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األمير الوليد بن طالل بن عبد 
العزيز آل سعود ولد في الرياض في 7 

مارس 1955 وهو االبن الثاني لألمير 
طالل بن عبد العزيز، رجل أعمال 

سعودي يعد من أكبر المستثمرين في 
العالم. صنفته مجلة فوربس األمريكية 

عام 2009 في الترتيب 22 من أغنياء 
العالم بثروة تقدر ب 13.3 مليار 

دوالر.
 وفي عام 2010 ارتفع ترتيبه إلى 
الترتيب 19 من أغنى أغنياء العالم 

بثروة تقدر ب 19.4 مليار دوالر، جّده 
لوالده هو الملك عبد العزيز آل سعود 

مؤسس المملكة العربية السعودية، 
وجده ألمه هو رياض الصلح رئيس أول 

حكومة استقاللية في لبنان.
بدأ الوليد بن طـالل مزاولة نشاطاته 
االستثمارية والتجارية عند عودته إلى 

السعودية بعد حصوله على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من 

الواليات المتحدة األمريكية عام 1979 
وأسس في حينها العديد من المشاريع 
تحت مظلة “مؤسسة المملكة للتجارة 
والمقاوالت” التي حققت نمواً سـريعاً 

بالتركيز على أعمال اإلنشاء وتطوير 
البنية التحتية والمشاريع العقارية.

 وتنوعت أعمال المؤسسة 
فأصبحت تمتلك استثمارات في 

قطاعات متعددة. وفي عام 1996 تم 
تحويل المؤسسة إلى شركة المملكة 
القابضة التي تقوم بإدارة استثمارات 
متنوعة في مجاالت البنوك المحلية 

والعالمية، واإلنتاج اإلعالمي ومحطات 
التلفزيون الفضائية، وصناعة الفنادق 

والترفيه والسياحة، وأعمال تطوير 
العقارات والمشاريع اإلنشائية، 
وصناعة اإللكترونيات، وصناعة 

معدات الكومبيوتر وإنتاج برامجه، 
ومجال اإلنترنت والتجارة اإللكترونية، 

وقطاع التجارة والمتاجر الفاخرة، 
واألسواق المركزية، وتصنيع السيارات 

والمعدات الثقيلة، والمشاريع 
الزراعية.

11
214.91214.87دوالر امرييك

57.1557.14ريال سعودي

58.5158.5درهم إمارايت

281.07281.02يورو أورويب

324.79324.25جنيه اسرتليني

دوالر أمريكىريال يمنيالوحدة
11137.4252.18سعر الجرام عيار 24

9745.2947.86سعر الجرام عيار 21

8353.1639.21سعر الجرام عيار 18

77962.32365.6اسعار جنيه الذهب

11136814.7451907.78اسعار كيلو الذهب

أسعار الذهب اليومأسعار العمالت اليوم
شراءبيعالوحدة
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 : عدن:
أقرت الوزارية الخاصة بتسيير برنامج تطوير 
وتشغيل محطة الحاويات بعدن اعداد مشروع 
قرار لمجلس الوزراء لوقف التصرف باالراضي 

التي صرفت خارج مشروع التطوير.
وفي اجتماعها أمس برئاسة وزير التخطيط 
والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي كلفت 
اللجنة وزير الشئون القانونية ووزير النقل وامين 
القرار  الوزراء، باعداد مشروع  عام مجلس 
الوزاري، كما كلفت مؤسسة موانيء خليج عدن 
باستدعاء الخبير الهولندي كرستيان فان للقيام 
بمهمة إعداد الوثائق الالزمة النزال المناقصة 

بصورة عاجلة .
وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي حضره 
وزراء النقل واعد باذيب والصناعة والتجارة سعد 
الدين بن طالب والشئون القانونية الدكتور محمد 
المخالفي، التقرير الخاص بنتائج النزول الميداني 
للجنة مراجعة العقود المتعلقة باستئجار أراضي 

منشأة مؤسسة موانيء خليج عدن .
وفي األجتماع اكد وزير التخطيط والتعاون 
اهمية  الوزارية على  اللجنة  الدولي رئيس 
التسريع بإجراءات تطوير وتشغيل محطة عدن 
للحاويات وأستكمال اإلجراءت الخاصة بانزال 

المناقصة بصورة عاجلة .
واشار الوزير السعدي الى اهمية مشروع 
تطوير وتشغيل محطة عدن للحاويات باعتباره 
مشروعا استراتيجيا يستدعي التسريع بإجراءت 

تنفيذه .
وكانت حكومة الوفاق أكدت في مارس 
الماضي على ضرورة االلتزام بقرار منع صرف 
اراضي بالتاجير او التمليك في المساحات 
المحددة بالمخطط العام لميناء عدن المعتمد 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 

2006م باعتبارها مخصصة لالغراض المحددة 
لخدمة المشاريع التطويرية لميناء عدن.

وكلفت وزير النقل بالتنسيق مع محافظ 
عدن ورئيس الهيئة العامة لالراضي والمساحة 
والتخطيط العمراني باتخاذ االجراءات الستعادة 
كل االراضي التي تم صرفها من سابق في 
المساحات المحددة في المخطط العام للميناء 

الغراض التخدم نشاطه التطويري.
وأكدت على استمرار العمل بالقرار رقم 98 
لعام 2002م بشان الوقف الفوري لكافة اعمال 
الردم الجارية في اطار حدود حرم الموانئ 
والشواطئ الساحلية وعدم السماح باية اعمال 
مستقبلية فيها اال بموافقة مجلس الوزراء بناء 

على عرض وزير النقل.
وأعلنت الحكومة اليمنية أواخر 2011م 
إلغاء اتفاقيتها مع شركة موانئ دبي العالمية 
اإلماراتية وتوقفها عن تسيير محطة حاويات 
ميناء عدن بعدما أشرفت عليه خالل السنوات 

األربع الماضية.
أن  عدن  خليج  موانئ  لمؤسسة  وسبق 
تسلمت في ابريل 2008 إدارة وتشغيل ميناء 
الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن من شركة 
“اوه بي ام” السنغافورية التي انتهى عقدها 

في الشهر نفسه.
يذكر أن شركة “اوه بي ام” السنغافورية, 
تسلمت إدارة وتشغيل ميناء الحاويات منذ العام 
2002، من شركة بيـ  اسي اية السنغافورية 
التي تولت إدارة وتشغيل الميناء منذ تدشينه 

مطلع العام 1999.
ويعتبر ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية 
في العالم وخالل الخمسينات من القرن الماضي 
تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك 

لتزويد السفن بالوقود.
ويقع ميناء عدن على الخط المالحي الدولي 
الذي يربط الشرق بالغرب, وال تحتاج السفن 

ألكثر من 4 أميال.

استدعاء خبري هولندي العداد وثائق مناقصة عاجلة للميناء

لجنة تسيير محطة عدن للحاويات تقر وقف التصرف باألراضي

 : 
بلغت االيرادات الزكوية المحصلة خالل 

العام الماضي 13 مليار و419 مليون و745 ألف 
و260 ريال بعجز عن الربط المقدر في الموازنة 

للعام المالي 2012م بمبلغ مليار و616 مليون 
و332 ألف و740 ريال وبنسبة عجز تقدر بنحو 

11 بالمائة .
وأرجع وكيل وزارة اإلدارة المحلية لقطاع 

الموارد المحلية أمين األرحبي هذا العجز إلى 
األحداث التي شهدتها اليمن منذ العام 2011م، 
الفتا إلى أن العجز تركز في جميع المحافظات 

عدا أمانة العاصمة ومحافظة المحويت.
وأشار األرحبي إلى أن العجز الحاصل جاء 

كإحدى نتائج أحداث األزمة السياسية التي 
عصفت بالبالد خالل العام 2011م وما رافقها 

من توقف لمعظم األعمال واألنشطة االقتصادية 
والتي انعكست سلباً ليس على موارد الزكاة 

فحسب بل على جميع اإليرادات المختلفة في 
الدولة وتحقق عجز في المحصل عن الربط 

للموارد الزكوية للعام 2011م.
ولفت إلى أن المبالغة في تقدير الربط على 

الموارد الزكوية في معظم المحافظات دون 
الرجوع واالستناد إلى المحصل الفعلي لألعوام 

السابقة والظروف التي تمر بها كل وحدة 
إدارية، كان أحد األسباب في حدوث عجز في 

اإليرادات الزكوية.

 إغالق موسم اصطياد 
الجمبري الساحلي في 

البحر األحمر
   :  

أعلنت وزارة الثروة السمكية إغالق موسم 
اصطياد الجمبري الساحلي بمنطقة البحر 

األحمر من المياه اليمنية بدءاً من الـ 15 من 
إبريل الجاري حتى أشعار آخر.

وأرجعت الوزارة إغالق موسم االصطياد إلى 
أن أسماك الجمبري تشهد فترة تكاثر تبدأ عادة 

في شهر أبريل من كل عام.
ودعت الوزارة كافة الصيادين الى رفع 

معدات االصطياد المخصصة الصطياد الجمبري 
الساحلي في المنطقة المحددة، مؤكدة أنها 

ستتخذ العقوبات القانونية في حق من يثبت 
مخالفتهم ألحكام هذا القرار.

مليار ريال إيرادات زكوية 
خالل العام 2012
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وزير الزراعة يبحث دعم ايفاد لألمن الغذايئ اليمني

مسودة برنامج لألمن الغذائي في اليمن بتمويل دولي
 : صنعاء 

لبرنامج  األعداد  لجنة  ناقشت 
األمن الغذائي في اليمن في اجتماعها 
برئاسة الدكتور عبدالرحمن محمد 
بامطرف وبحضور منسق البرنامج 
المهندس حمود الربيدي، مسودة 
برنامج األمن الغذائي في اليمن بناء 
على الدعوة الثالثة المقدمة للحكومة 
اليمنية من قبل المسئول في البنك 

الدولي بوب كويقن .
وقالت اللجنة أن هذا البرنامج 
برنامج  من  بمنحة  تمويله  سيتم 
العالمي،  الزراعي  الغذائي  األمن 
وسيقدم مقترح برنامج األمن الغذائي 
في اليمن نهاية شهر مايو من العام 
الجاري لعرضه على لجنة تسيير األمن 

الغذائي الزراعي العالمي .
وكان وزير الزراعة والري المهندس 
فريد مجور بحث أمس بصنعاء مع 
مدير حقيبة اليمن في الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية “ ايفاد” 

دور  عبدالقادر  محمد  الدكتور 
صندوق اإليفاد في دعم اليمن في 
مجال األمن الغذائي من خالل اإلسهام 
في تمويل تنفيذ عدد من المشاريع 
الزراعية والتركيز على تحسين مستوى 
الدخل المعيشي للمجتمعات الريفية.
وتدارس اللقاء إمكانية معالجة 
التي  والمشاكل  المعوقات  كافة 
واجهت آلية تنفيذ المشاريع الزراعية 
خاصة المتعلقة باإلجراءات الخاصة 
بالسحب والتمويل وتم االتفاق على 
أخذ تلك اإلشكاليات في االعتبار 

لتفاديها خالل المرحلة القادمة.
وتم التأكيد على أهمية التعاون 
زراعية  مشاريع  تنفيذ  لمواصلة 

إيجاد جسور  يتم  بحيث  جديدة 
السابقة  المشاريع  بين  تواصل 
والجديدة واالستفادة من األصول 
الزراعية  المشاريع  المتوفرة لدى 
القائمة والتي ينفذها صندوق اإليفاد 
في اليمن، واالستفادة من الكوادر 
العاملة في المشاريع التي ستنتهي 
فترة عملها بحيث يتم تشغيل تلك 
الكوادر والخبرات من المهندسين 
في تنفيذ المشاريع الزراعية الجديدة 

التي سيتم اعتمادها.
وفي لقاء آخر بحث وزير الزراعة 
والري المهندس فريد مجور أمس 
بصنعاء مع رئيس بعثة البنك الدولي 
الخاصة بمشروع الزراعة المطرية 
والثروة الحيوانية التي تزور اليمن 
حاليا برئاسة السيد جيري، مواضيع 
الزراعة المطرية ومشاريع التغيرات 

المناخية في المرتفعات الجبلية.
وبحث الجانبان إمكانية تحسين 
الرؤية لتشغيل المشاريع الزراعية 

خالل المرحلة القادمة بحيث يتم 
أية اختالالت  التركيز على تفادي 

تعيق آلية التنفيذ .
توزيع  إمكانية  اللقاء  وتدارس 
المشاريع الزراعية المستقبلية بحيث 
يتم تحديد الجهة التي تتولى إدارة 
وتسيير أنشطة المشروع وعدم إشراك 
أكثر من جهة لتنفيذه وبما يضمن 
عملية التسريع في السحب وتفادي 
اإلشكاليات التي قد تعترض تنفيذ 

المشروع .
اإلجراءات  الى  اللقاء  وتطرق 
التي اتخذتها وزارة الزراعة والخاصة 
باإلعداد لبرنامج األمن الغذائي في 
اليمن، حيث تم تشكيل فريق إلعداد 
الدراسة وفق االتجاهات المتفق عليها 
وتم تكليف المهندس حمود الربيدي 
منسقا للبرنامج بهدف استكمال إعداد 
الدراسة الخاصة بالبرنامج وتسليمها 
في الموعد المحدد من أجل تمويلها 

من البنك الدولي .

موظفو شركة النفط يحتجون بصنعاء للمطالبة بـ»استعادة« منشأة نفطية
 : 

نفذ موظفو شركة النفط اليمنية صباح أمس 
السبت وقفة احتجاجية أمام مبنى اإلدارة العامة 
للشركة بالعاصمة صنعاء، للمطالبة ما اسموه 
االنتهاكات التي تتعرض لها منشأه نفطية في عدن.

واتهم موظفو الشركة رجال األعمال توفيق عبد 
الرحيم بـ»االعتداء« على منشأة حجيف التابعة 

لشركة النفط اليمنية، داعيين إلى محاسبته.
وقال موظفو الشركة إن يلزم على اللجنة 
المكلفة من قبل رئيس الحكومة استعادة منشأة 
حجيف والتي مضى عليها قرابة شهر ولم تتمكن 
من استعادة المنشأة بسبب تعنت المستأجر لها.

وأضافوا أن أحد موظفي الشركة تعرضوا إلطالق 
نار وهو المهندس سهيل عوض الذي أصيب بطلق 

ناري في صدره من قبل عناصر مسلحة تابعة 
لتوفيق عبد الرحيم مطهر، حسب قولهم.

اليمنية  النفط  شركة  الموظفون  وهدد 
بالتصعيد إذا لم يتم استعادة منشأة حجيف 
واالقتصاص لزميلهم المصاب إذ تم اإلعالن عن 
وقفة إحتجاجية غداً الساعة العاشرة صباحاً أمام 

مبنى اإلدارة العامة للشركة.


