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دعوة 
ترحب المجلة كل الترحيب بإسهام كل العاملين في 
الجهاز المالي والنقدي والمصرفي واالداري الباحث 
في  االقتصادية  المسيرة  لنتاج  والمهتم  والمتابع 

اليمن خصوصًا والعالم.
من خالل مساهمته في دعم الرسالة العلمية وذلك 
أو  األبحاث  أو  الدراسات  بكل  تزويدها  طريق  عن 
للجميع  مفتوحة  دعوة  وهذه  األفكار  أو  المقاالت 
تقدمها المجلة للمشاركة والمساهمة في تحريرها 

وابداء الرأي

شروط المجلة:
أي  المقدمة لم تنشر في   المادة  أن تكون   •

دوريات أو مجالت.
أن تكون المادة متميزة بالمستوى الفكري   •

والعلمي.
المادة ذات طبيعة تخصصية في  أن تكون   •

شئون المال واالقتصاد.
أو  مطبوعة  المادة  أصل  تسليم  يتم  أن   •

مكتوبة بخط واضح.
المجلة غير مسئولة عن اعادة المقاالت التي   •

التقبل.
ذكر  م��ع  ال��م��ادة  لمقدم  الثالثي  االس��م   •
االستعانة  حالة  في  والمراجع  الهوامش 

بهما.
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مفتتح العددمفتتح العدد

كل  من  مايو  من  والعشرين  الثاني  بيوم  شعبنا  يحتفل  عندما 
وبانتصار   ، وشموخها  ال��وح��دة  بعظمة  يحتفي  فإنما   ، ع��ام 
التي   ، واالنقسام  والتشرذم  التمزق  اليمنيين على عهود  إرادة 
خططت لها قوى دولية وإقليمية ؛ إبان الحرب الباردة ، وعملت 
بين  وتناحر  داخلي  ص��راع  دوام���ة   في  يغرق  البلد  إبقاء  على 
واالقتصادي  التنموي  النهوض  على  قادر  غير  تجعله   ، أبنائه 
رداء  خلع  من  تمكن   ، التحدي  على  اليمنيين  ق��درة  أن   بيد   ،
التشطير والقهر وتجاوز الخالفات والمحن ، في مشهد تاريخي 

أب��ه��ر ال��ع��ال��م ، تجلى ف��ي  أب��ه��ى وأروع ص���ورة ف��ي 22 
مايو  1990 ، يومذاك أرتفع علم دولة الوحدة 

عاليا خفاقا ، يرفرف في سماء اليمن ومدنه 
وق���راه وج��ب��ال��ه وس��ه��ول��ه وب��ح��اره وشواطئه 

سفارته  وفي   ، الداخل  في  ومؤسساته   ،
وقنصلياته ، كما على ساريات العلم في 
الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية 
، معلنا عودة روح الوحدة إلى كل بيت  
، ولم شمل األسرة اليمنية  في كل قرية 

ومدينة ،  وذلك بعد طول معاناة وكفاح 
مجيد وتضحيات جسام قدمها شعبنا في 

األربعينيات  منذ  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ض��ال  مسيرة 
وحتى انتصار ثورتي سبتمبر  وأكتوبر المجيدتين 

في ستينيات القرن العشرين .
تحمل   ، الوحدة  لدولة  ال24  الوطني  بالعيد  االحتفاالت  إن 
دالالت عميقة ،تؤكد أن فعل الوحدة سيظل  ينبض بحيوية في 
قلوب ووجدان وعقول  اليمنيين ، يترجم اإلصرار على تجاوز 
معضالت سوء إدارة شؤون الحكم بعد حرب صيف 94 ، ونهج  
واالستئثار   ، والتهميش  اإلقصاء  وممارسة   ، بالحكم  التفرد 
بالثروة ، وهي سياسة مدمرة قادت البلد إلى أتون أزمة طاحنة 

، بدأت باالنفراج مع نجاح الحوار الوطني الشامل .   
  من هنا نرى أن عيد الوحدة يحل علينا  هذا العام  في ظل 
متغيرات ومعطيات جديدة ، ساهمت وتساهم في صياغة شكل 
اليمن الجديد ، في هذا المضمار ، تقتضي اإلشارة إلى عديد 
وثيقة  ، على صعيد ترجمة  وإج��راءات عملية حدثت  تطورات 
لجنة صياغة  بدء  منها   ، الحوار  مخرجات  لتنفيذ  الضمانات 
الدستور الجديد في إعداد المسودة األولى منه ، تشكيل الهيئة 
ما  إلى   ، الحوار  مخرجات  تنفيذ  متابعة  و  لمراقبة  الوطنية  
السجل  ترتيبات إلنجاز  العليا لالنتخابات من  اللجنة  به  تقوم 

للقيد  الفنية  اللجان  ،واختيار  الجديد  االنتخابي  االلكتروني 
على  الشعبي  االستفتاء  عملية  إلج���راء  تمهيدا   ، والتسجيل 
الدستور ،ثم االنتخابات العامة .التي تضع األسس لبناء دولة 
اليمني  الشعب  ينتقل  ومعها  بها   ، وديمقراطية  حديثة  مدنية 
إلى مستقبل أفضل ، يسوده العدل والمساواة والحرية والكرامة 

واالعتراف باألخر وتقاسم الثروة والسلطة وصنع القرار.
 وها نحن اليوم نشعل الشمعة ال25 من عمر الوحدة المديد 
على  االعتماد  من  بد  فال   ، األرح��ب  المستقبل  إل��ى  ونتطلع   ،
الذات ، لمواجهة المهام الجسام ،التي تنتصب أمامنا  
، وع��ل��ى رأس���ه���ا ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��والت ال��س��ي��اس��ة 
ب��ق��ي��ادة ال��رئ��ي��س عبد رب��ه منصور  ال��ج��اري��ة 
هادي ، إلنجاز استكمال إجراءات المرحلة 
االنتقالية الثانية ، بحيث يستطيع اليمن 
م��ن ت��خ��ط��ي ال��م��ش��ك��الت االق��ت��ص��ادي��ة 
وال��ت��ح��دي��ات ال��راه��ن��ة وال��ت��غ��ل��ب على 
والفساد  الدموية  الصراعات  مورثات 
األمنية  المخاطر  وتجاوز   ، واإلره��اب 
الشعب   متطلبات  وتلبية   ، ال��م��ح��دق��ة 
المعيشية والتنموية ، بما في ذلك تحقيق 
استقراره المنشود في شتى مناحي الحياة .

 ، ال��م��ل��ح��ة  ال��م��ه��ام  ه���ذه  تنفيذ  أن  وال��ح��ق��ي��ق��ة 
مرهون بجهود جماعية مسئولة ، وبحرص وطني صادق، 
المزيد من  السياسية ممارسة  القوى  بعيدا عن محاولة بعض 
المناكفات ، والتالعب  بمصير البلد ألغراض شخصية ، من 
خالل نشر الفوضى وتوظيف إعالم التضليل والخداع الشامل 
أول��وي��ات  ع��ن  تكون  م��ا  ابعد  ه��ي   ، بقضايا  الجماهير  إلل��ه��اء 

مخرجات الحوار الوطني . 
كل  من  تقتضي   ، وخطيرة  حساسة  جد  المرحلة  ف��ان  وعليه 
اليمني  المجتمع  ومنظمات  السياسية  والتنظيمات  األح��زاب 
والفعاليات االجتماعية،  النظر دوما وفي كل الظروف واألحوال 
اإلستراتيجية  األه����داف  تلك  إل��ى  عالية  ومسئولية  بجدية 
العظيمة لثورتنا الخالدة  سبتمبر وشعبنا  صانع فجر الثورة 
واالزده��ار  التقدم  آفاق  اجتراح  على  والقادر  الوحدة  وملحمة 

وبناء الدولة المدنية العصرية الحديثة .
 وعيد مبارك وشعبنا اليمني  بخير وسالم ووئام . 

"المحرر"

22 مـــــايو..
عيد عظيم ومهام جسام  
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 متابعة: عمرو محمد

احلالي   مايو  من  والعشرين  السادس  في  اجلمهورية،  رئيس  ه��ادي-  منصور  عبدربه   / األخ  رأس 
اجتماعًا استثنائيًا ضم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي وهيئة رئاسة املجلس ورؤساء الكتل 

في املجلس ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة والوزراء.

وف����ي م��س��ت��ه��ل ال���ل���ق���اء رح����ب األخ 
مستعرضا  ج��م��ي��ع��ا  ب��ه��م  ال��رئ��ي��س 
مستجداتها  بكل  الراهنة  األوض���اع 
وتطوراتها.. مشيرا إلى أن الظروف 

احل��ال��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب ت��ض��اف��ر اجل��ه��ود 
جتاوز  اج��ل  من  والشريفة  املخلصة 
كافة التحديات واملصاعب التي تأتي 

من هنا وهناك.

وقال:" إن الهدف األساسي واألسمى 
املصلحة  اج���ل  م��ن  ي��ك��ون  ان  ي��ج��ب 
العليا لليمن أرضا و إنسانا حتى يتم 
اخلروج النهائي الى بر األمان وصوال 
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متابعات

رئيس الجمهورية يوجه بسرعة تنفيذ 
مصفوفة االصالحات الشاملة ومعالجة أزمة 

المشتقات النفطية بقرار وطني توافقي

 ضم رئيسي البرلمان والحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية
ً
 استثنائيا

ً
رأس اجتماعا
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إلى آفاق التطور واالزدهار املنشود 
عن  فضال  متضامنة  وطنية  وب��روح 
ترجمة ما تبقى من املرحلة االنتقالية 
اخلليجية  امل��ب��ادرة  ملقتضيات  وفقا 
وق��رارات  املزمنة  التنفيذية  وآليتها 
مجلس األمن الدولي ذات الصلة ".

وأشار االخ الرئيس عبدربه منصور 
ه����ادي إل����ى أن م���ا ح����دث وي��ح��دث 
تنظيم  قبل  م��ن  إرهابية  اع��م��ال  م��ن 
ال��ق��اع��دة اإلره��اب��ي إمن��ا ه��و تنفيذ 
تهدف  وخ��ارج��ي��ة  داخلية  مل��ؤام��رات 
اجلهود  وتشتيت  املشهد  ارب��اك  الى 
وخلق اختالفات ونزاعات، اليمن في 
غنى عنها اليوم قبل الغد.. مبينا أن 
التنظيم  لهذا  اإلرهابية  االعتداءات 
اإلره��اب��ي ل��م ت��راع أي ح��رم��ات وقد 
إلى  طالت ك��ل ش��يء ووص��ل��ت حتى 
ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ح��ي��ث ش��ه��دت 
اغ���ت���ي���االت ل��ل��ع��دي��د م���ن ال��ض��ب��اط 
لألجانب  واغ��ت��ي��االت  واخ��ت��ط��اف��ات 

دون وازع من دين أو أخالق.
آخر  :"إن  قائال  الرئيس  األخ  وتابع 
ع����دوان إره���اب���ي ك���ان ع��ل��ى امل��دي��ن��ة 
الوادعة في حضرموت مدينة سيئون 
ونفذ فيها ابشع عدوان همجي طال 
ومعسكرات  ومدنية  حكومية  مراكز 
واوغ�����ل اإلره���اب���ي���ون ف���ي ع��دوان��ه��م 
بالنهب لبعض البنوك وذلك ما يبني 
مدى وحشية هذا العدوان في وقت 
ال��ن��اس ف��ي أم��ان واطمئنان مع  ك��ان 

سكون الليل.
    وفيما يتعلق بعمل احلكومة وجه 
سرعة  على  بالعمل  ال��رئ��ي��س  األخ 
ت��ن��ف��ي��ذ م���ص���ف���وف���ة اإلص����الح����ات 
الشاملة التي سبق وأن وجه بها في 
سجالت  وتنظيف  املجاالت  مختلف 
امل���وظ���ف���ني وت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��ص��م��ة على 
األمني  والعسكري  املدني  املستوى 
الناس  توفير متطلبات  والعمل على 

مبختلف صورها واشكالها.

اكد  ومشتقاته  بالنفط  يتعلق  وفيما 
احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  أن  ال��رئ��ي��س  األخ 
البرملانية  والكتل  ال��ن��واب  ومجلس 
واألحزاب املوقعة على املبادرة اجراء 
املتاحة  للخيارات  دراسة مستفيضة 

للمعاجلات من خالل جلنة مشتركة 
املناسبة  احللول  لتقدمي  متخصصة 

واملمكنة للمعاجلات املطلوبة.
لن   ": اجلمهورية  رئيس  األخ  وق��ال 
لذلك  وفقا  إال  ق��رار  أي  ات��خ��اذ  يتم 
 .." ت��واف��ق وطني شامل  إط��ار  وف��ي 
مشددا في هذا الصدد على أهمية 
االن���س���ج���ام وال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ك��ام��ل 
ب��ني م��ؤس��س��ات ال��رئ��اس��ة وال��ب��رمل��ان 
واحلكومة حتى وصول اليمن إلى بر 

األمان.
وأكد على أهمية تعزيز روح التعاون 
ب���ني ال���ب���رمل���ان واحل���ك���وم���ة وت��ع��زي��ز 
إجراءات  أي  ووقف  بينهما  التنسيق 
املصلحة  تخدم  ال  اجلانب  ه��ذا  في 

الوطنية.
من  جملة  الرئيس  األخ  واستعرض 
العامة  باألوضاع  املتصلة  املعطيات 
ومناحيها..  جوانبها  مختلف  على 
القصوى خللق  مؤكدا على األهمية 
االن���س���ج���ام ال��ع��م��ل��ي وع�����دم ات��خ��اذ 
ب��روح  إج����راءات إال  أو  ق����رارات  أي 
ال���ت���واف���ق ال��وط��ن��ي وال��ت��ك��ام��ل بني 
املؤسسات الدستورية ومبا من شأنه 
احمل��دد  البرنامج  تنفيذ  ف��ي  املضي 
الستكمال املرحلة االنتقالية وإجناز 
ال���ذي سيترجم  ال��دس��ت��ور اجل��دي��د 
الشامل  الوطني  احل���وار  مخرجات 
ملعطيات  وف��ق��ا  ال���واق���ع  ارض  إل���ى 
ح��دي��ث��ة م��ت��ط��ورة م��ن اج���ل ال��ع��دال��ة 
املشاركة  وتوسيع  واملساواة  واحلرية 
في السلطة واملسؤولية والثروة ومبا 
للشباب  واس��ع��ة  عمل  ف��رص  ي��وف��ر 

مبختلف تخصصاتهم ومؤهالتهم.
ال��ل��ق��اء م��دي��ر مكتب رئ��اس��ة  ح��ض��ر 
مصطفى  ط���ه  ن��ص��ر  اجل���م���ه���وري���ة 
ومستشار الرئيس للشؤون اإلعالمية 
م��ح��ب��وب ع��ل��ي وأم�����ني ع����ام رئ��اس��ة 
اجلمهورية الدكتور علي منصور بن 

سفاع.
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تعزيز  على  التأكيد   •
بني  والتنسيق  التعاون 
م���ؤس���س���ات ال���رئ���اس���ة 
وال���ب���رمل���ان واحل��ك��وم��ة 
حتى وصول اليمن إلى 

بر األمان

األن���ش���ط���ة  ت���ن���ام���ي   •
اإلره�����اب�����ي�����ة ي����ن����درج 
ضمن مؤامرات داخلية 
وخ�����ارج�����ي�����ة إلرب�������اك 
امل�����ش�����ه�����د وت���ش���ت���ي���ت 

اجلهود

ال��راه��ن��ة  ال����ظ����روف   •
ت�����ت�����ط�����ل�����ب ت����غ����ل����ي����ب 
وتضافر  العليا  املصالح 
اجل����ه����ود الس��ت��ك��م��ال 
اس��ت��ح��ق��اق��ات امل��رح��ل��ة 

االنتقالية
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مجلس الوزراء ناقش الخطط العملية 
لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية 

اجتماعه  في  ال���وزراء  مجلس  ناقش 
احلالي  18مايو  في  املنعقد  ال���دوري 
باسندوة  سالم  محمد  األخ  برئاسة 
العملية  اخل���ط���وات  امل��ج��ل��س  رئ��ي��س 
عبد  الرئيس  األخ  توجيهات  لتنفيذ 
اجلمهورية  رئيس  ه��ادي  منصور  ربه 
االستثنائي  لالجتماع  ت��رأس��ه  أث��ن��اء 
وض��م  26مايو  ال  ف���ي  ع��ق��د  ال����ذي 
حكومة الوفاق الوطني ورئيس وهيئة 
الكتل  ورؤس��اء  النواب  رئاسة مجلس 

في مجلس النواب.
وث���م���ن امل��ج��ل��س ع��ال��ي��ا ال��ت��وج��ي��ه��ات 
هذا  في  اجلمهورية  لرئيس  احلكيمة 
االجتماع وحرصه على تدعيم وتكامل 
ال��دول��ة،  مؤسسات  جميع  ب��ني  العمل 
تنفيذ  استكمال  متطلبات  يحقق  مبا 
امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة اجل���اري���ة وف��ق��ا 
اخلليجية  امل��ب��ادرة  وم��ب��ادئ  لنصوص 

ومخرجات  املزمنة  التنفيذية  واليتها 
مؤمتر احلوار الوطني.

وزاراتها  بجميع  احلكومة  التزام  وأكد 
لهذه  ال��ع��اج��ل  بالتنفيذ  وأج��ه��زت��ه��ا 
ال���ت���وج���ي���ه���ات، مب����ا ي��ن��ع��ك��س ع��ل��ى 
ال��وط��ن��ي  االق���ت���ص���اد  أداء  حت���س���ني 
املختلفة  املواطنني  متطلبات  وتوفير 
ال��ذي  امل��ط��ل��وب  االس��ت��ق��رار  وحتقيق 
االجتماعية  التنمية  ف��رص  من  يعزز 
واالقتصادية ويؤدي إلى توسيع حجم 
ال���ذي يساهم  االس��ت��ث��م��ار احل��ك��وم��ي 
العمل  ف��رص  توفير  في  مؤثر  بشكل 
امل��س��ت��وى املعيشي  امل��ت��ع��ددة وحت��س��ن 

لعامة املواطنني .
بتشكيل  يتعلق  م��ا  املجلس  وت���دارس 
اللجنة التي أكد رئيس اجلمهورية على 
تشكيلها من احلكومة ومجلس النواب 
املوقعة  واألح���زاب  البرملانية  والكتل 

على املبادرة اخلليجية، وذلك إلجراء 
املتاحة  للخيارات  مستفيضة  دراس��ة 
مل��ع��اجل��ات االخ��ت��ن��اق��ات ال��ق��ائ��م��ة في 
احللول  وتقدمي   ، النفطية  املشتقات 
املناسبة واملمكنة للمعاجلات املطلوبة 
التي حتقق االستقرار املطلوب في   ،
الوضع  وال��ق��ض��اء على  ه��ذا اجل��ان��ب 
ال��ق��ائ��م ج����راء ش��ح��ة امل��ش��ت��ق��ات في 

السوق احمللي .
ونفى املجلس بهذا اخلصوص صحة 
األخ���ب���ار ال��ت��ي ي��ت��م ت���داول���ه���ا ب��ش��أن 
املشتقات  أسعار  رفع  احلكومة  إق��رار 
مؤكدًا   .. للمواطنني  املباعة  النفطية 
أن ك��ل م��ا ينشر ح��ول ه��ذا املوضوع 
ال أساس له من الصحة ويأتي ضمن 
احلملة اإلعالمية التي يسعى من يقف 
ورائ��ه��ا إل��ى إث���ارة البلبلة ف��ي أوس��اط 

الناس.
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بتكلفة 6  ماليين دينار كويتي

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية القرض لتمويل 
مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن

متابعة :هشام العلي
  وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري 
املنعقد بتاريخ  الرابع عشر من مايو2014م

 برئاسة األخ /محمد سالم باسندوة رئيس 
ال��ق��رض الثاني  ات��ف��اق��ي��ة  امل��ج��ل��س ، ع��ل��ى 
وتوزيع  نقل  شبكة  تطوير  مشروع  لتمويل 
الكهرباء في عدن )املنصورة، خور مكسر، 
دينار  ماليني   6 وق���دره  مببلغ  اخل��س��اف(، 
بتاريخ  األول���ى  ب��األح��رف  واملوقعة  كويتي 
26 مارس املاضي، بني حكومة اجلمهورية 
للتنمية  ال��ك��وي��ت��ي  وال���ص���ن���دوق  ال��ي��م��ن��ي��ة 

االقتصادية العربية.
ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي���ر  وك��ل��ف 
بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي 
ال���ن���واب وال���ش���ورى وال��ش��ئ��ون ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الالزمة  الدستورية  اإلج���راءات  استكمال 

للمصادقة على االتفاقية.
التخطيط  وزي�����ري  ع��ل��ى  امل��ج��ل��س  وأك����د 
واملالية توفير مساهمة احلكومة في متويل 

املشروع.
إل��ى املساهمة في  امل��ش��روع  وي��ه��دف ه��ذا 
الكهربائية،  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  تلبية 
النقل  شبكتي  ف��ي  االخ��ت��ن��اق��ات  ومعاجلة 

وتعزيز  ع��دن  مدينة  في  القائمة  والتوزيع 
طريق  عن  وذل��ك  النقل،  شبكات  منظومة 
كيلو   132( ج��دي��دة  نقل  خطوط  متديد 
جديدتني  حتويل  محطتي  وإنشاء  فولت(، 
في منطقة شبه جزيرة عدن ذات النشاط 
العمراني والتجاري والصناعي مبا في ذلك 
ال��دول��ي  ع��دن  م��ط��ار  مثل  حيوية  منشآت 
ومجموعة من املصانع واملرافق السياحية.

ويتكون املشروع من خطوط النقل واملشتملة 
على أعمال توريد ومتديد وتوصيل واختبار 
فولت  كيلو   132 ج��ه��د  أرض��ي��ة  ك��اب��الت 
ثنائي الدائرة طول كل منها حوالي 9 كيلو 
متر تربط محطة حتويل املنصورة مبحطة 
مستلزماتها  جميع  مع  مكسر  خور  حتويل 
األس��اس��ي��ة، وك���ذا أع��م��ال ت��وري��د ومت��دي��د 
وتوصيل كابالت بطول 5 كيلو متر تربط 
محطة حتويل خور مكسر مبحطة اخلساف 

مع جميع مستلزماتها.
ف��ي��م��ا ت��ش��ت��م��ل م��ح��ط��ات ال��ت��ح��وي��ل على 
أعمال توريد وتركيب واختبار خليتي ربط 
ومفاتيح التحكم تعمل بنظام العزل الغازي 
ف���ي م��ح��ط��ة حت��وي��ل امل��ن��ص��ورة ل��دائ��رت��ني 
جهد 132 كيلو فولت مع جميع ملحقاتها 

واختبار  وتركيب  توريد  وأعمال  ال��الزم��ة، 
العزل  بنظام  تعمل  جديدة  حتويل  محطة 
الغازي في خور مكسر تتكون من محولني 
أمبير  ف��ول��ت  م��ي��ج��ا   63 ح���وال���ي  ب���ق���درة 
الربط  خاليا  من  ملحقاتها  مع  منها  لكل 

والتغذية ومفاتيح التحكم والقياس.
ب��ق��درة  ك��م��ا تشتمل أي��ض��ا ع��ل��ى م��ح��ول��ني 
لكل  أم��ب��ي��ر  ف��ول��ت  م��ي��ج��ا  5ر31  ح��وال��ي 
الربط  ملحقاتها من خاليا  مع جميع  منها 
والتغذية ومفاتيح التحكم والقياس، اضافة 
مبنى  إلنشاء  الالزمة  املدنية  األعمال  إلى 
املستلزمات  جميع  م��ع  ال��ت��ح��وي��ل  محطة 
الالزمة، فضال عن محطة حتويل جديدة 
بقدرة  محولني  على  تشتمل  اخلساف  في 
حوالي 63 ميجا فولت أمبير لكل منها مع 
إلنشاء  املدنية  واألعمال  ملحقاتها  جميع 

مبنى محطة التحويل.
ومن بني مكونات املشروع كذلك اخلدمات 
التصاميم  إلع���داد  ال��الزم��ة  االس��ت��ش��اري��ة 
املناقصات  ووث��ائ��ق  وامل��واص��ف��ات  األول��ي��ة 
وإشراف على تنفيذ املشروع حتى االستالم 

النهائي.

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بتاريخ الرابع عشر من مايو 
،  امام مشروع  برئاسة األخ /محمد سالم باسندوة رئيس املجلس 
القانون اخلاص باسترداد األموال املنهوبة، واملقدم من وزير الشئون 
بحضور  وذلك  مبراجعته،  املكلفة  الوزارية  اللجنة  رئيس  القانونية 
ومكافحة  النزاهة  بتعزيز  املعنية  الوطنية  املنظومة  أجهزة  رؤس��اء 

الفساد.
ويهدف مشروع القانون إلى تعقب وكشف األموال العامة املهربة في 
ويسري  العامة،  للخزينة  واستردادها  وجتميدها  واخل��ارج  الداخل 
على كل مال عام مملوك للدولة مت االستيالء عليه بطرق غير شرعية 

او خالفا ألحكام الدستور والقوانني النافذة في اجلمهورية.

الدولة  أم��وال  استعادة  املجلس على ض��رورة  نقاشات  أك��دت  حيث 
املستولى عليها بطرق غير مشروعة من اي كان.

وشدد املجلس على أهمية مشروع قانون استرداد األموال املنهوبة، 
مجلس  وق���رار  الشامل،  الوطني  احل���وار  مؤمتر  ملخرجات  تنفيذا 
األمن الدولي، مع مراعاة عدم تكامله وعدم تعارضه مع التشريعات 

والنصوص القانونية النافذة.
للموضوع  املستفيضة  النقاشات  ض��وء  على  ال���وزراء  مجلس  وأق��ر 
ال��وزاري��ة إلع��ادة صياغته على ضوء  للجنة  القانون  اع��ادة مشروع 
في  للمجلس  تقدميه  يتم  أن  وع��ل��ى  ب��ش��أن��ه،  امل��ق��دم��ة  امل��الح��ظ��ات 

اجتماعه القادم للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بشأنه.

الحكومة تؤكد اهمية استعادة االموال المنهوبة
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على  يؤكد  اصدقاء  لمجموعة  الختامي  البيان 
حرص المجتمع الدولي على امن واستقرار اليمن

استمع مجلس ال��وزراء في  اجتماعه الدوري املنعقد بتاريخ السابع من 
مايو برئاسة األخ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء ،إلى تقرير 
مجموعة  اجتماع  ح��ول  الدولي  والتعاون  والتخطيط  اخلارجية  وزي��ري 
شهر  أواخ��ر  لندن  البريطانية  بالعاصمة  عقد  وال��ذي  اليمن  أص��دق��اء 
اإليفاء  على  والتأكيد  لليمن  سياسي  دعم  من  عنه  متخض  وما  ابريل، 
فضال  اليمن،  لدعم  املانحني  قبل  من  بها  االلتزام  مت  التي  بالتعهدات 
عن املوافقة على مراجعة هيكل مجموعة أصدقاء اليمن بهدف تطوير 

عملها وتشكيل جلنة توجيهية وفرق عمل في ثالثة مجاالت أساسية هي 
السياسية واالقتصادية واألمنية.

أصدقاء  مجموعة  اجتماع  عن  الصادر  اخلتامي  بالبيان  املجلس  ون��وه 
اليمن وما تضمنه من تأكيد وحرص املجتمع الدولي على امن واستقرار 
اليمن من كافة اجلوانب .. معربا عن تطلعه في أن تثمر الهيكلة اجلديدة 
ملجموعة أصدقاء اليمن وفرق العمل املنبثقة عنها في تشخيص التحديات 

التي تواجهها اليمن واقتراح املعاجلات الالزمة لها على نحو عاجل .

مجلس ادارة تسريع استيعاب تعهدات املانحني يوافق على 
خطة اجلهاز التنفيذي لعام2014

     وافق مجلس إدارة اجلهاز التنفيذي لتسريع 
إص��الح��ات  ودع���م  امل��ان��ح��ني  ت��ع��ه��دات  استيعاب 
السياسات، في اجتماعه املنعقد بتاريخ 13 مايو 
احلالي برئاسة األخ محمد سالم باسندوة رئيس 
ال��وزراء رئيس مجلس االدارة ، على خطة عمل 
اجلهاز التنفيذي لعام 2014م، مع التأكيد على 

استيعاب املالحظات املقدمة عليها.
التنفيذي  للجهاز  الرئيسية  االه���داف  وترتكز 
في  احلكومية  اجلهات  دع��م  على  اجل��اري  للعام 
التسريع في حتضير وتنفيذ املشاريع املمولة من 
قبل املانحني، وحتديدا تلك املشاريع املمولة من 
دول مجلس التعاون اخلليجي والصناديق العربية، 
االول��وي��ة  ذات  االص���الح���ات  تنفيذ  ع��ن  ف��ض��ال 
للمسؤوليات  املشترك  االط��ار  في  عليها  املتفق 

املتبادلة واملوقع بني احلكومة اليمنية واملانحني.
وت��ت��ك��ون خ��ط��ة ع��م��ل اجل��ه��از م��ن ث��الث��ة رك��ائ��ز 
ف���ي حت��ض��ي��ر وتنفيذ  ال��ت��س��ري��ع  أس��اس��ي��ة ه���ي 
املشاريع التنموية املمولة ضمن اإلطار املشترك 
ت��ط��وي��ر وتنفيذ  ل��ل��م��س��ؤول��ي��ات امل��ت��ب��ادل��ة ودع���م 
االصالحات ذات األولوية، وتعزيز إدارة اجلهاز 

التنفيذي وتطوير قدراته الداخلية.
خمسة  من  استراتيجية  التنفيذي  اجلهاز  وطور 
وحتقيق  العمل  برنامج  لتنفيذ  أساسية  رك��ائ��ز 
أه���داف���ه وذل�����ك م���ن خ����الل » م��ن��ه��ج��ي��ة ث��اب��ت��ة، 
م��وارد  خصيصا،  مصمم  دع��م  ال��ف��ري��ق،  ثقافة 
من خالل  سيعمل  حيث   ، األداء«  وتقييم  كافية 
مبنهجية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  ال��ث��اب��ت��ة  املنهجية 
مقدم اخلدمات والقائمة على الدعم واملساعدة 

فسيتم  الفريق  ثقافة  أما  واملشاركة،  والتشارك 
قائمة  داخلية  ثقافة  خلق  االستراتيجية  بهذه 
على  والتركيز  االحترام،  الدقة،  التجاوب،  على 

اجلودة.
في  ت��ش��ارك��ي  نهج  التنفيذي  اجل��ه��از  وسيتبنى 
كي  احللول  ال��ى  وال��وص��ول  املعوقات  تشخيص 
ي��ع��زز م��ن ق����درات اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املعنية 
املطروحة،  احل��ل��ول  واس��ت��دام��ة  مالئمة  ويضمن 
لتحقيق  الكافية  امل��وارد  من  اجلهاز  وسيستفيد 
على  األخيرة  استراتيجيته  تركز  فيما  أهدافه، 
م��ؤش��رات  ون��ش��ر  منتظم  ب��ش��ك��ل  االداء  تقييم 

استيعاب املنح وإصالحات السياسات.
للجهاز  التشغيلية  املوازنة  اإلدارة  مجلس  وأق��ر 
بالتنسيق مع وزارة  التنفيذي على أن يتم رفعها 

املالية الى مجلس الوزراء العتمادها.
وواف�����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ان���ش���اء ق���ن���وات ت��واص��ل 
وإدارات  التنفيذي  وواضحة بني اجلهاز  مباشرة 
اخلاصة  املعلومات  لتبادل  املانحة  الصناديق 
مع  بالتنسيق  وذل��ك  خارجيا  املمولة  باملشاريع 

وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد املجلس على إصدار تعميم من األخ رئيس 
الوزراء إلى اجلهات احلكومية ذات العالقة بدور 
اجلهاز التنفيذي وبتوفير كافة البيانات املطلوبة 
من قبل اجلهاز بشكل دوري وعند الطلب، وذلك 

في خالل فترة اقصاها اسبوعني.
التنفيذي لتسريع  إدارة اجلهاز  كما أكد مجلس 
املجلس  ترأس  على  املانحني،  تعهدات  استيعاب 
سياسات  وتنفيذ  تطوير  فريق  للطاقة  االعلى 

في  عليها  واملنصوص  الطاقة  اصالحات قطاع 
االطار املشترك للمسؤوليات املتبادلة.

برئاسة  والتجارة  الصناعة  وزير  املجلس  وكلف 
ال��س��ي��اس��ات املنصوص  ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ  ف��ري��ق 
عليها في االطار واملتعلقة بالشراكة مع القطاع 

اخلاص.
بتنفيذ  التنفيذي  اجلهاز  مقترح  املجلس  وأق��ر 
دراسات خالل العام اجلاري لتقييم االنفاق العام 
بتمويل   ، العام  االنفاق  وتقييم  املالية،  واملساءلة 

من اجلهاز والبنك الدولي.
الى  االجتماع  خ��الل  ال���وزراء  رئيس  االخ  ولفت 
باستيعاب  التسريع  في  للجهاز  احليوي  ال��دور 
تعهدات املانحني، بالتنسيق والتكامل مع مختلف 
اجلهات املعنية وذات العالقة، مبا من شانه اتخاذ 
خطوات عملية وسريعة لتنفيذ املشروعات، ومبا 
يحقق االثار التنموية املتوخاه لتلك التعهدات .. 
مؤكدًا أن احلكومة ستعمل كل ما في وسعها في 
لتنفيذ  الالزمة  واملقومات  األجواء  تعزيز  سبيل 

تلك املشاريع .
ب���اس���ن���دوة ب���األخ���ت أم����ة ال��ع��ل��ي��م  ورح�����ب االخ 
الى  الفتا   .. للجهاز  التنفيذي  املدير  السوسوة 
اجلهاز  هذا  ادارة  في  عليها  املعقودة  التطلعات 
اجلميع  تفاؤل  الى  .. مشيرًا  األمثل  النحو  على 
الهام،  لهذا اجلهاز  التنفيذية  االدارة  توليها  في 
وأن ميثل وجودها إحداث نقلة نوعية في اجناز 
التسريع  و  باجلهاز  املناطة  االه���داف  وحتقيق 
سياسات  ودع���م  امل��ان��ح��ني  ت��ع��ه��دات  باستيعاب 

االصالحات.
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حال العالم قبل أيام من قمة 
بروكسل الصناعية

تقرير

  عبده سيف محمد
  كيف تبدو صورة العالم  قبل أيام قليلة من انعقاد 
قمة الدول الصناعية السبع بدون روسيا في يونيو 

القادم في بروكسل ؟
في  الكبير..جندها  ال��س��ؤال  ه��ذا  اإلج��اب��ة على    
مشاهد عديدة ؛ تتفق كثيرا حول قضية ما وتتباين 
قليال في األرقام واحلقائق إزاء موضوع ما ؛ لكنها 
؛  البشرية  س��وداوي��ة حل��ال  ترسم ص��ورة  مجتمعة 
تغرق  وهي  ؛  الفضائيات  شاشات  على  نراها  كما 
في بحار من  الدماء والدموع ؛ بسبب اتساع نطاق 
احلروب والصراعات والنزاعات التي حتصد يوميا 
والشيوخ  واألطفال  النساء  من  أالف  مئات  أرواح 
وهناك  ؛  األبرياء  من  وسواهم  والرجال  والشباب 
بني عشية وضحاها  ويصبحون  يتشردون  املاليني 
في تعداد الالجئني ؛ يفترشون األرض ويلتحفون 
السماء..وهناك من ميوت جوعا وعطشا ومرضا 
؛ وسط هذه املشهد التراجيدي ؛ تبدو قلة متخمة 
كما  ؛  الفاحش  بالثراء  منفوخة  وس��ادة  ف��وق  تنام 

سنرى بعد قليل .
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تقرير

 شبح حرب عاملية 
   عل���ى أن م���ا يضاع���ف م���ن تفاق���م  أزم���ات العالم 
؛ يع���ود ف���ي ج���زء  كبي���ر منه إل���ى سياس���ة "النظام 
الدول���ي اجلدي���د" بزعامة أميركا ، ال���ذي اخفق في 
إش���اعة العدال���ة واملس���اواة والدميقراطي���ة وإحالل 
األمن واالس���تقرار والس���الم ، ف���ي البل���دان النامية 
بخاص���ة والدول املتقدمة بعامة ، فعلى مدى عقدين 
م���ن الزمان قاد "مجلس الوصايا "املتمثل في الدول 
الصناعية الكبرى البش���رية حروب ونزاعات كارثية 
امتدت من البلقان مرورا بأفغانستان والعراق وحتى  
أفريقيا الوس���طى ؛وتوج خيبت���ه  الكبرى في إصابة 
العالم بالكس���اد االقتصادي منذ عام 2008 ، حيث 
بلغ���ت األزمة املالي���ة ذروتها مؤخرا ف���ي حتولها إلى 
حرب العمالت ، إلى حد أن "منطقة اليورو" أخفقت 

في حل أزمة  اليونان واسبانيا. 
    ويزي���د م���ن كآب���ة املش���هد ، األزم���ة املش���تعلة بني 
االحتاد الروس���ي والغرب بش���قيه الوالي���ات املتحدة 
واالحت���اد األوروبي ، على خلفي���ات الصراع احملتدم 
ح���ول أوكرانيا ، وفرض الغ���رب عقوبات اقتصادية 
على موس���كو ، وتعليق عضويتها في مجموعة الدول 
األكث���ر غناء في العالم)G8( وذلك بعد عودة ش���به 
جزي���رة الق���رم إل���ى أحضان روس���يا عقب اس���تفتاء 
مارس املنصرم ، ثم تفجر النزعات العرقية والدينية 
والقومي���ة في أوكرانيا ، بني غرب مدعوم من الغرب 
ميي���ل س���كانه إلى أوروبا ؛ وش���رق وجنوب - يش���كل 
العصب االقتص���ادي والصناعي ألوكرانيا -س���كانه 
ناطق���ني ب���� الروس���ية ، ويعتب���رون أنفس���هم جزاء من 
اإلمبراطورية الروس���ية.بحيث ب���ات هذا البلد يتجه 
نح���و الس���قوط ف���ي مس���تنقع احل���رب األهلي���ة وقد 
ب���دأت ف���ي مقاطعتي  دونيس���ك وسلفيانس���ك ؛ قبل 
وبعد اس���تفتاء احلادي عش���ر من ماي���و، الذي أجراه 
"االنفصالي���ون "م���ن "أنص���ار الفيدرالية" في ش���رق 
أوكراني���ا  لصال���ح االس���تقالل ع���ن كيي���ف ؛ وطلبوا 
االنضم���ام إلى االحتاد الروس���ي ؛ وه���ذا ما ترفضه 
حكوم���ة كييف بق���وة وتعتبره "مهزلة إجرامية " ؛ في 
ح���ني حملت دول أوروبا وأميركا موس���كو مس���ؤولية 
االس���تفتاء وال تعت���رف بش���رعيته االس���تفتاء)-12

مايو(. 
    وتراف���ق ه���ذا التط���ور م���ع تعزي���ز حل���ف ش���مال 
األطلس���ي "لنات���و" لقواته اجلوي���ة والبحرية في دول 
أوروب���ا الش���رقية والبحر األس���ود ، يقابل���ه مزيد من 
حش���ود القوات الروس���ية على حدودها مع أوكرانيا 
واس���تنفار أس���طولها البح���ري ف���ي جزي���رة القرم ؛ 

وسط تواصل حرب إعالم وأعصاب وتضليل ؛  تعيد 
إلى األذهان أيام احلرب الباردة )1991-1945(.

     وهن���ا يصع���ب التب���وء مبا س���يؤول إلي���ه الصراع 
الراه���ن ب���ني القوت���ني العظمي���ني ف���ي العال���م ،  بيد 
أن املخ���اوف تتس���ع مع م���رور كل ي���وم ، والتحذيرات 
ت���زداد كثافة م���ن انفجار حرب عاملي���ة حول الطاقة 
والس���يطرة على امدادات النفط والغاز ، س���تعصف 
بأوروبا  ؛ وستمتد أثارها  املدمرة إلى أرجاء املعمورة 
، مب���ا في ذلك "منطقة الش���رق األوس���ط "، ما يعني 
تفاق���م األزم���ات االقتصادية. وهذا م���ا تتخوف منه 
ع���دد من البلدان األوروبي���ة وفي القلب منها أملانيا ؛ 
فقد جددت حكومتها في العاشر من مايو احلالي ، 
التحذي���ر من إن فرض عقوبات جديدة على روس���يا 
س���وف يضر باقتص���اد العال���م بعامة وبل���دان أوروبا 

بخاصة التي تعتمد على الطاقة الروسية. 
صراعات باجلملة

وحت���ى تكتم���ل مالم���ح املش���هد يك���ون من املناس���ب 
ف���ي هذا الس���ياق العودة إلى التقاري���ر الصادرة عن 
املنظم���ات واملؤسس���ات  الدولي���ة ، فنجدها  تفصح 
ع���ن حقائ���ق مرعب���ة ، فهاه���و معه���د ه���اي ليب���رج 
لدراس���ات النزاعات الدولية .يشير إلى اتساع رقعة 
احل���روب والنزاعات العرقية والطائفي���ة التي تودي 
بحي���اة مئات األلف من البش���ر وتلحق أضرارا بالغة 
باملش���اريع التنموي���ة واالقتصادي���ة ، بس���بب تدمي���ر 
املنش���ات الصناعي���ة واملدني���ة.." فق���د ش���هد ع���ام 
2013 ف���ي أنح���اء مختلف���ة م���ن العال���م نح���و 400 
صراع ..حتول عشرون منها إلى  حرب دموية  منها 

في املنطقة العربية ".
 الدراس���ة املنش���ورة عل���ى موق���ع املعه���د اإللكتروني 
ترجع أسباب هذه النزاعات إلى عدة عوامل تتراوح 
" ب���ني تزاي���د النزع���ات االثني���ة والعرقي���ة واجلهوية 
ومطال���ب حقوقي���ة ف���ي احلري���ة والعدالة واملس���اواة 
ورفض هيمنة طرف معني على اآلخر وبني ما يسعى 
إل���ى فرض رؤيته السياس���ية عبر العن���ف وبني يريد 
حتقي���ق مصاحله..أو بهدف الس���يطرة على مصادر 
الطاقة واالس���تئثار بالثروة .وهي األس���باب نفس���ها 

منذ مئات السنني". 
     والكارث���ة أن وراء ه���ذه احل���روب والتدمي���ر يأتي 
لصال���ح مصنعي األس���لحة ف���ي الدول الكب���رى مثل 
الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصني 
..في حني تتراجع مس���توى املس���اعدات اإلنسانية..

وهذا ما تكشفه دراسة ملعهد السالم الدولي وبيانات 
األمم املتحدة، فتذكر أن " العالم ينفق على السالح 

400 صراع و20 حربا 
في العالم بسبب 
السلطة والثروة 
وحقوق اإلنسان..

النظام الدولي فشل 
في تحقيق العدالة 
االجتماعية وأغرق 
البشرية في كساد 

اقتصادي

المساواة و التعايش 
والوفاق وتقاسم 
السلطة و الثروة 

عالج  ألوجاع 
البشرية
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ثروات خمس أغنى 
عائالت بريطانية 
تفوق ما يمتلكه 
ماليين. وعرب 
يتربعون  عرش 

الثراء.

تقرير

م���ا يزي���د عن 130 ضع���ف مجموع م���ا يصرفه على 
املس���اعدات اإلنسانية" ؛ وبحسب الدراسة املنشورة 
على موقع املعهد الشهر املاضي أن قيمة املساعدات 
اإلنس���انية انخفض���ت م���ن 19.4 ملي���ار دوالر ع���ام 
2011 إل���ى 17.9 ملي���ار دوالر ع���ام 2012 أي م���ا 
مق���داره 8 %. وإن إجمالي ما أنفقته األمم املتحدة 
الع���ام الفائ���ت قيمة املس���اعدات اإلنس���انية في 24 
دول���ة،8 ملي���ار دوالر وطلبت الع���ام احلالي مبلغ 13 
ملي���ار دوالر م���ن أجل تقدميها ل� 52 مليون ش���خص 

في 17 دولة.
      فقراء باملاليني

      وكان م���ن أس���باب ذاك التراج���ع ارتف���اع ع���دد 
الفقراء في رجاء الدنيا ؛ فهاهي إحصاءات منظمة 
األمم املتحدة لألغذية والزراعة " الفاو"  تذكر،،  أن  
أكثر من مليار ش���خص في العال���م يعانون من نقص 
التغذية ، أي حوالي س���دس س���كان كوكب األرض ؛ 
بينه���م  حوال���ي 40 ملي���ون عربي يعان���ون من نقص 
التغذي���ة أي م���ا يع���ادل 13 % م���ن الس���كان تقريبا، 
باإلضاف���ة إل���ى أن نحو مائ���ة مليون عربي يعيش���ون 
حت���ت خ���ط الفقروتضي���ف التقاري���ر املتخصصة أن 
األم���ن الغذائ���ي العرب���ي يظ���ل مهددا بس���بب اخللل 
ال���ذي يش���وب العدي���د م���ن االقتصادي���ات العربي���ة 
ج���راء عدة عوامل داخلية كفش���ل اخلطط التنموية 
والتوزي���ع غير املتكافئ للثروات والفس���اد، وأس���باب 
خارجي���ة على غرار األزم���ات االقتصادية التي تؤثر 

على التنمية البشرية عامليا..
    وال���ى جان���ب الفق���ر، تع���د البطال���ة واح���دة م���ن 
املش���كالت املعّق���دة الت���ي تواج���ه العال���م العربي، إذ 
يص���ل عدد العاطلني ع���ن العمل حوال���ي 22 مليون 
عاطل من إجمالي قوى عاملة يبلغ نحو 120 مليون 
عام���ل، يضاف إليهم س���نويًا 3 مالي���ني و 400 ألف 
عامل س���نويًا، ف���ي ضوء حقيقة مفاده���ا أّن 60 % 
تقريبًا من سكان البالد العربية دون سن ال� 25 سنة، 
وه���و األمر الذي يتوّق���ع معه أن يصل عدد العاطلني 
عن العمل عام 2025 إلى حوالي 80 مليون عاطل، 
مم���ا يتطّلب ضخ نحو 70 ملي���ار دوالر لرفع معّدالت 
النمو االقتصادي في الدول العربية، وذلك خللق ما 
ال يق���ل ع���ن 5 ماليني فرصة عمل س���نويًا ، وفقآ ملا 
قال���ه الكاتب االقتصادي الدكت���ور أحمد العثيم في 

صحيفة اجلزيرة السعودية مؤخرا .
 وأثرياء باملليارات

 وم���ن س���خرية القدر ان هذا يح���دث  وثروات العرب 

املهرب���ة موجودة  في البن���وك الغربية ، منها تريليون 
دوالر في  بنوك سويس���را ونيويورك ، وفي مصارف 
األولى تتكدس 400 مليار دوالر أي أكثر من 10 % 
م���ن إجمالي األموال ف���ي هذه البن���وك والبالغ 7 ،3 
تريلي���ون دوالر ، واألموال العربية ممكن أن توفر نحو  
80 مليون فرصة عمل وحتل كل ديون الوطن العربي 

وأفريقيا. 
  وال تستغرب من األرقام الصادمة التالية عن الثراء 
الفاح���ش فهناك عدد بس���يط من أثرى  اثريا العالم 
بنه���م 17 م���ن العرب يلعبون بنح���و 155مليار دوالر 
و50 مليار جنيه إس���ترليني ..فق���د جاء في القائمة 
الس���نوية ملجل���ة "فوربس" العاملية ح���ول أثرى أثرياء 
العال���م للعام 2014، مبن فيه���م العرب وغيرهم  إن 
عم���الق التكنولوجيا األميرك���ي بيل جيتس، ومبتكر 
برنام���ج "مايكروس���وفت" ع���اد مج���ددًا ليترب���ع على 
ع���رش أثرى أثرياء العالم بث���روة مقدارها 76 مليار 
دوالر أميرك���ي، وذل���ك بعد أن كان قد حل في املركز 
الثاني طوال الس���نوات األربعة املاضية لصالح رجل 

األعمال املكسيكي كارلوس سليم.
   وبحس���ب " فوريس"ما زالت الس���عودية تتربع على 
ع���رش الثراء في العالم العربي، حيث حتتضن أثرى 
أثري���اء الع���رب بينهم  س���بعة س���عوديني فقط يلعبون 
بث���روة تتج���اوز 47 مليار دوالر، وه���ي ثروة تزيد عن 
خمس���ة أضع���اف حج���م املوازن���ة العام���ة لدولة مثل 
األردن، فيم���ا حل���ت مصر في املرتب���ة الثانية ،حيث 
ضم���ت قائمة "فورب���س" ثمانية مصري���ني تصدرهم 
ناص���ف س���اويرس ؛ ال���ذي يلعب بث���روة تتجاوز 6.7 
مليار دوالر، ويحتل املركز 205 على مستوى العالم.
وبع���د س���اويرس ح���ل رج���ل األعم���ال ووزي���ر النقل 
واملواصالت األس���بق في مصر محمد منصور بثروة 
تبلغ 3.1  مليار دوالر، ثم جنيب ساويرس في املرتبة 

609 عامليًا وبثروة تبلغ 2.8 مليار دوالر.
  وتبل���غ الثروة اإلجمالية لألثرياء املصريني الثمانية 
25.5 ملي���ار دوالر أميركي، إال أن الالفت أن هؤالء 
األثري���اء متكنوا من تنمي���ة ثرواتهم أو احلفاظ عليها 
على الرغم من الظروف السياسية واألمنية الصعبة 

التي تعيشها مصر منذ ثالث سنوات.
   أم���ا الالف���ت في قائم���ة "فوربس" فه���و أن كل من 
قطر والبحرين تغيبان عن القائمة بصورة كاملة، إذ 
لم تدرج املجلة اسم أي من األثرياء أو رجال األعمال 
في قطر أو البحرين ضمن القائمة، بينما يوجد في 
سلطنة ُعمان اثنني من املليارديرات فقط ويوجد في 
الكويت خمسة مليارديرات، بحسب قائمة "فوربس"، 

تعليق عضوية 
روسيا"G8" يشعل 
شبح حرب عالمية 

ثالثة ويهدد اقتصاد 
أوروبا

مليار فقير في أرجاء 
العالم بينهم 122 

مليون عربي فقير  
وعاطل عن العمل .
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أم���ا لبنان ففيه���ا 6 مليارديرات، بينم���ا يوجد أربعة 
في املغرب، وأربعة في اإلمارات، واثنني في س���لطنة 

عمان، وملياردير واحد في اجلزائر.
    وفي ذات السياق كشف تقرير ملنظمة »أوكسفام« 
اخليري���ة، ف���ي م���ارس املاض���ي ع���ن أن أغنى خمس 
عائالت ف���ي بريطانيا متتلك ثروة تتجاوز ما ميتلكه 
األكثر فقرا الذين يشكلون 20 في املائة من املجتمع 

البريطاني.
    وأظه���ر التقري���ر املنش���ور في م���ارس املاضي  أن 
مجموعة من األثرياء، على رأسهم دوق ويستمنستر، 
ميتلك���ون ثروات مالية تس���اوي ما ميتلكه نحو 12.6 
مليون بريطاني معا، حسب ما ذكرته »سكاي نيوز«. 
ووفقا لقائمة مجل���ة »فوربس« األميركية عن أغنياء 
بريطاني���ا، ف���إن دوق ويستمنس���تر ميتلك ث���روة تبلغ 
7.9 ملي���ار جنيه إس���ترليني، في ش���كل 190 فدانا 

من العقارات في لندن.
  ويأتي على القائمة أيضا األخوان ديفيد وس���يمون 
روب���ن، الل���ذان ميتلكان ثروة تقدر ب����6.9 مليار جنيه 
إس���ترليني م���ن املع���ادن، ث���م ث���روة اإلخ���وة هندوغا 

الت���ي تق���در بنح���و س���تة ملي���ارات جنيه إس���ترليني 
م���ن الش���احنات والش���ركات املصرفية.كم���ا متتلك 
أس���رة كادوغ���ان ث���ورة م���ن العق���ارات في تشيلس���ي 
ونايتس���بريدج في لندن تقدر بأربع���ة مليارات جنيه 
إس���ترليني، بينما تقدر ثروة مايك آشلي مالك فريق 

نيوكاسل يونايتد ب�3.3 مليار دوالر.
للحم���الت  »أوكس���فام«  منظم���ة  مدي���ر  وق���ال     
والسياس���ة، بن فيليبس، إن »بريطانيا أصبحت دولة 
منقسمة اجتماعيا بعمق، مع نخبة ثرية تسعى لزيادة 
مداخيلها، في حني أن ماليني األسر تكافح من أجل 
تغطية نفقاتها الضرورية«.وأش���ارت »أوكسفام« في 
التقري���ر إل���ى أن األكثر فقرا ف���ي بريطانيا ميتلكون 
ث���روة تقدر ب�28.1 مليار جنيه إس���ترليني، مما يعادل 
22.30 جنيه���ا إس���ترلينيا للف���رد، بينم���ا أظه���رت 
أح���دث قائمة لألغنياء نش���رتها مجل���ة »فوربس« أن 
أغن���ى خم���س عائالت في بريطاني���ا متتلك عقارات 
وأموال بقيمة 28.2 مليار جنيه إسترليني) تفاصيل 
أكث���ر راج���ع : مواق���ع : العربي���ة نت ، البي بي س���ي، 

الشرق األوسط(.                                 
املستقبل في املساواة 

     وماذا بعد...؟ 
    حت���ى ال حت���دث حروب داخلي���ة وإقليمية جديدة 
؛ ناجمة عن الصراع على الس���لطة والثروة واملوارد، 
ومن أجل جتنيب البشرية املزيد من ويالت الكوارث 
والنكب���ات ، ف���ال بد من إعمال العق���ل ، والعودة إلى 
حوار املنطق ، فال بد من استعادة األموال املكدسة 
ف���ي البن���وك الغربي���ة املش���روعة منه���ا واملنهوبة إلى 
مواطنيها األصلية ..بحيث يتم توظيفها في  إحداث 
نهض���ة  تعليمي���ة واجتماعي���ة واقتصادي���ة وصناعية 
وصحية  ش���املة من خالل إقامة مشاريع استثمارية 
وخدمية وتش���جيع املش���روعات الصغيرة  ، وبها حتل 
املش���كالت املزمن���ة كالفقر والبطال���ة واألمية واملياه 
واإلرهاب وإزالة املظالم ؛ وإعادة احلقوق ألصحابها 
مع التركيز على إعالء الش���راكة الوطنية  احلقيقية 
ف���ي كل بل���د باالتف���اق عل���ى عقد اجتماع���ي  جديد 
يفت���ح األبواب لري���اح احلرية والعدال���ة االجتماعية 
واملواطنة املتساوية والدميقراطية واملواطنة ويرسخ 
قي���م التس���امح واحلوار واالعت���راف باألخر واحترام 
معتقدات���ه وثقافت���ه وخيارات���ه. وس���اعتها س���تخمد 
نيران احلروب والعنف واإلرهاب وسينجو العالم من 
أهوال حرب عاملية ثالثة وس���ينتهي اخلوف وتستعاد 
الثق���ة بني الناس في كل بلد والتفاهم بني الش���عوب 

ليعم السالم واحملبة والتسامح .

تريليون دوالر ثروة 
العرب في بنوك 

الغرب تكفي 
لتشغيل 80مليون 
عاطل و حل  كافة 

األزمات 

تقرير
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االنعدام المادي للقرار اإلداري 

 في البداية البد من القول أن صورة االنعدام املادي للقرار هي 
قرارًا  يصدر  ثم  مشروع  غير  أو  مشروع  إداري  قرار  يصدر  أن 
بسحبه أو بإلغائه من السلطة التي متلك ذلك سواء أكانت تلك 
اجلهة إدارية أو قضائية فحينئذ يصبح القرار املسحوب أو امللغي 
أو احملكوم بإلغائه معدومًا ويعامل قانونًا على هذا األساس وهنا 
املادي هما  واالعتداء  االنعدام  فكرة  أن  إلى  اإلشارة  البد من 
أما  ذاته  في  بالقرار  تتعلق  األولى  فالفكرة  متالزمتان  فكرتان 

الفكرة الثانية فهي تتعلق بأعمال التنفيذ التالية. عبد الرحمن حمود المخالفي*

مقال
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العيب  أن يصيب  العمل  امل��ادي في  وم��ن ص��ور االع��ت��داء 
القرار  ه��ذا  إل��ى  مستندًا  التنفيذ  ويأتي  ذات��ه  في  القرار 

املعدوم.
املعدوم تكون في هذه  القرار اإلداري  وإذا نفذت اإلدارة 
ماديًا يدخل ضمن اختصاص  اعتداء  ارتكبت  احلالة قد 
القضاء العادي ويحق لهذا القضاء أن ينظر في مشروعية 
من  ول��ي��س  واض���ح  فالعيب  املنعدمة  اإلداري����ة  ال��ق��رارات 
الصعب اكتشافه وعلى ذلك فاحلالتان متيزان بني مفهوم 
النافذ  اإلداري  القرار  في  مجاله  ينحصر  الذي  االنعدام 
التخاذ  اإلدارة  تنتقل  حينما  فيقع  امل��ادي  االعتداء  بينما 

تدابير التنفيذ في حالة االنعدام.
تنفيذ  في  اإلدارة  تشرع  أن  الصورة  هذه  تطبيقات  ومن 
القضاء  ألغاه  أن  تنفيذ قرار سبق  أو في  لم يصدر  قرار 
أساس  إل��ى  مستند  غير  امل��ادي  التنفيذ  فيصبح  اإلداري 
املادي  »االعتداء  تسمية  احلالة  هذه  على  ويطلق  قانوني 
النعدام األساس القانوني« والقرار املعدوم حكمه في ذلك 
األحكام املعدومة ليس من شأنه أن يرتب أي أثر قانوني 
ويعد مجرد  القانونية  مراكزهم  في  يؤثر  أو  األف��راد  قبل 
واقعة مادية ال يلزم الطعن فيه أمام اجلهة املختصة قانونًا 
للحكم بتقدير انعدامه وإمنا يكفي إنكاره عند التمسك به 
وعدم االعتداد به كما أنه ال ميكن أن يتحول قرار سليم 
دون  بشأنه  الدعوى  رفع  يجوز  ثم  ومن  الزمن  طال  مهما 
التقيد مبدى زمن معني ولإلدارة أن تصحح الوضع بالنسبة 
للقرار املعدوم في أي وقت ،متى تنبهت إلى وجوده وذلك 
آثار قانونية  املنعدمة ال تنشئ أي  القرارات اإلداري��ة  ألن 
على  جزائية  أو  مادية  مسئولية  أي��ة  يترتب  فال  وبالتالي 
التميز  األفراد عند امتناعهم عن تنفيذها وهنا البد من 
اإلداري   القضاء  اختصاص  إما  عنهما  ينتج  حالتني  بني 

وإما اختصاص القضاء العادي.
احلالة األولى- القرارات اإلدارية املنعدمة قبل التنفيذ:

املنعدمة  ال��ق��رارات  من  النوع  ه��ذا  في  الطعن  يستهدف 
إعالن انعدامها فقط وبالتالي عدم ترتيب أي مفعول لها 

وينبغي التمييز في هذه احلالة بني وضعني مختلفني:
فيما إذا كانت القرارات اإلدارية صادرة عن هيئة إدارية 
فيعلن القضاء اإلداري أنها غير ذات مفعول وليس بحاجة 

إللغائها.
فيما إذا كانت القرارات اإلدارية املنعدمة صادرة عن هيئة 

إدارية، فينبغي إلغائها من القضاء اإلداري.
احلالة الثانية- القرارات املنعدمة بعد التنفيذ:

هذه  في  تكون  املنعدم  اإلداري  القرار  اإلدارة  نفذت  إذا 
احلالة قد ارتكبت اعتداءًا ماديًا يدخل ضمن اختصاص 
القضاء العادي ويحق لهذا القضاء أن ينظر في مشروعية 

القرارات املنعدمة.
وتطبيقًا للحالتني املشار إليهما آنفًا أصدر رئيس مجلس 

رقم  ب��امل��ذك��رة  املالية  وزي���ر  األخ  إل��ى  توجيهاته  ال����وزراء 
تضمنت  وقد  2006/11/5م  وتاريخ  ))رو/4405/26(( 

تلك التوجيهات ما نصه:
قبلكم  م��ن  ال��ص��ادرة  التعيني  ق���رارات  إي��ق��اف جميع  »يتم 
ملخالفتها املادة )30( من القانون رقم 19 لسنة 1991م 
التنفيذية..  بشأن اخلدمة املدنية واملادة )39(من الئحته 
وال يجوز لكم إصدار قرارات بالتعيني في وظائف مشغولة 
بقرارات صادرة من قبلنا إال مبوافقتنا ويعتبر عدم االلتزام 
بذلك اعتداء على قرارات صادرة من السلطة العليا وفقًا 
2001/12/3م  وتاريخ  ))رو/363/26((  رقم  لتعاميمنا 

ورقم ))رو/422/26(( وتاريخ 2005/1/18م وشكرًا«
ال��وزراء  وم��ن خ��الل ذل��ك يتضح أن األخ/ رئيس مجلس 
بتلك التوجيهات أعلن انعدام القرارات الصادرة من وزير 
الثانية اعتبرت  املالية تطبيقًا للحالة األولى وفي احلالة 
التوجيهات أن تنفيذ اإلدارة للقرارات املنعدمة هو اعتداء 
مادي يدخل ضمن اختصاص القضاء العادي قد ارتكبت 
العادي  القضاء  اختصاص  ضمن  يدخل  م��ادي  اع��ت��داء 
الذي يحق له أن ينظر في مشروعية هذا القرار املنعدم 
اختصاص  عنه  ينتج  فإنه  امل��ادي  االع��ت��داء  ومتى حتقق 
بسببه  التي حتدث  املنازعات  في  للنظر  العادية  احملاكم 
وبالطبع  املدني  القانون  الواردة في  وذلك وفقًا لألحكام 
يدخل آنئذ ضمن صالحياتها تقرير عدم مشروعية القرار 
اإلداري ولها أن تتخذ قرارات آمرة فورية بوقف التنفيذ 
أن  كما  االعتداء  شكلت  التي  املادية  األعمال  توقيف  أو 
التي سببها  األض��رار  أن حتكم مبجموع  النتيجة  في  لها 
ال��ذي  امل��وظ��ف  أن تالحق  بعد  فيما  ول����إلدارة  االع��ت��داء 
تقام  ال  إذ  املسئولية  وحتمله  امل��ادي  االعتداء  كان سبب 
الدعوى في مثل هذه احلاالت إال على السلطة اإلدارية 
ألن املوظف يعمل حلسابها كما أن حق القضاء اإلداري 
في التصدي لتقرير مشروعية القرارات اإلدارية املعدومة 
ليس  أحكام  من  عليها  انطوى  مبا  أمامه  التمسك  عند 
مقصورًا فقط على القرارات التي يختص قانونًا بالفصل 
اختصاصه  ع��ن  تخرج  التي  تلك  إل��ى  يتعداها  ب��ل  فيها 
استعمال  في  مادية  عقبة  مجرد  باعتبارها  أثرها  ويزيل 
ذوي الشأن ملراكزهم القانونية واحملاكم تطبق فيما يتعلق 
باملسئولية أي مسئولية اإلدارة القواعد املدنية وهذا يتفق 
مع جتريد القرار املعدوم من صفته اإلدارية ليصبح عماًل 
في  اإلدارة  مسئولية  وتكون  مصدره  من  شخصيًا  ماديًا 

هذه احلالة على أساس مسئولية املتبوع من عمل التابع.
أن يصحح  لرئيس اجل��ه��ة   ف��إن��ه يحق  ال��ق��ول  وخ��الص��ة 
الوضع بالنسبة للقرار املعدوم في أي وقت متى تنبه إلى 

وجوده .
                                                                                  
* املستشار القانوني لوزير املالية

إذا نفذت اإلدارة 
القرار اإلداري 

المعدوم تكون 
في هذه الحالة 

قد ارتكبت 
اعتداء ماديًا 
يدخل ضمن 

اختصاص 
القضاء العادي 

ويحق لهذا 
القضاء أن ينظر 
في مشروعية 
القرارات اإلدارية 

المنعدمة

❞

❞

مقال
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مقال

في الكثير من الدول املتطورة يعتبر املتهرب من دفع الضرائب 
خيانة وطنية يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات الرادعة، 

وهي مقياس للمواطنة الصادقة احلقيقية.
العام املاضي أوضحت مصادر في القطاع املالي أن رئيس  في 
اجلمهورية احلالي وجه احلكومة االنتقالية البدء الفوري في 
البضائع  املبيعات والقيمة املضافة على  تطبيق قانون ضريبة 
املنافذ اجلمركية. والقانون سوف يطبق  املستوردة وذلك في 
 ]200[ ع��ن  السنوية  مبيعاتهم  تقل  ال��ذي��ن  املستوردين  على 
منها   10% وبنسبة  استيرادها  حجم  ك��ان  مهما  ري��ال  مليون 
%5 ضريبة مبيعات و%5 القيمة املضافة مبوجب ما تقدم به 

القطاع اخلاص في فترة سابقة. د/ علي الفقيه

التهرب الضريبي
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املبالغ  بتحصيل  مصلحة  قيام  على  التشديد 
املضافة  القيمة  وضريبة  التجار  لدى  املتأخرة 
خالل الفترة املاضية وبكل الوسائل القانونية. 
ع��ائ��دات  أن حت��ق��ق  أف����ادت  ال��ت��وق��ع��ات حينها 
الضرائب بحوالي ]507.6[ بليون ريال بنسبة 
زيادة على العام 2012م تصل إلى ]24.9 %[. 
 ]100[ على  احل��ك��وم��ة  حتصل  أن  ت��رج��ح  كما 
زي��ادة  بنسبة  اجل��م��ارك  م��ن قطاع  ري��ال  بليون 

.% 4.9
املعفاة  السلع  أن  أوضحت  الضرائب  مصلحة 
والدقيق  القمح  تشمل  املبيعات  ضريبة  م��ن 
والرز واألدوية والذهب اخلام واألمتعة اخلاصة 
باملسافرين القادمني من اخلارج والنقود الورقية 
واملعدنية املتداولة، وفي خبر قالت احلكومة أن 
معدل  تستهدف  املتوقعة  الضريبية  اإلي��رادات 
عامي   % و10  2014م  ع���ام   %  14.6 من��و 
الضريبية  لإليرادات  بالنسبة  و2016   2015
بالنسبة   %  5 وم��ع��دل من��و س��ن��وي  امل��رك��زي��ة 

للمحلية.
كتنفيذ إجراءات أبرزها التطبيق الكامل لقانون 
الضريبة العامة على املبيعات والعمل على توسيع 
القاعدة الضريبية وفقًا للقوانني الضريبية من 
خالل تطوير آلية العمل في املصالح اإليرادية 
أي الضرائب واجلمارك وحتسني آلية التحصيل 
واتخاذ  واملتابعة  الرقابة  عملية  وتفعيل  وكفاءة 
اإلجراءات الفاعلة للحد من التهريب والتهرب 
املؤسسات.  مع  بالتعاون  والضريبي  اجلمركي 
وكان هناك تأكيد لوقف اإلعفاءات الضريبية 
التدابير  وض��ع  م��ع  القانونية  غير  واجلمركية 
والضوابط للمواد املعفية لضمان عدم تسريبها 
لغير األغراض املخصصة لها فضاًل عن تطوير 
قاعدة بيانات املكلفني وإعادة النظر في القيمة 
احلقيقية  القيمة  لتعكس  للواردات  اجلمركية 
وتسوية  التراكمات  وإن��ه��اء  وسلعة  منتج  لكل 
املوارد احمللية  وتنمية  املكلفني  املديونيات على 
والسلع  ال��رس��وم  ع��ائ��دات  أي  الضريبية  غير 

واخلدمات احلكومية.
رئيس مصلحة الضرائب األستاذ أحمد أحمد 
بتاريخ  الثورة  مع جريدة  له  مقابلة  وفي  غالب 

التي  اإلع��ف��اءات  أن  إلى  أش��ار  2013/2/16م 
منحت خالل السنوات املاضية معظمها ملشاريع 
موارد  الدولة  أفقد خزينة  ال��ذي  األم��ر  وهمية 
كبيرة. وأن حزمة التشريعات التي مت إقرارها 
قانون  م��ن  اإلع��ف��اءات  نقلت  عامني  نحو  قبل 
واجل��م��ارك  ال��ض��رائ��ب  ق��وان��ني  إل��ى  االستثمار 
بحيث تقتصر اإلعفاءات على املشاريع املنفذة 
ع��ل��ى أرض ال����واق����ع. وف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ت��ه��رب 
ال��ص��ارم  االل��ت��زام  أهمية  على  أك��د  الضريبي 
بتنفيذ كل القوانني سواء كانت قوانني مالية أو 
ضريبية أو أخرى العمل على مكافحة التهريب 
والقضاء  التهريب  مكافحة  وبالذات  والتهرب 
على التدليس والغش اجلمركي ألن الكثير من 
القيم في اجلمارك والضرائب هي قيم ليست 
أحسن  في  تزيد  ال  متدنية  قيم  وإمن��ا  حقيقية 
األح��وال ما بني 20 و30 %. وتطبيق ضريبة 
املبيعات هو إحدى الوسائل التي سوف تقضي 

على التهرب أي احلد من التهرب والتهريب.
عائدات  أن  إلى  أش��ارت  متداولة  تقديرات  في 
مصلحة الضرائب في املوازنة العامة ال تسهم 
إال ما بني 5 إلى 7 % ونسبة التهرب الضريبي 
تفوق 75 % من إجمالي اإليرادات الضريبية.

ق��ب��ل س��ن��وات ك���ان رئ��ي��س مصلحة ال��ض��رائ��ب 
يصرح في أكثر من مكان أن الضريبة احملصلة 
هي 20 % فقط مبعنى أن 80 % ضائعة بسبب 
عدم وجود قوة قاهرة للتنفيذ. ظهور ما يسمى 
جتار الطفرة ]مليارديرات الفجأة[ على حساب 
الضريبة الغير محصلة التي تذهب إلى جيوب 

التجار وبعض املوظفني القائمني عليها.

هامش:

املصدر العدد )515( 2012/12/25.- 1
أخبار اليوم االقتصادي العدد )1( - 2

.2013/2/10
احلياة العدد )18210( 2013/2/11.- 3
الناس العدد )628( 2012/12/31.- 4
الثورة العدد )17621( 2013/2/16.- 5
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مقال

د. نعمان عبد الله غالب
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الصكوك و التنمية 
بدأت بواكير اإلسهامات األكادميية املتخصصة من الفقهاء والباحثني 
واملؤلفني ومن املهتمني بالكتابة وغيرهم حول الصكوك في أوائل العقد 
العشرين.وتسهم الصكوك والسندات األخرى بغض  القرن  األخير من 
التحتية  البنية  مشاريع  متويل  في  فعالة  بصورة  التسمية  عن  النظر 
إلى  ماسة  في حاجة  فهي  وعليه  احلديدية،  والسكك  وم��اء  كهرباء  من 
دراسات اجلدوى والتقييم والتصنيف وصياغة العقود مبا يحقق مصلحة 
مربحة  استثمار  نتائج  حتقيق  أن  ك��ون  معا،  واملتمول  املمول  الطرفني 
ويبني  غيرها  إلص��دار  املصداقية  يعطي  والسندات  الصكوك  حلاملي 
االقتصادي  األم��ن  في حتقيق  ثم  وم��ن  لها  املصدقة  اجلهات  في  الثقة 
والتعاون  االلتقاء  نحو  الصغيرة  األم���وال  رؤوس  ويشجع  واالجتماعي 

لبناء االقتصادات النامية بقوة.  د. نعمان عبد الله غالب

مقال
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السندات  مثل  مثلها  متويلية  آل��ي��ة  وال��ص��ك��وك 
مالية(  )أوراق  متويلية  أدوات  فجميعها  األخ��رى 
تتجه نحو الشراكة احلقيقية بني عوامل اإلنتاج 
في متويل التنمية بصيغ املضاربة واملشاركة مهما 
اختلفت االجتهادات عن تسميتها وأنواعها التي 

تصل إلى أربعة عشر نوعا نوجزها كما يلي:
1 - صكوك اإلجارة: وتتعلق باألعيان واألصول 
املؤجرة، وحتمل قيما متساوية، ويصدرها مالك 
هو  املعاملة  ومقصود  وكيله.  أو  امل��ؤج��رة  العني 
ليصبح  الصكوك  طريق  عن  امل��ؤج��رة  العني  بيع 
املستفيدون  وكذلك  األص��ل  مالك  هم  حاملوها 
ب��ق��در أنصبة ال��ص��ك��وك التي  ت��أج��ي��ره،  م��ن ري��ع 
املؤجر.وفي حالة  األص��ل  واح��د في  كل  يحملها 
بيع الصك فإن قيمة الصك تتوقف على عوامل 

سوقية كثيرة منها ما يلي:
• قوى العرض والطلب: فإذا كان الطلب على 
الزيادة  معدل  عن  أكبر  الصك  موضوع  اخلدمة 
ف��ي عرضها، ف��إن ذل��ك ي��ؤدي إل��ى ارت��ف��اع قيمة 

الصك  في السوق، والعكس بالعكس.
• عمر اخل��دم��ة: ف��إذا ك��ان معدل ال��زي��ادة في 
قيمة اخلدمة أكثر عن معدل النقص في القيمة 
م��ن ج���راء ان��ق��ض��اء ج���زء م��ن ع��م��ر األص���ل ف��إن 
باقي  باعتبار  قيمة اخلدمة  ترتفع  أن  املتوقع  من 

املؤثرات ثابتة.
• كفاءة أداء األصل :  تؤثر على قيمة الصك 
)من  أعلى  الكفاءة  كانت  ف��إذا  السوقي،  وسعره 
القرب من  و  وامل��اء  كالكهرباء  خدمات مصاحبة 
أو خط  الهاتف األرض��ي  توفر خط  أو  األس��واق 

اإلنترنت ...( والعكس صحيح.
امل���ن���اف���ع:- وال���ت���ي حت��م��ل قيما  ص��ك��وك   .2   
متساوية يصدرها املالك لعني موجودة، أو معيد 
االستئجار من الباطن برضا املالك، خالل فترة 
اإليجار، أو وكيلهما، وذلك بغرض متليك املنفعة 
–دون العني- حلاملي الصكوك من خالل تأجير 
اخلدمة لهم خالل فترة معينة هي فترة صالحية 

الصك. فيحق لهم ريع األصل. 
ومي��ك��ن مل��س��ت��أج��ر األص���ل خ���الل ف��ت��رة اإلي��ج��ار 
احمل����ددة إلع����ادة ال��ت��أج��ي��ر م��ن ال��ب��اط��ن حلاملي 
أو  ذل��ك.  املالك ال ميانع من  أن  الصكوك، طاملا 

في ملكية املنفعة لألصل املؤجر. 
• صكوك منافع األعيان املوعودة )املوصوفة في 
الذمة(.. وحتمل قيما متساوية يصدرها املالك أو 
املستأجر أو وكيلهما عن عني موصوفة في الذمة 

املنفعة  متليك  بغرض  وذل��ك  بإيجارها  م��وع��ودة 
لهم  اخلدمة  تأجير  من خالل  الصكوك  حلاملي 

خالل فترة صالحية الصك..
وحتمل  املتعهد:-  م��ن  اخل��دم��ات  صكوك   •
بيع  أو  بتوفير  متعهد  يصدرها  متساوية  قيما 
خ���دم���ات م��وص��وف��ة ف���ي ال���ذم���ة وي��ت��م ب��ي��ع تلك 
اخلدمات في شكل صكوك ليصبح حاملوها هم 
مالك تلك اخلدمات ويحصلون على عوائد بيعها 
في األس��واق. واملثال على ذلك هو توفير برامج 
تعليمية أو صحية في اجلامعات أو املستشفيات، 
البرامج  هذه  متويل  في  الصكوك  حملة  ويسهم 
من  لطالبيها  ج��اه��زة  ت��ك��ون  ح��ت��ى  ومتطلباتها 
طالب العلم أو املرضى، وتكون حصيلة بيع تلك 
البرامج للمستفيدين منها هو الريع العائد حلملة 

الصكوك.
قيما  امل��ت��اح��ة:- حتمل  اخل��دم��ات  صكوك   •
لديه  تتوفر  وكيل  أو  متعهد  يصدرها  متساوية 
حق  من  ويصبح  الصكوك  تباع حلاملي  خدمات 
مالكيها بيعها..بينما صكوك السلم:- وحتمل قيما 
وكيله  أو  السلم  منتجات  بائع  يصدرها  متساوية 
ويحصل بذلك على رأس مال السلم فتصبح سلعة 
السلم مملوكة حلاملي الصكوك.)قدم كامل قيمة 
وفقا  مستقبال  الستالمها  عليها  املتفق  السلعة 
امتيازات  على  واحصل  عليها  متفق  ملواصفات 
من املنتج( وهذا يسهم في توفير أسباب الرخاء 
مبا  السعر  وتخفيض  اإلنتاج  بزيادة  االقتصادي 
يحقق الربح للمشتري والبائع. وهنالك ما يسمى 
جهة  مع  املشتري  اتفاق  وهو  املتوازي  wبالسلم 
اتفاقية  في  عليه  املتفق  املنتج  بيعها  على  أخرى 

السلم األول. 
متساوية  قيما  صكوك االستصناع: وحتمل   •
منهما  أي  وكيل  أو  املتعهد  أو  الصانع  يصدرها 
قيمة  على  ويحصل  الذمة  في  موصوف  كمنتج 
ال��ص��ك��وك ث���م ي��ب��اش��ر ب��ت��ص��ن��ي��ع امل��ن��ت��ج بحسب 
املتفق  امل��دة  خ��الل  بتسليمها  ويقوم  املواصفات 
املنتج  مالك  هم  الصكوك  حاملو  عليها،ويصبح 
تشييد  ع��ل��ى  االس��ت��ص��ن��اع  املستصنع،)وينطبق 
توليد  والطائرات ومحطات  السفن  وبناء  املباني 
الطاقة الكهربائية ... وفقا ملواصفات محددة في 

العقد.
• ص��ك��وك امل���راب���ح���ة: حت��م��ل ق��ي��م��ا م��ت��س��اوي��ة 
يصدرها التاجر أو وكيله بغرض شراء سلعة ما ثم 
بيعها مبرابحة معلومة مثل معدات مطلوبة ضمن 
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عقد استصناع مثال فيتم شراء املعدات مرابحة 
ويكون حاملو الصكوك هم مالك املعدات وثمن 
حتمل  املشاركة:-  صكوك  باملرابحة..أما  بيعها 
بغرض  وكيله  أو  املتعهد  متساوية يصدرها  قيما 
متويل مشروع أو مشاريع يكون حاملو الصكوك 
هم أصحاب تلك املشاريع وهي مشابهة لشركات 
املساهمة وقد يختلف عنها إذا مت تفويض مصدر 
حتويلها  يتم  ال��ت��ي  امل��ش��اري��ع  باختيار  الصكوك 

وإنشائها..
متساوية  قيما  حتمل  امل��ض��ارب��ة:-  ص��ك��وك   •
يصدرها املتعهد بتقدمي التنظيم وإدارة املشروع 
أو مجموعة  املشروع  املقترح بغرض متويل ذلك 
من املشروعات املفصلة أو املفوض له فيها بالعمل 
ومبوجبه يكون حاملو الصكوك هم أصحاب رأس 
بينهم وبني  املشروع مشاركة  ويبقى  املشروع  مال 
ويتحملون  الربح  من  عليها  متفق  بنسبة  املنظم 

اخلسائر املتوقعة في رأس املال..
متساوية  قيما  حتمل  امل���زارع���ة:-  ص��ك��وك   •
متويل  بغرض  الزراعية  األرض  مالك  يصدرها 
تكاليف الزراعية مبوجب عقد املزارعة ويتشارك 
بحسب  املنتجة  احملاصيل  ف��ي  الصكوك  حملة 

االتفاق املنصوص عليه في العقد..
• صكوك املساقاة:- هذه صكوك حتمل قيما 
التعاقد  محل  األشجار  مالك  يصدرها  متساوية 
من أجل متويل السقاية والرعاية ويتشارك حملة 
عقد  مبوجب  املنتجة  احملاصيل  ف��ي  الصكوك 

املساقات.
• صكوك املشاركة في الوكالة االستثمارية: 
استثماري  وكيل  يصدرها  متساوية  قيما  حتمل 
ومت��ث��ل م��ش��اري��ع أو أن��ش��ط��ة ي��ت��م ت��ع��ي��ني ال��وك��ي��ل 
االستثمار  ب���إدارة  يقدم  كمضارب  االستثماري 
على  احلصول  مقابل  الصكوك  حملة  عن  نيابة 

نسبة من الربح..
متساوية  قيما  امل��غ��ارس��ة:-حت��م��ل  ص��ك��وك   •
لتمويل  التعاقد  محل  األرض  م��ال��ك  يصدرها 
تكاليف الغرس مبوجب عقد املغارسة ويتشارك 
التي مت غرسها  األش��ج��ار  ف��ي   الصكوك  حملة 

وفي األرض التي مت الغرس عليها وفقا للعقد.
• ص���ك���وك أع����ي����ان وخ����دم����ات ال��ت��م��ل��ي��ك 
امل��ت��ن��اق��ص: حت��م��ل ق��ي��م��ا م��ت��س��اوي��ة ي��ص��دره��ا 
مشروع  لتمويل  التعاقد  محل  الفكرة  صاحب 
مب��وج��ب ع��ق��د اإلن���ش���اء وي��ن��ت��ه��ي األم���ر بتمليك 
األع��ي��ان أو اخل��دم��ات إل��ى أص��ح��اب ال��ف��ك��رة، أو 

الشركاء املؤسسني بعد فترة زمنية محددة، يكون 
أو  بالعمل  املشروع  في  شركاء  الفكرة  أصحاب 
برأس املال أو باالثنني معا،أي أن يكون الشريك 
شريكا  أو  األج��ر.  عمله  مبوجب  يستحق  عامال 
امل��ش��روع حلملة  قيمة  س���داد  ف��ي  وي��ب��دأ  بالعمل 
تقلل  بطريقة  ال��رب��ح  ف��ي  نصيبه  م��ن  الصكوك 
من نسب حملة الصكوك وجتعله شريكا متزايد 

النصيب كلما متكن من السداد من نصيبه.
 وبهذه الطريقة تتناقص نصيب حملة الصكوك 
ينتهي  ح��ت��ى  ال��ع��ام��ل  ال��ش��ري��ك  وي��ت��زاي��د نصيب 
لوحدها  العني  أو  وخدمته  العني  بتمليك  األم��ر 
أو اخل��دم��ة ل��وح��ده��ا ل��ص��ال��ح ال��ش��رك��اء. وه��ذه 
املتناقصة  واملشاركة  املضاربة  بني  جتمع  صيغة 
أو املنتهية بالتمليك. وجتمع بني صكوك التأجير 
ويعتمد  اخل��دم��ات،  أو  لألعيان  الفترة  م��ح��ددة 
كانت  مهما  السندات  وكذلك  الصكوك  إص��دار 
والتي  املعتمدة  اجلدوى  دراسات  على  مسمياتها 
سداد  وفترة  املتوقعة  والعوائد  التكاليف  توضح 
جهات  من  وتصنيفها  وتقييمها  األص��ل،  تكاليف 
إلى غيرها  باإلضافة  املعنية  والتصنيف  التقييم 
م���ن امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي ي��ش��ك��ل ت��واف��ره��ا ش���روط 
املختصة  اجلهات  من  إص��داره��ا  على  التصديق 
وب��ي��وت  ب��ن��وك  اإلص�����دار  إدارة  بتنظيم  وت��ق��وم 
التأجير  متاثل  أنها  جند  هنا  واخل��ب��رة،  التمويل 
التمويلي بكل أبعادة، وبالتالي ينبغي علينا وضع 
محمودة  الغير  واملخاطر  التخوفات  من  الكثير 

حول هذه الصكوك منها على سبيل املثال :-
• الصك ليس سيادي )ال يعود ملكيتها للدولة( 
فما هي القوانني والتشريعات الضابطة لذلك؟.
الرسوم  جميع  من  معفية  الصكوك  كذلك:هذه 
اخلزينة  ستجني  ف��م��اذا  والضريبية،  اجلمركية 

العامة من تلك اإلصدارات؟. نهيك أن:-
الالزمة  النسبة  كم  حت��دد  لم  الصكوك  ه��ذه   •
وبالتالي  عليها  لالستحواذ  األجنبي  للمستثمر 
ي��ح��ق ل��ه(امل��س��ت��ث��م��ر( ش���راء اك��ب��ر ق���در مم��ك��ن من 
مديونيات الشركات العامة وبالتالي التدخل في 
األمن القومي للبلد من جانب، ومن جانب آخر ال 

توفر أي ضمانات  حلماية املال العام.
من هنا ومما مت الوقوف علية من مراجع مختلفة 
مرتبطة  تكون  أن  ب��د  ف��ال  الصكوك  ه��ذه  ح��ول 

مبشروع يدر ربحًا 

املراجع: أبحاث متعددة.



المالية - العـدد ) 152(  مايو 2014 م  22

االنسان .. 
بين تنازع البيئة 

واالقتصاد

تشقى  وجدتها  البقاع  إلى  نظرت  )وإذ 
كما يشقى الرجال وتسعد(

فهي تشقى بشقاوة اإلنسان إذا هو تغافل 
 .. الطيبة  االرض  هذه  حق  وجتاهل 
املعطاءة ، او تسعد بسعادته إدا اعطاها 
حقها من اإلصالح ، وكرمها ، فهو الصانع 
والزارع ، واملسخر األول ألدوات الطبيعة 
املظلم  الكهف  من  خروجه  يوم  من 
النار املوقدة ..، حتى وصلت به  وإشعال 
 . الكمال  مراتب  أعلى  إلى  العصر  علوم 
مع  االرض  بيئة  تتلوث  باملقابل  ولكن 
تقدم تقنيه العلوم ، فكلما تقدمت علوم 
مزعجات  صاحبتها  بخطوة  االرض 
 .!! أربع  بخطوات  التلوثيه  اإلنسان 

واملعركة التزال مستمرة .. عبد القادر الشيباني

مقال
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))امليت  الكوكب  ه��دا  بيئة  استشهد  م��اذا  إذن   •
احلي(( في العقود القادمة من هذا القرن ؟

ال��واح��د  ال��ق��رن  يشهد  ان  الوحيد  امل��ؤم��ل  ك��ان   ���
اق��ت��ص��ادي��ًا  إن��ف��راج��ًا بيئيا وازده������ارًا  وال��ع��ش��رون 
بعدما ساءت احوال معظم النظم البيئية لألرض 

وللموارد الطبيعية ونضوب املياه ..
وكان من اهم بنود جدول االعمال لألمم املتحدة 

ملستقبل البشرية .
الدولي  ال��دول��ي  ال��ت��ع��اون  اعتماد  على  التأكيد   •
ال��دول  ف��ي  الشاملة  بالتنمية  للتعجيل  كوسيله 

النامية
• مكافحة الفقر

• حماية صحة األنسان .
• املشهود في واقعنا الراهن ان عدداٌ من املناطق 
الواقعة في املرتفعات والنجود والهضاب والوديان 
والسهول والساحلية تأثرت خالل العقود املاضية 
باجلفاف والتصحر ، وقلة االمطار وإهمال االنسان 

بسبب  هجرته ونزوحه للمدن .
ارت��ف��اع درج��ات احل��رارة  تأثير  كما لوحظ أخ��ي��رًا 
من  تعاني  التي  بالبلدان  االقتصادي  النمو  على 
األرض  درجات حرارة  ارتفاع  تزايد  بسبب  الفقر 
مما يخفض من الناجت الزراعي ، فماذا يحمل الغد 

من مفاجآت.
رب��ع سكان  ح��وال��ي  أن  عاملي  تقرير  آخ��ر  مبوجب 
نقص  من  القادمة  السنوات  في  سيعانون  العالم 

مزمن املوارد املائية ..
وقد تصل األزمة إلى البلدان النهرية ، كما يقدر 
التقرير إن أكثر من بليون ونصف إنسان يعتمدون 
املياه  من  حاجاتهم  لتلبية  اجلوفية  املصادر  على 

العذبة .
باملقابل هناك 25 ألف إنسان ميوتون  كل يوم في 

عالم األرض نتيجة املياه امللوثة .
املياه  من  العالم محرومون  ثلث سكان  من  اكثر   •

النظيفة .
باملفتوح .. إن املياه النظيفة ستمثل في املستقبل 
من  ع��دي��دة  مناطق  ف��ي  للتنمية  الرئيسي  العائق 

العالم.
فما بالكم ببالدنا اليمن التي تعاني أكثر من اجلفاف 
ذل��ك  حسب  زد على   . االح���واض  مياه  وتناقص 
دراس��ات علميه ان ما يقارب من 40 % من املياه 
يستغرقها اشجار القات .. وهذه كارثة ، وشجرة 
القات تتوسع مساحات زراعتها بشكل مخيف على 

حساب أشجار املواد الغذائية . والفاكهة .

فكيف للتنمية االقتصادية ان تنمو وتزدهر؟؟
االقتصاد والبيئة العربية

أحد اخلبراء في عالم االقتصاد والبيئة هو الكاتب 
واالك��ادمي��ي امل��ع��روف ال��دك��ت��ور/ محمد دي��اب من 
إلى  أو  السعادة  إل��ى  عاملنا  مستقبل  في  املهتمني 

الشقاء . ومن جملة أبحاثه االقتصادية والبيئية 
يقول :  " ثمة معطيات متزايدة عن تقلص مساحات 
الغابات خصوصًا تلك التي تشكل ما ميكن تسميته 
)رئة الكوكب( فتآكل التربة والتصحر على حساب 
وموت  مكان  كل  في  وامل��راع��ي   ، الزراعية  األرض 
البيئات  على  القضاء  مبعنى  والبحيرات  األن��ه��ار 
ال��ق��ض��اء على  احل��ي��ة ، وم��ا يترتب على ذل��ك م��ن 
اجلوفية  املياه  وتلويث   . فيها  السمكية  ال��ث��روات 
والطيور  احل��ي��وان��ات  ان���واع  م��ن  الكثير  واخ��ت��ف��اء 

والنباتات .
التي تشقى بسبب التصرفات  البقاع  فهذه هي   •
واالق��ت��ص��اد  البيئة  ب��ني  ال��ن��زاع  فهل   .. اخل��اط��ئ��ة 

سينتهي يومًا الى املصاحلة ؟!
• لكن النزاع في ظل االوضاع السياسية واألمنية 
في  معاركها  الت��زال  التي  األنظمة  في  والتغيرات 
 .. قريبة  مصاحلة  ال��ى  يفضي  ل��ن  مستمر  ن���زال 
ي���رون ف��ي التقدم احل��اص��ل في  إن االق��ت��ص��ادي��ني 
االقتصاد مؤشرات االزدهار االقتصادي والرفاهية 
االجتماعية . في حني البيئيني قلقون اشد القلق 
من عواقب هذا االزدهار وتلك الرفاهية . ألن ذلك 
ث��روات األرض وإحلاق  يتم على حساب استنزاف 
االضرار دون توقف ، فمتى ستتحقق املصاحلة ؟!

للطبيعة تأثيرها وثأرها 
مما  اك��ث��ر  لنفسها  الطبيعة  ت��ث��أر  أن  ببعيد  ل��ي��س 
مضى من الزمن في مستقبل عالم كوكب األرض 
. بدًء من هذا القرن الواحد والعشرين، مع نهاية 
القرن العشرين �� حتديدًا �� عام 1992م كان هذا 
العالم  شهد  فقد   . الطبيعية  الكوارث  عام  العام 
والفيضانات  ال��زالزل  العام مجموعة من  في ذلك 
واألعاصير التي دمرت الكثير من مناطق املعمورة 

وأحدثت خسائر بشرية واقتصادية ضخمه :
قد  كان  البيئة  علماء  أحد  زكي  رم��زي   / الدكتور 
صرح قبل سنوات أن الطبيعة تئن مبا فعله ويفعله 
مل��وارده��ا ؟  وت��ل��وث واس��ت��ن��زاف  م��ن تدمير  البشر 
ولذا فهي تتأثر وتثأر لنفسها مبا نفعله من كوارث 
طبيعية واقتصادية كأنها تدق ناقوس اخلطر، من 

أجل ضرورة إعادة التوازن البيئي البشري معها .

معطيات 
متزايدة 

تؤكد تقلص 
مساحات 
الغابات 

خصوصًا تلك 
التي تشكل 

ما يمكن 
تسميته )رئة 

الكوكب( 
وزيادة تآكل 

التربة والتصحر 
على حساب 
األرض الزراعية

❞

❞
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• وهنا بحق يجب أن نتساءل .. من الذي يواصل 
كوكبنا  في  احلياة  بنوعية  ويضر  ؟  البيئة  تدمير 

األرضي ؟
وم���ن ال���ذي اس��ت��ن��زف وي��س��ت��ن��زف م����وارد الطبيعة 
ويستنزف  واجل��و  والبحر  البر  في  هواءها  ويلوث 

مياهها وتربتها ؟
يتكاثرون  ال��ذي��ن  الثالث  العالم  سكان  ه��م  ه��ل   •
املعمورة  مناطق  ف��ي  غيرهم  م��ن  اك��ب��ر  مب��ع��دالت 

األخرى ؟
إن االنسان هو االنسان اينما كان في الشرق او في 

الغرب ) االنسان يبني .. االنسان يهدم !!(
العامل  هي  الطبيعة  كانت  البعيد  املاضي  في   •

االساسي في تلوث الهواء وفي تنقيته .
فقد  احلديثة  العلوم  وتقدم  التقنية  في عصر  أما 

اختل التوازن .
• واذا أتينا للواقع .. فإن املسئول األول عن ذلك 
له  كانت  ال��ذي  الرأسمالي  اإلن��ت��اج  من��ط  ه��و  كله 
السوق  معايير  حكمته  ال��ذي  العالم  في  السيادة 

واألنانية والربحية الضيقة .
• وإن العالم الثالث كان ضحية هذا النمط .

زكي   رم��زي   / الدكتور  عند  األخير  في  والنتيجة 
فيما  للبشرية  بوجهها  عبست  التي  الطبيعة  ))أن 
النمو  من  لنفسها  تثأر  تكن  لم  االن  وحتى  مضى 
السكاني املفرط ، بل كانت في احلقيقة تصرخ من 
للنمو حان اآلن موعد جتاوزه والبحث  وطأة منط 

عن منط إنساني جديد .
وعندئذ سنجد ان العصر الذهبي للبشرية ال يقع 

خلف ظهرها بل يكمن في األفق أمام عينيها .
• صحيح أن الثورتني الصناعية والتقنية ساهمتا 

املادية في إحداث منو مهم  املستويات  ف��ي 
البشرية  للمجتمعات 
احل��������دي��������ث��������ة؛ 
كانتا  ولكنهما 
ف����ي ال���وق���ت 
ن������ف������س������ه 
م����ص����درًا 
ألخطار 
داهمت 
لبيئة  ا

حمليطة  ا

دون احتساب .
/ جمال  الدكتور  االقتصادي  العالم  يضع  وهنا   •

الدين موسى تساؤالت معلقه .
حيث يرى التالي :

ت��ن��ق��س��م م���واق���ف ال��ب��اح��ث��ني االق��ت��ص��ادي��ني 
والبيئيني بشأن ادوات السياسة البيئية إلى 

ثالثة أقسام رئيسية 
• القسم األول : يرى أن آليات السوق تستطيع 
املشاكل  تفاقم  دون  حت��ول  أن  بسيط  تطوير  بعد 
البيئية . وأن حتافظ على كفاءة االقتصاد ومرونته 

.
اف��ض��ل  ال��ث��ان��ي : أن  ال��ق��س��م  ي����رى  ب��ي��ن��م��ا   •
 : ه��ي   ، وحتسينها  البيئة  حل��م��اي��ة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
استراتيجية التنظيم املباشر. التي تتمثل في قيام 
الدولة بفرض قوانني ولوائح حتدد معايير إلزامية 
يجب إن ال تتعداها إص��دارات التلوث . أو األذى 

البيئي ثمنًا . 
وخططهم  حساباتهم  في  الثمن  هذا  يدخلوا  وأن 
وب��ال��ت��ال��ي حتفزهم   . واالس��ت��ه��الك��ي��ة  اإلن��ت��اج��ي��ة 
الضريبة الى تخفيض االضرار البيئية ألدنى حد 

ممكن .
غ��ي��ر أن���ه ي��ن��ب��غ��ي أن ن��الح��ظ م��ن��ذ ال��ب��داي��ة . أن 
يتناولون  ال  مواقفهم  اختالف  على  االقتصاديني 
او  استئصالها  بهدف   ، البيئة  تهدد  التي  املشاكل 
منعها . ولكن بغرض التواصل الى )احلجم األمثل(

العمل على ضوء مخرجات  القسم األخير ..   •
املؤمترات التي توالت منذ ستينات القرن املاضي 
وعلى ضوء البحوث والدراسات الكافية ، على أن 
تزيد ميزانية مكافحة األذى البيئي والتلوثات التي 
فريق  يأتي  وق��د   .. واجل��و  والبحر  البر  على  أت��ت 
أخر أكثر حماسًا ليطالب بدعم التنظيم القانوني 
والالئحي حلماية البيئة .  وفي السنوات االولى من 
ميزانية  بشرط رصد  استجدت حلول  القرن  هذا 

كبيره للحد من تفاقم  املشكلة .
البيئة في جدول أعمال االمم املتحدة 

للقرن ال 21
اهتمت األمم املتحدة قبل عقد من الزمن بإعداد 

جدول أعمالها خلمسني سنه قادمه ��
�� وجود إطار للمشاركة العاملية في برامج وخطط 

التنمية املستدامة .
• ك��ذل��ك ي��ن��ب��غ��ي ت��ش��ج��ي��ع م��ش��ارك��ة ج��م��اه��ي��ري��ة، 
املجتمع  ينتظره  وم��ؤث��ر  فعال  دور  إل��ى  باإلضافة 

اليمن من 
اكثر دول 

العالم  معانا 
من الجفاف 

وتناقص مياه 
االحواض

❞

❞
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ال��دول��ي م��ن امل��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة ، وتلفت 
اإلمن��ائ��ي��ة  األه����داف  تنفيد  إل���ى  ال��ن��ظ��ر  املنظمة 
 .  21 للقرن  أعمالها  ال��واردة في ج��دول  والبيئية 
يتطلب تدفقًا سخيًا من املوارد املالية ، اجلديدة ، 
واإلضافية ، إلى البلدان الفقيرة والنامية لتغطية 
التكاليف اإلضافية . الناجمة عن االجراءات التي 
البيئية  املشاكل  ملعاجلة   ، اتخادها  عليها  يتعني 

العاملية ؛ مع التعجيل بالتنمية املستدامة .
ومن أهم بنود جدول األعمال البيئي لألمم 
امل��ت��ح��دة ف��ي ه��ذا ال��ق��رن املتخم ب��األح��داث 

املفجعة احمليرة 
كوسيله  الدولي  التعاون  اعتماد  على  التأكيد   .1

للتعجيل بالتنمية املستدامة في الدول النامية .
2. مكافحة الفقر .

3. حماية صحة اإلنسان وتعزيزها .
4. ادماج البيئة والتنمية في صنع القرار .

5. مكافحة أنشطة إزالة الغابات .
6. مكافحة التصحر واجلفاف .

7. حفظ التنوع اإلحيائي .
8. االدارة السليمة بيئيًا للتكنولوجيا احليوية .

مبا   . البحار  أن���واع  وك��ل   ، احمليطات  حماية   .9
واملناطق   . املغلقة  وشبه  املغلقة  البحار  دل��ك  في 

احلية  الطبيعية  م���وارده���ا  وح��م��اي��ة   ، الساحلية 
وتنميتها .

10. حماية نوعية املياه العذبة وتنمية مواردها .
11. حتقيق إدارة سليمة من وجهة النظر البيئية 

لكل انواع النفايات .
12. االعتراف بدور السكان األصليني ومجتمعاتهم 
، وتعزيز هذا الدور ، لضمان جناح برامج االصالح 

واالصحاح البيئي .
13. تعزيز دور املنظمات غير احلكومية .

والتكنولوجيا البد من  العلمية  14. دور األوساط 
دعمها وتسخير العلم والتكنولوجيا خلدمة اغراض 

التنمية املستدامة .
15. تأكيد دور اآلليات القانونية الدولية .

هل هناك تنبؤ مبا سيحدث في هذا 
القرن ؟؟

يرى البعض أن تلك مهمة صعبه ، بل شبه مستحيلة 
، بالرغم من وجود اسس علميه للتنبؤ ، ألن العالم 
في هذا القرن الواحد والعشرين من عمر حضارة 
البشر ، يتبدل في كل صباح ، وال يستطيع املراقب 
العلماء  مختبرات  من  يخرج  يحيط مبا  أن  املدقق 
ومعامل ومراكز التكنولوجيا ، في كل يوم تقريبًا .

كان المؤمل 
الوحيد 

ان يشهد 
القرن الواحد 
والعشرون 

إنفراجًا بيئيا 
وازدهارًا 
اقتصاديًا

❞

❞



المالية - العـدد ) 152(  مايو 2014 م  26

تشعبت  التي   ، العلوم  تطور  يستطيع مالحقة  وال 
وتعقدت وتداخلت ، ومع ذلك يحلو لبعض الكتاب 
من املشتغلني باملستقبليات أن يطلع علينا ، من حني 
آلخر برؤي للمستقبل القريب .. ال يزيد مداها عن 
ربع قرن ، فال احد يجرؤ على تخطي هدا الفاصل 

الزمني القصير .
ال��رؤى  ه��ذه  م��ن  لثمان  ملخص  يلي  وفيما 
كما ورد في أحد أبحاث االنسان والبيئة في 

القرن 21
 ، امل��ن��ظ��ور  املستقبل  ف��ي  امل���زارع���ون  سيحقق   .1
أرباحًا من الهواء أكثر مما حتققه لهم زراعة األرض 
.. فاملساحة احملدودة التي يزرعونها مبحصول ما 
، يجنون من ورائه ما قيمته مائة دوالر ميكنهم أن 
 ، الرياح  بطاقة  يعمل  كهربائيا  مولدًا  بها  يقيموا 
ينتج من الطاقة الكهربية ما ميكن بيعه ملرفق توزيع 

الكهرباء بألفي دوالر .
الطبيعية  ال���ك���وارث  وق���وع  اح��ت��م��االت  ت��زاي��د   .2
وجتفيف  ردم  ألع��م��ال  كنتيجة  ح��دت��ه��ا  وت��ف��اق��م 
األراضي الرطبة . أو املستنقعات في العالم ، إذ أن 
أنشطة التعمير ومشروعات التنمية ال تتوقف عن 
الزحف على هذه األراضي، وقد التهمت حتى األن 
على  تأتي  أن  واملتوقع   ، بالعالم  مساحتها  نصف 
نصف املتبقي منها حتى عام 2080م والثابت أن 
االراضي الرطبة  نظام بيئي له أهميته الكبرى في 

إغناء التنوع االحيائي،
ب��اإلض��اف��ة ال���ى ت��أث��ي��ره ال��ب��ال��غ ف��ي رس���م امل��الم��ح 
النظام  بهذا  ، فإن حل  للمناخ األرض��ي  املستقرة 

ك��وارث  ووقعت   : املناخ  أح��وال  ت��ده��ورت   ، فساد 
طبيعية ... مثل موجات القحط ؛ وأضراب أنظمة 
درجة حرارة الهواء اجلوي .. وحوادث الفيضانات 
باإلضافة الى تغير دورات األعاصير وتزايد حدتها 
3. سيكون حل كثير من املشاكل السلوكية بالتغذية 
اجليدة ، وسيكون للمدارس دورها األكبر في هذا 

املجال . بالنسبة لتنوع األطعمة .
 . املائية  امل���وارد  نقص  مشكله  ح��دة  ستتزايد   .4

وستعني منها مناطق اكثر بالعالم .
5. ستتجاوز املزارع السمكية مكانة مراعي املاشية، 
 . البروتيني  ل��ل��غ��ذاء  ك��م��ورد  عليها  االع��ت��م��اد  ف��ي 
تفيد  إحصائية  حقائق  على  النبوءة  هذه  وتعتمد 
بأن انشطة االستزراع السمكي كانت خالل العقد 
املنتهى أسرع قطاع النتاج الطعام � منوًا وتطورًا .

من  وأص���ح  أف��ض��ل  املستقبل  م��ن��ازل  س��ت��ك��ون   .6
ستعطينا  حيث   .. البيئية  االعتبارات  نظر  وجهة 
احل��ج��رات  لتهوية  متطورة  أج��ه��زه  التكنولوجيا 

بصوره أحسن .
7. تتزايد احتماالت ان يحتل الوقود الهيدروجيني 
مكان الوقود األحفوري في خزانات السيارات في 

املستقبل القريب .
احل��ال��ي  ال��ق��رن  رب���ع  سيشهد   ، ج��دي��دة  مهنة   .8
بزوغ جنمها .. هي العمالة البيئية ، بهدف ترسيخ 
اقتصاد بيئي ، يتمتع بعنصر االستدامة فيستجيب 

الحتياط احلاضر .
ه���دا ول��ع��ل امل��س��ت��ق��ب��ل س��ي��ش��ه��د م���ن ال��ص��ن��اع��ات 

اجلديدة التي لم تكن في احلسبان حتى اآلن .

البيئيين 
قلقون اشد 
القلق من 

عواقب االزدهار 
االقتصادي 
والرفاهية 
االجتماعية. 

ألن ذلك يتم 
على حساب 

استنزاف ثروات 
األرض وإلحاق 
االضرار دون 

توقف , فمتى 
ستتحقق 

المصالحة ؟!

❞

❞

مقال
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 لتمويل عجز الموازنة العامة على أنشطة القطاع الخاص.

أثر االقتراض الحكومي الداخلي 

أدى استمرار تفاقم مشكلة عجز املوازنة خالل اخلمس سنوات األخيرة 
في ظل تدني القدرة االستيعابية للتمويالت اخلارجية إلى االعتماد 
بدرجة أساسية في متويل عجوزات املوازنة العامة على مصادر التمويل 
العام  الدين  تفاقم مشكلة  تعاظم مخاطر  ترتب عليه  احمللي، وهذا ما 
الداخلي، حيث جتاوز حجم الدين العام  الداخلي احلدود اآلمنة بدرجة 
الذاتية  ال��دول��ة  إي���رادات  إجمالي  م��ن   )%  60( بنحو  واحمل���ددة  كبيرة 
املؤكدة ،في حني تظهر البيانات املالية الفعلية األولية نهاية عام 2013م 
أن نسبة رصيد املديونية العامة الداخلية إلى إجمالي اإليرادات الذاتية 
بلغت نحو )130 %( وهذا ما يعني أننا جتاوز احلد اآلمن مبا نسبته 
إلى  نسبتها  بلغت  والتي  الباهظة  تكاليفها  جانب  إلى  هذا   )%  116(
%( من إجمالي  %( و)22  العامة عام2013م )16.8  النفقات  إجمالي 
املوارد الذاتية، وهذا ما يثبت فعاًل مدى خطورة استمرار هذه املشكلة 
وآثارها  املستقبلية ليس على الوضع املالي فحسب بل وعلى األوضاع 

االقتصادية ومنها االستثمار على وجه اخلصوص أيضًا.
باستمرار  التوقعات  وال��ى جانب  ذك��ره  ما سبق  وفي ضوء  فإننا  وعليه 
حجم عجز املوازنة عند مستوياتها املرتفعة وفي ظل عدم وجود بدائل 
املوازنة وتدني حجم االستثمار اإلجمالي  أخرى للتمويل احمللي لعجز 
وباألخص اخلاص احمللي، كل ذلك أدى إلى وجود جدل على املستويني 
األكادميي والتطبيقي حول موضوع مزاحمة احلكومة للقطاع اخلاص، 
ذلك على  وانعكاس  احمللية،  السوق  من  العجز  استمرار متويلها  ج��راء 
نشاط القطاع اخلاص في مجال قيادة عملية التنمية بسبب منافسة 
احلكومة في تشغيل املوارد املالية املتاحة في السوق احمللية لالستثمار 
وبالتالي في رفع أسعار الفائدة على االقتراض احمللي من اجلهاز املصرفي 

وانعكاس ذلك على مجمل األنشطة االقتصادية واالجتماعية.
املعطيات  املوضوع بهدف حتسني  النقاش حول  إثراء  وللمساهمة في   
أمام متخذ القرار حول املوضوع، نحاول املساهمة بهذه الورقة املوجزة 
حول املوضوع كرأي شخصي. وسوف نتناول املوضوع على النحو التالي:

إعداد/ أ. أحمد محمد أحمد حجر
وكيل مساعد قطاع التخطيط واإلحصاء

بحوث ودراسات
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1 - مفهوم  املزاحمة 

للمزاحمة، وهذا  تعريف محدد  لعدم وجود  نظرًا 
ما يجعلنا نحاول منيل إلى استخدام املفهوم الذي 
االقتصاديني  الكتاب  معظم  بني  اتفاق  شبه  يلقي 
وه���و     )قيام احلكومة بسحب ج��زء من امل��وارد 
املالية املتاحة للقطاعات غير احلكومية ومعروضة 
ف���ي س����وق رأس امل����ال احمل��ل��ي ل��الس��ت��خ��دام في 
االقتصادية  القطاعات  استثمارات  متويل  مجال 
ف���ي م��ج��ال جت��دي��د وت��وس��ي��ع م��خ��ت��ل��ف األن��ش��ط��ة 
معدالت  رفع  في  يساهم  مبا  املنتجة  االقتصادية 
النمو االقتصادي وفتح فرص عمل جديدة وذلك 

بهدف متويل عجوزات موازناتها العامة(.
حتديد  ميكن  السابق  املفهوم  ض��وء  ف��ي   .2
أه��م ش���روط ح���دوث امل��زاح��م��ة، على النحو 

التالي:-
عن  تفيض  املجتمع  ل��دى  مالية  م���وارد  وج���ود  أ. 
احتياجاته من سلع  لتمويل  الالزمة  امل��وارد  حجم 
وخ���دم���ات االس��ت��ه��الك ال��ن��ه��ائ��ي ال��ك��ل��ي )مبعنى 
جانب  إل��ى  موجب  قومي  ادخ��ار  هناك  يكون  أن 
مخصصات اإلهالك وممتلكات القطاع العائلي من 

املجوهرات(.
ب. ان يلعب اجلهاز املصرفي الدور الرئيسي في 
املجتمع،  أف��راد  األكبر من مدخرات  حشد اجلزء 
وأتاحت تشغيلها من قبل رجال املال واألعمال في 
مجال جتديد وإنشاء املشاريع املنتجة مقابل عوائد 
عادلة  ألطراف العمل املالي املودعني واملقترضني 

والوسطاء املاليني.
ج. أن ي��ك��ون ال��ق��ط��اع اخل���اص احمل��ل��ي ق���ادر على 
لالستثمار  املتاحة  املالية  م��وارده  كافة  استغالل 
إل���ى ج��ان��ب اس��ت��ي��ع��اب اجل���زء األك��ب��ر م��ن م���وارد 
املجتمع املتاحة في سوق رأس املال احمللي، بهدف 

توسيع أنشطته اإلنتاجية املجدية.
د. عدم وجود أي قيود إدارية على أسعار الفائدة 

وأسعار الصرف وغيرها من املعامالت النقدية.
ه� . توفر قاعدة بيانات اقتصادية ومالية ونقدية 
بقياس  تسمح  ومتسقة  مرتفعة  ثقة  درج���ة  ذات 

درجة مزاحمة احلكومة للقطاع اخلاص.
املؤشرات  بعض  ما سبق ميكن حتليل  وفي ضوء 
االقتصادية واملالية والنقدية املتاحة ملعرفة وقياس 
مدى مزاحمة احلكومة للقطاع اخلاص في توظيف 
موارد املجتمع املالية املتاحة لالستثمار من عدمه ، 

وذلك على النحو التالي:

للسنوات  القومية  احلسابات  بيانات  تظهر   .3
االستثمار  نسبة  متوسط  أن   )2012-2007(
تتجاوز  ال  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إلى  اإلجمالي 
اخل��اص  ال��ق��ط��اع  اس��ت��ث��م��ارات  متثل   )%  22.6(
امل��ت��وس��ط من  ف���ي   )% ن��س��ب��ت��ه )46  م���ا  احمل��ل��ي 
االستثمار اإلجمالي و )10.4 %( من الناجت احمللي 
النمو  معدل  انخفاض  يفسر  ما  وه��ذا  اإلجمالي، 

االقتصادي وانخفاض فرص العمل اجلديدة.
اخلاص،  القطاع  استثمار  أن  البيانات  تظهر   .4
مدخرات  إجمالي  إل��ى  نسبتها  تتجاوز  ال  احمللي 
 82.4(  )2012-2007( للفترة  اخلاص  القطاع 
بل  القطاع اخل��اص،  استثمارات  إجمالي  %( من 
األص��ول  إه��الك  مخصصات  إض��اف��ة  وعند  أننا 
مدخراته  إجمالي  إل��ى  اخل���اص  للقطاع  الثابتة 
اخلاص  القطاع  ل��دى  الفوائض  نسبة  أن  سنجد 
عن حجم استثماراته خالل هذه الفترة تصل في 
وجود  يعني  ما  وه��ذا   ،)%  76.1( إل��ى  املتوسط 
متاحة  القطاع اخلاص  لدى  مالية ضخمة  م��وارد 
لالستثمار تسمح للقطاع اخلاص احمللي مضاعفة 
الغير  من  لالقتراض  حاجة  أي  دون  استثماراته 
وهذا ما يجعل اعتماد القطاع اخلاص احمللي على 
لتمويل  احمللي  املصرفي  اجل��ه��از  م��ن  االق��ت��راض 
البيانات  تثبته  ما  وه��ذا  ج��دًا،  محدود  االستثمار 
النقدية، حيث جند أن قروض القطاع اخلاص من 
ذات  القطاعات  واإلسالمية في  التجارية  البنوك 
أنها استثمارية  افتراض  اإلنتاجية وعلى  الطبيعة 
بصورة كلية ال تتجاوز نسبتها في املتوسط خالل 
إجمالي  من   )%  13( )2007-2012م(  الفترة 
اس��ت��ث��م��ارات ال��ق��ط��اع اخل���اص احمل��ل��ي و )8 %( 
واحمللي  اخل��اص  القطاع  استثمارات  إجمالي  من 
اخلاص  القطاع  ان  يعني  وهذا   ، أيضًا  واألجنبي 
أساسية  وب��درج��ة  استثماراته  متويل  ف��ي  يعتمد 
على  وليس  بحوزته  التي  النقدية  السيولة  على 

االقتراض من البنوك التجارية.
5. تظهر البيانات ان القطاع اخلاص يسيطر على 
ما نسبته )70 %( في املتوسط للفترة )2007-
ما  ،وه��ذا  السلعية  ال���واردات  من حجم  2012م( 
في  الرئيسي  ال��دور  يلعب  اخل��اص  القطاع  يجعل 
في  األجنبية  العمالت  على  الطلب  حجم  حتديد 
امتالكه  ظل  في  وباألخص  األجنبي  النقد  سوق 
لسيولة نقدية مرتفعة ،وهذا ما تثبته ارتفاع حجم 
متثل  والتي  الطلب  والودائع حتت  املتداول  النقد 
النقدي  العرض  إجمالي  من   )%  40( نسبته  ما 

القطاع الخاص
 و البنك المركزي 
والبنوك التجارية 

اإلسالمية هم 
المستفيدين 

الحقيقيين  من 
تضخم حجم 

المديونية 
الحكومية 

الداخلية، بسبب 
ارتفاع العائد 
ودرجة األمان.

❞

❞
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على متويل  اخل��اص  القطاع  ق��درة  وك��ذا   )M2(
واردات��ه من م��وارده الذاتية حيث ال تتجاوز نسبة 
ال���ق���روض م��ن ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة ب��ه��دف متويل 
واردات القطاع اخلاص في املتوسط خالل الفترة 
)2007-2012( ما نسبته )16 %( من إجمالي 
قيمة واردات القطاع اخلاص، وذلك رغم استحواذ 
قروض القطاع اخلاص لتمويل التجارة اخلارجية 
%( من إجمالي قروضه من  على ما نسبته )46 

البنوك التجارية واملصارف اإلسالمية.
النقدي  ال��ع��رض  إجمالي  أن  البيانات  6.تظهر 
للفترة  سنوي  من��و  معدل  متوسط  حقق   )M2(
2008-2012م بلغ )10.8 %( في ظل متوسط 
احمللي  للناجت  ال��ف��ت��رة  لنفس  س��ن��وي  من��و  م��ع��دل 
اإلجمالي ال يتجاوز)6.7 %( باألسعار اجلارية و 
)0.4 %( باألسعار الثابتة، وهذا ماساهم في ظل 
استمرار معدالت التضخم عند مستويات مرتفعة 
وباألخص في ظل قيادة النقود لعملية النمو في 

إجمالي العرض النقدي.
نسبة  ان  نالحظ  النقدية  البيانات  خالل  من   .7
القروض والسلفيات للبنوك التجارية إلى إجمالي 
الودائع لديها ارتفعت من )62  %( عام 2007م 
الى نحو )69 %( عام  2012م ،ويرجع السبب في 
ذلك إلى الزيادة في القروض احلكومية من البنوك 
التجارية،وهذا ما جعل نسبة قروضها من البنوك 
 44.1( من  ترتفع  قروضها  إجمالي  إلى  التجارية 
2012م،  ع��ام   )%  68.6( إل��ى  عام2007م   )%
لصالح  قروضها  نسبة  تراجع  على حساب  وذلك 
2007م  ع��ام   )%  54.7( م��ن  اخل���اص  ال��ق��ط��اع 
2012م وه��ذا ما ترتب عليه  %( ع��ام  إل��ى )30 
للقطاع   التجارية  البنوك  قروض  نسبة  انخفاض 
اخلاص إلى إجمالي ودائعه لديها من )37.3 %( 

عام 2007 إلى )35.5 %( عام 2012م.
صافي  أن  نالحظ  النقدية  البيانات  حسب   .8
سلفيات احلكومة من البنوك التجارية واإلسالمية 
إلى  2007م  عام  ريال  مليار   )289( من  ارتفعت 
 44( نسبته  2012م مبا  عام  ريال  مليار   )853(
يعني في  ما  وه��ذا  التوالي  %( على   69( و   )%
ظل تدني نسبة قروض وسلفيات البنوك التجارية 
للقطاع اخلاص إلى حجم ودائعه ) وباألخص في 
مجال االستثمار وارتفاع أسعار الفائدة( أن جزء 
وبدرجة  ترجع  املصرفي  اجلهاز  عائدات  من  هام 
ب��ه��دف متويل  للحكومة  إق��راض��ه��ا  إل��ى  أس��اس��ي��ة 
هام  دور  تلعب  احلكومة  يجعل  م��ا  وه��ذا  العجز، 

التجارية  البنوك  من  العديد  نشاط  استمرار  في 
أصبح  وبالتالي  االجتماعي،  الضمان  وصناديق 
اخلزانة  أذون  إص��دار  عبر  احلكومي  االق��ت��راض 
هو  اإلسالمية  والصكوك  احلكومية  والسندات 
واإلسالمية  التجارية  البنوك  أمام  األمثل  البديل 
وال��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي ظ��ل ال��وض��ع الغير اآلم��ن 
واملشجع على االستثمار اخلاص واحمللي واألجنبي 
في املشاريع اإلنتاجية، وذلك بسبب ارتفاع درجة 
األمان لالقتراض احلكومي والعائد املالي مقارنة 
أن  عرفنا  م��ا  إذا  خ��اص��ة  األخ����رى،  بالقطاعات 
مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي من البنوك 
نسبته  مبا  ري��ال  مليار   )308( نحو  بلغ  التجارية 
)135 %( من إجمالي قيمة اإلنتاج و)155 %( 
والتأمني  التمويل  لقطاع  احمللي  الناجت  قيمة  من 
ال��ذي  ال���دور  م��ا يعكس حجم  2012م ه��ذا  ع��ام 
تلعبه القروض احلكومية في تشغيل موارد القطاع 
املصرفي والعائلي الضخمة والغير مشغلة وبعوائد 
استمرار عدم  الوقت خطورة  نفس  وفي  مجزية، 
استقرار األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية 
ما يجعل عملية االستثمار من قبل القطاع اخلاص 
احمللي واألج��ن��ب��ي م��ح��دودة ج���دًا، وه��ذا م��ا يزيد 
م��وارده��ا  تشغيل  على  البنوك  ق���درة  ضعف  م��ن 
اإلنتاجية  املشاريع  متويل  مجال  ف��ي  وب��األخ��ص 
سيترتب  ما  ،وه��ذا  الودائع  قبول  على  ومستقباًل 
إنشاء  العامة  املوازنة  عليه في حال حتسن وضع 
من  اقتراضها  حجم  تراجع  وبالتالي  تعالى  الله 
التجارية  البنوك  م��ن  وب��األخ��ص  احمل��ل��ي  ال��س��وق 
اإلسالمية ومن ثم تراجع حجم قروض وسلفيات 
قدرة  عدم  ظل  في  واإلسالمية  التجارية  البنوك 
قروضه  زي��ادة  واألجنبي  احمللي  اخل��اص  القطاع 
منها مبا ال يقل عن احلجم الذي خفضته احلكومة 
ما  وه��ذا  الفائدة،   أسعار  وبنفس  قروضها   من 
التجارية  البنوك  من  العديد  تكبد  إلى  ي��ؤدي  قد 
زعزعة  ت���ؤدي  ق��د  ك��ب��ي��رة،  بخسائر  واإلس��الم��ي��ة 

الوضع املالي ومن ثم الوضع االقتصادي.
 

النتائج
في ضوء ما سبق ميكن استخالص العديد 

من النتائج من أهمها ما يلي:-
1. بلوغ حجم الدين العام الداخلي نهاية 2013م 
ما نسبته )130 %( من إجمالي اإليرادات الذاتية 
املؤكدة وأعبائها )16.78 %( من إجمالي النفقات 

ال تزال أسعار 
الفائدة مرتفعة  
في ظل معدالت 
التضخم القائمة 

والمتوقعة 

يقدر رأس المال 
الخاص المستثمر 
خارجيًا بما ال يقل 

)4239( مليون 
دوالر بسبب 

عدم وجود فرص 
تشغيل متاحة 
الستخدام  هذه 
الموارد الفائضة 
من قبل مختلف 

القطاعات 
االقتصادية 

المحلية.

❞

❞

❞
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لنفس العام، تكون قد تعدت وبدرجة كبيرة ليس 
أنها قد أصبحت متثل  بل  األم��ان فحسب  ح��دود 

مشكلة مالية واقتصادية عويصة ومكلفة.
وج��ود  واملالية  االقتصادية  امل��ؤش��رات  تثبت  ب. 
احمللي  اخل��اص  القطاع  ل��دى  كبيرة  مالية  تخمة 
والبنوك التجارية واإلسالمية احمللية، حيث يزيد 
حجم مدخرات القطاع اخلاص احمللي وكذا حجم 
استثماراته  حجم  عن  لالستثمار  املتاحة  م��وارده 
في املتوسط ما نسبته )21.33 %( و)76.1 %( 
على التوالي، كما ال يتجاوز متوسط نسبة قروض 
واإلسالمية  التجارية  البنوك  من  القطاع اخلاص 
 – )2007م  للفترة  لديها  ودائ��ع��ه  إج��م��ال��ي  إل��ى 
إجمالي   نسبة  وم��ت��وس��ط   ،)%  31.5(  )2012
قروض وسلفيات البنوك التجارية واإلسالمية إلى 
إجمالي الودائع لديها )67 %( بينما تتعدى هذه 
النسبة في العديد من دول املنطقة) األردن وتونس 

ومصر ()100 %(.
ث. ان��خ��ف��اض درج����ة اع��ت��م��اد ال��ق��ط��اع اخل���اص 
اجلهاز  م��ن  االق��ت��راض  على  أنشطته  مت��وي��ل  ف��ي 
متوسط  أن  ج���دًا، حيث جن��د  م��ح��دودة  املصرفي 
ن��س��ب��ة ق�����روض ال���ق���ط���اع اخل�����اص م���ن ال��ب��ن��وك 
تتجاوز  ال  )2007-2012م(  للفترة  ال��ت��ج��اري��ة 
إجمالي  من   )% االستثمار)13  مجال متويل  في 
استثمارات القطاع اخلاص احمللي و )16 %( من 
إجمالي قيمة الواردات السلعية في مجال التجارة 
اخلارجية خالل هذه الفترة، وهذا ما يعكس مدى 
املتاحة لدى  السائلة  املالية  املوارد  ضخامة حجم 
من  لالقتراض  احتياجه  وع��دم  اخل��اص  القطاع 

القطاع املصرفي.
ج. تظهر البيانات االقتصادية واملالية ان العرض 
النقدي خالل الفترة )2007-2012م منا مبعدل 
متوسط  ظل  في   )%  10.8( بلغ  متوسط  سنوي 
معدل منو للناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية 
)6.7 %( و )0.4 %( باألسعار الثابتة، وهذا ما 
يعني ان السياسة النقدية خالل هذه الفترة كانت 
شبه  اقتصادي  وض��ع  ظل  في  توسعي  طابع  ذات 
راكد، وهذا ما ترتب عليه استمرار ارتفاع معدالت 
البيانات جند  والبطالة، وحسب  والفقر  التضخم 
القطاع  استثمارات  حجم  في  الكبير  التدني  ان 
اخلاص وباألخص في املجال اإلنتاجي والتشغيل 
املستقر  غير  واالقتصادي  األمني  الوضع  بسبب 
ك���ان ال��ع��ام��ل األس���اس���ي ل���ذل���ك، وه����ذا م���ا جعل 
احلكومة تضطر لتحمل أعباء كبيرة إلبقاء احلركة 

في مفاصل االقتصاد القومي شبه الراكد.
احلكومي  لالقتراض  مزاحمة  أي  وجود  عدم  ح. 
للقطاع اخلاص، حيث يوجد موارد ضخمة متاحة 
سواء  ونحوها  املضاربات  في  مشغلة  لالستثمار 
أو  التجارية  البنوك  ل��دى  ودائ��ع  كانت في ص��ورة 
نقدية لدى  أو في صورة كان  سيولة  اإلسالمية 
مهربة  أم����وال  رؤوس  أو  واألع���م���ال  امل���ال  رج���ال 
في  استثمارها  اخل��اص  للقطاع  ميكن  ل��ل��خ��ارج، 
حجم  بقاء  ظ��ل  ف��ي  اإلنتاجية  امل��ج��االت  مختلف 

املديونية احلكومية عند مستوياتها احلالية.
خ.ال��ق��ط��اع اخل��اص مب��ا ف��ي ذل��ك البنك املركزي 
املستفيدين  ه��م  واإلس��الم��ي��ة  التجارية  وال��ب��ن��وك 
احلكومية  املديونية  حجم  تضخم  من  احلقيقيني 
ال��داخ��ل��ي��ة بسبب ارت��ف��اع ال��ع��ائ��د ودرج����ة األم���ان 
وعدم القدرة والرغبة لدى القطاع اخلاص تشغيل 
االستثمار  مجال  في  والكبيرة  الفائضة  م���وارده 
في املشاريع اإلنتاجية في ظل االنخفاض الكبير 
لعوائد االستثمار في اخلارج هذه  وتردي األوضاع 
فإن  وبالتالي  ال��داخ��ل،  في  واالقتصادية  األمنية 

اخلاسر الرئيسي هو املجتمع ممثاًل باحلكومة.
7. أسعار الفائدة ال تزال مرتفعة في ظل معدالت 
التضخم احلالية واملتوقعة في حدود ال تتجاوز)9 

.)%
إلى اخلارج،  املال اخلاص احمللي  د. هروب رأس 
وهذا ما ميكن استنتاجه من خالل بيانات ميزان 
التحويالت  إجمالي  أن  تظهر  والتي  املدفوعات 
شركات  بنشاط  واملرتبطة  اخل��ارج  إلى  املدفوعة 
-2005( للفترة  اليمن  في  العاملة  والغاز  النفط 
2012م( تفوق عائدات صادراتها من النفط والغاز 
 12.8( نسبته   مبا  دوالر  مليون   )3135( بنحو 
اخل��ارج،  إل��ى  املالية  حتويالتها  إجمالي  م��ن   )%
أما إذا أخذنا في االعتبار أن جزء هام من نفقات 
شركات النفط والغاز األجنبية تكون على عوامل 
إنتاج ومدخالت محلية فإن الفارق بني حتويالت 
شركات النفط إلى اخلارج وعوائدها من صادرات 
النفط والغاز سيرتفع عما سبق ذكره، وهذا الفارق 
ميكن اعتباره رأس مال خاص محلي هارب للبحث 
عن استثمار خارج الوطن كما ميكن افتراض أن 
صافي حركة رأس املال للبنوك التجارية من وإلى 
إح��دى وسائل  املدفوعات هي  ميزان  اخل��ارج في 
خروج رأس املال احمللي لالستثمار في اخلارج عبر 
البنوك التجارية وحسب البيانات للفترة )2007-
2012م( جند ان صافي رأس املال اخلاص احمللي 

حال تحسن وضع 
الموازنة العامة 
وتراجع حجم 
اقتراضها من 

السوق المحلي 
وباألخص من 

البنوك التجارية 
و اإلسالمية 

بما يؤدي إلى 
إلى تكبد تلك 
البنوك خسائر 

كبيرة.
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الهارب لالستثمار في اخلارج بلغ )1104( مليون 
دوالر.

وف���ي ض���وء م��ا س��ب��ق مي��ك��ن ال��ق��ول أن م��ا ال 
يقل  )4239( مليون دوالر من رأس املال احمللي 
اخلاص قد خرج خالل الفترة) 2007م 2012-م 
التدني  رغ��م  اخل���ارج  ف��ي  لالستثمار  (خ��رج��ن��ا  
الكبير لعوائد االستثمار في السوق مقارنة بأسعار 
الفائدة املرتفعة في السوق احمللية )مبا في ذلك 
أسعار الفائدة على القروض احلكومية( وهذا ما 
يعني عدم وجود فرص تشغيل متاحة الستخدام 
هذه املوارد الفائضة من قبل مختلف القطاعات 

االقتصادية احمللية مبا فيها قطاع احلكومة.
 

التوصيات:

العامة  املديونية  السيطرة على حجم  1. ضرورة 
السنوي  منوها  معدل  يتجاوز  ال  بحيث  الداخلية 
معدل منو كل من الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار 
رفع  خ��الل  م��ن  العامة  امل���وارد  وإجمالي  اجل��اري��ة 
ك��ف��اءة ح��ص��ر ورب���ط وحت��ص��ي��ل وت���وري���د مختلف 
مختلف  واس��ت��خ��دام  وتخصيص  ال��ع��ام��ة  امل����وارد 

النفقات العامة.
2. مواصلة التفاهم والتنسيق مع اجلهاز املصرفي 
خلفض أسعار الفائدة وباألخص للحكومة لتصل 
إلى املستويات املقبولة اقتصاديًا في ظل معدالت 
واملالية  االقتصادية  واألوض���اع  الفعلية  التضخم 

القائمة
3. إعادة النظر في السياسة احلكومية بخصوص 
استمرار ودائع ضخمة جلهات حكومية في البنك 
امل��رك��زي م��ج��م��دة، ف��ي ظ��ل حت��م��ل دي���ون ج��دي��دة 

وبأعباء مالية مرتفعة 
والنقدية  االق��ت��ص��ادي��ة  السياسة  دور  تفعيل   .4
ال��ه��ادف��ة إل���ى ح��ف��ز وت��ش��ج��ي��ع ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة 
واإلسالمية لإلقراض في مجال املشاريع اإلنتاجية 

اإلستراتيجية واملتوسطة والصغيرة واألصغر.
وب��األخ��ص  ال��ع��ام��ة  ال��وح��دات  إدارة  5. إص���الح 
اإلنتاجية مبا يكفل حتسني عوائدها املالية وبالتالي 
رفع نصيب احلكومة من األرباح، إلى جانب وضع 
رؤية لتشغيل فوائضها املالية مبا يسهم في خفض 
في  اخلارجي  واالق��ت��راض  احلكومية  املساهمات 

متويل مشاريعها 
6. مواصلة الدراسة ملصادر متويل عجز املوازنة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��وص��ول ال���ى اق��ل��ه��ا ك��ل��ف��ة اق��ت��ص��ادي��ة 

واجتماعية ومالية ،وباألخص اخلارجية منها وذات 
الشروط امليسرة.

واالستقرار  األم��ن  حتقيق  موضوع  إعطاء   .7
ملعاجلة  رئيسية  كخطوة  األولوية  االقتصادي 
وباألخص  االستثمار  بيئة  واختالالت  مشاكل 
ف���ي م���ج���ال إص�����الح ج���ه���از ال��ق��ض��اء واألم����ن 
وجت��ف��ي��ف م��ن��اب��ع ال��ف��س��اد ف��ي مختلف أج��ه��زة 
احلكومة كشرط حقيقي إلنشاء السوق املالية 
عجز  لتمويل  ومناسب  حقيقي  كرافد  اليمنية 

املوازنة بشروط أفضل من القطاع املصرفي.
8. في ظل عدم توفر أي مؤشرات اقتصادية 
للقطاع  احلكومة  ملزاحمة  نقدية  أو  مالية  أو 
اخل�����اص ت��ص��ب��ح ذري���ع���ة احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع 
القطاع  جهود  احلكومة  عرقلة  ح��ول  اخل��اص 
التنمية  قيادة عملية  بدوره في  للقيام  اخلاص 
ذات  وغير  باطلة  دعاوي  واملستدامة  احلقيقية 
ال��ع��وام��ل  ع��ن  ال��ب��ح��ث  وي��ج��ب عليهما  م��ع��ن��ى، 
احلقيقية لذلك ،وهي عدم قدرة الدولة توفير 
ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��اس��ب��ة ل��الس��ت��ث��م��ار اخل���اص احمللي 
رؤية حقيقية  إلى جانب عدم وجود  واألجنبي 
والعادلة  واملستدامة  احلقيقية  للتنمية  وعلمية 
أجهزة  مختلف  في  الفساد  منابع  واستئصال 
ال��دول��ة وع��ل��ى ك��ل امل��س��ت��وي��ات وب��األخ��ص في 
وكذا  االقتصاد  وإدارة  واألم��ن  القضاء  مجال 
املال  عدم وج��ود رغبة ومصداقية لدى رج��ال 
إنتاجية  م��ج��االت  ف��ي  االس��ت��ث��م��ار  واألع���م���ال 
وانتماء  شجاعة  تتطلب  ه��ام��ة  وإستراتيجية 

وطني حقيقي.
9. ض��رورة وج��ود رؤي��ة محددة وواضحة لدى 
والبنك  التخطيط   ووزارة  املالية  وزارة  كل من 
املركزي حول إدارة السياسة االقتصادية الكلية 
ملستويني  ا  وعلى  نقدية(   ، مالية   ، )اقتصادية 
الرؤى  توحيد  على  تساعد  واخلارجي،  احمللي 
في مجال اقتراح املعاجلات ملختلف الصعوبات 
النتائج  وتقييم  وتنفيذها  القائمة  واالختالالت 
، مبا يساعد على  التنفيذ  املترتبة على عملية 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل واالت���س���اق ب��ني ال��س��ي��اس��ات 
ويعظم من منافع التمويل اخلارجي االقتصادية 

واالجتماعية.
10. طرح املوضوع للنقاش إلثراء املوضوع مبا 
يعزز كفاءة تشخيص اإلشكاليات واستخالص 
النتائج ورسم السياسات واتخاذ القرار خدمة 

للمصلحة العامة.

التوقعات 
باستمرار حجم 
عجز الموازنة 

عند مستوياتها 
المرتفعة في 

ظل عدم 
وجود بدائل 
أخرى لتمويل 
العجز وتدني 

حجم االستثمار 
اإلجمالي 

وباألخص الخاص 
المحلي أدى 

إلى جدل على 
المستويين 
األكاديمي 

والتطبيقي حول 
مزاحمة الحكومة 

للقطاع الخاص.

❞

❞
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نسبة النمو 200720082009201020112012المؤشر
إجماليالسنوي المركب

     5100607257736844671570376.6537,541الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

     4037483815055786551964089.6828,093االستهالك النهائي والكلي

       75882082788794511368.435,373حكومي

     3279401842814900457352739.9726,324خاص

       1378153412391357126516984.268,471االستثمار اإلجمالي

       5.472,156-416442386376222314حكومي عام ومختلط

       9621092853981104313847.556,315خاص

       45862660149872199116.693,895محلي

       4.852,420-504466252483322393خارجي

       75688237672789211498.734,782االدخار القومي

            181.1756-37-128-14888-105176حكومي عام ومختلط

       6517065246391020118612.754,726خاص

       3224023583962613380.972,077(1)إهالك رأس المالي الثابت 

       107812847341123115314876.646,859إجمالي الموارد المتاحة لالستثمار

     1694208818622095203724217.412,197الواردات السلعية

       43774349759278675611.593,811حكومي عام ومختلط

       1257134513651503125116655.788,386خاص

       6566859401038998124413.655,561إجمالي السلفيات من البنوك التجارية

       3604244044383653740.772,365منها للقطاع الخاص

       1491902151951701621.691,081لتمويل التجارة الخارجية

          1.81512-8091881087273لتمويل االستثمار

     16511877207622672268275710.812,896إجمالي العرض النقدي

       614680758786993110512.474,936النقود

       1037119713181481127516529.767,960(الودائع)شبه النقد 

       67945337801092140783.843,973صافي موقف الحكومة مع الجهاز المصرفي

          220.2867-16313199483557-222-(2)البنك المركزي 

       28925752058161084924.053,106البنوك التجارية

       6566849401038998124413.655,560إجمالي قروض وسلفيات البنوك التجارية

       3594244044383673740.822,366قطاع خاص

       10511233134215191349180011.368,294ودائع لدى البنوك التجارية

       9651121122313571223161310.827,502منها للقطاع الخاص

       0.40.12329475719708346.272,232مديونية الحكومة للبنك المركزي(2)

       7.621,472-223269316278236150ودائع لدى البنك المركزي

       1,548منها للقطاع الخاص(1)

(مليار لاير)م 2012-2007تطور أهم المؤشرات االقتصادية والنقدية للفترة 
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ميثل املال املشكلة ومحور التنازع أكان في ظل دولة بسيطة أو مركبة ويأتي الصراع السياسي 
وممارسة السلطة في األساس لبغية املال واالقتصاد وتنتج احلاجة للمال احلاجة إلى التطوير في 
البنية الداخلية في كافة املجاالت وإيجاد فرص عمل وتعزيز اإلنتاجية للمواطن وحتسني دخله 
املعيشي  ، تلبية للحاجات اخلاصة والعامة فإن الدولة بقوانينها بقدر ما تسعى إلى التنمية والنمو 
االقتصادي واالجتماعي فأنها تسعى إلى حتقيق إشباع احلاجات للمواطنني بأفضل الوسائل و 
مواطن  إلى  للدولة  الكلي  االعتماد  من  التحول  املواطن  على  يقع  و  والرعاية  اخلدمات  بجودة 
مشارك ومنتج ، وعندما يتحدث عن احللول واملعاجلات التي قد حتققها الفيدرالية )النظام 
االحتادي( منها مواجهة الفساد و التفرد بالسلطة  فإن النظام الفيدرالي يخفف من مشكلة 
املركز في تلك احلاالت ولكنها تنتقل إلى احلكومات احمللية ومن عيوب الفيدرالية الدميقراطية 
متتع احلكومات احمللية والسلطات التنفيذية فيها بنوع من عدم القدرة على املساءلة وضعف 
املركز في محاسبة ومسألة السلطة احمللية – وعادًة ما يحدث بقاء أو توسع للفساد في مثل هذه 

احلالة بسبب عوامل سياسية تفرزها استقاللية األقاليم والواليات.
ومع ذلك هناك ميزات متعددة للفدرالية  تعزز من املساواة والعدالة وتعزيز اإلنتاجية والتنمية 

احمللية .
وكما سبق و شهدته الكثير من الدول االحتادية القائمة وعبر املراحل املتعددة التي مرت فيها 

األنظمة االحتادية كان اجلانب االقتصادي في محوره الرئيس الصراع على املال ) الثروات (.
مشكلة قائمة وعدلت الكثير من الدول االحتادية من دساتيرها وقوانينها ومازالت الفجوة قائمة 
الثروات  توزيع  و  واحمللية  االحتادية  املالية  السياسة  إدارة  حول  االحتادية  األنظمة  بعض  في 
وتوسيع املناطق واملساحة أو تقليصها لتقليل اإلنفاق في كل إقليم أو والية ) ال شك إن دراسة 
الثروات وأسس توزيعها في الدول الفيدرالية، تعد من املواضيع البالغة األهمية واملعقدة، نظرا 
الختالف أساليب وطرق تقاسم هذه الثروات من دولة فيدرالية إلى أخرى وفق النظام الفدرالي 

املعتمد فيها..()1(
من اجل تقدمي حملة عن املالية العامة في الدولة الفيدرالية يتطلب األمر معرفة طبيعة التركيبة 
الفدرالية وتوزيع املسئوليات والصالحيات بني املستويات املكونة للفدرالية وعادة تكون )املركز – 

اإلقليم – الوالية(.

فكري عبد الواحد سيف *

مالمح عن المالية العامة

في ظل الدولة االتحادية )الفيدرالية(



الواليةاإلقليماحلكومة املركزيةالنشاط / الدور املناط
السلطات واملهام 

ما لم يرد من صالحية املركز ما لم يرد من صالحية / تشاركيحصري / تشاركيواملسؤوليات
واإلقليم / تشاركي

توزيع السلطات 
واملسؤوليات

حتدد بشكل حصري
بحيث ال تتدخل السلطة 
املركزية في صالحيات 

السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية واإلدارية ملستويات 

احلكم األخرى في نطاق 
مسؤولياتها احلصرية ، إال في 
ظروف استثنائية ينّص عليها 

الدستور والقانون، بهدف 
ضمان األمن اجلماعي واملعايير 

املشتركة الرئيسة أو حلماية 
سلطة إقليمية من تدخل سلطة 

أخرى

ما لم ينص عليه حصريًا 
كسلطات ومسئوليات للمركز 
تعتبر من سلطات ومسئوليات 

اإلقليم والوالية

حتديد )حصر( سلطات ومسئوليات 
املركز ثم حتصر سلطات وصالحيات 

اإلقليم وما عدا ذلك من سلطات 
ومسئوليات الوالية

تشاركيه مع املركز والواليةتشاركيه مع اإلقليم والواليةاملوارد الطبيعية

تكون إدارة وتنمية املوارد الطبيعية، 
منها النفط والغاز، ومبا فيها منح 
عقود االستكشاف والتطوير، من 
مسؤولية السلطات في الواليات 

املنتجة
تنظيم عقود اخلدمات 

احمللية
مسؤولية السلطات في الوالية تنسيق مع الوالية *

املنتجة بالتنسيق مع اإلقليم.

تؤّسس هيئة وطنية مستقلة تضّم جميع السلطات املعنّية على مستوى اإلقليم والوالية واحلكومة االحتادية السياسات العامة
مهمتها تطوير السياسات العامة ومتكني الواليات واألقاليم املنتجة من إدارة املوارد الطبيعية بكفاءة

توزيع عائدات املوارد 
الطبيعية

يحّدد قانون احتادي، يُصاغ بالتشاور مع األقاليم والواليات، معايير  ومعادلة لتوزيع عائدات املوارد الطبيعية، 
مبا فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة جلميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الواليات 

واألقاليم املنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة االحتادية

التنمية االقتصادية
ويضمن النظام االحتادي 

مستوى مقبواًل حلياة كرمية 
جلميع أبناء الشعب وتوزيعًا 

عاداًل للثروة الوطنية

لكل إقليم دور ريادي في التنمية 
االقتصادية

تشاركيتشاركيتشاركيجباية الضرائب

34

أواًل : ص��وره عن الشكل االحت��ادي املفترض 
لليمن من خالل مخرجات مؤمتر احلوار :

إن املتوقع كصورة عامة للنظام الفيدرالي )االحتادي( 
في اليمن الذي رسمته وثيقة احلوار الوطني ضمن 
مالمح  وضعت  اجلنوبية  القضية  معاجلة  مخرجات 

لإلدارة املالية واالقتصاد ، وإنها ترتكز على حتديد 
واإلداري���ة  السياسية  الفيدرالية  وشكل  مستويات 
موزعة إلى ثالثة مستويات )حكومة مركزية – أقاليم 

– واليات (
الفقرات  اجلنوبية  القضية  معاجلة  وثيقة  وتضمنت 

)3 - 9( نعرضها بإيجاز في اجلدول التالي:

*)عبارة تنسيق هنا غير واضحة ( الن املوارد أما للوالية بالكامل أو بالتشارك مع اإلقليم إما إذا كان يقصد فيه إبرام 
العقود من الوالية يتم بعد موافقة اإلقليم فما هو املردود لإلقليم مقابل مسئولياته في حتمل مخاطر إبرام تلك العقود.

بحوث ودراسات

المالية - العـدد ) 152(  مايو 2014 م 
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ث���ان���ي���ًا: ت��ص��ن��ي��ف ال��ف��درال��ي��ة حسب 
أنواعها :

عرض الطالب )علي قوق( في بحثه لنيل 
شهادة املاجستير في العلوم السياسية من 
جامعة قاصدي مرباح-   ورقله – اجلزائر 
)بعنوان إدارة األقاليم والتجارب املستفادة 
حالة ماليزيا ( وذكر في املطلب   – عربيًا 
ال��ث��ال��ث: أن����واع ال��ف��درال��ي��ات وال���وح���دات 

املكونة لها ونستعرضها بإيجاز كالتالي :
1 - الفدرالية التعاونية :

  ال��ف��درال��ي��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة : )م���ن خ��الل��ه��ا(  
وحكومة  الفيدرالية  احل��ك��وم��ة   ت��ت��ش��ارك 
الوالية املسؤولية ضمن بعض املناطق في 
الوطنية  البرامج  عمل  لضمان  اخل��دم��ات 
تعتمد  التي  ال��دول  ومن  البالد،  أنحاء  في 
ه����ذا ال���ن���وع م����ن  ال���ف���درال���ي���ة  )إث��ي��وب��ي��ا، 
املتحدة  ال��والي��ات  إفريقيا،  جنوب  أملانيا، 

األمريكية، أستراليا وكندا(
ممارسة  عن  عبارة  التعاونية  والفيدرالية   
ومبدأ من  الفيدرالية احلديثة حيث تعمل 
مستويات احلكومة معًا في تنسيق وتصميم 
املسؤوليات  مجال  في  السياسات  وتقييم 
التعاونية  ب��ال��ف��ي��درال��ي��ة  وي��ع��م��ل  امل��ت��داخ��ل 
إال  مثاًل،  أملانيا  في  املشتركة  املهام  باسم 
دستورية  ال  استجابة  مسألة  تبقى  أن��ه��ا 
حقائق  م��ع  احل��ك��وم��ة  خاللها  م��ن  تتكيف 
تشكل  وق��د   ... املعاصر  الفدرالي  احلكم 
القسرية  الفدرالية  املمارسات  من  ممارسة 
حيث تفرض ..سلطات احلكومة الفدرالية  
من  ال��ن��وع  ه��ذا  ويتميز  متماثلة  سياسات 
الفيدرالية باالعتماد املتبادل بني الوحدات 
احمل��ل��ي��ة واحل��ك��وم��ة ال��ف��درال��ي��ة امل��رك��زي��ة، 
والقرارات في هذا النوع تؤخذ عن طريق 
مجموعة من اخلطوات في شكل مشاورات 
تبادل  بني املركز والوحدات، مبعنى وجود 
وت��ع��اون ب��ني امل��رك��ز وال��ق��اع��دة وك��ل وح��دة 
في  العامة  السياسة  صناعة  ف��ي  تساهم 
إلى  التعاونية  الفيدرالية  وتهدف  االحت��اد 
إدارة  عن  تنجم  التي  املشاكل  من  التقليل 
ثالثة  عمليًا  وت��أخ��ذ  احمل��ل��ي��ة،  ال��ه��ي��ئ��ات 

أشكال: 
احلكومة   ... امل��ت��ب��ادل  االع��ت��م��اد  األول:  
العامة  السياسة  حت��دد  من  هي  الفدرالية 

أم��ا ال��والي��ات فهي عبارة عن أع��وان تنفذ 
يعطى  النوع  ه��ذا  وف��ي   ، فقط  السياسات 
للوحدات احمللية صوت ومتثيل في صناعة 

القرار في الغرفة الثانية من البرملان
ال�����وح�����دات احمل��ل��ي��ة  ال���ث���ان���ي : جن����د    
وتتشارك  تتداخل  الفدرالية   واحلكومات 
لتتقاسم املسؤوليات، والعالقة بينهما تكون 

على أساس الشراكة املتساوية ....
ال��ش��ك��ل ال��ث��ال��ث:  ف��ه��و من���وذج الطبقة 
املستقلة للحكومة وفيه تكون كل الوحدات 
مت��ت��ل��ك اس��ت��ق��الل��ي��ة وم���س���اواة ف��ي امل��رك��ز 
تنسيق  شكل  في  العالقة  وتكون  القانوني 
للسياسات عموديًا وأفقيًا وكمثال على ذلك 
البرازيل التي تعتبر الوحيدة التي تطبقه .

2 - الفيدرالية التنافسية :
و به متلك احلكومة الفدرالية  دورا مصغرا  
في حكومة الوالية )احلكومة احمللية ( في 
أكبر  دورًا  الواليات  حكومة  ت��ؤدي  املقابل 
في إدارة شؤونها اخلاصة ومن الدول التي 
بلجيكا  ال��ف��درال��ي��ة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  تعتمد 
واس��ت��رال��ي��ا وال��ب��رازي��ل وس��وي��س��را، ويعبر 
حكومات  تنافس  عن  التنافسية  مصطلح 
ال���وح���دات امل��ك��ون��ة ف��ي ال��ف��درال��ي��ات على 
وتخفيضاتها  ال��ع��ام��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ع����رض 
الضريبية من اجل حتسني الكفاءة والفعالية 
واالقتصادية واالجتماعية الكلية، ويتصف 
هذا النوع من الفدرالية بوجود تنافس بني 
يخص  فيما  واجل��ه��وي��ة  احمللية  ال��وح��دات 
السياسة العامة وهذا بهدف تخفيض نسب 
تتنافس  كما  بينها،  فيما  ال��ض��رائ��ب  دف��ع 
الوحدات في جذب االستثمارات  األجنبية
3 - فيدرالية التنفيذ : في هذا النوع 
من الفدراليات جند أن العالقة بني املركز 
والوحدات احمللية تتميز بنوع من التسلسلية 
الهرمية أي أن املركز يقوم بتقدمي مجموعة 
من القرارات  والسياسات للمستوى احمللي 
وه��ذا  تنفيذها  ع��ل��ى  ب����دوره  يعمل  ال���ذي 
النوع غالبًا ما يشبه بالعالقة بني املسئول 
وموظفيه ويشبه هذا النوع من الفدراليات  

أيضا بالتفويض في الهياكل اإلدارية.
4 - الفيدرالية  املتجانسة:

 ويوجد بها نوعان أيضا حيث يقوم النوع 
األول على تركيز وزيادة سلطات احلكومة 

ال شك إن 
دراسة الثروات 

وأسس 
توزيعها 

في الدول 
االتحادية تعد 
من المواضيع 

البالغة األهمية 
والمعقدة.

❞

❞
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هناك ميزات 
متعددة 
للنظام 

االتحادي تعزز 
من المساواة 

والعدالة 
وترتفع من 

مستوى 
اإلنتاجية 
والتنمية 
المحلية.

❞

❞

املركزية على املناطق والوحدات احمللية وذلك 
والواليات  املقاطعات  ق��درة  عدم  خالل  من 
على التشريع فيتحتم على السلطة املركزية 
القيام بهذا الدور، وهذا النوع وجد في الهند 
االحتاد  تأسيس  من  األولى  السنوات  خالل 
الفدرالي فقد عملت احلكومة الفدرالية على 
ت��ط��ورًا من  ال��والي��ات األق��ل  مساعدة بعض 
واستمر  التشريعية  االستشارة  تقدمي  خالل 

هذا حتى فترة بناء هذه الواليات لقدرتها
فيتمثل في قيام احلكومة  الثاني  النوع  أما   
ب��ع��ض السلطات  ب��ال��ت��ن��ازل ع��ن  ال��ف��درال��ي��ة 
بهدف  وهذا  الواليات  لبعض  والصالحيات 
التابعة  وامل��ص��ال��ح  اخل��ص��وص��ي��ات  اح��ت��رام 
عمليًا  تطبقه  النموذج  وهذا  الواليات  لهذه 
م��ال��ي��زي��ا م��ن خ���الل م��ا ق��ام��ت ب��ه احلكومة 
سرواك  و  صباح  لواليتي  بالتنازل  املاليزية 
عن مجموعة من الصالحيات التي عادة ما 

تكون تابعة للحكومة  الفدرالية)
 في بعض البلدان الفدرالية جند بأن احلكومة 
امل��رك��زي��ة ال ت��ت��ع��اط م��ع احل��ك��وم��ات احمللية 
بنفس ال��ن��م��وذج ف��ي ال��ف��درال��ي��ات األخ���رى، 
وال��وح��دات  امل��رك��ز  ب��ني  العالقة  تأخذ  فقد 
عالقة خاصة دون غيرها من الوحدات في 
تكون  أن  ميكن  أن��ه  مبعنى  الفدرالية   نفس 

االختصاصات  بعض  زي��ادة  باجتاه  العالقة 
الشيشان في روسيا  العكس، فمثال جند  أو 
أقل  باستقاللية  تتمتعان  الهند  في  وكشمير 
من الوحدات األخرى حيث تعاملت بالعكس 
مثل زيادة الصالحيات لبعض األقاليم على 
غيرها من الوحدات مثل ما هو موجود في 

الكيبيك بكندا 
ي��ك��اد  ال��ف��ي��درال��ي��ة االخ��ت��ي��اري��ة :   - 5
النظام الفدرالي يشبه النظام الوحدوي في 
هذا النوع، فال متلك حكومات الواليات إال 
إياها  متنحها  التي  والصالحيات  السلطات 
تستمد  أخ��رى  وبعبارة  الفدرالية  احلكومة 
ه���ذه احل��ك��وم��ات وج���وده���ا وس��ل��ط��ات��ه��ا من 
تعتمد  التي  الدول  ومن  الفيدرالية  احلكومة 
ماليزيا،  النمسا،  الفدرالية:  من  النوع  هذا 

املكسيك، االحتاد الفدرالي الروسي. 
هذا  يتميز  امل��زدوج��ة:  الفيدرالية    -6
ال��ن��وع م��ن ال��ف��درال��ي��ة ب��ال��ف��ص��ل ال��ت��ام بني 
مستوى  ك��ل  أن  مبعنى  احلكومة  مستويات 
الفدرالية  من  النوع  وه��ذا  خصوصية  لديه 
التصنيف  ن��اح��ي��ة  م��ن  ك��ث��ي��رًا  منتشر  غ��ي��ر 
ال��ع��م��ل��ي وط��ب��ق��ًا ل��ه��ذا ال��ن��م��وذج ي��ت��م ع��ادة 
قصرًا  الدستورية  الصالحيات  تخصيص 
ملجاالت مختلفة على أحد مستويي احلكومة، 

بحوث ودراسات
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الصورة 
العامة 
للنظام 
االتحادي 

الذي رسمته 
وثيقة الحوار 

الوطني 
وضعت 

مالمح لإلدارة 
المالية 

واالقتصاد .

❞

❞

بحوث ودراسات

احلكومة  من مستويات  كل مستوى  ويقوم 
ب��ت��ق��دمي ب���رام���ج ف���ي ن���ط���اق م��س��ؤول��ي��ات��ه 
املدنية  اخل��دم��ة  ودوائ���ر  جهاز  باستخدام 
تكون دوائر احلكومة  وبهذا  لديه،  املتوفرة 
الفدرالية منتشرة في مختلف أنحاء البالد، 
ال��ن��م��وذج ع��م��ل��ي��ا فصال  ي��ح��ق��ق ه���ذا  وال 
يكون  أن  يفترض  كما  للسلطات  خالصا 
إقليمية  أبعاد  لها  القضايا  من  الكثير  ألن 
من  العديد  تتشارك  كما  ودول��ي��ة،  وقومية 
املسؤوليات املختلفة للحكومات مع بعضها 
البعض كما أن هناك سلطات مشتركة أو 
االزدواج��ي��ة  الدساتير  جميع  في  متزامنة 
ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ك��ل م��س��ت��وى م��ن مستويات 
توجد  فمثال  القوانني،  يسن  أن  احلكومة 
قليال،  متزامنة  وبلجيكا سلطات  كندا  في 
بينما يتوفر في أستراليا تزامن شديد بني 
السلطات وحيث وجدت سلطات   متزامنة 
تكون السيادة في الغالب للقانون الفدرالي 
ثالثًا: املسئوليات والسلطات املالية:

الفدرالية  للدولة  السياسي  الشكل  ع��ادة 
جوانب   في  واملسئوليات  السلطات  يحدد 
ج��ب��اي��ة امل�����وارد وحت��دي��د م��ق��دار اإلن��ف��اق 
ف���ي ك���ل م���ن امل���رك���ز واإلق���ل���ي���م وال���والي���ة 
ال��دول  معظم  ،ففي  التشارك  أو  باحلصر 
والصالحيات  السلطات  تتشابه  االحتادية 
واملسئوليات وتختلف في جباية وتخصيص 
اإلنفاق  ومستويات  نوعية  وحتديد  امل��وارد 
ولفهم ذلك نستخلص ما اتفقت عليه معظم 
من  لكل  واملهام  السلطات  بشأن  الكتابات 
النحو  وال��والي��ات وعلى  امل��رك��ز واألق��ال��ي��م 

التالي :
الفيدرالية.. ونظم االحتاد الفيدرالي   

علي الشمري

1: سلطات املركز :

يتولى السلطة التنفيذية املركزية في أغلب 
الدول الفيدرالية مجلس الوزراء )احلكومة 
الفدرالية(  يُختار أعضاؤه من بني أعضاء 
البرملان الفيدرالي أو من خارجه، وينبغي أن 
يحوز املجلس على ثقة البرملان الفيدرالي.

ويعتبر املجلس أعلى هيئة تنفيذية وإدارية 

العامة  السياسة  وض��ع  يتولى  ال��ب��الد،  في 
السياسية  النواحي  في  الفيدرالية  للدولة 
احل��دود  في  وذل��ك  وغيرها،  واالقتصادية 
الفيدرالي.  الدستور  في  عليها  املنصوص 
ال��ف��ي��درال��ي��ة فينتخب  ال���دول���ة  أم���ا رئ��ي��س 
إم���ا ب���االق���ت���راع ال���ع���ام احل���ر امل��ب��اش��ر في 
قبل  م��ن  انتخابه  يتم  أو  األق��ال��ي��م،  جميع 
يحددها  التي  بالنسبة  الفيدرالي  البرملان 
السياسي  ال��ش��ك��ل  ذل���ك  ال��دس��ت��ور)ي��ح��دد 

للدولة الفدرالية أكان برملاني أو رئاسي (
اجلمهورية  ال��دول��ة  لرئيس  ع���ادة  وي��ك��ون 
األقاليم  ميثلون  النواب  من  عدد  أو  نائب 
انتخاب  بنفس طريقة  وينتخبون  املختلفة، 
ال��رئ��ي��س وف����ي م��ث��ل ه����ذه احل���ال���ة ي��ك��ون 
الرئيس املنافس لالنتخابات ينزل ببرنامج 
ينتخب  ح��االت  وف��ي  نائبه  مسميًا  موحد 
نائب الرئيس من قبل املجالس التشريعية 

اإلقليمية.
وت��ت��ش��اب��ه ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���ف���درال���ي���ات وف��ق 
النظام الرئاسي من حيث حتديد سلطات 

ومؤسسات الدولة  
1 - ال��وظ��ائ��ف امل��رك��زي��ة األس��اس��ي��ة 

فهي:
رئ���ي���س اجل���م���ه���وري���ة ون����ائ����ب رئ��ي��س  •

اجلمهورية.
البرملان االحتادي. •
احلكومة االحتادية. •
احملكمة الدستورية  االحتادية العليا . •
االدعاء العام. •

املكونة  األقاليم  ومؤسسات  سلطات   -  2
لالحتاد الفيدرالي  تتجسد من خالل :

البرملان احمللي  •
احلكومة احمللية  •

ويتكونان من خالل االنتخابات احمللية  

) املركزية  السلطة  اختصاصات   :2
حكومة االحتاد الفيدرالي(

في معظم دساتير الدول الفيدرالية تكتفي 
االحتادية،  السلطة  اختصاصات  بتحديد 
لألقاليم،  األخ���رى  االختصاصات  ت��ارك��ة 
وتكون اختصاصات السلطة الفدرالية في 
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اآلتي :
السياسي . 1 بالشأن  يتصل  ما  كل  تولي 

دب��ل��وم��اس��ي في  اخل��ارج��ي م��ن متثيل 
والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  ال��دول 
وامل�����ؤمت�����رات واألن���ش���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والرياضية وغيرها و إبرام املعاهدات 
واالت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ومي��ك��ن تنظيم 
إع�����ط�����اء ص����الح����ي����ات ل��ل��ح��ك��وم��ات 
اإلقليمية بعقد اتفاقيات يقتصر فقط 
في املجال الثقافي ومبوافقة وإشراف 

من احلكومة املركزية.
الدفاع الوطني وكل ما يتعلق باحلرب . 2

والسلم وعقد الصلح
إص������دار ال��ع��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة وحت��دي��د . 3

الفيدرالية  للدولة  االئتمانية  السياسة 
بوجه عام.

اس��ت��ث��م��ار امل���ع���ادن، ال��ن��ف��ط، وال��ط��اق��ة . 4
الذرية.

ال��دول��ي��ة . 5 وامل���ط���ارات  امل��وان��ئ  إدارة    
وامل���واص���الت ال��س��ل��ك��ي��ة وال��الس��ل��ك��ي��ة 

وشئون البريد.
  ش��ؤون اجل��م��ارك وأن���واع محدده من . 6

الضرائب تكون مركزية منها بالتشارك 
ومحصورة  معينة ألنواع محدد  بنسب 

من الضرائب .
لألجانب، . 7 واإلق��ام��ة  اجلنسية  ش���ؤون 

ع��ل��ى أن����ه ي��ح��ق ل��س��ل��ط��ات األق��ال��ي��م 
القوانني  ألحكام  وفقا  اجلنسية  منح 

الفيدرالية اخلاصة بهذا الشأن.
إعداد وجتميع املوازنة  العامة االحتادية . 8

فأن  األقاليم  مل��وازن��ة   والتخصيصات 
املركز ال يحق له تعديل أية أرقام أقرت 
البرملان  قبل  إقليم من  كل  موازنة  في 
جدًا  ضيقة  ح��االت  وهناك  اإلقليمي 
القوانني  وتنظمها  الدستور  يحددها 
البرملان  عبر  تتم  األح��وال  وفي جميع 
اإلق��ل��ي��م��ي ف��ق��ط ت��س��ت��ط��ي��ع احل��ك��وم��ة 
املركزية التحكم في املخصصات التي 
ترصدها في املوازنة االحتادية كهبات 
أو منح أو قروض لألقاليم وكذلك في 
امل��وارد التشاركية حسب  إع��ادة توزيع 

ظروف كل إقليم .
وض���ع اخل��ط��ط االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��دول��ة . 9

بالتشاور مع هيئات األقاليم املختصة 
اإلقليمية  التنمية  مع خطط  لتنسيقها 

باإلضافة إلى الرقابة املالية
وض���ع ال��ت��ش��ري��ع��ات امل��رك��زي��ة احمل���ددة . 10

كالتشريعات  االحت��ادي،  الدستور  في 
اجلنائية واملدنية.

اإلش����راف ع��ل��ى ال�����وزارات واألج��ه��زة . 11
املركزية.

احمللية   السلطات  اختصاصات   :  3
سلطات األقاليم :

الدولة  تتمتع األقاليم بجميع اختصاصات 
غير املنصوص )الغير محصورة باملركز وفق 
الدستور أو القانون( عليها لصالح هيئات 
السلطة املركزية و يكون لكل إقليم عاصمة 
التنفيذية  للسلطات  مركزًا  تكون  إقليمية 
كذلك  اإلقليمية.  والقضائية  والتشريعية 
وشعار  علم  ل��ه  ي��ك��ون  أن  إقليم  لكل  يحق 
خاص به، بجانب العلم والشعار املركزيني.

ينتخبه  تشريعي  مجلس  إقليم  لكل  يكون 
س��ك��ان اإلق��ل��ي��م ،  وي��ع��ت��ب��ر ال���ب���رمل���ان في 
اإلقليم،  ملواطني  الوحيد  املمثل  اإلقليمي 
لذلك يختص وحده بسّن القوانني واألنظمة 
امليزانية  إق��رار  وكذلك  باإلقليم،  اخلاصة 
امل��ال��ي��ة ل��إلق��ل��ي��م وامل��ص��ادق��ة ع��ل��ى خطط 
التنمية اإلقليمية. ويقوم البرملان اإلقليمي 
أيضًا بإصدار التشريعات اخلاصة بفرض 
وم��راق��ب��ة  اإلقليمية  وال���رس���وم  ال��ض��رائ��ب 
ومنح  اإلقليمية  التنفيذية  السلطة  أعمال 

الثقة لوزارة اإلقليم وسحبها منها.
مسئول  وزراء  مجلس  إقليم  لكل  وي��ك��ون 
كامل  ولإلقليم   . اإلقليمي  البرملان  أم��ام 
ال��ص��الح��ي��ة ف���ي رس���م ال��س��ي��اس��ة ال��ع��ام��ة 
السياسية  ال��ن��واح��ي  تشمل  فيه  اخل��اص��ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
تنفيذ  م��س��ئ��ول ع���ن  وي���ك���ون  واإلداري���������ة، 
األمن  على  واحملافظة  والقرارات  القوانني 
واالستقرار في اإلقليم، وال تخضع حتركات 
اإلقليم  داخل  املسلحة   القوات  وتنقالت  
فيدرالية لإلقليم  ق��وات مسلحة  أو دخ��ول 
إال بناء على طلب  مكتوب يقدم لسلطات 

اإلقليم.

بحوث ودراسات

الشكل 
السياسي 

للدولة االتحادية 
يحدد السلطات 
والمسؤوليات 

في جوانب 
جباية الموارد 
وتحديد مقدار 

اإلنفاق في 
كل من المركز 

واإلقليم والوالية 
بالحصر أو 
التشارك.

❞

❞



39المالية - العـدد ) 152(  مايو 2014 م 

بحوث ودراسات

ونلخصها باجلدول التالي علي سبيل املثال في ماليزيا )2( :
جدول رقم 2: توزيع االختصاصات بني االحتاد والواليات

راب����ع����ًا : ص���الح���ي���ات حت��ص��ي��ل امل������وارد 
وسلطات اإلنفاق :

للموارد  عامة  م��ص��ادر  ع���ادًة  الدستور  يحدد 
الفيدرالية  و يترك للقوانني الفدرالية واحمللية  
تفصيالت وأنواع املوارد وطرق جبايتها و نفس 
األمر ينطبق على اإلنفاق و يتركز في الدستور 
احلكومة  سلطات  بتحديد  ال��ق��ول  سبق  كما 
الفدرالية في إدارة املوارد املتمثلة في الثروات 
- تشكل رسوم اجلمارك  والضرائب  الطبيعية 
وضرائب الشركات وضريبة الدخل الشخصي 
ل���ألف���راد وض���رائ���ب امل��ب��ي��ع��ات واالس��ت��ه��الك 
والقيمة املضافة املصادر األساسية لإليرادات 
احل��ك��وم��ي��ة وغ��ال��ب��ًا م��ا ت��ك��ون ه���ذه ال��ض��رائ��ب 
املركزية  الفيدرالية  احلكومة  لسلطة  خاضعة 
معظم  ف��ف��ي  وامل����ط����ارات  امل���وان���ئ  وإدارة    -
في  وليست  )امل��وح��دة(  االحتادية  الفدراليات 
أكثر  أو  األق��ال��ي��م  اح��د  التي متنح  االحت����ادات 
تكون  واملطارات  املوانئ  إدارة  فأن  ذاتي  حكم 
من سلطات احلكومة الفدرالية ، ومن الضرورة 
الدستور  م��واد  ف��ي  التوسع  ف��ي ه��ذا اجل��ان��ب 
بشأن املوارد من الثروات الطبيعية وما عداها 
تترك للقوانني وأشار) د.  حافظ غامن محمد 
جبر()3( في ملخص البحث اخلاص به بالقول
على  املالية  الفيدرالية  مفهوم  أو  مبدأ  )يقوم   
اإلي��رادات ملستويات احلكم  أس��اس تخصيص 

بحيث يكون هنالك نوع من االستقالل الذاتي 
الفيدرالي مبا  املكونة لالحتاد  الوحدات  لدى 
ال يتعارض مع التنسيق والتناغم واالنسجام بني 

األجزاء التي تكون االحتاد الفيدرالي. 
اإلي����رادات ال��ذات��ي��ة ه��ي تلك اإلي����رادات التي 
يتم جمعها بواسطة كل مستوى من مستويات 
واالختصاصات  السلطات  حسب  احل��ك��وم��ة 
الدستورية احملددة له داخل حدوده حيث مينح 
الفيدرالية الصالحيات  الدستور في األنظمة 
والسلطات ملستويات احلكم لفرض الضرائب 

وحتصيل الرسوم من مصادر إيراديه بعينها.
هنالك أن���واع ل���إلي���رادات ف��ي داخ���ل االحت��اد 
الفيدرالي  وهي اإلي��رادات ذاتية املصدر لكل 
مستوى من مستويات احلكم تتخذ احلكومات 
توزيع  إع��ادة  هدف  لتحقيق  آليات  الفيدرالية 

الثروة داخل البلد على النحو اآلتي:-
أواًل: تقوم احلكومة بتقاسم اإليرادات الضريبة 
امل��رك��زي��ة م��ع ال���والي���ات أو م��س��ت��وي��ات احلكم 

األخرى 
ثانيًا:  تقوم بإجراء حتويالت مالية

ثالثًا: املنح املشروطة وغير املشروطة للواليات.
إلى  النفاذ  من  الفيدرالية  احلكومات  تتمكن 
كانت  س��واء  الرئيسية  اإلي��رادي��ة  امل��ص��ادر  كل 
تكون  بينما  ضريبية  وغير  ضريبية  إي���رادات 
الوحدات املكونة لالحتاد الفيدرالي مصادرها 

اإليرادية اقل حتقيقا لإليرادات ....(.

االختصاصات املشتركةاختصاصات والئيةاختصاصات فدرالية

الشؤون اخلارجية	 
الدفاع واألمن	 
التجارة اخلارجية والصناعة	 
املالحة والنقل واالتصال	 
إمدادات املياه والقنوات	 
املالية والضرائب	 
التعليم والصحة	 
احلاجة واالجتماعية والتأمني	 
األشغال العمومية	 

التشريع اإلسالمي	 
األراضي والعقار	 
الزراعة والغابات	 
أش�����غ�����ال ال�����والي�����ة 	 

وإم�����������دادات امل���ي���اه 
)غير الفدرالية(

التنمية احمللية	 
شئون املاليو	 
احلكومة احمللية	 

ال������������ض������������م������������ان 	 
االجتماعي

الصحة العمومية	 
تخطيط املدن	 
تهيئة احمليط	 
العمومية 	  احل��دائ��ق 

واحلياة  واحل��ظ��ائ��ر 
البرية
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1 - حتصيل املوارد الطبيعية :
تختلف من دوله احتادية ألخرى ويحدد ذلك 
للوالية  ملك  تكون  أن  بني  ما  الدستور  في 
منه  نسبة  أو حتدد  اإلقليم  مع  باملشاركة  أو 
بني  بالتشارك  والباقي  الفدرالية  للحكومة 
نسبية  ميزة  للوالية  ويكون  واإلقليم  الوالية 
الفدرالية  احلكومة  تعمل  بحيث  اإلقليم  عن 
بإعادة التوزيع للثروة مما تتحصل عليه على 
األقاليم التي ال متلك الثروة بطرق متعددة 

مشروطة وغير مشروطة.

2 - حتصيل املوارد الضريبية :
تعتبر الضرائب من أهم إن لم يكون املصدر 
وهي  واحمللية  الفدرالية  للموازنات  الرئيس 
واإلن��ت��اج��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  للعملية  احمل���رك 
املركز  املستوى  على  االستثمار  تشجيع  و 
 / ت��ش��ارك��ي��ه  منحنيني  )وت���أخ���ذ  اإلق��ل��ي��م  أو 
فأن  ال��ف��درال��ي��ات  معظم  وف��ي  تنافسية(  أو 

احلصيلة األكبر من الضرائب واجلمارك من 
نصيب احلكومة الفدرالية.

الدول  في  مختلفة  بطرق  الضرائب  وتنظم 
وجه  على  أنظمة  ثالثة  وت��وج��د  الفدرالية، 

العموم وهي)4(  :          
جميع  لالحتاد  املكونة  ال��دول  : جتبي  أوال   
ال���ض���رائ���ب وت��خ��ص��ص م��ب��ال��غ م���ح���ددة من 
إي����رادات����ه����ا ل��ت��غ��ط��ي��ة ح���اج���ات ال��س��ل��ط��ات 

االحتادية.      
ثانيا : جتبي الدول االحتادية جميع الضرائب 
املكونة  للوحدات  منها  محددة  مبالغ  وتقدم 

لالحتاد.
بني  الضريبة  ف��رض  سلطة  تقسم   : ثالثا 

احلكومة االحتادية واحلكومات املكونة لها.
م��ص��ادر الضريبة  ي��وض��ح  ال��ت��ال��ي  اجل����دول 
وسلطة حتصيلها )أعداد/ أ.عبد اجلبار عبد 

الله سعيد()5(

املصادر الرئيسية م
لإليرادات

تخصيص سلطة جمع اإليرادات:
مبررات ومميزات جمعها مركزية/ مشتركة/إقليمية

أ( ضرائب الدخل الشخصي 
من العمل

- غالبًا تخضع للسلطات املشتركة بني 
احلكومة االحتادية واإلقليمية.

- في بعض الفيدراليات من اختصاص 
السلطة الفيدرالية 

الرتباطها الغالب مبكان اإلقامة لدافعي 
الضرائب. ومن أجل السيطرة احملدود 
على دافعي الضرائب املتنقلني. )الهند، 

النمسا(

ب( ضرائب الدخل 
االستثماري ورأس املال 

)الضربية العقارية، ضربية 
رؤوس األموال املنقولة(.

تعطى للوحدات املكونة وحتى 
للحكومات احمللية.

ألن العقارات من أرض ومباني واألموال 
املنقولة ثابتة في املكان وال تنتقل. 

ج( ضريبة الدخل من العمل 
ورأس املال معًا – ضريبة 

األرباح التجارية والصناعية 
على الشركات واملنشآت. 

- تخضع في معظم األحيان للسلطات 
االحتادية. 

- في بعض األنظمة الفيدرالية تكون 
مشتركة – خاضعة لسلطات قانونية 

متالزمة.  )أمريكا ، أملانيا(

ألن الشركات الكبرى عند حتقيق 
أرباحها تعبر حدود الوحدة اإلقليمية 
الداخلية، وموقع املقر الرئيسي لهذه 
الشركات ال تعكس بالضرورة املكان 

اجلغرافي لدخل هذه الشركات.
)سويسرا، أسبانيا(. 

نشاط الشركات يتعدى املكان اجلغرافي 
واملنافسة الواسعة النطاق.  

بحوث ودراسات
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أواًل: الضرائب املباشرة:
3 - ال���ع���ائ���دات م���ن امل�����وارد احل��ك��وم��ة 

الفدرالية ونفقاتها :
يظهر اجلدول أدناه نسبة املوارد الفيدرالية 
)للحكومة املركزية( ونسبة نفقاتها وذلك من 

إجمالي املوارد واإلنفاق للدولة ككل وكذلك 
ونسبة  األقاليم  ب��ني  م��ن  املالية  التحويالت 
الفدرالية  احلكومة  م��ن  املالية  التحويالت 
مشروطة  حت��وي��الت  ك��ان��ت  س���واء  لألقاليم 
التحويالت  إج��م��ال��ي  م��ن  م��ش��روط��ة  غير  أو 

تخصيص سلطة جمع اإليرادات:املصادر الرئيسية لإليراداتم
مبررات ومميزات جمعها مركزية/ مشتركة/إقليمية

أ( الضرائب/ الرسوم اجلمركية على 
الواردات

تخضع دائمًا – تقريبًا – للسلطة القانونية 
لضمان فرض رسومات جمركية الفيدرالية. 

فعالة، وحتقيق وحدة اقتصادية 
في إطار الدولة. يسري عليها ما يسري على الواردات.ب(الضرائب على الصادرات 

ج( ضريبة املبيعات )االستهالكية(
- في معظم األنظمة الفيدرالية من املجاالت 
املشتركة بني احلكومات الفيدرالية اإلقليمية.

-وجود بعض االستثناءات )فيدرالية(.
 شأنها مثل السلع واألفراد

املتنقلون.

اإليرادات غير الضريبية – رسوم 
مرتبطة مبكان احلصول على  إقليمية ومحلية.اخلدمات واملنافع والتراخيص. 

اخلدمة واملنفعة.

ريع املوارد الطبيعية )النفط، الغاز، 
املعادن( من عائدات االمتيازات، ورسوم 

الترخيص، حقوق امللكية...الخ(

تعود أحيانًا للحكومات الفيدرالية 	 
للدولة التي حتولت من مركزية إلى 

احتاد فيدرالي. 
وجود مزايا للوحدة املنتجة وفق مبدأ 	 

االشتقاق. 
تبقى أحيانًا في يد احلكومات اإلقليمية 	 

)األرجنتني( الواليات املتحدة، اإلمارات 
العربية(

يتم إعادة توزيعها على 	 
مختلف الوحدات املكونة 

للدولة االحتادية، ألن 
اجلغرافية الطبيعية متنح 
موارد محدودة أو صغيرة 

أو منعدمة.
مسألة خالفية كما هو 	 

احلال في كندا، البرازيل، 
نيجيريا.

تؤدي إلى فوارق في ثروات 	 
الوحدات. 

الدين العام )القروض(
الدين اخلارجي.	 
الدين الداخلي	 

مفتوح ملستويي احلكم في معظم 	 
األنظمة الفيدرالية.

يخضع للسلطة الفيدرالية )النمسا، 	 
الهند، ماليزيا(.

تنسيقي بني احلكومتني من خالل 	 
مجلس القروض )استراليا(

عائدات املؤسسات واملشاريع العامة 
)األرباح(

مفتوح ملستويي احلكومة الفيدرالية 	 
واإلقليمية. 

ثابتة في املكان كعقارات 	 
ومشاريع.

نشاطها ميكن أن تتجاوز 	 
املكان اجلغرافي. 

امللكية قد يكون محلية أو 	 
فيدرالية. 

ثانيًا: الضرائب غير املباشرة :



المالية - العـدد ) 152(  مايو 2014 م  42

الفدرالية
مواقع   – م��ص��ادر  م��ع ع��دة  وم��ق��ارن��ه  مجمعه 

انترنت متعددة.
)1( العائدات احلكومة الفدرالية من إجمالي 
الواليات  وحكومات  )احمللية  الدولة  عائدات 
واحل��ك��وم��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة( ق��ب��ل ال��ت��ح��وي��الت 

البينحكومية
)2( د.  حافظ غامن محمد جبر.

املالية  ال��ت��ح��وي��الت  لضبط  معايير  وه��ن��اك 
لألقاليم والواليات 

 مثاًل إذا كانت التحويالت املشروطة : نسبتها 
نسبة  وذات  التحويالت  إجمالي  م��ن  عالية 
اإلقليم  إي����رادات  إجمالي  م��ن  ك��ذل��ك  عالية 

إل��ى حتويالت  ترتيبها  أع���اده  يتم  ال��والي��ة  أو 
معينه  نسبة  منح  خ��الل  م��ن  م��ش��روط��ة  غير 
للحكومة  تعود  معينه  ض��رائ��ب  إي����رادات  م��ن 
ال��ف��درال��ي��ة – أو حت��دي��د ج��زء م��ن امل��ن��ح غير 
م��ش��روط��ة وال��ب��اق��ي ت��ك��ون م��ش��روط��ة بغرض 
إدارة  ال���والي���ة  أو  اإلق��ل��ي��م  ال���ت���وازن ومت��ك��ني 
الن  باستقالليه  وخططه  ال��داخ��ل��ي  ال��ش��أن 
الوالية حتت  أو  املنح املشروطة تضع اإلقليم 
هيمنة احلكومة الفدرالية وقد تصل الشروط 
مقابل املنح اتخاذ إجراءات قانونية تقلص من 

صالحيات اإلقليم أو الوالية.
4 - أوجه األنفاق احلكومي :

الثالث  مستوياتها  في  الدولة  نفقات  تتحدد 

الدولة

العائدات 
احلكومة 
الفدرالية 

من إجمالي 
عائدات 

الدولة % 
)1(

نفقات 
احلكومة 
الفدرالية 

من إجمالي 
نفقات 

الدولة %

للتحويالت 
البينحكومية 
من عائدات 
املقاطعات أو 

الواليات

للتحويالت 
املشروطة 

من إجمالي 
التحوالت 
الفدرالية

املنح 
الفدرالية 
املشروطة 

من إجمالي 
عائدات 
حكومات 
املقاطعات 
الواليات

أنواع الدعم اإلضافي 
للواليات من احلكومة 

املركزية)2(

 جنوب
1211______95  أفريقيا

9086186812  ماليزيا

8351736642  اسبانيا

7369454721  استراليا

منح غير مقيدة ومنح 258___6964  البرازيل
مقيدة

 الواليات
67543010030  املتحدة

منح مقيدة بغرض 
حتقيق املساواة بني 

الواليات

منح ألغراض التنمية 6645464119 الهند
ومنح ألغراض أخرى

6537446510  أملانيا
منح مقيدة لتحقيق 
املساواة في التنمية 

االجتماعية

منح غير مقيدة ومنح 4437204416  كندا
مقيدة ومشروطة

4032257317سويسرا

بحوث ودراسات
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وف��ق   ) ال����والي����ة   – اإلق���ل���ي���م   – )امل����رك����ز 
التنمية  معايير  و  لها  املخصصة  األنشطة 
والنمو االقتصادي للدولة ككل  مع مراعاة 
خصائص وطبيعة وظائف ومكونات اإلقليم 
)معايير  متعددة  معايير  وهناك  وال��والي��ة 
األمم امل��ت��ح��دة ب��ت��ح��دي��د أن��ش��ط��ة ال��دول��ة 
والنسبة املئوية لكل نشاط ( ومن الطبيعي 
أن يراعى في األنظمة االحتادية احملافظة 
على وحدة البالد وقوة احلكومة االحتادية 
وال��رع��اي��ة  ب��احل��راس��ة  وتكفلها  ودميومتها 
للبالد واملواطنني وحتقيق التوازن والعدالة 
التنموية في األقاليم ومن خالل ما عرضه 
) د. حافظ غامن محمد جبر( كحالة بحثية 

في جمهورية السودان
قبل  سابقة  مرحلة  القسمة  ه��ذه  )تعتبر 
ال��دس��ت��ور ال��ق��وم��ي االن��ت��ق��ال��ي وات��ف��اق��ي��ة 

السالم الشامل
احلكم   م��س��ت��وي��ات  ب��ني  ال��رأس��ي��ة  القسمة 
واالختصاصات  الواجبات  معيار  )يطبق( 
ال��ت��ي آل���ت ل��ك��ل م��س��ت��وى م��ن امل��س��ت��وي��ات 
املعيار علي ضوء جتميع  بناء هذا  وقد مت 
االخ��ت��ص��اص��ات ف��ي م��ح��اور رت��ب��ت بحسب 
ترجيحيًا  وزن��ًا  محور  كل  وأعطى  أهميتها 
)مائة وحدة( ال��وزن  إجمالي  بحيث يصبح 

علي النحو التالي:� 
1 - املعيار االستراتيجي الذي يشمل إعطاء 
أولوية قصوى وأسبقية في حتديد نفقات 
الدولة في جانب األمن والدفاع والشرطة 
ال���وزارات  لبعض  بالنسبة  األم���ر  وك��ذل��ك 

اإلستراتيجية. 
أس��اس  على  النفقات  ت��وزي��ع  معايير   -  2
تكوين أجهزة الدولة والنظم والفكر املالي 
معيارًا  إداري��ًا،  معيارًا  تشمل  وهي  السائد 
اقتصاديًا،  معيارًا  وظيفيًا،  معيارًا  دوري��ًا، 

نفقات حقيقية ، ونفقات حتويلية.
3 - معايير خبراء األمم املتحدة وهي تقسم 

في خمس مجموعات هي  
- اخلدمات العامة األساسية )سيادة الدولة 

ونفقات اإلدارة والتسيير(.
- اخل���دم���ات اجل��م��اع��ي��ة )ش��ب��ك��ات امل��ي��اه، 
احل��رائ��ق....  مكافحة  الصحي،  ال��ص��رف 

الخ(.
- اخلدمات االجتماعية: )التعليم، الصحة، 

الرفاهية(
اخلدمات االقتصادية )الزراعة، الصناعة، 

التجارة، الوقود والطاقة(
أو  للتصنيف  ال��ق��اب��ل��ة  غ��ي��ر  اخل���دم���ات   -
مثل  إن��ف��اق  ب��ن��ود  تضم  وه��ي  التخصيص 
ن��ف��ق��ات ف��وائ��د ال��دي��ن ال��ع��ام ، اإلع��ان��ات 
احل����ك����وم����ي����ة، امل�����س�����اع�����دات اخل���ارج���ي���ة 

والتحويالت. 
للدولة  امل��ال��ي��ة  اإلدارة  تكلفة  معيار   -  4
ال��دول��ة من  كن  املعيار ميَّ وال��والي��ات وه��ذا 
على  الصرف  وتشمل  العامة  ماليتها  إدارة 

مصادر األموال العامة واملوازنة العامة.
الكثافة  وف��ق  امل����وارد  تقسيم  معيار    -  5
السكانية ويعتبر من أكثر املعايير قبواًل من 
معادلة:  وفق  القسمة  وتتم  العدالة  ناحية 
الناجت  إجمالي  أو  القومي  الدخل  صافي 
احمللي÷ عدد السكان وهذا يعطي متوسط 

نصيب الفرد من الناجت القومي.
ن��س��ب��ة وم��ت��غ��ي��رًا  من  ع��ل��ي��ه يعتبر امل��ع��ي��ار 
امل��ت��غ��ي��رات وي��ع��م��ل ع��ل��ى إي��ج��اد أو إع���ادة 
التوازن املالي. بالنسبة ملعايير التخصيص 
األفقي املعمول بها حاليًا في توزيع وقسمة 

املوارد بني الواليات تشمل هذه املعايير 
)1( األداء املالي    

)2( الكثافة السكانية
)3( املوارد البشرية   

)4( املوارد الطبيعية للوالية
)5( البنية التحتية                    

)6( التعليم
)7( الصحة                          

)8( األمن
)9(متوسط دخل الفرد

)10( بعد املسافة عن املركز وامليناء
االجت���اه ال��غ��ال��ب ف��ي ال��ع��ال��م ه��و االهتمام 
ب���ق���وة امل����رك����ز ودع����م����ه وف���ق���ا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر 
أوصى  التي  اخلمسة  القياس  ومجموعات 
 1958 ع��ام  في  املتحدة  األمم  خبراء  بها 
واملؤثرة  املشتركة  العوامل  وتقييم  لتقومي 
املالية  امل��وارد  لقسمة  الرأسية  املعايير  في 
وجدير بالذكر أن هذه األوزان الترجيحية 
اختصاصات  إلى  تتوزع  الرأسية  للقسمة 

أقل داخل كل مجموعة(
ن��وع اخل��دم��ة ومعيار  اجل���دول أدن���اه يحدد 

تتمتع 
األقاليم 
بجميع 

اختصاصات 
الدولة غير 
المنصوص 

والغير 
محصورة 

بالمركز وفق 
الدستور أو 

القانون.
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الوزن الترجيحي الذي أعطي نسبة % ونصيب كل من املركز واإلقليم )الوالية ( املستوى الثاني 
مع إعادة التوزيع للمستوى الثالث حسب اخلدمة املؤداة بني اإلقليم والوالية

ويوضحه اجلدول التالي )6(

مجموعات أوجه اإلنفاق احلكومي حسب االختصاصات واملجاالت
املصدر: جبر، حافظ غامن )موقع الكتروني (، الفيدرالية املالية وأثرها على قسمة وتخصيص 

املوارد بني مستويات احلكم ص� 234-230 .
اخلالصة :

يالحظ من التصور األولي للنظام الفيدرالي 
في اليمن انه :

نظام رئاسي ويتوزع إلى ثالثة مستويات  •
)احل��ك��وم��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة – اإلق��ل��ي��م – 

الوالية(

إن حدد العملية اإلدارية و االقتصادية من  •
كونها تخصصية على املركز و تشاركيه 

مع األقاليم وتنتقل إلى الواليات 
ل��م ت��ش��ي��ر وث��ي��ق��ة احل����وار إل���ى ال��ع��الق��ة  •

احلكومة  مع  أو  األقاليم  بني  التنافسية 
ال��ف��درال��ي��ة وك����ان ه���ذا اي��ج��اب��ي ب��ع��دم 
مطلق  كحد  التنافسية  بالعملية  األخ��ذ 

الوزن الترجيحي نوع اخلدمة
الكلي للمحور

نصيب احلكومة 
االحتادية في الوزن

نصيب احلكومة 
الوالية في الوزن

إ مكانية قيام القطاع 
اخلاص بالعمل

)أ( اخلدمات السيادية 
5.5 %19.5 %25 %واالستراتيجية

0.5 %3.25 %16.25 %20 %)ب( اخلدمات اجلماعية القومية
15 %5 %20 %)ج( اخلدمات االجتماعية
7.75 %12.25 %20 %)د( اخلدمات االقتصادية

4.5 %10.5 %15 %)ه�( اخلدمات األخرى غير املصنفة أو املشتركة
0.5 %36 . %63.5 %100 %اجلملة

اخلامسةالرابعةالثالثةالثانيةاألولىاملجموعة
غير املصنفةاالقتصاديةاالجتماعيةاجلماعيةالعامة السياديةاخلدمات

2520202015الوزن 100
أجهزة احلكم :االختصاصات

التشريعية.	 
اإلدارية.	 
اإلستراتيجية	 

القوات املسلحة
القضاء

الشرطة واألمن
اخلدمة العامة

اخلارجية
تنظيم االنتخابات
احلدود واملساحة

اإلحصاء
الكوارث

التخطيط
املياه

الصرف الصحي
الكهرباء والطاقة
مكافحة احلرائق

النقل واملواصالت
التعليم العالي والبحث 

العلمي
املواصفات واملقاييس

التخطيط العمراني
)البناء والنشيد(

التعليم
الصحة

الرعاية 
االجتماعية

الضمان 
االجتماعي

املعاشات
الدعم احلكومي
األوقاف)الزكاة(

العملة
السياسات:�

- املالية.
- النقدية.

- االئتمانية.
- االقتصادية

- املوارد املالية
التجارة اخلارجية 

األراضي
الثروات املوارد

- الطبيعية
- املعدنية

- احليوانية
- السمكية
الصناعة

سداد القروض 
والفوائد

االشتراك 
في املنظمات 

الدولية.
االتصاالت
اخلارجية

اآلثار والثقافة
البيئة

السياحة
األرصاد

بحوث ودراسات
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بحوث ودراسات

بالتنافس على تخفيض  ألنها ستنجم 
امتيازات  منح  ج��ان��ب  إل��ى  ال��ض��رائ��ب 
ولها  مستحبه  غير  ت��ك��ون  ق��د  أخ���رى 
ت��أث��ي��ر س��ل��ب��ي م���رك���زي وع��ل��ى س��ي��ادة 
امل��وارد  حتصيل  ضعف  وعلى  ال��دول��ة 

الضريبية . 

وفي األخير : 
للدور  املالية  وزارة  مبكرًا  تتهيأ  أن  يلزم 
امل���ط���ل���وب م��ن��ه��ا ل��الن��ت��ق��ال إل����ى ال���دول���ة 

االحتادية من حيث:
إع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي ب��رن��ام��ج / م��ش��روع  •

إصالحات املالية العامة حيث البرنامج 
مناسبًا  يعد  لم  وض��ع  ال��ذي  والتنفيذ 
أي��ة   – وإي��ق��اف   – ال��ق��ادم��ة  للمرحلة 
مراحل كانت مبنية على أساس النظام 
احلالي وأية برامج ونفقات ستنفذ في 
هذا املجال ال تعدوا عن كونها عبث ال 

مبرر له.
التفكير االيجابي والسريع في النظام  •

القادمة  املتغيرات  سيلبي  الذي  املالي 

وان كانت على مراحل
املالي  • النظام  يبقى  إذا  متسلسلة عما 

يتناسب  مب��ا  وتفكيكه  ق��ائ��م��ًا  احل��ال��ي 
احلكم  مستويات  م��ن  مستوى  ك��ل  م��ع 
)ال���ف���درال���ي امل���رك���زي – األق��ال��ي��م – 
أكثر  بديل  نظام  إيجاد  أو   ) الواليات 
جتاوبًا واقل تكلفه ، مثل سرعة التهيؤ 

واإلعداد لنظام اخلزانة.
حت���دي���د األس�����اس احمل��اس��ب��ي ) وف��ق  •

األساس احملاسبي النقدي / أو أساس 
االس��ت��ح��ق��اق( وط��امل��ا ك��ان مخطط أن 
يطبق أساس االستحقاق ابتدأ من عام 
2015م فاألمر يتطلب التفكير بجديه 
ألنه ال ميكن فرض نظام بعينه الحقًا 
حق  لها  سيكون  ال��ت��ي  األق��ال��ي��م  على 
التشريع ، وطاملا الريادية  في االنتقال 
لصالح  سيكون  الفدرالي  النظام  إلى 
امل���رك���ز ال�����ذي س��ي��ك��ون ه���و ص��اح��ب 
ال��ت��ج��رب��ة وال���ك���وادر امل���درب���ة ف��ي نقل 

جتربته لألقاليم .
 * مدير عام بوزارة املالية

املراجع :

الثروات في . 1 العام - تقاسم  القانون  لنيل املاجستير في  –رسالة  السليفاني  وحيد علي عبدي 
الدول الفيدرالية منازعات و حلول  “دراسة مقارنة “ 

مرباح-   . 2 قاصدي  جامعة  من  السياسية  العلوم  في  املاجستير  شهادة  لنيل  رسالة  ق��وق(  )علي 
ورقله – اجلزائر )بعنوان إدارة األقاليم والتجارب املستفادة عربيًا – حالة ماليزيا

د.  حافظ غامن محمد جبر- الفيدرالية املالية وأثرها على قسمة وتخصيص املوارد بني مستويات . 3
احلكم )من منظور التجربة السودانية وبعض التجارب العاملية األخرى( -1991  2009 م

مرجع سابق )2(.. 4
أ.عبد اجلبار عبد الله سعيد - الفيدرالية املالية كآلية لتوزيع املوارد االقتصادية .. 5
مرجع سابق )5(.. 6

اإليرادات 
الذاتية هي 

تلك اإليرادات 
التي يتم 
جمعها 

بواسطة كل 
مستوى من 
مستويات 
الحكومة 

حسب 
السلطات 

واالختصاصات 
الدستورية .

❞
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العون اإلنمائي الخليجي لليمن 

العالقات  مجاالت  ابرز  أحد  التنموي  التعاون  يشكل 
االقتصادية بني الدول والتكتالت االقتصادية، كما يعد أداة 
فاملساعدات  للدول،  اخلارجية  السياسة  أدوات  من  هامة 
واملعونات التنموية واالقتصادية، املالية منها والفنية، متكن 
في  عليها  واحلفاظ  مصاحلها  تعزيز  من  لها  املانحة  الدول 
أو/  سياسية  املصالح  هذه  كانت  سواًء  لها،  املتلقية  الدول 
واقتصادية وجتارية، أو أمنية واجتماعية أو كلها، إلى جانب 

األسباب والدوافع اإلنسانية. أ. د. طه أحمد الفسيل

بحوث ودراسات
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بأنها  االقتصادية،  واملعونة  املنح  املتحدة  األمم  وت��ع��رف 
عبارة عن املنح اخلالصة، وصافى القروض طويلة األجل 
األم��وال  تستبعد  وبالتالي    ، العسكرية  األغ���راض  لغير 
 ، مباشرة  غير  أو  مباشرة  استثمارات  في شكل  اخلاصة 

وائتمان التصدير من املعونة االقتصادية اخلارجية. 
التابعة    1DAC التنمية  م��س��اع��دات  جلنة  ت��ع��رف  كما 
معونات   OECD والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة 
التنمية الرسمية 2ODA  بأنها املوارد املتدفقة من الدول 
الغنية إلى الدول النامية، ولكن يجب أن حتقق هذه املوارد 

ثالث شروط رئيسية هي: 
أن تكون من مصادر رسمية،- 1
أن تكون بغرض التنمية،  - 2
أن حتتوى على شروط امتيازيه، أي أن عنصر املنحة - 3

فيها ال يقل عن %25.
املنح  ك��ل  ب��اس��ت��ب��ع��اد  التنمية  م��س��اع��دات  جل��ن��ة  وق��ام��ت 
التنمية  م��ع��ون��ات  م��ن  العسكرية  ل��ألغ��راض  وال���ق���روض 
وبني  الرسمية  التنمية  معونات  بني  ميزت  كما  الرسمية، 
مصادر التمويل األخرى التي حتمل عنصر منحة أقل من 

.%25
وب��ال��ت��ال��ي ي��ن��ص��رف م��ف��ه��وم ال��ع��ون اإلمن���ائ���ي إل���ى كافة 
التحويالت الدولية التي تتم وفقًا لشروط وقواعد ميسرة 
ال��ق��واع��د  ت��ل��ك  ع��ن  مت��ام��ًا  تختلف    Concessional
املالية  األس���واق  ف��ي  السائدة  التجارية  املالية  واألس���س 
أهدافها  تتحدد  نفسه  ال��وق��ت  وف��ي   ، الدولية  والنقدية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول املتلقية   في إطار 
العون  أن���واع  م��ن  رئيسيني  ن��وع��ني  تتضمن  فهي  وب��ذل��ك 

اإلمنائي : 
ذات    GRANTS وال��ن��ق��دي��ة  ال��ع��ي��ن��ي��ة  امل��ن��ح   -  1
)ال��دول  املانحة  ال��دول  تقدمها  التي  االقتصادي  الطابع 
واألق��ل  النامية  ال���دول  إل��ى  النفطية(  وال���دول  املتقدمة 
اعتبارات  تقدميها  اعتبارات  كانت  سواء   ، الفقيرة  منوًا 
املنح  ه��ذه  وتتسم   ، إنسانية  أو  سياسية  أو  اق��ت��ص��ادي��ة 
تعتبر  وال   . ترد  ال  وعينية  نقدية  بكونها حتويالت  ع��ادة 
تشابه  رغم  إمنائيًا  عونًا  العسكرية  واملساعدات  املعونات 
املباشرة  أهدافها  في  تختلف  ألنها   ، امليسرة  شروطها 
الطابع  ذات  األجنبية  املعونات  حتقيقها  إلى  تسعى  التي 
االقتصادي. ومن بني األنواع األخرى من املنح واملعونات 
الفنية واملعونات غير املباشرة ، مثل منح تعريفات جمركية 

تفضيلية أو إعفاءات. 

التي  امليسرة  ال��ق��روض  ، وه��ي  ال��ق��روض امليسرة   - 2
واإلقليمية  ال��دول��ي��ة  امل��ال��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات  ال���دول  تقدمها 
بشروط ميسرة سواء  تتسم  والتي   ، القطرية  والصناديق 
م��ن حيث أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة أو م��ن حيث م��دة ال��س��داد في 
إل��ى ارتفاع  ي��ؤدي  ال��ذي  ، األم��ر  املالية الدولية  األس��واق 

عنصر املنحة فيها. 
من  األجنبية  واملساعدات  واملنح  املعونات  أن��واع  وتتمثل 
حيث شروطها املالية في؛ املنح وهى عبارة عن التحوالت 
وهى  امليسرة:  والقروض  ترد،  ال  والتي  والعينية  النقدية 
القروض التي حتكمها قواعد وشروط أيسر من القروض 

التجارية. 
ومن حيث اجلهة املانحة، هناك املعونات الثنائية واملعونات 
متعددة األطراف. فاملعونات الثنائية تستند إلى العالقات 
الثنائية بني الدول املانحة والدول املستفيدة، وتقدم هذه 
الواليات  مثل:  واملتقدمة  الكبرى  ال��دول  ع��ادة  املعونات 
وفي  األوروب����ي  االحت���اد  دول  وبعض  األمريكية،  املتحدة 
جانب  إلى  وفرنسا،  وبريطانيا  وهولندا  أملانيا  مقدمتها 
التقليديني  املانحني  أهم  من  ال��دول  هذه  وتعتبر  اليابان. 
على امل��س��ت��وى ال��ث��ن��ائ��ي. وت��ع��د امل��ع��ون��ات اإلمن��ائ��ي��ة التي 
مجلس  دول  مثل  النفطية  الغنية  ال���دول  بعض  تقدمها 
التعاون اخلليجي الغنية، وفي مقدمتها السعودية، الكويت 
وقطر، ظاهرة حديثة العهد نسبيًا. وغالبًا، بل ومن املسلم 
لتقدمي  السياسية  وال��دواف��ع  ال��ع��وام��ل  تشكل  تقريبًا  ب��ه 
املعونات الثنائية تأتي بعدها األسس والدوافع االقتصادية  

واالخالقية. 
وتتمثل املعونات متعددة األطراف في التدفقات االمتيازية 
مقدمتها  وف��ي  األط���راف،  متعددة  الرسمية  الهيئات  من 
معونات منظمات وهيئات التنمية الدولية واإلقليمية )مثل 
البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية التابعة له، والصندوق 
بنوك  معونات  واالقتصادي(،  االجتماعي  العربي لإلمناء 
)منظمة  املتحدة  األمم  أجهزة  ومعونات  الدولية،  التنمية 
والبرنامج  وال��زراع��ة،  األغ��ذي��ة  منظمة  العاملية،  الصحة 
اإلمنائي لألمم املتحدة UNDP، وبرنامج الغذاء العاملي 

.)WFP  -الدولي–
اإلمن��ائ��ي��ة  وامل���س���اع���دات  امل���ع���ون���ات  ت��ط��ور   : أواًل 

اخلليجية: 
الرسمية اخلليجية ظاهرة حديثة  املعونات اإلمنائية  تعد 
بالطفرة  بروزها  وتنامي  ظهورها  أرتبط   ، نسبيًا  العهد 
النفطية وما حتقق عنها من فوائض مالية بعد عام 1973م 

1. Development Assistance Committee.
2. Official Development Assistance.
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املعونات قد وجدت من قبل  أن هذه  الرغم من  . فعلى 
هذا التاريخ ، إال أنها اتسمت بعد عام 1973م بسمات 
أشكالها  وتعدد  تزايد حجمها  من حيث  س��واء   ، خاصة 
وصورها ، أو من حيث تنظيمها في أطر مؤسسية يتم من 

خاللها تقدمي هذه املعونات.
بلغ   2012 املوحد  العربي  االقتصادي  للتقرير  ووف��ق��ًا 
دول  من  املقدمة  امليسرة  اإلمنائية  املساعدات  إجمالي 
مجلس التعاون اخلليجي حوالي 147 مليار دوالر خالل 
من   95.4% ح��وال��ي  تشكل    ،2011-1970 ال��ف��ت��رة 
إجمالي املساعدات اإلمنائية العربية امليسرة خالل هذه 
الفترة. وقد بلغت نسبة مساهمة السعودية منها حوالي 
واإلم��ارات حوالي   ،14.8% الكويت حوالي    ،68.3%
حوالي  ُعمان  وسلطنة   ،3.2% حوالي  وقطر   ،8.6%
النفطية  األخ��رى  العربية  ال��دول  قدمت  بينما   .0.5%
نسبة  بلغت  حيث  فقط،  دوالر  مليار   7 حوالي  املانحة 
 1.8% حوالي  وليبيا   ،%  2.0 حوالي  العراق  مساهمة 
ان��خ��ف��اض مساهمة  وي��ع��ود   .%  0.8 واجل��زائ��ر ح��وال��ي 
اإلمنائية،  املساعدات  في  الثالث  العربية   ال��دول  ه��ذه 
ملواجهة   1995 عام  منذ  الدعم  تقدمي  عن  توقفها  إلى 

متطلبات برامج التنمية.
الرسمية اخلليجية  واملعونات  املنح  ارتفع حجم  وتاريخيًا 
والعربية من حوالي 7.7 مليار خالل النصف األول من 
عقد السبعينيات من القرن املاضي إلى حوالي 31 مليار 
دوالر خالل النصف الثاني منه، بحيث ارتفعت املسحوبات 
الصافية من املنح واملعونات الرسمية اخلليجية والعربية 
حوالي  إل��ى  1973م  ع��ام  دوالر  مليار   1.7 حوالي  من 
الفترة  املتوسط سنويًا خالل  في  تقريبًا  دوالر  مليار   6
التراكمي حوالي  ليبلغ مجموعها   1980-1974 التالية 
 11.5 ح��وال��ي  منها  خصص  تقريبًا،  دوالر  مليار   42
وبالذات  املواجهة،  ل��دول  العسكري  للدعم  دوالر  مليار 
مصر وسوريا، بينما مت استخدام النصف اآلخر لتمويل 
التنمية ومتويل عجز موازين املدفوعات أو بعض بنوده ، 
الصناديق  قدمتها  دوالر  مليار   2.4 مبلغ  إلى  باإلضافة 
النقد  صندوق   ، لإلمناء  العربي  )الصندوق  اجلماعية 
األوب��ك  ص��ن��دوق   ، للتنمية  اإلس��الم��ي  البنك   ، العربي 

للتنمية الزراعية(.
تراجعت  امل��اض��ي  ال��ق��رن  م��ن  الثمانينيات  عقد  وخ��الل 
دوالر  مليار   32.7 م��ن  اخلليجية   الرسمية  امل��ع��ون��ات 
15.2 مليار دوالر  خالل النصف األول منه إلى حوالي 
الثاني  النصف  خالل  ملحوظًا  منه  الثاني  النصف  في 
عدم  وعوامل  املواتية  غير  التطورات  نتيجة  وذلك  منه، 
االس��ت��ق��رار ف��ي االق��ت��ص��اد ال��دول��ي خ��الل ه��ذا العقد ، 
والتي  1982م،  عام  بعد  النفط  أسعار  تراجع  وبالذات 
أدت إلى تراجع قدرة الدول اخلليجية والعربية النفطية 

على تقدمي املعونات واملساعدات الرسمية. 
ويشير التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام 1991م 
، إلى أن الدول العربية املتلقية للمعونات واملساعدات قد 
استفادت من حوالي )%50( من إجمالي هذه املعونات 
بينما استفاد من النصف اآلخر عدد كبير من الدول   ،
 100 إلى حوالي  والتي يصل عددها   ، الفقيرة  النامية 
دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية . وفيما يتعلق 
هذا  يشير  العربية  ال���دول  على  امل��ع��ون��ات  ه��ذه  بتوزيع 
واألردن قد حصلتا على  أن كل من سوريا  إلى  التقرير 
وأن   ، العربية  للدول  املقدمة  املعونات  نصف  من  أكثر 
)%20( من  ال�  واليمن قد حصلتا على قرابة  السودان 
هذه املعونات، وأن القرارات السياسية كان لها دورًا في 
اليمن،  بينها  من  العربية،  الدول  لبعض  املعونات  توجيه 
حيث كان العامل السياسي هو العامل احلاسم بالنسبة 

اليمن.
وخالل الفترة 1990م – 2000م تراجع حجم املعونات 
وامل��س��اع��دات اإلمن��ائ��ي��ة ال��رس��م��ي��ة إل���ى ح��وال��ي 22.3 
دوالر  مليار   13.4 منها  األكبر  اجل��زء  تقدمي  مليار)مت 
 48 ب�  مقارنة  1990م1994-م(،  الفترة  خ��الل  تقريبًا 
وميكن  الثمانينيات،   عقد  س��ن��وات  خ��الل  دوالر  مليار 
من  عامليًا  النفط  أسعار  بانخفاض  التراجع  هذا  تفسير 
ناحية وإلى الصعوبات وااللتزامات املالية التي واجهتها 
الدول اخلليجية نتيجة أزمة اخلليج الثانية وما تبعها من 

أحداث من ناحية أخرى. 
للمعونات  التراكمي  املجموع  ي��ق��در  إجمالية  وب��ص��ورة 
الدول  وبعض  اخلليجية  الرسمية  اإلمنائية  واملساعدات 
العربية النفطية خالل الفترة 1970م2000-م بحوالي 
ثالث  قدمتها  منها  األكبر  اجل��زء  دوالر،  مليار   108.9
استأثرت   93.5% وبنسبة  العربي  اخلليج  دول  من  دول 
تليها   ،  )64%( الثلثني  ب��ح��وال��ي  وح��ده��ا  ال��س��ع��ودي��ة 
 .)10.5%( اإلم����ارات  ث��م   16.5% م��ن  بأكثر  الكويت 
وخالل الفترة 2001-2011م  يقدر املجموع التراكمي 
اخلليجية  الرسمية  اإلمن��ائ��ي��ة  وامل��س��اع��دات  للمعونات 

بحولي 45 مليار دوالر.
-1973( لليمن  اخلليجي  اإلمنائي  العون  ثانيًا: 

)1989
ات��س��م��ت ال��ع��الق��ات ال��ي��م��ن��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة خ���الل ع��ق��دي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي  بالعالقات 
سابقًا  ال��ي��م��ن  م��ن  ال��ش��م��ال��ي  للشطر  بالنسبة  اجل��ي��دة 
واملضطربة بالنسبة للشطر اجلنوبي من اليمن،  لعوامل 
وأسباب سياسية ساهمت في تقدمي دول مجلس التعاون 
 ، الشمالي  للشطر  ثنائية  ومساعدات  معونات  اخلليجي 
امتداد  ضد  لها  األول  الدفاع  خط  ميثل  ك��ان  باعتباره 

النفوذ السوفيتي وأيدولوجيته في املنطقة.  
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العربية  اإلمنائية  املساعدات  حول  حديث  تقرير  ويشير 
إل���ى أن حجم   ،2010 ال���دول���ي ع���ام  ال��ب��ن��ك  ص���ادر ع��ن 
لشطري  الثنائية   الرسمية  العربية  اإلمنائية  املساعدات 
الفترة  خالل  دوالر  مليون   4،685 حوالي  بلغ  قد  اليمن 
1973-1979، انخفضت إلى حوالي 4،498 مليون دوالر 
اجلمهورية  تتلق  ول��م   .1989-1980 التالية  الفترة  في 
الفترة  خ���الل  ف��ق��ط  دوالر  م��ل��ي��ون   913 س���وى  اليمنية 
-1990 خ��الل  دوالر  مليون   243 منها    2008-1990
-2000 الفترة  688 مليون دوالر فقط خالل  و   ،1999
2008. وإجمااًل يصل احلجم التراكمي لهذه املساعدات 
إلى 10 مليار  دوالر خالل الفترة 1973-2008، مقارنة 

ب� 21.6 مليار دوالر لألردن خالل الفترة نفسها 3. 
ترد  ال  التي  واملساعدات  املنح  بأن  القول  وإجماال، ميكن 
التعاون  مجلس  دول  قدمتها  ال��ت��ي  امل��ي��س��رة  وال��ق��روض 
وب���ال���ذات   ،1989  –  1972 ال��ف��ت��رة  خ���الل  اخل��ل��ي��ج��ي 
السعودية، مصدرًا هامًا من مصادر متويل خطط التنمية 
االقتصادية في اليمن وفي حتقيق االستقرار االقتصادي 
في  ساهم  ال��ذي  األم��ر  للدولة،  العامة  للموازنة  وامل��ال��ي 
البنية  وخ��دم��ات  االجتماعية  اخل��دم��ات  مستوى  حتسني 
حجم  الرسمية  غير  التقارير  بعض  وق��درت  األساسية. 
دوالر  مليارات  خمسة  بنحو  لليمن  اخلليجية  املساعدات 
الصناديق  قدمتها  التي  والقروض  الثنائي  الدعم  تشمل 
إجمالي  ويقدر  املغتربني.  وحتويالت  القطرية  اخلليجية 
امل���س���اع���دات وامل���ن���ح ال��ع��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي ال ت���رد امل��ق��دم��ة من 
السعودية بحوالي 9.2 مليار ريال ميني خالل هذه الفترة 
والتعاون  التخطيط  وزارة  لبيانات  وفقًا   1989–1972
ريال  مليار   6( املبلغ  من هذا  األكبر  اجلزء  وجه  الدولي، 
ميني( لدعم املوازنة العامة اليمنية، وتوزع الباقي بصورة 
أساسية في مجالي التعليم 1.3 مليار ريال والصحة العامة 
األخ��رى.  امل��ج��االت  إل��ى جانب  ري��ال ميني(،  مليار   1.1(
اإلنفاق  بلوغ حجم  إلى  اليمنية  لألنباء  وكالة سبأ  وتشير 
على املشاريع في اليمن 17 مليار ريال ميني خالل الفترة 

.1989-1975
ألقاها  التي  الكلمة  في  أشار  السعودي  املالية  وزير  وكان 
وال��ذي  لليمن،  املانحني  مل��ؤمت��ر  االفتتاحية  اجللسة  ف��ي 
انعقد بالعاصمة البريطانية لندن يومي 15 و 16 نوفمبر 
2006، إلى أن “ املساعدات السعودية لليمن قد قاربت 
5 مليار دوالر أمريكي على مدى العقود الثالثة املاضية، 
حيث كانت املساعدات على شكل منح وألغراض إنسانية 

ومساعدات عاجلة، أو قروض ميسرة استخدمت لتمويل 
ذلك  ومن  مختلفة،  ومناطق  في قطاعات  إمنائية  مشاريع 
على وج��ه اخل��ص��وص م��ا ي��ق��وم ب��ه ال��ص��ن��دوق السعودي 
من  لليمن  املاضية  اخلمسية  اخلطة  بداية  منذ  للتنمية 
متويل برنامج إمنائي يبلغ حجمه حوالي 570 مليون دوالر 

يشتمل على مشاريع إمنائية في قطاعات هامة”4. 
ك��م��ا ش��ك��ل مكتب امل��ش��روع��ات ال��س��ع��ودي��ة وم��ك��ت��ب هيئة 
اجلنوب الكويتي في اليمن الذراع التنفيذية للمساعدات 
السعودية  احلكومتني  قدمتها  التي  امليسرة  وال��ق��روض 
حيث   ،1989  1972- ال��ف��ت��رة  خ��الل  لليمن  والكويتية 
ساهما في إقامة املشاريع اإلمنائية وفي مختلف املجاالت، 
ب��دءًا من  املكتبان وبصورة كاملة كافة اإلج��راءات  وتولى 
واإلش���راف  امل��ش��اري��ع  بتنفيذ  وان��ت��ه��اًء  الفنية  ال��دراس��ات 
مت  صنعاء،  في  العربي  اجلنوب  هيئة  خالل  ومن  عليها. 
تنفيذ مشروعات كبرى عديدة مثل جامعة صنعاء مبا في 
في  الشرطة  وكلية  الكويت،  مستشفى  الطب،  كلية  ذلك 

صنعاء... وغيرها.  
ثالثًا: العون اإلمنائي اخلليجي لليمن

)2013-2001( 
اخلليجية  اليمنية  ال��ع��الق��ات  ش���اب  ال���ذي  اجل��م��ود  ب��ع��د 
العالقات في  بدأت هذه   1999 –  1990 الفترة  خالل 
التحرك نسبيًا منذ منتصف عام 2000 بعد توقيع  اليمن 
والسعودية التفاقية جدة في يونيو 2000م. فقد استأنف 
بعقد  اجتماعاته  عقد  السعودي  اليمني  التنسيق  مجلس 
الدورة الثانية عشرة في املدينة املنورة في شهر ديسمبر 
موافقة  ع��ن  اإلع����الن  نتائجها  م��ن  ك���ان  وال��ت��ي   ،2000
 300 مببلغ  مالي  ق��رض  تقدمي  على  السعودية  احلكومة 
مليون دوالر لتمويل مشاريع طرق وكهرباء، وإنشاء معاهد 

تقنية ومراكز مهنية في اليمن. 
مجلس  دول  حكومات  مواقف  في  األب��رز  التطور  ومتثل 
في  لليمن  املانحني  مؤمتر  انعقاد  أثناء  اخلليجي  التعاون 
التعهد  2006، بإعالنها  لندن في منتصف شهر نوفمبر 
دوالر  مليون   1،950 منها  دوالر،  مليون   2،300 بتقدمي 
عبارة عن منح و350 مليون قروض ميسرة. وقد تعهدت 
مليار  مببلغ  لليمن  ج��دي��دة  مساعدة  بتقدمي  السعودية 
دوالر أمريكي كمنحة، واإلمارات 500 مليون ايضًا منحة، 
والكويت  ميسرة،  قروض  و150  منحة  350مليون  قطر  
 100 عمان  وسلطنة  ميسرة،  ق��روض  دوالر  مليون   200
مليون منحة. ويوضح اجلدول التالي إجمالي تعهدات دول 

3- The World Bank, ARAB DEVELOPMENT ASSISTANCE, Four Decades of  Cooperation, 
Washington, DC 2043, June 2010, pp. 
.وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وثائق مؤمتر لندن 2006 -4
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املجلس خالل الفترة 2006-2010  واملبالغ املسحوبة حتى نهاية ديسمبر 2011. 

وعلى الرغم من أن إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون 
اخلليجي قد ارتفعت إلى 2،735 مليون دوالر إال أنه بنهاية 
العام 2011 لم يتم سحب إال حوالي 229 مليون دوالر 
من إجمالي ما تعهدت به دول املجلس،   % فقط تشكل 
دول  بني  كبيرة  بصورة  املسحوبة  املبالغ  تراوحت  بحيث 
ارتفع  الرياض في سبتمبر2012  وبعد مؤمتر  املجلس. 
دوالر،  مليار   4،415 إلى  املجلس  دول  تعهدات  إجمالي 
تشكل حوالي 55 % من إجمالي تعهدات املانحني لليمن 
وذلك حتى 30 مارس  2014، كما ارتفع  إجمالي ما مت 
سحبه 1،170مليون دوالر تشكل 26.5 % من إجمالي 
تعهدات دول املجلس، ومع ذلك تظل نسبة السحب هذه 
والتي  الصديقة  للدول  احملققة  النسبة  من  بكثير  أق��ل 

بلغت حوالي 37 % من إجمالي تعهداتها.
دول  م��س��اع��دات  استيعاب  نسبة  ضعف  ارج���اع  ومي��ك��ن 
تفضل  حكوماتها  ك��ون  إل��ى  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس 
تقدمي مساعداتها مباشرة للحكومة اليمنية دون اإلعالن 
عنها لتحقيق أهداف سياسة خاصة بها. فدولة اإلمارات 
لليمن في عام  املانحة  ال��دول  العربية جاءت في مقدمة 
ال���دول العشر  ب��ني أك��ث��ر  2009، كما ك��ان��ت ك��ذل��ك م��ن 

املانحة لليمن خالل عامي 2011 و2012.
وختامًا، ميكن القول بأن أهمية العون اإلمنائي اخلليجي 
لليمن تكمن في وجود أسباب وعوامل عديدة، من بينها: 
ت��رك��ي��ز م��ن��ح وم��س��اع��دات دول امل��ج��ل��س ع��ل��ى اجل��وان��ب 
التنموية واالجتماعية واإلنسانية، األمر الذي يساهم في 

تعزيز البنى األساسية،
إن تعزيز وتقوية والتعاون اإلمنائي يساهم بصورة كبيرة 
في استقرار العالقات السياسية بني اليمن ودول مجلس 
ال��ت��ع��اون، وب��ال��ت��ال��ي ض��م��ان اس��ت��ق��رار منطقة اجل��زي��رة 
العربية. فعلى الرغم من وجود عوامل عديدة تدفع اليمن 
ودول املجلس نحو التقارب والتعاون والتنسيق في كافة 
الثقافي  والتجانس  اجلغرافي،  اجل��وار  مثل  امل��ج��االت، 
العوامل  ه��ذه  ف��أن  القربى،  وص��الت  والديني،  واللغوي 

والتكامل  التعاون  م��ج��االت  وتوسيع  تعزيز  إل��ى  بحاجة 
االقتصادي كونه يساهم بصورة كبيرة في ترسيخ هذا 
التقارب وتوطيده، من خالل خلق شبكة وقاعدة واسعة 
املشتركة.  والثقافية  والتجارية  االقتصادية  املصالح  من 
االقتصادية  ال��ع��الق��ات  ب��أن  ت��ؤك��د  التاريخية  ف��اخل��ب��رة 
املاضي قد ساهمت في جتاوز  البلدين في  املتميزة بني 
الكثير من املشاكل واختالفات وجهات النظر بني اليمن 
والسعودية. وال يقتصر األمر على العالقات بني البلدين 
العالقات  ف��ي  ع��ام��ة  ق��اع��دة  تقريبًا  ذل��ك  يعتبر  وإمن���ا 
السعودية  العالقات  تتجاوز  املثال  سبيل  فعلى  الدولية. 
العالقات  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  التباينات،  م��ن  الكثير  الهندية 
أساسًا  ذل��ك  يرجع  وباكستان،  السعودية  ب��ني  املتميزة 
إلى اتساع نطاق العالقات االقتصادية والتجارية وتعدد 
والهند،  السعودية  بني  والتجارية  االقتصادية  املصالح 

وخاصة وجود جالية هندية كبيرة في السعودية.
مجاالت  وت��وس��ي��ع  تعزيز  ف��إن  الشعبي،  امل��س��ت��وى  على   
املجلس  ودول  اليمن  بني  االقتصادي  والتكامل  التعاون 
سيخلق أجواء اجتماعية شعبية مؤيدة تسهم في تعزيز 
الشعبني  وب��ني  ناحية،   م��ن  الرسمية  العالقات  وتقوية 
والتكامل  فالتعاون  أخ��رى.  ناحية  من  واخلليجي  اليمني 
بها  يشعر  ملموسة  ث��م��ار  خلق  إل��ى  ي���ؤدي  االق��ت��ص��ادي 
املواطن، تدفعه إلى اعتبار نفسه جزاًء من هذه املنطقة 
وأنه لن يتردد في الدفاع عنها إذا ما دعت احلاجة إلى 

ذلك. 
اإلقليمية  األمنية  املخاوف  وجتاوز  األمني  االستقرار  إن 
مجلس  دول  بعض  بها  تشعر  التي  املشروعة  وال��دول��ي��ة 
أهمية  إغفال  ع��دم  لتحقيقه  يتطلب  اخلليجي  التعاون 
ب��ه، مب��ا ف��ي ذل��ك االهتمام  اجل��وان��ب األخ���رى املرتبطة 
والتكامل  التنموي  ال��ت��ع��اون   م��ج��االت  وتوسيع  بتعزيز 
عوامل  وترسيخ  املجلس،  ودول  اليمن  بني  االقتصادي 
وظروف األمن واالستقرار في املنطقة من ناحية أخرى.

إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون اخلليجي في مؤمتر لندن  2006 وبعده،  واملبالغ املسحوبة حتي ديسمبر 2011 )مليون دوالر(

املبلغ املسحوب قروض ميسرة هبات تعهدات جديدة
228.6 350 1،958.4 2،735.4  إجمالي تعهدات دول املجلس
153 1000 1،000 اململكة العربية السعودية
34.5 500 500 اإلمارات العربية املتحدة
2.2 150 350 500 قطر

22.3 200 200 الكويت
16.6 100 100 سلطنة عمان
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في أجهزة  
الخدمة المدنية

العنصر  ُيعد  أن  املفترض  ومن  البشرية  مبواردها  غنية  الفقيرة  الدول 
الرئيس  احملرك  العامة  ومؤسساتها  الدولة  دوائر  في  العامل  البشري 
للنشاط اإلداري في الدولة، إذ به حتقق االدارة نشاطها في تنظيم املرافق 
العامة وضمان ُحسن سيرها بانتظام وإطراد، ومن أجل هذا خولت قانونًا 
مجموعة من السلطات التي متثل عناصرا للضبط اإلداري تتسع وتضيق 
كافة  الشؤون  تنظيم  في  وواجبات  مهام  من  اإلدارة  به  تضطلع  حسبما 
العامة  اخلدمات  وتقدمي  اإلداري  العمل  انتظام  من  كاٍف  قدٍر  لضمان 
وحفظ املال العام وضمان املصلحة العامة وهي أمر محسوس وواضح  وهي 
الغاية والهدف في كل مجتمع لكون كل فرد يستفيد من حماية املصلحة 
العامة ألنها مصلحة اجلميع سواء االجيال احلاضرة او املقبلة ولها عناصر 
والتطور  بالتنمية  والدفع  العامة  اخلدمة  تقدمي  في  تتمثل  جوهرية 
واالستقرار كما انها هي االساس الذي تستند اليه الدولة واحلكومة في 
أي مجتمع للقيام بواجباتها لذا يجب ان تكون املصلحة العامة ذات طابع 

اخالقي بحيث تنطوي على ارساء احلياة السليمة ألفراد املجتمع . احمد ماجد الجمال

جسورالتسيب االداري
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واجلهد  االخ��الص  وتتطلب  عامة  قضية  انها  كما 
والعامل  املوظف  يبذله  ال��ذي  أو  املبذول  االضافي 
العام الذي يزيد على املهام املطلوبة منه سواء كان 
يتعلق  او  وظيفته  عمل  بطبيعة  يتعلق  اجلهد  ه��ذا 

بعمل آخر يتم تكليفه بها.
ال��ع��ام��ة  االدارة  ت��ت��م��ت��ع  أن  ل���زام���ًا  ك���ان  ه��ن��ا  وم���ن 
جميع  في  موظفيها  ضبط  في  واسعة  بصالحيات 
ال����وح����دات احل��ك��وم��ي��ة مب��وج��ب ق���وان���ني وأن��ظ��م��ة 
ال��وزراء من ذلك قانون  وتعليمات وق��رارات ملجلس 
1991م والئحته  لسنة   )  19( رقم  املدنية  اخلدمة 
التنفيذية، القانون رقم)43( لسنة 2005م والئحته 
التنفيذية بشأن الوظائف واألجور واملرتبات،القانون 
واملؤسسات  الهيئات  بشأن  رقم)35(لسنة1991م 
رقم)31(لسنة2009م  العامة،القانون  والشركات 
ب��ش��أن ال��ت��دوي��ر ال��وظ��ي��ف��ي،وق��رار رئ��ي��س مجلس 
نظام  ب��ش��ان  2007م  )149(لسنة  رق���م  ال�����وزراء 
مجلس  رئيس  ق��رار  العامة،  الوظيفة  ف��ي  التعيني 
الوزراء رقم)98(لسنة2007م بشان نقاط املفاضلة 
اجلهاز  ف��ي  ال��وظ��ائ��ف  لشغل  واالخ��ت��ي��ار  للترشيح 
قرار  واملختلط،  العام  والقطاعني  للدولة  اإلداري 
2002م  رقم)164(لسنة  ال����وزراء  مجلس  رئيس 
الراتب  كشف  بتنظيف  اخلاصة  اإلج���راءات  بشان 
م���ن امل��وظ��ف��ني امل����زدوج����ني ،ق�����رار رئ��ي��س مجلس 
معاجلة  ب��ش��ان  رقم)211(لسنة2007م  ال�����وزراء 
واجل��ه��ات  ال�����وزارات  ف��ي  القائمة  التعاقد  ح���االت 
رقم)60( ال���وزراء  مجلس  رئيس  احلكومية،تعميم 
لسنة 2007م إلى كافة الوزراء واحملافظني ورؤساء 
في  القائمة  ال��ت��ع��اق��دات  معاجلة  ب��ش��ان  ال��وح��دات 
الوزارات واجلهات احلكومية. وقرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم)10(لسنة 2004م بشان منع التوظيف 
 )304( رق��م  ال���وزراء  مجلس  رئيس  بالبدل،وقرار 
بأعمال  اخل��اص��ة  امل��دون��ة  ب��إص��دار  2012م  لسنة 

مبادئ احلكم الرشيد في اخلدمة العامة 
 كل تلك القوانني والقرارات حددت طرق وأساليب 
وواجبات  ومهام  الوظائف  وشغر  والتعيني  الترشيح 
املوظفني والسلوكيات الواجب إتيانها وتلك احملظور 
عليهم والعقوبات االنضباطية التي تفرضها االدارة 
على من يخالف تلك الواجبات واحملظورات كحاالت 
بتوازن  التدويرالوظيفي  الوظيفي،وتنفيذ  االزدواج 
املصلحة  ض��م��ان  بغية  األداء  دقيق،وتقييم  مهني 
ومعاجلة  وضعفها  اإلدارة  س��وء  م��ن  واحل��د  العامة 
بالبدل   التوظيف  ومنع  القائمة  التعاقدات  ح��االت 
تلك  عن  ملموسة  ونتائج  تفاعل  من  منتظر  ،وك��ان 

القوانني والقرارات لكن املؤسف ان الواقع والنتائج 
استغالل  نسب  ارتفعت  فقد  وتصادمه  ذلك  عكس 
ومترير فرص التعاقدات الوظيفية التي تتم خارج 
إطار قنوات اخلدمة املدنية وأطرها القانونية كجسر  
لتبسيط أدوات احملسوبية في االجراءت واخلطوات 
النظامية للتعاقد مع كوادر مبؤهالت جامعية أو اقل 
وذلك  بااللتفاف على عشرات االآلف من خريجي 
املستحقني  العليا  امل��ؤه��الت  وأص��ح��اب  اجل��ام��ع��ات 
وامل��ن��ت��ظ��ري��ن ف��ي ط��واب��ي��ر ط��وي��ل��ة ل��ي��س ل��ه��ا نهاية 
للحصول  واملفاضلة  املنافسة  في  الدخول  لفرص 
األم���ر مخطوفة  ف��ي حقيقة  وه���ي  ال��وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى 
على  املوجهة  الفساد  منظومة  الس��ت��ش��راء  نتيجة 
الوظيفة العامة عابروكاسر ومتجاوز أحكام القوانني 
فرص  توزيع  عدالة  وانحسرت  واللوائح  واألنظمة 
ملا  تلك احل��االت  تندرج  وف��ي كل األح���وال  العمل  
أُصطلح عليه بالتسيب اإلداري، والذي أخذ مأخذًا 
عدم  بسبب  ومؤسساتها  الدولة  دوائ��ر  في  واضحًا 
اإلداري  الضبط  وسائل  تطبيق  على حسن  قدرتها 
العامة ويضمن  الردع ويكفل املصلحة  بشكل يحقق 
أخ��ذت متثل  أنها  اإلداري،ومب����ا  العمل  سير  حسن 
تنعكس بشكل  الوظيفي  العمل  ظاهرة على صعيد 
وحسن  احلكومية  املؤسسات  أداء  على  فيه  الم��راء 
وواجباتها األساس ومن ثم ضعف  تنفيذها ملهامها 
املشاريع  وتنفيذ  العامة  اخلدمات  تقدمي  في  أدائها 

وإشباع احلاجات األساسية إلفراد املجتمع. 
وسنحاول هنا أن نسلط الضوء على مفهوم التسيب 
في  وتطبيقاته  واث���اره  وأسبابه  ومظاهره  اإلداري 
شؤون الوظيفة العامة واملعاجلة النظامية املقررة له.

التي  ال��ظ��واه��ر  م��ن  ظ��اه��رة  اإلداري  ف��ال��ت��س��ي��ب   
لغوي  مفهوم  له  اإلداري  العمل  على صعيد  تتجلى 
مظاهر  من خالل  الوجود  إلى  يظهر  واصطالحي 
على  بيانها  ع��دة ميكن  وب��واع��ث  وألس��ب��اب  متعددة 

النحو اآلتي:-
 التسيب لغة: هو الشيء اليسير، أو السلوك الذي 

يأتي بدون ضوابط، أو محددات حتكمه.
 ) تسيب   ( لكلمة  أضيفت  لو  اصطالحًا:  التسيب 
التعريف  تكون  فأنها   ) إداري   ( ه��ي  أخ��رى  كلمة 
قطعًا  يختلف  وال��ذي  التسيب  ملفهوم  اإلصطالحي 
اللغوي، وإن كان ال  املعنى  املُستمد من  املفهوم  عن 
 " بأنه  يُعرف  اإلداري  فالتسيب  كثيرًا،  عنه  يبتعد 
بدون  يجري  اإلداري  األداء  فيها  يكون  التي  احلالة 
أو قوانني منظمة  ل��وائ��ح،  أو  إح��ت��رام ألي ض��واب��ط، 

وموضوعة لكي يكون األداء على الوجه األكمل" 

القوانين 
والقرارات 

واللوائح حددت 
طرق وأساليب 

الترشيح 
والتعيين 

وشغر الوظائف 
ومهام وواجبات 

الموظفين 
والسلوكيات 

الواجب إتيانها 
وتلك المحظور 

عليهم 
والعقوبات 

االنضباطية التي 
تفرضها اإلدارة 
على من يخالف 
تلك الواجبات 
والمحظورات 

كحاالت االزدواج 
الوظيفي,وتنفيذ 
التدوير الوظيفي 

بتوازن مهني 
دقيق,وتقييم 

األداء بغية ضمان 
المصلحة العامة.

❞

❞
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تخلفا  ال��ع��ال��م  دول  م��ن  الكثير  ف��ي  التخلف  يُ��ع��د 
أداريا في حقيقته قبل كل شيء سواء من الناحية 
االقتصادية، أو االجتماعية، أو السياسية، فاإلدارة 
انطباعات قوية  تترك  العدالة  نوع من  اجليدة هي 
ف��ي أع��م��ال ال��دول��ة وم���دى جناحها وال��ت��ق��دم ال��ذي 
وميكن  التي متارسها  األنشطة  مختلف  في  حت��رزه 
مالحظة ذلك بالنظر إلى الدول املتقدمة فالتطور 
فاإلدارة  اإلداري.  التقدم  إلى  يرجع  فيها  احلاصل 
في هذه الدول تتميز بالدقة واملرونة وروح املسئولية 
واملساءلة التي تصاحب مختلف املستويات واألعمال 
ال��ض��روري  فمن  وبالتالي  تنجز،  التي  وامل��ع��ام��الت 
التركيز على الناحية اإلدارية من أجل الوصول إلى 
إهمال  فأي  فرد  كل  يأمله  الذي  املطلوب  املستوى 
فإن  عليه  اإلداري.  التسيب  إلى  ي��ؤدى  اإلدارة  في 
التسيب اإلداري يرتبط في اإلدارة "االولى" مبسألة 
والترشيح  والترشح  املفاضلة  عدالة  مفردة  غياب 
و"ال��ث��ان��ي"   ن��زي��ه  وال��ت��ع��ني بشكل  ال��وظ��ائ��ف  و شغل 
والغياب  وال��ل��وائ��ح  بالنظم  االل��ت��زام  ع��دم  مبسألة 
العديد  ويشمل  به  ونبدأ  العمل  واه��م��ال  والتأخير 
أثناء  املسؤل  أو  للموظف  السلبية  املمارسات  من 
تأدية مهامه الرسمية كالتدليس والقصور والهروب 
عدم  وكذلك  املختلفة  واملعامالت  األعمال  أداء  من 
حتمل املسؤولية في اداء العمل والوساطة في إجناز 
وتسييراألعمال واستغالل املركز الوظيفي واإلهمال 
الواضح في ادوات الصفه والفعل الوظيفية البناءة.
تتمثل  مظاهر  ع��دة  في  اإلداري  التسيب  ويتجلى 

باآلتي:-
الغياب  :ميثل  الرسمي  العمل  عن  والتأخر  الغياب 
من  أكثر  ويتخذ  التسيب،  مظاهر  من  مظهر  أه��م 
ص���ورة ألس��ب��اب م��ت��ع��ددة، ك��ع��دم ح��ض��ور امل��وظ��ف 
في  التوقيع  لغرض  حضوره  أو  عمله،  ملقر  أص��اًل 
س��ج��ل احل��ض��ور واالن���ص���راف ث��م اخل����روج وع��دم 
مكتبه  من  يخرج  وقد  التالي،  اليوم  في  إال  العودة 
ال��دائ��رة لشأن اليتطلبه  آخ��ر في نفس  إل��ى مكتب 
العمل الوظيفي، أو ألغراض شخصية  وفي جميع 
املواقف التي سلفت اإلشارة إليها جند أن املوظف 
ال ينجز العمل املطلوب منه ومن ثم تتراكم وتهمل 
األعمال شيئًا فشيئًا ويترتب على ذلك سوء العالقة 
يكون  عندما  أي��ض��ا  صحيح  والعكس  املسئول  م��ع 
التوقيع  لغرض  ويحضر  متسيب   واملدير  املسئول 
امللتزمني  املوظفني  قبل  من  املنجزة  األعمال  على 
واملجتهدين في ادأ األعمال أول بأول ومن ثم تدب 
بكل  للولوج  طريق  خريطة  او  بينهما  املشاحنات 

االسلوب  عن  املشروعة  وغير  املشروعة  الوسائل 
الذي يؤدي إلى حصولهم على الرشوة وهو الهدف 
ومسؤلي  موظفي  معظم  أن  امل��ش��اع  حتى  وال��غ��اي��ة 
اإلدارات احلكومية دون مستوى النزاهة واالنضباط 
إلى  إشارة  التسيب  اسم  ايضا  عليها  ورمبا يصدق 

موظفيه املنحدرين من مدارس احملسوبية.
 ومن جهة أخرى يؤدى استغالل الغياب إلى مزيد 
م��ن ال��غ��ي��اب وال��ت��ده��ور ف��ي حلقة م��ف��رغ��ة دائ��ري��ة 
النهاية لها. أما أسباب الغياب فهي عديدة متنوعة 
لّعل أهمها استغالل وقت الدوام في متابعة املصالح 
وبعد وسائل  العمل اخلاص وصعوبة  او  الشخصية 
املواصالت في الزمان واملكان احملددين، أو حدوث 
توعك صحي للموظف أو املدير واملسئول، أو لدى 
أحد أفراد أسرته، أو الغياب املفاجئ ألسباب تتعلق 
بحاالت وفاة أحد األصدقاء، أو األقارب، أو احلاجة 
الرسمية  وغير  الرسمية  املؤسسات  على  للتردد 
املؤسسات  م��ن  وغيرها  وامل����دارس  كاملستشفيات 
التي يرتبط دوامها بالدوام الرسمي للدولة ومغادرة 
ل��ل��ت��ردد عليها وعلى  ل��ه ح��اج��ة  ك��ان��ت  إذا  امل��ك��ات��ب 
رأس ذلك أظهار األهمية والوجاهة اخلالية من أي 
االبتزاز،عقد  لغرض  ك��ان  إالأذا  حقيقي  مضمون 
االجتماعات االدارية املطولة نوع من انواع الهروب 

قي كثير من االحيان وبطرق قانونية .
العاملني  أعداد  تزايد  يُعد  اإلداري:  اجلهاز  تضخم 
في الوحدات احلكومية ظاهرة عاملية لكن يالحظ 
الوقت  وف��ي  بالقانون  فساد  الرسمية  ال��دوائ��ر  في 
من  االآلف  ع��ش��رات  ملفات  تبريد  فيه  يتم  ال���ذي 
الرسمية  ال��ق��ن��وات  عبر  ال��ع��ام��ة  الوظيفة  طالبي 
مثال  سلفًا  ومخترقة  مختلة  وه��ي  ط��وال  لسنوات 
متريرالتوظيف)بالتعاقد  املتنفذين  قيام  حال  ذلك 
امل��ؤق��ت( م��ن خ���ارج ال��ق��ن��وات ال��رس��م��ي��ة )اخل��دم��ة 
فقط  احمليطة  للدائرة  مثاًل  واح��دة  لسنة  املدنية( 
من األقارب واألصدقاء... رمبا يتم متديدها لفترة 
بسيطة ومن ثم التثبيت سواء كانو مبؤهالت علمية 
التنفيذ  باستغالل هامش  سلطة  أقل  بدرجات  أو 
بشبكة  العامة  الوظيفة  في  القرار  على  والسيطرة 
تقاوم  األرض  في  جذورها  وم��دت  توغلت  مصالح 
أي محاوالت لتفكيكها وتقاوم بكل السبل املشروعة 
وغير املشروعة من اجل البقاء واالستمرار واستحواذ 
الوظيفة مما أدى إلى أتساع نطاق  قطع الطريق عن 
وزي��ادة  القانونية  الطرق  عبر  للوظيفة  املتقدمني 
اإلدارة  على  توجب  مم��ا  وكيفًا  كمًا  ال��وض��ع  تعقيد 
العامة أن تتحمل العبء األكبر وقد ترتب على ذلك 

اإلدارة في 
الدول 

المتقدمة 
تتميز بالدقة 

والمرونة وروح 
المسئولية 
والمساءلة 

التي تصاحب 
مختلف 

المستويات 
واألعمال 

والمعامالت 
التي تنجز، 
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تضخم وترهل اجلهاز اإلداري شيئًا فشيئًا وتسيب 
كبير في جميع مكوناته 

 : واإلدارة  وامل��وظ��ف  امل��س��ئ��ول  إنتاجية  ان��خ��ف��اض 
حتسني  ال��ى  ي��ؤدي  كونة  م��ن  التدريب  اهمية  يأتي 
في  اعلى  بجودة  االعمال  واجن��از  القدرات  مستوى 
وتخفيض  املستمر  والتطور  ،التغيير  قصير  وق��ت 
والصقل  التدريب  ب��رام��ج  وإه��م��ال  االخ��ط��اء  نسبة 
اإلداري  للتسيب  سببًا  شكل  واإلرش���اد  والتوجيه 
التسيب  أسباب  من  سبب  فهو  نتائجه،  من  ونتيجة 
ألن املوظف غير املدرب واملؤهل واملتخصص وكذا 
الصحيح  والتوجيه  اإلش���راف  القادرعلى  املسئول 
اليستطيعان أن يقوما بواجبات وظيفتهم كما ينبغي 
وبالتالي يصبح عامال من عوامل التسيب اإلداري . 
ويؤدي إلى  هبوط مستوى األداء اإلداري و ينصرف 
بدون  وتنفذ  تنظم  التي  التدريب  برامج  الى  أيضًا 
اختيار  وب��آل��ي��ة  وإمل���ام  وم��ض��م��ون  ودراس����ة  تخطيط 
والذي  واملشاكل  املصائب  من  تعتبر  التي  للمتدرب 
يؤدي الى عكس هدفها وانعدام النتائج املرجوة من 

تنفيذها ويرجع ذلك الى:
 االنتقائية وعدم وجود خطة تدريبية شاملة 

العالقات  تداخل  الى  ادى  التدريبية  اخلطة  غياب 
الشخصية بحيث اصبح التدريب ملوظفني محددين 

مسبقًا والمتت باي صلة للعمل 
االستبعاد من التدريب الداخلي واخلارجي ألسباب 

شخصية 
او خارجي  داخلي  تدريب  بالقرعة حلضور  اختيار 
وهذا يدل عن عدم وجود تصور واضح باالحتياجات 
يتم  واداري  علمي  تصنيف  وج��ود  وع��دم  التدريبية 

مببوجبة اختيار صحيح 
جتاهل  ويتم  الوسطى  االداري���ة  ال��ق��ي��ادات  جتاهل 
التدريب املستمر التي تشكل حلقة وصل بني القيادة 
صغار  او  ك��ب��ار  على  فالتركيز  وص��غ��اروامل��وظ��ف��ني 

املوظفني وفق معايير شخصية 
أماأسباب التسيب اإلداري فهي: 

مشاكل إداري��ة: هناك مشاكل إداري��ة تعترض عمل 
األم���ور  ف��ي  امل��ش��اك��ل  ه���ذه  أه���م  وتنحصر  اإلدارة 
تتميز  بها  يعتد  إداري��ة  قيادات  وجود  )عدم  اآلتية: 
بفاعلية اتخاذ القرار اجليد وتنفيذه ومتابعة تقييم 
الفروق  وتقدير  امل��ب��ادأة  على  قدرته  وم��دى  نتائجه 
او  مهام  تنفيذ  حال  وخصوصًا  للمرؤسني  الفردية 
أسلوب  لها  أن  أو  استراتيجية  ذات صبغة  ق��رارات 
بشكل  اإلدارة  ممارسة  خالله  من  يتم  منظم  أداري 
وامل��واق��ع  املستويات  مختلف  ف��ي  ومنضبط  منظم 

للعاملني  االختصاصات  وض��وح  ع��دم  التنظيمية، 
او  عنهم  مخفية  كانت  بأعمال  يفاجئون  ما  وغالبًا 
بعض القرارات واالهداف التي اليعرف عنها شيئًا 
وبالتالي عدم وجود قواعد إدارية تكفل ُحسن سير 
اإلدارة  وتطبيق  وإضطراد  بانتظام  اإلداري  العمل 
واملساءلة  واملتابعة  الرقابة  إنعدام  أفضل،  بأسلوب 
التأكد  بقصد  اإلدارة  مم��ارس��ة  أث��ن��اء  العمل  لسير 
املكافآت  ص��رف  في  احلسن،احملسوبية  األداء  من 
ال��ت��ش��ج��ي��ع��ي��ة وامل��ع��ن��وي��ة ب��ش��ك��ل س��اف��ر ف���ي العمل 
قبل  م��ن  منظم  عمل  برنامج  وج��ود  ع��دم  اإلداري، 
املسئول واملوظفني كافة وبشكل تعاوني، عدم توافر 
بعض اإلمكانيات املادية الضرورية ،وفي غياب هذه 
الفساد  األساسي  ومظهره  التسيب  انتشر  العوامل 
اإلداري واملالي  في كثير من جوانب أعمال اإلدارة 
األمر الذي قلل من كفاءة األداء كما أدي إلى عدم 

تطور اإلدارة نحو األفضل.
م��ش��اك��ل ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة: امل��ش��اك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة كنمط 
كتلك  االداري��ة  املستويات  وتعدد  االداري  التنظيم 
التنظيمية  ب��ال��ه��ي��اك��ل  ال��ق��ص��ورال��واض��ح  املتعلقة 
وحت���دي���د االخ���ت���ص���اص���ات وت����وزي����ع امل��س��ؤول��ي��ات 
وامل��ه��ام واس��ت��ح��داث دوائ���ر إداري����ة وأق��س��ام ومهام 
أو  اإلنشاء  قوانني  إل��ى  العودة  دون  واختصاصات 
احلاجة احلقيقية إمنا تكرار لنفس األعمال لغرض 
املصلحة،تراجع مدى سالمة وفاعلية التواصل التي 
على  للحصول  لها   املنفذ  او  القرار  متخذ  يجريها 
املعلومات حول درجة تعقيد القرار كونه يرجع إلى 
العديد من املتغيرات وشبكة العالقات بني املتغيرات 
والعالقات التشابكية بني القرارات املختلفة لتنفيًذ 
األه�����داف امل��رس��وم��ة وال��ق��ص��ور ال��ك��ب��ي��ر للخطط 
املنظمة ميكن من خاللها تنفيذ العديد من البرامج 
ال��ه��ادف��ة ل�����إلدارة، ال��ت��ع��ارض ب��ني مم��ارس��ة اإلدارة 
مخرجات  أو  واملوظف،  للمسئول  األساسي  والعمل 
العمل مما يؤثر أحيانَا على كفاءة األداء بسبب انعدم 
للتسيب  التنظيمية  املشاكل  ومن  الفعال،  التنسيق 
اإلداري زيادة ضغوط العمل وهي الصراعات التي 
املادية بكل  املزايا  تدورللسيطرة و االستحواذ على 
وقصوروعدم  العمل  بنظم  االلتزام  وليس  أشكالها 
استغالل الكادر في اغلب مرافق الدوائر احلكومية 
من  الكبير  ال��ع��دد  مقابل  واالخ��ت��ص��اص��ات  للمهام 

املوظفني واملدراء في مختلف املستويات .
م��ش��اك��ل اج��ت��م��اع��ي��ة: إن أغ��ل��ب امل����دراء وامل��وظ��ف��ني 
في امل��واق��ع االداري���ة مييلون إل��ى وج��ود من يتحمل 
مسئولية تنظيم العمل من الكوادر املجتهدة وغالبًا 

يُقر تزايد أعداد 
العاملين 

في الوحدات 
الحكومية ظاهرة 

عالمية لكن 
يالحظ في الدوائر 

الرسمية فساد 
بالقانون وفي 

الوقت الذي يتم 
فيه تبريد ملفات 
عشرات االآلف من 
طالبي الوظيفة 

العامة عبر 
القنوات الرسمية 
لسنوات طوال 

وهي مختلة 
ومخترقة يتم 
تمريرالتوظيف 
من خارج تلك 

القنوات.  
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يتم االعتماد عليه في األمور كافة وهو من الرواسب 
التي انتقلت من األنظمة االدارية التقليدية املعاقة 
من  الغير  على  واالع��ت��م��اد  والتكاسل  فاإلتكالية   ،
األمور التي ال ميكن التخلص منها بسهولة وحتتاج 
إلى فترة زمنية يصاحبها التوجيه واإلرشاد املستمر 
ولكن ترتب على ذلك  جملة من املشاكل السلبيات 
عبرالسيطرة  املتنفذين  فيها  )هيمن  منها:  الثانوية 
محاور  ك��ل  على  معني  قبل شخص  م��ن  امل��ف��روض��ة 
والبيروقراطية  التحكم  أشكال  استمرارية   ، العمل 
لكوادر  مستويات  آلي  ملناصب  التعيني  واستغالل 
دون املستوى من ناحية التخصص والكفأة واملهنية 
وامل���ؤه���ل وال���ق���درة،واالت���ك���ال ع��ل��ى ق���وة وص��الب��ة 
االعتماد   ، ال��ف��رص  تلك  أت��اح��ت  ال��ت��ي  احملسوبية 
على الغير واالتكالية واستغالل الكوادر ذوي النوايا 
املخلصة لعملها في كافة األمور بدون مقابل، انتشار 
الوظيفي  ال��ع��م��ل  ف��ي  خ��ط��ي��رة  اجتماعية  ظ��واه��ر 
ك��ال��وس��اط��ة وال����رش����وة واالخ����ت����الس وال��س��ي��ط��رة 

والتسلط والتدليس واإلقصاء.
مشاكل قانونية : ثمة مشاكل قانونية تعترض تطبيق 
بالتنظيم  العمل  يتمثل في عدم  اإلدارة بشكل عام 
ملمارسة  عامة  قواعد  شكل  على  املصمم  القانوني 
على  احلكومية  اإلدارة  قبل  من  االلتفاف  اإلدارة، 
مجلس  وق��رارات  ولوائحها  املدنية  اخلدمة  قوانني 
قانون  قواعد  من  الكثير  هناك  أن  كما   ، ال���وزراء 
تنسجم  ال  التي  العامة  للوظيفة  املنظمة  اخلدمة 
مع الواقع املتغير احلديث كما هو احلال في ترتيب 
وامل��ه��ام  للمناصب  والتكليف  والتعيني  ال��وظ��ائ��ف 
التحول  ويتم استغالل هذا  والكفاءة  وتقاريرالتقيم 
مبا يتفق واملنفعة اخلاصة ، تدنى وخطف احلوافز 
املادية واملعنوية من غالبية املوظفني، ضعف اجلزاء 
آليات  معرفة  وع���دم  بالقانون  واجل��ه��ل  ال��ت��أدي��ب��ي، 
حتميل  ومحاولة  تفسيرة  ف��ي  التحايل  أو  تطبيقه 
الغير  عاتق  على  بإلقائها  أي قصور  عن  املسؤولية 

وغالبًا ما يكون املوظف البسيط .
املترتبة  الفنية  املشاكل  بعض  ثمة   : فنية  مشاكل 
على التسيب االداري تتمثل في سؤ اختياراملوظفني 
طبيعية  نتيجة  وه��ي  الوسطى  والقيادات  وامل���دراء 
ل��ل��ط��ري��ق��ة امل��خ��ت��رق��ة ف���ي ال��ت��وظ��ي��ف أوال��ت��ع��ي��ني 
والتوجيه  وال��ت��دري��ب  التأهيل  وض��ع��ف  للمناصب 
التخصص  م���راع���اة  واإلش�����راف،ع�����دم  واإلرش������اد 
مب��راع��اة  التعيني  مسائل  ف��ي  وامل��م��ارس��ة  وامل��ؤه��ل 
واألجهزة  اآلالت  واالل��ت��زام،،ق��ل��ة  والكفاءة  ال��ق��درة 
الرقابة  وغياب  اإلدارة  في  املكتبية  واملستلزمات 

الذاتية، عدم تناسب املرتب مع مستوى املعيشة وعدم 
ربطه مبستوى التضخم أو األسعار  العاملية،ضعف 
سنوية  وجود خطط  عدم  املهني،  والتقييم  الرقابة 
إداري����ة وان  ك��ل وح���دة  ل��إلص��الح اإلداري داخ���ل 
نتيجة، قصور  وجد فهو عشوائي ومختل واليحقق 
تبسيط  ع��دم   ، اجل��ه��ود  تكامل  أج��ل  م��ن  التنسيق 
اإلجراءات اإلدارية، ظاهرة إساءة إستعمال السلطة 
من قبل القائمني من ذوي احملسوبية ضد املوظفني 
ذوي القدرات اجليدة، كثرة املنازعات واملشاحنات 
إلى مستوى اليليق بني املوظفني والوحدات اإلدارية 
واالختصاصات  العمالة  توزيع  وسوء  لغياب  نتيجة 
املهام وتداخلها وتعقيداتها وعدم االستخدام األمثل 

لها مما سبب في تزايد  األمور تدهور.
الوظيفة  ش���ؤون  ف��ي  اإلداري  التسيب  تطبيقات 

العامة وآثاره 
تطبيقات  اإلداري  للتسيب  أن  ال��ق��ول  ن��اف��ل��ة  م��ن 
مؤشرًا  بحسبانه  العامة  الوظيفة  ش��ؤون  في  ع��دة 
عليه  يترتب  وضعفها  اإلدارة  س��وء  على  واض��ح��ًا 
ألجهزة  اإلداري  النظام  ف��ي  واض��ح��ة  سلبية  آث���ار 
ومن  ذلك   بيان  وميكن  العامة،  ومؤسساتها  الدولة 
واضح  بتعمد  اإلداري  للتسيب  عدة  تطبيقات  ثمة 
بتغييب  متمثلة  العامة  الوظيفة  مجال  ف��ي  وجلي 
ومضامني  ملفهوم  احمل��دد  اإلداري  التنظيم  أمن��اط 
اإلدارة، والتالعب في شغرالوظيفة وفي الواجبات 
واملسؤوليات، أو في سجالت وملفات منظمة، أوفي 
أوفي  العقوبات،  وفرض  احلوافز  ملنح  محدد  نظام 
أما  وال��ت��رق��ي��ة.  والتعيني  لالختيار  ثابتة  أس��ال��ي��ب 
ذلك  كل  عن  ناجت  فهو  املتسيب  واملسئول  املوظف 
احلضور  مواعيد  احترم  عدم  في  مظهرة  ويتجلى 
واالنصراف الرسمي ويخرج عن عمله متى شاء وال 
والسياسات  والتعليمات  واالنظمة  بالقوانني  يتقيد 
بالعمل، وبصفة عامة  املتعلقة  واإلجراءات اإلدارية 
التطبيقات  من  العديد  في  اإلداري  التسيب  يظهر 
الوظيفية  نظام  جسد  في  كسرطان   نخرت  التي 
التمهيد خللق  ف��ي  األس���اس  ال��ن��واة  وك��ان��ت  العامة 
التالعب  واستشرا  واملالي  اإلداري  الفساد  ظاهرة 

باملال العام واإلخالل باملصلحة العامة ومتثلت:-
بالسرعة  األعمال  أو  املعامالت  إجناز  مراعاة  عدم 
املطلوبة: وهو ما يعبر عنه باالختالل واالرتخاء في 
منطلقات خطط  من  تشد  والتي  اإلدارة  مستويات 
التحول واإلمناء وجعلت  اإلدارات احلكومية تبتعد 
أكثر عن خدمة املصلحة العامة وهذا األمر تسبب 
في تراجع  إجناز املهام واألعمال بالسرعة واجلودة 

من أسباب 
التسيب اإلداري 

عدم وجود 
قيادات إدارية 

يعتد بها تتميز 
بفاعلية اتخاذ 
القرار الجيد 

وتنفيذه ومتابعة 
تقييم نتائجه 

ومدى قدرته على 
المبادأة وتقدير 
الفروق الفردية 

للمرؤوسين.
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املطلوبة . 
ع��دم تخصيص س��اع��ات ال����دوام ال��رس��م��ي إلجن��از 
األعمال: وهي إحدى مظاهر التسيب اإلداري بحيث 
يكون املوظف واملديرأواملسئول مبكتبه ولكنه ال يقوم 
انه يهدر الوقت في  بإجناز األعمال املكلف بها اال 

الثرثرة أو أعمال أخرى ال تتعلق بالعمل
الغياب وترك العمل أثناء الدوام الرسمي: إن غياب 
الدوام  أثناء  ألعمالهم  وتركهم  املوظفني  أو  امل��دراء 
شكل ظاهرة أدت إلى التسيب في الوحدات اإلدارية 
وبالتالي تأخراجناز األعمال عن مواعيدها املطلوبة 

وضعف اإلنتاجية بالكفاءة والكمية املطلوبة .
السارية:  والنظم  وال��ل��وائ��ح  القوانني  م��راع��اة  ع��دم 
الوحدات اإلدارية  أواملوظفني في  املدراء  الكثيرمن 
ال يراعون عند أدائهم ألعمالهم القوانني والتعليمات 
واإلج��راءات املنظمة ويتعمدون اإلهمال في تطبيق 
تفسيرها  أو  الصحيحة  بالصورة  القوانني  احكام 
إلى التسيب  ي��ؤدي  حسب األه��واء واملصالح وه��ذا 
الذي شكل ظاهرة إدارية تفشت في معظم األجهزة 
احلكومية مما تسبب في عرقلة األعمال واملهام وتدني 
تقدمي  في  كبير  وتراجع  والكفاءه  النتائج  مستوى 
اخلدمات املطلوبة في الوقت املطلوب ونتيجة لذلك 
ثمة آثارجنمت عن وجود التسيب اإلداري واستمراره 

ميكن بيانها فيما يأتي:-
التي  اآلث��ار  من  العديد  : هناك  االقتصادية  اآلث��ار 
بواجباتها  ال��ق��ي��ام  ف��ي  اإلدارة  ق��ص��ور  ع��ن  نتجت 
اخلدمات  تكاليف  ارت��ف��اع  أهمها  لعل  بها  املنوطة 
تكلفة  وارتفاع  طائلة  العامة مببالغ  املوازنة  وإره��اق 
ف��ات��ورة األج����ور وال���روات���ب ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي تدفعها 
املصاريف  وبقية  ال��دول��ة  ملوظفي  العامة  امل��وازن��ة 
التشغيلية دون احلصول على ما يقابلها من خدمات 
واألدوات  القرطاسية  هدر  في  ،واإلس���راف  وإنتاج 
املكتبية واالستهالك غير العادي لألصول املختلفة 
كالسيارات واآلت الطباعة والتصوير وقطع األثاث 
وغيرها،  وسائطها  بكل  واالت���ص���االت  وال��ك��ه��رب��اء 
الذي  البشرية  والطاقة  الزمن  إهدار  أيضًا  وباملثل 
واملوظفني  العاملني  أع��داد  في  زح��ام  نتيجة  يحدث 
من  العكس  او  بسيطة  مبهام  اإلدارة  ف��ي  وامل���دراء 
وكثيره  مركبه  مهام  مدير  أو  موظف  حتمل  ذل��ك  
مهام  دون  اآلخ��ري��ن  بقاء  حني  في  متواصل  بشكل 
وارتباك  إرباك  الذي خلق  تكليف،األمر  أو  أو عمل 
او في اتساق  تقييم االداء وتأخر اجناز  في االداء 
االعمال وفي كل هذه احلاالت يكون هناك زمن هام 
قد ضاع هدرًا، وأدى إلى عدم القدرة على تخطيط 

وتنفيذ خطط الدائرة في احلدود املرسومة لها على 
اقل تقديرمن حيث التكاليف والزمن بشكل واضح، 
ألسباب  احلكومية  الوحدة  خطط  ماتتعثر  فكثيرًا 
فنية ترجع إلى االدارة، وأخيرًا يظهر تأثير التسيب 
االداري بشكل واضح في مجال النشاط االقتصادي 
واالنتاجي واخلدمي، ففي ظل هذا التسيب تصدر 
التراخيص واخلدمات العامة أوحتى تنفيذ املشاريع 
قانونية  وغير  ملتوية  بطرق  التحتية  للبنى  العامة 
والي���راع���ى ف���ي إص���داره���ا أوت��ق��دمي��ه��ا ال��ض��واب��ط 
القانونية واجلودة املهنية التي وضعت لتحقيق النمو 
والتقدم، ومبرور الزمن عاني قطاع اخلدمات العامة 
واالرتباك  الفوضى  من  التحتية  والبني  واملشاريع 
ف��ي ج��ان��ب وال��ت��ده��ورواخل��راب ال��ت��آك��ل ف��ي جانب 
االنتهازية  الطفيلية  النشاطات  ف��ي  آخ���ر،وزي���ادة 
املدرة لإلرباح غيراملشروع بدون أي إضافة للقيمة 
ي��خ��دم قضية  ل��م  وه���ذا  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ث��روة  احلقيقية 
زاد  والتخلف بل  الفساد  دائرة  محاولة اخلروج من 
الفقروالبطالة وكان من األحرى أن حتشد في  من 

سبيلها كل اجلهود واإلمكانيات.
 اآلثار االجتماعية: من أبرز اآلثار التي جنمت عن 
التسيب اإلداري مبظاهره املختلفة يتمثل  استمرار 
كان  ف��إذا   ، املتخلفة  النظم  سيطرة  استمرار  ف��ي 
ومركزة من  املدير يحصل على وظيفته  أو  املوظف 
واحملسوبية  الوساطة  وقوة  بالقانون  الفساد  خالل 
من  محيطه  او  ل��ه  ق��ري��ب  ق��ب��ل  م��ن  ت��دخ��ل  ونتيجة 
الوظيفة  هذه  في  استمراره  ان  األص��دق��اء....)ب��ل 
واحل��واف��ز  وال��ع��الوات  الترفيعات  على  واحل��ص��ول 
الطريقة(فليس  بنفس  يتم  وغيرها  املقررة  واملزايا 
من املتوقع أن يخرج هذا املوظف واملديرأو املسئول 
فهو  وبالتالي  بها  وتطبع  له  رس��م  ال��ذي  ال��دور  عن 
مارس نفس الدورالسلبي املؤثرعلى االداء املطلوب 
ورسوخا  واستمرارا  قوة  ازداد  الزمن  ومب��رور  منه، 
على حساب حقوق اآلخرين والتطاول على القوانني 
الفرص   تكافؤ  عدم  في  وساهم  الرسمية،  والنظم 
من  اكثر  مستقبلي  تأثير  احلالة  ولهذه  اجلميع  بني 
ان  السيئة  بنتائجه  التنبؤ  الصعب  من  قائم   ماهو 
مجال  في  اسلفنا  كما  واضحًا  ذلك  ويظهر  استمر 
الوظيفة العامة في عدم وضع الشخص املناسب في 

املكان املناسب.
آثار إدارية : إن عدم تطبيق مبادئ االدارة الرشيدة 
واحل��وك��م��ة ب��وض��ع ال��ش��خ��ص امل��ن��اس��ب ف��ي امل��ك��ان 
املناسب سواء مبسألة شغل الوظيفة عبر القنوات 
 ، والوسطى  القيادية  املراكز  في  والتعيني  السليمة 

الجهل بالقانون 
وعدم معرفة 
آليات تطبيقه 

أو التحايل 
في تفسيره 

ومحاولة تحميل 
المسؤولية عن 

أي قصور بإلقائها 
على عاتق 

الغير وغالبًا ما 
يكون الموظف 

البسيط .
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فكلما كانت إجراءات االختيار والتعيني دقيقة ووفق 
وامل��ه��ارات  اخل��ب��رات  م��ن  املطلوبة  الفعلية  احل��اج��ة 
ومراعاة التخصص كلما أدى ذلك إلى وضع املوظف 
حال  صحيح  والعكس  املناسب  املكان  في  املناسب 

تسييس الوظيفة العامة.
مشاكل قانونية: تتمثل في أن التسيب اإلداري الذي 
كان باعثًا للموظف واملسئول في ارتكاب مخالفات 
العمل  مقر  إل��ى  احلضور  عن  كالتأخر  انضباطية 
أو  م��ق��ب��ول،  م��ب��رر  ب���دون  عنه  التغيب  أو  ال��رس��م��ي، 
بدون موافقة  الرسمي  ال��دوام  أوق��ات  العمل خارج 
وعلم دائرته املختصة، أو اجلمع بني وظيفته ووظيفة 
اخرى، أو عمل رسمي اخر فيتقاضى عنهما راتبني 
أو اك��ث��ر ب���دون م��س��وغ قانوني وال���ذي أن��ت��ج اخ��الل 
القانونية  اإلج���راءات  اتخاذ  تتطلب  ،مما  بالقواعد 

واالنضباطية بحقه. 
وملا كان التسيب اإلداري ظاهرة خطيرة تنخر في 
البناء املؤسساتي للدولة فكان البد له من اجراءات 
قانونية تضمن مكافحته واحلد منه وهو أمر اختلقت 
بشأنه النظم القانونية ، وميكن بيان ذلك من خالل 

املعاجلة القانونية للتسيب اإلداري 
أوال: املوقف التشريعي من االلتزام بالوقت وحظر 

التسيب اإلداري 
تعمد اإلدارة إلى تنظيم طريقة االستفادة من وقت 
املوظف أو املدير واملسئول من أجل احلصول على 
العمل  ساعات  طاقاته خالل  من  ممكن  أقصى حد 
امل��ق��ررة، ل��ذا نصت على ه��ذا االل��ت��زام العديد من 

القرارات  منها: 
قراررئيس مجلس الوزراء رقم )130( لسنة2006م 
رئيس مجلس  وق��رار  الرسمي،  ال��دوام  نظام  بشأن 
الئحة  ب��ش��ان  1998م  )27(لسنة  رق���م  ال�����وزراء 
اجلزاءات واملخالفات املالية واالدارية وقرار رئيس 
بشان  1997م  رقم)219(لسنة  ال����وزراء  مجلس 
،قرار  باحملافظات  التأديب  مجلس  وتشكيل  انشاء 
2002م،  رقم)164(لسنة  ال���وزراء  مجلس  رئيس 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم)260(لسنة 2004م 
للتخطيط  ع��ام��ة  ادارات  ان��ش��اء  اس��ت��ك��م��ال  ب��ش��ان 
واالج��ه��زة  ال�����وزارات  ف��ي  االداء  وتقييم  وامل��ت��اب��ع��ة 
لذات  االخرى  القرارات  املركزية وجملة  احلكومية 

املواضيع
ثانيًا:معنى التزام املوظف واملسئول بالتقيد مبواعيد 

العمل:
يلتحق  أن  أوامل��س��ئ��ول  وامل��دي��ر  امل��وظ��ف  على  يجب 
أوق��ات  عن  يتأخر  فال  املناسب  الوقت  في  بالعمل 

العمل الرسمية، أو يحاول التهرب من ساعات العمل 
مبغادرة مقر عمله كلما سنحت له الفرصة بذلك، 
األم��ر،  تطلب  إن  التحايل  أو  امل��ب��ررات،  بخلق  أم��ا 
حصرَا  الوظيفية  بأعماله  وقته  يشغل  أن  يجب  إذ 
وبالشكل املنتج واملفيد لالدارة التي يعمل فيها، كما 
تفرض األمانة واالخالص والدقة في إجناز العمل 
طوياًل  وق��ت��ًا  فيه  يستغرق  ف��ال  ل��ه  احمل��دد  بالوقت 
يتجاوز احلدود املعقولة، أو ينجزه في الوقت احملدد 
ولكن على غير الوجه املطلوب، أو أن يتعمد تأخير 
اإلبالغ بالقرارات املتخذة، أو تنفيذها مما يؤدي إلى 

إحلاق الضرر باملرفق العام.
بالوقت  امل��س��ت��وي��ات(  امل��وظ��ف)ب��ك��ل  ال��ت��زام  معنى 
املخصص للعمل وأهميته والعوامل واملؤثرة في ذلك

أواًل: معنى الوقت وأهمية مواعيد العمل:
ل��ذا تقع  ل��إلدارة  امل��وارد املتاحة   يُعد الوقت أح��د 
لوقت  األفضل  االستثمار  حتقيق  مسؤولية  عليها 
االستمرار  لنفسها  تضمن  أن  أرادت  ما  إذا  العمل 
والنمو والتطور، نظرًا ملا للوقت من أهمية خاصة 
في عصرنا احلالي -الذي ُسمي بعصر السرعة- فإن 
كفاءة اإلدارة تقاس وفقًا لهذا املعيار ال بل أضحى 
املعيار املميز بني الدول املتقدمة والصاعدة  " حيث 
إلى  تعمد  ال��دول حتديدًا  تلك  من  العديد  أن  جند 
املعلومات  وتكنولوجيا  االلكترونية  األنظمة  تطبيق 
واالتصاالت "الدقيقة واحملمية" في املجال الوظيفي 
بغية ضمان الكفاءة والسرعة في إجناز املهام املوكلة 

إليها.
األح��داث  تعاقب  ب��ه"  فيراد  الوقت  مفهوم  أم��ا عن 
وت��ت��اب��ع��ه��ا"، وي��رت��ب��ط ال��وق��ت ب��امل��ك��ان م��ن خ���الل ما 
يُسمى )بالقياس الكوني( وإذا ما أقترن بالتسجيل 
العمل  بالتأريخ، والوقت في مجال  والتدوين يسمى 
الوظيفي له أهمية خاصة إذ من خالله ميكن حتديد 
العمل من خالل  في  وأدائها  االدارة  إجناز  مستوى 
املقارنة ما بني فترة وأخرى في مستوى األداء، كما 
أن له أهمية في أرشفة وتوثيق أعمال دوائر الدولة، 
األمثل  بالشكل  وإستغالله  الوقت  على  واحملافظة 
لهو دليل على كفاءة االداء والشعور باملسؤولية جتاه 
الوظيفية والتفاني فيه البل أنه أحد أهم املؤشرات 
على  واملسئول  املديرواملوظف  تقومي  في  املعتمدة 
وترتبط  عليه  تعتمد  العناصر  بقية  كون  سواء  حد 

فيه من حيث األثر واملنطق. 
 ثانيًا هناك ثمة مجموعة من العوامل تؤثر في إدارة 

الوقت وهي:
سلوكيات  اخ��ت��الف  ف��ي  وتتمثل  ال��ذات��ي��ة:  العوامل 

 قصور اإلدارة 
في القيام 
بواجباتها 
المنوطة 

بها وتداخل 
االختصاصات 

أدى الى 
ارتفاع تكاليف 

الخدمات وإرهاق 
الموازنة العامة 
بمبالغ طائلة 
منها ارتفاع 

تكلفة فاتورة 
األجور
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قدراتهم  بحسب  واملسئولني  امل���دراء  أو  املوظفني 
التي  للقضايا  لفهمهم  تبعًا  بينهم  فيما  وكفأتهم 
ميتلكونه  ملا  تبعًا  ق��رارات  يتخذون  لذا  يصادفونها 
غيرهم  يختلف عن  نحو  على  وخبرات  مهارات  من 
م��ن األش��خ��اص ف��ي ذات امل��واق��ف، وإن إت��خ��اذ تلك 
متفاوتة،  زمنية  فترات  غضون  في  يكون  القرارات 
وق��د ي��ك��ون س��وء إس��ت��غ��الل ال��وق��ت نابعا م��ن عدة 

عوامل وهي:
عدم إتباع األساليب العلمية في إدارة الوقت ومتابعة 
بها  القيام  املديرواملوظف  يتعني على  التي  األعمال 

وإنعدام التمييز بني املهم واألهم.
املسؤولية  أو  ال��وظ��ي��ف��ة  م��زاي��ا  م��ن ض��ي��اع  اخل���وف 
مضاعفة  في  سببًا  يكون  حيث  امتيازاتها  وفقدان 
ذلك  املنشودةمن  الغايات  بلوغ  ع��دم  وعند  اجلهد 
أو  العمل،  ي��ؤدي بهم األم��ر ع��دم الرغبة على  رمب��ا 
من  بداُل  منها  لالستفادة  أخرى  أعمال  عن  البحث 

إستغالل وقت العمل بالشكل الصحيح.
وجود مشاكل شخصية لدى املوظف مما يسبب عدم 
بفاعلية  الوقت  القدرة على توظيف  التركيز وعدم 
وك��ف��اءة، أو وج��ود )سلوك غير س��وي( ل��دى بعض 
بالراحة  فيشعرون  وامل��س��ؤل��ني  وامل����دراء  امل��وظ��ف��ني 
تعطيلها  أو  األع��م��ال  ي��ؤخ��رون  ع��ن��دم��ا  وال��س��ع��ادة 
بطرق متعددة بغرض الوجاهة االجتماعية ألهمية 
الشخص او للحصول على الرشاوي واالختالسات 

أو التدليس أو تأجيج املشاحنات واالختالفات 
الغير سوى  والتنافس  م��ن  الصراع  وج��ود ح��االت 
يخلق  واملسؤلني   وامل���دراء  املوظفني  بني  )السلبي( 
حالة من الضغط الوظيفي تدفع اجلميع إلى البحث 
ع��ن اخ��ط��اء وس��ل��ب��ي��ات بعضهم ال��ب��ع��ض ب���داًل من 
إستثمار وقت العمل املتاح والعمل اجلماعي باالجناز 

وحتقيق اعلى  النتائج االيجابية.
إلى  املوظفني  أو  واملسؤلني  امل��دراء  بعض  يعمد  قد 
بها  املكلفني  التباطؤ في إجناز األعمال  أو  التغيب، 
وسياسات  أنظمة  ع��ن  رض��اه��م  ع��دم  ع��ن  كتعبير 
وقرارات اجلهة اإلدارية أو لتوجهات معينة لصالح 
محاولة  أو  معينة  م��ط��ال��ب  إزاء  آخ����ر،أو  أو  اجت���اه 
يؤثر  مم��ا  ملتوية  ب��ط��رق  واالس��ت��ف��ادة  االس��ت��غ��الل  
سلبيًا على أدائهم ومستوى الكفاءة ويخل باملنظومة 

اإلدارية كلها.  
من  م��ج��م��وع��ة  ف��ي  تتلخص  التنظيمية:  ال��ع��وام��ل 
في  كاملبالغة  الوظيفي  بالعمل  املتعلقة  اإلج��راءات 
سرية املعلومات واإلجراءات واملراسالت، أو حجب 
بعض املعلومات عن بعض املوظفني واملدراء بحجة 

أو  احمل��س��وب��ني،  م��ن  ل��دائ��رة  وخصوصيتها  سريتها 
سوء تنظيم املعلومات والبيانات، أو الزيادة املفرطة 
اإلدارة  ف��ي  العاملني  وامل��وظ��ف��ني  امل����دراء  ع��دد  ف��ي 
الواحدة، وعدم توازن منط التنظيم االداري وتداخل 
امل��س��ت��وي��ات االداري������ة واالخ��ت��ص��اص��ات وامل��ب��ال��غ��ة 
إل��ى ضياع  ي��ؤدي  مم��ا  املركزية  تطبيق  ف��ي  املفرطه 
وخصوصًا  اجلميع  على  الوقت  من  األعظم  اجل��زء 
القرارات،  اتخاذ  في  لديهم صالحية  ليست  الذين 
التخطيط  اإلداري����ة  قصورالسياسات  ع��ن  ف��ض��اًل 
العمل  في  العلمية  األساليب  إتباع  وعدم  والتنظيم 
االلكترونية  األنظمة  باستخدام  املتطور  اإلداري 
باالزدواج  واالستمرار  واملعلومات  البيانات  وقواعد 
احلال  وبحسب  وااللكترونية  الورقية  األنظمة  بني 

واملوقف والظرف.
ج��زءًا  وامل��وظ��ف  املسئول  ك��ان  ملا  البيئية:  العوامل 
يتأثر  ل��ذا  أف���راده  م��ن  وف���ردا  املجتمع  م��ن  اليتجزأ 
الثقافية  ال��ن��واح��ي  م��ن  فيه  احلاصلة  بالتطورات 
عن  فضاًل  كافة،  والصحية  والتقنية  واالجتماعية 
كاالنشغال  السائدة  واألع��راف  والتقاليد  العادات 
منها  الب��د  التي  االجتماعية  اجلوانب  من  بالعديد 
كمراجعة الدوائر التي تقدم اخلدمات له )مدارس 
بعض  ش��راء  أو  الصحية،  وامل��راك��ز  امل��رور  وإدارات 
السلع األساسية واملهمة له، أو لعائلته، أو الزيارات 
املناسبات  في  واملشاركة  املوظفني  بني  الشخصية 
االجتماعية كافة، أو متطلبات الضيافة األسرية(مما 
العمل فكل  وقتًا طوياًل على حساب وقت  يستغرق 
ذلك يؤثر على وقت العمل ويستقطع جزءًا مهمًامنه.

ثالثًا:الفوائد التي يجنيها املوظف واملدير واملسئول 
في  الصحيح  بالشكل  العمل  أوق���ات  استغالل  م��ن 

"األوضاع الطبيعية واملستقرة واملنضبطة" :
 يترتب على استغالل املوظف واملدير ألوقات العمل 
الصحيح  بالشكل  املثالي"  أو  الوضع"الطبيعي  في 
املقرر  الراتب  على  حصوله  في  تتمثل  عدة  فوائد 
له من دون إستقطاع، أو عقوبات نتيجة للتأخر، أو 
التغيب عن أوقات العمل، فضاًل عن رضا الرؤساء 
وااللتزام  املواظبة  يُعد عنصر  اإلداري��ني عنه حيث 
ب��ال��وق��ت وال��ع��م��ل م��ن أه��م س��م��ات االن��س��ان امللتزم 
احلريص – وفقًا ملا يؤكده خبراء اإلدارة ومن أهم 
اخلبرة  يكسبه  كما  امل��وظ��ف،  أداء  ت��ق��ومي  عناصر 
وامل��ع��رف��ة اإلداري����ة، فكم م��ن موظف وم��دي��ر قضى 
سوى  مهارتها  م��ن  يكسب  ل��م  الوظيفة  ف��ي  حياته 
مواقيت  ف��ي  يتقاضاه  ال��ذي  لراتبه  تسلمه  كيفية 
إال  ليس  وب��دا  وما ظهر  باملوجود  العمل  اما  معينة 

 إذا كان 
الموظف أو 

المدير يحصل 
على وظيفته 
ومركزة من 
خالل الفساد 

بالقانون وقوة 
الوساطة 

والمحسوبية 
فان استمرار 

سيطرة النظم 
المتخلفة باقي.
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، كما إن املوظف أو املسئول امللتزم أي كان موقعة 
ميكن اإلعتماد عليه في مهام أخرى تتطلبها طبيعة 
عمله، أو تبوء املناصب العليا والترقي في وظيفته، 
إضافية  عمل  ساعات  تشغيله  إمكانية  عن  فضاًل 
وفقًا للقوانني واألنظمة النافذة، وعلى النقيض من 
ذلك يترتب على عدم استغالل وقت العمل بالشكل 
النتائج  من  العديد  إدارت��ه  في  واإلخ��ف��اق  الصحيح 

السلبية :
تكاليف  وارت��ف��اع  وضعفه  األداء  مستوى  انخفاض 

التنفيذ واحداث تلكوء في العمل الوظيفي.
خلق العديد من اخلالفات والنزاعات اإلدارية غير 
بني  عملي  ومحتوى  قيم  أي  عن  والفارغة  املجدية 
االختناقات  بسبب  ومرؤوسيهم  اإلداري��ني  الرؤساء 
العمل ضمن  تنفيذ  في  التأخر  نتيجة  التي حتدث 
الوقت احملدد له وباإلجراءات السليمة واخلطوات 
السلوكية  ال��دواف��ع  عن  فضاًل   ، نظاميًا  املرسومة 
الهوجاء بسبب ضغوط إدارية مرضية ، أو اإلجهاد 
العمل  ألداء  الكافي  الوقت  توفر  عدم  عن  الناجم 
األعمال  كل  على  فريق  استحواذ  نتيجة  الوظيفي 
وامل���ه���ام واالخ��ت��ص��اص وامل���زاي���ا وامل��ن��اف��ع وجتنيب 

لآلخرين.
 وختامًا  ميكن القول بأن التسيب اإلداري ظاهرة 
من الظواهر التي تبرز في أغلب االدارات احلكومية 
وميكن تعريفه بأنه )إهمال املوظف واملدير واملسؤول 
للواجبات املنوطة به واملنصوص عليها فى القوانني 
العامة  الوظيفة  تنظم  التي  والقرارات  والتعليمات 
العمل  سير  على  سلبي  م���ردود  إل��ى  ي���ؤدى  بشكل 

والنتائج(.
وقد ساهم في تفاقم ظاهرة التسيب اإلداري ارتفاع 
معدالت الفساد املوجه على الوظيفة العامة ومبا أن 
أول خطوة في هدم النظام هو إهدار قيمة القانون 
وكسرها وحتديه وبالتالي بروز قوي ملظاهره كترك 
أث��ن��اء ساعات  العمل  امل��وظ��ف��ني ألم��اك��ن  و  امل����دراء 
الدوام الرسمي للخروج إلى اعمال ومصالح اخرى 
أو إلى األسواق لتلبية حاجاتهم الشخصية كما متثل 
الفساد بالقانون في تسهيل وتليني وتنعيم احملسوبية 
بعيدًا  الوظيفي  والتدوير  والتعينات  لشغرالوظيفة 
وكذلك   ، واحل��اج��ة  وال���ق���درات  التخصصات  ع��ن 
عدم إبقاء األفراد ذوي القدرات العالية في املراكز 
العليا واملهمة في مناصبهم لفترة متكنهم من إثبات 
وج��وده��م ون��ق��ل خبرتهم وض��ب��ط وت��وج��ي��ه وإرش���اد 
عدم  مبعنى  الصحيح  وال��زم��ن  بالوجه  مرؤوسيهم 
وضع الشخص املناسب في املكان املناسب، ان كل 

ذلك ناجت عن أسباب عدة  كعدم االستقرار وانتشار 
التنظيم  وس���وء  ال��ع��ام��ة  ال��وظ��ي��ف��ة  تسييس  ف��س��اد 
اإلداري وضعف اإلدارة وعدم قدرتها على إستثمار 
تفهم  وع��دم  مستوياته  بكل  العامل  الكادر  طاقات 
أو  املوظف  بها  مير  التي  والظروف  املواقف  بعض 
التي تتخذ مظاهر وصور عدة كالغياب   ، املسئول 
منط  واخ��ت��الل  العاملة  البشرية  امل����وارد  وتضخم 
وارتفاع  االختصاصات  وتداخل  وتضارب  التنظيم 
معدالت املشاحنات والصراعات  وأصبحت األبواب 
ال��دول��ة  دوائ���ر  ف��ي  اك��ب��ر  بشكل  للتالعب  مفتوحة 

ومؤسساتها العامة .
 إن كل ذل��ك  يقود بشكل ال م��راء منه إل��ى ضعف 
حد  على  واإلدارة  القائمني  وأداء  ومخرجات  نتائج 
واداري��ة  واجتماعية  اقتصادية  آث��ارا  مخلفة  س��واء 
اتضح  كما  الوظيفي.  العمل  في  وملموسة  واضحة 
أن موقف أحكام تشريعات اخلدمة املدنية وقرارات 
مجلس الوزراء من معاجلات حلالة شغل الوظيفة او 
التعيني او التدوير أوالتزام املسئول واملدير واملوظف  
على  تأكيدها  خ��الل  من  الرسمية  العمل  مبواعيد 
العامة  الوظيفة  بحيادية  اجلميع  التزام  ض��رورات 
وبالنظم ومبواعيد العمل الرسمي والعوامل املؤثرة 
الرسمي وفي نفس  العمل  ب��إدارة وقت  التزامه  في 
عن  يثمر  لم  ذلك  مع  كاملة  حماية حلقوقه  الوقت 
االت��س��اق بني  ع��دم  م��ن  وإمن���ا ح��ال��ة  ايجابية  نتائج 
وم��احت��ت��وي��ة مضامني  ال��واق��ع  ع��ل��ى ارض  األف��ع��ال 
ن��ص��وص ال��ق��وان��ني وال��ن��ظ��م وال���ق���رارات وال��ل��وائ��ح 
وبالتالي يظل السؤال قائم إلى متى ستظل اإلدارة 
برك  فوق  وعائمة  املتنفذين  فساد  رهن  احلكومية 

الفساد وتشابك املصالح وغياب املسائلة  .  

املراجع والهوامش

تشريعات اخلدمة املدنية - 1
قرارات مجلس الوزراء بشأن الوظيفة العامة - 2
خالد - 3 د  –أ  اع����داد  احمل��ل��ي��ة   االدارة  م��ب��ادئ 

نطوير  مركز  صنعاء  جامعة  االك���وع  محسن 
االدارة العامة 

اعادة هيكلة القطاع احلكومي في اطار الفكر - 4
 – د  أ  املغاصر  والقانوني  واحملاسبي  االداري 

محمد الطعامنة  االردن جامعة اليرموك 
 

يظل السؤال 
قائم إلى متى 
ستظل اإلدارة 

الحكومية 
رهن فساد 
المتنفذين 

وعائمة فوق 
برك الفساد 

وتشابك 
المصالح وغياب 

المسائلة  .  
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قرار وزير المالية رقم )14( لسنة 2014م بشــــــــــــأن 

التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة 
المالية 2014م

وزي��ر الم���الية:
بعد اإلطالع على دستور اجلمهورية اليمنية.- 
بشأن -  1990م  لسنة   )8( رق��م  ال��ق��ان��ون  وعلى 

القانون املالي والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
بشأن -  1991م  لسنة   )19( رقم  القانون  وعلى 

اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية.
بشأن -  2000م  لسنة   )4( رق��م  ال��ق��ان��ون  وعلى 

السلطة احمللية وتعديالته والئحته التنفيذية 
والالئحة املالية للسلطة احمللية.

بشأن -  2005م  لسنة   )43( رقم  القانون  وعلى 
ن��ظ��ام ال��وظ��ائ��ف واألج���ور وامل��رت��ب��ات والئحته 

التنفيذية.
بشأن -  2007م  لسنة   )23( رقم  القانون  وعلى 

احلكومية  وامل���خ���ازن  وامل����زاي����دات  امل��ن��اق��ص��ات 
والئحته التنفيذية وتعديالتها.

بشأن -  2014م  لسنة   )12( رقم  القانون  وعلى 
ل��ل��دول��ة للسنة امل��ال��ي��ة  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  رب���ط 

2014م.
بشأن -  2014م  لسنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

وامللحقة  املستقلة  ال���وح���دات  م���وازن���ات  رب���ط 
والصناديق اخلاصة للسنة املالية 2014م.

املوازنات -  النواب بشأن  وعلى توصيات مجلس 
العامة للسنة املالية 2014م.

ال���������وزراء رق�����م )239( -  ق������رار م��ج��ل��س  وع���ل���ى 
التنفيذية  اإلج�����راءات  ب��ش��أن  2005م  لسنة 
وامل��رت��ب��ات  ل��ألج��ور  ال��وط��ن��ي��ة  لإلستراتيجية 

وقانون نظام الوظائف واألجور واملرتبات.
ال���وزراء رق��م )253( لسنة -  وعلى ق��رار مجلس 

2005م بشأن إستراتيجية إصالح إدارة املالية 
العامة.

ال���وزراء رق��م )273( لسنة -  وعلى ق��رار مجلس 
لألجور  الوطنية  اإلستراتيجية  بشأن  2005م 

واملرتبات.
ال���وزراء رق��م )144( لسنة -  وعلى ق��رار مجلس 

اإلرشادية  األدل��ة  على  املوافقة  بشأن  2006م 

النمطية  واألدل����ة  املختلفة  ال��ش��راء  ألع��م��ال 
التابعة لها.

لعام -   )431( رق��م  ال����وزراء  مجلس  ق��رار  وعلى 
القانونية  ب��اإلج��راءات  االلتزام  بشأن  2007م 
احملددة في قانون املناقصات رقم )23( لسنة 

2007م.
لعام -   )425( رق��م  ال����وزراء  مجلس  ق��رار  وعلي 

إلى حتقيق  الهادفة  اإلج��راءات  2008م بشأن 
االستدامة املالية.

ال���وزراء رق��م )467( لسنة -  وعلى ق��رار مجلس 
ب��ش��أن ض��ب��ط اإلن���ف���اق وامل���واءم���ة بني  2008م 

تدفق اإليرادات وحدود النفقات.
 - )53( رق��م  ال���وزراء  رئيس مجلس  ق��رار  وعلى 

لسنة 2009م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون 
رقم  احلكومية  واملخازن  واملزايدات  املناقصات 
)23( لسنة 2007م، وتعديالته بقراري مجلس 

الوزراء رقم )170( ورقم )200( لعام 2009م
لعام -   )87( رق���م  ال�����وزراء  مجلس  ق���رار  وع��ل��ى 

الدفاع  مجلس  ق���رارات  تنفيذ  بشأن  2010م 
االقتصادي  الوضع  مبعاجلة  اخلاصة  الوطني 

واملالي.
لعام -   )236( رق��م  ال����وزراء  مجلس  ق��رار  وعلى 

2010م بشأن ترشيد اإلنفاق احلكومي.
لعام -   )354( رق��م  ال����وزراء  مجلس  ق��رار  وعلى 

2010م بشأن اإلجراءات التنفيذية لتوجيهات 
رئيس اجلمهورية اخلاصة بخفض مخصصات 
الوقود والزيوت والعالج في اخلارج واإلعالنات 
واالحتفاالت واملؤمترات والتنقالت اخلارجية.  

وعلى قرار وزير املالية رقم )64( لسنة 2006م - 
ب��ش��أن إص���دار ال��دل��ي��ل وال��ت��ب��وي��ب االق��ت��ص��ادي 
ل��ل��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة وت��ع��دي��الت��ه ب��ال��ق��رار 
وال��ق��رار  2009م  لسنة   )355( رق���م  ال�����وزاري 

الوزاري رقم )6( لسنة 2012م.
رق���م )377( لسنة -  امل��ال��ي��ة  وزي����ر  ق����رار  وع��ل��ى 

احملاسبي  النظام  دليل  إص��دار  بشأن  2007م 
احلكومي.

قوانين وقرارات
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لسنة -   )145( رق��م  املالية  وزي��ر  ق��رار  وعلى 
الوظيفي  ال��ت��ب��وي��ب  إص����دار  ب��ش��أن  2008م 

للنفقات العامة باملوازنة العامة للدولة.
وعلى تعميمي وزير املالية رقم )60( لسنة - 

2007م ورقم )28( لسنة 2008م بشأن 
االلتزام باإلجراءات القانونية احملددة - 

ف���ي ق���ان���ون امل���ن���اق���ص���ات وامل����زاي����دات 
واملخازن احلكومية. 

ق�������������رر
أواًل: القواع��د العام���ة

املنصوص  للدولة  العامة  املوازنة  تنفيذ  تهدف قواعد  مادة )1(: 
عليها في هذا القرار إلى مايلي:

لقوانني - 1 وفقًا  للدولة  العامة  امل��وازن��ة  تنفيذ 
ربطها، وفي حدود املوارد املتاحة ومبا يكفل 

السيطرة على العجز عند احلدود اآلمنة.
التي - 2 ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  بالسياسات  االل��ت��زام 

أعدت املوازنات العامة على أساسها.
حتقيق أقصى كفاءة ممكنة لإلنفاق العام.- 3
حت��ق��ي��ق أق��ص��ى ك���ف���اءة مم��ك��ن��ة ف���ي حتصيل - 4

املوارد العامة.
حت��ق��ي��ق أق��ص��ى ك���ف���اءة رق��اب��ي��ة مم��ك��ن��ة على - 5

حتصيل موارد املالية العامة والنفقات العامة 
واملساءلة  الشفافية  أدوات  تفعيل  خالل  من 

املالية.
ال��ت��ع��ام��ل ال���ف���ع���ال وامل������رن م���ع ال���ت���ط���ورات - 6

والتغيرات اجلديدة والطارئة.
في  واحمللية  املركزية  السلطتني  أجهزة  كافة  تفوض   :)2( م��ادة 
ح���دود اخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا ب��اس��ت��خ��دام االع��ت��م��ادات 
املالية  للسنة  مب��وازن��ات��ه��ا  وامل��ت��اح��ة  امل���رص���ودة 
ومب��ا  ل��ه��ا  امل��خ��ص��ص��ة  األغ������راض  ف���ي  2014م 
ال ي��ت��ج��اوز اع��ت��م��ادات��ه��ا ب���امل���وازن���ة، وف���ي ح��دود 
التي  الربعية  والتفويضات  الشهرية  املصرحات 
وال��ق��رارات  للقوانني  ووف��ق��ًا  ب��ه��ا،  اإلب���الغ  سيتم 
واللوائح والنظم النافذة، وأي إنفاق على أنشطة 
أو سلع أو خدمات لم تتضمنها املوازنة أو بالتجاوز 
أو  بها  امل��ف��وض  أو  املبلغة  االع��ت��م��ادات  تلك  ع��ن 
واألنواع  البنود  الصرف ألغراض معينة من غير 
املختصة واحملددة في دليل إعداد املوازنة العامة 
وتعديالته بالقرارين الوزاريني رقمي )355( و)6( 
يعتبر  ال��ت��وال��ي،  على  و2012م  2009م  لسنتي 
القانونيني  والعقاب  املساءلة  تستوجب  مخالفة 

ملرتكبيها.
فيها حتصيل  مب��ا  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ص��رف��ات  ك��اف��ة  تخضع   :)3( م���ادة 
اإلي������رادات امل��ق��درة وال��ص��رف م��ن االع��ت��م��ادات 
بشأن  2014م  لسنة   )12( رقم  القانون  ألحكام 
ربط املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2014م 
1990م  لسنة   )8( رق��م  املالي  القانون  وأح��ك��ام 
والئحته التنفيذية وتعديالتهما وقانون املناقصات 
لسنة   )23( رقم  احلكومية  واملخازن  وامل��زاي��دات 
وقانون  وتعديالتها  التنفيذية  والئحته  2007م 
السلطة احمللية رقم )4( لسنة 2000م وتعديالته 
والئحته التنفيذية والالئحة املالية للسلطة احمللية 
ال���وزراء رق��م )283( لسنة  وق��رار رئيس مجلس 
2001م بشأن حتديد قيم أوعية الرسوم احمللية 
قانون  م��ن   )123( امل���ادة  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص 
وق����رار مجلس  ال��ذك��ر،  س��ال��ف  احمل��ل��ي��ة  السلطة 
2010م بشأن املوافقة  الوزراء رقم )252( لعام 
ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ق���رار رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء رق��م 
والقوانني  الذكر،  سالف  2001م  لسنة   )283(
واألنظمة واللوائح النافذة وقرارات وأوامر مجلس 
االقتصادي  اإلص��الح  ببرنامج  املتعلقة  ال���وزراء 
واملالي واإلداري ومبا يعزز تنمية املوارد وترشيد 

االستخدامات.
مادة )4(: تعتبر األحكام والقواعد واإلجراءات املتبعة في إعداد 
وت��ب��وي��ب امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ع��ل��ى مستوى 
األبواب والفصول والبنود واألنواع، والتقسيمات 
الواردة في دليل إعداد املوازنة العامة وتعديالته 
لسنتي  و)6(   )355( رقمي  الوزاريني  بالقرارين 
للقيد  أس��اس��ًا  ال��ت��وال��ي  على  و2012م  2009م 
واخلصم على حساب  امل��وارد  واإلضافة حلساب 
اخلروج  وعدم  بهما  التقيد  ويجب  االستخدامات 
عنهما في تنفيذ املوازنة العامة للدولة، في ضوء 

الوثائق املؤيدة للتحصيل أو الصرف.
العامة  امل��وازن��ة  ب��ج��داول  اخل��اص��ة  التأشيرات  تعتبر   :)5( م��ادة 
املوازنة  ربط  قانون  ألحكام  مكماًل  ج��زءًا  للدولة 
رقم  باملادة  عماًل  بها،  االلتزام  ويجب  قوته  ولها 
2014م بشأن  القانون رقم )12( لسنة  )4( من 
ربط املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2014م.

ثاني�ًا: قواع�د امل�وارد العام��ة

أداء  من  معنوي  أو  طبيعي  أي شخص  إعفاء  اليجوز   :)6( م��ادة 
الضرائب والرسوم املقررة كلها أو جزء منها مهما 
كما يجب حتصيل  ب��ق��ان��ون،  إال  األس��ب��اب  ك��ان��ت 
كافة  مستحقات الدولة من مختلف مصادرها في 
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مواعيدها احملددة.
مادة )7(: على كافة أجهزة السلطتني املركزية واحمللية االلتزام 
عند الصرف من اعتماداتها باستقطاع مستحقات 
السلطة  فى  اإلداري��ة  الوحدة  أو  العامة  اخلزينة 
احمللية من ضرائب أو رسوم وغيرها وتوريدها إلى 
احلسابات اخلاصة بكل منها لدى البنك املركزي 

وفروعه باحملافظات.
مادة )8(: اليجوز جتنيب أي نوع من املوارد كله أو جزء منه نقدًا 
اليجوز  كما  امل��وازن��ة،  م���وارد  ع��ن  بعيدًا  عينًا  أو 
مهما  معينة  نفقة  ملواجهة  معني  إي��راد  تخصيص 

كانت األسباب إال بقانون.
بأمانة  أ- على كافة أجهزة السلطة املركزية وفروعها  مادة )9(: 
م��وازن��ة  تتضمنها  ال��ت��ي  واحمل��اف��ظ��ات  ال��ع��اص��م��ة 
املقدرة  امل���وارد  كافة  حتصيل  املركزية  السلطة 
أدن��ى  ك��ح��د  2014م  امل��ال��ي��ة  للسنة  مب��وازن��ات��ه��ا 
واللوائح  للقوانني  وف��ق��ًا  تنميتها  على  العمل  م��ع 

واألنظمة والقرارات النافذة.
الوحدات  في  التنفيذية  األج��ه��زة  كافة  على  ب- 
اإلداري�����������ة ع���ل���ى م���س���ت���وى احمل���اف���ظ���ات 
املجالس  ورقابة  إش��راف  حتت  واملديريات 
احمل��ل��ي��ة حت��ص��ي��ل ك���اف���ة امل�������وارد احمل��ل��ي��ة 
واملقدرة  حتصيلها  بها  املنوط  واملشتركة 
كحد  2014م  امل��ال��ي��ة  للسنة  مب��وازن��ات��ه��ا 
أدنى مع العمل على تنميتها وفقًا للقوانني 

واألنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
ج- على ك��اف��ة األج��ه��زة وال��وح��دات احمل���ددة في 
الفقرتني )أ،ب( من هذه املادة توريد كافة 
اخلاصة  احلسابات  إل��ى  احملصلة  امل���وارد 
ب��ك��ل منها ل���دى ال��ب��ن��ك امل��رك��زي وف��روع��ه 
عليها  وي��ح��ظ��ر  ب����أول،  أواًل  ب��احمل��اف��ظ��ات 
في  إال  امل��رك��زي  البنك  غير  إل��ى  توريدها 
توريدها  فيجوز  له  فرع  وج��ود  عدم  حالة 
إل���ى ب��ن��ك آخ���ر ي��ف��وض��ه ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
ذل��ك، ومينع  املالية على  وزي��ر  بعد موافقة 
أمناء  لدى  نقدية  إي��رادات  بأية  االحتفاظ 
إي��داع  يجب  كما  احملصلني،  أو  الصناديق 
العينية في املخازن احلكومية  كافة املوارد 
املناقصات  لقانون  لذلك طبقًا  املخصصة 
وامل�����زاي�����دات وامل����خ����ازن احل��ك��وم��ي��ة رق��م 
التنفيذية  والئحته  2007م  لسنة   )23(
تستوجب  لذلك  مخالفة  وأي��ة  وتعديالتها، 

املساءلة والعقاب القانونيني ملرتكبيها.
واحمللية  املركزية  السلطتني  أجهزة  كافة  على  د- 
اإللتزام مبا ورد في الكتاب الدوري رقم )8( 

إثبات  بشأن  2007/6/30م  بتاريخ  الصادر 
 ، اجل��اري��ة،  احلسابات  واستخدامات  م��وارد 
وقرار وزير املالية رقم )211( لسنة 2012م 
املوارد  من  املمولة  اجلارية  احلسابات  بشأن 

اخلاصة.  
لصالح  احملصلة  املركزية  امل��وارد  كافة  عن  تُعطى  أ-   :)10( م��ادة 
التحصيل  قسيمة  للدولة  العامة  اخلزينة 
من  وال��ص��ادرة  لذلك  املخصصة  الرسمية 

وزارة املالية املختومة بختمها الرسمي. 
واملشتركة  احمللية  امل����وارد  ك��اف��ة  ع��ن  تُعطى  ب- 
قسيمة  اإلداري��ة  الوحدة  لصالح  احملصلة 
ال��ت��ح��ص��ي��ل ال���رس���م���ي���ة امل��خ��ص��ص��ة ل��ه��ا 
وزارة  من  لكل  الرسمي  باخلتم  واملختومة 

املالية واحملافظة.
ج- يحظر قطعيًا استعمال أي نوع آخر من القسائم 
)أ،ب( من  الفقرتني  تلك احمل��ددة في  عدا 
تستوجب  لذلك  مخالفة  وأي��ة  امل��ادة،  هذه 

املساءلة والعقاب القانونيني ملرتكبيها.
كافة  حتصيل  امل��رك��زي��ة  السلطة  أج��ه��زة  ع��ل��ى  أ-   :)11( م���ادة 
الضرائب  من  السابقة  السنوات  عن  املتأخرات 
والرسوم واملوارد األخرى، وتوريدها إلى حساب 

احلكومة العام.
ب- ع��ل��ى أج��ه��زة ال��س��ل��ط��ة احمل��ل��ي��ة ت��وري��د كافة 
2013/12/31م  حتى  النقدية  امل���دورات 
لدى  منها  بكل  اخل��اص��ة  احل��س��اب��ات  إل��ى 
ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ال��ي��م��ن��ي وف����روع����ه في 
العينية  احملافظات، وتوريد كافة املدورات 
لذلك  املخصصة  احلكومية  امل��خ��ازن  إل��ى 
وفق قانون املناقصات واملزايدات واملخازن 
احلكومية رقم )23( لسنة 2007م والئحتة 

التنفيذية وتعديالتها.
ج- على كافة األجهزة والوحدات متابعة وحتصيل 
الغير  ل��دى  واملديونيات  املتأخرات  كافة  
)سواء كانوا أفراد أو هيئات أو مؤسسات 
...الخ(، واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير 
حتصيلها  أو  لسدادها  ال��الزم��ة  القانونية 

وتوريدها إلى اخلزينة العامة. 

ثالث�ًا: قواع�د االستخدام�ات العام��ة
 القسم األول: قواعد االستخدامات العام�ة في

إطار املعتمد

اعتمادات  م��ن  اجل��ه��ات  مخصصات  إط���الق  سيتم   :)12( م���ادة 
األبواب: األول والثاني والثالث في موازنة 2014م 
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والتفويضات  الشهرية  امل��ص��رح��ات  ط��ري��ق  ع��ن 
وفقًا  باملوازنة  اعتماداتها  اليتجاوز  ومبا  الربعية 

لآللية املعتمدة من وزارة املالية، باستثناء اآلتي:
االع���ت���م���ادات امل��خ��ص��ص��ة ألغ������راض م��ح��ددة - 1

واالع���ت���م���ادات اجل��دي��دة امل��درج��ة ف��ي م��وازن��ة 
إطالقها  سيتم  وال��ت��ي  2014م،  لعام  اجل��ه��ات 
املراجعة  نتائج  ض��وء  في  احمل��ددة  أوقاتها  في 
ل���ألوض���اع وامل�������وارد امل��ال��ي��ة امل��ت��اح��ة ومب����ا ال 
األغراض  وبحسب  باملوازنة  اعتماداتها  يتجاوز 
باملوازنة،  احمل��ددة  والتأشيرات  لها  املخصصة 
وف���ي ك��ل األح�����وال ي��ج��ب ع��ل��ى اجل��ه��ات ع��دم 
الدخول في أية التزامات مبنية على مثل هذه 
ع��ل��ى موافقة  ب��ع��د احل��ص��ول  إال  االع��ت��م��ادات 

كتابية من وزارة املالية.
موازنة - 2 في  اخلاصة  الطبيعة  ذات  االعتمادات 

اجل���ه���ات، وال���ت���ي ي��ت��م إط��الق��ه��ا أو ال��ت��ص��ري��ح 
أو  منضبطة  غير  زمنية  ف��ت��رات  ف��ى  بإنفاقها 
غير موحدة بعد استيفاء الشروط واإلجراءات 
القانونية، وفي حدود املبالغ املفوض بها ومبا ال 
يتجاوز اعتماداتها في املوازنة ووفقًا ألغراضها 
وبحسب  املوازنة  بتأشيرات  احملددة  املخصصة 
القوانني واللوائح واألنظمة والقرارات النافذة؛ 

وه�ي: 
اع����ت����م����ادات ال���ب���ع���ث���ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 	 

وامللحقيات باخلارج.
اع����ت����م����ادات م���رت���ب���ات وأج��������ور خ���ب���راء 	 

ومتعاقدين غير مينيني.
اعتمادات مرتبات املدرسني غير اليمنيني.	 
املستحقة 	  السابقة  املديونيات  اعتمادات 

واالت��ص��االت  وامل��ي��اه  الكهرباء  ملؤسسات 
واإلي����ج����ارات وغ��ي��ره��ا وف��ق��ًا ل��ت��أش��ي��رات 

املوازنة.
وانتقاالت 	  م��ؤمت��رات  اع��ت��م��ادات ح��ض��ور 

خارجية.
اعتمادات نفقات التدريب اخلارجي.	 
اع���ت���م���ادات االش���ت���راك���ات ف���ي ال��ه��ي��ئ��ات 	 

واملنظمات الدولية.
اع��ت��م��ادات ال��دع��م امل��رك��زي ال��رأس��م��ال��ي 	 

للسلطة احمللية.
إعانات العالج في اخلارج لغير املوظفني.	 
اعتمادات البعثات الدراسية.	 
اع���ت���م���ادات ال��ت��ع��وي��ض��ات وال���غ���رام���ات 	 

املستوفية لشروط االستحقاق القانوني.
مادة )13(: على كافة أجهزة السلطتني املركزية واحمللية االلتزام 

باالعتمادات الشهرية لنفقاتها في األبواب: األول 
والثاني والثالث املبلغة إلى احلسابات اخلاصة بها 
لدى البنك املركزي اليمني وفروعه في احملافظات 
وع���دم جت��اوزه��ا ب���أي ح���ال م��ن األح�����وال، وع��دم 
حدود  في  تكن  مالم  بنفقة  االرتباط  أو  الصرف 
األغراض  وفي  بها  املفوض  أو  املبلغ  االعتمادات 

املخصصة لها.
تخطيط  للدولة  اإلداري  اجل��ه��از  وح���دات  على  أ-   :)14( م���ادة 
نفقاتها احملتجزة بتأشيرات واملخصصة ألغراض 
محددة وفقًا لهذة األغراض وفي املواعيد الزمنية 

املخططة إلنفاقها وموافاة وزارة املالية بذلك. 
شبكيًا  ربطها  مت  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  على  ب-   
بالنظام املالي واحملاسبي اآللي في وزارة 
ومراقبة  النقدية  خططها  تقدمي  املالية 
تعهداتها وفقًا لألغراض املخصصة لها 
واحملددة بتأشيرات املوازنة وفي املواعيد 
الزمنية املخططة إلنفاقها وموافاة وزارة 

املالية بذلك بداية كل ربع.
للوحدات  اجل���اري  العجز  بإعانة  االرت��ب��اط  سيتم   :)15( م���ادة 
االق���ت���ص���ادي���ة ع��ل��ى دف���ع���ات رب����ع س��ن��وي��ة وف��ق��ًا 
مل��وازن��ات��ه��ا  التنفيذية  والتعليمات  ل���إلج���راءات 
احمل���ددة ف��ي ق��رار وزي��ر املالية رق��م )13( لسنة 
مل��وازن��ات  التنفيذية  التعليمات  ب��ش��أن  2014م 
الوحدات االقتصادية للسنة املالية 2014م وفي 
املالية  وامل����وارد  ل��ألوض��اع  امل��راج��ع��ة  نتائج  ض��وء 
لها  املعتمد  ربع  يتجاوز  ال  ومبا  للموازنة  املتاحة 

باملوازنة.   
مادة )16(: سيتم االرتباط والتفويض باالعتمادات واملساهمات 
احلكومية في بنود وأنواع الباب الرابع )اكتساب 
الباب  من  األول  والفصل  املالية(  غير  األص��ول 
وتسديدات  املالية  األص��ول  )اكتساب  اخلامس 
اخلصوم/ اإلقراض احمللي واكتساب أصول مالية 
لكل  2014م  ع��ام  م��وازن��ة  ف��ي  امل��درج��ة  محلية( 
وال��وح��دات  للدولة  اإلداري  اجل��ه��از  وح���دات  م��ن 

االقتصادية على التوالي، على النحو اآلت�ي:
س��ي��ت��م االرت����ب����اط وال��ت��ف��وي��ض ب��االع��ت��م��ادات 1 ))

وامل��س��اه��م��ات احل��ك��وم��ي��ة ف��ي م��ش��اري��ع املباني 
األخ��رى  واإلن��ش��اءات  السكنية  وغير  السكنية 
وكذا في مشاريع البناء والتشييد ذات التمويل 
سبق  التي  2014م  موازنة  في  املدرجة  احمللي 
2013م  ع��ام  خ��الل  عليها  وال��ص��رف  التعاقد 
وما قبله لكل وحدة من وحدات اجلهاز اإلداري 
التوالي،  على  االقتصادية  وال��وح��دات  للدولة 
ووفقًا  القائمة،  الفعلية  االل��ت��زام��ات  ض��وء  في 
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لطلبات الصرف املستحقة قانونًا املرفوعة من 
هذه الوحدات واملرفق بها مستخلص باألعمال 
املنجزة وف��ي ح��دود االع��ت��م��ادات امل��درج��ة في 
ال��وث��ائ��ق  اس��ت��ك��م��ال  ب��ش��رط  2014م،  م���وازن���ة 
القانونية احمل���ددة في  واإلج����راءات  وال��ش��روط 
قانون املناقصات واملزايدات واملخازن احلكومية 
التنفيذية  والئحته  2007م  لسنة   )23( رق��م 
مت  التي  املشاريع  من  مثيالتها  أما  وتعديالتها، 
املباشر  التكليف  أس���اس  على  عليها  التعاقد 
ب��امل��خ��ال��ف��ة ل��ل��ش��روط واإلج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
القانون  بحكم  باطلة  فعقودها  ال��ذك��ر  سالفة 
تنفيذًا  عليها  بالصرف  املالية  وزارة  تقوم  ولن 
لقرار مجلس الوزراء رقم )431( لعام 2007م 
وتعميمي وزير املالية رقمي )60( و)28( لسنتي 
االلتزام  بشأن  التوالي  على  و2008م  2007م 
ب����اإلج����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة احمل�����ددة ف���ي ق��ان��ون 
رقم  احلكومية  واملخازن  واملزايدات  املناقصات 

)23( لسنة 2007م.
فيما يتعلق باالعتمادات واملساهمات احلكومية 1 ))

السكنية  وغ��ي��ر  السكنية  امل��ب��ان��ي  م��ش��اري��ع  ف��ي 
البناء  وك��ذا في مشاريع  األخ��رى  واإلن��ش��اءات 
في  امل��درج��ة  احمل��ل��ي  ال��ت��م��وي��ل  ذات  والتشييد 
اإلج���راءات  تستكمل  لم  التي  2014م  م��وازن��ة 
تنفيذها  ي��ب��دأ  ول��م  عليها  للتعاقد  القانونية 
للدولة  اإلداري  وح��دات اجلهاز  لكل وحدة من 
ال��ت��وال��ي، فعلى  وال���وح���دات االق��ت��ص��ادي��ة على 
البدء بأي إجراءات  جميع هذه الوحدات عدم 
لهذه  ال��ت��زام��ات  أي��ة  ف��ي  ال��دخ��ول  أو  تنفيذية 
املشاريع إال بعد مراجعة وزارة املالية، ولن يتم 
االرتباط والتفويض بطلبات الصرف املرفوعة 
وزارة  م��ن  مسبقة  خطية  موافقة  دون  بشأنها 
امل��ال��ي��ة، وف��ي ض��وء نتائج امل��راج��ع��ة ل��ألوض��اع 
العامة ومبا ال  للموازنة  املتاحة  املالية  وامل��وارد 
األغراض  وبحسب  باملوازنة  اعتماداتها  يتجاوز 
املخصصة لها واحملددة في البرنامج االستثماري 
الشروط  استكمال  وبعد  املوازنة،  بتأشيرات  أو 
واإلج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة احمل�����ددة ف���ي ق��ان��ون 
احلكومية  وامل���خ���ازن  وامل���زاي���دات  امل��ن��اق��ص��ات 
والئحته التنفيذية وتعديالتها، ووفقًا لإلجراءات 

احملددة في البند )1( من هذه املادة.
ال���ص���رف 1 )) أو  وال���ت���ف���وي���ض  س��ي��ت��م االرت�����ب�����اط 

وسائل  في  احلكومية  واملساهمات  لالعتمادات 
املدرجة في  واملعدات  واألث��اث واألجهزة  النقل 
2014م لكل وحدة من وحدات اجلهاز  موازنة 

على  االقتصادية  وال��وح��دات  للدولة  اإلداري 
لألوضاع  املراجعة  نتائج  ض��وء  على  ال��ت��وال��ي؛ 
واملوارد املالية املتاحة ومبا ال يتجاوز اعتماداتها 
لها  املخصصة  األغ����راض  وب��ح��س��ب  ب��امل��وازن��ة 
واحملددة في البرنامج االستثماري أوبتأشيرات 
وف��ي جميع األح���وال يجب على هذه  امل��وازن��ة، 
في  البدء  قبل  املالية  وزارة  مراجعة  الوحدات 
اإلج��راءات التنفيذية أو الدخول في التزامات 
ب��أي طلبات صرف  يتم االرت��ب��اط  ول��ن  ل��ذل��ك، 
م��رف��وع��ة م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات ب��ه��ذا ال��ش��أن دون 

موافقة خطية مسبقة من وزارة املالية.
س��ي��ت��م االرت����ب����اط وال��ت��ف��وي��ض ب��االع��ت��م��ادات 1 ))

وأن��واع  بنود  بقية  ف��ي  احلكومية  واملساهمات 
املالية(  غير  األص��ول  )اكتساب  ال��راب��ع  الباب 
وال��ب��اب اخل��ام��س )اك��ت��س��اب األص����ول املالية 
وت��س��دي��دات اخل���ص���وم( امل���درج���ة ف��ي م��وازن��ة 
2014م لكل وحدة من وحدات اجلهاز اإلداري 
التوالي،  على  االقتصادية  وال��وح��دات  للدولة 
مب��وج��ب االل���ت���زام���ات ال��ف��ع��ل��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة وف��ي 
بها  املرفقة  وال��وح��دات  اجلهات  طلبات  ض��وء 
الشروط  استيفاء  وبعد  الثبوتية  الوثائق  كافة 
نوع  ك��ل  لطبيعة  وف��ق��ًا  القانونية  واإلج����راءات 
على حدة، وعلى ضوء نتائج املراجعة لألوضاع 
واملوارد املالية املتاحة ومبا ال يتجاوز اعتماداتها 
لها  املخصصة  األغ����راض  وب��ح��س��ب  ب��امل��وازن��ة 
واحملددة في البرنامج االستثماري أو بتأشيرات 

املوازنة.
سيتم إطالق االعتمادات واملساهمات احلكومية 1 ))

ف���ي امل���ك���ون احمل��ل��ي ل��ل��م��ش��اري��ع ذات ال��ت��م��وي��ل 
موازنة  في  املدرجة  وأجنبي(  )محلي  املشترك 
2014م لكل وحدة من وحدات السلطة املركزية 
وال���وح���دات االق��ت��ص��ادي��ة ع��ل��ى ال��ت��وال��ي التي 
متويلها  اتفاقيات  على  النهائية  املصادقة  متت 
مب��وج��ب ال��ق��ان��ون وأص��ب��ح��ت س��اري��ة امل��ف��ع��ول 
احلسابات  إل��ى  األجنبي  مكونها  مبالغ  ووردت 
ف��ي ضوء  امل��رك��زي،  البنك  ل��دى  بها  اخل��اص��ة 
من  مايرد  وبحسب  القائمة  الفعلية  االلتزامات 
للوثائق  واملستوفية  املستحقة  الصرف  طلبات 
اجلهات  من  القانونية  واإلج����راءات  وال��ش��روط 
اخلاصة  االتفاقية  وش��روط  ومقتضيات  املعنية 
بكل مشروع ومبا اليتجاوز االعتمادات املدرجة 
لكل منها باملوازنة وفي األغراض املخصصة لها 
في البرنامج االستثماري أو بتأشيرات املوازنة، 
م��ع م��راع��اة م��ا ورد ف��ي امل���ادة )39( م��ن هذا 
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القرار.
مادة )17(: على كافة الوحدات املذكورة في الفقرتني )2( و)3( 
م��ذك��رات طلبها  م��ع  ت��رف��ق  أن   )16( امل����ادة  م��ن 

املرفوعة إلى وزارة املالية للموافقة، ما يلي:
السكنية  وغير  السكنية  املباني  مبشاريع  يتعلق  فيما 
واإلن���ش���اءات األخ���رى ف��ي وح���دات اجل��ه��از اإلداري 
ل���ل���دول���ة، ومب���ش���اري���ع ال��ب��ن��اء وال��ت��ش��ي��ي��د ل��ل��وح��دات 

االقتصادية، ذات التمويل احمللي اجلديدة:
دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.	 
املدة الزمنية للتنفيذ.	 
وااللتزامات 	  للمشروع  التقديرية  التكلفة 

ومبا  2014م  عام  املتوقع سدادها خالل 
اليتجاوز االعتمادات املرصودة في موازنة 

2014م.
واآلالت  وامل��ع��دات  والتجهيزات  باألثاث  يتعلق  فيما 
للمباني واإلنشاءات املتوقع استالمها التي لم يسبق 

جتهيزها إرفاق ما يلي:
أو 	  للمنشأة  اإلب��ت��دائ��ي  االس��ت��الم  محضر 

للمبنى املراد تأثيثه وجتهيزه.
أثاث 	  وجود  بعدم  اجلهة  من  تأكيد خطي 

أو أجهزة أو آالت أو معدات سابقة لديها 
ميكن استخدامها لنفس الغرض.

املتوقع 	  واالل��ت��زام��ات  التقديرية  التكلفة 
سدادها خالل عام 2014م ومبا اليتجاوز 
االعتمادات املرصودة في موازنة 2014م.

ع��دم تضمن ال��ش��روط ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة 	 
ال����واردة ف��ي األدل���ة اإلرش��ادي��ة والوثائق 
النمطية فتح اعتماد مستندي، أو اشتراط 
دف��ع��ة م��ق��دم��ة واالك��ت��ف��اء ب��ال��س��داد بعد 

الفحص والتوريد والتركيب.
امل��ادة  بأحكام  العمل  احمللية  السلطة  وح��دات  على   :)18( م��ادة 
)125( من قانون السلطة احمللية رقم )4( لسنة 
»تخصص  على  تنص  والتي  وتعديالته  2000م 
املادة  املوارد املنصوص عليها في  حصيلة جميع 
التنمية  ومشاريع  )123( ألغراض متويل خطط 
أو  إنفاقها  والي��ج��وز  واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة 
إع��ادة  عند  وذل���ك  حزبية«  ألغ���راض  منها  ج��زء 
»اعتمادات  ملشروع  املرصودة  االعتمادات  توزيع 
التنفيذ  قيد  التنموية  املشاريع  على  توزيعها  يتم 
املجلس  قبل  م��ن  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  للمديريات 
احمللي«، وكذا عدم الصرف من اعتمادات الباب 
ملواجهة  املالية(  غير  األص��ول  )اكتساب  ال��راب��ع 

نفقات ذات طبيعة جارية أو تشغيلية.
مادة )19(: على كافة الوحدات واجلهات االلتزام بأحكام القانون 

امل��ن��اق��ص��ات  ب��ش��أن  2007م  ل��س��ن��ة   )23( رق���م 
التنفيذية  واملزايدات واملخازن احلكومية والئحته 
 )431( رق��م  ال���وزراء  مجلس  وق��رار  وتعديالتها، 
لعام 2007م بشأن االلتزام بالشروط واإلجراءات 
القانونية احملددة في قانون املناقصات واملزايدات 
احلكومية رقم )23( لسنة 2007م، وعلى تعميمي 
2007م   لسنتي  و)28(   )60( رقمي  املالية  وزير 
و2008م على التوالي بشأن االلتزام باإلجراءات 
القانونية احملددة في قانون املناقصات واملزايدات 

واملخازن احلكومية، وعلى األخص ما يلي:
إعداد املواصفات والرسومات والشروط العامة 1 ))

وتنفيذ  النمطية  الوثائق  واستخدام  واخلاصة 
ق��رار مجلس  األدل��ة اإلرش��ادي��ة املقرة مبوجب 

الوزراء رقم )144( لسنة 2006م.
رف���ع وث��ائ��ق امل��ن��اق��ص��ات ال��ت��ي ت��ن��درج مبالغها 1 ))

وسقوفها املالية ضمن صالحيات اللجنة العليا 
للمناقصات أو جلنة املناقصات احمللية أو جلان 
املركزي  املستويني  على  املختصة  املناقصات 
واحمللي إلى أي هذه اللجان ألخذ املوافقة عليها 

قبل إنزال اإلعالن .
للتوريدات 1 )) املستندية  االعتمادات  فتح  اقتصار 

على السلع واألجهزة واملعدات املنتجة خصيصًا 
في  متوفرة  وغير  مسبقًا  محددة  ومبواصفات 
السوق احمللية، وااللتزام بشروط الدفع احملددة 
مستندية  اعتمادات  فتح  عدم  مع  الالئحة،  في 

بعد الثالثني من نوفمبر 2014م.
واخل��دم��ات 1 )) واملشتريات  األع��م��ال  كافة  إن�����زال 

في مناقصة عامة وفقًا ألحكام القانون، وعدم 
ال��ق��ان��ون،  ألح��ك��ام  باملخالفة  امل��ب��اش��ر  التعاقد 
بالقانون  امللتزمة  غير  للعقود  الصرف  واعتبار 
والعقاب  املساءلة  تستوجب  قانونية  مخالفة 

القانونيني ملرتكبيها.
عدم إنزال مناقصات أو التوقيع على عقود لم 1 ))

ترصد لها اعتمادات تغطي التزاماتها السنوية 
في املوازنة املقرة للجهة للعام املالي 2014م.   

ال يجوز بأي حال من األح��وال جتزئة األعمال 1 ))
طريقة  تغيير  بغرض  اخلدمات  أو  أواملشتريات 
الشراء أو أسلوب التعاقد أو التهرب من عرض 
عملية الشراء أو التعاقد على جلنة املناقصات 
في املستوى األعلى وأية مخالفة لذلك تستوجب 

املساءلة والعقاب القانونيني ملرتكبيها.
ل��ش��راء أو توريد 1 )) ال��ت��ع��اق��دات  ي��ج��وز إج���راء  ال 

األش��غ��ال  أع��م��ال  أداء  أو  السلع  م��ن  األص��ن��اف 
اخلدمات  أو  االستشارية  اخل��دم��ات  تقدمي  أو 
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األخ����رى ف��ي ال��ش��ه��ري��ن األخ��ي��ري��ن م��ن السنة 
املالية، ويستثنى من ذلك املناقصات الصادر بها 
قرارات من مجلس ال��وزراء، شريطة أن يراعى 

في ذلك ما يلي:
انتهاء 	  قبل  التعاقد  إج���راءات  استكمال 

السنة املالية.
وال��ت��وري��د لألصناف 	  ال��ش��راء  اس��ت��ك��م��ال 

اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  أو  األع���م���ال  أداء  أو 
االس��ت��ش��اري��ة أو اخل��دم��ات األخ���رى قبل 
باستثناء  اجل��دي��دة  امل��ال��ي��ة  السنة  ب��داي��ة 
طبيعتها  بحكم  حت��ت��اج  ال��ت��ي  املناقصات 
إلى  متتد  أكبر  زمنية  م��دة  إل��ى  وحجمها 
وج��ود  شريطة  اجل��دي��دة،  امل��ال��ي��ة  السنة 
ال��غ��رض  لنفس  مخصص  م��ال��ي  اع��ت��م��اد 
موازنتها  ضمن  اجل��ه��ة  ال��ت��زام��ات  يغطي 

للسنة املالية اجلديدة.
املوافقة  مكاتبها  وم���دراء  املالية  ممثلي  على  يحظر   :)20( م��ادة 
أو  للشراء  عقود  أو  مناقصات  أي��ة  إج���راء  على 
التوريد ....الخ لم ترصد لها اعتمادات مبوازنة 
اجلهة أوالصرف إذا كان االعتماد غير مخصص 
للغرض املطلوب صرف املبلغ من أجله أو بالتجاوز 
عن املبلغ املفوض به لهذا الغرض أو الصرف على 
والقرارات  للقوانني  باملخالفة  أو  وسيط  حساب 
املادة  لنص  تنفيذًا  النافذة  والتعليمات  واللوائح 
1990م  املالي رقم )8( لسنة  القانون  )62( من 
واملادة )277( من الئحته التنفيذية، وأي مخالفة 
القانونيني  وال��ع��ق��اب  امل��س��اءل��ة  تستوجب  ل��ذل��ك 

ملرتكبيها.
إل��ى جانب  اجلهة  ل��دى  املالية  ممثلي  توقيع  )21(: ض��رورة  م��ادة 
التفويضات  طلبات  كافة  على  مسئوليها  توقيع 
طلب  أي  في  املالية  وزارة  تنظر  ولن  واملناقالت، 

مخالف لذلك. 
مادة )22(: عدم الصرف ألية مبالغ أو البت في أي معاملة قانونية 
إال مب��وج��ب أص���ول ك��اف��ة امل��س��ت��ن��دات وال��وث��ائ��ق 
وقانونية  االس��ت��ح��ق��اق  لصحة  امل��ؤي��دة  املطلوبة 
املساءلة  تستوجب  لذلك  مخالفة  وأي  الصرف، 

والعقاب القانونيني ملرتكبيها.
احمللية  للسلطة  اإلداري���ة  ال��وح��دات  رؤس���اء  يتولى   :)23( م��ادة 
بالصرف،  اآلم���رون  باعتبارهم  موازناتها  تنفيذ 
الصرف  احمللية  املجالس  أمناء عموم  يتولى  كما 
اإلداري����ة  للنفقات  املخصصة  االع��ت��م��ادات  م��ن 
خالل  م��ن  وذل���ك  احمللية  للمجالس  والتشغيلية 
املادة )129/ب(  الوحدة احلسابية وفقًا ألحكام 
)255/ب( من  وامل��ادة  السلطة احمللية  قانون  من 

من   )101  ،91  ،52( وامل���واد  التنفيذية  الئحته 
مجلس  وق��راري  احمللية  للسلطة  املالية  الالئحة 
الوزراء ووزير املالية رقمي )296( و)397( على 
املالية  مكاتب  دمج  بشأن  2007م  لسنة  التوالي 
والوحدات احلسابية بالوحدات اإلدارية للسلطة 

احمللية.
في  وف��روع��ه��ا  امل��رك��زي��ة  السلطة  أج��ه��زة  كافة  على   :)24( م��ادة 
الوحدات اإلدارية التي تتضمنها موازنة السلطة 
الوحدات  في  احمللية  السلطة  وأجهزة  املركزية 
احمللية  السلطة  م��وازن��ة  تتضمنها  التي  اإلداري���ة 

تنفيذ ما يلي:
 أ-االلتزام مبا سيصدر في وقت الحق خالل السنة 
احلالية من تفويضات وتعليمات مشتركة من 
قبل وزيري املالية واخلدمة املدنية والتأمينات 

بشأن التوظيف اجلديد لعام 2014م.
ب-يحظر قطعيًا التوظيف عن طريق البدل سواًء 
بدل متقاعد أو بدل متوفي أو بدل مفصول 
عن طريق  التوظيف  وك��ذا  مستقيل  ب��دل  أو 
رقم  امل���ادة  بأحكام  ع��م��اًلً  ب��ال��ب��دل،  التعاقد 
2005م  )28( من القانون رقم )43( لسنة 
بشأن نظام الوظائف واألجور واملرتبات، وأي 
والعقاب  املساءلة  تستوجب  لذلك  مخالفة 
املالي  األث��ر  تن�زيل  مع  ملرتكبيها  القانونيني 

املترتب عليها.
واملتوفيني  األجلني  أح��د  البالغني  كافة  ج-إح��ال��ة 
وامل��ص��اب��ني ب��ع��ج��ز دائ����م ف��ي ك��اف��ة وح���دات 
استثناء،  دون  التقاعد  إل��ى  العامة  اخلدمة 
للتأمينات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ترتبط  أن  وع��ل��ى 
واملعاشات مبعاشاتهم من لديها خالل شهرين 
للتقاعد،  إحالتهم  ت��اري��خ  م��ن  أق��ص��ى  كحد 
وال��ت��أم��ي��ن��ات  امل��دن��ي��ة  وزارة اخل��دم��ة  وع��ل��ى 
ل��وزارة  للتقاعد  احمل��ال��ني  بكشوفات  ال��رف��ع 
املالية لتن�زيلهم من االعتمادات واملصرحات 
اعتبارًا من تاريخ ربط معاشاتهم التقاعدية، 
املالية  ومكاتب  باحملافظات  مكاتبها  وموافاة 
بصورة من الكشوفات لتن�زيلهم من كشوفات 
لقانون  تنفيذًا  االع��ت��م��ادات  وم��ن  امل��رت��ب��ات 
1991م  لسنة   )19( رق��م  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة 
والئحته التنفيذية والقانون رقم )43( لسنة 
واألج����ور  ال��وظ��ائ��ف  ن��ظ��ام  ب��ش��أن  2005م 
ال����وزراء بهذا  وق����رارات مجلس  وامل��رت��ب��ات، 
االقتصادي  اإلص��الح  برنامج  وبشأن  الشأن 

واملالي واإلداري.
د-على وزارة اخلدمة املدنية والتأمينات الرفع أواًل 
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تن�زيل من الوظائف نتيجة  بأول بأي حاالت 
لالزدواج أو التعدد الوظيفي أو االنقطاع أو 
مبوجب  املالية  وزارة  إل��ى  وخ��الف��ه  الفصل 
خطابات رسمية حتدد االسم واجلهة املن�زل 
وفق  واملالية  الوظيفية  البيانات  وكافة  منها 
آخر كشف راتب وبحسب بنود وأنواع املوازنة، 

ليتم خفض األثر املالي املترتب على ذلك.
ألي  العام  الهيكل  إلى  النقل  استكمال  ه�-سرعة 
الوزراء  لقراري مجلس  وفقًاً  متبقية  حاالت 
2005م  ل��س��ن��ة   )273(  ،)239( رق���م���ي 
لألجور  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  بشأن 
واملرتبات وكذا التعميمني رقمي )11( و)19( 
اخلدمة  وزارة  من  الصادرين  2005م  لسنة 
النقل  إج����راءات  ب��ش��أن  والتأمينات  املدنية 
الشروط  كافة  واستكمال  العام  الهيكل  إلى 
 )19( رق��م  املدنية  اخلدمة  بقانون  ال���واردة 
والقانون  التنفيذية،  والئحته  1991م  لسنة 
ن��ظ��ام  ب���ش���أن  2005م  ل��س��ن��ة   )43( رق����م 

الوظائف واألجور واملرتبات.
و-يحظر النقل والندب واإلعارة لشاغلي الوظائف 
االخ��ت��ص��اص��ي��ة )ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وص���ح���ي���ة( إل��ى 
مع  التتناسب  أخ���رى  اختصاصية  وظ��ائ��ف 
إدارية في  أية وظائف  إلى  أو  اختصاصاتهم 
أي مرفق آخر مهما كانت األسباب، ويسري 
وظائف  يشغلون  الذين  التربويني  على  ذلك 
إدارية باملدراس احلكومية والصحيني الذين 
يشغلون وظائف إدارية باملستشفيات واملراكز 
وأية مخالفة  الصحية احلكومية،  والوحدات 
لذلك تستوجب املساءلة والعقاب القانونيني 
ملرتكبيها مبن فيهم ممثلي وزارة املالية ومدراء 
اإلبالغ  عدم  أو  موافقتهم  حالة  في  مكاتبها 
باملخالفة مع تن�زيل األثر املالي املترتب على 

ذلك.
أخ��رى  إل��ى  وظيفة  م��ن  موظف  أي  نقل  ز-يحظر 
سواء في إطار الوحدة التي يعمل بها أو إلى 
وحدة أخرى إال بتوفر وظيفة شاغرة ودرجة 
ال��وح��دة  م��وازن��ة  ف��ي  ل��ه��ا  معتمدة  وظيفية 
على  الوحدتني  ومبوافقة  إليها  سينقل  التي 
النقل، مع التأكيد على االلتزام بقرار مجلس 
بشأن  2007م  ل��ع��ام   )289( رق��م  ال����وزراء 
اخلدمة  وح���دات  ب��ني  املوظفني  نقل  تنظيم 

العامة املختلفة.
ح-اإلبقاء على أسماء املوظفني املجازين بدون راتب 
بكشوفات املرتبات للجهات خالية من بيانات 

االستحقاق املالي خالل فترة اإلجازة، على 
أن تكون أولوية شغل الوظائف الشاغرة لهم 
املمنوحة  اإلج��ازات  انتهاء  عند  في جهاتهم 
لسنة   )19( رقم  القانون  ألحكام  وفقًا  لهم 
والئ��ح��ت��ه  امل��دن��ي��ة  اخل���دم���ة  ب��ش��أن  1991م 
التنفيذية والقانون رقم )43( لسنة 2005م 
وامل��رت��ب��ات،  واألج���ور  ال��وظ��ائ��ف  نظام  بشأن 
املالية  وزارت���ي  إب��الغ  يتم  احلالتني  وف��ي كال 

واخلدمة املدنية والتأمينات كتابة بذلك.
ط-ت��ن�����زي��ل م��رت��ب أي م��وظ��ف ان��ق��ط��ع ع��ن العمل 
لشهر  التالي  الشهر  م��ن  قانوني  ع��ذر  دون 
االن��ق��ط��اع ال����ذي ُورد ف��ي��ه م��رت��ب��ه، وات��خ��اذ 
القانونية بحقه املنصوص عليها  اإلجراءات 
في الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
رقم )19( لسنة 1991م والقانون رقم )43( 
لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف واألجور 
واخلدمة  املالية  وزارت��ي  إب��الغ  مع  واملرتبات، 

املدنية والتأمينات كتابة بذلك.
موظفوها  يستلم  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ي-ع��ل��ى 
بنك  أو  للبريد  العامة  الهيئة  عبر  رواتبهم 
مرتبات  توريد  ال��زراع��ي  التعاوني  التسليف 
من يتخلفون عن استالمها وفقًا لإلجراءات 
احملددة في القانون املالي والئحته التنفيذية 
وأي سحب لهذه املرتبات والتصرف بها من 
قبل اجلهات يعتبر مخالفة تستوجب املساءلة 

والعقاب القانونيني ملرتكبيها. 
أج��ور خصمًا على  أو  مرتبات  أية  ك-مينع صرف 
األصول  )اكتساب  األول  الفصل  اعتمادات 
)اكتساب األصول  الرابع  الباب  الثابتة( من 
الذين  العاملني  أو  للموظفني  امل��ال��ي��ة(  غير 
على  خصمًا  ومرتباتهم  أجورهم  يتقاضون 
واألجور  )املرتبات  األول  الفصل  اعتمادات 
)أج���ور  األول  ال��ب��اب  م��ن  حكمها(  ف��ي  وم���ا 
نفس  إط��ار  في  س��واًء  العاملني(  وتعويضات 
اجل��ه��ة أو ف��ي ج��ه��ات أخ���رى، وأي���ة مخالفة 
لذلك تستوجب املساءلة والعقاب القانونيني 

ملرتكبيها.
مادة )25(: مينع نهائيًا على كافة الدواوين العامة ألجهزة السلطة 
املركزية  السلطة  موازنة  تتضمنها  التي  املركزية 
إجراء اخلفض لصاحلها من املصرحات الشهرية 
للفروع  والثالث  والثاني  األول  األب���واب  لنفقات 
ويجوز  واحملافظات،  العاصمة  بأمانة  لها  التابعة 
املصرحات  من  الفروع  هذه  لصالح  اخلفض  لها 
الشهرية لنفقاتها من هذه األبواب شريطة تعميد 
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ذل���ك م��ن ق��ب��ل وزارة امل��ال��ي��ة ب��ه��دف ال��وق��وف على 
التعديالت التي أدخلت على هذه املصرحات.

ترشيد  واحمللية  املركزية  السلطتني  أجهزة  كافة  على   :)26( م��ادة 
ال��س��ل��ع واخل���دم���ات وع��ل��ى اإلع��ان��ات  نفقاتها ع��ل��ى 
واملنح واملنافع االجتماعية، وخاصة في مجال املياه 
والكهرباء واالتصاالت والنشر واإلعالن واملؤمترات 
واالح��ت��ف��االت وال��ض��ي��اف��ة واالن��ت��ق��االت اخل��ارج��ي��ة 
والوقود والزيوت واإلعانات واملساعدات واإلعاشات 
لغير املوظفني وإعانات العالج باخلارج واقتصارها 
املؤسسات  مستحقات  وسداد  منها  الضروري  على 
السنة  إلى  أوترحيل  تأخير  بأول دون  أواًل  املختصة 

القادمة وإعطاء األولوية لسداد املديونيات.
إال مبوافقة مسبقة  أي حساب  فتح  م��ادة )27(: اليجوز ألي جهة 
من وزارة املالية، وكذا فتح أي حساب في أي بنك 
البنك  وعلى  املالية،  وزي��ر  يحدده  ال��ذي  البنك  غير 
باحلسابات  بأول  أواًل  املالية  وزارة  إخطار  املركزي 

التي فتحتها هذه اجلهات لديه.
مادة )28(: اليجوز بأي حال من األحوال صرف أي مبلغ نقدي من 
خزينة املتحصالت أو سحب أي مبلغ من احلسابات 
امل��وارد  أو  للمحافظة  املشتركة  للموارد  املخصصة 
العامة املشتركة خالفًا ملا يتم توزيعه على الوحدات 

اإلدارية وفقًا للقواعد واألحكام املقرة قانونًا.
والصناديق  وامللحقة  املستقلة  ال��وح��دات  جميع  على   :)29( م��ادة 

اخلاصة االلتزام مبا يلي:
التي - أ العمل على حتقيق األه��داف واألغ��راض 

إنشائها  بقوانني  واالل��ت��زام  أجلها  من  أنشئت 
وقرارات  واألنظمة  القوانني  وكذلك  ولوائحها، 

مجلس الوزراء والكتب الدورية.
عدم صرف أي مبالغ مالية لرئيس وأعضاء - ب

والصناديق  الوحدات  هذه  إدارات  مجالس 
حتت أي مسمى كان، مع ترشيد بدل اجللسات 

وفي ضوء االستحقاق القانوني.
ع���دم ص���رف أي م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة حت��ت مسمى - ج

نفقات تشغيل أو أي مسمى للجهات املشرفة 
هذه  يتبعون  ق��ي��ادات  أو  ملوظفني  أو  عليها 
يتبعون  وال  أخ��رى  جهة  يتبعون  أو  اجل��ه��ات 
الوحدة أو الصندوق، أو صرفها ألي أغراض 
أخرى مخالفة لقوانني إنشاء هذه الوحدات 

أو الصناديق.
التزام رؤساء مجالس إدارات هذه الوحدات - د

والصناديق بعدم التدخل في أعمال وأنشطة 
هذه الوحدات والصناديق إال في إطار املهام 
واالخ��ت��ص��اص��ات احمل����ددة ل��رئ��ي��س مجلس 
ال��وح��دات  إن��ش��اء ه���ذه  اإلدارة ف��ي ق��وان��ني 

والصناديق.
ال��وح��دات  ه���ذه  إدارات  م��ج��ال��س  دور  ه���-ت��ف��ع��ي��ل 
اجتماعاتها  ع��ق��د  خ���الل  م��ن  وال��ص��ن��ادي��ق 
بصورة دورية وممارسة مهامها واختصاصاتها 

وفق ما هو محدد في قوانني اإلنشاء.
االستخدامات - و جت��اوز  وع��دم  اإلنفاق  ترشيد 

بتفاصيلها املرصودة في موازنة عام 2014م، 
امل���وارد  ك��ف��اءة حتصيل  زي���ادة  وال��ع��م��ل على 
احمل���ددة ف��ي ق��وان��ني إن��ش��اء ه��ذه ال��وح��دات 
والصناديق مبا يحقق ربط عام 2014م كحد 

أدنى.
العمل على تطوير واستحداث آليات وأساليب - ز

امل����وارد احمل���ددة  لتحصيل  امل��ن��اس��ب��ة  ال��ع��م��ل 
أي مديونيات  كفاءة ممكنة وحتصيل  بأقصى 
أو مستحقات لدى الغير مبا ميكن من تنمية 
املوارد الذاتية ومن ثم اعتمادها على نفسها 
والتخلص من الدعم الذي تتلقاه بعض هذه 

الوحدات والصناديق.
ح-احل���ف���اظ ع��ل��ى األص����ول وامل��م��ت��ل��ك��ات ل��ل��وح��دات 
وال���ص���ن���ادي���ق وت��س��ج��ي��ل��ه��ا ف���ي ال��ك��ش��وف��ات 
املخصصة لذلك واحتساب إهالكها السنوي 

بصورة حقيقية. 

القسم الثاني: قواعد إج���راء املن���اق����������الت

إال مبوافقة مجلس  آخ��ر  إل��ى  ب��اب  من  املناقلة  )30(: متنع  م��ادة   
وامل��ادة  الدستور  من   )89( باملادة  التزامًا  النواب 
)31( من القانون املالي، كما متنع املناقلة من فصل 
إلى آخر في ذات الباب إال مبوافقة وزير املالية وفي 

حاالت الضرورة القصوى.
إطار  في  واألن���واع  والبنود  الفصول  بني  املناقلة  متنع   :)31( م��ادة 
ال��ب��اب��ني ال���راب���ع )اك��ت��س��اب األص����ول غ��ي��ر امل��ال��ي��ة( 
وتسديدات  املالية  األص���ول  )اك��ت��س��اب  واخل��ام��س 
من  مسبقة  إال مبوافقة  ح��دة  على  ك��ٍل  اخل��ص��وم( 
بااللتزامات  ال��وف��اء  من  تتمكن  حتى  املالية  وزارة 
املراجعة  نتائج  ض��وء  ف��ي  اجل��ه��ات  لكافة  احلتمية 

لألوضاع واملوارد املالية املتاحة وتدفقاتها.
ال��واردة في املادتني  مادة )32(: يحضر قطعيًا جميع أنواع املناقلة 
أبريل  من  األول  قبل  القرار  هذا  من  و)34(   )33(
اجلهة  وتتحمل  2014م،  عام  من  أكتوبر   31 وبعد 
املسئولية الكاملة والتبعات املترتبة عن عدم االلتزام 

بذلك.   
مادة )33(: متنع املناقلة من اعتمادات البنود واألنواع املوضحة في 
هذه املادة إلى بنود وأنواع أخرى في نفس الفصل 
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أو إل��ى فصول أخ��رى في ذات ال��ب��اب، وه��ي كما 
يلي:

الباب األول: أجور وتعويضات العاملني:- 1
ومافي  واألج���ور  املرتبات  األول:  الفصل  أ- 

حكمها: 
ن���وع )1(: 	  امل��رت��ب��ات األس��اس��ي��ة/  ب��ن��د )1(: 

املرتبات األساسية.
بند )4(: البدالت بكافة أنواعه.	 

ب- الفصل الثاني: املساهمات االجتماعية:  
بند )1(: مساهمة الضمان االجتماعي/ نوع 	 

)1(: مساهمة احلكومة في 
نظم الضمان االجتماعي.

بند )3(: مساهمات اجتماعية أخرى بنوعيه.	 
ال����ب����اب ال����ث����ان����ي: ن���ف���ق���ات ع���ل���ى ال��س��ل��ع - 2

واخلدمات واملمتلكات:
أ- الفصل األول: السلع واخلدمات: 

)وجت��وز 	  بنوعيه  امل��راف��ق  خ��دم��ات   :)1( بند 
املناقلة فيما بينهما(.

 	 :)1( ن���وع  امل��ك��ات��ب/  مستلزمات   :)2( ب��ن��د 
أدوات كتابية ومكتبية وكتب 

ومطبوعات.
البريد 	   :)2( ن���وع  االت���ص���االت/   :)3( ب��ن��د 

واالتصاالت.
بند )4(: مؤمترات واحتفاالت وضيافة/ نوع 	 

)3(: نفقات النظافة.
بند )5(: نقل وانتقاالت عامة/ نوع )1(: نقل 	 

مهمات.
بكافة 	  املنتجة  األص���ول  إي��ج��ارات   :)6( بند 

أنواعه )وجتوز املناقلة فيما 
بينها(.

بند )7(: نفقات البحوث والتطوير والتدريب:	 
  نوع )1(: نفقات البحوث  �

والتطوير. 
 نوع )2(: نفقات التدريب  �

احمللي.
بند )8(: نفقات سلعية وخدمية أخرى: 	 

أدوي������������ة  �  :)1( ن������������وع 
وم��واد  طبية  ومستلزمات 

أولية ومساندة.
أغ������ذي������ة  �  :)2( ن�����������وع 

وملبوسات.
ب- الفصل الثاني: الصيان�ة: 

بكافة 	  األس��اس��ي��ة  البنية  صيانة   :)1( بند 

أنواعه )وجتوز املناقلة فيما 
بينها(.

ج- الفصل الثالث: مدفوعات الفوائد:
بند )2(: مدفوعات الفوائد احمللية للمقيمني 	 

احلكومة  وح����دات  ب��خ��الف 
العامة بكافة أنواعه.

بند )3(: مدفوعات الفوائد اخلارجية )لغير 	 
املقيمني( بكافة أنواعه.

املمتلكات  على  نفقات  اخل��ام��س:  الفصل  د- 
بخالف الفوائد:

بند )1(: إيجارات األصول غير املنتجة بكافة 	 
أنواعه )وجتوز املناقلة فيما 

بينها(.

ال��ب��اب ال��ث��ال��ث: اإلع��ان��ات وامل��ن��ح واملنافع - 3
االجتماعية:

أ- الفصل األول: اإلعانات املالية:
بند )1(: اإلعانات املالية للمؤسسات العامة 	 

غير املالية:
املشتقات  � دع��م   :)1( ن��وع 

النفطية.
نوع )2(: دعم الكهرباء. �
ال��ع��ج��ز  � إع���ان���ة   :)3( ن����وع 

اجلاري.
ب- الفصل الثان�ي: املن��ح:

بند )2(: منح ملنظمات دولية/ نوع )1(: منح 	 
جارية ملنظمات دولية.

بند )3(: منح ملستويات حكومية أخرى:	 
املركزي  � الدعم   :)1( ن��وع 

اجلاري.
املركزي  � الدعم   :)2( ن��وع 

الرأسمالي.
م��ن  � احل����ص����ة   :)3( ن�����وع 

املوارد العامة املشتركة.
م��ن  � احل����ص����ة   :)4( ن�����وع 

املوارد املشتركة.
ج- الفصل الثالث: املنافع االجتماعية:

لغير 	  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل��س��اع��دات   :)2( ب��ن��د 
املوظفني:

لغير  � إع��اش��ات   :)2( ن���وع 
املوظفني.

اإلع�����ان�����ات  �  :)4( ن�������وع 
الشهرية لغير املوظفني.

مالية  وإع��ان��ات  ال��راب��ع: حت��وي��الت  الفصل  د- 



أخرى:
بند )6(: حتويالت وإعانات مالية أخرى/ نوع 	 

)1(: البعثات الدراسية.
ال���ب���اب ال����راب����ع: اك��ت��س��اب األص�����ول غير - 4

املالية:
أ- الفصل األول: اكتساب األصول الثابتة: 

بند )1(: اكتساب املباني واإلنشاءات: 	 
املباني  � اكتساب   :)1( نوع 

السكنية.
املباني  � اكتساب   :)2( نوع 

غير السكنية.
نوع )3(: اكتساب إنشاءات  �

أخرى.
ب- ال��ف��ص��ل ال��ث��ال��ث: اك��ت��س��اب األص����ول غير 

املنتجة: 
بند )1(: اكتساب األراضي بكافة أنواعه.	 
غير 	  منتجة  غير  أص��ول  )3(:اكتساب  بند 

اكتساب   :)1( ن���وع  م��ن��ظ��ورة/ 
أصول غير منتجة غير منظورة.

بند )4(: اكتساب أصول غير منتجة أخرى 	 
بنوعيه.

املالية - 5 األصول  اكتساب  اخلامس:  الباب 
وتسديدات اخلصوم:

أ- ال��ف��ص��ل ال���ث���ان���ي: اإلق������راض اخل���ارج���ي 
واكتساب أصول مالية خارجية: 

بند )3(: املساهمات وحقوق امللكية األخرى 	 
بكافة أنواعه.

القروض احمللية  الثالث: سداد  ب- الفصل 
احمل��ل��ي��ة  امل���ال���ي���ة  األوراق  وإط����ف����اء 

بخالف األسهم:
بخالف 	  محلية  مالية  أوراق  إطفاء   :)1( بند 

األسهم بكافة أنواعه.
ج- الفصل الرابع: سداد القروض اخلارجية 
اخل��ارج��ي��ة  امل��ال��ي��ة  األوراق  وإط���ف���اء 

بخالف األسهم: 
بكافة 	  اخلارجية  ال��ق��روض  س��داد   :)2( بند 

أنواعه.

مادة )34(: متنع على أي من أجهزة السلطتني املركزية واحمللية 
املناقلة إلى اعتمادات البنود واألنواع التالية: 

الباب األول: أجور وتعويضات العاملني: - 1
ومافي  واألج���ور  املرتبات  األول:  الفصل  أ- 

حكمها: 
ال��ت��ع��اق��دي��ة 	  واألج������ور  امل��رت��ب��ات   :)2( ب��ن��د 

واملؤقتة:
نوع )2(: مرتبات املدرسني  �

غير اليمنيني.
تعاقدية  � أج���ور   :)3( ن��وع 

ومؤقتة.
اإلضافي 	  العمل  وأج��ور  املكافآت   :)3( بند 

بنوعيه )وجتوز املناقلة فيما 
بينهما(.

ال����ب����اب ال����ث����ان����ي: ن���ف���ق���ات ع���ل���ى ال��س��ل��ع - 2
واخلدمات واملمتلكات:

أ- الفصل األول: السلع واخلدمات:
بند )3(: االتصاالت/ نوع )1(: نشر وإعالن 	 

ومجالت وجرائد.
بند )4(: الضياف�ة: 	 

م�����ؤمت�����رات  �  :)1( ن�������وع 
واحتفاالت وضيافة.

نوع )4(: نفقات أخ�رى. �
بند )5(: نقل وانتقاالت عامة:	 

نوع )2(: انتقاالت داخلية. �
نوع )3(: حضور مؤمترات  �

وانتقاالت خارجية.
بند )8(: نفقات سلعية وخدمية أخرى/ نوع 	 

)3(: نفقات أخرى.
ب- الفصل الثاني: الصيان�ة:

بند )2(: صيانة املركبات واملعدات واألثاث 	 
املناقلة  ويجوز  أنواعه،  بكافة 
فيما بينها باستثناء نوع )3(: 
ص��ي��ان��ة وق��ط��ع غ��ي��ار اآلالت 
وامل����ع����دات واألث������اث ف��ي��ج��وز 
أن��واع  بقية  م��ن  إل��ي��ه  املناقلة 
املناقلة  يجوز  وال  البند  ه��ذا 

منه إليها.
التشغيل األخرى/ نوع 	  بند )3(: مصروفات 

التشغيل  م���ص���روف���ات   :)1(
األخرى.

ال��ب��اب ال��ث��ال��ث: اإلع��ان��ات وامل��ن��ح واملنافع - 3
االجتماعية: 

أ- الفصل األول: اإلعانات املالية:
بند )3(: اإلعانات املالية ملؤسسات ومشاريع 	 

أخرى.
ب- الفصل الثالث: املنافع االجتماعية:

لغير 	  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل��س��اع��دات   :)2( ب��ن��د 
املوظفني:

نوع )1(: إعانات عالج في  �
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اخلارج لغير املوظفني.
إع������ان������ات  �  :)3( ن���������وع 

ومساعدات لغير املوظفني.
امل���س���اع���دات  �  :)5( ن�����وع 

لغير  العينية  االجتماعية 
املوظفني.

م���س���اع���دات  �  :)6( ن������وع 
لغير  أخ�����رى  اج��ت��م��اع��ي��ة 

املوظفني.
بند )3(: املنافع االجتماعية للموظفني بكافة 	 

أنواعه.
وإع��ان��ات مالية  ال��راب��ع: حت��وي��الت  الفصل  ج- 

أخرى:
بند )1(: التحويالت للمؤسسات املقيمة غير 	 

تخدم  التي  للربح  ال��ه��ادف��ة 
األسر املعيشية:

ال��ت��ح��وي��الت  �  :)1( ن�����وع 
اجل������اري������ة ل���ل���م���ؤس���س���ات 
امل���ق���ي���م���ة غ���ي���ر ال���ه���ادف���ة 
األس��ر  ت��خ��دم  ال��ت��ي  للربح 

املعيشية.
ال��ت��ح��وي��الت  �  :)2( ن�����وع 

للمؤسسات  ال��رأس��م��ال��ي��ة 
امل���ق���ي���م���ة غ���ي���ر ال���ه���ادف���ة 
األس��ر  ت��خ��دم  ال��ت��ي  للربح 

املعيشية.
بند )2(: التحويالت للمؤسسات غير املقيمة 	 

غ��ي��ر ال��ه��ادف��ة ل��ل��رب��ح التي 
تخدم األسر املعيشية:

ال��ت��ح��وي��الت  �  :)1( ن�����وع 
اجل������اري������ة ل���ل���م���ؤس���س���ات 
الهادفة  غير  املقيمة  غير 
األس��ر  ت��خ��دم  ال��ت��ي  للربح 

املعيشية.
بند )3(: التحويالت الرأسمالية للمؤسسات 	 

السوقية املقيمة: 
ال��ت��ح��وي��الت  �  :)3( ن�����وع 

ال���رأس���م���ال���ي���ة مل��ؤس��س��ات 
ومشاريع أخرى مقيمة.

لقطاع 	  ال��رأس��م��ال��ي��ة  ال��ت��ح��وي��الت   :)5( بند 
األسر واألفراد.

أخ��رى/ 	  مالية  وإع��ان��ات  حتويالت   :)6( بند 
ال��ت��ع��وي��ض��ات   :)2( ن�����وع 
وال�����غ�����رام�����ات وال���ن���ف���ق���ات 

الطارئة.
ال���ب���اب ال����راب����ع: اك��ت��س��اب األص�����ول غير - 4

املالية:
أ- الفصل األول: اكتساب األصول الثابتة: 

بند )2(: اكتساب املاكينات واملعدات:	 
نوع )1(: اكتساب املركبات  �

ووسائل النقل.
أث��اث  � اك��ت��س��اب   :)2( ن���وع 

ومعدات وأجهزة املكاتب. 
نوع )3(: اكتساب ماكينات  �

ومعدات أخرى.
بند )3(: اكتساب أصول ثابتة أخرى بكافة 	 

أنواعه. 
املالية - 5 األصول  اكتساب  اخلامس:  الباب 

وتسديدات اخلصوم:
أ- الفصل األول: اإلقراض احمللي واكتساب 

أصول مالية محلية:
بند )3( : املساهمات وحقوق امللكية األخرى 	 

بكافة أنواعه.
مادة )35(: متنع على أي من أجهزة السلطتني املركزية واحمللية 
املناقلة من أو إلى اعتمادات بنود وأنواع املوازنة 
غير احملددة في املادتني )33( و)34( السابقتني.
مادة )36(: متنع املناقلة من اعتمادات املشاريع املدرجة باملوازنة 
العامة إلى مشاريع خارج املوازنة حتت أي ظرف 
من الظروف وأي إجراءات من هذا القبيل تعتبر 
مخالفة تعرض القائمني عليها للمساءلة القانونية.
مادة )37(: الجتوز املناقلة من االعتمادات املخصصة للمشاريع 

االستثمارية من محافظة إلى أخرى.
مناقلة  إج���راء  بطلب  املتقدمة  اجل��ه��ات  كافة  على   :)38( م��ادة 
ضمن مشاريع البرنامج االستثماري للسنة املالية 
غير  األص���ول  اكتساب  ال��راب��ع:  بالباب  2014م 
املالية  اكتساب األصول  والباب اخلامس:  املالية 

وتسديدات اخلصوم، االلتزام باآلت�ي:  
القواعد واإلجراءات والضوابط املنظمة 1 ))

للمناقالت واحملددة في هذا القرار.
ظهور التزامات حتمية ال سبيل لتجنبها 1 ))

امل��ش��اري��ع  ف��ي  ال��ع��م��ل  طبيعة  اقتضتها 
املنقول إليها.

ع���دم وج����ود ال���ت���زام���ات ع��ل��ى امل��ش��اري��ع 1 ))
املالية  السنة  نهاية  حتى  منها  املنقول 
2014م، وبناء عليه ال يجوز املناقلة إلى 
السنة  خ��الل  منه  املناقلة  سبق  مشروع 

املالية 2014م.
تقدمي كافة املبررات واملستندات املؤيدة 1 ))
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من  تغطيتها  املراد  القائمة  لاللتزامات 
خالل إجراء املناقلة.

أال تتم املناقلة لغرض تغطية التزامات 1 ))
أو أع��م��ال خ���ارج إط���ار ع��ق��د امل��ش��روع 
التمويل احمللي  ذات  للمشاريع  بالنسبة 
احمللية  االل���ت���زام���ات  إط����ار  خ����ارج  أو 
احمل����ددة ف��ي ات��ف��اق��ي��ة مت��وي��ل امل��ش��روع 
ال��ت��م��وي��ل  ذات  ل��ل��م��ش��اري��ع  ب��ال��ن��س��ب��ة 

املشترك )محلي وأجنبي(.
وقف إجراء أية مناقالت من اعتمادات 1 ))

املشاريع املدرجة مبوازنة 2014م التي 
ال��ت��زام��ات  ف��ي أي  ال��دخ��ول  ل��م يسبق 
تنفيذها  اجل��اري  املشاريع  إل��ى  بشأنها 

املعتمدة باملوازنة.
ت��ق��دم اجل��ه��ات ط��ل��ب��ات امل��ن��اق��ل��ة دفعة 1 ))

ب��ح��د أقصى  واح����دة أو ع��ل��ى دف��ع��ت��ني 
كافة  يغطي  تفصيلي  طلب  شكل  ف��ي 
االح��ت��ي��اج��ات، وس����وف ل���ن ي��ن��ظ��ر في 
طلبات املناقالت التي تقدم في تواريخ 

متعددة.
بعد 1 )) للمناقالت  ط��ل��ب��ات  أي  تقبل  ل��ن 

وتتحمل  2014م،  أكتوبر  من  الثالثني 
عن  الناجتة  القانونية  املسئولية  اجلهة 
ع��دم االل��ت��زام باملوعد احمل��دد وم��ا قد 

يترتب عليه من تبعات.  
ذات  االستثمارية  املشاريع  لتنفيذ  االرتباط  اليتم   :)39( مادة 
بعد سريان  املمولة خارجيًا إال  املكون األجنبي 
املمولة  اجلهة  أو  املؤسسة  من  التمويل  اتفاقية 
واملصادق عليها دستوريًا وبعد إضافة اعتمادات 
املخصص  للحساب  األجنبي  للمكون  التمويل 
لذلك بالبنك املركزي، كما حتضر نهائيًا املناقلة 
م��ن اع��ت��م��ادات امل��ش��اري��ع امل���رص���ودة ب��امل��وازن��ة 
كالتزامات مبوجب اتفاقيات متويل أجنبي وكذا 
للمشاريع  احمللي  املكون  اعتمادات  من  املناقلة 

ذات التمويل املشترك.
مادة )40(: على كافة أجهزة السلطتني املركزية واحمللية معاجلة 
اجلهاز  تقرير  تضمنها  التي  االخ��ت��الالت  كافة 
املركزي للرقابة واحملاسبة بشأن نتائج املراجعة 
العامة  للموازنة  اخلتامي  للحساب  والتحليل 
السابقة،  واألع��وام  2012م  املالي  للعام  للدولة 
الفعلي  بالتنفيذ  املتعلقة  بالتوصيات  وااللتزام 
التقرير  بها  خرج  التي  للدولة  العامة  للموازنة 
ال���ن���واب ع��ل��ى احل��س��اب��ات  وب��ت��وص��ي��ات مجلس 

اخلتامية لألعوام السابقة، واحملددة فيما يلي:
املعتمد 	  بالربط  بالتقيد  اجل��ه��ات  كافة  ال��ت��زام 

ال��وارد في امل��وازن��ات املعتمدة لها وع��دم جتاوز 
تلك االع��ت��م��ادات مهما ك��ان��ت األس��ب��اب وع��دم 
لها مخصص معتمد  نفقة مالم يكن  أية  صرف 
باملوازنة منعًا لظهور حاالت التجاوز في اإلنفاق 

أو الصرف لغير األغراض املخصصة لها. 
واحلسابات 	  االرتباط  سجالت  مبسك  االلتزام 

الرقابية لتحقيق رقابة فعالة على اإلنفاق على 
مستوى كل نوع ومشروع.

عدم التنفيذ ألية مشاريع ال يوجد لها اعتمادات 	 
باملوازنة على حساب املشاريع املدرجة باملوازنة 

عن طريق املناقالت غير القانونية.
بتسوية 	  الكفيلة  اإلج�����راءات  ب��ات��خ��اذ  االل��ت��زام 

ومتابعة  بأول  أواًل  الوسيطة  احلسابات  أرصدة 
م��ن س��ن��وات سابقة  امل��رح��ل��ة  األرص����دة  تسوية 
ووقف تراكمها ملا قد يترتب على ذلك من ضياع 

األموال العامة.
اتخاذ اإلجراءات لتسوية العهد والسلف املرحلة 	 

تسويتها  على  والعمل  2013/12/31م  حتى 
وفقًا  من سنة ألخرى  ترحيلها  وعدم  بأول  أواًل 
1990م والئحته  لسنة   )8( رقم  املالي  للقانون 

التنفيذية وتعديالتهما.
أغراض 	  ملواجهة  مبالغ  أية  بصرف  القيام  عدم 

شخصية ومتطلبات المتت بصلة ألنشطة ومهام 
للقوانني  ب��امل��خ��ال��ف��ة  أو  اجل��ه��ة  واخ��ت��ص��اص��ات 
وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ن��اف��ذة وإن ت��وف��رت اع��ت��م��ادات 
ومياه  تلفونات  فواتير  األنواع )كسداد  تلك  في 
وك��ه��رب��اء خ��اص��ة ب��أش��خ��اص وم��ن��ازل مسئولني 
وزي��وت  وق��ود  مخصصات  ص��رف  أو  باجلهات، 
باجلهات  ومسئولني  ملوظفني  سكن  ب��دل  ومنح 
املتعلقة  ال�����وزراء  مجلس  ل���ق���رارات  باملخالفة 

بذلك(.
من 	  باخلصم  ص��رف  عمليات  بأية  القيام  ع��دم 

مت  ملا  وفقًا  مختصة  غير  وأن���واع  وبنود  فصول 
حتديده في دليل إعداد املوازنة وتعديالته.

مادة )41(: تقع على جميع املسئولني على اختالف مستوياتهم 
السلطتني  أجهزة  كافة  في  املالية  وزارة  وممثلي 
تنفيذ  في  االلت�زام  مسئولية  واحمللية  املركزية 
2014م  املالية  للسنة  للدولة  العامة  امل��وازن��ة 
العامة  امل��وازن��ة  رب��ط  وق��ان��ون  الدستور  بأحكام 
التنفيذية  والئ��ح��ت��ه  امل��ال��ي  وال��ق��ان��ون  ل��ل��دول��ة 
وامل��زاي��دات  امل��ن��اق��ص��ات  وق��ان��ون  وتعديالتهما 
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وامل�����خ�����ازن احل���ك���وم���ي���ة والئ���ح���ت���ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وتعديالته  احمللية  السلطة  وقانون  وتعديالتها 
للسطة  امل��ال��ي��ة  وال��الئ��ح��ة  التنفيذية  والئ��ح��ت��ه 
ال���وزراء بشأن  احمللية وق���رارات وأوام��ر مجلس 
واإلداري  واملالي  االقتصادي  اإلص��الح  برنامج 
القرار  هذا  في  ال��واردة  التنفيذية  وبالتعليمات 
وبأي قرارات وتعليمات تنفيذية أخرى تصدرها 
للدولة  العامة  املوازنة  تنفيذ  املالية بشأن  وزارة 
للسنة املالية 2014م واملواءمة بني تدفق املوارد 

وحدود االستخدامات.
وأج��ه��زة  امل��رك��زي��ة  السلطة  أج��ه��زة  ك��اف��ة  تلت�زم   :)42( م���ادة 
املالية  وزارة  م��ن  ك��ل  مب��واف��اة  احمللية  السلطة 
ووزارة  ال���دول���ي  وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ووزارة 
اخلدمة املدنية والتامينات ووزارة اإلدارة احمللية 
بالتقارير  واحملاسبة  للرقابة  املركزي  واجلهاز 
من  كل  تنفيذ  مستوى  عن  والفصلية  الشهرية 
واملوازنة  التشغيلية  واملوازنة  الوظيفية  املوازنة 
االستثمارية وفق التبويب االقتصادي والتبويب 
من  العاشر  اليوم  أقصاه  موعد  في  الوظيفي 
من  عليها  وم��ص��ادق  صحيحة  ال��ت��ال��ي  ال��ش��ه��ر 

املسؤولني عن هذه األجهزة.
والئحته  املالي  القانون  بأحكام  اإلخ��الل  عدم  مع   :)43( م��ادة 
املالية  املخالفات  ع���داد  ف��ي  ت��دخ��ل  التنفيذية 

املخالفات التالية:
الصرف من اإليرادات.	 
جتنيب أي نوع من اإلي��رادات أو جانب 	 

منها بعيدًا عن موارد املوازنة.
تخصيص أي نوع من اإليرادات ملواجهة 	 

نفقة معينة.
عدم توريد اإلي��رادات النقدية بالكامل 	 

إلى احلساب املختص بالبنك املركزي، 
إل��ى  العينية  اإلي�����رادات  ت��وري��د  وع���دم 
مراعاة  م��ع  املخصصة  ال��دول��ة  م��خ��ازن 
عدم اإلخالل بنصوص القانون املالي.

ع������دم س�������داد ال�����زك�����اة وال����ض����رائ����ب 	 
األرب��اح  من  احلكومة  وحصة  والرسوم 
للدولة  املستحقة  األخرى  وااللتزامات 
املواعيد  ع��ن  س��داده��ا  ف��ي  التأخير  أو 

احملددة.
اإلعفاءات التي متنح باملخالفة للقوانني 	 

والتشريعات التنفيذية.
ع����دم س���الم���ة اس���ت���خ���دام اع���ت���م���ادات 	 

النفقات املدرجة مبوازنة اجلهة.

الصرف خصمًا على احلسابات املدينة 	 
)العهد( لعدم وجود اعتماد في موازنة 

اجلهة أو لعدم كفاية االعتمادات.
واجل��ه��از 	  امل��ال��ي��ة  وزارة  م���واف���اة  ع���دم 

بكشوفات  واحملاسبة  للرقابة  املركزي 
الشهرية  املراجعة  وموازين  احلسابات 
املواعيد  في  واخلتامية  السنوية  ورب��ع 
يتجاوز  موعد  في  تقدميها  أو  احمل��ددة 
غير  ت��ق��دمي��ه��ا  أو  احمل�����ددة  امل���واع���ي���د 

مستوفاة.
عدم متكني موظفي وزارة املالية واجلهاز 	 

ممارسة  من  واحملاسبة  للرقابة  املركزي 
الرقابة  الكاملة في عملية  صالحياتهم 
والتفتيش الدوري والفجائي على اخلزن 
والتأكد  والسجالت  والدفاتر  واملخازن 
املالية  ال��ت��ص��رف��ات  جميع  س��الم��ة  م��ن 
وال��ل��وائ��ح  ل��ل��ق��وان��ني  مطابقتها  وم���دى 

والقرارات واألنظمة النافذة.
واجل��ه��از 	  امل��ال��ي��ة  وزارة  إش���ع���ار  ع����دم 

امل��رك��زي ل��ل��رق��اب��ة واحمل��اس��ب��ة م��ن قبل 
مالية  مخالفة  بأية  املالية  وزارة  ممثلي 
وفقًا ملا ورد في املادة )63( من القانون 

املالي.  
وامللحقة  املستقلة  الوحدات  موازنات  على  تسرى   :)44( مادة 
وموازنات الصناديق اخلاصة التي تطبق النظام 
املالي واحملاسبي احلكومي مايسري على املوازنة 
العامة للدولة من أحكام، وتسري على املوازنات 
التي  اخل��اص��ة  وال��ص��ن��ادي��ق  وامللحقة  املستقلة 
على  يسري  ما  املوحد  احملاسبي  النظام  تطبق 

موازنة الوحدات االقتصادية من أحكام.
املالية رقم  ق��رار وزي��ر  ال��ق��رار  يلغى مبوجب ه��ذا  م��ادة )45(: 
مبوازنات  العمل  بشأن  2013م  لسنة   )602(
لعام  املالية  السنة  ف��ي  2013م  املالية  السنة 

2014م.

صدر بديوان عام وزارة املالية
بتاريخ :  21 / ربيع أول / 1435ه�

املوافق :   22 / 1 / 2014 م  

وزير املالية 
صخر أحمد الوجيه

73المالية - العـدد ) 152(  مايو 2014 م 

قوانين وقرارات



«

المالية - العـدد ) 152(  مايو 2014 م  74

قوانين وقرارات

قرار وزير المالية رقم )13(  لسنة  2014م  بشأن التعليمات التنفيذية 

لموازنات الوحدات اإلقتصادية للسنة المالية 2014م

وزي��ر الم���الية:
- بعد اإلطالع على دستور اجلمهورية اليمنية.

والئحته  1990م  لسنة   )8( رقم  املالي  القانون  وعلى   -
التنفيذية وتعديلهما.

الهيئات  بشأن  1991م  لسنة   )35( رقم  القانون  وعلى   -
واملؤسسات والشركات العامة وتعديله.

- وعلى القانون رقم )23( لسنة 2007م بشأن املناقصات 
واملزايدات واملخازن احلكومية والئحتة التنفيذية. 

ضريبة  بشان  2010م  لسنة   )17( رقم  القانون  وعلى   -
الدخل.

2011م  لسنة   )184( رقم  اجلمهوري  القرار  وعلى   -
بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية اعضائها.

ربط  بشان  2014م  لسنة   )14( رقم  القانون  وعلى   -
موازنات الوحدات االقتصادية للسنة املالية 2014م.

) ق��������رر (
في  اإلقتصادي  القطاع  من وحدات  كل وحدة  تفوض   )1( مادة 
احملددة  االعتمادات  استخدام  صالحياتها  حدود 
إعتبارًا من  لها  في موازنتها لالغراض املخصصة 

2014/1/1م.
مادة )2( تخضع كافة التصرفات املالية ألحكام القانون املالي رقم 
وتعديلهما  التنفيذية  والئحتة  1990م  لسنة   )8(
1991م بشان الهيئات  ،والقانون رقم )35( لسنة 
واملؤسسات والشركات العامة وتعديالته مع مراعاة 
مجلس  توصيات  و   ، النافذة  األنظمة  و  القوانني 
النواب وتقارير اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة.

االلتزام  االقتصادي  القطاع  وحدات  جميع  على   )3( مادة 
باالعتمادات احملددة لها وفقا للقانون رقم     )14( 
لسنة 2014م بشان ربط موازنات وحدات القطاع 
االقتصادي للسنة املالية2014م واجلداول املرفقة 
من  حال  بأي  النفقات  اعتمادات  وعدم جتاوز  بها 

االحوال والتقيد مبسك سجل االرتباط.
موازنات  بجداول  املدرجة  اخلاصة  التأشيرات  تعتبر   )4( مادة 
2014م جزءًا  املالية  الوحدات االقتصادية للسنة 
مكماًل ألحكام قانون ربط موازنات وحدات القطاع 

االقتصادي رقم ) 14( لسنة 2014م .

وكذا  القانونية  والسجالت  الدفاتر  مبسك  االلتزام   )5( مادة 
تتم  التي  املوارد  وتدفق  االنفاق  عمليات  تسجيل 
الوحدات  )قطاع  املالية  وزارة  وموافاة  بأول  أواًل 
االقتصادية( بكشوف احلسابات والتقارير الدورية 

حول ذلك .
 ( رقم  القانون  بأحكام  اإللتزام  اجلهات  جميع  على   )6( مادة 
واملزايدات  املناقصات  بشأن  2007م  لسنة   )  23
وقرار   ، التنفيذية  والئحته  احلكومية  واملخازن 
و  2007م  لسنة   )  431( رقم  الوزراء  مجلس 
تعميمي وزير املالية رقم ) 60 ( لسنة 2007م ورقم 
باإلجراءات  اإللتزام  بشأن  2008م  لسنة   )28(
القانونية والتنفيذية احملددة في قانون املناقصات 
واملزايدات واملخازن احلكومية وقرار مجلس الوزراء 
الوثائق  اقرار  بشان  2010م  لسنة   )161( رقم 
النمطية واالدلة االرشادية وتعميم وزير املالية رقم 
للمناقصات بشان  العليا  2010م واللجنة  7 لسنة 

االعتمادات املستندية.
االقتصادية(  الوحدات  )قطاع  املالية  وزارة  موافاة   )7( مادة 
بالبيانات التاريخية والتفصيلية للمشاريع مبختلف 
مكوناتها ووضعها احلالي مع ارفاق الوثائق املؤيدة 
2014م ولن يتم  لذلك خالل الربع االول من عام 
مباشرة أي اجراءات تنفيذية للوحدات التي تتلقى 
القطاع  موافاة  قبل  حكومية  راسمالية  مساهمة 

بتلك البيانات.
مادة )8( على جميع الوحدات االقتصادية عدم اجراء ايه تعاقدات 
شراء او توريد او تنفيذ اعمال أو تقدمي اخلدمات 
الشهرين  في  االخرى  اخلدمات  او  االستشارية 
االخيرين من السنة املالية ومراعاة ماورد في املادة 
املناقصات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )13(

واملزايدات.
مادة )9( على الوحدات التي تتلقى مساهمة راسمالية الرفع الى 
وزارة املالية قبل اتخاذ أي اجراءات بشان مشاريعها 
اجلديدة املدرجة مبوازنة عام 2014م او الدخول 
في مناقصات جديدة وذلك للحصول على موافقة 
للموازنة  املالي  املوقف  ضوء  في  مسبقة  خطية 

العامة للدولة.
وفي  املوازنات  تنفيذ  أثناء  االستحقاق  مبدأ  مراعاة   )10( مادة 
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حالة عدم دفع مستحقات االعمال املنفذة يجب 
بضمان  االستحقاق  قيود  مبالغ  مقدار  مقابلة 
بالبنك  ح�/اجلهة  في  النقدية  السيولة  توفر 
الدفع على أن ال تستخدم هذه  إلى حني موعد 
املخصصات ألية أغراض أخرى كما يجب أن ال 
ترتبط الوحدة بأية التزامات جديدة تكون غير 

قادرة على الوفاء بها.
بسداد  االلتزام  االقتصادية  الوحدات  جميع  على   )11( مادة 
والتي  للغير  ومستحقات  مديونيات  من  ماعليها 
منها مستحقات الكهرباء واملياه والتامينات ....
الخ اواًل باول في ضؤ الوثائق املؤيدة واالعتمادات 
اطالقا  اليجوز  كما  موازناتها  في  املخصصة 
احتجاز أي استقطاعات قانونية للغير وااللتزام 
املعنية  التحصيل  جهات  إلى  بانتظام  بتوريدها 
ولن يتم النظر او االخذ باية اعباء مالية تترتب 
عن عدم االلتزام مبا هو محدد وتتحمل الوحدات 
املخالفة املسئولية وفي نفس الوقت عليها اتخاذ 
لدى  مستحقاتها  لتحصيل  الالزمة  اإلجراءات 

الغير.
مادة )12( على جميع الوحدات االقتصادية االلتزام بالقوانني 
والقرارات املنظمة وما يصدر من تعاميم سنوية 
من وزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية والتامينات 
في  وما  واالجور  املرتبات  االول  بالباب  تتعلق 
حكمها والعمل في اطار االعتمادات املقرة وكذا 

االلتزام باالتي:-
وتن�زيل - أ بالتعاقد  التوظيف  وقف 

الوظائف التعاقدية الغير ضرورية .
في حالة وجود درجات وظيفية معتمدة - ب

االلتزام  عليها  اجلهة  موازنة  في 
خالل  التوظيف  اجراءات  باستكمال 
الفترة احملددة وبحد اقصى نهاية اكتوبر 
من  الوظائف  مناقلة  يجوز  ال  كما   ،
حالة  وفي  أوالعكس  االدنى  إلى  االعلى 
حتى  للدرجات  اجلهة  استغالل  عدم 
في  به  يعتد  وال  وفرًا  يعتبر  العام  نهاية 
العام الذي يلية وتتحمل اجلهة مسئولية 

مخالفة ذلك.
اليجوز للوحدات االقتصادية التي تعاني - ج

من وجود عمالة فائضة لديها القيام باية 
توظيفات جديدة دائمة او مؤقتة وعليها 
لديها  مما  االستفادة  الضرورة  في حالة 
اعادة  على  والعمل  فائضة  عمالة  من 
احتياجاتها  يغطي  وتدريبها مبا  تاهيلها 

من خبرات وتخصصات.

باية - د القيام  املتعثرة  للوحدات  يجوز  ال 
توظيفات جديدة على االطالق.

سواء - ه بالبدل  التوظيف  قطعيا  يحضر 
بدل  او  متوفي  بدل  او  متقاعد  بدل 
شاغر  بدل  او  مستقيل  بدل  او  منقول 
بهذا  الوزراء  مجلس  لقرار  تنفيذًا 

اخلصوص .
التي - و البدالت  من  بدل  أي  يصرف  ال 

اال   312 رقم  احلساب  على  تخصم 
وبعد  املنظمة  واالحكام  للقواعد  طبقا 
صدور القرار املنشى للبدل من اجلهات 
املختصة وعلى الوحدات التي استحدثت 
بدالت جديدة او زادت في قيم البدالت 
القوانني  مع  تتعارض  مببررات  احلالية 
تلك  تن�زيل  سرعة  املنظمة  والقرارت 
تلك  وتتحمل  والزيادات  االستحداثات 
لتجاوزاتها  الكاملة  املسئولية  الوحدات 

واستمرار العمل بتلك املخالفات.
استكمال اجراءات االحالة إلى التقاعد - ز

وكافة  االجلني  احد  البالغني  لكافة 
شروط  عليها  تنطبق  التي  احلاالت 
الهيئة  مع  املسبق  وبالتنسيق  االحالة 
العامة للتامينات واملعاشات بهذا الشأن 
وتن�زيل اعداد وتكاليف من مت استكمال 
اعتمادات  من  فعال  احالتهم  اجراءات 

املوازنة فورًا.
مادة )13( على جميع الوحدات االقتصادية االستمرار في تنفيذ 
يتوافق  ومبا  املالية  االصالحات  وخطط  برامج 
للحكومة  العام  البرنامج  تضمنه  ما  مع  عمليا 
وتوصيات مجلس النواب.              وعلى جميع 
الوحدات العمل على ترشيد االنفاق الترفي وغير 
واقتصار  النقل  وسائل  شراء  ووقف  الضروري 
التجهيزات واالثاث فقط للمباني اجلديدة والتي 
املقرة مع  ووفقا لالعتمادات  لم يسبق جتهيزها 

ضرورة االلتزام بترشيد النفقات التالية:-
، - أ والزيوت  والوقود  والسفر  العالج  نفقات 

وبالذات تلك التي ال ترتبط بالعملية اإلنتاجية.
الندوات - ب في  اخلارجية  املشاركات  إقتصار 

تعود  التي  تلك  على  والزيارات  واملؤمترات 
بحيث  واملرجوة  املباشرة  واالستفادة  باملنفعة 
وفي  املعنيني  من  بأقل عدد ممكن  املشاركة  تتم 

ضوء ماحددتة القرارات اخلاصة بذلك.
على - ج اخلارجي  التدريب  عمليات  إقتصار 

املهام  طبيعة  مع  واملتوافقة  املرتبطة  املجاالت 
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يشغلها  التي  باملتدرب  املناطة  واألعمال 
وطبقا  السنوي  التدريب  خلطة  وفقًا  فعاًل 
سارية  القانونية  واإلتفاقيات  للبروتوكوالت 

املفعول املتعلقة بالتدريب اخلارجي.
لقاءات - د أو  مؤمترات  عقد  أو  إستضافة  عدم 

اال في اضيق احلدود  أو ورش عمل  ندوات  أو 
شريطة ان تكون هناك منفعة حقيقية من ذلك 
ووفقا لقرارات مجلس الوزراء بهذا اخلصوص.
مادة )14( مينع منعًا باتًا املناقلة من باب إلى آخر إال مبوافقة 

مسبقة من مجلس النواب .
مادة )15( اليجوز النقل من حساب إلى أخر في إطار الباب 

الواحد في احلسابات التالية :-
أ - احلسابات التي يحظر النقل منها:-

في  وما  واألجور  املرتبات   ( األول  الباب  في 
حكمها ( :

ح�/ 316 متممات الرواتب . •
لإلنتاج  املباشرة  املستلزمات   ( الثاني  الباب  في 

ومشتريات بغرض البيع ( :
ح�/ 321 املواد األولية واخلامات. •
ح�/ 324 مواد التعبئة والتغليف . •
ح�/ 34 مشتريات بغرض البيع . •

التحويلية  اجلارية  املصروفات   ( الثالث  الباب  في 
واملخصصة ( :

ح�/ 351 اإلهالك . •
ح�/ 352 ضرائب ورسوم غير مباشرة . •
ح�/ 354 الفوائد والعموالت . •
ح�/ 365 أعباء املخصصات . •
ح�/366 ضرائب ورسوم مباشرة •

ب - احلسابات التي  اليجوز النقل إليها:-
ومافي  واألجور  املرتبات   ( األول  الباب  في 

حكمها ( :
ح�/ 3112 مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية  •

.ح�/ 3126 تعويض العمل االضافي.
ح�/ 313 املزايا العينية . •
ح�/ 314 املكافأت . •

في الباب الثاني ) املستلزمات املباشرة لإلنتاج 
ومشتريات بغرض البيع ( :

ومصروفات  • وإعالن  نشر   334 ح�/ 
ضيافة وإستقبال .

السفر  • وبدل  التنقالت    335 ح�/ 
واملواصالت .

ح�/ 339 مستلزمات خدمية أخرى . •
اجلارية  املصروفات   ( الثالث  الباب  في 

التحويلية واملخصصة ( :

ح�/ 359 نفقات جارية أخرى . •
ومساعدات  • وإعانات  تبرعات   361 ح�/ 

للغير .
ح�/ 363 مصروفات سنوات سابقة . •
في الباب الرابع ) مشاريع قيد التنفيذ ( : •
ح�/ 124  وسائل النقل . •
تخص  • عامة  ونفقات  اجور   1297 ح�/ 

املشاريع .
ح�/ 1298 مصروفات عامة . •
مشاريع مت املناقلة منها إلى أخرى . •

منها  النقل  يحظر  التي  احلسابات   - ج 
وإليها:-

وما  واألجور  املرتبات   ( األول  الباب  في 
في حكمها ( :

ح�/ 311 املرتبات النقدية . •
ح�/315 مرتبات وأجور اخلبراء. •
اجلارية  • املصروفات   ( الثالث  الباب  في 

التحويلية واملخصصة ( :
في  • ديون مشكوك  3652 مخصص  ح�/ 

حتصيلها .
اإليرادية  • املصاريف  إهالك   367 ح�/ 

املؤجلة .
االستثمارية  املشاريع  على  الصرف  مراقبة  يجب   )16( مادة 
وذلك من خالل فتح بطاقة لكل مشروع تسجل 
عن  الالزمة  واملعلومات  البيانات  جميع  فيها 
املشروع بحيث يتم ارفاق تلك البيانات مع مشروع 
للعام  الوحدات(  )قطاع  املالية  لوزارة  املوازنة 

املالي القادم 2015م.
ح�/  من  خصمًا  وأجور  مرتبات  أية  صرف  مينع   )17( مادة 
االجور والنفقات العامة بالباب الرابع  للعاملني 
الذين يتقاضون مرتباتهم خصمًا على إعتمادات 
حكمها  في  وما  واألجور  املرتبات  األول  الباب 

وتتحمل اجلهة املسئولية الكاملة عن ذلك.
مادة )18(  وضع اخلطط لدراسات وبرامج دقيقة ومتكاملة كفيلة 
باإلسراع في تنفيذ مشاريع البرنامج االستثماري 
للوحدات االقتصادية املمولة حكوميا او بتمويل 
مشترك او ذاتي التمويل او بقروض خارجية وفي 
ضوء الفترات الزمنية احملددة لها في إتفاقيات 

تلك القروض أو وفقا للعقود .
مادة )19( على الوحدات االقتصادية التي تتقدم بطلب إجراء 
مناقلة ضمن مشاريع برامجها االستثمارية للسنة 

املالية 2014م اإللتزام مبا يلي :-
املنظمة - أ واالجراءات  القواعد 

للمناقالت واحملددة في هذا القرار.
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السبيل - ب حتمية  إلتزامات  وجود 
لتجنبها في املشاريع املطلوب املناقله لها 

.
املشاريع  على  إلتزامات  وجود  عدم   - ج 
املالية  السنة  نهاية  حتى  منها  املنقول 
2014م ، كما اليجوز املناقلة إلى مشاريع 
املالية  السنة  خالل  منها  املناقلة  سبق 

2014م.
د - اليجوز إجراء مناقالت من إعتمادات 
املشاريع املدرجة في املوازنة إلى مشاريع 
كانت  مهما  اطالقا  املوازنة  خارج 

املبررات.
القانونيه  املبررات  كل  تقدمي    - ه� 
القائمة  لإللتزامات  املؤيدة  واملستندات 

املراد تغطيتها من خالل إجراء املناقلة.
دفعة  املناقلة  طلبات  اجلهات  تقدم  و- 
واحدة خالل العام على األكثر في شكل 
ولن  االحتياجات  كافة  تغطي  تفصيلي 
ينظر إلى طلبات املناقالت التي تقدم في 

تواريخ متعددة.
ز -  آخر موعد لتقدمي طلبات املناقالت 
هو نهاية شهر أكتوبر 2014م ولن تقبل 
أي طلبات بعد هذا املوعد وتتحمل اجلهة 
عدم  عن  الناجتة  القانونية  املسئولية 
يترتب  قد  وما  احملدد  باملوعد  اإللتزام 

على ذلك من تبعات .
اعتمادات  من  النقل  نهائيًا  يحضر  ح�- 
كالتزامات  باملوازنة  املرصودة  املشاريع 
وكذا  أجنبي  متويل  اتفاقيات  مبوجب 
النقل من اعتمادات املكون احمللي للشاريع 

ذات التمويل املشترك.

من  دعمًا  تتلقى  التي  االقتصادية  الوحدات  على   )20( مادة 
وزارة املالية االلتزام مبايلي:

عدم جتاوز إعتماداتها املقرة وفقا لقانون ( 1
حسابات  في  جتاوزات  وأية  الربط، 
الدعم  من  خصمها  سيتم  موازناتها 
تبرم  ال  أن  يجب  كما  لها  املقرر  الفصلي 
الوحدة أية عقود يترتب عليها أعباء مالية 
أو مديونيات تصبح غير قادرة على الوفاء 

بها.
املوارد ( 2 حتقيق  لضمان  اجلاد  العمل 

املوازنات  ربط  لقانون  وفقًا  لها  املخطط 
بتنمية  الكفيلة  ووضع اخلطط  ادنى  كحد 

املوارد بهدف تقليص اإلعتماد على موازنة 
واي   ، املتراكم  العجز  سد  في  الدولة 
ستتحمل  املوارد  تلك  حتقيق  في  تقصير 
اجلهة مسئوليتها ، ولن تقوم وزارة املالية 
االنخفاض  عن  ناجتة  نفقات  أية  بتمويل 

في حتقيق املوارد.
وفقًا ( 3 املوازنات  بتنفيذ  الصارم  التقيد 

إطار  وفي  لها  املرسومة  لألهداف 
احلسابات املعتمدة واألغراض املخصصة 
ستقوم  ذلك،  عكس  ثبت  إذا  وفيما  لها 
وزارة املالية بخصم املبالغ التي استخدمت 

لغير أغراض الدعم املقدم لها.
رقم ( 4 واملؤسسات  الهيئات  بقانون  األلتزام 

التنفيذية  وألئحتة  1991م  لسنه   )35(
وتعديالتها .

علي  احلكومة  مساهمة  من  تصرف  التي  املبالغ  مادة)21( 
زيادة  اجلاري  العجز  سد  العانة  أو  املشاريع 
عنه  تسفر  ملا  وفقًا  للسنة  الفعلي  االحتياج  عن 
حساب  إلى  إعادتها  يجب  اخلتامية  احلسابات 
احلكومة العام بالبنك املركزي اليمني ويجب عند 
مايكون  مراعاة  الراسمالية  املساهمات  صرف 
إلى  ونسبته  ذاتي  متويل  من  للمؤسسة  مدرجا 
تكلفة املشاريع املعتمدة وخصم جزء منه مع كل 

مستخلص.
اجلاري  النشاط  فائض  من  احلكومة  مادة)22( حتصل حصة 
في  املعتمدة  احلصة  مبالغ  من   )% بواقع)25 
ربط موازنة السنة املالية 2014م ويسدد القسط 
من  األول  الربع  في  احلكومة  حصة  من  الرابع 
، في ضوء ما يسفر عنه احلساب  القادم  العام 

اخلتامي وامليزانية العمومية.
مادة )23( في حالة تأخر أية وحدة عن سداد حصة احلكومة 
املستحقات  خصم  سيتم  احملددة،  املواعيد  في 

مباشرة من حساباتها البنكية.
القطاع املختلط سداد  مادة )24( على كل وحدة من وحدات 
حصة احلكومة من فائض نشاطها اجلاري فور 
إقرار امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية من 
توزيع  لنسبة  وإقرارها  العمومية  اجلمعية  قبل 
األرباح ، على أن ال يتجاوز ذلك الثالثة األشهر 
األولى من العام املقبل ، فإذا جتاوزت املدة قبل 
اجناز احلساب اخلتامي وامليزانية العمومية حتتم 
على الوحدة تسديد حصة احلكومة وفقًا ملا هو 

محدد في موازنتها املقرة.
مادة )25( ال يجوز الي وحدة فتح أي حساب اال بعد موافقة 

مسبقة من وزارة املالية.
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مادة )26( على جميع الوحدات االقتصادية التي ال تتلقى دعما 
جاريا فتح حسابات ملخصص اإلهالك لألصول 
والقرارات  للقوانني  وفقًا  واحتسابها  الثابتة 
واللوائح النافذة وطبقًا للتعميم رقم )23( لسنة 
2009م وعدم الصرف منه إال ملواجهة عمليات 
بعد  فقط  الثابتة  لألصول  والتجديد  اإلحالل 

أخذ موافقة وزير املالية.

للحسابات  والعاجلة  التنفيذية  املعاجلات  اجراء   )27( مادة 
املتراكمة من  السلف  والدائنة وحسابات  املدينة 
يكفل  والعمل على حتصيلها مبا  سنوات سابقة 
وموافاة  السيولة  وتوفير  احلسابات  تلك  تسويه 
وزارة املالية قطاع الوحدات اإلقتصادية بتقارير 

دورية عمامت بهذا الشأن .

الكفاءة  مببدأ  والعمل  اإلدارة  أساليب  حتسني   )28( مادة 
للوحدات  الذاتية  املوارد  وتنمية  االقتصادية 
في  فوائض  حتقيق  إلى  للوصول  االقتصادية 
أنشطتها اجلارية بهدف زيادة حصة احلكومة من 
فائض األرباح ، ورفع نسبة املوارد الذاتية املتاحة 

لتمويل البرامج االستثمارية املقرة.

االقتصادية  الوحدات  إدارة  مجالس  أداء  تفعيل   )29( مادة 
وانتظام عقد اجتماعاتها وفقًا لقرارات إنشائها 
ومبا يكفل حتسني أدائها ، وتطبيق مبدأ الثواب 
اجلادة  العملية  اإلجراءات  وإتخاذ   ، والعقاب 
وزارة  مبوافاة  وااللتزام  القصور  أوجه  ملعاجلة 
املالية بتقارير دورية عن نتائج تلك االجتماعات.

اتباع االجراءات  مادة )30( على جميع الوحدات االقتصادية 
في  عنها  املستغنى  األصول  بيع  عند  القانونية 
واملزايدات  املناقصات  لقانون  وفقًا  التشغيل 
2007م  )23(لسنة  رقم  احلكومية  واملخازن 
والئحته التنفيذية وتوريد حصيلتها إلى حساب 
مساهمة  تتلقى  التي  للوحدات  العام  احلكومة 
بالبيع  التصرف  ومنع   ، دعم جاري  او  راسمالية 
بعد  ،اال  االقتصادية  الوحدات  ألصول  املباشر 
البيع  عملية  تتم  ان  على  املالية  وزارة  موافقة 

باملزاد العلني وفق القانون.
االقتصادي  القطاع  وحدات  من  وحدة  كل  تلتزم   )31( مادة 

املركزي  واجلهاز  املالية  وزارة  من  كاًل  مبوافات 
والتقارير  بكشوف احلسابات  واحملاسبة  للرقابة 
موازناتها  من  كاًل  تنفيذ  مستوى  عن  الدورية 
اجلارية واالستثمارية في موعد أقصاه العشرين 
من الشهر األول من كل ربع كما تلتزم مبوافات 
للمشاريع  ومالية  تاريخية  ببيانات  املالية  وزارة 
قيد التنفيذ واملشاريع املتعثرة ونسخة منه لوزارة 
وزارة  موافات  وكذا  الدولي  والتعاون  التخطيط 
الالزمة  بالبيانات  والتامينات  املدنية  اخلدمة 

فيما يتعلق بالباب االول.

مادة )32( على كافة املسؤولني مبختلف مستوياتهم واملسئولني 
بذل  االقتصادية  الوحدات  جميع  في  املاليني 
محتوي��ات  تنفيذ  على  للعمل  جهدهم  قص�ارى 
العامة  املصلحة  اهداف  يحقق  ومبا  القرار  هذا 
مجلس  وتوصيات  احلكومة  برنامج  ومتطلبات 
للموازنات  اقراره  عند  الصدد  بهذا  النواب 

العامة لعام 2014م  .

بكافة  االلتزام  االقتصادية  الوحدات  جميع  على   )33( مادة 
التعليمات الصادرة من وزارة املالية بشأن أسس 
وامليزانيات  اخلتامية  احلسابات  وتقدمي  وإعداد 
احلسابات(  مراقب  من  )املعتمدة  العمومية 
الواجب  بالقواعد  اخلاص  الدوري  والكتاب 
اتباعها عند جرد املخازن وكافة ممتلكات الهيئات 
واملؤسسات في نهاية السنة املالية وغيرها وفقا 

للقوانني واللوائح النافذة .

مادة )34( يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزمه 
تنفيذه.

صدر بديوان عام وزارة املالية
 بتاريخ   /   / 1435ه�

املوافق 21 /  1 / 2014م

وزير املالية 
صخر أحمد الوجيه

شفيق عبده صالح
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قواعد البيانات الضخمة وأهميتها لمالية الدولة
قبل التطرق لتعريف البيانات الضخمة، علينا اواًل أن نعرف ما 

هي البيانات، وما اختالفها عن املعلومات. . 
البيانات هي الشكل اخلام ألي محتوى ننتجه، مثاًل لو كان هناك 
عشرة أشخاص وقمت بقياس أطوالهم وسجلتها على ورقة، هذه 

الورقة حتوي بيانات.
لو  اخلام  للبيانات  معاجلة  عملية  أية  مخرجات  هي  املعلومات 
على  باحلصول  وقمت  العشرة  األشخاص  هؤالء  أطول  أخذت 
متوسط حسابي لها، هذا املتوسط هو ، معلومة ألنه يعطي مقياس 

مفيد  بينما البيانات مجرد أرقام مسجلة على ورقة.. شفيق عبده صالح
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برز خالل  مفهوم حديث جدا  الكبيرة  البيانات 
الهائل  االنفجار  م��ع  املاضية  القليلة  السنوات 
منصات  مختلف  ع��ل��ى   وال��ب��ي��ان��ات  للمعلومات 
االلكترونية  واألجهزة  االنترنت  عبر  االستخدام 
من  الضخمة  البيانات  وتتألف  أصنافها،  بكافة 
تشكل جزء  وال��ت��ي  املنظمة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ك��ل 
باملعلومات  مقارنة   )10%( إل��ى  يصل   ضئيل 
واملعلومات  الباقي  تشكل  وال��ت��ي  املنظمة  غير 
كرسائل  ال��ب��ش��ر،  ينتجه  م��ا  ه��ي  املنظمة  غ��ي��ر 
التغريدات،  الفيديو،  مقاطع  اإللكتروني،  البريد 
م��ن��ش��ورات فيس ب���وك، رس��ائ��ل ال��دردش��ة على 

الواتساب، النقرات على املواقع وغيرها.
خصائص البيانات الضخمة

ثالثة  توفر  يجب  ضخمة  البيانات  تكون  وحتى 
عوامل رئيسية  

احلجم : وهو عدد التيراباتيت )وحدة قياس( من 
البيانات التي تطلق يوميًا من احملتوى    

البيانات ما بني مهيكلة  تنوع هذه  : وهو  التنوع 
وغير مهيكلة ونصف مهيكلة

السرعة :مدى سرعة تواتر حدوث البيانات، مثاًل 
تختلف سرعة نشر التغريدات عن سرعة املستندات 
واجل���داول   واإلج�����راءات  والتعليمات   وال��وث��ائ��ق 
البيانات الضخمة؟  آلية   لكن ما هي خصائص 
للبيانات ميكن  الكبير  احلجم  دراس��ة  من خالل 
للوحدات اإلدارية واملالية وإدارة تنفيذ املشاريع 
ال��ع��ام��ة  أن ت��ع��رف ج��م��ه��ور امل��ج��ت��م��ع واجل��ه��ات 
أفضل  بشكل  بينها  وفيما  واإلشرافية  الرقابية 
عن كل عملياتها  الن التحليل في الكم والكيف  
واإلج��راءات  والسياسات  ال��ق��رارات   الهائل من 
من  يتخللها  وم���ا  ال��ع��ام  امل���ال  إدارة  ذل���ك  م��ث��ال 
متعلقة  وإح��ص��ائ��ي��ة  ومحاسبية  مالية  عمليات 
بإدارة اإليرادات والنفقات بصورها املختلفة من 
عام  ،دي��ن  ،أم��ان��ات  ،مدفوعات  مشتريات  إدارة 
،ومشاريع بنية حتتية أصول منقولة وغير منقولة 
وغيرها من الصور األخرى املتعلقة بإدارة املال 
التقارير  وإع���داد  الرقابة  إل��ى  باإلضافة  ال��ع��ام 
املالية التي تعني)عملية تزويد جميع املستفيدين 
ويتم  القرار.  التخاذ  الالزمة  املفيدة  باملعلومات 
ذلك باستخدام مجموعة من التقارير احملاسبية 

امل��ال��ي��ة( ومخرجاتها  ال��ق��وائ��م  ب��اس��م  وامل��ع��روف��ة 
وتكرارها و تنوعها، يعطي معلومات مفيدة جدًا 
ويصبح مساعد حقيقي للعاملني ومتخذي القرار 

على حد سواء وكأداة لعمل مؤسسي..
لم  الضخمة  البيانات  مفهوم  إل��ى  التحول  ه��ذا 
ي��أت��ي م��ن ف���راغ ه��و نتيجة ل��ب��روز حت��دي��ات أم��ام 
في  التقليدية  ال��ب��ي��ان��ات  ق��واع��د  إدارة  أدوات 
التعامل مع البيانات املتنوعة و السريعة ، وقواعد 
البيانات التقليدية تتعامل مع املستندات النصية 
و األرقام فقط وفي نطاق محدود، أما البيانات 
السعة  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  حت���وي  ال��ي��وم  الضخمة 
البيانات  من  جديدة  أن��واع  والسرعة   وال��ق��درة 
و  كالصور  جتاهلها،  ميكن  ال  التي  واملعلومات 
ثالثية  النماذج  و  الفيديو  و  الصوتية  املقاطع 
األبعاد وبيانات املواقع اجلغرافية وغيرها الكثير.
ومع تزايد حجم وتنوع البيانات التي تتعامل معها 
الوحدات احلكومة  اليوم  هي أمام طريقني، إما 
معها  بالتكيف  البدء  أو  البيانات،  ه��ذه  جتاهل 
عكس   على  منها  واالس��ت��ف��ادة  لفهمها  تدريجيًا 
ال  ال��ت��ي  املتبعة  التقليدية  األدوات  اس��ت��خ��دام 
التفصيلية  املخرجات  واستنتاج  تطبيق  ميكنها 
الشاملة بالدقة والتوسع الهائل نتيجة املتغيرات 
بالتكاثر  املتسم  املتسارع    ، وبالشكل  املستمرة 
والتوسع ،وااله��م أن مايعني انه ميكن استخدام 
وحتليلها  الضخمة  البيانات  قواعد  إدارة  أدوات 
املتصاعدة  في اإلش��راف على إدارة املال ألنها 
املهام  وف��ق  مرنة  تكون  أن  املمكن  م��ن  ببساطة 
بعدة  م��ع��ه  تتعامل  ال���ذي  وال��ه��ي��ك��ل  وال��وظ��ائ��ف 
وإح��ص��ائ��ي��ة  محاسبية  ك���ج���داول  وأب���ع���اد  ص���ور 
وتقارير مالية ونتائج القوائم املالية التي تتضمن 
)امليزانية،اإليرادات،النفقات، التدفقات النقدية، 
واخلصوم(إضافة  احل��ق��وق،األص��ول  في  التغير 

الى االفصاحات واإليضاحات والتفسير 
.كم يعني ضخمة؟

 ما هو ضخم اليوم لن يكون كذلك غدًا وما هو 
ضخم بالنسبة لك يعد صغيرًا جدًا لغيرك وهنا 

يبرز التحدي لتعريف معنى الضخم. 
نعلم اآلن أن البيانات الضخمة حولنا في كل مكان 
ومجاالت تطبيقها واسعة تشمل قطاعات مختلفة 
من الصحة إلى التعليم إلى األسواق املالية إلى 
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البرامج،أوموازنة  مبوازنة   ،« حال  الدولة  مالية 
األداء أواملوازنة الصفرية »  العمل مثاًل

الدول  من  كثير  القائمة في  احلالة  على عكس 
ال��ع��رب��ي��ة)م��ن��ه��ا اليمن(  ال����دول  ال��ن��ام��ي��ة وم��ن��ه��ا 
ف��م��ازال��ت أس��ال��ي��ب م��وازن��ات��ه��ا ال��ع��ام��ة ونظمها 
احمل��اس��ب��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة حت��م��ل ت��ل��ك ال��س��م��ات 

التقليدية املعروفة عنها والتي من أبرزها: 
-  االستناد إلى املفاهيم التي جأت بها نظرية 

األموال املخصصة 
-  إعداد املوازنة العامة وفق األسلوب التقليدي

 -  إتباع األس��اس النقدي أو األس��اس النقدي 
املعدل في املوازنة واحملاسبة واإلبالغ املالي 

ال��ن��ظ��ام احملاسبي  ت��رك��ي��ز وظ��ي��ف��ة وه���دف    - 
احل���ك���وم���ي ف���ي ت��وف��ي��ر م��ع��ل��وم��ات م��ال��ي��ة في 
االل��ت��زام  أو  م��دى اإلذع����ان  إط���ار بسيط  تبني 

بتخصيصات املوازنة  
-  االف���ت���ق���اد مل��ع��اي��ي��ر م��ح��اس��ب��ي��ة ح��ك��وم��ي��ة 
وال���ق���رارات  بالتشريعات  عنها  واالس��ت��ع��اض��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ي ت��رك��ز ب��ش��ك��ل رئ��ي��س على 
تهتم  أنها  مبعنى  املخرجات   وتهمل  املدخالت 
إلى حد ما بسالمة حتصيل اإليرادات وإنفاقها 
الى  االلتفات  دون  لها  املخصصة  األوج���ه  ف��ي 
نتائج ذلك اإلنفاق مثل تقييم األداء والتكاليف 
وتوفير معلومات مالئمة وموثوق بها ملستخدمي 
تلك املعلومات لتحقيق املساءلة والرقابة واتخاذ 

القرارات السليمة

-  أح��ي��ان��ا م���ا ت��ف��رض ال��ن��ص��وص ال��ق��ان��ون��ي��ة 
تتعارض  وأسسا  إج��راءات  املنظمة  وال��ق��رارات 
في كثير منها مع متطلبات اإلبالغ املالي السليم 

املستند ملبادئ وأعراف متفق عليه
ف��م��ن ال��ب��دي��ه��ي أن ت��ط��وي��ر وت��ن��ظ��ي��م احمل��اس��ب��ة 
واإلبالغ املالي احلكومي  يتطلب نظام محاسبي 
إلدارة  األساسية  الركائز  كأحد  فعال  حكومي 
من  العديد  واجن��از  وفاعلية  بكفأة   العام  امل��ال 
توفير  امل��ج��ال  ه��ذا  ف��ي  أهمها  لعل  األه����داف 
الشفافية  وت��ن��ش��ط  وم��ع��ل��وم��ات حت��ق��ق  ب��ي��ان��ات 
والرقابة  املتابعة  مستوى  م��ن  وت��رف��ع  املطلوبة 
والتقييم واملساءلة واتخاذ القرارات اجليدة في 
النظام  هذا  مثل  وج��ود  وح��ال  املناسب  الوقت 
ينبغي أن يستند إلى إطار يشمل حتليل البرامج 
لها  امل��خ��ط��ط  املختلفة  احل��ك��وم��ي��ة  واألن��ش��ط��ة 
العامة  »امل��وازن��ة  س��واء اخلطط قصيرة األج��ل 
ون��ت��ائ��ج��ه��ا« أو اخل��ط��ط ط��وي��ل األج���ل وي��راف��ق 
ذلك أدوات جديدة من  ثورة عالم االتصاالت 

واملعلومات وأمتتة العمل احلكومي 
إلى تكنولوجيا متطورة األ  ازدي��اد احلاجة  وما 
القطاع  م��ن  امل��ت��زاي��د  الطلب  حجم  الستيعاب 
ل��ل��زي��ادة  امل��ال��ي احل��ك��وم��ي ع��ل��ى أدوات ك��اف��ي��ة 
املستمرة في البيانات الضخمة وطلب احلصول 
أدا  ونتائج  سلوك  ح��ول  دقيقة  معلومات  على 
عند  احلكومية خصوصًا  الوحدات  ومخرجات 

إتباع أساس االستحقاق ..
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فوائد البن
شجرة النب التي اشتهرت اليمن تاريخيا وعرفها العالم باسم )Mocha( في إشارة 

إلى ميناء املخا الذي كان يتم عبره تصدير النب اليمني إلى أنحاء العالم .
 وشجرة النب دائمة اخلضرة لها ثمار حمراء في حالة نضوجها وحتتاج إلى طقس 
استوائي نوعا ما لتعيش وتثمر وبالرغم من اجلدل الذي أثاره الكافيني املوجود في 
القهوة.والذي تتفاوت نسبته حسب نوع النب و طريقة حتميصه وطريقة حتضير 
القهوة. إال أن الدراسات احلديثة أكدت وجود فوائد عديدة للقهوة التي حتتوي 
على ألف مركب آخر غير الكافيني والكثير منها لها تأثير إيجابي على اجلسم إذا 

ما شربت باعتدال وهذه الفوائد هي:
• القهوة حتمي من االكتئاب، حيث توصل باحثون أميركيون إلى أن الكافيني قد 
يعمل كمضاد خفيف لالكتئاب، وذلك عبر قيامه بتحفيز الهرمونات املسئولة عن 

املزاج وإشارات كيميائية أخرى في الدماغ. 
حتمي من مرض الزهامير و باركنسون.كما وتساعد املركبات في القهوة على   •

حتسني عمل الدماغ و تنشيطه.ولها تأثير في إبعاد اجللطات الدماغية.
إصابتهم  احتمالية  تقل  القهوة  يتناولون  من  أن  وجد  عديدة  دراس��ات  بحسب   •

مبرض السكري الغير وراثي حيث حتفز عمل األنسولني في الدم.
• القهوة حتوي مضادات أكسدة مما يجعلها حتمي من السرطان وخاصة سرطان 
البروستات للرجال الذي وجدت الدراسات انخفاضا باحتمالية حدوثه ملن يشربون 

القهوة.
• تقلل من تعب العضالت وتشنجها ،فشرب القهوة قبل التمرين يعد فكرة جيدة.

و أخيرا لم يتبقى إال أن تستمع بشرب القهوة التي تناسب مزاجك ولكن ال تنسى 
أن تشربها باعتدال وال تبالغ بشربها.

أجمل النصائح
• ملعرفة السمك الطازج... ضعه في 
ماء بارد ، فإذا طفا على السطح فإنه 

طازج .
• مل��ع��رف��ة ال��ب��ي��ض ال����ط����ازج.... ضع 
ف��إن رسبت بشكل   ، امل��اء  البيضة في 
أفقي فإنها طازجة ، وإن رسبت بشكل 
وإن   ، أي���ام   4-3 عمرها  ف��إن   ، م��ائ��ل 
رسبت بشكل عمودي ، فإن عمرها 10 

أيام ، وإن طفت فإنها فاسدة.
• إلزال����ة احل��ب��ر ع��ن امل���الب���س.. ضع 
بقعة  على  األس��ن��ان  معجون  من  كمية 
ثم   ، متامًا  يجف  حتى  واتركه  احلبر، 

اغسل كاملعتاد.
بسرعة.. احللوة  البطاطا  لتقشير   •
ض��ع��ه��ا ف���ي امل�����اء ال���ب���ارد ف������ورًا بعد 

نضجها.
الوعاء  اغسل  ف��وران احلليب..  ملنع   •
غلي  قبل  الثالجة(  )م��ن  البارد  باملاء 

احلليب.
الفلفل  الفئران.. رش  للتخلص من   •
األس����ود ف��ي األم��اك��ن احمل��ت��م��ل وج��ود 
الفئران  جت��د  عندها   ، فيها  الفئران 

تخرج هاربة بسرعة.
• إلبعاد البعوض خاصة في الليل... 
نعنع طازج قريبًا من  أوراق  ضع بضع 

الوسادة وفي أنحاء الغرفة.

خطر اإلفراط
• اإلفراط في اللني : ضع����ف

• اإلفراط في الضحك : خف���ه
• اإلفراط في الراحة : خم��ول

• اإلفراط في املال : تب�����ذير
• اإلفراط في احلذر : وسواس

• اإلفراط في تناول الطعام: قد يندفع 
احل��ام��ض امل��ع��دي إل��ى امل���ريء حينما 
كثيرًا  باملعدة  امل��وج��ود  الطعام  يكون 
جدًا، كلما مألت معدتك بالطعام، كلما 

ارتدت كمية أكبر من احلامض.

• ما جاع فقير إال مبا منع به غني. 
) علي بن أبي طالب(
• ويل ألمة تكثر فيها املذاهب والطوائف وتخلو من 

الدين.                       )جبران خليل جبران(
• إذا دار شخص حول شجرة بسرعة الضوء فسوف 

يري ظهره..ويتخطى حاجز الزمن.
)اينشتاين(
• تظاهر بأنك بخير دائًما مهما عصفت بك احلياة 

فالكتمان أجمل بكثير من شفقة اآلخرين عليك. 
)وليم شكسبير(

أقوال 
مأثورة
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ال تقاس العقول باألعمار، فكم من صغير 

عقله بارع وكم من كبير عقله فارغ

عندما سألت حكيم
قلت :"ما هو أكثر شيء مدهش في البشر؟ "

فأجابني :
" البشر! ميّلون من الطفولة ، يسارعون ليكبروا ، ثم 

يتوقون ليعودوا أطفااًل ثانيًة.
و يضّيعون صحتهم ليجمعوا املال ،ثم يصرفون املال 

ليستعيدوا الصحة.
فال  احلاضر،  وينَسون   ، بقلق  باملستقبل  ويفكرون 

يعيشون احلاضر وال املستقبل.
ثم يعيشون كما لو أنهم لن ميوتوا أبدًا ، و ميوتون 

كما لو أنهم لم يعيشوا أبدا  "

المحاماة والصحافة 
مهنتان لـلمضطربين عقليًا

التي  ال��وظ��ائ��ف  ب��أه��ّم  الئحة  ع��ن  أميركية  دراس���ة  كشفت 
يختارها املضطربون عقليًا، حيث تصّدر املدراء التنفيذيون، 

احملامون، اإلعالميون والصحفيون القائمة.
ون��ق��ل��ت  صحيفة احل��ي��اة  ال��س��ع��ودي��ة ال��ص��ادرة ف��ي لندن  
إن  البريطانية،  ب��وس��ت"  "الهافنجتون  صحيفة  موقع  ع��ن 
ال  ي��خ��اف،  ال  ب��أّن��ه  يتمّيز  ه��و شخص  العقلي  امل��ض��ط��رب 
غير  أن��ان��ي،  ق��اٍس،  متعاطف،  غير  الضغط،  حتت  يضعف 
وي��ت��م��ّي��ز سلوكه  ب��ال��ذن��ب،  وق��ّل��م��ا يشعر  م��ن��دف��ع  م��س��ئ��ول، 

االجتماعي بالعدائية، التطفل واإلجرام.
وبينت الدراسة  املشورة في مارس املاضي أّن املضطربني 
ي��خ��ت��ارون ه��ذه ال��وظ��ائ��ف حت��دي��دًا؛ ألن��ه��ا متنحهم ش��ع��ورًا 
التمريض  احملاسبة،  التعليم،  مثل  وظائف  عكس  بالقوة 

والطب التي تتمّيز بالتعاطف واالجتهاد في سبيل الغير.

صحح معلوماتك الخاطئة
تناول الفاكهة بعد الطعام مفيد.. ألن تناول الفاكهة في نهاية الوجبة تدمر إنزمي 

بتيالني وهو إنزمي أساسي إلمتام عملية هضم النشويات ... قال تعالى:
 20 )اآليتني  الواقعة  ( سورة  َيْشَتُهوَن  َّا  مِمّ َطْيٍر  ��مِ  َوحَلْ  ● ُروَن  َيَتَخَيّ َّا  مِمّ َوَفاِكَهٍة   (
21- ( بدأت اآلية الكرمية بالفاكهة ثم بالطعام وهذا إعجاز قرآني. لذلك يجب 
التغذية  أحد مستشاري  يقول  كما  تناولها  في  السليمة  التغذية  مراعاة أصول 

والصحة العامة واملناعة .
ألن تناول الفاكهة في نهاية الوجبة أشبه بتناول جرعة من السم !!! ألنها تدمر 

إنزمي بتيالني وهو إنزمي أساسي إلمتام عملية هضم النشويات .
 وفي مقالة علمية نشرتها جريدة األهرام القاهرية في مارس املنصرم :جاء أن 
الفاكهة حتتاج إلى مرور بطئ إلي املعدة حتى تهضم بطريقة طبيعية ، ولكنها 
عندما تلتقي باللحوم تتخمر في املعدة وقد تتحول إلى كحول يعوق عملية الهضم 
. وفي الوقت نفسه تفقد الفاكهة كل ما حتتويه من فيتامينات وتضطرب عملية 
التمثيل الغذائي للبروتني ... باإلضافة إلى أن التحلل غير العادي للبروتينات 
ينتج عنه انتفاخ في املعدة ... وينصح مستشاري التغذية والصحة العامة واملناعة 
بتناول الفاكهة بعد نحو ثالث ساعات من تناول وجبة الغذاء أو ساعة قبل تناول 

العشاء، أو تناول وجبة كاملة من الفاكهة فقط.
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يتجه االحتاد األوروبي إلى إلزام مصنعي 
الهواتف الذكية بإنتاج شواحن موحدة. 
وبذلك، توشك معاناة البحث عن الشاحن 
إذ  تنتهي  أن  ذك��ي  ه��ات��ف  لكل  امل��ن��اس��ب 
التوجه.  هذا  األوروبيون  الساسة  يدعم 
األوروب��ي  البرملان  أعضاء  غالبية  وواف��ق 
على القانون اجلديد الذي يلزم مصنعي 
إن��ت��اج ش��واح��ن  بتوحيد  ال��ه��وات��ف  ه���ذه 

الهواتف الذكية بحلول العام 2017.

ويهدف القانون إلى مساعدة املستهلكني 
ف��ي احل���د م��ن امل��خ��ل��ف��ات االل��ك��ت��رون��ي��ة. 
باربرا  األوروب��ي،  البرملان  وقالت عضوة 
مارس  منتصف   ) بي سي  )ب��ي  ل  ويلر، 
املستهلكني  يخدم  ال��ق��رار  "إن  امل��اض��ي  
وال��ب��ي��ئ��ة. ف���س���وف ي��ح��د م���ن م��خ��ل��ف��ات 
ال���ش���واح���ن وي���وف���ر 51 أل����ف ط���ن من 
يزال  سنويا."وال  االلكترونية  املخلفات 
ن��ه��ائ��ي ول��م  ب��ش��ك��ل  ل��م يعتمد  ال��ق��ان��ون 

موافقة  ينتظر  إذ  ب��ع��د،  م��ل��زم��ا  يصبح 
ال��وزراء األوروب��ي. لكن املجلس  مجلس 
األمر  للقانون،  رسمي  غير  تأييدا  أبدى 
الذي يبشر بإقراره رسميا.وستكون لدى 
الدول األعضاء فرصة حتى العام 2016 
قوانني  إل��ى  األوروب����ي  ال��ق��ان��ون  لتحويل 
املصنعني  إع��ط��اء  ث��م  محلية،  تنظيمية 
التصميمات  إلن��ت��اج  ش��ه��را   12 م��ه��ل��ة 

اجلديدة.

أوروبا توحد شواحن الهواتف
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اكتشاف أكبر نجمة صفراء ترصد حتى اآلن
أكبر من الشمس وأكثر بريقا منه 

اكبر جنمة صفراء  فلك  علماء  اكتشف 
رصدت حتى اآلن في مجرة درب التبانة 
وهي اكبر 1300 مرة من الشمس على 
م��ا أظ��ه��رت ال��ت��ل��س��ك��وب��ات ف��ي امل��رص��د 
األوروبي اجلنوبي في بارانال في تشيلي.
وه����ذه ال��ن��ج��م��ة ال��ت��ي س��م��ي��ت "ات����ش ار 
 12 ن��ح��و  ب��ع��د  وال��واق��ع��ة ع��ل��ى   "5171
ألف سنة ضوئية عن األرض في كوكبة 
القنطور تعّد أيضا من اكبر عشر جنمات 

معروفة في درب التبانة.
في  الفرنسية  الصحافة  وكالة  وذك��رت 

15مارس  في  بثته  لندن  من  لها  تقرير 
امل��ن��ص��رم أن ه���ذه ال��ن��ج��م��ة  اك��ب��ر 50 

باملائة من النجمة الضخمة احلمراء في 
مّرة  مبليون  بريقا  واكثر  اوري��ون  كوكبة 
اوليفييه  أوض���ح   م��ا  على  الشمس  م��ن 
شيسن من مرصد الكوت دازور في نيس 
الفريق  في  وهو عضو  فرنسا(  )جنوب 
بهذا  ق��ام  ال���ذي  الفلك  لعلماء  ال��دول��ي 

االكتشاف.
"عمليات  ان  ه��ذا  الفلك  عالم  وأوض���ح 
أيضا  كشفت  ه���ذه  اجل��دي��دة  امل��راق��ب��ة 
الضخمة  ال��ص��ف��راء  ال��ن��ج��م��ة  ل��ه��ذه  أن 
رفيقة هي جنمة اصغر قريبة جدا منها 
تشّكل معها نظاما جنميًا ثنائيا" واصفا 

وللرمان فوائد
من  األق��ل  على  ك��وب  يحتسي نصف  ال��ذي  اإلنسان  إن  الباحثون  يقول 
أو  بتجلط شرايني  احتماالت إصابته  يقلل من  اليوم  الرمان في  عصير 
اإلصابة بأمراض القلب ، لكونه يخفض من مستوى الكوليسترول الضار 
في اجلسم، ويرفع من مستوى الكوليسترول املفيد ، كما أن الرمان مقو 
للقلب قابض وطارد للدودة الشريطية يعالج والدسنتاريا.. يكافح الرمان 

الوهن العصبي ويكافح األورام في األغشية املخاطية.
للدم ومنظف  املطهرة  الفواكه  يعتبر من  الرمان   أن  الدراسات  وأكدت 
الدسمة  األك��الت  مع  عادة  وأكله  الهضم  ويشفي عسر  التنفس  ملجاري 

يهضمها بشكل ال مثيل له.
والصداع  املزمن  واإلس��ه��ال  الشديدة  احلمى  ح��االت  لعالج  ويستعمل 
وضعف البصر ولطرد الديدان املعوية وعالج البواسير - ملتاعب األنف 
الرمان  م��اء  من  قطرات  يؤخذ  اإلره���اق  وح��االت  األع��ص��اب  ولتنشيط 
ومتزج مع ملعقة عسل ثم توضع في األنف فتشفى كما أن شرب عصير 

الرمان مع العسل يفيد األعصاب واإلرهاق.

أمثال يمنية شعبية
• أما بها وإال عليها.

• لكل طاهش ناهش.
• إذا نزل القدر عمى البصر.ويقال )إذا حلت املقادير 

بطلت التدابير(
أمثال يمنية لها قصة أو حكاية هي 

السبب في قول المثل :
ف��ي معنى احلديث  ي��دك حجر. وه��و  ، وف��ي  • اق��رأ ياسني 

الشريف )اعقلها وتوكل(
• آفة العلم النسيان.

• احلب قال : هو تيس
• أيش دخلك خزق احلنش ؟ قال حبيبي فيه.

• أمرض أنا وال مترض املرة.
أمثال يمنية أصلها من األحاديث 

الشريفة ،أو القرآن الكريم :
• أبدأ بنفسك ثم مبن تقول

• أصرف ما في اجليب ، يأتيك ما في الغيب
• رب ضارة نافعة.

تعريفات تهمك
• الن������������������وم : سلطان ال يرفض له أمر

• اجل�����������وع : كافر ال يرحم أبدًا
• اله�������������������م : سيف بارد في الضلوع الدافئة

• الق�������������������لق :كرسي هزاز يتحرك في نفس املكان
• الثق�������������������ة : قطار يحملك لألمام .

• احلق����������������د : اشتعال دون نار وال دخان .
• الغ�������������������رور : قباحة املنظر و املعشر .

• الص����������������دق : .فعال مفتاح ألقسى القلوب
• التش�����������اؤم : نقص اإلميان بالله .
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االكتشاف بأنه "مفاجأة".
 وقال اوليفيه شيسنو "النجمتان قريبتان 
جدا بحيث تتالمسان وهما تشبهان حبة 
اجلديدة  النتائج  عمالقة".وهذه  فستق 
حتليل  على  الفلك  علماء  فريق  حملت 
لهذه  س��اب��ق��ة  م��راق��ب��ة  لعمليات  أع��م��ق 
النجمة نفسها متتد على أكثر من ستني 
عاما ملعرفة كيف أنها تطّورت. والنجوم 
ال��ص��ف��راء ال��ع��م��الق��ة ن����ادرة ج���دا وق��د 

رصدت عشرة منها في مجرتنا فقط.
وهي من األكبر واألكثر ملعانا في القبة 
ال��س��م��اوي��ة وأص��ب��ح��ت ف��ي م��رح��ل��ة من 
فيها من عدم االستقرار  تعاني  حياتها 
علماء  أوض���ح  م��ا  على  بسرعة  وتتغير 
ال���ف���ل���ك ه��������ؤالء. ون����ظ����را إل�����ى ع���دم 

االستقرار هذا، فإّن هذه النجوم تلفظ 
مواد تشّكل غالفا جويا واسعا حولها.

12 ألف  ورغم بعدها عن األرض نحو 
النجمة  ه��ذه  رؤي��ة  سنة ضوئية  ميكن 

بالعني املجردة.
وخ����الل ال��س��ن��وات األرب���ع���ني األخ��ي��رة 
كبرت مع تراجع حرارتها وكان باإلمكان 
رصد تطورها هذا على ما قال هؤالء 
العلماء مشيرين إلى أن قلة من النجوم 
القصيرة من  املرحلة  رصدت في هذه 

وجودها.
أهمية  يظهر  األخير  االكتشاف  وه��ذا 
دراس�����ة ال��ن��ج��وم ال��ع��م��الق��ة ال��ص��ف��راء 
ألنها قد تسمح بفهم تطور كل النجوم 

الكبيرة احلجم
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من  أس��اجن،  جوليان  “ويكيليكس”،  مؤسس  أمل��ح 
إلى  بلندن  اإلكوادورية  السفارة  في  ملجأه  داخل 
قريبا،  موقعه  سيطلقها  ج��دي��دة  تسريبات  أن 
م��ش��ي��را إل���ى أن ال��ب��ش��ري��ة ج��م��ع��اء س��ت��ك��ون قيد 
املقبلة. القليلة  األع����وام  غ��ض��ون  ف��ي   امل��راق��ب��ة 

 2014-3-11 ي����وم  األن���ب���اء  وك�����االت  وذك�����رت 
مئات  إل���ى  س��ك��اي��ب  ع��ب��ر  يتكلم  ك���ان  أس���اجن  أن 
للتكنولوجيا  السنوي  امل��ه��رج��ان  ف��ي  امل��ش��ارك��ني 
أوس��ن  مدينة  ف��ي  امل��ق��ام  والسينما،  واملوسيقى 
مراقبة  “إمكانية  قائال:  إن  األميركية،  تكساس 
ج��م��ي��ع م���ن ع��ل��ى ك��وك��ب األرض ش���ارف���ت، وق��د 

املقبلة”. ال��ق��ل��ي��ل��ة  األع������وام  غ��ض��ون  ف���ي   ت��ب��دأ 
ووصف أساجن احلياة خلف أسوار السفارة بأنها 
الناشطة،  كما وصف اجلماعات   ، السجن  “مثل 
الذي  “ويكيليس”  اإللكتروني  موقعه  بينها  من 
الوثائق األميركية املسربة،  نشر من خالله آالف 
احتلت  عصر  في  احلرية،  ألجل  محاربون  بأنهم 
على  ملواطنيها  اخل���اص  احل��ي��ز  احل��ك��وم��ات  فيه 
الكبرى،  ال��ق��وى  وخ��ص  العنكبوتية،  الشبكات 
ووصف  بانتقاده،  املتحدة  واململكة  أميركا  مثل 
يتعلق  فيما  بأنها قد جت��اوزت احل��دود  حكوماتها 

مبراقبة اإلنترنت.

واحلكم  األق���وال  م��ن  بكثير  العربي  ال��ت��راث  يزخر 
املأثورة ، وفيها ما ورد في القرآن احلكيم ،و التى لها 
معان وداالت في حياة البشر نقتطف منها ما يلي: 

بها  ال���ق���رآن..ف���امل���راد  ف��ي  ال���ذن���وب  وردت  حيثما 
الكبائر.

وحيثما وردت السيئات فاملراد بها الصغائر.
وعند التأمل في آيات القرآن الكرمي جند :

أن لفظ ) املغفرة ( يرد مع الذنوب.

ولفظ ) التكفير ( يرد مع السيئات.
َئاِتَنا ا َسِيّ ْر َعَنّ َنا َفاْغِفْر َلَنا ُذنُوَبَنا َوَكِفّ قال تعالى :"َرَبّ
وذلك ألن لفظ املغفرة يتضمن الوقاية واحلفظ ولفظ 
أن  على  والدليل  واإلزال���ة،  الستر  يتضمن  التكفير 

السيئات هي الصغائر ، والتكفير لها : قوله تعالى:
��ْر َعْنُكْم  ��َت��ِن��ُب��وا َك��َب��اِئ��َر َم��ا تُ��ْن��َه��ْوَن َع��ْن��ُه نُ��َك��ِفّ " ِإْن جَتْ

َئاِتُكم". َسِيّ
)نقال عن :ابن القيم - مدارج السالكني-(

لغز جريمة 
يكشفها ببغاء

"فيجاي  الصحفي  يعتقد  يكن  ل��م 
ملنزله  سيعود  حينما  أن��ه  ش��ارم��ا" 
املتواجد بآغرا في والية أتربراديش 
شمالي الهند، سيجد زوجته "نيالم 
شارما" مقتولة هي وكلبها وتعرض 

منزله للسرقة .
لن  بأنه  الصحفي  ظن  البداية  في 
يأخذ له القانون حقه في ظل عدم 

تواجد األدلة أو شهود عيان .
لكن وقع شيء آخر فحينما وطأت 
اب��ن شقيقه "آش��وت��وش" باب  ق��دم 
يصرخ  الببغاء  بدأ  لتعزيته  منزله 
ما  القفص حسب  داخ��ل  وينتفض 
ص��رح به "ش��ارم��ا" ألح��د الصحف 
عن  الببغاء  يتوقف  ول��م  الهندية، 
االض���ط���راب إال ب��ع��د ذه����اب اب��ن 

شقيقه .
ب���دأ الصحفي  ال��وق��ت  وم���ع م���رور 
بالصراخ  يبدأ  الببغاء  أن  يالحظ 
الشيء  "آشوتوش"  اسم  كلما سمع 
الذي جعله يشك ويتصل بالشرطة. 
وبنّي فيجاي بأن الببغاء يكون هادئا 
في قفصه إال حينما يتم ذكر اسم 

"آشوتوش" فحينها يثار جنونه .
األخ��ي��ر  ه���ذا  م��ع  التحقيق  وأث��ن��اء 
ذهب  بأنه  اعترف  "آش��وت��وش"  أي 
إل����ى م���ن���زل ع��م��ه ب��رف��ق��ة ص��دي��ق 
أج���ل س��رق��ت��ه لكنه فوجئ  م��ن  ل��ه 

زوج��ة  رأت���ه  ع��م��ه حينما 
ف�����ق�����ت�����اله�����ا 
خ�������ش�������ي�������ة 
ت���ب���ل���غ  أن 
ال�����ش�����رط�����ة 

وال��������ك��������ل��������ب 
ك���ذل���ك ل��ك��ي ال 

لكن  يفضحهما، 
أن  يعتقد  يكن  لم 
سيتعرف  الببغاء 

خصوصا  عليهما 
وأن������ه ب���ق���ي ص��ام��ت��ا 

طوال تنفيذ اجلرمية .

التجسس يطال 
كل البشر

الفرق بين الذنوب والسيئات
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22 مايو 90
   م��ن ك��ل األي����ام ال��وط��ن��ي��ة ال��ه��ام��ة ف��ي ت��اري��خ��ن��ا ، ي��ظ��ل ذاك 
شوال   27 الموافق   ، م   1990 مايو   22 ال���  الخالد   الثالثاء 
، برغم كل الجراحات  1410ه ، منقوشًا في الذاكرة الجمعية 
؛ التي  والمنغصات والتشوهات كالفساد والنهب وسوء اإلدارة 
،  اال ان   الماضيين  العقدين  جرحت أحالمنا الوحدوية خالل 
جماهير شعبنا التي صبرت وتحملت المعاناة وصمدت في وجه 
تتمسك  مازالت    ، باليمن  والمتربصين  والحاقدين  المتآمرين 
وتلتصق   ، بمستقبلها  وتتعلق  ، ألنها تخص حاضرها  بوحدتها 
بأجسادها وجلدها وتتعمق في أرواحها  وتجري صباح مساء في 
دمها ، وهي - أي الوحدة - أيضا حاضرة تمأل العقول والقلوب 
، وألن فعلها التاريخي جمع شمل اليمنيين ؛ واحدث تحواًل نوعيًا 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  وج��ه  غير   ، حاسمًا  ومنعطفًا 
واالقتصادية والثقافية ، وبه طوى اليمن صفحات سوداء دامية 
مليئة بماسي الصراع واالحتراب وويالت الفرقة واالنقسام بين 

أبناء الوطن الواحد واألسرة الواحدة.
   ومع إطاللة في العيد ال24 للوحدة ؛ ذكريات عديدة حامت 
حولي ، وأنا أمسك بالورقة والقلم ، إلعادة رسم مالمح صورة 
ة للثاني والعشرين من مايو عام تسعين، كما عشت  اللحظة الحَيّ
تفاصيلها ،كغيري ممن قدر لهم أن يشهدوا حلم اآلباء واألجداد 
، يتحقق بعد تضحيات كوكبة كبيرة من الشهداء،  قدموا المهج 
والعزة  ال��وح��دة  اج��ل  من  وأكتوبر  سبتمبر  ثورتي  محراب  في 
والحرية والكرامة والمساواة  . من باب تذكير جيل اليوم- خاصة 
أولئك الذين ولدوا مع نور الوحدة أو من كان أعمارهم في سن 

الثالثة والرابعة يوم 22/مايو1990، فهاكم الصورة التالية .. 
    في أج��واء استثنائية عاش  اليمنيون اسعد األوق��ات عشية 
لمتابعة  التليفزيون  شاشة  أمام  تسمروا   .. المجيد  اليوم  ذلك 
أطول نشرة إخبارية من إذاعتي وتلفزيوني صنعاء وعدن ، وهي 
، تمت فيه استكمال  كل  تنقل وقائع آخر يوم لعهود التشطير 

اإلجراءات الخاصة إلعالن ميالد اليمن الجديد .
اليمنيون  "ال��ث��الث��اء"، ضبط  التالي   اليوم  تباشير فجر  وم��ع     
ع��ق��ارب ال��س��اع��ة ع��ل��ى ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��ر ظ��ه��رًا .. وخ��رج��وا إل��ى 
.. وغنوا  رق��ص��وا  وال��ق��رى..  ال��م��دن  ف��ي  المفتوحة  ال��س��اح��ات 
للوحدة .. حتى كبار السن تحرروا من اسر الشيخوخة فتقدموا 
أهازيج  وسط  عادية  غير  بحيوية  الحاشدة  المسيرات  صفوف 
الفرح الكبير بانتصار إرادة شعب على ليل التشطير البغيضة..

ي��وم��ه��ا ُخ��ي��ل ل��م��ن ك���ان ي��غ��ص وس���ط ال��ط��وف��ان ال��ب��ش��ري في 
ساحات مدن .. صنعاء ، عدن، تعز، لحج ،الحديدة ،إب، ذمار 
،حضرموت، مارب ،حجة ،شبوة، البيضاء، أبين ،الجوف ،صعدة 
داخل  يبق  لم  اليمنيين  من  أح��دَا  أن   ،  .. ،والمهرة  المحويت   ،
منزله.. ، حتى الموظفين والعمال لم يتوجهوا – كعاداتهم – إلى 
أعمالهم في المؤسسات والوزارات ومرافق العمل واإلنتاج ، ولم 
يذهب الطالب والطالبات إلى المدارس والجامعات والمعاهد 
.. ، نزلوا إلى الميادين يعانقون ويهنئون بعضهم بعضا  ، وقد 

حملوا أعالم الجمهورية اليمنية ، وساروا يطوفون حول الشوارع 
يتم  أن  قبل  وذل��ك  طريقتهم  على  بالوحدة  احتفاء   .. واألزق��ة 

اإلعالن عنها رسميًا .
الثانية عشرة ظهر  م��ن  تقترب  الساعة  ع��ق��ارب  ك��ادت  وم��ا     
ذاك الثالثاء .. ، إذا بإذاعتي صنعاء وعدن تقطعان برامجهما 
أماكنهم  في  والكبار  الصغار  ليتوقف   ،  .. مؤقتًا  االحتفالية 
وهو  رخيمة،  بنبرة  األثير  عبر  القادم  المذيع  ليستمعوا صوت 

يزف خبرًا سارًا .. مما جاء فيه  :
" .. تم في تمام الساعة الحادية عشرة والربع من صباح اليوم 
)الثالثاء 5/22( في أجواء احتفالية مهيبة وعلى أنغام النشيد 
الوطني ُرِفَع علم الجمهورية اليمنية فوق مبنى رئاسة الجمهورية 
هتافات  وسط  عدن  والتجارية  االقتصادية  بالعاصمة  اليمنية 

مدوية تعبر عن الوفاء لقيام الوحدة".
   ثم دوت الحناجر لتردد مع الفنان الرائع أيوب طارش  :

»رددي أيتها الدنيا نشيدي
رددي وأعيدي وأعيدي

وذاكري في فرحتي كل شهيد
وامنحيه حلاًل من ضوء عيد

وحدتي .. وحدتي 
يا نشيدا رائعا يمأل قلبي «.

ت��وارت وس��ط ركام  ت��دم طويال فقد     بيد ان تلك الفرحة لم 
خراب حرب 94، وذهب البعض ليكفر بالوحدة ويحملها كل ما 
حل بالبالد والعباد من كوارث كانت من صنع حكام  طغوا وبغوا 
ونهبوا وافسدوا فأساءوا إلى المنجز العظيم حين أوصلوا الحال 
إلى حافة الهاوية في حين يعرف الجميع  أن الوحدة بريئة مما 

حدث وال ذنب لها ال من قريب وال من بعيد .
بيد ان اللحظة الراهنة تشير إلى إمكانية تصحيح مسار الوحدة 
الذي  الشامل  الوطني  الحوار  بمخرجات  األم��ل  ذاك  ويتجلى 
وعصرية  وديمقراطية  مدنية  ات��ح��ادي��ة  دول��ة  لمشروع  يؤسس 
وتحترم حرية  المتساوية  المواطنة  وعادلة تضمن  دولة ضامنة 
في  ذل��ك  يتحقق  وحتى  المدنية..  اإلن��س��ان  وح��ق��وق  االختيار 
ان  السياسية   والتنظيمات  األح���زاب  فعلى  المنظور  ال��م��دى 
لتنفيذ  بجدية   وتعمل  والتاريخية  الوطنية  مسؤوليتها  تتحمل 
وحدة  على  للحافظ  األمان  باعتبارها صمام  الحوار  مخرجات 
اليمن كقيمة تاريخية وحضارية  والمطلوب من األطراف الالعبة 
وإنتاج  والفساد   والعبث  الفوضي   نشر  عن  تكف  ان  باليمن 
األزمات وإقالق األمن  وإثارة النزعات االحتراب وتغذية العنف 

واإلرهاب والتطرف.
المليشيات  أسلحة  ن��زع  ال��دول��ة  من  الشأن مطلوب  ه��ذا  وف��ي   
والعصابات المسلحة وتطهير المدن من كافة المظاهر المقلقة 
يمنع  استمرارها   الن   .. األهلي  والسلم  العامة  والحياة  لألمن 
تهور  على  ويساعد  المعيشة  تفاقم  من  ويزيد  تنمية  أي  حدوث 

األوضاع االقتصادية .


