــر الـــشـــحـــن والـــخـــدمـــات 

البحرية.

روســــــيــــــا تـــــهـــــدد بـــــعـــــدم بــــيــــع الــــنــــفــــط أو الــــــغــــــاز إىل 
الدول املؤيدة لـ"سقف األسعار"

وتخطط جميع هذه األطراف الـ3 إلعفاء شركات 
الشحن والخدمات البحرية من الحظر إذا جرى 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع شـــحـــنـــات تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـــروســـيـــة 
التي تتعامل معها بسعر معنّي أو أقل من الحد 

األقىص املحدد مسبًقا.
عالوة عىل ذلك، ال تزال السوق تنتظر تفاصيل 
مهمة عن سقف السعر وآلية التنفيذ، وأفــادت 
بـــــعـــــض الـــــتـــــقـــــاريـــــر اإلخــــــــبــــــــاريــــــــة، يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة 18 

عوامل تؤثر في 7
معنويات سوق النفط 

على المدى القصير 
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نــــوفــــمــــر/تــــشــــريــــن الـــــــثـــــــاين، بـــــأنـــــه قــــــد ُيـــعـــَلـــن ســـقـــف 
األسعار يف األسبوع املقبل.

حــــتــــى إذا ثــــبــــت أن هـــــــذا صــــحــــيــــح؛ فــــقــــد تــســتــغــرق 
طــــــــرائــــــــق الــــتــــنــــفــــيــــذ وقــــــــًتــــــــا أطـــــــــــــول لـــــيـــــجـــــري وضــــعــــهــــا 

واستيعابها من ِقبل الالعبني يف السوق.

الشحن البديل والتأمن

كـــــان يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن يـــظـــن أن احـــتـــمـــال تــعــطــيــل 
نـــحـــو مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــــومــــًيــــا مـــــن إمـــــــــــدادات الـــخـــام 
ــَقــــد مـــــن الــــســــوق  الــــــــــرويس عـــــىل األقــــــــــل، إذا لـــــم ُيــــفــ
ــــام بــــرنــــت فـــوق  بـــالـــكـــامـــل، ســــيــــؤدي إىل ارتـــــفـــــاع خــ

100 دوالر يف الوقت الحايل.
ويدعو عــدد قليل من مراقبي السوق والالعبني 
إىل تــــــــجــــــــاوز ســـــعـــــر الـــــنـــــفـــــط الــــــــخــــــــام تـــــلـــــك الـــــعـــــالمـــــة 
ــــاء، وهــــــــــــذه لــــيــــســــت حـــالـــتـــنـــا  ــ ــتـ ــ ــ ــــــشـ الــــنــــفــــســــيــــة هــــــــــذا الـ

األساسية.
وعــــىل الـــرغـــم مـــن أن مــثــل هــــذا االرتــــفــــاع مــمــكــن، 
عـــىل ســبــيــل املــــثــــال، إذا ردت روســـيـــا عـــىل تــحــديــد 
ســـقـــف الـــســـعـــر عــــن طـــريـــق خـــفـــض إمــــداداتــــهــــا مــن 
ــــبــــــرة غـــر  ــــــات كــ ــــرابـ ــ ــــطـ ــ ــــنــــــاك اضـ ــــانــــــت هــ ــــنـــــفـــــط أو كــ الـ
ــــتـــــوقـــــعـــــة يف اإلمـــــــــــــــــــــدادات يف أمـــــــاكـــــــن أخــــــــــــرى مـــن  مـ
العالم، يف هذه املرحلة، ال نعتقد أن هذا األمر 

حتمي.
ــــاًدا إىل مـــحـــادثـــاتـــنـــا مــــع أصــــحــــاب املــصــلــحــة  ــــنـ ــــتـ واسـ
يف صــنــاعــة الــنــفــط والـــشـــحـــن؛ فــــإن الـــســـوق واثــقــة 
حالًيا بأن مليون برميل يومًيا من الخام الرويس 
املنقول بــحــًرا، التي سيستبدل االتــحــاد األورويب 
قــــــريــــــًبــــــا إمـــــــــــــــــــدادات أخــــــــــــرى بــــــهــــــا، ســــتــــجــــد مــــشــــريــــن 

آخرين.
وقـــــد زادت الــــصــــني والــــهــــنــــد وتـــركـــيـــا وارداتــــــهــــــا مــن 
الــــــخــــــام الــــــــــــرويس يف األشــــــهــــــر األخــــــــــــــرة، ويـــمـــكـــنـــهـــا 
أن تــســتــوعــب املــــزيــــد، وقـــــد يــنــضــم إىل املــســتــوريــن 
مــشــرون أصــغــر حجًما مثل إندونيسيا وماليزيا 

وسريالنكا وباكستان.
عىل عكس الحال مع النفط اإليراين والفنزويي، 
لـــيـــس مـــــن املــــتــــوقــــع أن تــــفــــرض الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 

عقوبات عىل مشري الخام الرويس.
وقــالــت واشنطن مـــراًرا وتــكــراًرا إنها حريصة عىل 
ضـــمـــان أال تــــــؤدي عـــقـــوبـــات االتــــحــــاد األورويب إىل 
أي خسارة يف اإلمـــدادات الروسية ومــا ينتج عن 

ذلك من ارتفاع يف األسعار.
وهـــــــذا يـــجـــعـــل تـــــوافـــــر خـــــدمـــــات الـــشـــحـــن والـــتـــأمـــني 
ملـــــــشـــــــري الــــــنــــــفــــــط الـــــــــخـــــــــام الــــــــــــــــــــرويس، خــــــــــــــارج دول 
االتحاد األورويب ومجموعة الـ7، الجزء الرئيس 
مـــــــــن الــــــلــــــغــــــز الــــــــــــــذي يــــــحــــــتــــــاج إىل حــــــــــــل، خـــــصـــــوًصـــــا 
بــالــنــســبــة لــكــبــار املـــشـــريـــن الـــصـــني والـــهـــنـــد، الــلــتــني 

ال ُيتوقع أن تنضما إىل "تحالف سقف السعر".
وال ُيــنــظــر إىل مـــوضـــوع الــشــحــن عـــىل أنــــه مشكلة 
كبرة، ومن املتوقع أن يخدم تدفق النفط الخام 
الـــرويس الجديد نمو "أســطــول الــظــل" يف العالم 
تـــحـــت مــلــكــيــة الــــشــــركــــات املـــنـــتـــشـــرة عــــر مــجــمــوعــة 
صــــغــــرة مـــــن املــــــــدن اآلســــيــــويــــة والــــــشــــــرق أوســـطـــيـــة 
التي استخدمت ناقالت قديمة قــذرة يف األشهر 

األخرة.
وتـــــــتـــــــوافـــــــر بـــــــدائـــــــل لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة لــــــنــــــوادي 

الــحــمــايــة والـــتـــعـــويـــض، ومـــقـــرهـــا لـــنـــدن، وأســـــواق 
إعادة التأمني الغربية.

ويـــمـــكـــن أن تـــوفـــر األنـــــديـــــة ذات األقـــــســـــاط الــثــابــتــة 
وشــركــات الــتــأمــني الــعــام يف روســيــا أو يف البلدان 

املستوردة للنفط تغطية املسؤولية.
وقـــــد تـــكـــون الـــتـــغـــطـــيـــة الــتــأمــيــنــيــة مــتــدنــيــة -تــقــتــصــر 
عـــــــادًة عــــىل نـــحـــو 500 مـــلـــيـــون دوالر- مـــقـــارنـــة بــمــا 
يصل إىل 3 مليارات دوالر يمكن أن يوفرها نادي 
املــــجــــمــــوعــــة الــــــدولــــــيــــــة، وتــــــكــــــون حـــــــــدود مـــســـؤولـــيـــة 
مــالــك السفينة عـــادة أقـــل بكثر مــن 500 مليون 

دوالر.
وعــــــــىل الــــــرغــــــم مــــــن أن تــــــوافــــــر مــــثــــل هــــــــذه الــــبــــدائــــل 
مــطــمــن؛ ال يــمــكــن اعـــتـــبـــار االنـــتـــقـــال الــســلــس من 
األنـــــظـــــمـــــة الــــقــــديــــمــــة إىل األنـــــظـــــمـــــة الـــــجـــــديـــــدة أمــــــــًرا 
مــفــروًغــا منه، وقــد يكون دخــول الــســوق منطقة 
مجهولة وحتى انقطاع اإلمدادات قصر األمد، 

أمًرا مكلًفا.
ــــــــــســــــــــة مـــــــــــركـــــــــــز "فـــــــــــانـــــــــــدا  * فـــــــــــــانـــــــــــــدانـــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــاري، مــــــــــؤسِّ

إنسايتس" املعني بأسواق الطاقة.
يـــــعـــــّر  الــــــــكــــــــاتــــــــبــــــــة، وال  رأي  يـــــــمـــــــّثـــــــل  املــــــــــقــــــــــال  *هـــــــــــــــــذا 

بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

عاد التباطؤ االقتصادي 
والمخاوف بشأن الطلب 
على النفط إلى أداء دور 

مؤثر.

استقرت أسعار برنت وغرب 
تكساس الوسيط عند أدنى 

مستوياتها في 7 أسابيع.

أميركا وبريطانيا ستنضمان 
إلى االتحاد األوروبي في 

حظر الشحن والخدمات 
البحرية.

زادت الصين والهند وتركيا 
وارداتها من الخام الروسي 

في األشهر األخيرة.
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حيث إنه يكشف عن دور األداء التنظيمي وكيف 
يــــؤثــــر عـــــىل الـــــــــوالء الــــوظــــيــــفــــي، ووجــــــــد أن الـــثـــقـــافـــة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــــهــــا تــــأثــــر كــــبــــر عـــــىل أداء املـــــوظـــــف يف 
نــــــــظــــــــام الـــــــعـــــــمـــــــل، ومــــــــــــن الــــــــــــضــــــــــــروري مــــــالحــــــظــــــة أن 
املــؤســســات الــحــكــومــيــة يــجــب أن تــتــفــوق لتحسني 
األداء وتــلــبــيــة الــتــوقــعــات، وبــالــتــايل فـــإن مستوى 
وعي املؤسسات حول الوالء والقدرة عىل تعزيز 

ثقافة أفضل، أمر مهم لبقاء املؤسسة.

ومـــــــــــــن هـــــــنـــــــا تـــــــــــــويص هـــــــــــــذه املــــــــقــــــــالــــــــة بـــــــــــضـــــــــــرورة تــــبــــنــــي 
املــؤســســات لــنــظــام إدارة األداء مـــن أجـــل تحقيق 
أداء عاٍل للموظفني بداًل من األساليب التقليدية 

لتقييم األداء.

هـــــذا ألنـــــه ســـيـــســـاعـــد املــــؤســــســــات بــشــكــل عـــــام عــىل 
معالجة ضعف األداء، وتقديم الحلول املناسبة 

التي ستساعد يف التطوير الوظيفي للموظف.

ــــا أكـــــــــرث ديــــنــــامــــيــــكــــيــــة يـــــعـــــر عـــن  ــــاًمــ ــــر نــــــظــ ــــيـــــوفـ ــــا سـ ــــمـ كـ
املستوى الفعي ألداء املوظف الفرد بما يتناسب 

مع طبيعة الوظائف يف املؤسسات.

ومــــن املـــؤكـــد أن الـــجـــهـــاز اإلداري لـــلـــدولـــة وجــمــيــع 
املوظفني بمختلف مستوياتهم؛ معنيون بإنجاح 
أهــــــداف ومـــهـــام الـــجـــهـــات واملـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
الــتــي يــعــمــلــون فــيــهــا، بــغــض الــنــظــر عــن املسميات 
الــوظــيــفــيــة؛ فــقــد يــتــبــادر إىل ذهـــن الــبــعــض ليقول 
ــًيــــا  لـــــنـــــفـــــســـــه: "أنـــــــــــــا مـــــــجـــــــرد مــــــــوظــــــــف، ولـــــــســـــــت مــــعــــنــ
بتحقيق األهداف العامة" للمؤسسة التي يعمل 

فيها، وهذا خطأ كبر وتفكر سلبي فادح.

والــــــصــــــواب: أن يــعــمــل الـــجـــمـــيـــع بــفــاعــلــيــة إلنـــجـــاح 

ــــيـــــادات الــعــلــيــا  املـــــهـــــام واألهــــــــــــداف الــــتــــي تـــســـعـــى الـــــقـ
لتلك املــؤســســات، لتحقيقها عــىل أرض الــواقــع، 
وبــمــا يــحــقــق الــتــفــاعــل اإليـــجـــايب بـــني الــجــمــيــع عىل 

كافة املستويات الوظيفية.

يــتــوجــب الــشــعــور بــاملــســؤولــيــة وتــعــظــيــمــهــا مـــن أي 
مــوقــع وظــيــفــي؛ فالجميع مــــدراء بــاملــهــام املــنــوطــة 
بـــهـــم.. فــمــهــمــا يــكــن مــوقــعــك أو وظــيــفــتــك؛ عليك 
الــــــتــــــحــــــي بـــــــــــالـــــــــــوالء الـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــي، وبـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــك، 
وبــالــروح العالية التي تمكنك من إدارتــهــا بشكل 
جــــيــــد، بـــــل عـــلـــيـــك أن تـــحـــب تـــخـــصـــصـــك ومـــهـــامـــك 

لــــتــــبــــدع فــــيــــهــــا، مــــــن مـــنـــطـــلـــق أنــــــــه إذا 
ــًنــــا، فـــالـــجـــيـــد  كـــــــان املــــمــــتــــاز مــــمــــكــ

مرفوض.

الـــــنـــــفـــــط  وزارة  يف  نـــــــحـــــــن 
نـــــحـــــظـــــى بـــــــقـــــــيـــــــادة إداريـــــــــــــــة 
حــــكــــيــــمــــة مــــمــــثــــلــــة بــــمــــعــــايل 

الــــــــــــوزيــــــــــــر الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور ســــعــــيــــد 
ســـلـــيـــمـــان الــــشــــمــــايس، الـــــذي 

يـــويل املـــــوارد الــبــشــريــة إهــتــمــامــا 
كـــــــــبـــــــــرا، وقــــــــــــد نــــــجــــــح بـــــخـــــلـــــق بـــيـــئـــة 

عــــــمــــــل مـــــشـــــجـــــعـــــه ومـــــــحـــــــفـــــــزة لـــجـــمـــيـــع 
العاملني..  

وأمــــــــام ذلـــــــك، لــــن نـــقـــبـــل إال أن نــــكــــون مــتــمــيــزيــن، 
وسنعمل بما يليق بهذه الوزارة املهمة، وسنكون 

عند مستوى الثقة بإذن اهلل تعاىل.

األداء المؤسسي في 
تحقيق الوالء الوظيفي

املــــقــــالــــة حـــــــول دور األداء �   تـــتـــلـــخـــص هـــــــذه 
املــؤســي يف تحقيق الــــوالء الــوظــيــفــي يف 

املؤسسات الحكومية يف محافظة عدن.

تويص هذه املقالة 
بضرورة تبني املؤسسات 

لنظام إدارة األداء من 
أجل تحقيق أداء عاٍل 

للموظفن بداًل من 
األساليب التقليدية 

لتقييم األداء

أنهار توحيد  غازي
ماجستر إدارة أعمال
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