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موزانات الحكومة الصومالية   
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مقدمة 

انطالقا من رؤية  الصومال لعام ۲۰۱٦ تبذل احلكومة جهودا كبيرة لتطوير العمل احلكومي وال سيما عمل القطاعات املالية  للنهوض بواجباتها 

جتاه الوطن واملواطنني ولدفع عجلة االقتصاد في البالد بعد أكثر من ۲٥ عاما من احلرب األهلية التي مزقت الصومال ودمرت جميع مقدرات 

الدولة واملؤسسات واألفراد .   

لقد باتت اليوم املؤسسات احلكومية في مقديشو رغم ما يعيق عملها من ضعف اإلمكانيات وقلة اخلبرة تستقبل على مدار أيام العمل أعدادا 

كبيرة من املواطنني الراغبني في احلصول على اخلدمات الضرورية حلياتهم اليومية، مثل استصدار األوراق الثبوتية والبطاقات الشخصية 

وجواز السفر باإلضافة الي اخلدمات احلكومية األخرى التي لم تكن تتوفر في الصومال قبل سنوات بهذا الشكل املؤسساتي بعيدا عن هيمنة 

سالح املليشيات وتأثيرات العشائر املسلحة. 

ألول مرة منذ ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثة عقود وصل عدد العاملني في السلك احلكومي الي أكثر من 4000 موظف يعملون في مختلف قطاعات الدولة 

والدوائر احلكومية في مقديشو واالقاليم األخرى وأكثر من 15 الف جندي يعملون في مؤسستى الدفاع واألمن باإلضافة الي اعضاء 

البرملان البالغ عددهم 275 عضوا.   

ويكلف هؤالء املوظفون خزينة الدولة مبالغ مالية تقدر بـأكثر من100 مليون دوالر سنويا، حيث يتقاضى املوظف احلكومي راتبا شهريا 

يتراوح ما بني 300- 8000 دوالر، في حني يتراوح الراتب الشهري للجندي الذي يعمل في مؤسستى الدفاع واألمن 100- 

500 دوالر.  

أما الراتب البرملاني  يترواح ما بني3000- 8000 دوالر شهريا.  

ال يقتصر اإلنفاق احلكومي العام على هؤالء العاملني في تلك القطاعات وامنا تنفق احلكومة أيضا على اعمال أخرى تقتضيها الظروف الراهنة 

في البالد وتراها القيادات العليا للدولة بانها ضرورة املرحلة إلستعادة هيبة الدولة واعادة األمن واالستقرار الي البالد. 

 وتشمل تلك األعمال التي تكلف خزينة الدولة مــــــــــــــــــــــاليني الدوالرات سنويا تنظيم احلوارات الوطنية ومؤمترات املصاحلة وسفريات املسؤولني الي 

داخل البالد وخارجه، باالضافة الي العمليات اخلاصة ملواجهة األحداث الطارئة، حيث عقد فقط خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل العامني املاضني 

2014-2013 عشرات من مؤمترات املصاحلة  واحلوارات الوطنية التي استمرت بعضها أكثر من أسبوع .
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لكن في املقابل تواجه احلكومة الصومالية حتديات كبيرة في تأمني تلك التكاليف في ظل محدودية مصادر الدخل التي تعتمد عليها في 

موازناتها العامة وضعف الدعم اخلارجي الذي ال يرتقي الي املستوى التي متطح به احلكومة. ال تزال الدول املانحة تتحفظ عن دعم 

احلكومة الصومالية بشكل مباشر على خلفية مزاعم الفساد واختالس األموال التي طالت مسؤولني كبار في احلكومة ويكاد دورها 

منحصر في املساعدات االنسانية ودعم القوات األفريقية حلفظ السالم في الصومال.  

ومنذ تشيكل النظام احلالي عام 2012، بحسب تقرير للوزارة املالية، لم تصل الي خزينة احلكومة االحتادية معونات مالية مباشرة من 

الدول املانحة باستثناء هبات محدودة من النرويج والصني وقطر وجامعة الدول العربية باإلضافة الي تركيا التي تكفلت بدفع رواتب القوات 

املسلحة ملدة 7 أشهر. 

وبالتالي ركز العمل احلكومي خــــــــــــــالل العامني املاضني على حتسني إدارة مواردها البسيطة- ضرائب املواني وضرائب البرية التي تنحصر في 

منطقة مقديشو- وتطوير قدراتها االنتاجية باإلضافة الي اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح مؤسساتها املالية واعادة هيكلتها مبا يتوافق مع متطلبات الدول املانحة 

التي وعدت في أكثر من مؤمتر دولي بدعم الصومال اقتصاديا علها تغير موقفها جتاه املؤسسات املالية الصومالية. 

ليس محدودية املوارد وغياب أو ضعف الدعم اخلارجي للحكومة فحسب ما يشكل العقبة الرئيسية أمام تخفيف العجز املالي وزيادة 

ايرادات الدولة وامنا هناك أيضا عوامل أخرى أكثر أهمية تكبل يد احلكومة وتستنزف مقدراتها وحتول دون حتقيق اجنازات سريعة ترقى 

الي مستوى طموحات الشعب الصومالي وتتوافق مع رؤية الدول الداعمة للصومال. 

 وتتمثل تلك العوامل اخلـــــــــالفات املتكررة بني قيادات املؤسسات العليا للدولة وغياب الرؤية احلقيقة للتنمية االقتصادية وسياسات شاملة جتاه 

اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح وتطوير دعائم االقتصاد الوطني باالضافة الي ضعف أداء العاملني في  قطاعات اخملتلفة للدولة وغياب التشريعات والقوانني 

املشجعة لالستثمار سواء احمللي أو اخلارجي. 

وعلى خلفية االهتمامات املتزايدة على الوضع في الصومال واجلهود الدولية والسيما الدول العربية لدعم احلكومة االحتادية، يستعرض مركز 

مقديشو للبحوث والدرسات في هذه الورقة ما يلي: 

١- ظنرة اعةم عن  إريادات احلوكةم االحتادةي   
٢- ماجحم اعدئت املطار واملنياء وارضلابئ الربةي؟ 

٣-  ماجحم املعوانت ادلويلة  اليت حتصل عيلها دلمع ومازاانهتا؟ 
٤- .جحم افنلقات اجلارةي لحلوكةم و  مصخصات طقاع األمن وادلافع والطقااعت اخلدمايتة 

 ٥- روابت واوجر  ومظيف الطقاع اعلام  واضعاء الربملان ويقادات اعليلا لدلوةل.  
٦-  اخلالصة: تتحدث عن اتلحدايت واملعواقت اليت قتف أمام اصالح الطقاع املايل ومنتية ونتوعي صمادر ادللخ لحلوكةم االحتادةي. 
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!
 ؤاللخؤجؤا ؤحتغمفمئ  

!
اعتمادا على رؤية عام ۲۰۱٦ التي وضعتها احلكومة االحتادية عام 2012 لتطوير القطاع االقتصادي وتنشيط وتوسيع موارد الدولة 

مع التركيز على تعزيز سبل العيش الكرمي وخلق فرص العمل، والتنمية املستدامة، بدأت الوزارة املالية مطلع عام 2013 اتخاذ 

اجراءات وصفت بأنها مرحلية الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح وهيكلة املؤسسات املالية بغية تعزيز اإلدارة املالية العامة لتمكني قطاعات احلكومة اخملتلفة في 

حتسني إدارتها للموارد املالية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.  

نتجة لتلك اجلهود- بحسب تقرير لوزارة املالية عام ۲۰۱٤- متكنت احلكومة رغم قلة اإلمكانيات والظروف األمنية واالقتصادية من 

حتقيق اجنازات مهمة سامهت في تطوير ورفع  الكفاءة اإلنتاجية  للقطاعات املالية للدولة.  
 مفك ۴مم *۴خد  ۵فع ؤالنؤدؤا : 

بالرغم من تلك اجلهود التي تبذلها احلكومة للنهوض باالقتصاد واصــــــــــــــــــــــــــــــــالح املؤسسات املالية اال ان اإليرادات  العامة للدولة ال تزال محدودة 

وقاصرة على ثالثة مصادر : 

.- ؤخ۵ظؤض  قثنئ ؤلخؤجؤا ؤغألمغئ تژف سؤق ١.-/ ۴كثنئ ٦/" مخطض فثؤسألا ؤجتؤخجمئ ۴ثنئ ١٠" 
!/- ؤقٍّؤ< فٍّخمض ئكأل م_ ؤغهقملغ ؤجتؤز «ssf» غألسق ؤغـمفؤف 

!٠- ؤقٍّؤ< قصؤق ؤغغهخمقه فهشمخ }خؤظنئ تخعؤا بثؤ۴ؤا فيثثؤا ؤغمحكمئ ؤ}كصقؤا ؤحتغمفمئ 
!١-  ۵شنمظ قصؤق ؤالجؤخلئ  ؤغضؤفئ «pfm» الئژت ؤغكصؤق ؤ}ؤغه ّ ؤغنژج  

٢- مآلض تشئ جؤففئ  القضؤر ؤڑظهـؤج ؤغمحكه  تژف ؤغضؤفمم ؤغعؤجفمم 
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أوال: ضرائب املوانئ  

تعتبر املواني اجلوية والبحرية من أهم مصادر الدخل للدولة، واملنطقة الرئيسية التي حتصل منها احلكومة معظم ايراداتها بالرغم ما يعاني قطاع 

اجلمارك من املشاكل أبرزها، ضعف اإلمكانيات وقلة خبرة العاملني فيها باالضافة الي صعوبة اقناع التجار -بعد أكثر من 24 عاما من 

عدم النظام والقانون- بدفع الضرائب التي حتددها الدولة وبالشكل املطلوب.  

لقد وضعت وزارة املالية خــــــــــــالل العامني املاضني كل ثقلها على حتسني النظام املالي وتنمية قدرات وكفاءات العاملني فيه، وقامت بإنشاء نظام 

ضريبي جديد يتطابق مع املعايير الدولية ويعمل بحسب »القيمة املضافة« رغم يشكل املشهد السياسي املضطرب في الصومال من عقبات 

على وضع سياسة ضريبة موحدة على مستوى البالد . 

لقد بذلت احلكومة أيضا جهدا كبيرا في استئناف ضرائب البرية بعد عقود من االنقطاع نتيجة احلرب في مسعى لتنويع مصادر الدخل 

للدولة، وأنشأت وحدة خاصة لضرائب البرية تابعة للوزارة املالية والتي بدأت عام 2013 بجمع الضرائب من بعض األسواق احمللية في 

مقديشو-كخطوة جتريبية- واالتفاق مع رجال األعمال على دفع ضرائب البيع  قبل ان تغادر البضائع من امليناء أو املطار.  

هذه اخلطوات وغيرها من اإلجراءات التي قامت بها الوزراة أدت الي زيادة الدخل احلكومي خـــــــــــــــــــــــــــالل عام 2013 بنسنة 86٪ مقارنة 

باألعوام املاضية. 

۱- ميناء مقديشو: 

يعود انشاء ميناء مقديشو الذي يقع على ممر بحري استراتيجي في احمليط الهندي يربط بني قارتي آسيا وافريقيا  الي عام ۱۹٦٤. وافتتح 

رسميا عام ۱۹۷۷. وكلف مشروع بناء امليناء بقيمة اجمالية تقدر بـــــــ12.500.000 مليون دوالر لكن مت توسعة امليناء الحقا 

مببالغ مالية اخرى. 

ويعمل ميناء مقديشو مبوجب قوانيني، رقم ۳ ) عام ۱۹٦۰( ورقم ۷۰ )عام ۱۹۷۰( وقانون رقم واحد) عام۱۹۷۱( وقانون رقم ٦۳ 

الصادرة عام )۱۹٦۳(. وهذه القوانني مت نشرها في اجلريدة الرسمية للدولة.  

توقفت اعمال امليناء نهائيا بعد سقوط احلكومة املركزية، عام 1991، ثم أعيد افتتاحها إبان عمل القوات الدولية حلفظ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم عام 

1992 ، ثم أغلق مجددا في عام 1995، عقب خروج القوات الدولية  حلفظ الســـــــــــــــــــالم من البالد، ثم أعادت احملاكم اإلســـــــــــــــــــالمية 

التي سيطرت على جنوب الصومال في عام 2006 افتتاحه مجددا. 
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عائدات امليناء 

في الفترة ما بني عام 2012-2014 شهد امليناء منوا كبيرا في العائدات اإلجمالية واألرباح الصافية وذلك نظرا للتحسن 

النسبي لألوضاع األمنية في البالد وعودة النشاط التجاري للميناء من جديد. 

ويدار ميناء مقديشو حاليا من قبل شركة البيراق التركية التي قامت بتزويده مبعدات وأجهزة متطورة بهدف حتسني وتطوير أدائه ليحتل 

مكانته كوجهة نقل تضاهي املستويات العاملية في خدماته ومرافقته.  

وتشمل تلك املعدات واألجهزة التي تعد األولى من نوعها منذ أكثر من ۲۲ عاما، رافعات ذات كفاءة عالية لرفع احلاويات الكبيرة من 

السفينة إلى الرصيف، ومعدات أخرى تستخدم في احملافظة على نظافة امليناء واألرصفة، وإزالة أي مخلفات تسببها السفن. 

 ويندرج هذا التطور في إطار خطة شاملة لتحديث منظومة األنشطة املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحية للميناء وخاصة في مجال مناولة حاويات بضائع 

الواردات االستهالكية والتصدير اخلارجي. 

وتنص االتفاقية التي ابرمتها شركة البيراق التركية مع احلكومة الصومالية بإدارة امليناء على ان تأخذ ٥٥٪ من عائداتها.  

في عام 2012 بلغت إيرادات امليناء الي 26,8 مليون دوالر. وفي عام 2013 ارتفع دخل امليناء بنسبة ٪86  

ووصلت االيرادات الي 49.9. 

انطالقا من أهمية ميناء مقديشو التي تعد املصدر األول للدخل القومي، سعت احلكومة جاهدة في تطوير أداء هذا القطاع احليوي 

ورفع كفاءة العاملني فيها وجنحت في حتقيق منو كبير لعائدات الضرائب التي حتصل عليها احلكومة من امليناء.  

واذا انظرنا في اجلدل أدناه سجل امليناء خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل عام 2013 زيادة  اعلى مما كانت تتوقعه احلكومة. كان من املتوقع ان تكون 

عائدات امليناء واملطار في هذا العام حوالي 33.4 مليون دوالر لكن عائدات امليناء وحدها كانت 49.9 مليون دوالر، 

وذلك بنمو قدره50٪. وكانت الشهور ابريل، ومايو واغسطس وأكتوبر ديسمبر من أكثر الشهور التي شهد امليناء زيادة كبيرة في 

الدخل. 



معدالت النمو التي شهدتها عائدات ميناء مقديشو خالل عامي2013-2012 

!

2013 ؤغظخ_ ؤغكثنئ ؤ}مملئ 2012 ؤغٍّلخ

29%! 711,120.00 3,163,994.00 2,452,874.00  لكؤلخ

29% 525,689.00 2,366,870.00 1,841,181.00  طنخؤلخ

56%! 1,197,620.00 3,350,503.00 2,152,883.00  فؤخذ

124%! 2,737,307.00 4,939,062.00 2,201,755.00  *۴خلغ

 61%! 1,898,678.00 4,997,170.00 3,098,492.00  فؤلم

192% 2,465,733.00 3,749,960.00 1,284,227.00 لمقمم

223%! 3,097,883.00 4,489,482.00 1,391,599.00 لمغمم

170%! 3,137,212.00 4,983,893.00 1,846,681.00 *مشثشذ

146%! 2,332,810.00 3,934,678.00 1,601,868.00  ثنهقنخ

91% 2,466,933.00 5,173,798.00 2,706,865.00  ؤعهم۴خ

5% 171,554.00 3,378,946.00 3,207,392.00  قمطقنخ

79% 2,374,194.00 5,387,449.00 3,013,255.00  جلثقنخ

86% 23,116,734.00 49,917,818.00 26,801,084.00  ؤغضألج ؤڑجقؤغه

!7

فمدؤقمئ سؤق /.-/ فمدؤقمئ سؤق ٠.-/  ؤغظخم_
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2- مطار مقديشو  

انتهت قبل أيام املرحلة األولى إلعادة بناء وتوسعة مطار آدم عدي الدولي مبقديشو الذي يفترض أن يصبح من أكبر 

املطارات في منطقة القرن األفريقي بعد انتهاء جميع مراحل مشروع البناء. 

واستهدفت املرحلة األولى من املشروع الي توسيع القدرة االستيعابية للمطار ليتمكن من استقبال الطيران العاملية، حيث 

مت بناء محطة جديدة  للمطار تسع الستقبال أكثر من 5  آالف شخص في اليوم والواحد وقادرة على استيعاب إقــــــــــــــــــــــــــــــالع 

وهبوط 6 طائرات في آن واحد . 

تعمل شركة فافوري التركية التي تنفذ املشروع على تطوير املطار وفقاً ألرقى املقاييس العاملية وضمان أن يكون قادراً 

على تقدمي خدمات ذات مستوى عاملي تلبي الطموحات اإلقتصادية للصومال.  

وخــــــــــــــــــــــــــــــــالل السنوات القليلة املقبلة، يتوقع أن يكون املطار كمطار رئيسي لتنقالت املسافرين من شتى اصقاع العالم وكنقطة 

عبور لرحالتهم احمللية والدولية.  

عائدات املطار 

وبعد ان شهد النظام الضريبي في املطار عام 2013 اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحات واعادة هيكلة السياسات املالية لوحداته اخملتلفة 

حتسن دخل املطار وحقق معدالت منو مرتفعة خالل هذا العام مقارنة بعام 2012. وذلك بحسب الوزارة املالية. 

في اجلدول أدناه يوضح الفرق الكبير بني عائدات املطار في عام  2012 وعام 2013 وان عائدات املطار 

وصلت في عام 2013 حوالي 10  مليون دوالر.وهذا رقم قياسي لم تشهده عائدات املطار منذ اكثر من 

عشرين عاما .  

وهذا االجناز لم يكن ليتحقق لوال اجلهد الكبير الذي بذلته الوزارة املالية في اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح النظام املالي للدولة، لكن الطريق 

طويل والتحديات كثيرة.



معدالت النمو التي شهدها املطار خالل عام ۲۰۱۳ 

!
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ؤغكثنئ ؤ}مملئ ؤغظخم_ 2013 2012  ؤغٍّلخ

120% 224,315.00 411,819.00 187,504.00  لكؤلخ

511% 335,948.00 401,732.00 65,784.00 طنخؤلخ

240% 527,585.00 747,142.00 219,557.00  فؤخذ

-33% (87,088.00) 173,786.00 260,874.00  ؤ۴خلغ

200% 521,808.00 783,066.00 261,258.00  فؤلم

579% 957,405.00 1,122,744.00 165,339.00 لمقمم

205% 690,422.00 1,027,809.00 337,387.00  لمغمم

347% 620,827.00 799,623.00 178,796.00  ؤشثشذ

636% 809,652.00 936,955.00 127,303.00  ثنهقنخ

321% 673,747.00 883,864.00 210,117.00   *عهم۴خ

184% 497,846.00 768,949.00 271,103.00  قمطقنخ

167% 483,139.00 772,651.00 289,512.00  جلثقنخ

243% 6,255,606.00 8,832,153.00 2,576,546.00  ؤغضألج ؤڑجقؤغه

فمدؤقمئ سؤق /.-/ فمدؤقمئ سؤق ٠.-/ ؤغظخم_
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ثانيا:الضريبة البرية  

لقد سعت احلكومة في استئناف الضرائب البرية بعد عقود من االنقطاع نتيجة احلرب األهلية في محاولة لتنويع مصادر الدخل للدولة، 

فأنشأت وحدة لضرائب البرية تابعة للوزارة املالية والتي بدأت مؤخرا بجمع الضرائب من األسواق احمللية في بعض مناطق العاصمة 

مقديشو ومحيطها- كخطوة جتريبية- واالتفاق مع رجال األعمال على دفع ضرائب البيع قبل ان تغادر البضائع من امليناء أو املطار.  

تلك اخلطوات وغيرها من اإلجراءات التي قامت بها الوزراة ادت الي زيادة الدخل احلكومي خـــــــــــــالل عام 2013بنسنة 86٪ مقارنة 

باألعوام املاضية. 

إن قطاع الضريبة البرية تواجه مشكالت كبيرة ورثها عن أكثر من 24 عاما لم يتم خـــاللها جمع الضرائب بصورة  قانونية. وهذا أثر سلبا 

على اإلجراءات التي تتخذها الوزارة املالية الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح هذا القطاع، حيث لم يتم حتقيق اجنازات كبيرة خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل األعوام 2013، 

   . 2015 ،2014

وان من بني أبرز تلك املشكالت، غياب القوانيني، وضعف اخلبرة والكوادر املدربة في هذا اجملال الي جانب الظروف األمنية والسياسية 

التي ال تسمح احيانا الي  جمع الضرائب البرية كما ينبغي. 

وبالرغم من ذلك، وفقا لتقرير وزارة املالية لم تتقاعس احلكومة في اداء واجباتها جتاه احياء هذا القطاع املهم وقامت باتخاذ خطوات 

ملموسة في هذا االجتاه، حيث بدأت بفرض ضرائب املواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت واخلدمات التعليمة ورخص قيادة السيارات وضرائب العمال وغيرها 

وفق نظام جديد وضعتها وزارة املالية . 

ونتيجة لتلك اخلطوة متكنت وزارة املالية -على سبيل امليثال -خـــــــــــــــــــــــــالل عام 2013 من جمع مبلغ 9.1 مليون دوالر واجلزء األكبر 

من هذا املبلغ اي 2.6 مليون دوالر مت جمعها من قطاع اجلوازات بينما مت جمع 1.6 من قطاع االتصاالت و1.5 من تسجيالت 

الشركات 0.6 من ضرائب موظفي الدولة و0.8 من ضريبة  املراقبة اجلوية .  

في هذا االطار البد من االشارة الي وجود خلل في نظام جمع هذه الضرائب وحتويليها الي اخلزانة الدولة حيث يجمع املوظفون في مرافق 

الدولة اخملتلفة باسم احلكومة لكن ال تتم حتويل عائدات هذه الضرائب بشكل دقيق الي خزانة الدولة، ما أثر سلبا على حجم موازنة 

الدولة واعاق جهود وزارة املالية في رفع ادء القطاع املالي و تطوير موارد الدولة. 

!
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سؤيألؤا ؤغگخلنئ ؤغنخلئ غضؤق 2013

  ؤغعمقئ ۴ؤ}فممك ؤغعشؤض

2.60$ ظشؤض ؤجنمؤدؤا

ظشؤض ؤڑ۵ـؤڑا $1.60

1.50$ ظشؤض ۵ثئمغ ؤغٍّخعؤا

آلخلنئ فمخظه ؤغألمغئ $0.60

0.80$ آلخلنئ ؤ}خؤظنئ ؤجنملئ

11%

8%

21%

23%

37%

 ظشؤض ؤجنمؤدؤا
ظشؤض ؤڑ۵ـؤڑا
 ظشؤض ۵ثئمغ ؤغٍّخعؤا
آلخلنئ فمخظه ؤغألمغئ
 آلخلنئ ؤ}خؤظنئ ؤجنملئ
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ثالثا: املعونات الدولية  

لقد أعدت احلكومة الصومالية خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل عام 2013 خطة إلنعاش االقتصاد الصومالي لعام 2014-2015 واملعروفة 

اختصارا  بــــ)ERP(  والتي توضح احتياجات احلكومة للنهوض باقتصاد البالد وقدمت الوزارة املالية هذه اخلطة ملؤمتر املانحني 

في بروكسل عام 2013. 

وبناء على تلك اخلطة وعد املانحون للصومال بـ2.5 مليار دوالر لدعم البالد اقتصاديا وسياسيا وتنفيذ مشرعات تنموية مختلفة 

للنهوض باالقتصاد وخلق فرص عمل للمجتمع الصومالي. 

 Special Financing Facility(ومن بني التعهدات املالية أيضا ما بات يعرف بصندوق التمويل اخلاص 

SFF( التي انشأتها النرويج ليكون مرفقا خاصا جلمع املساعدات الدولية لدعم موازنة احلكومة الصومالية.  

ودفع هذا الصندوق عام 2013 للحكومة 30 مليون دوالر والتي مت تقسيمها الي 17 مليون دوالر مت تخصيصها للرواتب 

موظفي الدولة و10 مليون دوالر ملشاريع امنائية. 

واجلدير باإلشارة الي ان احلكومة التركية اعلنت دعم قطاع األمني للصومال ووعدت بدفع 4.5 مليون دوالر شهريا ملدة 7أشهر 

اي 31.5 مليون إلعادة بناء املؤسسات األمنية للدولة وصرف رواتب ومؤن القوات املسلحة. 

 كما تعهدت احلكومة القطرية بدعم موازنة الصومال، بحيث منحت مبلغ 18 مليون دوالر ودخلت 6.7 مليون دوالر في 

موازنة عام 2013 فيما دخل الباقي ضمن ميزانية عام 2014.  

 وكذلك حصلت احلكومة الصومال على مليون دوالر من الصني لكن لم يصل وفق تقرير لوزارة املالية الي خزانة الدولة اال 0.5 

من هذا املبلغ. ومليون دوالر من اجلامعة الدول العربية سلمها السيد الدكتور نبيل العربي لرئيس اجلمهورية حسن شيخ محمود نهاية 

عام 2014.



!
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ؤ}ضمقؤا ؤغألمغمئ 2013- 2014

ؤغضؤق ؤ}نفط ؤغألمف

2013  -٠ ففممك
جمڑخ

ؤغكخملة

2013  ٤ت٣ ففممك
جمڑخ

ظشخ

2014 ففممك جمڑخ  جؤفضئ ؤغألمف ؤغضخ۴مئ

2014  ففممك 31.5
جمڑخ

 ۵خعمؤ

2014 ففممك جمڑخ ؤغـمم

1%

45%

1% 10%

43%

ؤغكخملة
 ظشخ
 جؤفضئ ؤغألمف ؤغضخ۴مئ
۵خعمؤ
 ؤغـمم
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!ؤالقظؤ_ ؤحتغمفه 

ال يشمل مصروفات ميزانية احلكومة جميع القطاعات وهو يقتصر على قطاعات معينة توليها احلكومة اولوية قصوى  كالقطاع األمني 

الذي يحظى النصيب األسد من مخصصات امليزانية، ومبرر احلكومة أنها غير قادرة على تنفيذ كافة التزاماتها جتاه الوطن نتيجه 

الظروف السياسية واملالية التي مير بها  البالد. 

ومن بني القطاعات التي تصرف عليها احلكومة ما يلي: 
ؤغلممؤا ؤالجؤخلئ •
ظشؤض ؤ٬فك مؤغألطؤض •
ظشؤض ؤجتألفؤا ؤ}ؤغمئ  •
ظشؤض ؤجتألفؤا ؤالجهقؤسمئ •
فـؤخلے ؤتخن  •

أوال:  الهيئات اإلدارية للدولة 

تتألف هذه الهيئات عدة مكاتب حكومية من بينها، مكتب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء ومكتب رئيس البرملان واعضاء البرملان 

وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية والسفارات والوزارة املالية. وتبلغ امليزانية اخملصصة لتلك الهيئات في عام 2015 حوالي 

103. مليون دوالر وحتظى وحدة االقاليم التابعة للوزارة الداخلية عادة اعلى نسبة من تلك امليزانية حيث بلغ امليزانية اخملصصة 

لها لعام 2013 حوالي 14 مليون دوالر وتلتها امليزانية اخملصصة إلعضاء البرملان والتي بلغت 13.0 مليون دوالر. 

بالرغم ذلك انفقت احلكومة على وحدة االقاليم التابعة للوزارة الداخلية وأعضاء اللبرملان خــــــالل عام 2013 أمواال اضافية  تبلغ 

10 مليون دوالر و13 مليون دوالر على  التوالي، بحسب تقرير وزارة املالية لعام 2013.  

وفي اجلدول أدناه يوضح ان مصاريف الهيئات اإلدارية خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل عام 2013 اعلي بكثير مما خصص لها في ميزانية هذا العام، 

حيث حصص لها حوالي  55.9 مليون دوالر بينما انفقت 59.8 مليون دوالر. 

ثانيا: مؤسسة األمن والدفاع  

 اعطت احلكومة خــــــــــــــــــــــالل عام 2013 اهتماما كبيرا في اعادة بناء مؤسسات األمن والدفاع واملؤسسات االخرى املساعدة لهذا 

القطاع كمؤسسة القضاء حيث ووضعت استراتيجية شاملة الجناز هذا املهام الضروري لدفع عجلة االقتصاد في البالد انطالقا من 

رؤيتها حول اعادة االمن االستقرار وكخطوة أولية لتنفيذ اخلطط االصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحية واملشاريع التنموية. ورصدت احلكومة لقطاع األمن 

والدفاع حوالي 68.1 مليون دوالر من ميزانية عام 2013 أي حوالي45.5 مليون. ورواتب القوات املسلحة حازت 

نصيب األسد من تلك امليزانية. وفي هذا العام 2015 بلغت ميزانية قطاع األمن 83.30 مليون دوالر. 
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ثالثا: مؤسسات اخلدمات املالية   

في بداية عام 2013 مت ادماج املؤسسات اخلداماتية في قطاع واحد سمي بقطاع الثروة الذي يشمل وزارات املياه والثروة املعدينة، 

والصيد البحري،  وامليناء، والطاقة، والثروة احليوانية. ويضم قطاع الثروة أيضا وزارات  اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم، والبريد واالتصاالت واالشغال العام 

واملواصالت وغيرها.  

وخصصت احلكومة من ميزانيتها لعام  2013 لهذ القطاع 6.7 مليون دوالر. ارتفعت تلك امليزانية في عام 2014 وبلغت 

12.6 مليون دوالر. ولكنها انخفضت في عام 2015 حيث بلغت حوالي 7 

 مليون دوالر. وميزانية هذه الهيئات سأوضحها في جدول في الصفحات األخيرة من هذه الورقة. 

 رابعا: هيئات اخلدمات االجتماعية  

يضم هذا القطاع وزارات الصحة، والتعليم، والعمل، واملرأة، ووزارات أخرى، ومت التخصيص لهذه القطاع في ميزانية عام 2013 مبلغ  

9.6 مليون وكانت على جزئني األول 7.2 مليون دوالر للمشاريع التنموية و مبلغ 2.4 مليون للمصاريف اإلدارية . لكن لم يتم 

االستحدام من تلك األموال اال 2.3 مليون للمصاريف اإلدارية. 

 أما اجلزء األخر »7.2 مليون«  الذي حصص للمشاريع التنموية  لم تتسلم احلكومة، ألنه كان من املقرر ان تدفع احلكومة األسبانية هذا 

املبلغ وفق شروط متفقة عليها لكن احلكومة لم تستطع الوفاء بتلك الشروط وبالتالي لم يتم احلصول على هذا املبلغ. 

 وفي عام 2015 رصدت احلكومة لقطاع اخلدمات اإلجتماعية ميزانية تقدر بـحوالي 14 مليون دوالر. 

خامسا: املصروفات األخرى 

يخصص ميزانية االحتياطي التكميلي لـــــــــــــــــــــــــألمور املستعجلة مثل: الكوارث الطبيعة والعمليات التي ال ميكن قياس تكلفتها عند وضع امليزانية. 

في عام 2013 مت انفقها في عمليات املصاحلة في االقاليم التي شهدت صراعات بني العشائر.  

 وكذلك مت انفاقها في عمليات أمنية التي لم تكن في األصل ضمن ميزانية اخملصصة لألمن.  

 وامليزانية اخملصصة لــــــــــــــــــــالحتياطي التكميلي لعام 2013 بلغت 3.6 مليون دوالر ولكن حقيقة االنفاق كان 3.5 مليون دوالر لذلك 

جند انه مت انفاق جميع امليزانية اخملصصة لالحتياطي التكميلي. 
!!



                               موازنة عام 2013 
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!
!
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فمدؤقمئ سؤق ٠.-/

ؤغعشؤسؤا ؤ}مدؤقمئ

59,841,011.00$ ظشؤض ؤغمدؤخؤا ؤالجؤخلئ

45,535,600.00$  ظشؤض ؤ٬فك مؤغألطؤض

6,284,694.00$ ظشؤض ؤجتألفؤا ؤ}ؤغمئ

2,258,136.00$ ظشؤض ؤجتألفؤا ؤالجهقؤسمئ

3,520,635.00$ ؤ}ـخمطؤا ؤ٬تخن

ؤجلقمض

عام ٢٠١٣

16%

4%
6%

36%

38%

 ؤغمدؤخؤا ؤالجؤخلئ
 ظشؤض ؤ٬فك مؤغألطؤض
 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤ}ؤغمئ
 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤڑجهقؤسمئ
ؤ}ـخمطؤا ٬تخن

جألمف  ؤ}ـخمطؤا ؤحتغمفمئ غضؤق 2013
ؤغظخ_ؤغنمؤقؤا ؤغظضفمئؤغنمؤقؤا ؤغهعأللخلئفمدؤقمئ سؤق ٠.-/

55,922,55859,841,01159,841,011فـخطؤا ؤغلممؤا ؤالجؤخلئ

68,120,66245,535,60022,585,062فـخمطؤا ظشؤض ؤ٬فك


	6,703,4926,284,694فـخمطؤا ظشؤض ؤجتألفؤا ؤ}ؤغمئ 418,798


	9,577,222ظشؤض ؤجتألفؤا ؤڑجهقؤسمئ 2,258,1367,319,086

3,600,0003,520,63579,365ؤڑبهمؤش ؤغهغقمفه


	143,923,934117,440,076ؤجلقمض26,483,858



!
 فمدؤقمئ سؤق 2014

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

!17

فمؤدقئ سؤق 2014

ؤغعشؤسؤا  ؤالقظؤ_

 83.3 ؤغمدؤخؤا ؤالجؤخلئ
  ففممك جڑخ

 78.6 ظشؤض ؤ٬فك مؤغألطؤض
ففممك جمڑخ

 12.6 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤ}ؤغمئ
ففممك جمڑخ

 9.6 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤڑجهقؤسمئ
ففممك جمڑخ

ؤ}ـخمطؤا ٬تخن 34 
ففممك جمڑخ

 218.5$ ؤجلقمض
ففممك جمڑخ

15.59%

4.40%
5.78%

36.04%

38.19%

 ؤغمدؤخؤا ؤالجؤخلئ
 ظشؤض ؤ٬فك مؤغألطؤض
 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤ}ؤغمئ
 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤڑجهقؤسمئ
ؤ}ـخمطؤا ٬تخن



فمدؤقمئ سؤق 2015 

!
!
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موازنة عام 2015

ؤغعشؤسؤا  ؤالقظؤ_  

 103.5$ فـخمطؤا ؤغمدؤخؤا ؤالجؤخلئ
ففممك جمڑخ

 83.3$ ظشؤض ؤ٬فك مؤغألطؤض
ففممك جمڑخ

 7.8$  ظشؤض ؤجتألفؤا ؤ}ؤغمئ
ففممك جمڑخ

 14$ ظشؤض ؤجتألفؤا ؤڑجهقؤسمئ
ففممك جمڑخ

 20.2$ ؤ}ـخمطؤا التخن
ففممك جمڑخ

 219.8$ ؤجلقمض
ففممك جمڑخ

16%

4%
6%

36%

38%

 ؤغمدؤخؤا ؤالجؤخلئ
 ظشؤض ؤ٬فك مؤغألطؤض
 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤ}ؤغمئ
 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤڑجهقؤسمئ
ؤ}ـخمطؤا ٬تخن
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فيجخؤا ؤالقظؤ_ ؤغضؤق  ۴ؤ}فممك جمڑخ

ؤغعشؤسؤا 2013 2014 2015

فـخمطؤا ؤغمدؤخؤا 
ؤڑجؤخلئ

60 83 104

ظشؤض ؤغألطؤض مؤ٬فك 46 79 88

6 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤ}ؤغمئ 13 0

2 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤڑجهقؤسمئ 10 8

ؤ}ـخمطؤا ؤڑتخن 4 34 20

فيجخؤا ؤڑقظؤ_ ؤحتغمفه غالسمؤق 
ؤغيژ۶ئؤ}ؤآلمئ( 2013) 2014) 2015)  

فـخمطؤا ؤغمدؤخؤا ؤڑجؤخلئ ظشؤض ؤغألطؤض مؤ٬فك
 ظشؤض ؤجتألفؤا ؤڑجهقؤسمئ ظشؤض ؤجتألفؤا ؤ}ؤغمئ
ؤ}ـخمطؤا ؤڑتخن



ؤجلقمضسژمئ سگملئ ؤغنخ}ؤكؤغضژمؤاؤ}ثيمغمم
80008,000ؤغخيمذ

خيمذ ؤغنخ}ؤك+ سگملئ 
ؤغنخ}ؤك 

400030007,000

قؤيإ خيمذ ؤغنخ}ؤك + 
سگملئ ؤغنخ}ؤك

300030006000

6,5006,500خيمذ ؤغمدخؤ<
قؤيإ خيمذ ؤغمدخؤ< + 

سگملئ
3,00030006,000 

300030006,000ؤغمدلخ+ سگملئ ؤغنخ}ؤك
50005,000 مدلخ

 مدلخ ؤغألمغئ+ سگملئ
ؤغنخ}ؤك

2,50030005,500

4,5004,500مدلخ ؤغألمغئ
قؤيإ مدلخ +سگملئ 

ؤغنخ}ؤك
200030005000

40004000قؤيإ مدلخ
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سژمؤا ؤغخيمذ مؤغمدخؤ< مقمؤإ ؤغنخ}ؤك 

 ئمخئ سؤفئ سك ؤلخؤجؤا مقظعؤا ؤحتغمفئ ؤغـمفؤغمئ
سؤق ٠.-/

ؤ}نفط  ؤلخؤجؤا ؤغألمغئ 

$117385925.04 فئقمض ؤڑلخؤجؤا

$75,714,433.04 سؤيألؤا ؤ}ثؤسألؤا مؤغأللمك

$58,673,435.71 سؤيألؤا آلخؤيإ ؤ}مؤقه -ؤ}شؤخمؤ}مكؤ<

$6,322,794.76 سؤيألؤا ؤغگخلنئ ؤغنخلئ

$4,108,202.57 سؤيألؤا شمخ آلخلنمئ

$6,610,000.00 ؤ}ثؤسألؤا ؤغألؤتفمئ

41,671,492.00 ؤ}ثؤسألؤا ؤجتؤخجمئ

ؤ}نفط  ؤغكظعؤا

117,440,076.41 فئقمض ؤغكظعؤا

113,919,441.41 ؤغكظعؤا ؤجنؤخلئ

50,390,216.96 خمؤ۵إ مسژمؤا

50,741,685.78 ؤجلدئ متألفؤا

1,893,778.60 ؤجمخ م۵ثأللأل جلمك

$7,487,366.53 ؤڑجهخؤعؤا ؤغألؤتفمئ

$3,406,393.54  طمؤيأل ؤغنكمـ
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اخلالصة •

- ما يقارب نصف ميزانية احلكومة اإلحتادية تخصص لدفع اجور ورواتب موظفي القطاع العام. وبحسب بيان لوزارة املالية الصادر •

مطلع العام املاضي بلغت اجمالي نفقات احلكومة لعام ۲۰۱۳ حوالي ۱۱٤ مليون دورا في حني خصص حوالي ٥۱ مليون دوالر من 

تلك امليزانية لتغطية رواتب واجور املوظفني بالقطاع العام. ويبلغ عدد املوظفني احلكومني حوالي ٥۰۰ موظف بحسب تصريح لويز 

العدل السابق فارح شيخ عبد القادر. 

-متتلك احلكومة اإلحتادية موارد اقتصادية مهمة ميكن اإلعتماد عليها في اإلنفاق العام لكنها بحاجة الي مزيد من اجلهود لتطويرها ورفع •

كفاءة العاملني فيها ومحاربة كل اشكال الفساد والبيرقراطية التي تعيق عمل املؤسسات املالية للدولة. 

-قلة املوارد املتوفرة والظروف األمنية والسياسية وبطاء استجابة اجملتمع الدولي الحتياجات احلكومة تلك ليست فقط التحديات •

االقتصادية التي تواجه احلكومة وامنا هناك معوقات أخرى كثيرة أمام تنمية موارد الدخل القومي ورفع الكفاءة االنتاجية  لتلك املوارد 

وحتسني طرق استحدامها. ومن بني أبرز تلك املعوقات، املعوق البشري الذي يتمثل في العقلية السائدة لدى شريحة كبيرة من الشعب 

الصومالي والتي تهتم مبصاحلها اخلاصة و ال تفكر اال في التبرح من أموال الدولة دون ان تعير اي اهتمام ملصلحة الوطن واملواطنني. 

-على احلكومة اإلحتادية وضع استراتيجة وطنية وحملة واسعة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــإلستفاذة من  املوارد األخرى التي حباها الله لبالدنا واإلسراع في •

سن القوانني والتشريعات التي تشجع االستثمار احمللي واالجنبي.  

- ومن بني أهم القطاعات الواعدة التي لم يتم  االستغالل منها خــــالل السنوات املاضية، قطاع الزراعة والصيد البحري والثروة احليوانية  •

واالتصاالت،حيث شكلت حبوب السمسم ۸۰٪ من صادرات البالد عام ۲۰۱۳. كما احتلت الصومال عام ۲۰۱۲ املركز الثاني 

كأكبر منتج حلبوب السمسم في العالم. لكن ووفق تقرير لشبكة األنباء االنسانية) إيرين( التابعة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية "أوتشا" تواجه املستثمرين احمللني واالجانب عقبات بشأن تنفيذ مشاريع استثمارية في الصومال، من بينها مشاكل تتعلق 

بقوانني االستثمار والتجارة. اشار التقرير الي ان احلكومة اإلحتادية تفتقر القدرة على املشاركة في نظم إصدار الشهادات أو تقدمي 

الوثائق الصحيحة التي متكن الشركات من بيع البضائع على مستوى العالم ما يضطر الشركات الي  البحث عن حلول غير تقليدية والتي 

تكون عادة مكلفة.  



!
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ؤ}ـؤجخ 
۱- الــتقريــر املــالــي الــسنوي عــام ۲۰۱۳ - وزارة املــالــية - جــمهوريــة الــصومــال الــفدرالــية …  تــاريــخ 

اإلصدار : يناير ۲۰۱٤ 

ة عـام ۲۰۱٤). تـاريـخ  ية  اـلدوـل لبرملـان اـلصومـاـلي اـلفدراـلي(مـراجـعة مـيزاـن ية ـل لجنة املـاـل ۲-  تـقريـر اـل
اإلصدار:۳۰ ابريل ۲۰۱۳. 

۳-  ـتقرـير ـمدـير ـميناء ـمقدـيشو اـلساـبق سـيد ـعلي ـمعلم ـعبدوـلي ـعام ۲۰۱۲- ـموـقع ـقرـنيمو اوـنالـين 
الصومالي. 

 ٤- «اـلعرـبى» ـيقدم شـيكًا مـبليون دوالر ـللرـئيس اـلصوـماـلى ـباـلقاـهرة- جـرـيدة األـهرام - ۲۹ دـيسمبر 
عام ۲۰۱٤ 

٥- ـبراـمج اـلواـقع اـلعرـبي - ـقناة اجلـزـيزة… ـمقاـبلة ـمع وزـير اـلعدل اـلساـبق ـفارح ـشيخ  ـعبد اـلقادر- ـعام 
 .۲۰۱٥

٦- بيان لوزير املالية - جمهورية الصومال الفدرالية… تاريخ اإلصدار ۱ فبراير ۲۰۱٥ 

۷- خـمسة حتـدـيات إلـعادة ـبناء االـقتصاد اـلصوـماـلي: ـتقرـير شـبكة األـنباء اإلـنساـنية( إـيرـين). ـتارـيخ 
االصدار ۱۷\۰۲\۲۰۱٤


