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تحليل

"األمناء" كتب/ د. ناظم صالح إسماعيل
املبالغ  العامة هــي  إن اإليــرادات 
أو شــهرّي  التي تدفع بشــكل يومّي 
للجهــات الحكومّيــة، ســواء أكانت 
رضيبًة أم رســوًما جمركّية أم غريها، 
ويتــم تحصيلهــا وتجميعها لتســلّم 
للحكومة، وتــرف هذه اإليرادات من 
املجاالت  من  العديد  عىل  الحكومة  ِقبل 
العامة  النفقات  لتغطية  أشكال  وبعّدة 
يف الدولــة، وعندما يتــم املوازنة بني 
املوازنة  يف  العامة  والنفقات  اإليرادات 
العامــة للدولة يكون هنــاك عجز أو 
الحكومة  تقوم  أن  يجب  ولذلك  فائض، 
عىل اتخــاذ خطوات رسيعة وإجراءات 
فاعلــة يف حال حــدوث العجز، وذلك 
بقيامهــا بإيجاد حلول لضبط أو زيادة 
إيرادات الدولــة لتغطية العجز إلنعاش 
املوازنــة العامة، وكذلك اإلســهام يف 
تنشــيط القطاع الصناعــي والزراعي 
وحامية املنتوج الوطني، وما يالزم ذلك 
من توفري فرص عمل إضافية للشباب، 
الصعبة السترياد  العملة  وإيقاف تدفق 
تلــك املــواد، ناهيك عن كــون نجاح 
الحكومة يف ضبــط أو زيادة إيرادات 
الدولة ســيعيد الثقة ملؤسسات الدولة 

ودوائرها.

مقترحات لضبط اإليرادات
للدولة  العامة  اإليــرادات  إن ضبط 
يف  الكبري  العجز  لتغطية  ملحة  حاجة 
موازنتها العامة، إلرساء أسس استقرار 
املاليــة الحكومية وتوفــري الخدمات 

العامة لكافة املواطنني.
وتكمن تلك املقرتحات بالتايل: 

وحدات  بجميــع  إدارة  إنشــاء   •  
الجهــاز اإلداري للدولــة يطلق عليها 
الغرض  األصول" ويكون  "إدارة حامية 
من إنشــائها منع التعدي عىل األصول 

واملمتلكات العامة للدولة.
 • تغليــظ العقوبــات الخاصــة 
وممتلكات  العــام  املال  عىل  باالعتداء 

وأصول الدولة.
 • رفــع كفــاءة آليــة التحصيل 
أســاليب تحصيل  وتحديــث وتطوير 

وتنمية اإليرادات العامة للدولة.
 • عىل الجهــات ذات الصلة إحكام 
الرقابة عىل الرف من مكاتب ومقار 

وزارة  مع  بالتنسيق  الخارجية  البعثات 
املالية من خالل استخدام الربط اآليل.

 • االلتزام بخطة املشرتيات وتحديد 
االحتياجــات للمرافق العامــة للدولة 
بالتنسيق بني القطاع املايل والقطاعات 
األخرى بالجهة مع االلتزام بالتعليامت 
املالية املنظمة لعملية الرشاء الرأساملية 

وزيادة اإلنفاق الرساميل.
 • تحري الدقة وإعــادة النظر يف 
أساليب دراسة تقديرات االعتامدات عند 
إعداد مرشوع امليزانية لتكون التقديرات 
معربة عن الحاجة الفعلية لتنفيذ برامج 
وخطــط الجهات املعنيــة عىل ضوء 
قدراتها التنفيذية مبا يحقق االستفادة 

من املوارد املالية املتاحة.

 • إحــكام الرقابــة الداخلية ورفع 
كفاءة التدقيق واملراجعة املالية وااللتزام 

بالدورة املستندية املعتمدة للرف.
 • إكامل إجراءات تحصيل الجامرك 
لضامن  اإللكرتونية  بالطرق  والرضيبة 
رقابة فاعلة تغلق جميع منافذ الفساد 

والتالعب يف هذه املوارد الكبرية.
 • تحصيــل املســتحقات املاليــة 
املتعلقة  والغرامات  والديون  والرضائب 

بذمة رشكات الهاتف النقال.
 • توحيد ســلم الرواتب وفق معيار 
واالمتيازات  الفوارق  يلغي  عادل  موحد 

الفاحشة واملستفزة للشعب.
 • إنشــاء نظم فعالــة لتقييم أداء 
القامئني عىل عمليات حر وتحصيل 
مســلكهم  إىل  إضافــة  اإليــرادات، 
الوظيفي مبا مينع من عمليات التواطؤ 

والرشوة.
صارمة  وأحكام  عقوبات  إصدار   •  
للمتالعبني بدقــة تقديرات الرضيبة أو 
وتحصيل  ربط  إجراءات  ســالمة  عدم 

الرضيبة.
 • االلتــزام بالشــفافية املالية يف 

جميع مرافق الدولة.
لتحسني  واملوارد  التدريب  توفري   •  

قدرات جباية الرضائب املحلية.
الشفافية  آليات لتحسني   • تطوير 
واملساءلة يف سياق النفقات الحكومية.
 • ضبــط املخصصــات املتعلقــة 
بالوظائــف الوهمية يف القطاع املدين 

والعسكري.
 • اعتــامد( الحوكمــة )النظــام 
اإللكرتوين لجباية الرســوم الجمركية 
املنافذ لضامن  لجميع  إدارة شاملة  يف 
دقيقة ومتابعة مســؤولة يف  مراقبة 

استيفاء اإليرادات بشكل كامل.
املنافــذ إلدارة  إخضــاع جميع   •  

السلطة املحلية.
 • تعيني إدارة ميدانية نزيهة وذات 
كفاءة لكل منفــذ وتدعم بنرش قوات 
السليمة  قراراتها  تحمي  نخبوية  أمنية 
أيــة جامعات  الطريق عىل  وتقطــع 

تتدخل يف عمل املنافذ وايراداتها. 
 • إغالق املنافذ واملعابر غري املرخصة 
والتي تعمل خارج سيطرة سلطة الدولة 

والقانون.
 • إعــادة النظر يف منح اإلعفاءات 
من الجــامرك، وعدم اســتغاللها من 
مشمولة  غري  وجهات  أشــخاص  قبل 
بها قانونا، وأن يتم اســتيفاء الرسوم 
الجمركية مــن الجميع يف املنافذ وبعد 
التحقق يف املركز من صحة شــمولهم 
نســبة  لهم  تعاد  القانوين  باإلعفــاء 

الرسوم الجمركية املستقطعة.
 • أن تتم عملية دفع جامرك السلع 
عند  ورضيبتها  ورســومها  املستوردة 
عمليــة التعاقد أو حــال رشاء التجار 
العملة الصعبة مــن مزاد العملة لتصل 
هذه الســلع إىل املنفذ وهي مستوفية 

كافة رشوطها.
االســترياد  إجــازات  تنظيــم   •  
ومطابقتهــا مــع البضائع والســلع 
الواردة ملنع التالعب يف نوعية السلع أو 
تبديلها يف معامالت الرسوم الجمريك 
مام يرتتــب عىل ذلك تقليل الرســوم 

املفروضة عليها.
 • ربط املنافذ جميعها مبركز مراقبة 
بواسطة منظومة كامريات تغطي عمل 
ونشاط املوظفني يف املنافذ للكشف عن 

أي تالعب يحصل عند مترير البضائع.

مقترحات لزيادة إيرادات الدولة
إّن زيــادة إيــرادات الدولة يتم من 
لسيناريوهات  الحكومة  تحضري  خالل 
تتخــذ من خــالل إجــراءات لتحقيق 
مصادر دخــل مختلفة عــن تلك التي 
تعتمد عليها اليوم، ويجب أن تكون تلك 
اقتصادي  تنموي  ذات طابــع  املصادر 
وليس ماليًا، ولذلك أشري إىل جملة من 
البدائــل واملقرتحات التي ميكن اللجوء 

إليها، وتتمثل يف:
 ▪ املزيــد مــن مكافحــة التهرب 
الرضيبي والتهريــب الجمريك، والبدء 
باتباع سياســة تجريم صغار املهربني 

ومحاربتهــم كام يتــم محاربة كبار 
املهربني.

 ▪ العمــل عىل تخفيــض الرشائح 
معدل  ضمــن  وتوحيدها  الجمركيــة 
رشائــح محــدودة )كل رشيحة فيها 

مجموعة من املستوردات(.
 ▪ البــدء بتخفيض عــدد الرشائح 
وإيجاد  وتشجيع  وتبسيطها  الرضيبية 
حوافز للقطــاع الخاص مبا يهدف إىل 
الرضيبية  بالبيانــات  التزامها  ضامن 
الرضيبية  الرشائح  ودمــج  الحقيقية، 

للقطاعات األخرى.
 ▪ اســتبدال تخفيض سعر أساس 
بتخفيض  العقــاري،  للقطاع  التقدير 
جملة الرســوم والرضائــب عىل نقل 

املُلكية.
 ▪ دراســة مســتعجلة للحوافــز 
االستثامرية، وربطها بخلق فرص عمل 
ُمثَبتــة من خالل اشــرتاكات الضامن 

االجتامعي.
 ▪ العمل عــىل منح حوافز ُتخّفض 
مخفضة  بأســعار  االنتاج  كلــف  من 
من  بداًل  اإلنتاجية،  القطاعــات  لكافة 
االقتطاعات الرضيبية )مثال اســتبدال 
لحزم  الجمريك  أو  الرضيبي  التخفيض 
الكهرباء بأســعار مخفضــة للقطاع 
الصناعــي والقطــاع التجــاري( مبا 
ينعكس عىل املواطنني ويحرّك النشاط 

التجاري.
 ▪ حــر مجموعــة من الســلع 
االســتهالكية الرئيسة واملنتجة محليًا، 
وتخفيض رضيبــة املبيعات عليها إىل 
حوافز  صيغــة  عىل  تقريبًا  النصــف 

)تطال سلعًا محددة لفرتة معينة(.
 ▪ أن ُتؤِمــن الحكومــة أن ال حل 
واالقتصاد،  العامة  للاملية  اسرتاتيجيًا 
إال إذا تــم تفعيل قانــون الرشاكة مع 
القطــاع الخــاص والذي من شــأنه 
توظيــف رأس املال الوطني ملشــاريع 
وطنية كربى تســاهم يف زيادة نسبة 

النمو االقتصادي.
*خبري اقتصادي.

ملن تدفع الإيرادات العامة؟
مقترحات وحلول لضبط وزيادة إيرادات الدولة

عــى  يجــب  امــاذا   ¿
الحكومــة فعلــه يف حال 

حدوث عجز؟

كيــف ســيعيد نجاح   ¿
ضبــط  يف  الحكومــة 
وزيــادة إيــرادات الدولــة 
للمؤسســات  الثقــة 

ودوائرها؟

¿ ملــاذا يجــب تغليــظ 
عقوبــات االعتــداء عــى 
املــال العــام وممتلكات 

وأصول الدولة؟

إجــراء  أهميــة  مــا   ¿
الجمــريك  التحصيــل 
بالطــرق  والرضيبــي 

اإللكرتونية؟

توحيــد  أهميــة   ¿
وفــق  الرواتــب  ســلم 
معيــار موحد عادل يلغي 
واالمتيــازات  الفــوارق 

الفاحشة

¿ رضورة إخضــاع جميع 
املنافــذ إلدارة الســلطة 
املحليــة وحامية قراراتها 

بقوات أمنية نخبوية


