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الموجز التنفيذي
تواجــه اإلدارة المحليــة فــي مصــر العديــد مــن التحديــات التــي تعــوق الوفــاء بمســؤولياتها تجــاه المواطنيــن
بشــكل كاف ،وتتمثــل التحديــات الرئيســية فــي نقــص المــوارد الماليــة بســبب المغــاالة فــي وضــع القوانيــن المنظمــة،
إلــى جانــب عــدم إنفــاذ القوانيــن واللوائــح التــي تســمح لــإدارة المحليــة بتحصيــل حصتهــا الضريبيــة ،وافتقــار موظفــي
اإلدارة المحليــة إلــى المهــارات الالزمــة إلدارة وتنميــة مصــادر اإليــرادات ،وغيــاب آليــات المســاءلة .وتســعى هــذه
الورقــة إلــى اقتــراح سياســات لمســاعدة اإلدارة المحليــة فــي زيــادة مواردهــا الماليــة.
اعتمــد الباحثــون فــي هــذه الورقــة علــى البحــث المكتبــي إلــى جانــب المقابــات التــي تــم إجراءهــا مــع مســؤولين
مــن وزارة الماليــة ووزارة التنميــة المحليــة .واســتنادً ا إلــى المعلومــات التــي تــم جمعهــا اقتــرح الباحثــون ثالثــة بدائــل
للسياســات .وأخيــرا وقــع االختيــار علــى بديــل «تعبئــة اإليــرادات المحليــة غيــر الضريبيــة» وذلــك اســتنادا إلــى معاييــر
التقييــم ،وســيتم عــرض توصيــات للتنفيــذ الناجــح لهــذه السياســة.

مقدمة
تواجــه الحكومــة المصريــة تحديــات فيمــا يتعلــق بتوليــد اإليــرادات مــن المــوارد المحليــة ،وتحتــاج اإلدارة المحلية
بشــدة إلــى هــذه اإليــرادات لتمويــل عمليــات البنيــة التحتيــة والخدمــات العديــدة الالزمــة لتلبيــة مطالــب األعــداد
المتزايــدة مــن الســكان .وعلــى مــدار الســنوات الخمســين الماضيــة ،اعتمــدت اإلدارة المحليــة علــى تمويــل الحكومــة
المركزيــة بمــا يمثــل  %90-80مــن نفقــات اإلدارة المحليــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك تظهــر القــدرة الماليــة المحــدودة لإلدارة
المحليــة فــي انخفــاض نســبة اإليــرادات المحليــة إلــى النفقــات المحليــة .ووفقــا للبنــك الدولــي كان االتجــاه العــام خــال
الفتــرة مــن عــام  1980إلــى  2020هــو انخفــاض اإليــرادات دون الوطنيــة كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات الوطنيــة.
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تخضــع اإليــرادات المحليــة إلطــار قانونــي معقــد ،ويقــوم الباحثــون بإلقــاء الضــوء علــى القوانيــن التاليــة التــي تؤثــر علــى
اإليــرادات دون الوطنيــة:
 .1المــادة رقــم  178مــن
الدســتور المصــري لعــام
.20 1 4

 .2قانــون نظــام الحكــم المحلــي رقــم
 ،1979 /43والــذي ينــص علــى المــوارد
الماليــة لمختلــف المســتويات دون
الوطنيــة بموجــب المــواد ()38-35
و( )54-51و(.)71-69

 .3القانــون رقــم 2006 /139
الــذي يفــرض قيــودا علــى
إدارة المحافظــات لألمــوال
والحســابات.

يتــم تصنيــف أقــل مــن  %10مــن المــوارد التــي تتلقاهــا اإلدارة المحليــة كإيــرادات محليــة مــن مصــادر خاصــة بهــا ،وهــو
مــا يــدل علــى أن اإلدارة المحليــة فــي مصــر لديهــا قــدرة محــدودة علــى توليــد مصادرهــا الماليــة .ويوجــد ثالثــة مصــادر
لإليــرادات المحليــة:
 .1المصادر المالية الداخلية ،والتي تشمل
الضرائب والرسوم المحلية واإليرادات
من الشركات التجارية والصناعية
المملوكة لإلدارة المحلية ،وغيرها.
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 .2المصادر المالية الخارجية  ،والتي
تشمل اإلعانات /التحويالت الحكومية
والقروض ،وغيرها.

 .3الحسابات الخاصة.

2

ملتقى السياسات العامة

األطر القانونية والسياسية

وفيمــا يتعلــق بالســياق السياســي ،كانــت «المركزيــة المفرطــة» هــي الســمة الرئيســية للنظام المالــي المصري
علــى مــدى عــدة عقــود ماضيــة .وقــد أدى الضغــط لتقليــل عجــز الموازنــة المصريــة وزيــادة اإليــرادات اإلضافيــة إلــى
تقلــص كبيــر فــي إيــرادات اإلدارة المحليــة (مــن المصــادر الضريبيــة وغيــر الضريبيــة) ،حيــث يتــم تحويــل اإليــرادات إمــا
إلــى الحكومــة المركزيــة أو يتــم تحصيلهــا مــن ِقبــل الهيئــات المركزيــة مــع اإلحجــام عــن تحويــل حصــة اإلدارة المحليــة
مــن اإليــرادات.
وقــد ناقــش مجلــس النــواب خــال العاميــن الماضييــن مشــروع قانــون البلديــات الجديــد الــذي يمنــح اإلدارة
المحليــة المزيــد مــن الســلطات الماليــة واإلداريــة بهــدف تحســين حوكمــة تحصيــل اإليــرادات .وعلــى الرغــم مــن أن
القانــون المقتــرح قانــون واعــد ،إال أن مشــروع القانــون يتــم تأجيلــه باســتمرار ،وهــو مــا يؤثــر علــى إجــراء انتخابــات
البلديــات.

تحليل خيارات /بدائل السياسات
إن الهــدف الرئيســي للسياســة هــو تنميــة إيــرادات الحكومــة المحليــة مــن خــال مجموعة مــن التدخالت والسياســات
التــي تركــز علــى زيــادة أو خلــق مصــادر جديدة لإليــرادات.

بديل السياسات ( :)1تعبئة اإليرادات المحلية من خالل الضرائب
يمكــن توســيع قاعــدة اإليــرادات مــن خــال نقــل الضرائــب المحليــة ذات الصلــة إلــى وحــدات اإلدارة المحليــة،
حيــث تقــوم الحكومــة المركزيــة فــي الوقــت الحالــي بتحصيــل العديــد مــن الضرائــب المحليــة التــي كان يتــم تحصيلهــا
ّ
المحليــة ال تتلقــى حصتهــا مــن الضرائــب المحليــة ألن الحكومــة
فيمــا ســبق مــن ِقبــل اإلدارة المحليــة .كمــا أن اإلدارة
المركزيــة تبقيهــا تحــت ســلطتها المنفــردة.
ُوصــى بتفعيــل التشــريعات ذات الصلــة حتــى تتمكــن اإلدارة المحليــة مــن تلقــي حصتهــا من الضرائــب المحلية
ي َ
وتحديــث القوانيــن لمعالجــة أي تناقضــات وتكويــن لجنــة لوضــع نظــام يضمــن تزويــد اإلدارة المحليــة بنصيبهــا مــن
الضرائــب المحليــة .وتشــمل مزايــا هــذه السياســة زيــادة إيــرادات اإلدارة المحليــة مــع الحفــاظ علــى رضــا المواطنيــن،
ومــع ذلــك قــد تواجــه السياســة تحديــات بســبب عــدم توفــر القبــول السياســي ونظــام شــامل لتحصيــل الضرائــب،
إلــى جانــب تعقــد عمليــة إصــاح التشــريعات.

بديل السياسات ( :)2تعبئة اإليرادات المحلية غير الضريبية
ال تســتغل اإلدارة المحليــة خيــارات اإليــرادات غيــر الضريبيــة بالقــدر الكافــي ،لــذا يُقتــرح أن يتــم تعبئــة اإليــرادات المحليــة
غيــر الضريبيــة مــن خــال السياســتين الفرعيتيــن التاليتين:
•تحســين االســتفادة وزيــادة
اإليــرادات الــواردة مــن مصــادر
اإليــرادات المحليــة غيــر الضريبية
واالســتفادة مــن مصــادر
محليــة جديــدة لإليــرادات.

•تطويــر المشــروعات اإلنتاجيــة
مــن خــال التخطيــط واإلدارة
الســليمة ومشــاركة أفضــل
الممارســات.

تتمثــل مزايــا هــذه السياســة فــي تنــوع ومرونــة أدوات اإليــرادات غيــر الضريبيــة وإمكانيــة مواجهــة التحديــات الهيكليــة
فــي تحصيــل اإليــرادات .ومــع ذلــك ُتعــد اإليــرادات غيــر الضريبيــة أكثــر تقلبــاً ،وال توجــد عمليــة منهجيــة إلدارة اإليــرادات
غيــر الضريبيــة وتحصيلهــا وتخصيصهــا.
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بديل السياسات ( :)3إصالح اإلطار التشريعي المنظم لإليرادات المحلية
يناقــش مجلــس النــواب تعديــل قانــون نظــام الحكــم المحلــي رقــم  43لســنة  1979إلفســاح المجــال لتشــكيل
المجالــس المحليــة التــي تتولــى الصياغــة الفعالــة للسياســات بمــا يضمــن تعظيــم االســتفادة مــن مــوارد وقــدرات
الوحــدات وتحســين اإلنفــاق الحكومــي والعمــل علــى تنميــة المــوارد وأولويــات اإلنفــاق للمحافظــات والوحــدات
المحليــة.
وتشــمل مزايــا هــذا التعديــل منــح اإلدارة المحليــة ســلطة تحديــد الموازنــة واإلنفــاق ،باإلضافــة إلــى تكويــن
أكبــر قــدر ممكــن مــن مصــادر اإليــرادات .إال أن تكييــف قانــون جديــد عمليــة تســتغرق وقتــا طويـ ًـا .ونظــرً ا ألن هــذا
القانــون يؤثــر علــى العديــد مــن أصحــاب المصلحــة ويتداخــل مــع العديــد مــن التقاطعــات ،يمكــن أن يظــل القانــون
ً
معلقــا إلــى أجــل غيــر مســمى.
المقتــرح

االستنتاجات والتوصيات
تــدرس ورقــة السياســات هــذه األســباب الجذريــة لضعــف تدفــق اإليــرادات المحليــة فــي مصــر .ويهــدف بديل
السياســات إلــى تحســين اإليــرادات المحليــة مــن أجــل تطويــر الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن .وبالتالــي تــم تقديــم
ثالثــة بدائــل للسياســات ،وتــم اختيــار بديــل السياســات ( )2بعنــوان «تعبئــة اإليــرادات المحليــة غيــر الضريبيــة» .وقــد
أحــرز هــذا البديــل أعلــى الدرجــات فــي مصفوفــة التقييــم واحتــل مرتبــة «مرتفعــة» وفقــا للمعاييــر الماليــة والسياســية
التــي اختارهــا الباحثــون كقاعــدة التخــاذ لقــرار.
تتنــاول السياســة المقترحــة أهميــة توســيع نطــاق الخدمــات التــي يمكــن أن تنفذهــا اإلدارة المحليــة ضمــن
اإلطــار التشــريعي الحالــي ،وبالتالــي زيــادة تحصيــل األمــوال ومصادرهــا .وعــاوة علــى ذلــك ،يجــب بــذل الجهــود
لتحســين عمليــة التحصيــل مــن خــال تعزيــز التحــول الرقمــي وزيــادة المدفوعــات اإللكترونيــة لتقليــل التســربات
وصفــا شـ ً
ً
وزيــادة كفــاءة التحصيــل .وقــد اقترحــت السياســة ً
ـامال وتفصيليً ــا لمصــادر اإليــرادات غيــر الضريبيــة.
أيضــا

نقدم التوصيات التالية من أجل تنفيذ بديل السياسات المقترح على النحو األمثل:
 1 .تشــكيل لجنــة مشــتركة بيــن وزارة الماليــة ووزارة التنميــة المحليــة بعضويــة جميــع الجهــات ذات الصلــة لوضــع
اســتراتيجية وطنيــة لزيــادة مصــادر اإليــرادات المحليــة ومتابعــة تنفيــذ تلك االســتراتيجية.
2 .إجراء مراجعة منهجية وشاملة لإلطار التشريعي الحالي لتطوير مصادر اإليرادات الحالية والمحتملة.
3 .تعزيــز بنــاء القــدرات للموظفيــن الحكومييــن لتشــجيع نهــج ريــادة األعمــال واالعتمــاد علــى اإليــرادات غيــر
التقليديــة مــع تقديــم الحوافــز لمبــادرات تعظيــم اإليــرادات.
4 .دمج آليات المساءلة في هياكل الحكم المحلي لمكافحة الفساد وسوء اإلدارة.
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