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اﻟﻤﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬي:
أدى الرصاع القائم يف البالد إىل العديد من املشاكل كان أحدها عجز القدرة التنفيذية لدى السلطة املحلية
بأمانة العاصمة عن تنفيذ املهام التي أوكلت لها قانونا ،حيث أسهم ارتفاع مستوى الفاقد وانخفاض
مستويات تحصيل وتنمية موارد السلطة املحلية تزامناً مع رفع الحكومة الدعم السنوي املقدم منها يف جعل
السلطة املحلية يف أمانة العاصمة مسلوبة القدرة واإلرادة يف التعامل مع متطلبات املجتمع املحيل ،ومع
ارتفاع معدالت النزوح من املناطق التي حدثت فيها املواجهات العسكرية إىل أمانة العاصمة فقد ضاعف
ذلك من مستوى التحديات التي تواجهها السلطة املحلية يف الوقت الحايل .وتكمن أهمية البحث عن معالجة
ملشكلة تدين مستويات تحصيل وتنمية موارد السلطة املحلية يف أمانة العاصمة صنعاء لغرض خلق وتنمية
موارد مالية خاصة بها متكنها من تنفيذ املهام واالختصاصات املوكلة إليها مبوجب القانون وكذلك لتعينها عىل
تقديم أبسط الخدمات للمواطنني.
انعكست مشكلة تدين مستويات تحصيل وتنمية موارد السلطة املحلية بشكل واضح عىل مستوى الخدمات
التي تقدمها للمجتمع املحيل والتي أصبحت شبه منعدمة حاليا بأمانة العاصمة .ومع عدم قدرة السلطات
املحلية عىل تحصيل وتنمية مواردها الذاتية تصبح يوما بعد آخر غري قادرة عىل التعامل مع االحتياجات
التنموية األساسية للمجتمع.
تضع هذه الورقة الحل املمكن لتحقيق الكفاءة والفاعلية يف تحصيل وتنمية موارد السلطة املحلية بأمانة
العاصمة حيث يركز بشكل أسايس عىل متكني السلطات املحلية من تحصيل مواردها وتنميتها عرب إصالح
مجموعة من االختالالت القامئة يف أربعة محاور رئيسية وهي محور املنظومة الترشيعية للسلطة املحلية،
ومحور الجوانب الفنية والتقنية املستخدمة يف تحصيل املوارد ،ومحور بناء القدرات البرشية املطلوبة
لتحصيل وتنمية موارد السلطة املحلية ومحور الرقابة واملساءلة املجتمعية عىل تحصيل وإنفاق املوارد.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
إن متتع السلطة املحلية يف أمانة العاصمة بالشخصية االعتبارية يقتيض االعرتاف لها بالذمة املالية املستقلة،
وتعتمد قدرتها عىل مامرسة وظائفها ومهامها التنموية يف عدم اعتامدها املطلق عىل ما ميكن أن تقدمه
الحكومة ،لهذا فإن مدى االستقالل الذي تتمتع به يف الواقع ال يتناسب مع حجم اإلمكانات املالية املوضوعة
تحت ترصفها ،ألن كلام زادت اإلمكانات املادية ،متكنت السلطات املحلية من تحقيق األهداف التنموية التي
(1).
أنشئت من أجلها
تقوم السلطة املحلية بدو ٍر بار ٍز يف عملية تحقيق التنمية واملساهمة يف تطوير املجتمع ،كونها من متتلك
القدرة الكافية ملعرفة متطلبات املواطنني )انشغاالتهم ،احتياجاتهم( ،وهو دو ٌر ها ٌم وبار ٌز ال ميكن ضامن
استمراريته ودميومته ما مل تتوفر لها املوارد الكافية التي متكنها من تقديم الخدمات املرتبطة بحياة الفرد
واملجتمع ،إال أنها تعاين حاليا من تحديات كبرية يف تحصيل املوارد ،ومعوقات أكرب يف تنميتها ،مام تسبب يف
وجود ضائقة مالية لديها أثرت بشكل مبارش عىل قدرتها يف التعامل مع متطلبات التنمية املحلية  ،وهذا
االختناق املايل الذي تعاين منه يحتاج فتح املجال واسعاً أمامها من أجل خلق الفرص االستثامرية ،ومن ثم
خلق املوارد الذاتية الالزمة لتغطية نفقاتها بهدف املساهمة بشكل أكرب يف خدمة املجتمع.
تهدف هذه الورقة إىل تسليط الضوء عىل أبرز تحديات تحصيل املوارد املالية للسلطة املحلية بأمانة العاصمة
ومعوقات تنميتها ،وتستند هذه الورقة إىل دراسة بحثية )تقرير( تحديد احتياجات تنمية وتحصيل موارد
السلطة املحلية بأمانة العاصمة مع البحث يف مجموعة من التقارير والدراسات ذات العالقة والحسابات
الختامية السنوية للسلطة املحلية بني عامي ).(2018 – 2014
تتناول هذه الورقة تحليالَ للمشكلة وتوضيحاً ألبرز التحديات واملعوقات التي تواجه تحصيل وتنمية موارد
السلطة املحلية بأمانة العاصمة مع مقارنة ملستوى إيرادات وحدات السلطة املحلية بني  2018 – 2014م،
كام تتناول ملخصاً عن تجربة دولة الجزائر يف تطبيق نظام السلطة املحلية ،وتحاول الورقة أن تقدم حالً
لجميع محاور املشكلة وبهدف الحد من تزايد معدالت الفاقد يف موارد السلطة املحلية ،باإلضافة اىل مجموعة
من توصيات لتنفيذ الحل املقرتح.

) (1مرشوع االسرتاتيجية الوطنية للحكم املحيل .2015
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أﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ؟
ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻮارد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:

مثة الكثري من التحديات التي تقف حجر عرثة أمام تحصيل وتنمية موارد السلطة املحلية بأمانة العاصمة
املحددة لها يف قانون السلطة املحلية) ، (2هذه املشكلة التي حدت وبشكل كبري من قدرة السلطة املحلية عن
القيام بالدور املناط بها يف تنمية املجتمع وتقديم الخدمات يف مختلف القطاعات الخدمية ،والتي ترتبط
ارتباطاً مبارشا ً باحتياجات املواطن ،حيث تشري الحسابات الختامية للسلطة املحلية إىل وجود ارتفاع طردي
يف نسب الفاقد يف املوارد ،حيث بلغ اإلجاميل العام ملوارد السلطة املحلية يف عام  2014مبلغ
) (45,105,059,427رياالً مينياً وبلغت يف عام  2015مبلغ
)  (41,627,130,293رياالً بنسبة فاقد )  ( 17.78%عن ربط عام 2014م ،وبلغ يف عام 2016مبلغ
) ( 30,914,556,798بنسبة فاقد ) (37.99%عن ربط عام 2014م،وبلغ يف عام 2017مبلغ
) (13,096,069,583رياالً مينياً بنسبة فاقد تصل إىل )( 73.71%عن ربط عام 2014م ،وبلغ يف 2018م مبلغ
)  (15,418,377,686رياالً مينياً بنسبة فاقد تصل إىل ) ( 69.04%عن ربط عام  ،(3) 2014يوضح الشكل البياين
نسبة اإلجاميل العام السنوي ملوارد السلطة املحلية ومستوى الفاقد ومستوى التدين بني  2014و2018م:

شكل بياين

يتضح من الشكل البياين أعاله أن واقع املوارد املالية للسلطة املحلية يف تدنٍ مستمر ،كام أن نسبة الفاقد يف
املوارد) (4تزداد سنويا عام كانت علية يف عام 2014م ،من وجهة نظر عينة الدراسة يعود هذا الفاقد يف املوارد
للعديد من العوامل التي أثرت بشكل مبارش عىل مستويات تحصيل موارد السلطة املحلية.
) (2قانون السلطة املحلية رقم ) (4لسنة 2000م
) (3الحسابات الختامية ملوازنة السلطة املحلية أمانة العاصمة بني )(2018 – 2014
) (4تقرير تحديد االحتياجات لتنمية وتحصيل موارد السلطة املحلية يف أمانة العاصمة ،مؤسسة رنني اليمن2019 ،م
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ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﻮارد:
آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ:

مازالت وحدات السلطة املحلية تعمل وفق اآلليات التقليدية يف تحصيل مواردها ،وهو ما تسبب يف ارتفاع
نسبة الفاقد من املوارد  ،استمرار تحصيل املوارد عرب الوسائل التقليدية البريوقراطية ،وعدم االنتقال إىل مسار
التحصيل التقني التكنولوجي ،األمر الذي تسبب يف تنامي معدالت الفاقد السنوي ،كام أن إجراءات التحصيل
الحالية تتسم بالرتابة وطول وقت وفرتة انجاز املعامالت املالية ،مع افتقارها إىل أدىن معايري الرقابة مام أتاح
فرصة كبرية لدى العديد من املكلفني للتهرب من دفع الرسوم والرضائب ،وأثر ذلك عىل حصيلة املوارد وعدم
واقعية العائدات املالية لوحدات السلطة املحلية .إن استمرار العمل بذات اآللية يعرض املكلفني أنفسهم
كممول أسايس لوحدات السلطات املحلية إىل أشكال مختلفة من املعاناة أثناء قيامهم بدفع ما عليهم من
التزامات رضيبية ،فرتابة اإلجراءات ،وطول فرتتها يعرض املكلف إىل إهدار املزيد من الوقت واملال ،كام
يتعرض إىل أنوع مختلفة من االبتزاز ،وعدم الشفافية واملساواة ،وهذا ينعكس بشكل سلبي عىل مستوى
اقبال املكلفني عىل دفع ما عليهم من رسوم رضيبية سنوية.
ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻧﻈﺎم ﺣﺼﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ:

افتقار وحدات السلطة املحلية إىل إحصائية حقيقية عن حجم وطبيعة األوعية املزاولة وعدد املكلفني
املزاولني للمهن عىل مستوى النوع يف املديريات والوحدات اإلدارية وهو ما يكرس عدم واقعية املوارد
املحصلة ،حيث أسهم عدم تحديث قواعد بيانات املكلفني التي كان آخر تحديث لها عام 2000م يف اتساع
الفجوة بني الرسوم املحصلة والرسوم مفرتضة التحصيل ،وتسبب هذا يف وجود ِ
تحد كبري أمام السلطة املحلية
كام أثر عىل مقدرتها عىل تحصيل مواردها بشكل أمثل من كافة املزاولني للمهن بأمانة العاصمة ،اليشء الذي
تسبب يف حرمان وحدات السلطة املحلية من رسوم وموارد هامه لها.
يقوم العديد من املتحصلني واملتعهدين غري الرسميني بتحصيل الرسوم بسندات غري رسمية ،مام تسبب يف
اختالالت ومخالفات كان لها األثر املبارش يف إهدار املوارد املحلية وترسيبها ،والتالعب بها حيث يتم تحصيل
الرسوم يف املنتزهات واملرتفعات وامليادين واملنافذ والشوارع العامة بسندات غري رسمية ،ومن قبل متعهدين
غري رسميني يعمل غالبيتهم عىل تحصيل رسوم غري محددة القيمة ومرتوكة لتقديرات جزافية ،صاحب عملية
) (5)(4)(3)(2نتائج استامرة املسح امليداين لفئة املهمشني ،اعداد الباحثان.
) (6نتائج استامرة املسح امليداين ملسح اراء املجتمع الحرضمي حول املهمشني ،اعداد الباحثان.
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التحصيل غري الرسمية غياب رقابة ومتابعة قيادات السلطة املحلية لعملية تحصيل املوارد املالية ،مام سهل
عملية التالعب مبوارد السلطة املحلية وحرمان الخزينة العامة مبالغ كبرية ،وأتاح ذلك فرصة كبرية أمام تنامي
معدالت الفساد ونهب املال العام ،واثقال كاهل املواطن بإتاوات غري قانونية يستفيد منها املتنفذون).(5
كممول أسايس لوحدات السلطات املحلية إىل أشكال مختلفة من املعاناة أثناء قيامهم بدفع ما عليهم من
التزامات رضيبية ،فرتابة اإلجراءات ،وطول فرتتها يعرض املكلف إىل إهدار املزيد من الوقت واملال ،كام
يتعرض إىل أنوع مختلفة من االبتزاز ،وعدم الشفافية واملساواة ،وهذا ينعكس بشكل سلبي عىل مستوى
اقبال املكلفني عىل دفع ما عليهم من رسوم رضيبية سنوية.
ﻋﺪم واﻗﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )ﻗﻴﻢ اﻟﺮﺳﻮم(:
تتكون املوارد املحلية واملشرتكة عىل مستوى املحافظة من خمسة وخمسني مصدرا ً إرادياً) ، (6إال أن هناك
العديد من العوامل التي أثرت بشكل مبارش عىل تلك املصادر والتي انعكست سلباً عىل عدم واقعية
العائدات املالية املفرتضة التحصيل من كافة املصادر املتاحة ،ويعد عدم واقعية قيم الرسوم الحالية قياساً
لحجم األنشطة أحد أبرز العوامل التي تأثر عىل واقعية املوارد الذاتية واملشرتكة للسلطة املحلية ،حيث
حددت قيم الرسوم الخدمية يف مطلع العام  (7)2001وهي قيم غالبيتها حددت يف تسعينيات القرن املايض
ومل يطرأ عليها أي تعديل ومازال العمل بها حتى اليوم ،كام أن الكثري من الرسوم املحلية ضئيلة إىل درجة ال
تستحق عناء تحصيلها ،باإلضافة إىل ضعف الكفاءة يف التحصيل ،وارتفاع تكاليفه .هذه القيم التي تعد تكلفة
تحصيلها أكرب من عائدها املايل تشكل عبئاً مالياً عىل السلطة املحلية ،عىل سبيل املثال رسوم تراخيص مزاولة
املهن وتجديداتها والتي حددت يف الفقرة ) (20البند أوالً من املادة)  (123من قانون السلطة املحلية،
وبالتمعن يف قيم تراخيص تلك املهن املحددة يف املادة ) (20من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) (283فإن
قيم تلك الرسوم ال تسهم يف رفد الخزينة املحلية اال بنسبة ضعيفة جدا ال تتناسب مع حجم األوعية املزاولة،
فعىل سبيل املثال فقد حددت رسوم تراخيص انشاء الفنادق السياحية )فندق خمسة نجوم (فقط مببلغ
) (40000رياالً مينياً ،ومبلغ ) ( 30000الف رياالً مينياُ لتجديد الرتخيص سنويا .ومن هنا يتضح بأن مبلغ
الرسم ال يتناسب مع حجم النشاط املزاول ،وميثل ما نسبته أقل من ) (1%من العائدات السنوية التي يكسبها
املستثمر .وبهذا فإن الرتاخيص او التجديدات أصبحت تخدم مستثمري املنشآت السياحية فقط ،بينام ال
تستفيد السلطة املحلية من العائد املايل إذا ما قُرن بحجم النشاط.

)(5بيان الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة عن االختالالت يف تحصيل املوارد املالية للسلطة املحلية  13سبتمرب .2018
) (6قانون السلطة املحلية رقم ) (4لسنة 2000م
) (7قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) (283لسنة 2001م
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ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺎدر وﻇﻴﻔﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ:

يشري تقرير تحديد احتياجات تنمية وتحصيل املوارد املالية إىل أن الكادر الوظيفي العامل يف املوارد املالية
وخصوصا العاملني منهم يف تحصيل املوارد بحاجة كبرية إىل تأهيل وبناء قدرات حيث إن الكثري منهم ليس
لديهم االملام الكايف بالقوانني واللوائح املالية و ترشيعات السلطة املحلية ،وأنواع الرسوم والغرامات املرتبطة
بها واملحددة بقرار مجلس الوزراء رقم ) ، (8)(283والكثري منهم غري متخصص يف املجاالت ذات العالقة باملوارد
املالية ،باإلضافة إىل أن عددا ً كبريا ً منهم يعمل متعاقدا ً وبدون ضامنات تجارية ،أو بشكل غري رسمي
كالعاملني يف تحصيل رسوم الباصات ،والفرزات ،ووسائل النقل الداخلية ،وقد سهل هذا من تنامي ظاهرة
الفساد وشجع عىل نهب املال العام وعدم توريد املبالغ التي يتم تحصيلها بشكل كامل ،ضعف كفاءة القامئني
عىل عملية التحصيل ،ووجود متعهدين ومتحصلني غري رسميني ،وكادر غري متخصص مع غياب التدريب
والتأهيل وبناء قدرات تلك الكوادر بالشكل املطلوب ،وغياب التوصيف الوظيفي ،ومعايري منهجية لتقييم
وتقويم األداء الوظيفي للعاملني يف أجهزة السلطة املحلية ،أسهم بشكل سلبي يف تحصيل موارد السلطة
املحلية وتوريدها وتنميتها وإعداد الخطط االستثامرية للنهوض بواقع مواردها.
ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاردﻫﺎ:

إن ما متارسه املجالس املحلية من صالحيات بغية تحقيق التنمية املحلية ،هي صالحيات مقيدة ،وهو ما يعد
ابتعادا ً عن املامرسات الجيدة عىل الصعيد الدويل ،حيث ال متلك املجالس املحلية الحق يف تحديد قيم
مواردها املالية املحلية ،وإضافة موارد جديدة بالصورة التي تساعدها عىل االكتفاء الذات ،ولو عىل املدى
البعيد.
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻌﺎرض ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:

ازدواجية القوانني والترشيعات وتداخلها أدت إىل محدودية الربامج واألنشطة التي كان يجب أن تقوم بها
السلطة املحلية ،واملرتبطة بتوفري الخدمات االجتامعية األساسية) ، (9وهناك تضارب بني قانون السلطة املحلية
والكثري من القوانني واللوائح التنفيذية األخرى ،ورغم ما قررته املادة ) (173من قانون السلطة املحلية ،بإن

) (8قرار مجلس الوزراء رقم  283لسنة 2001م.
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القانون يلغي كل حكم يرد يف أي قانون آخر يتعارض معه ،إال أننا نجد أن هناك أكرث من) (70نصاً ترشيعياً
وقانوناً نافذا ً والئحة تنفيذية بحاجة إىل تعديل من أجل أن تنسجم مع نص وروح قانون السلطة املحلية،
ومن املالحظ عدم قيام مجلس النواب والحكومة بتعديل القوانني النافذة عىل ضوء ما جاء يف املادة ) 173
( من قانون السلطة املحلية ،بل مازالت تصدر قوانني تتضمن بعض موادها مخالفة رصيحة لروح قانون
السلطة املحلية .فقد جاء قانون املناقصات واملزايدات الذي جرى تعديله يف أواخر العام 2007م ،مخالفا
لروح ونصوص قانون السلطة املحلية) (10الصادر سنة )2000م ( ولوائحه ،األمر الذي أعاق السلطة املحلية من
تحقيق أي تنمية حقيقية يف مواردها وهو ما انعكس سلبا عىل األهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.
ﻣﻮارد ﻣﻔﻘﻮدة:
ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﻫﻢ ﻣﻮاردﻫﺎ:

إن اإليرادات املحلية والتي يُسمح للسلطات املحلية أن تقوم بتحصيلها ال تتجاوز نسبة ) (1%من إجاميل
اإليرادات العا ّمة ،وهي نسبة) (11ضئيلة ال تكفي للقيام باملسئوليات عىل املستوى املحيل ،و ألنها كانت أحد
املصادر الرئيسية لإليرادات املحليةباالضافة اىل الرضيبة املفروضة عىل املبيعات العقارية ،والتي ال يعمل بها
يف اليمن ،فإن الزكاة تبقى أهم مصدر لإليرادات الخاصة باملديرية ،وتحصيل الواجبات قائ ٌم عىل إقرار
املكلفني لرثواتهم ،وتعد الزكاة هي الرافد األسايس للخزينة املحلية بنسبة ) (80%من املوارد املحصلة ،وتعترب
مصدر التمويل الرئييس ملواجهه متطلبات املجتمعات املحلية ،إال أنه مع صدور قرار انشاء الهيئة العامة
للزكاة أوكل إليها مهمة تحصيل موارد الزكاة وتحويلها إىل حساباتها) ، (12دون أن تقوم الحكومة بتخصيص
مورد بديل لصالح السلطات املحلية ،األمر الذي سيلقي بظالله عىل القدرات التمويلية للوحدات املحلية،
وسيتسبب يف عجز وشلل مواردها وهو ما يعني الحد من قدرتها عىل تنفيذ خططها وبرامجها التنموية،
وقد أدى هذا القرار إىل فقدان السلطة املحلية أهم وأبرز مواردها التي كانت تستخدمه ملواجهة االحتياجات
املجتمعية ،ومع سحب هذا املورد فإن السلطة املحلية ستصبح عاجزة عن تقديم أدىن مستوى من الخدمات.
رﺳﻮم ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ:

بحسب عينة الدراسة فإن السلطة املحلية فقدت الكثري من مواردها ،نتيجة صدور بعض القرارات باإلعفاء
من تحصيل بعض الرسوم ،كام هو حاصل يف رسوم الخدمات التعليمية وشهادات املواليد ،وكذلك إيقاف
)(9نحو سياسة متكاملة للتنمية املجتمعية يف الجمهورية اليمنية ،اإلسكوا ،بريوت..
) (11)(10مرشوع االسرتاتيجية الوطنية للحكم املحيل .2015
) (12قرار رئيس املجلس السيايس رقم ) (53لسنة 2018م
) (13قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) (283لسنة 2001م
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تحصيل واحد من أهم املصادر اإليرادية وهي العوائد عن الوعاء اإليرادي لرسوم فتح املحالت التجارية
املحددة يف الفقرة ) (5البند أوال من املادة ) ( 123من ضمن مكونات املوارد التي حددت قيم تلك الرسوم
يف املادة ) (5من قرار رئيس مجلس الوزراء  ،التي كانت ترفد الخزينة املحلية بعائد وإن كان ضئيالً إال أنه
ميثل اإليراد األعىل ضمن إيرادات السلطة املحلية نظرا ً لحجم االنشطة املزاولة مقارنة ببقية الرسوم يف نفس
القرار ،وتعود أسباب إيقاف هذا املورد إىل قيام الغرفة التجارية برفع دعوى إىل الدائرة الدستورية يف املحكمة
العليا طلبت فيه إيقاف تحصيل رسوم هذا الوعاء ،و أصدرت الدائرة الدستورية باملحكمة العليا ما بني عامي
2003-2005م حكام قضائياً يقيض بإيقاف تحصيل هذا املورد ،وتسبب هذا الحكم يف حرمان السلطة املحلية
من أهم املصادر االيرادية املتأتية من تلك الرسوم والتي كانت تعتمد عليها يف تنفيذ املشاريع الخدمية
والتنموية يف نطاقها املحيل.
ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ:
بحسب عينة الدراسة فقد تفاقمت مشكلة تدين إيرادات السلطة املحلية وصعوبة تنميتها نتيجة استحواذ
بعض األجهزة املركزية عىل بعض موارد السلطة املحلية ،واستمرار متسك تلك األجهزة بتقديم بعض الخدمات،
ومنح الرتاخيص مركزياً بالرغم من أن هذه الخدمات والرتاخيص صارت اختصاصاً محلياً ،وهو ما ترتب علية
حرمان السلطة املحلية من الرسوم املحددة لها قانونا ،ورغم وضوح النص القانوين) (14الذي حدد صالحيات
ودور األجهزة التنفيذية باملحافظات للقيام بدور األجهزة املركزية كال فيام يخصه عند تنفيذ النشاط .مع هذا
فامزالت العديد من األجهزة املركزية تعمل عىل مخالفة قانون السلطة املحلية يف أحكام املواد )  /14أ ( و
) 144و (145من قانون السلطة املحلية ،حيث تقوم السلطة املركزية يف بعض الحاالت بااللتفاف عىل مهام
السلطة املحلية من خالل إنشاء هيئات ومؤسسات وطنية متارس بعض الصالحيات التي منحت ألجهزة
السلطة املحلية ،كام حدث حني تم إنشاء هيئة عامة للمساحة والتخطيط الحرضي ،با إلضافة إىل أن وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ،تعمل عىل منح تراخيص املنشأة التعليمية ،كام قامت وزارة الصحة العامة
والسكان باالستحواذ عىل رسوم تراخيص املعاهد الصحية والخدمات الطالبية املرتبطة بها ،وتعمل وزارة
الصناعة والتجارة عىل منح تراخيص لرشكات ومؤسسات املحاسبة القانونية املحلية واألجنبية ،ومكاتب
املراجعة واألفراد العاملني يف مجال املحاسبة القانونية ،والتي تندرج تلك الرتاخيص ضمن رسوم تراخيص
املهن) ، (15وكذا رسوم القيد يف السجل التجاري من ضمن املوارد املحلية واملشرتكة عىل مستوى املحافظة
واملحددة يف قانون السلطة املحلية.

) (14الفقرة )ب( من املادة  14من قانون السلطة املحلية الصادر سنة 2000م
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ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻮارد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:
ﻋﺠﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ:

مع استمرار تدين مستويات تنمية وتحصيل موارد السلطة املحلية أصبحت السلطة املحلية غري قادرة عىل
الوفاء بالتزاماتها تجاه املجتمع ،ويتضح ذلك جليا من تدين مستوى الخدمات املقدمة للمجتمع وكذلك التي
تقدم للمكلفني حيث أصبحت السلطات املحلية نتيجة التحديات القامئة يف التحصيل واملعوقات املرتاكمة
أمام تنمية مواردها غري قادرة عىل تقديم الخدمة بنفس وذات الكفاءة املطلوبة.
ومن استطالع رأي لعدد  50شخصاً من سكان أمانة العاصمة عن رؤيتهم ملستوى وطبيعة الخدمات التي
تقدمها السلطة املحلية فقد أجمع العديد منهم بأن مستوى الخدمات املقدمة رديء جدا ً ،بل إن البعض يرى
انه ال وجود حقيقي لهذه الخدمات املرتبطة بالنظافة ،والصحة ،وصيانة الطرقات .يقول )ل.م.ط( أحد سكان
مديرية آزال وأحد املشاركني يف االستبيان بأن :مستوى الخدمات الصحية يف املستشفيات الحكومية واملراكز
الصحية ضعيف جدا ً ورديء للغاية ،حيث ال يجد املريض رشنقة )إبرة( قيمتها ) ( 50رياالً يف املستشفى
ويضطر لرشائها من خارج املستشفى.
كذلك أشار )م.ع( أحد املكلفني املزاولني يف مديرية معني واحد املشاركني يف االستبيان بإن كفاءة الخدمات
املقدمة من السلطة املحلية يف املديرية واملرتبطة باألنشطة املزاولة رديئة جدا ،ومع رداءة الخدمات يتعرض
العديد من املكلفني ألشكال مختلفة من االبتزاز خارج إطار القانون من قبل املتعهدين واملعنيني بتحصيل
الرسوم والرضائب.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ:
ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ(:

منذ صدور قانون السلطة املحلية والحكومة تعمل عىل تطوير تجربة الحكم املحيل يف اليمن وكان اخر تلك
التجارب هو مرشوع االسرتاتيجية الوطنية للحكم املحيل  2015التي تم إعدادها يف 2008م ولكنها مل ت َر النور
حتى هذه اللحظة ومل يتم تنفيذ ما ورد فيها.

) (15الفقرة ) (20بالبند اوالً يف املادة ) (123من قانون السلطة املحلية رقم ) (4لسنة 2000م.
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ﺗﺠﺎرب دوﻟﻴﺔ:
تهدف هذه الورقة يف هذا الجزء إىل استعراض خالصة تجربة الجزائر عىل صعيد القدرات التمويلية للمحليات
ملا لتلك التجربة من إيجابية يف تحقيق منو يف قدرة املحليات عىل تقديم مستويات كبرية من التنمية:
.1مصادر املوارد الذاتية:
 الرضائب )وبشكل رئييس رضائب امللكية العقارية ،ورضائب املهن باإلضافة إىل رسوم الخدمات ورضائبالقيمة املضافة والدخل ،وعوائد االستثامرات(.
 .2مصادر املوارد الخارجية:
 الدعم الحكومي املركزي. حصة من موارد املحافظات بالنسبة للبلديات. التمويالت املتأتية من برامج التنمية املتخصصة. صناديق الضامن والتضامن. .3درجة االعتامد عىل الرضائب والرسوم املحلية:
 الرضائب املحلية هي :مصدر التمويل الرئييس يف نظام التمويل املحيل. .4صالحيات تعديل أو فرض الرضائب:
 تحصيل الرضائب وتعديل قيمها مركزياً وتحصل لصالح املحليات. .5صالحيات عقد القروض:
 للمحليات حق عقد القروض من املصادر التمويلية العامة والخاصة. .6درجة االستقاللية للمحليات يف الترصف مبصادر التمويل:
 ال توجد استقاللية يف إطار الرضائب ،فيام عدا ما يتعلق برسوم الخدمات. صالحية لعقد القروض. تعتمد املحليات عىل الدعم املركزي بشكل أسايس. حق الدخول يف مشاريع استثامرية وإنشائية اقتصادية. .7املميزات التي تتميز بها تجربة الجزائر:
 إنشاء صندوقني :صندوق للتضامن بني املحليات بهدف تحسني موارد املحليات الفقرية ،ومن خالل ذلكتسهم املحليات ذات املوارد األعىل يف متويل التنمية يف املحليات األقل دخالً بهدف إيجاد نوع من التوازن،
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وصندوق لضامن تغطية ربط املوارد يف املوازنات املحلية يف الوحدات التي مل يتأثر بها تحقيق الربط املقدر
يف موازناتها.
 السامح لوحدات الحكم املحيل بإنشاء رشكات عامة محلية إلدارة استثامرات املحليات يف املجاالتاالقتصادية.
اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح:
إن التنمية املحلية ال ميكن تحقيقها ،إالّ بتوفري االعتامد الكايف من املوارد لها ،ولتمكني أجهزة الحكم املحيل
 أمانة العاصمة -من مصادر متويل مستقرة وقابلة للنمو وتتناسب مع حجم الصالحيات واملهام املحليةوتكلفة أدائها ،باإلضافة إىل متكينها من إدارة شؤونها املالية باستقاللية يف حدود القانون لهذه املوارد،
وتوظيفها بكفاءة يف خدمة املجتمع املحيل،ولتحقيق الكفاءة والفاعلية يف تحصيل وتنمية موارد السلطة
املحلية يف أمانة العاصمة يضع الباحث هذا الحل الذي يركز بشكل أسايس عىل متكني السلطات املحلية من
تحصيل مواردها وتنميتها عرب إصالح مجموعة من االختالالت القامئة يف أربعة محاور رئيسية وهي :محور
املنظومة الترشيعية للسلطة املحلية ،ومحور الجوانب الفنية والتقنية املستخدمة يف تحصيل املوارد ،ومحور
بناء القدرات البرشية املطلوبة لتحصيل وتنمية موارد السلطة املحلية ،ومحور الرقابة واملساءلة املجتمعية
عن تحصيل وانفاق املوارد املالية.
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ:

لتمكني املحليات من تحصيل مواردها وتنميتها بشكل ميكنها من تنفيذ مهامها عىل أكمل وجه يجب إصالح
مجموعة من الترشيعات املرتبطة بالسلطة املحلية وهي كاآليت:
.1إلغاء كافة القوانني واللوائح املتعارضة مع قانون السلطة املحلية السابقة ،أو التي صدرت بعد قانون
السلطة املحلية وخاصة فيام يتعلق باملوارد املحددة قانونا لوحدات السلطة املحلية.
.2إصدار قانون خاص باملوارد املحلية واملشرتكة وتحديد قيمها وأوعيتها ومصادرها بدال عن قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم ) (283لسنة  2001م مع منح وحدات السلطة املحلية صالحيات واسعة يف تحديد مصادر إيرادية
جديدة من الرسوم والرضائب ذات الطابع املحيل ،وتحديد قيم رسوم الخدمات املحلية وتعديلها بالزيادة أو
النقص ،إىل جانب ذلك تضمني القانون السامح لوحدات الحكم املحيل باستثامر نسبه من مواردها يف مشاريع
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اقتصادية مبا يحقق تنمية املوارد الذاتية والحصول عىل موارد جديدة .وكذلك متكني املحليات من التعامل
املبارش مع املنظامت الدولية واملانحني للحصول عىل متويالت مبارشة لتغطية تكاليف ونفقات إقامة مشاريع
تنموية متكنها من إحداث تنمية محلية ،وتحسني الخدمات املقدمة للمجتمع ،مع تضمني القانون النصوص
التي ال تجيز ألي من األجهزة املركزية والهيئات واملؤسسات التدخل املبارش يف تحصيل الرضائب والرسوم
واملوارد املخصصة قانونا لوحدات السلطة املحلية.
.3تضمني الترشيعات الحالية الحق لوحدات السلطة املحلية يف االقرتاض لتمويل املشاريع التنموية
واالستثامرية من البنوك واملؤسسات املرصفية ،يف ضل قواعد ملزمة ومنظمة لعملية االستثامر بحيث يكون
االقرتاض ألغراض إقامة املشاريع االستثامرية وليس للنفقات التشغيلية.
.4تفعيل الترشيعات العقابية الرادعة ملقاضاة املتسببني بأي انحراف او فساد يف تحصيل موارد السلطة
املحلية.
.5وضع الئحة للمخالفات وتشديد العقوبات عىل املتهربني من السداد واملتالعبني من املكلفني.
.6منح وحدات السلطة املحلية صالحيات إدارة وتنمية وتحصيل مواردها الذاتية بنفسها.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻔﻨﻲ:

تتطلب عملية تطوير وتنمية املوارد املحلية بصورة فعالة توفر تقنيات حديثة لتحسني وتطوير تحصيل موارد
املحليات وتعزيز قدرتها املالية وتنمية مواردها وذلك من خالل اآليت:
 .1إدخال نظام التحصيل اإللكرتوين وفق النافذة الواحدة عىل مستوى األمانة واملديريات واألجهزة التنفيذية
فيها وربط جميع املكاتب اإليرادية بنظام آيل موحد ملواكبة التطور يف تحصيل املوارد.
 .2تنفيذ حرص شامل لألوعية اإليرادية بأمانة العاصمة وتحديث قاعدة البيانات لجميع املكلفني واملزاولني
للمهن واألنشطة املزاولة يف نطاق مديريات األمانة وتحديثه سنويا.
.3وضع معايري دقيقة لتحديد نسبة منو املوارد السنوية وفقا ألسس علمية وموضوعية مع إسناد أعامل الربط
والتقدير للموارد املحلية واملشرتكة للسلطة املحلية يف املديريات وأجهزتها التنفيذية وفقا لحجم األنشطة
املزاولة يف الواقع.
.4تطوير أساليب تحصيل وإدارة املوارد املالية املحلية واستخدام األساليب الحديثة يف إدارة تنمية موارد
املحليات ،ومبا يتفق مع اإلجراءات املتبعة يف التجارب الدولية الناجحة.
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.5استخدام أنظمة العمل اإلدارية والتقنيات اإللكرتونية الحديثة ،وتسهيل إجراءات السداد ،ومنح املكلفني
فرصة سداد الرسوم والرضائب من أي نافذة تحصيل إلكرتونية ،أو التعامل املبارش مع البنوك ،او عرب رسائل
).(S.M.S
.6تطوير آلية ملنع أي اتصال مبارش بني املحصل واملكلفني ،وتحديد دور املحصلني يف متابعة عملية التحصيل
وتقديم املعلومات للمكلفني فقط بدال من املعاملة للمكلفني ،والتحصيل املبارش للرسوم والرضائب والتوريد
بدال عن املكلف.
.7تطوير البنية املؤسسية والتنظيمية التي متكن وحدات السلطة املحلية من الحصول عىل موارد مالية
مستقرة وتتناسب مع حجم مهامها ووظائفها.
.8إنشاء مراكز أبحاث للموارد املالية ومجاالت تطويرها وتنميتها واالستفادة من التجارب الدولية ومبشاركة
املنظامت والصناديق املحلية واألجنبية.
اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ:

يتطلب تحقيق إدارة كفؤه وفعالة للموارد املالية للسلطة املحلية توفر كادر لديه قدرات نوعية ،األمر الذي
يتطلب بناء قدرات هذا الكادر وتوفري املقومات الالزمة ألداء مهامه من خالل اآليت:
 .1تدريب قيادات السلطة املحلية يف األمانة واملديريات عىل رسم السياسات العامة والتخطيط االسرتاتيجي
واملهام واالختصاصات املحددة يف قانون السلطة املحلية.
 .2إجراء عملية دمج للمتعهدين واملتحصلني غري الرسميني وتوظيفهم بشكل رسمي ،وتكليفهم مبهام تقترص
عىل تقديم املعلومات للمكلفني فقط.
.3تأهيل وتدريب مسؤويل وقيادات السلطات املحلية واملختصني فيها ،وجعلهم قادرين عىل التخطيط
وإعداد وتنفيذ املشاريع ،ومراقبة وتقييم مستويات التنفيذ ،وتحديد أولويات اإلنفاق عىل املشاريع التنموية
والرتكيز عىل جوانب إدارة املوارد املحلية ،والتخطيط باملشاركة وإعداد الخطط االسرتاتيجية التنموية،
التخطيط وإدارة برامج التمكني االقتصادي ،وإدارة املشاريع التنموية املحلية ،وإعداد مقرتحات املشاريع
التنموية والوصول للامنحني ،والتحليل والتنبؤ باملشكالت العامة وتحليل االحتياجات املحلية.
.4تنفيذ تدريب نوعي تخصيص للكوادر الوظيفية يف مجاالت )املحاسبة املالية املحلية ،تنمية املوارد ،تخطيط
املوارد ،النفقات ،تحليل القوائم املالية(.
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.5بناء قدرات الكوادر العاملة يف قطاع املوارد املحلية يف الجوانب املتعلقة بـ)حرص املوارد ،الربمجة
والكمبيوتر ،ونظام التحصيل االلكرتوين(.
.6تأهيل الكادر العامل يف املوارد املالية يف جوانب )الربط ،التخطيط والتحصيل ،الرقابة ،الفحص واملراجعة،
تحليل وتقييم البيانات املالية ،وإعداد وتحليل املوازنات السنوية للموارد ،وإعداد التقارير املالية(.
.7تنمية قدرات أعضاء املجالس املحلية يف الجوانب املتعلقة بالرقابة عىل تحصيل املوارد املحلية وتعزيز
املشاركة املجتمعية.
.8إجراء تدوير وظيفي ملوظفي املوارد ورؤساء األقسام لألجهزة التنفيذية يف املديريات وفقا للفرتة املحددة
قانونا.
.9تعيني موظفني وكوادر مؤهلة ومتخصصة يف إدارة وتنمية املوارد املالية للوحدات اإلدارية.
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ:

يضع هذا الحل أهمية كبرية لتفعيل الرقابة واملحاسبة واملساءلة املجتمعية ملا يف ذلك من قدرة عىل املساهمة
يف تحسني وضع السلطات املحلية يف إدارة وتحصيل وتنمية مواردها والحد من الفساد ونهب املال العام
ولتفعيل ذلك يجب القيام باآليت:
.1تعزيز دور الرقابة املجتمعية عىل عملية تحصيل وإنفاق املوارد املالية ،وتفعيل آليات املساءلة واملشاركة
املجتمعية يف التخطيط واإلعداد والتنفيذ واملتابعة والرقابة واإلرشاف عىل املشاريع املحلية مبا يعزز الشفافية.
 2تفعيل إدارات رقابة وتحصيل املوارد املالية يف جميع املديريات ملا لها من أهمية كونها اإلدارة املختصة يف
متابعة اإليرادات والتنسيق مع كافة مكاتب فروع الوزارات باملديرية.
.3توسيع وتعزيز املشاركة الشعبية من خالل إيجاد رشاكة فاعلة بني وحدات الحكم املحيل وكافة األطراف
املجتمعية املحلية ،مع إرساء وتعزيز أسس املساءلة الشعبية لوحدات الحكم املحيل.
.4رفع مستوى الرقابة الرسمية عىل أعامل التحصيل وتفعيل القوانني الرقابية وإحكام الرقابة واملتابعة
السابقة واملصاحبة والالحقة عىل كافة العمليات املالية وبشكل دوري.
.5تفعيل الرقابة واملراجعة الداخلية للعمليات املالية واملحاسبية يف األماكن اإليرادية والخدمية.
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ﻣﻮارد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
يتميز الحل الذي تقدمه هذه الورقة يف أنه يركز عىل اغلب الجوانب واملحاور التي تحيط باملشكلة ،كام أن
نتائج تنفيذه تحقق بشكل عاجل معالجات فاعلة وذات أثر مستدام ،كون هذا الحل ينظر إىل تفاصيل دقيقة
وجوهرية ذات تأثري مبارش يف مشكلة تنمية وتحصيل موارد السلطة املحلية ،وميتاز هذا الحل بإمكانية
التدرج يف تطبيقه ،لذلك نويص بأن يتم تطبيقه بالرتكيز أوالً عىل منظومة الترشيعات والكادر ،ثم االنتقال إىل
الجوانب التقنية والفنية والرقابة واملساءلة املجتمعية ،وذلك لعدم إمكانية تحقيق نتائج ملموسة إال من
خالل اصالح ترشيعي ووجود كادر مؤهل قادر عىل التعامل مع البنية التقنية والفنية الحديثة ،وقادر عىل
تفعيل الرقابة املجتمعية .كام أن ميزة هذا الحل تتمثل يف سهولة تطبيقه كنموذج يف إحدى مديريات أمانة
العاصمة ،ثم نقل هذه التجربة وتعميمها عىل مستوى أمانة العاصمة وهذا سيمكن السلطات يف أمانة
العاصمة من خلق منوذج وتجربة فاعلة وناجحة للسلطة املحلية ميكن تعميمها مستقبال عىل مستوى
الجمهورية اليمنية.
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ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ
2010

2011

ﻋﻦ ﻣﺸـﺮوع
ﻗﺎدة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

Leaders
FOR DEVELOPMENT

ﻣﺸﺮوع إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم " ﻗﺎدة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻧﻔﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ "رﻧﻴﻦ!
اﻟﻴﻤﻦ" ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ .واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ) (PILPGﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب وا§ﺷﺨﺎص ذوي
َ
ﺗﺤﻆ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
ا¹ﻋﺎﻗﺔ – وﻫﻲ ا§ﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻫﺪف اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ رؤاﻫﻢ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻛﻤﺎ ﻫﺪف اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

