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اجتماع لجنة املوازنة بمحافظتي  عدن ولحج
برئاسة  لها  اجتماعا  أمس  بعدن  واملوازنة  الخطة  لجنة  عقدت 

املحافظ املهندس وحيد عيل رشيد .
ناقش االجتماع العديد من القضايا املتعلقة باستكمال مرشوع بنود 

املوازنة الخاصة ملحافظة عدن للعام القادم 2015م ..
املحيل  للمجلس  العام  األمني  وبحضور  املجتمعون  استعرض  كما 
األجهزة  دور  بتفعيل  املتعلقة  القضايا  شائف  الكريم  عبد  باملحافظة 

اإليرادية وسبل تحسني أداء تلك األجهزة .
وقد وجه املحافظ كافة املكاتب املعنية بالعمل عىل مرشوع املوازنة 

وإخراجه بما يتواكب مع احتياجات املحافظة .

إجراءات خاصة باملشاريع املشمولة 
بفوارق األسعار بحجة

حجة /سبأ
أقرت اللجنة الفرعية للمناقصات بمحافظة حجة يف اجتماعها أمس 
برئاسة رئيس لجنة املالية والتخطيط الحرضي محمد صبار الجماعي 
الوزراء  مجلس  بقرار  املشمولة  املشاريع  الستعراض  الزمني  الربنامج 

بشأن فوارق األسعار البالغ عددها 52 مرشوعا خدميا وتنمويا .
بخصوص  تفصييل  تقرير  لرفع  مختصة  لجنة  تكليف  أقرت  كما 
القادم  االجتماع  يف  وإقرارها  مراجعتها  بغرض  املشاريع  تلك  تصنيف 
واتخاذ جملة من التدابري الفنية الالزمة إلنجاح املهام واالختصاصات 

املنوطة بالوحدة الهندسية والجهات ذات العالقة .
املعتمدة  املشاريع  من  عدد  يف  النظر  وإعادة  إعالن  اللجنة  وأقرت 
واستدعاء الجهات واملقاولني املخالفني وتطبيق العقوبات الالزمة بحقهم 

بحسب القانون .
واستعرض االجتماع املواضيع املتعلقة بأداء املهندسني واملقاولني 
وتقييم اإلنجاز والعمل واإلرشاف عىل سري تنفيذ املشاريع باملديريات 

ونسب اإلنجاز يف مشاريع السلطة املحلية املقدر حاليا بـ 48 % .

إقرار تسليم مرتبات محافظة صنعاء 
عن طريق بنك التسليف الزراعي 

برئاسة  أمس  اجتماعه  يف  صنعاء  بمحافظة  التنفيذي  املكتب  أقر 
التنفيذية  املكاتب  جميع  إلزام  جميل  الله  حفظ  الغني  عبد  املحافظ 

بتسليم املرتبات عن طريق بنك التسليف الزراعي "كاك بنك".
بهذا  الرئاسية  بالتوجيهات  االلتزام  برضورة  املكتب  وأوىص 
االزدواج  ظاهرة  عىل  القضاء  وكذا  التالعب  عدم  لضمان  الخصوص 

الوظيفي والوظائف الوهمية.
كافة  بمتابعة  باملحافظة  واملالية  املدنية  الخدمة  مكتبي  ألزم  كما 

املكاتب لضمان رسعة استكمال اإلجراءات وفق ما هو متبع.
واستعرض االجتماع تقرير فرع االتصاالت وتقنية املعلومات بشأن 
سري  تعرتض  التي  والصعوبات  االستثماري  الربنامج  تنفيذ  مستوى 
األداء، حيث أوضح التقرير ماتم تسلمه من املشاريع الجاهزة، والجاري 

العمل فيها واملتعرثة.
وأكد االجتماع عىل رضورة خصم املديونية املسجلة عىل املوظفني 
لفرع االتصاالت اعتباراً من الشهر الجاري بالتنسيق املشرتك بني مكاتب 

الخدمة واملالية واالتصاالت.
وناقش االجتماع تقارير أداء مكتب الرضائب عن النصف األول من 
العام الجاري ، وكذا تقرير مكتب التعليم الفني والتدريب املهني ووضع 
املعاهد الفنية وكليات املجتمع، باإلضافة إىل تقرير فرع املؤسسة العامة 
للمسالخ عن ما تم انجازه يف مركز املحافظة خالل الفرتة املاضية من العام 

الجاري.

الثورة/عبدالله الخوالني
البوابة  فتح  إىل  حديثة  دراسة  دعت 
باإلدارة  املتعلقة  لإلصالحات  الرئيسية 
العامة للدولة وإعطاء اهتمام أكرب لإلصالح 
مع  يتالزم  أن  يجب  الذي  واملايل,  اإلداري 
االنتقالية  للمرحلة  االقتصادي  التكيف 
سوف  اتحادية  كدولة  اليمن  اقتصاد  يف 
االسرتاتيجيات  من  منظومة  تحكمها 
من  الكلية  القطاعية  والسياسات  الشاملة 
االقتصادية  بالنظم  املحلية  والتنمية  جهة, 
يف  حتماً  ستؤثر  التي  الالمركزية  واملالية 
تطوير اقتصادات املوقع الجغرايف لألقاليم أو 
(الحكومات املحلية) من جهة أخرى, وعىل 
تكاملية  عالقة  إطار  يف  األمر  هذا  يكون  أن 
الكلية  األهداف  نحو  ومتوازنة  متالزمة 

للتنمية املستدامة.
أهمية  حول  املوسومة  الدراسة  وأكدت 
السياسات االقتصادية واملالية للدولة, والتي 
محمد  الدكتور  االقتصادي  الخبري  أعدها 
للدولة  العامة  اإلدارة  إصالح  أن  أرسالن, 
وإعطاء عناية واهتمام أكرب من أجل تخطيط 
الحكومي,  املايل  االقتصاد  إدارة  وتنظيم 
العامة  املالية  أداء وفاعلية أدوات  وتحسني 
وموازنة الدولة عىل صعيد العالقة بني املركز 
ترشيد  وتحديداً   – الفيدرالية   – واملحليات 
لصالح  االستثماري  العام  اإلنفاق  أقنية 
النهوض بمرشوعات البنية األساسية سوف 
يكون من أبرز املعالم والسمات التي سيتميز 
املرحلة  خالل  اليمني  االقتصاد  طابع  بها 
فإن  وبالتايل  املنظور,  املستقبل  ثم  الراهنة 
هذه الرؤية الجديدة عن طبيعة الفروق التي 
واقتصادات  املايض  اقتصادات  بني  ستظهر 
املستقبل يف التوجه نحو بناء آليات ما يعرف 
الذي  املنظم  االجتماعي  السوق  باقتصاد 
البنية  خدمات  من  املزيد  إعطاء  عىل  يركز 
املنافع  ومرشوعات  واإلنتاجية  األساسية 
العامة لصالح املجتمعات السكانية واملحلية 

واالستقرار والتنمية املستدامة.
برنامج وطني

عدن  بجامعة  االقتصاد  أستاذ  ويرى 
أرسالن أن هناك تصورات عمومية ومتداخلة 
حول اإلجراءات املتعلقة بالخروج من األزمة 
السياسية ذات الصلة باإلدارة العامة للدولة 
القصري  األمد  يف  العامة  املالية  والسياسات 
معالجة  يف  الهامة  التدابري  اتخاذ  ومنها 
القضايا أو املشكالت (الطارئة), ال سيما يف 
الكهرباء,  (قطاع  التحتية  البنية  قطاعات 
فإن  إلخ),  النقل...  االتصاالت,  املياه,  قطاع 
ذلك ال يعني إطالقاً أن هناك تصوراً أو رؤية 
األبعاد  ومتناسقة  متكاملة  اسرتاتيجية 
حول وضع برنامج لإلصالح اإلداري واملايل 
يواكب متطلبات اقتصاد املرحلة االنتقالية, 
للدولة  القطرية  التهيئة  إطار  يف  وذلك 
الوطني  املستوى  عىل  املأمولة,  االتحادية 

األمر  هذا  تقييم  يجب  ولذلك  اليمن,  يف 
برنامج  وتصميم  عاجلة  استثنائية  بصورة 
والتكييف  اإلداري  لإلصالح  جديد  وطني 
من  متناسقة  منظومة  له  تكون  االقتصادي 
األهداف وآليات أو ميكانيزمات يتبلور فيها 
لإلدارة  املؤسيس  البناء  وتحديث  تطوير 
والنظم  القوانني  من  قاعدة  عىل  الحكومية 
 – البريوقراطية  أو  الروتني  خارج   – الفعالة 
القيادات  تأهيل  أي  األفراد,  وعي  وزيادة 
والوسطى  العليا  املستويات  يف  واملالكات 
واألدنى للموظفني العموميني, وذلك باعتبار 
أن الفرد هو محور كل مرشوع وإصالح جاد يف 
سلوكه املهني والوظيفي واألخالقي وأساس 
ملقاومة الفساد الذي غالباً ما نشكو منه يف 
اإلدارة االقتصادية واملالية الحكومية لليمن.

ويف هذا املسار يستحسن األخذ بمفاهيم 
علمية حديثة عن اإلدارة املثىل وإقامة دولة 
القانون ومنح املزيد من املسؤولية للموظفني 
املصالح  أداء  مستوى  ورفع  العموميني 
للمرافق العامة وتطبيق الشفافية واملحاسبة 
ونفقاتها  الدولة  أموال  مصادر  تسيري  عند 
عىل مرشوع التنمية, وال ننىس يف هذا االتجاه 
ودخل  األجور  مستوى  تحسني  نفسه 
املوظف العام وتأمني مصلحته يف العمل لكي 
يكون عىل الدوام مضطلعاً بواجباته القانونية 
ودفع  األهداف  تحقيق  يف  مساعداً  وعنرصاً 

مسعى اإلصالح إىل األمام.
اإلصالحات الضريبة

إصالح  يمكن  ال  أنه  الدراسة  وتجزم 
عن  بمعزل  الحكومي  االقتصاد  إدارة 

واإلصالح  والرضيبية  املالية  اإلصالحات 
النقدي يف مجال الحفاظ عىل أسعار العملة 
األجنبي  الرصف  سعر  مقابل  الوطنية 
ومكافحة مظاهر التضخم الذي يعرقل النمو 
الطويل, ولذلك فإن  االقتصادي عىل املدى 
املرحلة  يف  املايل  لالقتصاد  الظروف  تهيئة 
بالرضورة  يفرض  سوف  لليمن  االنتقالية 
مراجعة النظام املايل السائد حالياً يف البالد 
وتطوير منظومة املوازنة العامة للدولة عىل 
أساس التخطيط االسرتاتيجي الذي يربط 
أدوات املالية العامة باألهداف والرتكيز عىل 
ـ  واالستثماري  الرأسمايل   - العام  اإلنفاق 
تمويل  عىل  تساعد  ورضيبية  مالية  بأنظمة 
قطاعات التنمية وخاصة التمويل واإلنفاق 
العامة  املنافع  مرشوعات  عىل  االستثماري 
والهياكل األساسية املرتبطة بخدمات البنية 
اليمن  يف  املالية  املركزية  أن  وبما  التحتية، 
املرحلة  اليمن خالل  أثبتت (فشلها) يف  قد 
املاضية عن تحقيق أهداف قطاعات التنمية 
أو  الفقراء  إلعداد  التخفيض  واسرتاتيجية 
عن  االجتماعي  الفقر  التخفيف من ظاهرة 
عدة  يف  األساسية  الخدمات  توفري  طريق 
قطاعات هامة كالتعليم والصحة والكهرباء 

واملياه والرصف الصحي، وغريها.
املايل  النظام  استبدال  أن  إىل  وأشارت 
العامة  املوازنة  بتسيري  والتحكم  املركزي 
للدولة واملرصوفات العمومية من مركز واحد 
(وزارة املالية والبنك املركزي اليمني) وفق 
اليمن  انتقال  يف  الراهن  الواقع  مستجدات 
إىل دولة اتحادية وحكومات (أقاليم) سوف 
أساس  عىل  تقوم  نوعية  تطورات  يفرض 

املالية  والنظم  املركز  بني  (العالقة  قاعدة 
هيكلة  إعادة  فإن  وبالتايل  الالمركزية) 
إعادة  بالرضورة  يعني  الحكومي  االقتصاد 
بني  والتنسيق  املالية  السياسيات  هندس 
وفقاً  واستخداماتها  األموال  تخصيص 
أن  آخر  بمعنى  أو  الفيدرايل،  املايل  للنهج 
التنمية  قطاعات  عىل  االستثماري  اإلنفاق 
وتحديداً يف مجال النهوض بالبنية األساسية 
السلطة  ـ  طريق  عن  يكون  لن  وخدماتها 
املركزية ـ وإنما بواسطة الوكالء الحكوميني 
أي حكومات (األقاليم)، وهذا مهمة معقدة 
جداً يف ضمان التوازن والتنمية الشاملة عىل 
رغم  أنه  اعتقادنا  ويف  املحليات،  مستوى 
صعوبة هذا املسار عند تطبيق النظم املركزية 
والالمركزية مالية إال أن تحويل املسؤوليات 
ويف  املحلية  السلطات  إىل  املركز  من  املالية 
ظروف جديدة سيجعل حكومات (األقاليم) 
يف اليمن أكرث استجابة الحتياجات الفقراء، 
ويحد من الفساد، ويشجع عىل تطبيق مبدأ 
املساءلة والشفافية واإلنصاف والكفاءة يف 
واالستشاري  الرأسمايل  اإلنفاق  توظيف 
مردود  وزيادة  املستديمة  التنمية  لصالح 

املنافع العامة من خدمات البنية األساسية.
اإلنفاق

السياسات  أمام  الرئييس  التحدي  إن 
الدول  يجعل  واملالية  االقتصادية 
زيادة  عىل  تركز  الوطنية  وحكوماتها 
التمويالت  وتوجيه  العام  اإلنفاق  حجم 
وغري  املبارشة  بأنواعها  االستثمارية 
البنية  اقتصادات  إنماء  لصالح  املبارشة 

التحتية وزيادة نصيب الفرد من الخدمات 
والتعليم  الصحة  مجال  يف  األساسية 
وتحسني البيئة واإلسكان، ومن هنا نرى أن 
من واجب الحكومة اليمنية إعطاء األولوية 
املحفزة  القطاعات  هذه  ملثل  االستثمارية 
للنمو واالستقرار والتنمية املستدامة، وال 
شك أن سياسة املالية العامة للدولة اليمنية 
أن  ويجب  بل  تعمل،  سوف  ـ  االتحادية  ـ 
النظام  عن  مختلفة  بطريقة  كذلك  تعمل 
املايل السائد حالياً يف البالد واالبتعاد عن 
القرارات  اتخاذ  عند  املالية)  (املركزية 
التي ال تستند عىل ترتيب تسلسل إصالح 
حجم  أن  آخر  بمعنى  أو  العام  األنفاق 
العامة  املوازنة  يف  الرأسمالية  النفقات 
التناسبات  أساس  عىل  تقوم  أن  ينبغي 
أن  يعقل  فال  الجارية  بالنفقات  مقارنة 
بتخصيص  الراهن  املايل  املوقف  يسود 
بنسبة  الجارية  ونفقاتها  العامة  املوارد 
%80 (نظرا موازنة عام 2013م) وبناء عليه 
فإن هذا الحال ال بد وأن يتبدل عىل قاعدة 
تكون  أن  من  فبدًال  التناسبات  من  جديدة 
تصبح   (1:4) التناسب  معامل  يف  املعادلة 
خالل املرحلة االنتقالية الراهنة (1.5:3.5) 
تستمر بالتصاعد التدريجي إىل أقىص حد 
فيها  يكون  والتي  الدولية  باملعايري  ممكن 
اإلنفاق االستثماري بنسبة ال تقل عن 40% 
مقارنة بالنفقات الجارية 60ـ%65 وهذا هو 
عىل  السائرة  العالم  دول  معظم  يف  السائد 

نهج أو طريق التنمية املستدامة.
الشراكة

البدان  أكرث  من  اليمن  أن  الواضح  من 
العربية التي تتلقى العون الفني واملساعدات  
اإلنمائية الدولية وكذلك القروض امليرسة من 
الدويل  النقد  الدويل (w.B) وصندوق  البنك 
(IMF) ولكن املشكلة القائمة هو عدم صياغة 
اسرتاتيجية فعالة حول القدرة االستيعابية 
املتعلقة باستخدام القرض يف مجال التنمية.

اإلنمائي  العون  حجم  أن  كما 
واملانحة  الصديقة  الدول  من  واملساعدات 
لليمن ال يتم استخدامه بكفاءة عالية عىل 
هناك  والواقع  التنمية..  قطاعات  مستوى 
املجال ولكن  فرص حقيقية ضائعة يف هذا 
منها  االستفادة  اليمنية  للحكومة  يمكن 
االقتصادية  اإلصالحات  مواصلة  حال  يف 
القطاع  مع  ذكية  رشاكة  وإقامة  واملالية 
االستثماري  التمويل  إطار  يف  الخاص 
هذا  ومن  التحتية،  البنية  ملرشوعات 
تطوير  إىل  املعونة  توجيه  أن  ترى  املنطق 
خالل  ومن  األساسية  البنية  قطاعات 
الدعم العام للميزانية ربما يساعد عىل سد 
االستثماري  لإلنفاق  التمويلية)  (الفجوة 
خطط  يف  املحددة  األهداف  إىل  والوصل 
الراهنة  واالجتماعي  االقتصادية  التنمية 

واملستقبلية لليمن.

إصالح اإلدارة العامة للدولة بداية املسار الصحيح لالقتصاد اليمني
وفقًا لدراسة حديثة


