
اقتصاد الثــــورة ٠٦

قال تقرير اقتصادي حديث صادر عن البنك الدويل نهاية 
ــىل عائدات  ــج تعتمد ع ــَيخات الخلي ــايض ان َمْش ــر امل فرباي
النفط يف تمويل ميزانياتها، وبانخفاض أسعار النفط الخام 
ــالت قرارات  ــذه الّدوي ــو 2014 اتخذت ه ــذ منتصف يوني من
ــعار، وبدأت منذ بداية  ــف وخفض اإلنفاق وزيادة األس تقش
ــري مبارشة،  ــب غ ــام رضائ ــُق نظ ــة 2018 ُتَطبِّ ــنة الحالي الس
ــعار الطاقة والخدمات،  ــة املُضافة وزيادة أس كرضيبة القيم
ــون  ــوايل 14 ملي ــدون ح ــن يع ــب الذي ــال األجان ــن الُعم ولك
ــل) يتحملون  ــوايل 70 % من قوة العم ــل وعاملة (أو ح عام
ــط رواتبهم يقل  ــا املََحلِّيِّني ألن متوس ــاء أكرث من الرعاي أعب
ــب خاصة (يف  ــني وألنهم يتحملون رضائ ــن رواتب املََحلِّيِّ ع
ــعودية حيث يفرض أرباب  ــت) ورضيبة العمل يف الس الكوي
ــْلًبا عىل  ــال تحملها، وتؤثر هذه العوامل س العمل عىل الُعّم
ــني يف املنطقة إىل  ــة للوافدين العامل ــغ التحويالت املالي مبال
ــار دوالر، أو نحو 32 %  ــة 111 ملي ــم، والتي تمثل قراب ذويه
ــالت حول العالم، وفق املصارف املركزية  من إجمايل التحوي

لدويالت مجلس التعاون الخليجي، وشكلت هذه التحويالت 
ــعودية  ــج املحيل اإلجمايل، وتقوم الس ــو 8,2 % من النات نح
ــال املهاجرين، تتهمهم  ــنة بحملة ضد العم واإلمارات كل س

بتحويل مبالغ كبرية ال تتناسب مع أجورهم.
ــالت ال يصل إىل  ــذه التحوي ــر ان معدل ه ــاف التقري وأض
ثمانية آالف دوالر سنويا لكل عامل، علما بأن كبار املوظفني 
ــار دوالر من  ــتِّني ملي ــنويا حوايل ِس ــني ُيَحولون س األوروبي
ــا، ويعمل الكثري  ــرية التي يعملون بها إىل أوروب البلدان الفق
ــض املديرين من  ــب ُعْليا، كما بع ــج يف مناص ــم يف الخلي منه
ــكان ويف الخليج  ــال املهاجرون يف كل م ــد، وُيعاني العم الهن
ــة والعنرصية ومن الرواتب  وِني ــة خاصة من النظرة الدُّ بصف
ــم ال يحصلون  ــاع تكاليف الحياة، وه ــة، ومن ارتف املنخفض
عىل االمتيارات واملساعدات التي تقدمها حكومات الخليج 
ــتؤثر الرضائب الجديدة (منها رضيبة خاصة  لرعاياها، وس
هم  عىل التحويالت) عىل املبالغ التي يحولونها شهريا ُألَرسِ
ــَف  ــرص... َصنَّ ــتان وم ــد وباكس ــال والهن ــالدش ونيب يف بنغ

ــة كأكرب دولة بعد  ــعودية يف املرتبة الثاني ــك العاملي الس البن
ــوايل 38,9 مليار  ــب، بح ــالت األجان ــم تحوي ــكا يف حج أمري
ــول العاملون  ــون عامل أجنبي)، وُيح ــو 11 ملي دوالر (لنح
ــكان) نحو 32 مليار دوالر  ــارات (حوايل 90 % من الس باإلم
ــنويا ومن قطر  ــار دوالر س ــة 15 ملي ــت قراب ــنويا وبالكوي س
ــكان) 12 مليار دوالر سنويا، وبلغت  (أكرث من 90 % من الس
ــارات دوالر  ــان نحو عرشة ملي ــن يف ُعم ــالت املهاجري تحوي
ــنة 2016)، ووجب  ويف البحرين 2,4 مليار دوالر (بيانات س
ــنة 2019 ملعرفة درجة تأثري  ُبع األول من س انتظار نهاية الرُّ
الرضائب وزيادات األسعار يف انخفاض ُمّدخراتهم ويف قيمة 
ــت  ــالت الخليج السِّ ــّرت ُدوي ــنة 2018.. وأق ــالت لس التحوي
ــغيل الرعايا الخليجيني  ــني" الوظائف، أي تش برامج "تْوِط
ــون يف القطاع الخاص  ــكان األجانب، لكن املهاجرين يعمل م
يف ظروف غري إنسانية وبرواتب منخفضة ال تجتذب الُعمال 
ــرض منذ /يوليو  ــعودية تف واملوظفني املََحلِّيِّني، وبدأت الس
ــن  ــهريا ع ــال (26,6 دوالر) ش ــة 100 ري ــة بقيم 2017 رضيب

ــو أُْرسة) للعمالة الوافدة، ويرتفع الرقم  كل مرافق (أي عض
ــنويا عن كل مرافق حتى يصل 400 ريال (106 دوالرات)  س
ــوما  ــهريا بحلول 2020، فيما فرضت منذ بداية 2018 رس ش
ــهريا (من 80 إىل 106  ــهرية ترتاوح بني 300 و 400 ريال ش ش
ــع املبلغ  ــر)، ويرتف ــد (ُمهاج ــل واف ــىل كل عام دوالرات) ع
ــهريا، بحلول 2020، وَمَنَعْت  إىل800 ريال (213,3 دوالر) ش
ــض القطاعات  ــىل األجانب يف بع ــل ع ــعود العم ة آل س أُْرسَ
منها التأمني واالتصاالت واملواصالت، مع بلوغ نسبة بطالة 
ــىل العمل، وقد  ــميا 12,8 % من القادرين ع ــعوديني رس الس
ــك بكثري، وكان صندوق  ــبة الحقيقية أعىل من ذل تكون النس
ــلبيات قرار فرض  النقد الدويل قد أصدر تقريًرا يحذر من س
رضائب عىل التحويالت الخارجية لألجانب الذين يشكلون 
ــاع الخاص،  ــني يف القط ــايل العامل ــن إجم ــن 90 % م ــرث م أك
ــبة 5 % عىل  ــدوق أن فرض رضيبة بنس ُر خرباء الصن ــدِّ وُيَق
التحويالت سرتفع إيرادات الناج اإلجمايل املحيل الخليجي 

بنسبة ال تزيد عن 0,3 % أي حوايل 4,2 مليار دوالر.

تقرير دويل يكشف ممارسات القمع السعودي اإلماراتي ضد العمال املهاجرين

مواجهة
ــه ملواجهة االختالالت  ــح التقرير أن وأوض
ــل لتطوير  ــن العمل العاج ــد م ــة ال ب املختلف
ــة  ــادة الثق ــه إع ــا في ــة مل ــات النقدي السياس
ــاص والعمل الجاد لوقف تدهور  للقطاع الخ
قيمة العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية 
ــم  والقي ــة  التجاري ــادالت  للتب ــجيع  والتش
ــة  البنكي ــابات  الحس ــالل  خ ــن  م ــة  الرشائي
ــة إىل  ــة إضاف ــوك التجاري ــة يف البن املفتوح
ــي  والرقاب اإلرشايف  األداء  ــل  تفعي رضورة 
ــطة الرصافة  ــط أنش ــرصيف وضب ــاع امل للقط

بمختلف هياكلها القانونية.
تصاعد

ــت "الثورة"  ــاف التقرير الذي حصل وأض
ــخة منه إن مادة الغاز سلعة حيوية  عىل نس
وتتطلب التنسيق املشرتك بني الجهات ذات 
ــاع التموينية  ــط األوض ــه ضب ــة ملا في العالق
ــعارها منذ ما  ــكلت أس ــث ش ــادة الغاز حي مل
ــاً يف  ــاً تصاعدي ــهر عبئ ــة أش ــن ثالث ــد ع يزي
معاناة املستهلكني قابل ذلك ضعف غري مربر 
ــات املختصة  ــدور اإلرشايف للجه ــة ال يف تأدي
ــة  ملعالج ــادة  الج ــراءات  اإلج ــاذ  اتخ يف 
اإلشكاليات التي تعصف بمادة الغاز وتؤدي 

إىل عدم استغالل املواطن ووقف االختالالت 
ــاري من املنبع  ــاط التج وضبط مزاولة النش
ــتقات  املش ــوص  وبخص ــتهلك.  املس إىل 
ــرتة  ــالل الف ــه خ ــر: إن ــال التقري ــة ق النفطي
ــربرة يف  ــري م ــات غ ــدت ارتفاع ــة وج املاضي
ــتقات النفطية يف ظل توفر تلك  ــعار املش أس
املواد يف خزانات االستقبال يف املوانئ وعىل 
ــات الالزمة  ــغ للكمي ــار التفري ــفن بانتظ الس

لتغطية االحتياجات االستهالكية.
عمل مشرتك

ــع  ــتمرار جمي ــان اس ــه لضم ــرياً إىل ان مش
ــإن وزارة الصناعة  ــطة قطاع األعمال ف أنش
واملالية والنفط واملعادن والنقل واالتصاالت 
ــوك  ــي والبن ــزي اليمن ــك املرك ــك البن وكذل
ــع عليهم  ــار تق ــني والتج ــة والرصاف التجاري
ــرتك ملعالجة  ــؤولية العمل املش ــاً مس جميع
إشكاليات النشاط االقتصادي للبلد وضبط 

أوضاع النقدية.
 حرب نقدية

ــات  القطاع ــطة  بأنش ــق  يتعل ــا  وفيم
ــلعية أوضح  ــواردات الس ــة وال االقتصادي
ــادي  ــار االقتص ــم الحص ــه رغ ــر ان التقري

ــة  والحيوي ــية  األساس ــواد  للم ــلعي  الس
ــط األداء  ــع الحاجة لضب ــباً م يعترب مناس
ــىل انتظام  ــاظ ع ــدف الحف ــي به الجمرك
ــىل  ــاء ع ــف األعب ــواردات لتخفي ــق ال تدف
املستهلك، منوهاً بأن البلد استطاع تجاوز 
ــات املرتبطة بالعملية التصديرية  الصعوب

ــة الالزم  ــة التحتي ــة بالبني ــا مرتبط وجله
ــاً  ــوزارة مرشوع ــدت ال ــث أع ــا حي توفره
ــادرات كما أن  ــز لتنمية الص ــاء مراك إلنش
األنشطة اإلنتاجية املحلية فرضت عليها 
ــت  املؤق ــف  التكي ــتثنائية  االس ــاع  األوض
ــار  ــاء الحص ــدوان وإنه ــف الع ــني توق لح

ــة وتعظيم  ــوق اليمني وبالتايل انفتاح الس
ــة  مصلح ــق  لتحقي ــية  التنافس ــا  قدراته
ــتهلك حيث يجب العمل عىل تحفيز  املس
قطاع اإلنتاج الصناعي والوطني لتحقيق 
ــتمرار اإلنتاج  ــه الفعلية لضمان اس رشاكت

واستقرار تلك املنتجات.

ضمان
ــلع والخدمات  وقال التقرير إن تداول الس
ــات حقق أرقام   ــول بل أنه يف بعض األوق مقب
ــعار  ــري أن ضبط أس ــات غ ــن التوقع ــىل م أع
ــلع يتطلب تعاون جميع  وضمان سالمة الس

الجهات ذات العالقة.

ـــــادة الــثــقــة لــلــقــطــاع الــخــاص ــات الــنــقــديــة وإع ــاس ــي ــس ــل لــتــطــويــر ال ــاج ــع ¶  الــعــمــل ال
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ــة والتجارة إن تزايد قال  ــادي حديث صادر عن وزارة الصناع تقرير اقتص
ــائية نتيجة الحرب االقتصادية  تعقيدات األوضاع االقتصادية واإلنش
ــني الجهات  ــرتك ب ــا من ضعف يف العمل املش ــدوان وما يقابله ــا الع ــي يفرضه الت
الحكومية املعنية ملواجهة األزمات االقتصادية املتنوعة يضاعف معاناة املواطن 
ــتقات  ــعار مواد املش ــة النقدية املؤدية إىل زيادات يف أس ــراء اختالالت السياس ج
ــة والذي أثر  ــام العملة األجنبي ــتقرار رصف الريال أم ــاز وعدم اس ــة والغ النفطي
ــع يف حال تكامل  ــة والتي ما كانت لرتتف ــعار بقية املواد بصورة عام ــاع أس يف ارتف

الجهود وتعزيز العمل املشرتك لجميع الجهات ذات العالقة.
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