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السياسة والسياحة
إن صناعة السياحة يف معظم بلدان العالم انبعثت من جديد 
ونفضت عن كاهلها غبار األيام العجاف واستعادت عافيتها 
ــتقرار وسياسة حكيمة وبنى  السياحية معززة باألمن واالس
ــياحياً  ــت نمواً س ــة حديثة حقق ــة وفندقي ــة ومعماري تحتي
ــياح القادمني إليها  ــع أن يتجاوز عدد الس ــرداً ومن املتوق مط

خالل هذا العام ماليني الزوار.
ومن هذا املنرب أؤكد أن هناك رابطة قوية بني صناعة السياحة 
ــط وثيقة بني صناعة  ــة باإلضافة إىل أنه يوجد رواب والسياس
ــائل اإلعالمية  ــتقرار ومختلف الوس ــياحة واألمن واالس الس

املرئية واملسموعة واملقرؤة.
ــن  ــدان الوط ــف بل ــا ومختل ــياحية يف بالدن ــة الس فالصناع
ــة وما  ــتقرار والسياس ــدة بهواجس األمن واالس ــي مقي العرب
ــى البلدان  ــة تعترب من أغن ــدول العربي ــن وال ــابهها، واليم ش
إذ  ــة  والثقافي ــة  والديني ــة  والتاريخي ــة  الطبيعي ــات  باملقوم
ــزون الثقايف  ــن املخ ــل إىل %60 م ــا يص ــة م ــك مجتمع تمتل
ــدان الوطن العربي  ــه من املالحظ أن بالدنا وبل ــي إال أن العامل
ــياحية العاملية والحركة  تأتيان يف أدنى مراتب الخريطة الس
ــتة باملائة، ولو  ــوى خمسة إىل س ــياحية فيها ال تمثل س الس
ــة ، اليمنية نجد  ــياحة العربي نظرنا إىل القوة الكامنة يف الس
ــة البلدان  ــىل بالدنا وكاف ــة مما يتحتم ع ــا كبرية ومتنوع أنه
ــتقرار واالنسجام السياسية وبذل  العربية توفري األمن واالس
ــا وتبادل  ــيعها وتطويره ــود والتعاون لتوس ــد من الجه املزي
ــرتاتيجيات واألهداف  ــورة االس ــكار واآلراء واملصالح وبل األف
والسياسات املوحدة التي تزخر بالحيوية وباملوارد البرشية 
الكفؤة واملؤهلة حتى يسهم قطاع السياحة العريبة بتجويد 
صناعة السياحة وتحويلها إىل مقاصد عربية وعاملية خالل 
ــع واملصالح  ــدم الجمي ــة بما يخ ــود املقبل ــد والعق ــذا العق ه

املشرتكة. 
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تدين مساهمة اإليرادات الضريبية يف الناتج املحلي اإلجمايل
ں عبدالله الخوالين

ــز  ــن عج ــة ع ــة حديث ــفت دراس كش
اإلصالحات الحكومية حتى نهاية العام 
ــوارد املالية  ــم امل ــد ودع ــن حش 2013م م
ــرادات  ــا اإلي ــة ويف مقدمته ــري النفطي غ
ــارشة)،  املب ــري  ــارشة وغ ــة (املب الرضيبي
ــبة اإليرادات  ــل تواضع نس ــة يف ظ خاص
ــايل  ــيل اإلجم ــج املح ــة إىل النات الرضيبي
ــط  ــوايل %7.3 كمتوس ــت ح بلغ ــي  والت
سنوي للفرتة 2013-2001م وانخفاضها 
2006-2010م،  ــرتة  الف ــالل  خ  6.5% إىل 
ــب  النس ــن  ــريا ع ــل كث تق ــب  ــي نس وه
ــل نمواً،  ــدول النامية واألق ــة يف ال املحقق
ــي ترتاوح بني %15 و%21 من الناتج  والت
ــرب  ــك إىل ك ــع ذل ــايل ويرج ــيل اإلجم املح
ــي وجمود النظام  حجم التهرب الرضيب
ــي، أخذاً يف االعتبار أن اإليرادات  الرضيب
ــتمرارية  ــادًة باالس ــم ع ــة تتس الرضيبي
ــه  ــبي، ويف الوقت نفس ــتقرار النس واالس
ــة  ــة املالي ــن أدوات السياس ــرب أداة م تعت
ــتخدامها لتحقيق  التي يمكن للدولة اس

أهداف مالية واقتصادية. 
ــادرة عن املرصد  ــة الص وأكدت الدراس
ــارات  ــات واالستش للدراس ــادي  االقتص
ــومة بعنوان  ــة فريدريش واملوس ومنظم
ــة والجمركية مرتكز  "اإليرادات الرضيبي
ــرادات" للدكتور طه  ــايس لزيادة اإلي أس
ــيل, أن أداء اإليرادات غري النفطية  الفس
ــزال ضعيفاً ( فقط 5.2 % من الناتج  ما ي
ــة بـ 15  ــايل يف 2011 مقارن ــيل اإلجم املح
ــط يف الرشق  ــدول املصدرة للنف % من لل
ــمال أفريقيا, و 17 % للدول  األوسط وش
ــراء منخفضة  ــوب الصح ــة جن األفريقي
الدخل) مما يؤكد مستوى االعتماد عىل 
ــم ثقافة  ــاز كما تتس ــط الغ ــرادات النف إي
ــة يف  ــا منخفض ــي بأنه ــزام الرضيب االلت
ــا مصحوبة بضعف  ــن، خاصة وأنه اليم
كٍل من اإلطار القانوني والكوادر البرشية 
ــاً  ــة، وفق ــة، وأداء اإلدارة الرضيبي املؤهل
لتقارير املؤسسات الدولية، ويف مقدمتها 
البنك الدويل، وتقارير الجهات الحكومية 

الرسمية ذات العالقة.

فشل
ــة املالية  ــن السياس ــم تتمك ــت : ل وقال
ــد ودعم  ــن حش ــايض م ــد امل ــالل العق خ
ــة  ممثل ــة  النفطي ــري  غ ــة  املالي ــوارد  امل
ــية يف اإليرادات الرضيبية  بصورة أساس
ــارشة)، والتي بدأت  ــري املب ــارشة وغ (املب
ــايل اإليرادات  ــبية يف إجم ــا النس أهميته
ــام  ــن (29.6 %) ع ــع م ــة يف الرتاج العام
ــوايل (18.4%)  2004 إىل (25.6 %) وح
فقط يف العامني التاليني (2005-2006). 
ــبة إىل  ــن ارتفاع هذه النس ــىل الرغم م وع
ــا تراجعت مرة  ــام 2007 إال أنه %22.1 ع
ــكلت  أخرى إىل 18.3 % وبصورة عامة ش

 %  23.9 ــوايل  ح ــة  الرضيبي ــرادات  اإلي
ــط  ــايل اإليرادات العامة كمتوس من إجم
ــل من  ــرتة 2010-2012م، وأق ــنوي للف س
سبعة باملائة (6.8 %) من الناتج املحيل 
ــنوي خالل الفرتة  ــط س اإلجمايل كمتوس
ــها، توزعت هذه النسبة بالتساوي  نفس
ــب غري  ــارشة والرضائ ــب املب ــني الرضائ ب

املبارشة. 
ــة  ــرادات الرضيبي ــني أن اإلي ــذا يب وه
ــات الجارية  ــة النفق ــن تغطي ــزت ع عج
خالل الفرتة 2010-2012م، بحيث بلغت 
ــط  املتوس يف   28.2% ــة  التغطي ــبة  نس
ــنوي خالل هذه الفرتة، لتنخفض هذه  س
ــبة إىل %22 فقط بالنسبة إلجمال  النس

النفقات العامة (صايف اإلقراض).

تحديات
ــإن تقييم  ــيل ف ــا للدكتور الفس وطبق
ــاءلة  ــاق العام واملس ــؤرشات أداء اإلنف م
ــاس أداء مهام  ــدويل لقي ــة للبنك ال املالي
ــة العامة يف اليمن بني  وظائف إدارة املالي
ــل مدفوعات الرضائب  أن فعالية تحصي
تشكل إحدى التحديات الكربى يف إدارة 
املالية العامة لليمن حيث حصلت اليمن 
ــة ب يف املؤرشين رقم 13 و14  عىل الدرج
املتعلقني بشفافية التزامات ومسؤوليات 
دافعي الرضائب و فعالية التدابري الالزمة 
ــط  والرب ــب  الرضائ ــي  دافع ــجيل  لتس
ــة (د+)  ــة متدني ــىل درج ــي، وع الرضيب
ــة  ــس الفعالي ــذي يقي ــؤرش 15 وال يف امل
ــا  ــب كم ــات الرضائ ــل مدفوع يف تحصي

ــىل 3.0 درجة يف مؤرش  ــت اليمن ع حصل
 Efficiency) ــة ــاءة تعبئة املوارد املالي كف
of Revenue Mobilization) املتضمن 
ــيس والسياسات  يف تقرير التقييم املؤس
القطرية للبنك الدويل لعام 2014م، وهذا 
ــن كانت ضعيف إىل  ــي أن درجة اليم يعن

 .Moderately Weak حٍد ما
ــد الدويل  ــر صندوق النق ــاً لتقري ووفق
عن مشاورات املادة الرابعة 2013، يشكل 
ــد  أح ــة  الرضيبي ــرادات  اإلي ــاض  انخف
ــية للموازنة العامة يف  التحديات الرئيس
ــبتها إىل 7 %  اليمن، نظراً النخفاض نس
ــايل، أي حوايل  ــيل اإلجم ــن الناتج املح م
ــك الدول  ــة يف تل ــبة املحقق ــف النس نص
ــابه أوضاعها مع اليمن والتي  التي تتش

تصل إىل 13.5 % . 
ــتدامة املالية العامة تدني  وتواجه اس
ــة والتي ترجع  ــم اإليرادات الرضيبي حج
ــباب، أهمها؛ التهرب  إىل العديد من األس
الرضيبي الناتج عن كتمان النشاط كلياً 
ــاز مكافحة  ــدم فاعلية جه ــا وع أو جزئي
ــي، ضعف كفاءة الجهاز  التهرّب الرضيب
ــل والتدريب  ــن حيث التأهي الرضيبي م
ــني، وضعف  ــداد املراقب ــة إع ــدم كفاي وع
مستوى الشفافية يف اإلجراءات، ضعف 
قواعد املعلومات الرضيبية وعدم تطبيق 

رقم رضيبي موحد لجميع املكلفني.

تواضع
ــنـوية  ــة الس ــات الرقابـ ــري بيــان وتش
ــاباـت الختاميـة  ــة الحس ــن مراجعـ عـ

للموازنـات العامـة -التي يقدمها الجهاز 
ــنوياً إىل  ــبة س ــزي للرقابة واملحاس املرك
ــباب  أس ــد  أح أن  إىل  ــواب-  الن ــس  مجل
اختالل هيكل املوازنة العامة للدولة يعود 
يف جانب منه إىل استمرار تدني وتواضع 
ــث لم تتجاوز  ــرادات الرضيبية، بحي اإلي
ــبتها إىل الناتج املحيل اإلجمايل الــ 7  نس
ــة مقارنة بالطاقة  ــبة متدني % ، وهي نس
ــاد اليمني  ــة املتاحة يف االقتص الرضيبي
ــوايل 19 %، أو باملقارنة  ــدرت بح والتي ق
بما هو قائم يف بعض الدول العربية ذات 
ــرتكة . ولذلك  ــمات االقتصادية املش الس
ــداث  ــار األح ــذ يف االعتب ــع األخ ــه م فإن
ــا اليمن خالل العام 2011م  التي مرت به
الحصيلة  ــىل  ــلبية ع الس ــاتها  وانعكاس
ــع وتدني الحصيلة  الرضيبية فإن تواض
ــة بصورة عامة تعد من الظواهر  الرضيبي
ــة  جدي ــدم  لع ــراً  نظ ــن  اليم يف  ــة  املزمن
ــراء إصالحات  ــة يف إج ــة اليمني الحكوم
ــي  الرضيب ــام  النظ ــات  ملكون ــة  حقيقي
ــبق للجهاز املركزي  والجمركي والتي س
ــل  ــا يف مجم ــبة تناوله ــة واملحاس للرقاب

مخرجاته الرقابية.

اإلصالحات
ــذ  تنفي ــم  ت ــه  ان ــة  الدراس ــرى  وت
ــب املانحني  ــتجابة ملطال اإلصالحات اس
ــتي البنك  ــم مؤسس ــن ويف مقدمته لليم
ــق  ــدويل وف ال ــك  ــدوق البن ــدويل وصن ال
ــتني ودون  تصورات خرباء هاتني املؤسس
ــي  ملصلحت ــة  الداخلي ــة  للبيئ ــاة  مراع

ــة الخارجية  ــب والجمارك والبيئ الرضائ
ــبيل املثال  ــا. فعىل س ــي تعمالن فيه الت
ــة  ــاء والهيكل ــادة البن ــة إع ــالل عملي خ
ــو  ــهر ماي ــم يف ش ــب ت ــة الرضائ ملصلح
ــكيل لجنة الهيكل التنظيمي  2006م تش
ــة املوائمة  ــة الرضائب تولت مهم ملصلح
ــن قبل رشكة (برايس  بني الهيكل املعد م
ــويص به من  ــكل امل ــاوس) والهي ــر ه ووت
ــدويل كما أن  ــدوق النقد ال قبل بعثة صن
ــية  ــات قد تركزت بصورة أساس اإلصالح
عىل تطوير وتحديث وتعديل الترشيعات 
القانونية بصورة أساسية دون أن يواكب 
ــة وحقيقة  ــات موازية قوي ــك إصالح ذل

لإلدارة الرضيبية والجمركية. 
اإلرادة  ــر  توف ــدم  ع إىل  ــت  وخلص
ــرار  الق ــذي  ومتخ ــاع  لصن ــة  السياس
ــا  العلي ــة  القيادي ــتويات  املس ــة  وخاص
ــات حقيقية  ــذ إصالح ــة لتنفي والحكوم
ــة  ــي ومكافح ــام الرضيب ــة للنظ وجذري
ــة،  ــة الرضيبي ــق العدال ــاد، وتحقي الفس
ــيطرة القوى السياسية  خاصة يف ظل س
ــرار  الق ــىل  ع ــة  االجتماعي ــات  والوجاه
ــاط  ارتب ــل  األق ــىل  ع أو  ــادي،  االقتص
ــوى  ــال والق ــال األعم ــني رج ــح ب املصال
ــوى  الق ــة  ممارس ــاً  وأحيان ــية،  السياس
التجارية  السياسية لألعمال واألنشطة 
ــك  ــارشة وكذل ــري مب ــارشة وغ ــورة مب بص
ــات  ــية والوجاه ــوى السياس ــل الق تدخ
ــال الجهاز  ــؤون وأعم ــة يف ش االجتماعي

اإلداري للرضيبة.

تفريغ ٥٤ ألف طن من القمح
 الروسي بميناء عدن

عدن /سبأ
أفرغت يف أرصفة ميناء املعال بعدن أمس نحو/ 54/ ألف طن من مادة 
اليومي  املالحي  النشاط  عن  صادرة  إحصائية  .وحسب  الرويس  القمح 
القمح  مادة  شحنة  أن  /سبأ/  اليمنية  األنباء  لوكالة  تلقت  عدن  مليناء 
الروسية املفرغة واملخصصة ملصنع صوامع الغالل بعدن سيوزع حصص 
استهالكية منها إىل األسواق التجارية ألمانة العاصمة وبعض محافظات 

الجمهورية لتلبية وتأمني احتياجات املواطنني من مادة القمح .
باملواد  املحملة  التجارية  السفن  من  عدداً  أن  اإلحصائية  وأوضحت 
الغذائية ومواد البناء وسفن الحاويات وناقالت املشتقات النفطية والغاز 
املسال تنتظر خارج ميناء عدن لدخولها أرصفة امليناء لتفريغ حمولتها 
فيها  بما  نفسه  للغرض  املحلية  األسواق  إىل  وتسويقها  املواد  تلك  من 

محطات وقود املحروقات.


