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تعرّض األنبوب الرئيسي لتصدير الغاز المسال
من صافر بمأرب إلى بلحاف بشبوة األسبوع
الماضي إلى عملية تخريبية من قبل عناصر
ارهابية أدّت إلى تفجيره وتوقّف تصدير الغاز عبره.
وهذا هو التفجير السادس من نوعه الذي يتعرّض له خط
تصدير الغاز الطبيعي المسال بطول  320كيلو متر منذ اندالع
األزمة السياسية التي عصفت بالبالد مطلع العام الماضي،
حيث يقوم متشددون وأحياناً عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة

بتفجير أنبوب تصدير الغاز ومنع الفرق الفنية من إعادة
إصالحه كما حدث األسبوع الماضي .وقالت «الشركة اليمنية
للغاز الطبيعي المسال» في بيان لها إن أنبوب الغاز الرئيسي
الذي يربط بين القطاع  18بصافر في مأرب ومحطة التسييل
في بلحاف بشبوة على خليج عدن ،تعرّض إلى تفجير في
الساعة العاشرة من مساء الثالثاء الماضي وعلى بعد 295
كيلو متراً شمال محطة تسييل الغاز في بلحاف.
ويعدّ مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة

«توتال» المشروع االقتصادي العمالق واألكبر لتصدير الغاز
في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة والتي تقدّر تكلفته بأكثر
من  5مليارات دوالر .وتتكون مجموعة م ّ
الك الشركة من شركة
توتال المديرة للمشروع بحصة  ،%39.62وشركة هنت للنفط
 ،%17.22والشركة اليمنية للغاز  %16.73والهيئة العامة
للتأمينات االجتماعية والمعاشات  ،%5وكذا مؤسسة إس كي
الكورية الجنوبية  ،%9.55والمؤسسة الكورية للغاز «كوغاز»
 ،%6وشركة هيونداي .%5.88
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«الميثاق» تنشر تفاصيل تهريب المكالمات الدولية

 16محطة تقوم بتهريب المكالمات
منها محطة ضخمة في العاصمة

 ٪ 57من التهريب يتم عن طريق شركة سبأ فون
«الميثاق» -خاص
قدّرت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات حجم الخسائر
الناجمة عن تهريب المكالمات الدولية الواردة خالل الفترة -2007
 2011بمبلغ إجمالي يساوي  15مليار ريال تقريباً والذي يعادل
باألسعار الحالية  69.9مليون دوالر.
وأظهر تقرير حول «ظاهرة تهريب المكالمات الهاتفية الدولية-
آثارها وإجراءات مكافحتها» -حصلت «الميثاق» على نسخة منه
أن حجم اإليرادات المفقودة وفقاً لرأي الكثير من المختصين قد
قدّر على أساس الحد األدنى مما يعني احتمال أن تكون اإليرادات
المفقودة نتيجة التهريب أعلى من ذلك بكثير.
وأفاد التقرير الذي قدّم إلى مجلس الوزراء بأنه خالل
العام  2010استعانت شركة تيليمن بخبير دولي
لدراسة وتقييم سوق تهريب االتصاالت الدولية
إلى اليمن ،ووفقًا لنتائج الدراسة التقييمية
فقد تم تقدير حجم المكالمات الدولية
المهرّبة إلى السوق اليمنية عبر الوسائل
غير القانونية بحوالي  120مليون
دقيقة سنويًا ،والتي تمثل  %8تقريبًا
من إجمالي الحركة الواردة إلى اليمن
خالل العام .2009
وكشف التقرير عن إيقاف 30802
رقمًا وشريحة مستخدمة في عملية
التهريب خ�لال الفترة من األول من
يوليو  2011وحتى  31أغسطس ،2012
منها  17611رق��م لشركة
«سبأفون» وبنسبة  %57من
إجمالي األرق��ام المكتشفة
والتي تم إيقافها ،و10482
رق��م لشركة «إم تي إن»
وبنسة  ،%34و 2709أرقام
لشر كة « ي��م��ن تيليكو م »
وبنسبة .%9
كما كشف التقرير عن تحديد

مواقع تهريب رئيسية عبر شركة «موتشي» ،وإيقاف  16محطة
أرضية « »VSATتستخدم في تهريب المكالمات الدولية ،واكتشاف
 48مركز انترنت يقوم بتهريب المكالمات الصادرة ،وضبط موقع
في جنوب العاصمة صنعاء يحتوي على محطة ضخمة لتهريب
المكالمات الدولية الواردة ،فض ً
ال عن إيقاف  716رقم شبكة ثابتة
و 961رقم شبكات الهاتف النقّال خالل العام .2010
وأشار التقرير إلى اآلثار المالية واالقتصادية التي تترتّب على
ظاهرة تهريب المكالمات والمتم ّثلة في حرمان خزينة الدولة لجزء
من مصدر رئيسي للدخل يساهم في دعم االقتصاد الوطني
وبناء البنية التحتية ،وحرمان خزينة الدولة من اإليرادات الضريبية
نتيجة الحصول على إيراد األموال المهرّبة بصورة غير
قانونية ،وخسارة على جميع مشغّلي االتصاالت
في القطاعين العام والخاص ،وتنامي الكسب
غير المشروع والمحرّم دوليًا الذي يعتبر
أهم مظاهر نهب المال العام وإحدى
صوره البشعة وقد يؤدّي إلى تمويل
عمليات أخرى غير قانونية ،واإلثراء
ّ
متنفذين في
غير المشروع ألفراد
المجتمع يحتمون خلف األس��وار
المغلقة ويستفيدون من ظاهرة
تراخي تطبيق القانون في السنوات
األخيرة وع��دم تفعيل النصوص
ال��م��ت��اح��ة وت��أخ��ي��ر ص���دور الئحة
العقوبات على التهريب ،باإلضافة
إلى اآلثار القانونية األمنية واآلثار على
جودة الخدمة وموثوقيتها.
وطالب التقرير باإلسراع في إصدار الئحة
العقوبات التي سبق تقديمها إلى مجلس
الوزراء في أبريل  ،2012وتشكيل لجنة
تنسيق عليا لإلشراف على عملية مكافحة
التهريب ،وتشكيل لجنة فنية لتعزيز جهود
الوزارة وشركات ومؤسّسات االتصاالت المرخّص
لها في اليمن في مكافحة تهريب االتصاالت الدولية.

إنشاء مجلس للشفافية في
الصناعات االستخراجية
«الميثاق» -خاص
أصدر األخ عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً حمل الرقم
« »155لسنة  ،2012قضى بإنشاء وتنظيم
«المجلس اليمني للشفافية في الصناعات
اإلستخراجية».
ويهدف إنشاء المجلس الجديد إلى تنفيذ
مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات
اإلستخراجية ف��ي ال��ي��م��ن ،وع��ل��ى وجه
الخصوص تحقيق االستخدام الرشيد لثروات
البالد من الموارد الطبيعية وتحسين نظام
وممارسة إدارة شئون العائدات الناجمة
عن الصناعات اإلستخراجية ،وتحسين
بيئة االستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية
وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في
التعامل مع الشركات المستثمرة في قطاع
الصناعات اإلستخراجية بما يضمن االبتعاد
عن الضبابية التي تقود إلى الممارسات
الفاسدة وبالتالي اإلسهام في تهيئة مناخ
أكثر مالءمة للمنافسة الحرة والمزيد من
االستثمارات ،وتحقيق مبدأ الشفافية
والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة
في الصناعات اإلستخراجية بشأن إدارة
وتحصيل العائدات من الموارد الطبيعية
وكيفية إنفاقها ،والكشف عن مدفوعات
جميع الشركات العاملة في الصناعات
اإلستخراجية بما فيها الشركات المملوكة
للدولة كل على حدة وبشكل تفصيلي،
وتحقيق مبدأ الرقابة المشتركة من قبل
األطراف المكوّنة للمجلس.
ويتكوّن المجلس من  12عضو اً ،وهم
ثالثة أعضاء يم ّثلون الحكومة من وزارات
التخطيط والمالية والنفط ،وثالثة أعضاء
يم ّثلون الشركات العاملة في اليمن ،وثالثة
أعضاء يم ّثلون منظمات المجتمع المدني
ّ
والمشكلة لتحالف
ذات النشاط والخبرة
الشفافية في الصناعات اإلستخراجية،
وثالثة أعضاء يم ّثلون الهيئات الرقابية
الوطنية المستقلة «مجلس النواب ،والهيئة
الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،والجهاز
المركزي للرقابة والمحاسبة».
ويتو ّلى المجلس عدة مهام واختصاصات
منها وضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ

متطلبات ونهج الشفافية في أداء الشركات
العاملة والجهات الحكومية ذات العالقة
بالصناعات اإلستخراجية وفقًا أله��داف
ومبادئ المبادرة ،والعمل على إخضاع
العوائد المالية في الصناعات اإلستخراجية
لـعمليات المراجعة والتدقيق والمطابقة
من جهات موثوقة ومستقلة وفق المعايير
المعمول بها عالميًا ونشر آراء وتقارير
تلك الجهات ونتائج المراجعة والتدقيق
والمطابقة بما في ذلك التباينات والفروق
أينما وج��دت ،وإع��داد الشروط المرجعية
وتحديد جهات مستقلة وموثوقة للقيام
بعمليات المراجعة والتدقيق والمطابقة
لحسابات المدفوعات «العينية والنقدية»
من قبل الشركات واإلي���رادات «العينية
والنقدية» المحصّلة من قبل الحكومة
وفق المعايير المعمول بها عالميًا وإنزال
المناقصات الخاصة بها وفقًا للتشريعات
النافذة ،وغيرها.
كما يتو ّلى المجلس «النشر المنتظم لكل
ما تدفعه الشركات للحكومة من مبالغ مقابل
ما تستخرجه من نفط وغاز وفلزات معدنية
ولجميع اإليرادات التي تتسلمها الحكومة من
الشركات العاملة في الصناعات اإلستخراجية
وذلك الطالع الجمهور العام ،والعمل على
أن تكون تقارير اإلفصاح للشركات دورية
وواضحة ومنتظمة ويكون لكل شركة تقرير
على حدة وبشكل تفصيلي ،وإع��داد آلية
عمل تكفل شفافية ومراقبة إدارة وإنفاق
الحكومة للعائدات المتحصّلة من الصناعات
اإلستخراجية
وبموجب القرار الجمهوري فإن المجلس
اليمني للشفافية «يتمتّع بذمة مالية
مستقلة ويكون مقرّه العاصمة صنعاء
ويخضع إلش��راف رئيس مجلس ال��وزراء.
ويكون للمجلس رئيسًا يختاره المجلس
في أول اجتماع له من بين مم ّثلي الجهات
الحكومية كما يختار المجلس نائباً للرئيس
من بين بقية األعضاء في ذات الجلسة.
ويكون للمجلس أمانة عامة تعدّ الجهاز
التنفيذي للمجلس يرأسها أمين عام متفرّغ
يختاره المجلس عن طريق المنافسة ويصدر
بتعيينه قراراً من رئيس مجلس الوزراء».

سجّلت أكبر تراجع في مؤشّر الحصول على الكهرباء

اليمن تتراجع إلى المرتبة  118في
تقرير ممارسة األعمال
«الميثاق»
المحرّر االقتصادي
تر ا جعت ا ليمن
 17مرتبة دفعة
واحدة في الترتيب العام
لتقرير ممارسة أنشطة
األعمال  2013الصادر
حديثًا عن البنك الدولي
وم��ؤس��س��ة ال��ت��م��وي��ل
ال��دول��ي��ة ،م��ن المرتبة
 101بين  185بلداً عام
 2012إلى المرتبة 118
عام .2013
وسجّلت اليمن تراجعًا
كبيراً في تسع مؤشّرات
من أصل عشرة في تقرير
«-»Doing Bussiness
ح��ص��ل��ت «ال��م��ي��ث��اق»
على نسخة منه -وكان
التراجع األكبر في مؤشّر
الحصول على الكهرباء بـ
 60مرتبة إلى المرتبة  ،112ثم مؤشّر بدء
المشروع بـ  46مرتبة إلى المرتبة  ،110ثم
مؤشّر استخراج تراخيص البناء بـ  32مرتبة
إلى المرتبة .62
كما تراجعت اليمن في مؤشّر تنفيذ
العقود بـ  7مراتب إلى المرتبة  ،45وثالث
مراتب في مؤشّر حماية المستثمرين إلى
المرتبة  ،139ومرتبتين في مؤشّر تسجيل
الممتلكات إل��ى المرتبة  ،59ومرتبتين
في مؤشّر الحصول على االئتمان إلى
المرتبة  ،167ومرتبة واح��دة في مؤشّر
دفع الضرائب إلى المرتبة  ،113ومرتبة
واحدة في مؤشّر تسوية حاالت اإلعسار إلى
المرتبة  ،122فيما تقدّمت اليمن مرتبة واحدة في
مؤشّر التجارة عبر الحدود إلى المرتبة .121
وتقرير «ممارسة أنشطة األعمال  -2013إجراءات

إجرائي تم تنفيذها في
 180بلداً .وعادت هذه
اإلصالحات بفوائد جمة
على أصحاب مشاريع
العمل ال��ح��رّ بأنحاء
العالم.
وأظ��ه��ر التقرير أنه
خ�لال السنة األخيرة
وح���ده���ا ،ق���ام 108
ب��ل��دان بتنفيذ 201
إص���ل��اح ت��ن��ظ��ي��م��ي
لتيسير ممارسة أنشطة
األعمال على أصحاب
ال��م��ش��روع��ات ال��ح��رة
المحليين.
وق����ال ال��ت��ق��ري��ر إن
أص��ح��اب ال��م��ش��اري��ع
ال���ح���رة ال��م��ح��ل��ي��ي��ن
بالبلدان النامية صاروا
ي��ج��دون سهولة أكبر
ف��ي ممارسة أنشطة
ً
م��ق��ارن��ة
األع����م����ال
ب��ال��س��ن��وات ال��ع��ش��ر
الماضية ،وهو ما يس ّلط الضوء على أهمية ما
تم إحرازه من تقدم في تحسين الممارسات
اإلجرائية ألنشطة األعمال بأنحاء العالم.
واحتلت سنغافورة ،للعام السابع على التوالي،
ص��دارة الترتيب العالمي في مؤشّر سهولة
ممارسة أنشطة األعمال .وشاركها في المراكز
العشرة األولى البلدان التالية ذات التنظيم
األكثر تيسيراً ألنشطة األعمال «هونغ كونغ
اإلدارية الخاصة التابعة للصين ،ونيوزيلندا،
وال��والي��ات المتحدة ،وال��ن��روي��ج ،والمملكة
المتحدة ،وكوريا ،وجورجيا ،واستراليا».
واحتلت صدارة قائمة البلدان التي سجّلت أكبر
حكومية أكثر ذك��اء لمؤسسات األعمال الصغيرة
تحسينات في تيسير أنشطة األعمال خالل العام
تقارير
والمتوسطة» هو اإلصدار العاشر في سلسلة
المنصرم بولندا ،وسري النكا ،وأوكرانيا ،وأوزبكستان،
التقارير
ممارسة أنشطة األعمال .وقد سجّلت هذه
وبوروندي ،وكوستاريكا ،ومنغوليا ،واليونان ،وصربيا،
على مرّ السنوات العشر الماضية قرابة  2000إصالح وكازاخستان.

 200مليون دوالر خسائر
اليمن جرّاء القرصنة البحرية
كشف ا لد كتو ر أ بو بكر
القربي وزير الخارجية عن
أن أعمال القرصنة في منطقة
البحر األحمر وخليج عدن والبحر
العربي كبّدت اليمن خسائر في
موارد الصيد تقدّر بأكثر من 200
مليون دوالر.
وأش��ار القربي في كلمة له في
اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة
على المحيط الهندي ال��ذي عقد
في مدينة جورجاون الهندية نهاية
األسبوع الماضي ،إلى «األضرار التي
لحقت بالصيادين اليمنيين نتيجة
اعتراض السفن الحربية لهم» .كما
أبان األثر االقتصادي الناجم عن
ذلك على االقتصاد اليمني.

وش���دد ال��ق��رب��ي ع��ل��ى أهمية
التعاون بين الدول األعضاء في
رابطة الدول المطلة على المحيط
الهندي في مواجهة القرصنة التي
أ ّثرت سلباً على اقتصاد الدول التي
تعاني منها وفي مقدمتها اليمن.
وقال إن «هناك حاجة إلى تعاون
إقليمي ودول��ي لدعم اليمن في
مواجهة القرصنة ،وضمان أمن
وس�لام��ة الصيادين اليمنيين
والمالحة البحرية».
ون���وّه ال��ق��رب��ي ب��ال��دور ال��ذي
تضّطلع به خفر السواحل اليمنية
في مكافحة القرصنه وحماية
خطوط التجارة الدولية في خليج
عدن.

