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الملخص التنفيذي
تناول هذا التمرٌرالٌة توزٌع االٌرادات بٌن الحكومة وااللالٌم بٌن العراق وكل من الوالٌات
المتحدة وكندا واالمارات العربٌة المتحدة واندونٌسٌا
ففً العراق وحسب الدستور العرالً ٌتكون النظام االتحادي فً جمهورٌة العراق من عاصمة
واللٌم ومحافظات المركزٌة وادارات محلٌة وتخصص لالللٌم والمحافظات حصة عادلة من
االٌرادات المحصلة اتحادٌا وهنان اٌرادات تجبى من لبل المحافظات كالرسوم وتخصص
 %55من المبالغ المتحممة لغرض تغطٌة نفمات السنوات السابمة والمستحمات لنفس الوزارة او
الجهة غٌر المرتبطة بوزارة او المحافظة وكذلن تخصص  %55الى الوحدات االدارٌة التً
لامت بجباٌة الرسوم لتنفٌذ مشارٌع خدمٌة .
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فان نظام االٌرادات ٌعتمد فٌها على الضرابب الفٌدرالٌة واالجور
التً تفرضها الدولة على االفراد والشركات واالجور تذهب بشكل مباشر الى الدولة اما االجور
والضرابب التً تحددها الوالٌة فتذهب بشكل مباشر الى الحكومة المحلٌة للوالٌة .
كندا فان حكومات المماطعات وااللالٌم تحتفظ بكافة اٌراداتها سواء الموارد الطبٌعٌة او
الضرابب المفروضة (غٌر الفدرالٌة ) فً مماطعاتها وان كافة المماطعات وااللالٌم مشمولة
بالتموٌل الصحً واالجتماعً وبعض المماطعات االلل ازدهارا مشمولة بتموٌل التكافؤ وكل
االلالٌم مشمولة بالتموٌل الفٌدرالً التعوٌضً لدعم الخدمات العامة .
االمارات العربٌة المتحدة تتكون الضرابب والرسوم والعوابد التً تفرض بموجب لانون اتحادي
فً المسابل الداخلة فً اختصاص االتحاد تشرٌعا ً وتنفٌذاً.والرسوم واألجور التً ٌحصلها
االتحاد فً ممابل الخدمات التً ٌؤدٌها والحصة التً تسهم بها اإلمارات األعضاء فً االتحاد ،
فً مٌزانٌته السنوٌة وفما ً للمادة التالٌة وإٌراد االتحاد من أمالكه الخاصة وتصدر المٌزانٌة
العامة السنوٌة بمانون.
اندونٌسٌا فان االٌرادات تمسم بٌن الحكومة واالللٌم حسب مبدأ العدالة النسبٌة وتدخل اٌرادات
النفط والغاز لحساب وزارة المالٌة للحكومة المركزٌة وبعدها ٌحول الى االلالٌم والمحافظات
بعد استمطاع الضرابب والتكالٌف وفما للموانٌن المعمول بها اما الضرابب فٌتم ادخالها فً
حسابات خاصة للحكومة المركزٌة بعد استمطاع حصة مركز المحافظة او االللٌم وحصة
النواحً او المدن التً استحصلت فٌها وتنظم جمٌع تلن الحسابات فً الموازنة العامة السنوٌة.
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اوال ً –العراق
)1

)2
)3
)4

)5
)6

حسب الدستورالعرالً ٌتكون النظام االتحادي فً جمهورٌة العراق من عاصم ٍة والالٌم
ت المركزٌ ٍة وادارا ٍ
ومحافظا ٍ
ت محلٌة ،وتخصص لاللالٌم والمحافظات حصةٌ عادلة من
االٌرادات المحصلة اتحادٌاً ،تكفً للمٌام بأعبابها ومسؤولٌاتها ،مع االخذ بعٌن االعتبار
مواردها وحاجاتها ،ونسبة السكان فٌها.
تخصٌص نسبة ( )%11من الموازنة العامة للدولة الللٌم كردستان من النفمات التشغٌلٌة
واالستثمارٌة والنفمات الحاكمة عدا الفمرات المخصصة للنفمات المشتركة (السٌادٌة)،
اضافة الى برنامج تنمٌة األلالٌم البرنامج و برنامج البترودوالر .
تختص السلطة االتحادٌة رسم السٌاسة المالٌة ،والكمركٌة ،واصدار العملة ،وتنظٌم السٌاسة
التجارٌة عبر حدود االلالٌم والمحافظات فً العراق ،ووضع المٌزانٌة العامة للدولة ،ورسم
السٌاسة النمدٌة وانشاء البنن المركزي ،وادارته.
تموم الحكومة االتحادٌة بادارة النفط والغاز المستخرج من الحمول الحالٌة مع حكومات
االلالٌم والمحافظات المنتجة ،على ان توزع وارداتها بشك ٍل منصفٍ ٌتناسب مع التوزٌع
السكانً فً جمٌع انحاء البالد ،مع تحدٌد حصة لمدةٍ محددة لاللالٌم المتضررة ،والتً
حرمت منها بصورةٍ مجحفة من لبل النظام السابك ،والتً تضررت بعد ذلن ،بما ٌؤمن
التنمٌة المتوازنة للمناطك المختلفة من البالد ،وٌنظم ذلن بمانون.
ً
تموم الحكومة االتحادٌة وحكومات االلالٌم والمحافظات المنتجة معا برسم السٌاسات
االستراتٌجٌة الالزمة لتطوٌر ثروة النفط والغاز ،بما ٌحمك أعلى منفع ٍة للشعب العرالً،
معتمدة ً احدث تمنٌات مبادئ السوق وتشجٌع االستثمار.
ال ٌوجد فً العراق صنادٌك االجٌال المامة كما معمول به فً دول اخرى.

 )1نصت المادة  -24-أ .للوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات كافة
صالحٌة فرض رسوم او اجور خدمات جدٌدة وتعدٌل الرسوم واجور الخدمات الحالٌة
باستثناء الرسوم السٌادٌة (الممرة بموجب الموانٌن االتحادٌة النافذة ) وفك ضوابط ٌصدرها
الوزٌر المختص او ربٌس الجهة غٌر المرتبطة بوزارة او محافظة وعلى ان ٌتم اشعار
وزارة المالٌة اوال بأول وذلن استثنا ًء من لانون االدارة المالٌة رلم  55لسنة  2554او اي
لانون اخر ٌحل محله ولٌتسنى لوزارة المالٌة اتخاذ ماٌلزم فً ضوء ذلن .
ب.تخصٌص نسبة ( %55خمسٌن من المبة ) من المبالغ المتحممة عن تنفٌذ الفمرة (أ)
من هذه المادة لغرض تغطٌة النفمات ومستحمات السنوات السابمة لنفس الوزارة او الجهة
غٌر المرتبطة بوزارة او المحافظة والمدرجة تخصٌصاتها ضمن الموازنة العامة االتحادٌة
لعام . 2511
ج .تخصٌص نسبة ( %55خمسٌن من المبة ) الى الوحدات االدارٌة التً لامت بجباٌة
الرسوم لتنفٌذ مشارٌع خدمٌة .
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ثانيا  -:الواليات المتحدة
 )1الحكومة االمرٌكٌة  -:هً الجهة التً تحدد الموازنة وابواب الصرف ،
 )2والكونكرس االمرٌكً  -:هو الجهة التً تفوض الحكومة بالصرف عبر تشرٌع ( لانون
التخصٌصات) السنوي الذي ٌستوجب موافمة الكونكرس وتولٌع الربٌس وبالتالً فان
الكونكرس هو المتحكم فً اطالق التخصٌصات المالٌة لجمٌع الوالٌات وابواب الصرف
للدولة.
ٌ )3حك للكونكرس تشرٌع لوانٌن لتخصٌصات الصرف ولكً ٌصبح التشرٌع نافذا ً ٌجب ان
ٌكون بتولٌع من الربٌس.
 )4فً بعض االحٌان الٌوافك الكونكرس على الموازنة الممدمة من لبل الحكومة المتمثلة
باالدارة والربٌس والتوافك االدارة على تعدٌالت الموازنة التً ٌطالب بها الكونكرس حٌنبذ
ٌحجب الكونكرس صالحٌة الصرف عن الحكومة وتحدث حالة (اٌماف الحكومة)
. government shutdown
 )5تحدد حكومة كل والٌة أبواب الصرف فً تلن الوالٌة وتمدمها الى السلطة التشرٌعٌة فً
الوالٌة المتمثلة بالجمعٌة العامة لكل والٌة ،وٌحك للسلطة التشرٌعٌة فً كل والٌة التراح
مشروع لانون لفتح باب صرف ضمن حدودج الوالٌة فمط ٌتم التصوٌت علٌه ومن ثم
تولٌعه من لبل حاكم الوالٌة لٌصبح لانون نافذ فً تلن الوالٌة.
 )6نظام االٌرادات فً الوالٌات المتحدة ٌعتمد فً االساس على الضرابب الفٌدرالٌة واالجور
التً تفرضها الدولة على االفراد والشركات ،ضرابب فٌدرالٌة واجور تذهب بشكل مباشر
الى الدولة اما االجور والضرابب التً تحددها الوالٌة فتذهب بشكل مباشر الى الحكومة
المحلٌة للوالٌة.
 )1الضرابب واالجور الفٌدرالٌة ٌحددها الكونكرس،اما الضرابب واالجور المحلٌة تحددها
السلطة التشرٌعٌة فً الوالٌة.
 )8ان الموارد المالٌة الفٌدرالٌة من والٌة محددة تصل بشكل مباشر الى الدولة عن طرٌك
الضرابب واالجور المختلفة التً ٌدفعها االفراد والشركات.
 )5تنفك الدولة على برامج ومشارٌع تشمل جمٌع الوالٌات حسب ماٌتم الراره فً الكونكرس.
 )15التوجد فرصة لحدوث خالف بٌن حكومة الوالٌة والحكومة الفٌدرالٌة الن اٌرادات
الحكومة الفٌدرالٌة من الضرابب واالجور تذهب بشكل مباشر الى الخزٌنة العامة وتنفمها
الدولة حسب ماٌتم الراره فً الكونكرس ،واٌرادات الوالٌة من الضرابب واالجور المحلٌة
تذهب بشكل مباشر الى حكومة الوالٌة حسب ماٌتم الراه فً الجمعٌة العامة (السلطة
التشرٌعٌة) للوالٌة.
 )11هنان ماٌسمى بـ (صندوق االبتمان االجتماعً) وهو صندوق ٌتم فتح حسابه فً وزارة
الخزانة االمرٌكٌة حٌث ٌتم اٌداع ضرٌبة الضمان االجتماعً التً تتم جباٌتها من الموظفٌن
والشركات لدفع تكالٌف خدمات الضمان االجتماعً ،وٌتم استثمار الفابض السنوي عن
كلفة الخدمات الجتماعٌة بشراء سندات حكومٌة مكفولة من لبل الحكومة االمرٌكٌة لٌتم
استرجاعها حٌن تستحك الدفع الى صندوق االبتمان باالضافة الى فوابد تلن السندات .
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ثالثا  -:كندا
 )1ان السند المانونً لتموٌالت الحكومة االتحادٌة للمحافظات وااللالٌم (وهً األلالٌم الشمالٌة
الغربٌة ،نونافوتوٌوكون) مكفول بمانون الدستور الكندي لعام  1582الذي ٌعتمد على
معاٌٌر الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة لكندا بموجب الموانٌن المعنٌة بحموق االنسان
وٌؤكد على ان البرلمان والمجالس التشرٌعٌة جنبا ً مع جنب مع الحكومة الكندٌة وحكومات
المماطعات ملتومون بماٌلً:
أ -تعزٌز تكافا الفرص لتوفٌر الرفاه للكندٌٌن.
ب -تعزٌز التنمٌة االلتصادٌة للحد من تفاوت الفرص.
ت -توفٌر الخدمات العامة االساسٌة ذات الجودة المناسبة لجمٌع الكندٌٌن.
كما ٌؤكد نفس المانون المذكور على ضمان تموٌل التكافؤ للمماطعات األلل ازدهاراً.
 )2ان حكومات المماطعات وااللالٌم الكندٌة تحتفظ بكافة اٌراداتها سواء من الموارد الطبٌعٌة
او الضرابب المفروضة (غٌر الفٌدرالٌة) فً مماطعاتها.
 (3ان كافة المماطعات وااللالٌم مشمولة بالتموٌل الصحً واالجتماعً وبعض المماطعات
االلل ازدهارا ً مشمولة بتموٌل التكافؤ وكل األلالٌم مشمولة بالتموٌل الفٌدرالً التعوٌضً
لدعم الخدمات العامة  ،تمدٌرا ً الرتفاع تكلفة توفٌر البرامج والخدمات فً الشمال الكندي.
( 4لم تزودنا الدولة الكندٌة بالحلول المانونٌة فً حال حدوث خالف بٌن حكومات المماطعات
وااللالٌم الكندٌة.
 ) 5تمدم الحكومة الكندٌة دعما ً مالٌا ً كبٌرا ً لحكومات المماطعات وااللالٌم بصورة مستمرة
لمساعدتها فً توفٌر البرامج والخدمات وهنان اربع برامج تموٌل ربٌسٌة:
أ -التموٌل الكندي الصحً ( ، (CHTلتوفٌر الرعاٌة الصحٌة وفما ً لمانون وزارة الصحة
الكندٌة وهً المساواة والشمولٌة ولابلٌة التنمل وامكانٌة الوصول واالدارة العامة.
ب -التموٌل الكندي االجتماعً ( ، )CSTوهو مخصص لدعم التعلٌم الجامعً ومساعدة
الضمان االجتماعً والخدمات االجتماعٌة  ،وتنمٌة الطفولة المبكرة والتعلٌم المبكر ورعاٌة
االطفال .
ت -تموٌل التكافا (ٌ،)EQUALIZATIONستخدم لتحمٌك التوازن فً نوعٌة البرامج
والخدمات فً جمٌع انحاء البالد وتدفع من االٌرادات العامة للحكومة االتحادٌة والتً
تجمعها من مصادر متعددة مثل الضرابب والرسوم.
ث -التموٌل التعوٌضً االللٌمً (ٌ،)TFFستخدم لمساعدةالحكومات االللٌمٌة لدعم الخدمات
العامة تمدٌرا ً الرتفاع تكلفة توفٌر البرامج والخدمات العامة فً الشمال الكندي.
ج -التوجد فً كندا صنادٌك االجٌال المامة كما معمول به فً دول اخرى.
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رابعا  -:دولة االمارات العربية المتحدة
 )1وفما ً الى الدستور لدولةاإلمارات العربٌة المتحدة ٌشار إلٌها فً هذا الدستور باالتحاد .وٌتألف
االتحاد من اإلمارات التالٌة  :أبوظبً  -دبً – الشارلة – رأس الخٌمة  -عجمان  -أم المٌوٌن –
الفجٌرة.
ٌ )2نفرد االتحاد بالتشرٌع والتنفٌذ فً الكثٌر من االمور من ضمنها (مالٌة االتحاد والضرابب
والرسوم والعوابد االتحادٌة)
ٌ )3نفرد االتحاد بالشؤون الخارجٌة والعاللات الدولٌة ،ولكن ٌجوز لإلمارات األعضاء فً االتحاد
عمد اتفالات محدودة ذات طبٌعة ادارٌة محلٌة مع الدول واأللطار المجاورة لها على أال
تتعارض مع مصالح االتحاد وال مع الموانٌن االتحادٌة  ،وبشرط اخطار المجلس األعلى لالتحاد
مسبماً .فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلن اإلتفالات فٌتعٌن ارجاء األمر إلى أن تبت
المحكمة االتحادٌة بالسرعة الممكنة فً هذا االعتراض .كما ٌجوز لإلمارات االحتفاظ
بعضوٌتها فً منظمة األوبن ومنظمة الدول العربٌة المصدرة للنفط أو اإلنضمام إلٌهما.
 )4ال ٌجوز فرض أٌة ضرٌبة اتحادٌة أو تعدٌلها أو الغاؤها إال بمانون  ،وال ٌجوز إعفاء أحد من
أداء هذه الضرابب فً غٌر األحوال المبٌنة فً المانون .كما ال ٌجوز تكلٌف أحد بأداء أموال أو
رسوم أو عوابد اتحادٌة إال فً حدود المانون وطبما ً ألحكامه.
 )5ال ٌجوز عمد المروض العامة  ،أو االرتباط بالتزامات ٌترتب علٌها إنفاق مبالغ من الخزانة
العامة لالتحاد فً سنة أو سنوات ممبلة  ،إال بمانون اتحادي..
 )6الحساب الختامً لإلدارة المالٌة لالتحاد عن السنة المالٌة المنمضٌة ٌ ،مدم إلى المجلس الوطنً
االتحادي خالل األربعة أشهر التالٌة النتهاء السنة المذكورة إلبداء مالحظاته علٌه  ،لبل رفعه
إلى المجلس األعلى إللراره  ،على ضوء تمرٌر المراجع العام.
 )1تنشأ إدارة اتحادٌة مستملة ٌرأسها مراجع عام ٌكون تعٌٌنه بمرسوم  ،لمراجعة حسابات االتحاد
واألجهزة والهٌبات التابعة له  ،وكذلن لمراجعة أٌة حسابات أخرى ٌوكل إلى اإلدارة المذكورة
مراجعتها  ،طبما ً للمانون .وٌنظم المانون هذه اإلدارة وٌحدد اختصاصاتها  ،وصالحٌات العاملٌن
فٌها  ،والضمانات الواجب توفٌرها لها ولربٌسها ولموظفٌها  ،من أجل المٌام بوظابفهم على خٌر
وجه.
ٌ )8خصص االتحاد فً مٌزانٌته السنوٌة مبالغ من اٌراداته لإلنفاق على مشروعات اإلنشاء
والتعمٌر واألمن الداخلً والشؤون االجتماعٌة حسب الحاجة الماسة لبعض اإلمارات .وٌتم
تنفٌذ هذه المشروعات واإلنفاق علٌها  ،من اعتمادات هذه المبالغ  ،بواسطة أجهزة االتحاد
المختصة وتحت إشرافها باالتفاق مع سلطات اإلمارة المعنٌة .وٌجوز لالتحاد إنشاء صندوق
خاص لهذه األغراض.
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تتكون اإلٌرادات العامة لالتحاد من الموارد التالٌة :
أ -الضرابب والرسوم والعوابد التً تفرض بموجب لانون اتحادي فً المسابل الداخلة فً
اختصاص االتحاد تشرٌعا ً وتنفٌذاً.
ب -الرسوم واألجور التً ٌحصلها االتحاد فً ممابل الخدمات التً ٌؤدٌها.
ت -الحصة التً تسهم بها اإلمارات األعضاء فً االتحاد  ،فً مٌزانٌته السنوٌة وفما ً للمادة
التالٌة.
ث -إٌراد االتحاد من أمالكه الخاصة.
ج -تصدر المٌزانٌة العامة السنوٌة بمانون .وفً جمٌع األحوال التً ال ٌصدر فٌها لانون
المٌزانٌة لبل بدء السنة المالٌة ٌ ،جوز بمرسوم اتحادي إلرار اعتمادات شهرٌة مؤلتة ،
على أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة المالٌة السابمة  ،وتجبى اإلٌرادات
وتنفك المصروفات وفما ً للموانٌن النافذة فً نهاٌة السنة المالٌة السابمة.
التوجد فً دولة االمارات صنادٌك االجٌال المامة كما معمول به فً دول اخرى.
خامسا -:دولة اندونيسيا
 -1ان احد التعدٌالت المهمة فً الدستور لعام ( 1545التعدٌل الثانً لعام  )2555ظهور المادة
( )18الفمرة (ب) التً نصت على (ان الدولة تعترف وتحترم الحكومات المحلٌة الخاصة او
تحمل الصفة ذات الوضع الخاص التً ٌنظمها المانون ) والمانون الذي نظم تلن الحكومات هو
المانون رلم ( )23لعام  2514المادة ( )215الفمرة ( )1والتً نضمت العاللة بٌن الحكومة
المركزٌة والحكومة المحلٌة الخاصة فً تنفٌذ كل ماٌتعلك بالشؤون الحكومٌة التً سلمت الى
الحكومة المحلٌة الخاصة وتملن سلطات خاصة وفوق العادة ممارنة بغٌرها من االلالٌم .وتملن
اندونٌسٌا اربعة الالٌم لدٌها وضع خاص فوق العادة وهً (محافظة جوكجاكارتا الخاصة ,
محافظة جاكارتا الخاصة  ,اللٌم اتشٌة دار السالم  ,واللٌم بابوا (اٌرٌان جاٌا )  .اما بمٌة
المحافظات ال ( )35فتملن بعض االستماللٌات بالصالحٌات ولكنها التملن وضعا خاصا فوق
العادة وتبمى تدار بصورة مركزٌة نوعا ما على الرغم من تنازل الحكومة المركزٌة للعدٌد من
صالحٌاتها .
 -2ان تماسم االٌرادات بٌن الحكومة المركزٌة والحكومة المحلٌة ٌتم حسب مبدأ العدالة النسبٌة ,
الشفافٌة  ,وخاضعة للمسابلة من اجل تنفٌذ االسس الالمركزٌة مع االخذ بنظر االعتبار
االمكانات والظروف واحتٌاجات المنطمة من الموارد المالٌة وان السٌاسات المالٌة الحكومٌة
تتركز على اربعة اهداف وهً :
أ -توفٌر مصادر تموٌل للحكومات المحلٌة لتنفٌذ الواجبات المناطة بها من لبل الحكومة
المركزٌة .
ب -تملٌل الفجوة المالٌة بٌن الحكومة المركزٌة والحكومة المحلٌة .
ت -تحسٌن مستوى الخدمات االجتماعٌة والعامة وتملٌل الفجوة فً الرخاءوالرفاهٌة بٌن المركز
وااللالٌم .
ث -تحسٌن كفأة وفعالٌة ومصدالٌة ادارة الموارد المالٌة فً االلالٌم .
 -3فً حالة حصول خالف بٌن الحكومة المركزٌة االلالٌم او المحافظة بشأن االٌرادات فأن
الحكومة المحلٌة بااللالٌم والمحافظات التملن الحك بعدم تسدٌد الدفوعات المستحمة علٌها وفما
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للمانون رلم ( )23لعام  2514وفً حالة حصول ذلن فٌجب التحاكم امام المحكمة االندونٌسٌة
العلٌا والتً لدٌها الحك المطلك والكامل وفما الحكام الدستور ولانون المحكمة العلٌا بمراجعة
ونمض المرارات الصادرة عن الحكومة المحلٌة والتً لدٌها لوة الل من المانون حول االٌرادات
او المرار بعد التسدٌد للدفوعات المستحمة ومعرفة هل ان السند المانونً ٌخالف المرارات او
الموانٌن االعلى وفما للمادة ( )31من لانون المحكمة العلٌا االندونٌسٌة رلم ( )14لعام . 1585
 -4تدخل اٌرادات النفط والغاز لحساب وزارة المالٌة للحكومة المركزٌة وبعدها ٌحول الى
االلالٌم والمحافظات بعد استمطاع الضرابب والتكالٌف وفما للموانٌن المعمول بها اما الضرابب
فٌتم ادخالها فً حسابات خاصة للحكومة المركزٌة بعد استمطاع حصة مركز المحافظة او
االللٌم وحصة النواحً او المدن التً استحصلت فٌها وتنظم جمٌع تلن الحسابات فً الموازنة
العامة السنوٌة .
 -5التملن البالد صنادٌك لألجٌال المادمة

1

مجلس النواب
دابرة البحوث
لسم بحوث الموازنة
تمرٌر

المصادر
 -1كتاب وزارة الخارجٌة ذي العدد /2//6/5عامة 2242/بتارٌخ . 2511/4/18
 -2كتاب وزارة الخارجٌة ذي العدد /2/6/5عامة 2565/بتارٌخ . 2511/4/5
 -3كتاب وزارة الخارجٌة ذي العدد /2/6/5عامة 2116/بتارٌخ . 2511/4/13
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