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&لنسخة &لنص"ة

خب#&ء &قتصا+)*/ *مس0*ل*/ لـ &لش#,: +*( &ل#ب)ع &لع#بي
&لخاس# &ألكب# م/ ع+< ت=ب), ق#&#&> &لقا+: &لع9#

عب0&لع.". &ل-كبا(

&ل-"ا58 ج70 – خال0 &لصالح5 ماج0 م2-

&نتق0 خب-&ء &قتصا0"9( 9&جتماع"9( لـ«&لش-E» عF0 ت2ب"E ع0"0 م( &لق-&-&> &لتنم9"ة &لتي &ست0Bف> ح? مشكال> كالفق- 9&لب2الة
9تحق"E &ألم( &لغR&ئي 9غ"-Oا N9كN &90( &لخاس- &ألكب- حتى &آل( 90? &ل-ب"ع &لع-بي.

فق9N 0ضح مساع0 &ألم"( &لعاF لألمF &لمتح70 9مبع9ثX &لخاW للش9V( &إلنسان"ة &لسف"- عب0&لع.". &ل-كبا(N 5( حك9مة &لمملكة كان>
&لسّباقة في تقN F"0كب- &لتب-عا> في تا-"خ &ألمF &لمتح70 لمكافحة &لجائع"( 9مساع0تFB ح9? &لعال5F مVك0&ً لـ«&لش-N «E( &القتصا0"ا>
&لع-ب"ة في تخب2 مستم- 9تس"- عب- منBج غ"- معت0?. 9لف> `لى N( قلة &لم9&-0 لa0 كث"- م( &ل90? &لع-ب"ة5 `ضافة `لى &ل-ب"ع &لع-بي
&لcR عان> منX &ل90? &لع-ب"ة5 س"Vث- سلباً في نشا2 &ل90? &قتصا0"ا5ً مب"ناً N( 90? &ل-ب"ع &لع-بي -جع> لألسcN9 5N9 مستثم- ل( "ج0

ف"Bا &لمناd &آلم( لالستثما-.

N9ك0 9."- &لمال"ة &لك9"تي مص2فى &لشماليN 5( مبا0-7 حم0 ملh &لبح-"( ح9? تأس"f مش-e9 &لب9-صة &لع-ب"ة &لمشت-كة على O"ئة
iلجان& )N 0فاN9 .ا الت.&? غ"- 9&ضحةBا5 لك( تفاص"لBخت"ا- &لبح-"( مكاناً ل& Fلتجا-"ة5 9ت& j-مة5 خ-ج> م( &لغOش-كة ع-ب"ة مسا
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N0لع-بي ب& E90لصن& iم"- &لك9">. 9قا? `( حساN 7-0لصغ"-7 9&لمت9س2ة5 م( خال? مبا& iمشا-"ع &لشبا Fفي &لقمة "تمث? في 0ع FBلم&
`ق-&8 بع8 &ل90? &لتي تس"- في RO& &التجاN9 .lق- بتسم"ة ع0"0 م( &القتصاlRO )""0 &لقمة بقمة «لقمة &لع"N9 .«kك0 &تساe &لفج79
&لغR&ئ"ة 9تسج"لBا N-قاماً فلك"ة بلغ> 45 مل"9( 90ال-N9 5نBا ست.0&0 خال? &لسن9&> &لعش- &لمقبلة `لى 75 مل"ا-&5ً 9قا? `ننا نست2"ع

تقل"صBا بس-عة Nكب-.

عصاF خل"فة

9قا? عض9 جمع"ة &القتصا0 &لسعc09 عصاF خل"فة5 `( نجاm &لقمة &لتنم9"ة لل90? &لع-ب"ة &لتي ستن2لE غ0&ً "عتم0 على &إل-&70 &لس"اس"ة5
خص9صاً لل90? &لع-ب"ة &لتي عان> م( &ل-ب"ع &لع-بي5 9&لتي ل"س> لB"0ا حتى &آل( س"اسة &قتصا0"ة 9&ضحة. N9كN 0( 9ق> &ن2الE &لقمة
&لع-ب"ة س"شك? ح-جاً لlRB &ل90?5 &لتي ل"س> لB"0ا -V"ة 9&ضحة القتصاO0ا. N9ك0 خل"فة N( &لمستثم- &لخل"جي س"تجنi &الستثما- في
90? &ل-ب"ع &لع-بي 9&ل90? &لتي عان> م( &لح-i9 9&لخالفا>5 كما ل( تستف"0 كث"-&ً م( نتائج &لقمة &لع-ب"ة5 ح"n `( &الستق-&- عام?
Nساf لتشج"ع &لمستثم-. N9ك0 خل"فة N( م( Nب-. &لمع9قا> لت2ب"E &التفاق"ا> 9خ22 &الستثما- &لب"ن"ة لل90? ق-&- &التحا0 &لجم-كي.

عب0&لع.". &لع-"ع-

م( جBتN 5Xبا( عض9 مجلf &لش5a-9 م0"- عاF &ألبحاn &القتصا0"ة في 9.&-7 &لمال"ة &ل0كت9- عب0&لع.". &لع-"ع-N 5( جم"ع 90? &ل-ب"ع
F0لنق0 &ل90لي5 ك9( ع& E90ا م( ِقب? صنO0-" cRا ن9عاً ما5 خص9صاً &لح-ما( &لO-9مN -&-لمساع0&> كب"-7 بع0 &ستق pلع-بي تحتا&

.-O0.كي تنش2 9ت Xمناً في &ل9ق> نفسq9 ًمناخاً مشجعا iالستثما-&> تت2ل& )N )"ّل90?. 9ب& lRO تأث"- بالغ على Xالستق-&- "نتج عن&
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c-محم0 &لبش

9قا? &لخب"- &القتصاc0 محم0 &لبش-c `( &لمتتبع لنتائج 9ت9ص"ا> &لقمت"( &لسابقت"( "جN 0نX لF "تحقE منBا Nق? &لقل"? م( &لت9ص"ا> س9&ء
c-شا- &لبشN9 .بائي-Bل-ب2 &لك& e9-ئي 9&لمائي 9مش&Rألم( &لغ& E"لعلمي 9تحق& n9ت92"- &لبح F"لتعل& F09ع jائs9في مجا? ت9ف"- &ل
`لى N( بع8 &ل90? &لع-ب"ة س00> 1,4 مل"ا- 90ال- في صنE90 0عF &لصناعا> &لصغ"-7 9&لمت9س2ة5 &لتي تمث? 60% م( -Nسما?

&لصن5E90 ح"n شا-ك> &لمملكة بمبلغ 500 مل"9( 90ال-5 909لة &لك9"> بمبلغ 500 مل"9( 90ال-5 9ت9.ع> بق"ة &لمبلغ ب"( بق"ة &ل90?
&لع-ب"ة.

9&نتق0 &لخب"- &القتصاc0 ف0B &لبقمي عF0 ت2ب"cN Eٍّ م( ق-&-&> &لقمت"( &لسابقت"( على N-8 &ل9&قع5 سa9 صنE90 &لمشا-"ع &لصغ"-7
R"في تأخ"- تنف FBسN خال? &لعام"( &لماض""( م( ث9-&> 9تح9ّال> س"اس"ة شاملة n0ما ح )N 9&لمت9س2ة 9بص9-7 ج.ئ"ة. 9بّ"( &لبقمي
بع8 &لق-&-&> &لمBمة في &لملj &القتصا5c0 9بخاصة على صع"0 &ألم( &لغR&ئي5 لك( lRO &لتغ"-&> 9&ألج9&ء غ"- &لمستق-7 لبع8

)N شا- `لىN9 .بائي-B9 &ل-ب2 &لكN ?على &لمشا-"ع &لصغ"-7 9&لمت9س2ة5 9`نما على &لمشا-"ع &ألكب- حجماً كالنق j"ا ضعO-"ل90? تأث&
حجF &لتجا-7 &لب"ن"ة &لع-ب"ة "تجا9. تسع"( مل"ا- 90ال-9O9 5 حجF ال "قا-( بحجF &لتجا-7 &لمتبا0لة م( &ل90? &ألجنب"ة.

(uvwx-vw-uv) بتا-"خ (wv) صفحة (٤wx) Fلم2ب9عة &لع00 -ق& E-لما70 في صح"فة &لش& lRO <-نش


