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كیفیة التحسین األمثل إلیرادات المصادر الخاصة
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:العرضأهداف 

.هامةلماذا تعت�ب إيرادات المصادر الخاصة ●

ف إيرادات المصادر ● .الخاصةك�ف�ة تحسني

2



 
�
ي 19-الهجرة وأزمة كوف�دح�ث ساهمت -كان الوضع الما�ي للبلد�ة شائكا

مفاقمة �ف
المشكلة

ائب ● ف / محدود�ة سلطة ال�ف قدرات الموظفني

العجز الما�ي / ارتفاع الدين ●

تح��الت محل�ة ال �مكن التنبؤ بها●

�ب�ة● انخفاض األخالق�ات ال�ف

الممنهجالفساد ●

ة ● ف (احت�اجات اإلنفاق ال�ب�ي ، تزا�د عدد السكان، كوف�د، الالجئني )التح�ف

ة ● )المرتبات(النفقات المتكررة ال�ب�ي

المرك��ة المطل��ة لجزء كب�ي من النفقاتالموافقة ●
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 أن تحل هذە المشا�ل؟
�
هل �مكن إليرادات المصادر الخاصة حقا
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صغیر من المیزانیةجزء المصادر الخاصة تمثل إیرادات 

!ال أحد یحب الضرائب

التحویالت

إیرادات 
المصادر 

الخاصة



امةل�نها نقطة بدا�ة ه-ال �مكن إليرادات المصادر الخاصة أن تحل جميع المشا�ل
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نقطة البدایة

ي تحسین المركز المال
للمدن

الجدارة االئتمانیة
الشراكات بین القطاع

العام والخاص

اإلصالحات المالیة

إیرادات
المصادر
الخاصة

الملخص
ي أي تقي�م للج:�مكن إليرادات المصادر الخاصة أن تعزز الجدارة االئتمان�ة●

دارة االئتمان�ةإيرادات المصادر الخاصة �ي عن� رئ��ي �ف

ي جذب االستثمار من القطاع الخاص●
 اس�ت :�مكن إليرادات المصادر الخاصة أن �ساعد �ف

�
دادها عن استثمارات الخاصة ال �مكن دائما

 ما تحتاج إ� أن تكون مدعومة �شكل متبادل
�
ط��ق رسوم المستخدم ول�ن غالبا

المخرج



 ز�ادة كفاءة اإلنفاق العام�مكن 
�
إليرادات المصادر الخاصة أ�ضا
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المواطنالحكومة

الضرائب والرسوم

الخدمات العامة

...*كلما زاد االعتماد ع� إيرادات المصادر الخاصة
فقات ز�ادة معدالت است�عاب الن(تزداد كفاءة اإلنفاق العام ●

)الرأسمال�ة

تزداد التنم�ة مقابل النفقات التشغ�ل�ة●

ة والمرنة الحت�اجات المواط● ف تزداد االستجابة المبا�ش نني

يتحسن فهم االحت�اجات المحل�ة●

؛2015؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، 1998؛ مور، 2006؛ ھوفمان وجیبسون، 2001؛ فیلدستاد، 2010ب؛ بیرد، 2001؛ بیرد، 2006؛ باھل ومارتینیز فاسكیز، 2008باھل وبیرد، * 
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الناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد مقارنة مع إیرادات المصادر الخاصة لكل فرد عبر 
)2016(البلدان 



ف عادة  …ما �كون هناك مجال كب�ي للتحسني

ف ●  بني
�
ان�ة، 20-10إذا كانت إيرادات المصادر الخاصة حال�ا ف %50ف�مكنها أن تصل إ� ٪ من الم�ي
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ك�ف �مكنك ز�ادة إيرادات المصادر 
الخاصة؟
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ي كث�ي من األح�ان �كون األقل أ��� 
�ف

ي بعض األح�ان●
المصادر غ�ي مستخدمة �ف

80/20اتباع قاعدة -معظم الوقت، �كون هناك ال�ث�ي من المصادر●

ي المتوسط، ●
ي أن تغ�ي التكلفة% 5�ف

من اإليرادات ينب�ف
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تحلیل الربحیة لكل مصدرشجرة القرار إلزالة إیرادات المصادر الخاصة

بال�اد م��حة
رسوم السوق

رسوم وقوف 
السیارات

رسوم وقوف 
الحافالت

اإلیجارات

أسعار األراضي

مخططات البناء

تراخیص الكحولیات

اللوحات اإلعالنیة

الصحة العامة

نثریات/ أخرى 

الكلفة اإلیرادات

ھل لھا إیرادات 
ھامة محتملة؟

احتفظ بھا
ھل لھا وظیفة 

تنظیمیة؟

احتفظ بھا
ھل تستخدم لسداد 

بدل خدمات 
معینة؟

احتفظ بھا أزلھا

نعم

نعم

نعم ال

ال

ال



 
�
ات�ج�ا ائب اس�ت استخدام جهود جمع ال�ف

ف ع� الت�ارات مع أق� اإلمكانات وال��ح�ة األع�● ك�ي !ال�ت

10

 منظم
ي غ�

 منظم
ي غ�

غ�ي منظم



تقدير خطوط األساس الواقع�ة

انيتك تتوافق مع إمكاناتك؟● ف ك�ف �مكنك أن تعرف أن أرقام إيرادات المصادر الخاصة لم�ي
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مصدر اإلیرادات اإلیرادات الفعلیة اإلیرادات المدرجة في المیزانیة ةالمدرجة في المیزانی/ الفعلیة 

اصطفاف السیاراترسوم  دوالر1,823,243 دوالر2,005,567 91%

ضریبة األمالك دوالر13,233,124 دوالر15,879,749 83%

التراخیص التجاریة دوالر5,834,243 دوالر5,250,819 111%

الفعلیة

المحتملة

المدرجة بالمیزانیة

المقررة/ ك�ف�ة تقدير خطوط األساس المحتملة 

ائب • من (متوسط المديون�ة xتقدير عدد داف�ي ال�ف
)أع� إ� أسفل

)من أسفل إ� أع�(رسم خرائط اإليرادات •

ف ود: التج��ة• ائب مخلصني عهم استئجار جام�ي �ف
ائب لمدة أسب�ع �جمعوا ال�ف



الدخل الرئ�س�ةتقس�م مصادر 

ي هذە العمل�ة؟ أين تفتقد إمكاناتك؟●
أين تكمن مشكلتك �ف

تحل�ل الم��د من أجزاء المكونات للتوصل إ� األسباب الجذر�ة●
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المحاسبةالتحصیلالتقییماإلعفاءاتالقیم



 /معرفة من هم األفراد
�
ي �ي األقل توافقا المجموعات اليت
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)دوالر(دیون رسوم األراضي الواجبة على مجموعة اإلیرادات 

مطلوبة من األفقر )أفراد10باستثناء أعلى % (10مطلوبة من األغنى 

أفراد10مطلوبة من أعلى 



ف  �ة ع� جعل نهج التحسني  �عكف برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الب�ش
�
 متاحا

.للجمهور
14

2013

2018

2019

2020

2021

النشأة
�عود أصل تحل�ل اإليرادات 

إ� ) ROSRA(للمصادر الخاصة 
ف إيرادات المص وع تحسني ادر م�ش

نامج األمم المتحد ة الخاصة ل�ب
ي  

�ة �ف �امبو كللمستوطنات الب�ش
ي عام 

2013�ف

تحل�ل
تجميع منهج�ة 
ف إيرادات  تحسني
المصادر الخاصة

تج��ب
ي  

-وك�سومالمنهج�ة �ف
ل كين�ا، وتحقيق الدل�

ع� المفهوم

مواصلة اختبار
ان�ا ور  ف ي ت�ف

�ما المنهج�ة �ف
الصومال وأفغا�ستان

يع التوجه نحو توس
النطاق

بدء التشغ�ل اآل�ي 
واعد للتحل�ل، وتجميع ق

الب�انات



قائمة المراجع

ف ● ي مارتين�ي
ف باهل وروي وخور�ف 3914�سلسل الالمرك��ة المال�ة ، ورقة عمل خاصة ببحوث الس�اسات ) 2006(فاسك�ي

د ● ي البلدان النام�ة) 2008(باهل وروي ور�تشارد ب�ي
ائب دون الوطن�ة �ف Publicالط��ق إ� األمام ، : ال�ف Financial Publications ،Inc.

د، ● ي تم��ل الحكومة المحل�ة) "ب2001(م.رب�ي
�ة، ". رسوم المستخدم �ف 182-171تحدي الحكومة الح�ف

ائب واإل�راە والجهات المانحة) 2001(ه�لج-، أودف�لدستاد ● ان�ا: ال�ف ف ي ت�ف
ائب الحكوم�ة المحل�ة �ف ألف��ق�ة مجلة الدراسات ا. فرض ال�ف

.306-289): 2(39الحديثة 

ان�ا وزامب�ا سان دي�غو، كال�فورن�ا: المال�ة والخدمات العامةالحوكمة، )2005(س.سوجبسون، د .ب، هوفمان● ف لعلوم قسم ا: أدلة من ت�ف
.الس�اس�ة، جامعة كال�فورن�ا، سان دي�غو

ائب) 1998. (مور ، م● ي : الموت بدون �ف
ي العالم الرابع ، �ف

.  مو وا�ت.جالد�مقراط�ة ، وقدرة الدولة ، واالعتماد ع� المساعدات �ف
مطبعة جامعة أوكسفورد. رو�نسون ، محرران ، نحو دولة تنم��ة د�مقراط�ة

�ة، ● ي البلدان النام�ة) 2015(برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الب�ش
تحدي تم��ل الحكومات المحل�ة �ف
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Lennart.fleck@un.org

مشكراً لك
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