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عوائق االستقرار
وأوضح التقرير الذي حصلت ((الثورة)) 
عىل نسخة منه أن انعدام املشتقات النفطية 
والغاز يلعب دورا سلبيا يف استقرار العرض 
ــعري وأن العدوان والحصار  ــلعي والس الس
ــرية  ــق كب ــد عوائ ــر أوج ــادي الجائ االقتص
ــاط التجاري مثل إيقاف إنتاج  لحركة النش
ــر املحملة  ــري البواخ ــط وتأخ ــر النف وتصدي
ــس البحر ألكرث من  ــواد الغذائية يف غاط بامل
ــة تصدير  ــف عملي ــة إىل توق ــهر باإلضاف ش
ــماك واألحياء  ــات  اليمنية مثل األس املنتج
ــرضر  وت ــة  الزراعي ــات  واملنتج ــة  البحري
ــة وخروجها عن  ــة الطاقة الكهربائي منظوم
ــببة  أرضاراً مبارشة  ــكل كامل مس العمل بش

عىل النشاط التجاري.
ــات  املؤسس ــاة  معان ــر  التقري ــع  وأرج
ــة  العامة (كاملؤسس ــة  الصناعي ــة  اإلنتاجي
ــويق االسمنت  اليمنية العامة الصناعة وتس
ــة العامة لصناعة الغزل والنسيج  واملؤسس
ــة الصناعية املختلفة ) والرشكات اإلنتاجي
إىل سوء إدارة منذ فرتة طويلة ما أوصل هذه 
ــر الذي  ــاع حرجة األم ــات إىل أوض املؤسس

أدى اىل تغريها وتوقفها تماما.
ضعف تنسيق

ــا يف  ــاك ضعف ــر إىل أن هن التقري ــت   ولف
ــات  ــني الجه ــرتك ب ــيق املش ــل والتنس العم
ــالد والتي  ــاد الب ــة باقتص ــة املعني الحكومي
ــف أداء الهيئة العامة للمواصفات  منها ضع

ــبب معاناة  ــط الجودة بس ــس وضب واملقايي
ــكالت يف الجوانب  الهيئة من صعوبات ومش
ــلباً عىل  ــة واملالية ما أثر س ــة واإلداري الفني
ــالمة جميع السلع املحلية  ضبط جودة وس
ــتوردة وتفيش ظاهرة الغش التجاري  واملس
ــة  ومنتهي ــدة  الفاس ــلع  الس يف  ــل  املتمث
ــاألوزان  ب ــب  والتالع ــة  والتالف ــة  الصالحي
والعبوات واملواصفات وكذلك تقليد عالقات 
ــة  ــلع رديئ ــول س ــات ودخ ــة ومنتج تجاري
ــواق  ــة الصالحية إىل األس ــع أو منتهي الصن
عرب التهريب أو من أفراد غري معتمدين وغري 

مسجلني لدى الوزارة (الوكيل التجاري).
غياب قانون مكافحة الغش

ــر أن األهم من ذلك كله هو  وأضاف التقري
ــة الغش التجاري  ــدم وجود قانون ملكافح ع
ــذ  املناف يف  ــة  التجاري ــات  العالم ــام  ونظ
ــلع  ــة والبحرية لضمان عدم تدفق الس الربي
ــة واملقلدة وكذلك غياب العقوبات  املغشوش

ــر إىل  ــوه التقري ــق املخالفني.ون ــة بح الرادع
ــكاوى وتظلمات مالكي  وجود العديد من ش
ــعار  ــتقرار أس األفران واملخابز من انعدم اس
ــزل، الغاز)وعدم  ــة (الدي ــتقات النفطي املش

توفرها يف األسواق.
ارتفاع األسعار

ــة الحظت  ــإن اللجن ــب التقرير ف  وبحس
ــدة عوامل أخرى أدت إىل ارتفاع  أن هناك ع
ــال إن أهمها ارتفاع  ــعار املواد الغذائية ق أس
ــة  تعرف ــاع  ارتف ــك  وكذل ــة  العاملي ــعار  األس

ــل البحري والتأمني وكذا ارتفاع الفوائد  النق
ــل  ــا أن تفعي ــروض كم ــىل الق ــبة ع املحتس
ــلعية للموظفني أدى  ــة الس ــات البطاق خدم
ــاكات  واالختناقات  ــض اإلرب ــدوث بع إىل ح
ــوالت  ــض امل ــعرية يف بع ــات  الس واالرتفاع

بالذات يف املوسم الرمضاني.
تخبط مايل

تقرير لجنة الصناعة والتجارة يف مجلس 
ــل وصعوبات  ــار إىل ظهور عراقي النواب أش
ــلعية، قال  ــت تطبيق نظام البطاقة الس رافق

ــل البنك  ــيكات من قب ــد الش ــا تقيي إن أهمه
املركزي لعدة أشهر يف املرة الواحدة للعديد 
من الجهات أثناء ما سماه  التخبط الواضح 
يف سياسة البنك املركزي بشأن إدارة الدورة 
ــاء بتوفري  ــدم اإليف ــوك وع ــني البن ــة ب املالي
ورصف النسبة املقررة من املرتبات املتأخرة 
ملوظفي الدولة واملحددة بنسبة 30 % نقدياً 
ــع الحصول  ــاط البي ــدرة نق ــدم ق ــك ع وكذل
ــتعادة وتعويض  ــيولة الكافية الس ــىل الس ع
مخازنهم من السلع ,إضافة إىل عدم تجاوب 
وزارة  ــع  م ــة  املالي ووزارة  ــزي  املرك ــك  البن
ــتدامة نظام  الصناعة لوضع آلية كفيلة باس

البطاقة السلعية.
التزامات الحكومة

إىل  ــدم  املق ــا  تقريره يف  ــت  أوص ــة  اللجن
ــاري  ــر الج ــف فرباي ــواب منتص ــس الن مجل
ــذ الحكومة التزامها  ــرضورة أن تنف 2018م ب
ــرادات  ــة اإلي ــا خط ــد تقديمه ــس عن للمجل
ــأن  ــام2017م بش ــع األول لع ــات للرب والنفق
ــات  مرتب ــن  م ــة  نقدي ــيولة  س  %  30 رصف 
ــد  الربي يف  ــداع  إي  % و20  ــة  الدول ــي  موظف
ــة  ــح البطاق ــف و50 % لصال ــاب املوظ لحس
ــف  ــة بوق ــات الكفيل ــع اآللي ــلعية ووض الس
ــة أمام العمالت  ــة العملة الوطني تدهور قيم
ــدم املزايدة يف  ــزام الطرفني بع ــة وإل األجنبي
ــة ,وتوجيه مصلحتي  ــة العملة األجنبي قيم
ــيكات  ــل بالش ــب للتعام ــارك والرضائ الجم
ــتثنائية والعمل  ــروف االس ــذه الظ يف ظل ه

بموجب القوانني النافذة.
احتكار

ــا أوصت  اللجنة بإلزام الحكومة بدعم  كم
ــط  النف ــترياد  باس ــادن  واملع ــط  النف وزارة 
ــور تفادياً   ــىل الجمه ــتقاته وتوزيعه ع ومش
لالحتكار والتالعب باألسعار من قبل التجار 
ــزل وتوزيعها  ــن الدي ــبة م ــص نس ،وتخصي
ــز تفاديا لرفع  ــىل أصحاب األفران واملخاب ع
ــة بتوفري مادة  ــعار الخبز وإلزام الحكوم أس
الغاز بالسعر الرسمي أو الرقابة عىل التجار 
ــة الرشاء وتكاليف  أثناء الرشاء ومعرفة كلف

ــول للتاجر  ــح معق ــع هامش رب ــل ووض النق
وتحديد سعر أسطوانة الغاز للمواطن.

ــث  بح ــا  تقريره يف  ــة  اللجن ــت  وأوص  
ــس  واملقايي ــات  للمواصف ــة  اليمني ــة  الهيئ
ــا  بواجباته ــام  القي ــىل  ع ــودة  الج ــط  وضب
ــوم الحكومة  ــل اختصاصاتها وأن تق وتفعي
ــب الفنية واإلدارية واملالية  بمعالجة الجوان
ــح وزارة الصناعة والتجارة  للهيئة, وكذا من
ــاً  وفق ــة  الكامل ــات  والصالحي ــتقاللية  االس
ــة مهامها  ــون من أجل تأدي ــا يخولها القان مل
ــاف العبث والتدخالت  عىل أكمل وجه, وإيق
,ومكافحة الفساد وأهمية تفعيل  مكاتبها يف 
ــة الحقيقية  ــات واملحافظات والرقاب املديري
ــىل  ــة ع ــك الرقاب ــلع وكذل ــعار الس ــىل أس ع

األفران واملخابز من دون تعسف أو ابتزاز. 

٠٦٠٧
يف أحدث التقارير االقتصادية:

بحثًا عن مهارات تلبي احتياجات سوق العمل وفرصها

ــات والمرتب ــات  والخدم ــادرات  الص ــتئناف  واس ــًا  ايجابي ــوًا  نم ــالم  الس ــق  بتحقي ــات  توقع ¶  انعدام استقرار السياسة المالية والنقدية واستمرار التهرب الضريبي والجمركي يفقد خزينة الدولة مبالغ كبيرة¶ 

ــن وتدهور  ــا اليم ــر به ــي يم ــية الت ــروف القاس ــم الظ رغ
املستوى االقتصادي للمواطنني جراء العدوان وحصاره إال 

أن مسار االلتحاق باملراكز التدريبية يميض بوترية عالية.
ــب الطالب  ــت مراكز جذب لتدري ــب أصبح ــز التدري مراك
والشباب والشابات عىل العديد من املهارات الالزمة للحياة 

واالنخراط يف سوق العمل وفرصه املتاحة.
ــواد الجامعات  ــب أن م ــن طالبي التدري ــد م ــرى العدي وي
ــة أصبحت غري ملبية للتغريات الواقعية  الحكومية والخاص
ــوم من ابتكارات,  ــوق العمل الي والجديدة التي يحتاجها س
ــن االهتمام والتطوير  ــتدعي مزيداً م وأدوات حديثة, ما يس

ــررات الجامعية بما يواكب  ــات املعنية لتطوير املق من الجه
متطلبات سوق العمل اليوم.   

إسعاف للخريج
ــاميس يصف مراكز  املدرب والخبري اإلداري عبدالله الش
ــة للخريج   ــيلة الطارئ ــت اليوم الوس ــب بأنها أصبح التدري
ــتوى التعليمي.. حيث  ــماه تدني املس الجامعي يف ظل ما س
ــني تضاعف  ــني املاضي ــني يف العام ــدد املتدرب ــار إىل أن ع أش
ــاف , وأن املراكز التدريبية  ــابقة عرشة أضع عن األعوام الس
تقدم تخفيضات كبرية يف الربامج التطويرية وبربح ضئيل ال 

يساوي قيمة املصاريف التشغيلية..
ــية  ــر املقررات الدراس ــن تجاهل تطوي ــاميس حذر م الش
ــن قبل  ــاهل الالواعي م ــة التس ــذا نتيج ــث ه ــد يح ــال ق وق

ــاب العمل من  ــه أرب ــة ما يحتاج ــة يف مواكب ــات املعني الجه
ــىل وظيفة  ــن الحصول ع ــدرات عالية تمكننا م ــارات وق مه

بأرسع وقت ممكن.
مقررات بالية

ــن كلية  ــىل بكالوريوس م ــم حاصل ع ــارق تمي ــاب ط الش
ــتفد شيئاً  اللغات بإحدى الجامعات الخاصة قال إنه لم يس
يف دراسته الجامعية بما يؤهله لسوق العمل غري التطبيقات 
ــتنا  النظرية املكثفة والحفظ الكثري التي رافقتنا طوال دراس

والتي لم نستفد منها  شيئاً..
ــد املعاهد  ــررت إىل االلتحاق بأح ــاف طارق: اضط  وأض
ــم اللغة  ــة ألجل تعل ــوم باهظ ــة ودفع رس ــة االنجليزي للغ
ــوق  ــمولية عالية تمكنني من االلتحاق بس االنجليزية بش

العمل اليوم.
ــاك مؤرشات  ــريى أن هن ــليم املطحني ف ــج س ــا الخري أم
ــات يف عدم  ــي لدى الجامع ــدام الوع ــة من انع ــلبية وحال س

مواكبة كل جديد..  
وأضاف: ما نالحظه اليوم انتساب العديد من الشباب إىل 
املراكز التدريبية, واملؤسسات التعليمية األهلية هو بغرض 
ــوق العمل اليوم وذلك  التدريب والتأهيل عىل ما يحتاجه س
ــبب عدم مطابقة املعايري واملواصفات العاملية يف التعليم  بس

العايل.
تعليم نظري

ــات  بالتقني ــة  خاص ــة  رشك يف  ــة  موظف ــد  جوي ــيماء  ش
ــغل وظيفتها  ــي أفادت أنها قبل أن تش ــويق االلكرتون والتس

الحالية يف الرشكة, التحقت بأحد املراكز التدريبية للتدريب 
يف مجال الجرافيكس االحرتايف القتصار الدراسة الجامعية 
ــة  ــا ملزم ــذي جعله ــر ال ــة األم ــة بحت ــررات نظري ــىل مق ع

بالتدريب بعد الدراسة الجامعية.
أما مصطفى الخطيب طالب سنة رابعة يف كلية التجارة 
ــتطع توظيف  ــة صنعاء فقال إنه حتى اآلن لم يس يف جامع
ــرر أاللتحاق  ــى انه ق ــأي يشء حت ــوق العمل ب ــه بس نفس
بإحدى املراكز التدريبية بغرض دراسة النظام املحاسبي 
ــدى  ــري) بإح ــة( كاش ــىل وظيف ــول ع ــي والحص االلكرتون
املحالت التجارية.. وأضاف: التطبيق العميل يف الكلية 0 % 
بالرغم من وجود إمكانيات وموارد متاحة لتلك الجامعات.

فيما تضخ ٢٠ مليار دوالر لصندوق البنية التحتية األمريكية

السعودية تلجأ إىل االقرتاض من املصارف العاملية بطرق ملتويةالسعودية تلجأ إىل االقرتاض من املصارف العاملية بطرق ملتويةمراكز التدريب تشهد إقبا واسعًا من الشبابمراكز التدريب تشهد إقبا واسعًا من الشباب

سيناريو السالم
ــاص  الخ ــيناريو  بالس ــاؤل  التف ــم  ورغ
ــوية فإن االقتصاديني  بالسالم وتحقيق تس
ــاش االقتصادي يف  ــون  وصول االنكم يتوقع
ــام  2017م وأن االقتصاد  ــن إىل القعر ع اليم
ــف  والتكي ــة  الصدم ــتيعاب  باس ــيبدأ  س
ــو موجب  ــمح بتحقيق نم ــاً بما يس تدريجي
ــاعدات  ــن املس ــدود جداً مدفوعاً بتحس مح
ــي الدولة  ــع مرتبات موظف ــة، ودف الخارجي
ــة أفضل لدى  ــا يتوقع وجود رؤي جزئياً. كم
ــن األزمة  ــف م ــني للتخفي ــة واملانح الحكوم

االقتصادية واإلنسانية.
األول  ــيناريو  الس يف  ــرباء  الخ ــى  وبن
ــات  افرتاض ــالم"  الس ــيناريو  "س ــمى  واملس
ــا  مجموعة من  ــينجم عنه ــلمية للبلد س س
ــوية سياسية  اإلجراءات منها التوصل لتس
رسيعة عام 2018 ، وتحقيق تحسن تدريجي 
ــيايس واألمني يف مختلف  يف االستقرار الس
املحافظات  ومعالجة أزمة السيولة النقدية.

ــيناريو سيكون  ويؤكد الخرباء أن هذا الس
ــا زيادة  ــرية منه ــة كب ــات إيجابي ــه انعكاس ل
ــطة  ــة األنش ــك عجل ــكيل وتحري ــب ال الطل
ــة  العام ــات  النفق ــة  وتغطي ــة  االقتصادي
ــات  ــع مرتب ــام دف ــة انتظ ــة وخاص الرضوري
موظفي الدولة والتحويالت النقدية للفقراء 
ــة  االجتماعي ــات  الخدم ــغيل  تش ــات  ونفق
ــرادات النفطية  ــالل اإلي ــن خ ــية، م األساس

والرضيبية ودعم املانحني.
ــة التوصل إىل  ــه يف حال ــرى الخرباء أن وي
ــتئناف صادرات النفط والغاز  سالم فإن اس

وإزالة القيود عىل حركة التجارة الخارجية 
ــا لتوفري  ــوى خصوص ــة قص ــتكون أولوي س
الوقود وغاز الطبخ والغذاء والدواء بأسعار 

مناسبة.
عىل أن عودة التيار الكهربائي من الشبكة 
ــك  ــرباء  دون ش ــق الخ ــيكون وف ــة س العام
ــالم باالضافة  ــية للس إحدى الثمار الرئيس
ــاعدات  واملس ــح  للمن ــي  تدريج ــق  لتدف
ــادة  وإع ــانية  اإلنس ــراض  لألغ ــة  الخارجي
ــة يف  ــن الثق ــاك تحس ــيكون هن ــار وس اإلعم
ــيتم  ــرصيف والعملة الوطنية ، وس ــاز امل الجه
ــية لربامج  ــات الفنية واملؤسس وضع الرتتيب

إعادة األعمار.
سيناريو الحرب

ــرب وعدم  ــتمرار الح ــيناريو اس أما يف س
التوصل لتسوية سياسية خالل عام 2018م 
فيؤكد الخرباء تفاقم  شحة السيولة املتاحة 
ــاك انتظام  ــن يكون هن ــة، ول ــة العام للموازن
ــة والنفقات  ــي الدول ــات موظف ــع مرتب يف دف

ــن  ــاً م ــا جزئي ــرى وتمويله ــة األخ الرضوري
خالل اإلصدار النقدي الجديد.

ــة  محدودي ــم  تفاق ــرباء  الخ ــع  يتوق ــا  كم
ــة  االجتماعي ــات  الخدم إىل  ــول  الوص
ــاه ،  ــة واملي ــم والصح ــية يف التعلي األساس
ــن  ــي م ــار الكهربائ ــاب التي ــتمرار غي واس
الشبكة العامة يف معظم مناطق البالد ، كما 
ــاعدات الخارجية ستقترص  أن املنح واملس

بدرجة رئيسية عىل الجانب اإلنساني.
ــة  حال يف  ــرباء  الخ ــر  بنظ ــد  املؤك ــن  وم
ــالم أن  ــتمرار الحرب وعدم التوصل لس اس
ــي، وصعوبة  ــد األجنب ــحة النق ــتمر ش تس
ــاً  كلي ــية  األساس ــلع  الس واردات  ــل  تموي
ــا يزيد  ــمي ثابت. مم ــعر رصف رس عند س
ــني  ح يف  ــرصف،  ال ــعر  س ــىل  ع ــوط  الضغ
ستتعرث حركة التجارة الخارجية وتستمر 
ــلع الوقود والغذاء والدواء عند  ــعار س أس

مستويات مرتفعة.
تفاقم االنكماش

ــيل اإلجمايل  ــج املح ــاش النات ــدر انكم  ُق
 ،  2017 ــام  ع  %  10.9 ــوايل  بح ــي  الحقيق
ــرب  ــا الح ــي خلفته ــاألرضار الت ــراً ب متأث
ــادي والبرشي  ــىل رأس املال امل ــة ع الجاري
ــيل ملاليني اليمنيني، وهجرة  والنزوح الداخ
ــتقبل  مس يف  ــة  الثق ــزع  وتزع ــاءات،  الكف

االقتصاد.
 ومن أهم العوامل املستجدة التي عمقت 
ــرباء  ــد الخ ــادي، يرص ــاش االقتص االنكم
ــاز املرصيف  ــادة يف الجه ــيولة الح أزمة الس
ــت أواخر عام  ــة العامة التي تفاقم واملوازن
ــة  ــام 2017 تارك ــوال ع ــتمرت ط 2016 واس
معظم موظفي الدولة واملتقاعدين من دون 

مرتبات، وسط تعرث برامج الخدمات العامة، 
وتعطل كثري من األنشطة االقتصادية وعىل 
ــاز التي كانت  ــها الكهرباء والنفط والغ رأس

تمثل رشيان الحياة لالقتصاد الوطني.
ــج  النات يف  ــي  الرتاكم ــاض  االنخف ــدر  وُق
ــوايل 47.1 %  ــيل اإلجمايل الحقيقي بح املح

خالل الفرتة 2015 - 2017 م.
خسائر متزايدة

ــائر  ــح أن الخس ــة، يتض ــة املطلق  وبالقيم
ــايل  اإلجم ــيل  املح ــج  النات يف  ــة  الرتاكمي
ــار دوالر  ــوايل 32.5 ملي ــي قدرت بح الحقيق
ــه بنظر  ــف ل ــرتة ، وما يؤس ــس الف ــالل نف خ

ــحة  ــائر االقتصادية مرش الخرباء أن الخس
للتزايد مالم يتحقق السالم.

وبالنتيجة يؤكد خرباء االقتصاد انكماش 
ــيل  ــج املح ــن النات ــرد م ــل الف ــط دخ متوس
اإلجمايل باألسعار الجارية من حوايل 1247 
ــام 2017  ــام 2014 إىل 485 دوالراً ع دوالراً ع
ــغ - 61.1 %. وهذا  ــي بل ــدل تغري تراكم ، بمع
ــكان تحت الخط  ــزالق مزيد من الس يعني ان
ـــ 600 دوالر للفرد يف  ــي للفقر املقدر ب الوطن

العام.
اتساع الفقر

ــزي  املرك ــاز  الجه ــرات  تقدي ــر  وتظه
ــورة  بص ــر  الفق ــبة  نس ــاع  ارتف ــاء  لإلحص
ملحوظة إىل 78.8 % عام 2017 مقارنة بـ 49 

% عام 2014م.

سيناريوهان لالقتصاد اليمني   يف سيناريوهان لالقتصاد اليمني   يف ٢٠١٨٢٠١٨
ــاد الوطني يف 2018م كشف  ــاق جديدة لالقتص ــاد محليون عن آف خرباء اقتص

ــيناريوهني مختلفني تماما لكل منهما إذ يطغى عليهما  ــموا س لكنهم رس
ــن االقتصاد طاملا وهو  ــيايس وهو ما يمكن أن يفاقم اآلمال يف تحس التوقع يف الجانب الس

مايزال مرتبطا بالسياسة والسياسيني.
وقال التقرير األخري الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات يف وزارة التخطيط والتعاون 
ــي يف 2018م وتطبيقهما يقوم عىل  ــاد الكيل اليمن ــيناريوهني لالقتص الدويل "إن هناك س
ــتقراء الوضع السيايس، يفرتض األول التوصل لتسوية سياسية شاملة والثاني بقاء  اس

الحرب والرصاع ".
الثورة/ أحمد الطيار

ــدة ان الواليات  ــة جدي ــر دولي ــدت تقاري أك
ــذي  ال ــعودي  الس ــام  النظ ــزت  ابت ــدة  املتح
ــرس  ــرارات الكونغ ــق ق ــل تطبي ــرتى تأجي اش
ــعود يدعم اإلرهاب) عرب  (باعتبار نظام آل س
ــا  ــار دوالر، بينه ــت 400 ملي ــة فاق ــود بقيم عق
ــاء زيارة  ــالح، أثن ــارات يف صفقات س 110 ملي
ــارة  ــي أول زي ــعودية، وه ــب الس ــد ترام دونال
ــعار النفط وما  ــة له، رغم انخفاض أس خارجي
ــف، غري  ــن عجز وديون وقرارات تقش َبُه م ــبَّ َس
ــعودي بدوره عدًدا  ــعبية، وابتز النظام الس ش
ــن أعضاء األرسة الحاكمة (األمراء) ورجال  م
األعمال األثرياء، فاعتقل املئات منهم يف فندق 

"ريتز- كارلتون"، وأُْطِلَق رساح من تنازلوا عن 
ــرشت أخبار  ــم، بينما انت ــزء هام من ثرواته ج
ــم الِفْعِيل  ــْلمان" (الحاك ــن َس ــر "محمد ب تبذي
ــت  ــا ويخ ــرص يف فرنس ــعودية) يف رشاء ق للس
ــن.. ويتناقض  ــة باهظة الثم ــر ولوحة فني فاخ
ــف"  ــاب "رضورة الّتَقشُّ ــر مع خط ــذا الّتْبِذي ه
ــال العام"، وكذلك مع خطة  و"خفض إنفاق امل
ــة "ماكنزي"  ــي أعّدْتها رشك ــة 2030" الت "رؤي
ــَكِيل"  هْي ــالح  "إص ــذ  تنفي ــدف  به ــة  األمريكي
ــوة اقتصادية كربى،  ــعود ق وجعل مملكة آل س
ــي َضّخمها اإلعالم  ــن األوهام الت ــري ذلك م وغ
ــو طموح ال  ــِوي والّنافذ)، وه ــعودي (الَق الس

ــؤون  ــام الحكم وإدارة ش ــاىش وطبيعة نظ يتم
البالد والعباد.

ــعودية قرارات  ــة للس ــذ األرسة املالك  وتتخ
ــندات  ــي س ــار مالك ــد كب ــي أح ــة فه متناقض
الخزينة األمريكية، وتُضخُّ عرشين مليار دوالر 
ــي الذي  ــة األمريك ــة التحتي ــدوق البني يف صن
ــروب»، و45 مليار  ــتون غ تديره رشكة «بالكس
ــي  التكنولوج ــتثمار  االس ــدوق  صن يف  دوالر 
ــوفت بنك غروب" اليابانية، ولكنها  لرشكة "س
ــة  العاملي ــارف  ــن املص ــرتاض م ــُأ إىل االق َتْلَج
ــة  ــح ملكي ــك من ــن ذل ــة)، م ُمْلَتِوي ــكال  (بأش
ــو" إىل صندوق  ــة النفط الحكومية "أرامك رشك

ــتثمارات العامة بغرض طرحها لالكتتاب  االس
ــا بحوايل 5%  ــام (أي خصخصة ُجْزٍء منه الع
ــعودية من  ــا)، وَطَلَبْت حكومة الس ــن قيمته م
ى العاملية تجميع قرض  ــربْ بعض املصارف الُك
ــا ارتفعت  ــارات دوالر، فيم ــرشة ملي ــة ع بقيم
ــن 84,4 مليار دوالر بنهاية  ْين العام م قيمة الدَّ
ــنة 2016 إىل 116,8 مليار دوالرا بنهاية سنة  س
ــع عن  ــة للرتاج ة املالك ــرت اُألْرسَ 2017، واضط
ــاق عىل  ــغ اإلنف ــف، وبل ــرارات التقش ــض ق بع
ــن 13 مليار  ــعار أكرث م ــالء األس ــات غ تعويض
ــز املوازنة (للعام املايل  دوالر، بينما ارتفع عج

الحايل) إىل 52 ملياراً.

اتساع معدالت الفقر إىل 
٧٨٫٨٪ وخسارة الناتج 
املحلي ٣٢٫٥ مليار دوالر 

جراء العدوان

استمرار الحرب سيفاقم 
شحة السيولة املتاحة 

للموازنة وارتفاع أسعار 
سلع الغذاء والدواء

تراجع اإليرادات العامة 
٦٠٫٦ ٪ أدى إىل 

انكماش النفقات العامة 
٪٣٦

ضعف التنسيق 
املشرتك بني الجهات 

الحكومية املعنية 
باقتصاد البالد أحد 

اسباب التدهور 

زيادة كلفة النقل 
البحري والتأمني أهم 
عوامل ارتفاع أسعار 

املواد الغذائية 

ضرورة التزام الحكومة 
بصرف ٣٠٪ من مرتبات  

موظفي الدولة نقدًا

العدوان والحصار الجائر أعاقا حركة النشاط التجاريالعدوان والحصار الجائر أعاقا حركة النشاط التجاري
يف تقرير برلماين جديد: 
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الثورة / هيثم القعود

ــة الصناعة والتجارة يف مجلس النواب أكد  ــر اقتصادي حديث صادر عن لجن تقري
ــتقرار السياسة املالية والنقدية وأسعار الرصف ووجود تهرب رضيبي  عدم اس
وجمركي أفقد خزينة الدولة مبالغ كبرية نتيجة اإلخالل يف أداء األوعية االيرادية للدولة 

مثل الرسوم وأي غرامات مالية تعود للدولة.
 أحمد المالكي
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