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االكتشاف الغازي في الجوف ما زال في مرحلة التقييم
أعلنت شركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج استكمال حفر البئر االستكشافية 
األولى في المنطقة الغربية في قطاع 18 الممتد من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف، 
بناًء على دراسات جيولوجية ومسوحات زلزالية ثالثية األبعاد قامت بها الشركة خالل 

السنوات الماضية. 
وقالت الشركة في بالغ صحفي إن نتائج مجسات البئر األولى أظهرت وجود عدة نطاقات 
هيدروكربونية في تكوين "الم" وتم اختبار أول نطاق، وأظهرت النتائج األولية اكتشاف 

غازي في هذا النطاق حيث أنتجت البئر حوالي 6 ماليين قدم مكعب من الغاز بمعدل 
يومي.

وأضافت: "مايزال التقييم في مراحله األول��ى وستواصل الشركة اختبار النطاقات 
الهيدروكربونية األخرى في البئر في األيام القادمة".

وأوضحت الشركة أنها تقوم بعمل استكشافي مكثف في قطاع 18 وتستهدف حفر 
ثالث آبار استكشافيه في نفس المنطقة الغربية ولديها خطط استكشافية أخرى.

كيف توزع الموارد في الدولة االتحادية؟!
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توزي��ع الم��وارد المالي��ة بين االقليم واحدة من المش��كالت التي يجب ان تحس��م بش��كل عادل  
وتجس��د حقيقة أن هناك ثروات سيادية لكل ابناء الوطن وليس ألبناء اإلقليم.. واالستفادة من 
ذلك من تجارب اآلخرين.. الخوف هو أن يصبح مواطن يمني من االغنياء بحكم س��كنه الجغرافي وآخرون 

فقراء الفتقار مناطقهم الجغرافية للثروات المعدنية.
طبعًا هناك اقليمان س��يكونان من اغنى االقاليم مقابل أربع��ة أقاليم يهددها الفقر والظيم.. الى اآلن 
المشكلة لم تحل.. ومع ذلك فقد طالب خبراء اقتصاديون بإنشاء مفّوضية مالية مستقلة تكون مهمتها 
اإلشراف على توزيع الموارد المالية في الدولة االتحادية الجديدة بعدالة واالعتماد على معايير الكثافة 

السكانية والمساحة والتضاريس والتفاوت في الدخل.

 كتب/ المحرر االقتصادي

اقتصاديون: يجب انشاء مفوضية مالية مستقلة لتوزيع الموارد
مؤتمر الحوار لم يحسم نسبة توزيع موارد الثروات
د.العودي: لإلقليم حق االحتفاظ ب�70% من الضرائب والزكاة و15% من الموارد السيادية
اإلدارة المحلية: يجب أن تحتفظ الحكومة بإدارة موارد النفط والغاز

مشّددين على منح نسبة للمناطق المنتجة للموارد 
تزيد على 10% من إجمالي اإليرادات المتحصلة من 

الموارد المستخرجة.
��دت لجنة تحديد األقاليم على صياغة معايير 

ّ
وأك

ومعادلة لتوزيع عائدات ال��م��وارد الطبيعية وغير 
الطبيعية بالتشاور مع األقاليم وال��والي��ات بطريقة 
شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب، لضمان التوزيع 
العادل لعائدات الثروة "النفط وال��غ��از" مع مراعاة 
ح��اج��ات ال��والي��ات واألق��ال��ي��م المنتجة بشكل خاص 
وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة االتحادية، 
وضمان حرية اإلتجار والنشاط االقتصادي بما يعزز 
التكامل بين األق��ال��ي��م، وتيسير حركة المواطنين 
والبضائع والسلع واألموال والخدمات بشكل مباشر أو 
غير مباشر وعدم فرض أي حواجز أو عوائق أو قيود 
جمركية أو ضريبية أو إدارية عند مرورها من إقليم 

آلخر.
وش��ّددت اللجنة على أن "لكل إقليم دور قيادي في 
تنميته االقتصادية وتضمن الدولة االتحادية ظروف 
معيشية متكافئة في جميع األقاليم عبر تعزيز قيم 

التعاون والتضامن بين األقاليم".
ولم يحسم مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أنهى 
أعماله أخيرًا نسبة توزيع العائد من الثروات الطبيعية 
ونسب إيرادات الضرائب والجمارك والزكاة وغيرها من 

موارد تحّصل بين المركز واإلقليم.
واقترح مؤتمر الحوار في رؤية أولية إما منح نسبة 
60% لإلقليم و40% للمركز، أو منح نسبة %75 
لإلقليم و25% للمركز، أو منح نسبة 70% لإلقليم 
و30% للمركز، أو منح نسبة 25% للمديريات 
و25% للمحافظة "ال���والي���ة" و25% لإلقليم، 

و25% للمركز.
قة ب� "تحديد نسبة تمّيز 

ّ
كما لم يحسم موادًا متعل

األقاليم الحاوية للثروات الطبيعية، والنص في الدستور 
على حق السلطات المحلية )األقاليم( في اإلش��راف 
وال��م��راق��ب��ة على عمل ال��ش��رك��ات العاملة ف��ي مجال 
استخراج الموارد الطبيعية في المناطق التي تخضع 
لسيادتها والمشاركة في عقد االتفاقيات الخاصة بذلك، 
وإص��دار قانون يعتبر اإلي��رادات الخدمية )الكهرباء 

والمياه واالتصاالت وغيرها( إي��رادات محلية 
)تتبع اإلقليم( ويحدد القانون توزيعها 

بين المقاطعات في اإلقليم".
15% لإلقليم
ال��ى ذل��ك دع��ا أستاذ 

ع��ل��م االج��ت��م��اع 
ب���ج���ام���ع���ة 

صنعاء ح��م��ود ص��ال��ح ال��ع��ودي إل��ى منح اإلق��ل��ي��م حق 
االحتفاظ بما ال يقل عن 70% من م��وارد اإلقليم 
الضريبية والزكوية الفردية وما ال يزيد على %15 
ر فيها 

ّ
من الموارد السيادية بالنسبة لألقاليم التي تتوف

مثل هذه الموارد "جمارك، موانئ، مطارات، نفط، غاز، 
معادن".

وق��ال العودي في دراس��ة بعنوان "أس��س وحيثيات 
تخطيط وإدارة دولة اليمن االتحادي في ضوء مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني" إن من أهم وأبرز مزايا النظام 
الفيدرالي بالنسبة لألقاليم والقاعدة العريضة من 

ال���ش���ع���ب أن�����ه س��ي��ح��ق��ق 
ال���ش���راك���ة 

الحقيقية في السلطة والثروة مع المركز، والذي يتجّسد 
من خالله جوهر الديمقراطية االقتصادية واالجتماعية 
والمواطنة المتساوية بأسمى معانيها وتطبيقاتها على 
أرض الواقع، ووضع الحد شبه النهائي لمفاسد المركزية 

البيروقراطية.
ورأى العودي أن القيام بمسئولية حماية واستثمار 
الموارد االقتصادية السيادية العامة من كل ما في باطن 
األرض والبر والبحر من نفط وغاز ومعادن ونحوها وما 
تدره المرافق القومية المشتركة من مصادر جمارك 
البر والبحر والمطارات والمشاريع االستراتيجية العامة، 
م��ن حيث حمايتها وحسن 
اس��ت��ث��م��اره��ا 

وإدارتها وإعادة توزيعها بين األقاليم بالتساوي حسب 
عدد السكان واالحتياجات الخاصة لكل إقليم عن طريق 
المشاريع التنموية االستراتيجية والمنتجة، فكل ذلك 
"هو من صميم اختصاص ومسئولية الدولة المركزية 
االتحادية والذي ال يمكن أن تضطلع به حكومة إقليمية 

محلية بمفردها".
وأشار إلى أنه من بين حقوق وصالحيات اإلقليم اعتماد 
مبدأ تشجيع وتأمين رأس المال الوطني الخاص في 
عملية االستثمار ومرتكز أساس للتنمية بالدرجة األولى 
ذين وتنسيق 

ّ
وتأمينه بوضع حد نهائي البتزاز المتنف

دوره مع بقية القطاعات "العام، المختلط، التعاوني"، 
واعتماد فلسفة ومبادئ العمل التعاوني األهلي كأساس 
أول للتنمية المحلية في تعبئة وتشغيل كامل اإلمكانات 
والجهود األهلية والمجتمعية لتحقيق التنمية الشاملة 
في اإلقليم واستعادة دور ومكانة العمل التعاوني 

االجتماعي واالقتصادي في حياة المجتمع.
ايرادات الحكومة االتحادية

وف��ي دراس���ة أعدتها وزارة اإلدارة المحلية حول 
تقسيم الموارد المالية فقد رأت ضرورة منح السلطات 
المحلية حق تحصيل ضريبة على الشركات العاملة في 
الصناعات االستخراجية بنسبة 2% من صافي األرباح 

لصالح المديريات التي تعمل بها هذه الشركات.
��دت ال��دراس��ة أن الحكومة االتحادية ينبغي أن 

ّ
وأك

تسيطر على كل المصادر اإلي��رادي��ة األكثر أهمية، 
كما تختص الحكومة بتحصيل ضرائب الدخل وضرائب 
الشركات وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة 
ورس��وم االستيراد والتصدير وجميع اإلي��رادات من 
ال��م��وارد الطبيعية والمساعدات الخارجية الدولية 
واإلقليمية والثنائية، فيما تختص الحكومات المحلية 
بتحصيل الضرائب العقارية وجميع الضرائب غير 
ال��م��ب��اش��رة غير تلك ال��ت��ي تقع ف��ي ن��ط��اق السلطة 

االتحادية.
ووفقًا للدراسة فإن جميع الرسوم المفروضة على 
الخدمات المختلفة تقع ضمن اختصاص السلطات 
المحلية إيرادًا ومصرفًا، وجميع المناطق الفيدرالية 
وال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي ال ت��دخ��ل ضمن األق��ال��ي��م ومناطق 
االمتيازات الخاصة تكون الحكومة االتحادية هي التي 
تملك السلطة الحصرية عليها في تحصيل الضرائب 
 إلى احتفاظ 

ً
والرسوم دون استثناء. مشيرة

الحكومة بملكية وحق إدارة الموارد 
ل��غ��از  لنفط وا الطبيعية كا

والمعادن.

موظفو االتصاالت يعتصمون أمام البرلمان رفضًا لخصخصة المؤسسة
كتب/نبيل عبدالرب

اعتصم االحد المئات من موظفي مؤسسة 
االتصاالت أمام مقر مجلس النواب احتجاجًا 
على توجهات حكومية ببيع المؤسسة 

للقطاع الخاص "خصخصة".
والتقى مندوبون عن الموظفين بمقرر 
لجنة النقل واالتصاالت في البرلمان النائب 
إس��م��اع��ي��ل ال��س��م��اوي ون��اق��ش��وا شكوى 
الموظفين المتضمنة رفضهم خصخصة 

ال��م��ؤس��س��ة ال��ت��ي ق���ال���وا أن��ه��ا م���ن أن��ج��ح 
المؤسسات الحكومية.

وق���ال ال��س��م��اوي إن اللجنة البرلمانية 
س��ت��ج��ت��م��ع ل��م��ن��اق��ش��ة ش��ك��وى م��وظ��ف��ي 
االتصاالت وإحاطة البرلمان برأيها خالل 
فترة انعقاده التي تبدأ مطلع األسبوع 

المقبل.
ويأتي اعتصام موظفي االتصاالت أمام 
البرلمان ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية 
أقاموها في مقر مؤسستهم األيام الماضية.

وسبق أن ح��ذر وزي��ر االت��ص��االت أحمد 
عبيد بن دغر من آثار خصخصة االتصاالت 
بما في ذلك تسريح موظفين من المؤسسة 
التي ترفد خزانة الدولة بعشرات المليارات 

سنويًا.
وت��زاي��دت تخوفات خصخصة مؤسسة 
االتصاالت عقب قبول اليمن في منظمة 
التجارة العالمية التي تشترط اتفاقياتها 
على الدول األعضاء رفع الدولة يدها عن 

امتالك مؤسسات اقتصادية.


