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نبذه عن 

مركز الدرا�شات والإعالم 
الإقت�شادي:

منظمة مجتمع مدني غير ربحية 
متخصصة في الدراسات واالعالم 

االقتصادي، تأسست في اغسطس 2008م 
بترخيص من وزارة الشئون االجتماعية 

والعمل 65/ 145.
ويعمل املركز من أجل اقتصاد ناجح وشفاف، 

من خالل التأهيل والتوعية بالقضايا 
االقتصادية وتعزيز الشفافية واحلكم 

الرشيد وإشراك املواطنني في صنع القرار، 
والعمل على إيجاد إعالم مهني ومحترف 

معتمدا على خبرات متخصصة وكفؤة 
وشبكة واسعة من املتطوعني في مختلف 

احملافظات اليمنية.

SEMC



الفيدرالية
المالية

 املال عصب الالمركزية أيا كان نوعها سواء 
كانت المركزية إدارية )إدارة محلية( أو 

المركزية سياسية)فيدرالية(.

بر�شور تعريفي
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ملواجهة  إي��رادات  حتقيق  املالية  الفيدرالية  في  األصل   •
نفقات وأعباء كل مستوى من مستويات احلكم في الدولة 

الفيدرالية.

وجوهر الفيدرالية املالية يتمحور حول »جباية املوارد املالية 
او اقتراضها وإنفاقها في الدول الفيدرالية«.

وب��ت��ع��ب��ي��ر آخ����ر »ت���وزي���ع ع���ائ���دات 
من  وغ��ي��ره��ا  الطبيعية  ال���ث���روات 
املوارد وحتديد الصالحيات املالية 
ب��ط��ري��ق��ة ع���ادل���ة ب���ني احل��ك��وم��ة 
االحتادية )الفيدرالية( في املركز 
واحلكومات احمللية في اإلقاليم او 

الواليات«.  

الدساتير  تتضمن  العالم  في  الفيدرالية  الدول  معظم  في 
والتنفيذية  التشريعية  للسلطات  الدستوري  التوزيع 
احلكم  ملستويات  املالية  السلطات  فيها  مبا  والقضائية 

مفهوم
الفيدرالية

المالية

• تعني تخصيص موارد مالية ملستويات اإلدارة 
واحلكم في الدولة الفيدرالية ملواجهة تنفيذ املهام 

واالعباء واملسؤوليات.
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املكونة  وال��وح��دات  املركزي  املستوى  )على  املختلفة 
للدولة الفيدرالية »األقاليم او الواليات«(، لضمان قدر من 
اإلستقالل الذاتي لألقاليم وحتديد سلطات جباية وحتصيل 

املوارد املالية وحتديد سلطات اإلنفاق.

ال��دول  دساتير  تتضمن  م��ا  وع���ادة 
ال��ف��ي��درال��ي��ة وال���ق���وان���ني حت��دي��د 
احلكومة  بني  اإلن��ف��اق  مسؤوليات 
االحتادية واحلكومات احمللية. 
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التنوع المؤسسي
في الدول الفيدرالية

تختلف االشكال املؤسسية للدول الفيدرالية في العالم، 
للدولة  املكونة  ال��وح��دات  ع��دد  حيث  من  تتنوع  كما 
املختلفة  وسلطاتها  غيرها(،  أو  الواليات  أو  )االقاليم 
وانظمتها االنتخابية وتوزيع السلطات فيها، ولذلك فإن 
بناًء  يتحدد  فيدرالية  دولة  أي  يحكم  الذي  املالي  النظام 
على طبيعة العالقة بني األطراف التي تقوم بجباية املوارد 
املالية وتقاسمها وإنفاقها بني احلكومة املركزية وحكومات 

األقاليم.

اجل�����زم  مي����ك����ن  ال  ل�����ذل�����ك 
ب������وج������ود من���������وذج ج���اه���ز 
لتوزيع املوارد بني احلكومة 
ال���ف���ي���درال���ي���ة وح���ك���وم���ات 
االقاليم، وإمنا يخضع ذلك 
التفاوض واملصالح  لطبيعة 
الدولة  ملواطني  املشتركة 
االحت������ادي������ة وال���س���ل���ط���ات 

الدستورية فيها.
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تقوم احلكومات الفيدرالية بإعادة توزيع عائدات 
الثروة الوطنية من خالل اإلنفاق بثالث طرق اساسية: 

إلى  العامة  األغ���راض  ذات  املالية  التحويالت  إج��راء   .1
مبسئولياتها  القيام  من  متكينها  أجل  من  األقاليم،  حكومات 

وتطوير قدراتها املالية. 

إلى  محددة  لبرامج  مشروطة  مالية  حتويالت  إج��راء   .2
بطريقة  معينة  برامج  بتنفيذ  ومطالبتها  األقاليم،  حكومات 

حتددها احلكومة الفيدرالية.

3. إنشاء برامج خاضعة إلدارة احلكومة الفيدرالية مباشرة في 
مجال يعتبر عادًة اختصاصا قانونيًا خالصًا حلكومات األقاليم.
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مجاالت اإلنفاق
 في الدولة الفيدرالية

مجال االنفاق
جهة االختصاص

مالحظات مشتركاقليميفيدرالي

الدفاع

قد تلعب احلكومة الفيدرالية دورا في صياغة البرامج الصحية الرعاية الصحية
أو إدارة برامج معينة بطريقة مباشرة

تأمني الدخل، املساعدات 
االجتماعية، رواتب التقاعد

تختص عادة احلكومة الفيدرالية باإلنفاق على البحث العلمي، التعليم
وأحيانا تتمتع بصالحيات في التعليم بعد الثانوي

فيدرالي في التخطيط والتمويل السيما البنية التحتية على املستوى البنية التحتية
الوطني )كما أن البنية التحتية احمللية من مسئولية االقاليم(

مجاالت اإلنفاق في الدولة الفيدرالية
• من خالل جتارب بعض البلدان جند ان مجاالت االنفاق في 

الدولة الفيدرالية كالتالي:
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مجال االنفاق
جهة االختصاص

مالحظات مشتركاقليميفيدرالي

الدفاع

قد تلعب احلكومة الفيدرالية دورا في صياغة البرامج الصحية الرعاية الصحية
أو إدارة برامج معينة بطريقة مباشرة

تأمني الدخل، املساعدات 
االجتماعية، رواتب التقاعد

تختص عادة احلكومة الفيدرالية باإلنفاق على البحث العلمي، التعليم
وأحيانا تتمتع بصالحيات في التعليم بعد الثانوي

فيدرالي في التخطيط والتمويل السيما البنية التحتية على املستوى البنية التحتية
الوطني )كما أن البنية التحتية احمللية من مسئولية االقاليم(

االنفاق في الدساتير الفيدرالية

• دساتير كل من استراليا والهند وماليزيا واسبانيا متنح 
احلكومة الفيدرالية حق اإلنفاق في مجاالت تتعدى صالحيتها. 

• في كندا احلكومة الفيدرالية وحكومات األقاليم متلك 
سلطات إنفاق غير محددة.

• الدستور السويسري ال يسمح بشكل عام باإلنفاق املركزي في 
املجاالت احلصرية لصالحية الوحدات املكونة للدولة.

• تتميز أملانيا بوجود مجاالت كبيرة من الصالحيات املالية 
املشتركة بني املركز واألقاليم.
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• الثروة هي:

الفرق بين
الثروة

والموارد المالية

الثروة الوطنية: غير خاضعة للقسمة وإمنا ميكن توزيع 
العوائد او املردودات الناجتة عنها او املرتبطة بها.

الثروة الوطنية: ملك مشاع لكل املواطنني في الدولة مبا في 
ذلك األجيال التي ستولد مستقبال.

الثروة الوطنية: أشبه باملال املوقوف ينتفع بريعه 
وعائداته في حني يبقى األصل ثابتًا دون التصرف به.

 1- املوارد اإلقتصادية                   2- املوارد البشرية
املعادن  مثل:  باطنها  او  األرض  ظهر  على  الطبيعية  امل���وارد 
احليوانية،  الثروات  ال��ري،  قنوات  املائية،  الثروات  والنفط، 
املشروعات  واجل��س��ور،  ال��ط��رق  وال��زراع��ي��ة،  الغابية  ال��ث��روات 

الصناعية، مشروعات النقل واالتصاالت.
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• املوارد املالية: هي الدخول املتولدة عن الثروات الوطنية 
سواء كانت ضرائب او رسوم او قيمة سلع او خدمات متأتية 

من مشروعات حكومية فيدرالية اومن الوحدات املكونة 
للدولة الفيدرالية

• املوارد املالية: هي التي يتم تقسيمها بني الدولة 
االحتادية والوحدات املكونة لها )األقاليم أو الواليات(
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عادة ما تتشارك احلكومة الفيدرالية مع حكومات االقاليم 
صالحيات فرض الضرائب املختلفة وجبايتها وحتصيلها، 

وتتبع معظم الدول الفيدرالية تنسيقًا ضريبيًا بني 
احلكومة الفيدرالية وحكومات األقاليم. 

وهناك أكثر من منوذج في هذا اجلانب: 

في بعض الدول الفيدرالية 
تقوم كل حكومة )احلكومة 

الفيدرالية واحلكومات 
احمللية( بتحصيل ضرائبها 

• مجموعة من الدول الفيدرالية مثل )النمسا واستراليا والبرازيل 
الفيدرالية  احلكومة  فيها  تقوم  املتحدة(  والواليات  وأملانيا  والهند 

بجمع ما بني الثلثني الى ثالثة أرباع إجمالي اإليرادات.

• والبعض اآلخر تقوم احلكومة الفيدرالية بتحصيل الضرائب نيابة 
عن احلكومات احمللية، حيث تفوض احلكومة الفيدرالية مبوجب نص 

دستوري أو مبوجب تفويض.

نيابًة عن احلكومة  • تقوم حكومات األقاليم بتحصيل الضرائب 
الفيدرالية.

جباية وتحصيل
الموارد المالية

في الدولة الفيدرالية
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الدول  الطبيعية في بعض  املوارد  النفط والغاز أهم  • يشكل 
الفيدرالية.

• في عدد من الدول تسيطر احلكومة الفيدرالية على إيرادات 
سواًء  الدولة  داخل  كلها  واملعادن  والغاز  النفطية  الثروات 

املكتشفة منها أو التي ستكتشف مستقباًل. 

توزيع عائدات
الموارد الطبيعية

في الدول الفيدرالية
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النفط  عائدات  5%من  روسيا  تعطي   •
حلكومات األقاليم املنتجة )وال حتصل على 

أي حصة من عائدات الغاز(.
للواليات   %13 نيجيريا  تعطي  فيما   •

املنتجة 
يتم  الفيدرالية  ال��دول  بعض  جتارب  في   •
تخصيص عائدات املوارد الطبيعية لصناديق 

البنية التحتية او صناديق التثبيت واالستقرار االقتصادي،
• والبعض يطرح بأن ملكية املوارد الطبيعة تكون للواليات او 
األقاليم فيما تقوم احلكومة الفيدرالية بإعادة توزيع الثروة مبا 

يقلص التفاوت بني األقاليم.
وهناك دول تخصص:

التي  األقاليم  لتنمية  تذهب لصندوق خاص   %10 • نسبة 
تتواجد فيها هذه الثروات وتضاف إلى حصة اإلقليم من املوازنة 
 � )كالصحة  العامة  اخلدمات  مجال  في  إنفاقها  شرط  العامة 

التعليم � االتصاالت وغيرها(. 
والتي  كمدخرات  األجيال  لصندوق  تذهب   %5 نسبة   •
منها  االنتفاع  وكيفية  استثمارها  شروط  خاص  قانون  يحدد 

لألجيال الالحقة. 

ولكن هناك جتارب دولية تشير إلى ان احلكومة الفيدرالية قد تعطي 
حكومات االقاليم نسبة محددة من موارد النفط والغاز واملعادن على 

سبيل املثال:

ملحوظة:
 معظم الدول الفيدرالية ال تواجه مشكلة كبيرة في توزيع املوارد 

الطبيعية الن اقتصاداتها ال تقوم على املوارد الطبيعة كالنفط والغاز 
فقط وامنا تعتمد على الصناعة والسياحة واخلدمات وغيرها.
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نبذه عن 

مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية )ميبي(

ول من قبل برنامج مبادرة الشراكة  هذا املشروع ممُ
األمريكية الشرق أوسطية )ميبي( التابع 

ملكتب شؤون الشرق االدنى في وزارة اخلارجية 
األمريكية.  إن برنامج ميبي هو فريد من نوعه 
ّمم خصيصًا إلقامة عالقات مباشرة مع  وقد صمُ
شعوب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ودعم املواطنني فيها من أجل إحداث تأثير 
إيجابي في مجتمعاتهم ولتعزيز تنمية املجتمعات 

التعددية والتشاركية واملزدهرة في املنطقة. 
ويقيم برنامج ميبي عالقات شراكة مع املنظمات 
غير احلكومية احمللية منها واإلقليمية والدولية 

ومع القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية 
واحلكومات.

للحصول على املزيد من املعلومات 
يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ل� ميبي : 

www.mepi.state.gov

مشروع الالمركزية المالية:

ويهدف املشروع إلى الوصول إلى رؤية مشتركة بني 
النخب احلاكمة في اليمن حول الالمركزية املالية 
واآلليات التي حتكمها من أجل نقل اليمن من نظام 

مركزي إلى نظام ال مركزي )فيدرالي( يقوم على 
حوكمة مالية تتسم بالالمركزية وذلك من خالل 

العديد من ورش العمل واللقاءات في عدد من 
محافظات اجلمهورية.

»إن اآلراء والنتائج واالستنتاجات الواردة في هذا الكتّيب 
ملك صاحبها و ال تعّبر بالضرورة عن آراء وزارة خارجية 

الواليات املّتحدة األمريكّية.«
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