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 المقدمة
يددددة أكددددم الماددددقي العقابددددظ ممددددر ز  ددددظ  ظددددام الالمقك   :أوال: موضوووووع الب وووو 

اإلماقيددددة اإلبميميددددة  ددددظ ز ظدددديم العالبددددة  ددددي  المقا ظددددات  يددددق الم زظمددددة  ددددظ إبمدددديم 
لعدددن مددد  أىميدددا كدددا   أمدددق سدددماة ، والسدددماة المقك يدددة  دددظ مدددمة زادددقيعات أساسدددية

وبدددا و  المقا ظدددات  يدددق الم زظمدددة  دددظ ، الُممغدددر 4002( لسددد ة 17اإلزدددالق قبدددم )
قا ظدددات  يدددق الم زظمدددة  دددظ لقدددم م قدددت الم، المعدددمن 4002( لسددد ة 47إبمددديم قبدددم )

إال أ  ز  ددظ  ظامددا الالمقك يددة اإلماقيددة ، إبمديم الالددالقيات اإلماقيددة والماليددة الواسدعة
ات الزاددقيعية يزالاالددقالددون زددماين  ددظ زو يدد  االإلددر  أمى، والفمقاليددة وزا يقيمددا

والز فيذيدددة  دددظ ال الدددوي المسدددزوقية والقا و يدددة  دددي  القكومدددة اإلزقاميدددة والقكومدددات 
ات يزالاالدددددومددددد  زمددددد  اال،  دددددظ المقا ظدددددات  يدددددق الم زظمدددددة  دددددظ إبمددددديم المقميدددددة

ويقزضددظ زمزدد  المقا ظددة  يددق الم زظمددة  ددظ إبمدديم  االسددزقالن ، المددالظ يزالدداياال
المددددالظ االمزددددقاق ليددددا  سددددماة القالددددون ممددددر المددددواقم الماليددددة مدددد  مددددمة مادددداقب 

وذل  كظ ، جا ب اإلما ات والققوض و يقىاإلر  ومالامق اىميا الضقائب والقسوم
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زدددزمك  مدددد  ال يددددوض  مددددا يعيدددم إلييددددا مدددد  مالددددال  وسدددماة زقميددددم  فقازيددددا ووضدددد  
 مي ا يزيا المسزقمة الااممة إليقامازيا ومالقو ازيا.

ز امد  أىميدة ال قدث مد  كدو  ا  زمزد  المقا ظدة  يدق  :ثانيًا: أهمية الب  
مياميددا الم زظمددة  ددظ إبمدديم  الالددالقيات الماليددة الواسددعة ىددو زمكي يددا مدد  مماقسددة 

وزققيدد  أك ددق بددمق ممكدد  مدد  ،  غيددة إادد اي القاجددات المقميددة لمسددكا ،  ققيددة اك ددق
لدددذل  ززجمددر أىميددة المقاسددة  دددظ كو يددا زسددما الضدددو  ، مادداقكزيم  ددظ إماقة اددؤو يم

، ممددددر مالددددامق زمويددددن المقا ظددددات  عددددّمىا وسدددديمة  عالددددة لزققيدددد  الز ميددددة المقميددددة
 يدددو ، واالبزالدددامية، اسدددة االجزماميدددة الع الدددق المدددالظ يقزدددن مكا دددة ىامدددة  دددظ السي

 مقق  لكن سياسة ز موية.
ز امد  مادكمة المقاسدة مد  إ  قماجدة زجق دة القكومدات  :ثالثًا: مشكمة الب  

المقميددددة  ددددظ المقا ظددددات  يددددق الم زظمددددة  ددددظ إبمدددديم وز جقىددددا  ا وضدددداي السياسددددية 
الزددماين  ددظ مادداكن كجيددقة ممددر قأسدديا إاددكالية إلددر  أمى، واالبزالددامية واالجزماميددة

والسدددماة المقك يدددة ومدددمم ، المدددالظ  دددي  السدددماة المقميدددة  دددظ المقا ظدددة يزالددداياال
القالدددوق الزادددقيعظ  دددظ إلدددر  إضدددا ة، وجدددوم معددداييق واضدددقة لزو يددد  المدددواقم الماليدددة

امزمدددام القكومدددة المقك يدددة الالدددي  إلدددر  المدددالظ لممقا ظدددة أمى يزالدددايز ظددديم اال
ن القكومدددددات المقميدددددة  يدددددق بدددددامقة ممدددددر والزعدددددامالت الماليدددددة المقك يدددددة الزدددددظ جعددددد

االسددزجا ة لمزام ددات الز ميددة المقميددة. لددذل  سدد قاون مدد  يددالن ىددذا ال قددث وضدد  
 القمون والمقزققات ليذه اإلاكاالت.

 يدددمق الزعمددد   دددظ مقاسدددة موضدددوي ال قدددث سددد قث  :ًا: منهجيوووة الب ووو رابعووو
ظ لم الدددوي الجيدددوم  دددظ اج دددات  قضددديات المقاسدددة  امزمدددام أسدددموب المددد ي  الزقميمددد

، 4002 ددددظ مسددددزوق جميوقيددددة العددددقا  لسدددد ة  يزالددددايالقا و يددددة الم ظمددددة ليددددذا اال
 ضداًل ، المعدمن 4002( لسد ة 47وبا و  المقا ظات  يق الم زظمة  دظ إبمديم قبدم )
وبددددا و  الموا  ددددة ، 4002(لسدددد ة 32مدددد  بددددا و  اإلماقة الماليددددة والددددمي  العددددام قبددددم )

 ومقاق زيا  زجق ة القا و  المقاق . ،4074(لس ة 44العامة اإلزقامية قبم )
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إلدر  ز سيسًا ممدر مدا زقدمم سدوق  قسدم موضدوي ال قدث :سًا: خطة الب  خام
جدددم المدددز  الدددذي سددديكو   دددظ جالجدددة ،   سدددا  دددو لموضدددوي ال قدددث و قضددديازو، مقممدددة

المددالظ لممقا ظددة  يددق الم زظمددة  ددظ إبمدديم ومسددو ازو  ددظ  يزالددايم اقددث ىددظ اال
المددالظ لممقا ظددة  يددق الم زظمددة  ددظ إبمدديم  يزالدداياال ددظ زعقيددق  ا ونمام ددي  

، المددالظ لممقا ظددة  يددق الم زظمددة  ددظ إبمدديم يزالددايالمامددب الجددا ظ مسددو ات اال
 دظ الضدقائب المقميدة والمامدب  ا ونالمواقم المالية الذازظ المامدب  الم قث الجا ظ

الم قددث ، قميددةالجددا  القسددوم المقميددة امددا  المامددب الجالددث  فددظ إيددقامات ا مددال  الم
جدم ، اإلما ات المامب الجدا ظ القدقوض ا ونالمامب ، الجالث المواقم المالية الياقج

يازمددة  اددقح  ييددا اىددم االسددز زاجات واال قزققددات الزددظ  ددقى ضددقوقة الزفددات الماددقي 
 ليا.

 األولالمب   
 المالي لمم افظة غير المنصظمة في إقميم ومسوغاصه خصاا اال

يدد  الالمقك يددة اإلماقيددة اإلبميميددة ال يزوبددق ممددر زيويددن الوقددمات مدد  ا كيددم أ  زقق  
 ددن يزوبددق  ا سددان ممددر  اددا  المددواقم الماليددة المزددو قة ، ات مزعددممةايزالاالدداإلماقيددة 

ازيا إال إذا زدو قت ليدا ايزالاال المجالن المقمية ال يمك يا مماقسة ، ليا وأوجو إ فابيا
ات ي قدددر قىي دددا يزالاالدددقين الفعمدددظ ليدددذه االذلددد  إ  الزكددد، الوسدددائن الماليدددة الضدددقوقية

 الضقوقية.و   ممى زو ق الجمامات ممر المواقم الال مة
، لذا يقظر الجا دب المدالظ لموقدمات اإلماقيدة   ىميدة  الغدة  دظ ميدما  القدا و  اإلماقي  
إيفدددا  الالمقك يدددة اإلماقيدددة اإلبميميدددة مددد  أو  مقيدددان الزعدددقق ممدددر مدددمى  جددداحيعدددّم إذ 

 مد  الالدعب زققيد  المقك يدة ققيقيدة مد  مو  إالدالح الماليدة ، ا الماليدةيالن أقضديزي
ات الماليددة لددين  ددي  يزالاالددالزوسددي   ددظ زو يدد  االإلددر  لددذل  ازجيددت الددمون، المقميددة

وممددا الادد   يددو أ  إماددا  أولويددة ،  ددن  ي يددا و ددي  الوقددمات اإلماقيددة، سددماازيا  قسددب
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، (7)الفّعددان لزققيدد  الز ميددة  كددن أ عامىددا االىزمددام  ال ظددام المددالظ لممقميددات ىددو الاقيدد 
و جددن  يددا  ىددذا الموضددوي  كددن أ عددامه سدد قث الجيددوم  ددظ ىددذا الم قددث ل يددا  زعقيددق 

. يزالايالمالظ  ظ مامب أون ومسو ات ىذا اال يزالاياال   ظ مامب جا ِّ
 األولالمطمب 

 المالي لمم افظة غير المنصظمة في إقميم خصاا صعريف اال
مع داه زفدقم ، ىو مالمق إيدزي، ممر و   إ زعان يزالايظ لغة االالمال يزالاياال

 دظ المغدة ىدو مدا  أما المان، (4)الاظ   ما ال يااقكو  يو  يقه مما يزقم معو  ظ الع وا 
 (3)ُيمم  م  الذىب والفضة جم ُأام  ممر كن ما ُيمم  ويقز ر م  ا ميا 

ولك دو  يدق  (2)زقق  دظ ا ذىدا وي مو ا  المع ر المغوي لممان ىو مع ر مق ون ومسد    
إذ ، كدداٍق ليسددزومب جوا  ددو االالدداالقية والعمميددة  ددظ ظددن الزا يقددات اإلماقيددة والماليددة

يكدددو  القدددميث مددد   دددقض الضدددقائب والقسدددوم وج ايزيدددا وزو يعيدددا وا  قاالددديا  ضدددال مددد  
ممام الموا  ة لميزمق الس وات .  الققوض والميو  وا 

ىددددو القددددمقة القا و يددددة ممددددر القيددددام  يزالددددايال ا، المددددالظ االدددداالقاً  يزالددددايأمددددا اال
الُمك دددة القا و يدددة الجا زدددة أو  (6)   دددو ا ىميدددة يزالدددايكمدددا ُمدددقق اال، (2) زالدددقق معدددي 

                                                           

، اٌذاس اٌج١ضبء اٌجذ٠ذح، 1ط ، اإلداسح اٌّذ١ٍخ اٌالِشوض٠خ ثبٌّغشة، د.فبطّخ ِشصٚق اٌغؼ١ذٞ(1) 

 .232ؿ، 2003

، داس إد١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، 1ط، 4ط، ٌغبْ اٌؼشة ، جّبي اٌذ٠ٓ ِذّذ ثٓ وشَ ثٓ ِٕظٛس (2) 

 .101ؿ،   2006، ث١شٚد

ِذٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌغؼبداد اٌّجبسن ثٓ ِذّذ اٌذضسٞ )اثٓ األص١ش( إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌذذ٠ش  (3) 

 .373، ؿ٘ـؼ1364، لُ، ِؤعغخ ػ١ٍبْ، 4ط، 4ط، ٚاألصش

، سعبٌخ ِبجغز١ش، اٌّبٌٟ ٌٍغٍطخ اٌزؾش٠ؼ١خ فٟ اٌذعبر١ش اٌؼشال١خ تخزابؿاال، ِذّذ طٗ اٌذغ١ٕٟ(4) 

 .101ؿ، 2010، اٌؼشاق، جبِؼخ اٌىٛفخ، اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خو١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚ

اٌاالد١بد اإلداس٠خ ٌّجبٌظ اٌّذبفظبد اٌزؼبسض ٚاٌزذاتخً فٟ ضٛء ، ِذّذ ػجذ ػٍٟ اٌض٠ذٞ (5) 

ِجٍخ ، ثذش ِٕؾٛس، 2002(ٌغٕخ 21لبْٔٛ ِجبٌظ اٌّذبفظبد غ١ش إٌّزظّخ فٟ إل١ٍُ سلُ )

 .  211ؿ، 2010، 10اٌؼذد، 3ِجٍذ، اٌجبِؼخ اٌّغزٕاش٠خ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، اٌذمٛق

، 2012، اٌمب٘شح، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، فٟ اٌمشاس اإلداسٞ تخزابؿاال، د.ع١ّخ ػجذٖ ٘ذ٠ٙذ(6) 

 .27ؿ
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مددددد  قيدددددث  (7)ا ادددددياي الزدددددا عي  ليدددددا مددددد  إالدددددماق بدددددقاقات مقدددددممةأو  لجيدددددة اإلماقة
 . (4)موضوميا و اا  ز فيذىا ال ما ظ والمكا ظ

قددقا ه، زددووالمددان ىددو كددن مددا يددزمك  قيا   كددن مددي  ذات بيمددة ماميددة ، أو واال زفدداي  ددو، وا 
والمان م  ال اقية القا و ية )ىو كن ق  لو بيمة ماميدة( والققدو  الماليدة ، (3) ي  ال ان

 (6)العامة وا موان الياالة ، (2)وم يا ا موان ، (2)اياليةأو  إما أ  زكو  مي ية
 المالظ ىو الالدالقية يزالايظ لالالمع ر االالاالق     لكن ما زقمم يمك  القون  
العام لمزالقق  ظ الادؤو  السماة القا و ية الزظ زج ت لايي م  أاياي القا و  أو 

المدددالظ لممقا ظدددات  يدددق الم زظمدددة  دددظ إبمددديم يمكددد  زعقيفدددو    دددو  يزالددداي اال،الماليدددة
ماقزيا الماليةالالقية المقا ظة  زققيق القوامم المزعمقة  إيقام  .ازيا و فقازيا وا 

ذا كا ت بوامم اال    زقيم القمقة القا و ية  ي سماة  دظ أق عدة م االدق ىدظ  يزالايوا 
 يزالدداي. اال(1)وال مددا ظ، والجا ددب المكددا ظ، والجا ددب الموضددومظ، الجا ددب الايالددظ

المددددالظ لممقا ظددددة يزقددددمم  يددددذه الع االددددق ا ق عددددة إذ ُيمجددددن كددددن مدددد  مجمددددن المقا ظددددة 
ات الماليدة المم وقدة لممقا ظدة يزالاالدة اال دظ مماقسد (2)والمقا ظ الع الدق الايالدظ

                                                           

، ٚد.ػالء ػجذ اٌذغ١ٓ اٌؼٕضٞ، ٚد.إعّبػ١ً صؼابع اٌجذ٠شٞ، د.ػٍٟ ٘بدٞ د١ّذٞ اٌؾىشاٚٞ (1)

ثذش ، ذسا١ٌخ )دساعخ ِمبسٔخ ِغ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ(اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌالِشوض٠خ اٌّب١ٌخ فٟ اٌذٌٚخ اٌف١

، 2ػذد، 5ِجٍذ، جبِؼخ ثبثً، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، ِجٍخ اٌّذمك اٌذٍٟ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ، ِٕؾٛس

 .  13، ؿ2013

، اٌمب٘شح، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، 6ط، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍمشاساد اإلداس٠خ، د.ع١ٍّبْ ِذّذ اٌطّبٚٞ(2) 

 .301ؿ

زت ٚداس اٌى، داس اٌىزت اٌٍجٕب١ٔخ، 2ط، ِؼجُ ِاطٍذبد اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ ، ( صوٟ ثذٚٞ(ٌه:أظش وز

داس اٌجبِؼخ ، اٌمشاساد اإلداس٠خ، د.ِبجذ ساغت اٌذٍٛ. 117ؿ، 1114،  ث١شٚد، اٌّاش٠خ

 .117، ؿ2001، اإلعىٕذس٠خ، اٌجذ٠ذح

 .103ؿ، اٌّشجغ اٌغبثك، ِذّذ طٗ اٌذغ١ٕٟ (3)

إٌّؾٛس فٟ جش٠ذح اٌٛلبئغ ، اٌّؼذي 1151( ٌغٕخ 40ٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ)(ِٓ ا65اٌّبدح) (4) 

 .1/2/1151(  فٟ 3015اٌٛلبئغ اٌؼشال١خثبٌؼذد )

ِجبدئ ٚأدىبَ  ، ٚد.ِٙذٞ ٠بع١ٓ اٌغ١الٚٞ ، ٚد.ػابَ ػجذاٌٛ٘بة اٌجشصٔجٟ، د.ػٍٟ ِذّذ ثذ٠ش (5)

 .324ؿ ،1113 اٌؼبره ٌإبػخ اٌىزبة اٌمب٘شح ، ٚأدىبَ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ

داس إٌٙضخ ، دٚس اٌغٍطخ اٌزؾش٠ؼ١خ فٟ اٌشلبثخ ػٍٝ األِٛاي اٌؼبِخ، ج١ٙبْ دغٓ أدّذ تخ١ًٍ (6)

 .  11، ؿ2002، اٌمب٘شح ، اٌؼشث١خ

 .33ؿ، ِاذس عبثك، د.ع١ّخ ػجذٖ ٘ذ٠ٙذ (7)

( اٌّؼذي اٌؼٕاش 2002)( ٌغٕخ21لذ ث١ٓ لبْٔٛ اٌّذبفظبد غ١ش إٌّزظّخ فٟ إل١ٍُ سلُ)(2)  

بد اٌّب١ٌخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّذبفظخ ثىً ِٓ اٌّذبفع ِٚجٍظ تخزابصعخ االاٌؾخاٟ فٟ ِّبس
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ويالن ممة الموقة اال زيا ية لممجالن وىظ م  قيدث ا الدن أق د  سد وات ز دمأ مد  أون 
المدددالظ  عمدددر مددد  يزيدددذ  يزالدددايوىدددذا يمجدددن الع الدددق ال مدددا ظ لم اادددقة اال، جمسدددة ليدددا

 إ    عم ا زيائياأو  الققاق أ  يزيذه يالن ىذه الممة أما إذا ما ازيذه ب ن  م  ىذه الممة
 . (7)يزالايبقاقه يكو  معي ا  عيب ممم اال

الدددالقيات السدددماات المقميدددة ز قالدددق  دددظ قدددموم  اابيدددا  دددإ   أمدددا االع الدددق الجالدددث  
 المقا ظدة زمداقن ، ازياايزالاالدالمكا ظ الذي يمجن القبعدة الجغقا يدة المقدممة لم اادقة 

ة المقميددة  ييددا أ  ززعددمى يا المددالظ ضددم   اابيددا الجغقا ددظ  ددال يجددو  لمسددماايزالاالدد
لدددذا ززدددولر الييدددةت المقميدددة  دددظ ، (4)سدددماة مقميدددة  دددظ مقا ظدددة أيدددقى ايزالدددايممدددر 

 المقا ظة إممام الموا  ة المقمية وز فيذىا لزامن جمي  الوقمات اإلماقية  ظ المقا ظة.
المدددالظ يزمجدددن  قيدددام المادددّقي  زقميدددم  يزالدددايو يالدددوي الع الدددق الموضدددومظ لال  
لددذا مدد  الجا ددت أ  يزددولر ، ماليددة الزددظ يجددو  لكددن ىيدد ة مامددة م ااددقزياات اليزالاالدداال

الماددّقي المسدددزوقي ز ظددديم أقكاميدددا وم امئيدددا ممددر أسدددن وبوامدددم با و يدددة زضدددم  لممولدددة 
كمدددا ، ىدددم يا المدددالظإلدددر  واالجزماميدددة إضدددا ة، واالبزالدددامية، زققيددد  أىدددما يا السياسدددية
 يا  اكن  يق با و ظ وىدذا مدا يعدقق  ويقون مو  المسان، يالو  ممكية الفقم وجقوزو
و ظدقا  ىميزدو سدوق  ز اولدو  دظ  دقي ، (3)ات الماليدةيزالاال م مأ سيامة القا و   ظ اال

 مسزقن.
 المطمب الثاني

 المالي لمم افظة غير المنصظمة في إقميم خصاا مسوغات اال
   وقني  ق  ات المواا ي  المقمييإ  اليمق م   ظام اإلماقة المقمية ىو زقق   

                                                                                                                                                      

( 31بد ِجٍظ اٌّذبفظخ فٟ د١ٓ ث١ٕذ اٌّبدح)اتخزابص( ِٕٗ 7اٌّذبفظخ إر ث١ٕذ اٌّبدح)

 بد اٌّذبفع . اتخزابص

جبِؼخ ، داسا ثٓ األص١ش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش،  اٌٛع١ظ فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ،  د.ِب٘ش صبٌخ ػالٚٞ(1) 

 .321ؿ، 2001، اٌّٛصً

، اٌشلبثٟ ٌٍغٍطبد اٌّذ١ٍخ فٟ اٌزؾش٠غ ا ٌؼشالٟ تخزابؿاال، د.،إعّبػ١ً صؼابع اٌجذ٠شٞ(2) 

اٌؼذد ، جبِؼخ اٌىٛفخ، ثذش ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ اٌىٛفخ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ، دساعخ ِمبسٔخ

 .111ؿ، .2012، اٌغبدط ٚاٌؼؾشْٚ

سعبٌخ ، ٌظ اٌّذبفظبد غ١ش إٌّزظّخ فٟ إل١ٍُبد ِجب، اتخزابصأ١ِش ػجذهللا أدّذ اٌججٛسٞ(3) 

 .26ؿ، .2010، جبِؼخ رىش٠ذ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، ِبجغز١ش
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ادد اي قاجددازيم ويزوبددق  جدداح ىددذا ال ظددام  ددظ أما  قسددالزو وزققيدد  أىما ددو ، مادداكميم وا 
، يا المالظايزالاالو ظ مقممزيا زمز  المقا ظة  مماقسة ، ممر مجمومة م  الع االق

ومد  جدم زكدو  بدامقة ممدر القيدام  مسدؤوليازيا ، لكدظ زد يض  ا م دا  الممقداة ممدر مازقيدا
 ال دم مد  زدو يق الزمويدن الدال م ، ه ز فيذ ياا الز مية االبزالداميةوازجا، زجاه المواا ي 

 ددددن و قددددمق مددددا زز اسددددب الالددددالقيات الماليددددة ، لكو ددددو م الددددقا أساسدددديا  ددددظ ىددددذا الالددددمم
 قددمق مددا ، ات الزددظ زماقسدديا والمسددؤوليات الزددظ زضددام   يدداايزالاالددالمم وقددة لددو مدد  

 يزالدايلدذا  مسدو ات اال ،يزقق  ليا م  معالجة  ظ يممدة المجزمد  المقمدظ وز ميزدو
 المالظ ززمجن  ما يمظ 

المان ىو مالب كن  :ضمان اسصقالل الم افظة غير المنصظمة في إقميم -7
 اليممات المزعممة الزظ زقمميا المقا ظة ال يمك  أ  ززم إال إذا زوا قت ،  ااا إماقي

المقا ظة  ظ  اسزقالن     ولين م  ب ين المغاالة القون، ا موان الال مة لإل فا  ممييا
وممر ذل  ال م م  ، ازيا يقز ا اقز ااا وجيقا  زوا ق المواقم الماليةايزالاالم ااقة 

، وما ىو أىم م  وجوم المان  (7)اسزقالن السماات المقمية  مواقم مالية ياالة
ال  المالمق الذي ي زظ م و المان ىو الذي يققق ، المالمق الذي ي زظ م و المان

لذا ي  غظ ا  زكو  المالامق ، (4)ممم اسزقالن الييةت المقمية أو  ال زيجة اسزقالال
وذل  ، المالية الياالة  ظ مسزوى يكفظ  زغاية الج   ا ك ق م  االقزياجات المقققة

وىذا يع ظ ا  يكو   قو زيا ، وققيزيا  ظ العمن، زقوية اياليزيا القا و يةإلر  يؤمي
و غيقىا زال   ذازيزيا ، الماليةوزقت زالق يا وسائن العمن وممر قأسيا المالامق 

 . (3)القا و ية زميي ا  اق ا وققيزيا م جا

                                                           

، ٚداس اٌىزت اٌّاش٠خ، داس اٌىزت اٌٍجٕب١ٔخ، 2ط، ِؼجُ ِاطٍذبد اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ ، صوٟ ثذٚٞ(1)

 .111ؿ، 1114،  ث١شٚد

، ث١شٚد  ، ِٕؾٛساد ػ٠ٛذاد ،1ط، اٌالِشوض٠خ ِٚغبٌخ رطج١مٙب فٟ ٌجٕبْ، د.تخبٌذ لجبٟٔ(2) 

 .11.ؿ1121

اٌّىزت ، 2ط، ِغبّ٘خ فٟ إٌظش٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍجّبػبد اٌّذ١ٍخ اإلداس٠خ، د.ِذّذ أدّذ إعّبػ١ً (3)

 .111ؿ، 2012، اإلعىٕذس٠خ، اٌجبِؼٟ اٌذذ٠ش
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ات المالية يزالاالإ  زو ي  اال  :ضمان العدالة في صوزيع األعباء المالية -4
العمالة  ظ زو ي  إلر  يؤمي،  ي  السماة المقك ية والمقمية  ظ الالمقك ية اإلماقية

 إذا كا ت المقا   العامة ، المقمظو  الوا ظواليممات ممر المسزوى ، ا م ا  المالية
المقا   المقمية ،  إ  الوا ية ززامب وقمة ال ما والمساواة  ظ جمي  إ قا  المولة

أيقى  ايزالق موبعيا إلر  زيزمق  ايزالق الوقمات المقمية  ظ المولة م  وقمة
لمقمية سوق  ما يم   م  قسوم مقمية م  ب ن أ  ا  الوقمة ا، وممم سكا يا ومقا قيا

 م  ، يالقق  ظ زاويق مقا قيا الياالة وىذا ما زقزضيو بوامم العمالة واإل الاق
 .(7)يزمز   اليممة  ظ مكا  معي  يزقمن قسوميا 

يمكدددد  زققيدددد   ايددددة  ظددددام  :ضوووومان ص قيووووا أهووووداف الالمركزيووووة ا قميميووووة  -3
ؤكددم المسددؤولية ( اإلبميميددة مددا لددم يكدد  لممقا ظددة الددالقيات ماليددة ز4الالمقك يددة اإلماقيددة)

وىددددذا يؤكدددم اقز دددداا م الدددق الزكميددددق  ددد ما  الضددددقائب  قدددد  ، الماليدددة  ىددددالظ المقا ظدددة
كمدا ، إذ يكو  لممواا ي  قأي  ظ الاقيقة الزدظ زُ فد   ييدا أمدواليم وأوجدو إ فابيدا، الزمجين

ال  الجميدوق يقكدم  ادكن مددام ، أقكدام قبدا زيم ممدر أممدان المجمدنإلدر  يقفد ىم أيضدا
كمددا إ  ، (3)ت المقميددة  مقاق ددة مسددزواىا ومقددماق مددا يزقّمددن مدد  أم ددا  ماليددةممددر اليددمما

زققي  ا ىماق اإلماقية المزمجمة  قمقة اإلماقة الالمقك ية ممر زيفيق العب  مد  كاىدن 
والقضدا  ممدر  يقوبقاايدة الجيدا  المقكد ي  قق دو مد  المسدزفيمي  وىدم ، السماة المقك ية

لذا   جاح الييةت المقمية  ظ المقا ظدات ، (2)ين م  القوزي أ  ا  المجزم  المقمظ والزقم
وزقميدم ،  زققي  ىذه ا ىدماق يزوبدق ممدر بدمقزيا ممدر القالدون ممدر المدواقم المقميدة

وم  موامظ الزظ ز مو أكجدق إلقاقدا وأىميدة  دظ ، ووض  مي ا يزيا المسزقمة، أوجو إ فابيا
و ق  زيددا  ددظ إ جدداح ممميددة الز ميددة ىدد، ات الماليددة المقميددةيزالاالددزمزدد  المقا ظددات اال

                                                           

 ،2004، اإلعىٕذس٠خ، ِٕؾبح اٌّؼبسف، اٌذىُ اٌّذٍٟ فٟ ظً اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ، د. ػذٔبْ ػّشٚ (1)

 .23ؿ

 .121ؿ، 1126، اٌمب٘شح، ِىزجخ إٌٙضخ اٌؼشث١خ ، إٌظُ اٌغ١بع١خ، صشٚح ثذٚٞ(2)

ِجٍخ اٌؼٍَٛ  ، اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٌٍٛدذاد اٌّذ١ٍخ فٟ ٔظُ اإلداسح اٌّذ١ٍخ، تخبٌذ عّبسح اٌضغجٟ(3)

 .111ؿ، 1122، اٌؼذد اٌضبٟٔ ، اإلداس٠خ

، اٌجٍذ٠بد فٟ ر١ّٕخ اٌّجزّغ الزابد٠ب ٚاجزّبػ١بدٚس اإلداسح اٌّذ١ٍخ ٚ، د. ِذّذ ػجذهللا اٌؼشثٟ(4)

 .45ؿ، 1167اثش٠ً ، األٚياٌؼذد  ، ِجٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ
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 يددامة موق إلددر    يددا زيددمق جميعددا، (7)االبزالددامية واالجزماميددة ممددر المسددزوى المقمددظ
، وز فيددددددذىا، المجددددددالن والسددددددماات المقميددددددة  ددددددظ زيادددددديا  ددددددقام  الز ميددددددة وماددددددقومازيا

 .(4)يمياوزمو 
ال قث مد  المدواقم لما زقمم يمك  ا القون أ  الجيوم الزظ ز ذليا المقا ظات م  اجن    

 دن ، مدامي م دوا  يدا ايزالدايالمالية وزقالديميا ليسدت مجدقم ممميدة إماقيدة ز اوليدا ك
، ىظ وسيمة م  أجدن  ايدة أك دق ززمجدن  دظ اسدزعمان ىدذه المدمايين  دظ الدموقة اإل زاجيدة

وابددد  معكدددون ممددددر إلدددر  وزقويميدددا مددد  مجدددقم أقبددددام مسدددجمة وم دددال  موممدددة  الي ي ددددة
ز موقه  ظ مااقي  م جد ة ويدممات مقممدة زمدق م دق ، ي واالجزمامظالمسزويي  االبزالام

 اسزجماقية.أو  سمسمة م  الزما يق اإلماقية ززقجم  ظ  ياية المااق  ظ  فقات زاغيمية
 المب   الثاني

 الموارد المالية الذاصية
ىددظ المددواقم الزددظ زسددزقن الوقددمات اإلماقيددة  فقضدديا وزقددميقىا والزددظ زعزمددم ممييددا  ددظ    
ماقزيددا  اددا  المقا دد  العامددة المقميددةإ وليددذه المالددامق أىميددة ك يددقة القز اايددا  دداإلماقة ، وا 

وزاددمن مددواقم الضددقائب المقميددة والقسددوم ، (3)المقميددة اقز دداا لدد وم  يددظ مالددمق  عاليزيددا
  ضددداًل مددد  المدددواقم الياالدددة ال ازجدددة مددد  زادددغين المقا ددد  المقميدددة الميزمفدددة، المقميدددة

إيقامات ا مال  المقمية مالمقا ميما م  مالامق اإليقامات الذازية كما زعم ، واسزجماقىا
 .، وس سعر ل يا يا ز اماالمقمية

 
 

                                                           

، اٌشثبط، رٛص٠غ ِىزجخ اٌشؽبد، 2ط، رذاث١ش ِب١ٌخ اٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ ثبٌّغشة، وش٠ُ ٌذشػد.(1)

 .156ؿ، 2011

ف١ز ِؾشٚػبد اٌز١ّٕخ ِٛعٛػخ دٚس اٌّجبٌظ اٌّذ١ٍخ فٟ رخط١ظ ٚرٕ، د.ػٍٟ ػجذاٌؼظ١ُ ِذجٛة(2)

، ثذْٚ ِىبْ اٌطجغ، ِطجؼخ ٔٙضخ ِاش، 1ط، األعبع١بد إٌظش٠خ ٌٍذىُ اٌّذٍٟ، اٌذىُ اٌّذٍٟ

 .242ؿ، 1177

ٔذٛ اٌزؤ١ً٘ اٌمبٟٔٛٔ ٌٕظبَ اإلداسح اٌّذ١ٍخ فٟ ، فبرٓ ِذّذ وّبي، د.دغٓ دس٠ٚؼ ػجذ اٌذ١ّذ(3) 

، ثذْٚ روش ِىبْ اٌطجغ، 1ط، داس٠خٍِّىخ اٌجذش٠ٓ فٟ ضٛء اٌّشوض٠خٚاٌالِشوض٠خ اإل

 52.ؿ2002



 (دراسة تحليلية مقارنة) التنظيم القانوني لمصادر التمويل المحلي للمحافظات غير المنتظمة بإقليم

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

216 

 األولالمطمب 
 الضرائب الم مية

زاددكن الضددقائب مالددمقًا ىامددا لممددواقم الماليددة المسددزيممة  ددظ اإل فددا  ممددر  اددااات   
اة  ّعالة لزققي  ا ىماق  ضاًل م  كو يا أم، القكومة المقك ية والمقمية ممر قٍم سوا 

ويمكدددد  زعقيددددق الضددددقي ة    يددددا  قيضددددة إج اقيددددة ، االبزالددددامية واالجزماميددددة والسياسددددية
وم دم االبزضدا  والمد وم ، المع وي  ظ القا و  اليايأو  زسزقا  م  الايي الا يعظ

ومدد  اقيدد  السدديامة ومدد  ، وذلدد  قسددب بددمقزيم الضددقي ية، مدد  أاددياي القددا و  العددام
 .(7)لزغاية ا م ا  العامة لممولة والييئات اإلبميمية، قمممو  مقا ن م

أما الضقي ة المقمية  يظ أسموب با و ظ لزو ي  ا م دا  العامدة سد ويًا  يمدا  دي  
و غدض ال ظدق مد  الم دا   الزدظ زعدوم مميدو ، كدن قسدب اابزدو، أمضا  الوقمة المقميدة

الوقدمة المقميدة مد  مواا ييدا  ىو اياليًا ويمك  زعقيفيا    يا م م  مد  المدان ززقاضداه
مو  أي مقا دددددددن يددددددداي ممدددددددر أ  زيالدددددددي قالددددددديمة ىدددددددذه الم دددددددال   ما  اليدددددددممات 

.ويالقددظ أ  الضددقي ة المقميددة ززفدد  مدد  الضددقي ة العامددة المقك يددة  ددظ  عددض (4)العامددة
وممدر سد ين اإللد ام كمدا إ  المكمدق يددم عيا ، يالائالديا لكو يدا  قيضدة ماليدة زدم    قدماً 

وزيزمدق الضدقي ة المقميدة مد  الضدقي ة ، (3)ر مقا ن و يدق با مدة لمدقم مو  القالون مم
إذ زفقض م  ب ن السدماات المقميدة  دظ ، العامة المقك ية م  قيث الجية الزظ زفقضيا

الوقددددمة اإلماقيددددة ولقسددددا يا  ددددظ قددددي  زفددددقض الضددددقي ة العامددددة المقك يددددة مدددد  السددددماة 
ضدقي ة المقميدة  دظ  ادا  الوقدمة كمدا إ يدا زيزمدق مد  جيدة  اابيدا  زسدقي ال، المقك ية

                                                           

اٌضش٠جخ ٚاٌزؾش٠غ اٌضش٠جٟ ، اٌىزبة اٌضبٟٔ، اٌّب١ٌخ ٚاٌزؾش٠غ اٌّبٌٟ، د. أػبد ػٍٟ ِذّٛد(1)

 .7ؿ، 1122، ثغذاد، ث١ذ اٌذىّخ، اٌؼشالٟ

ٔذٛ اٌزؤ١ً٘ اٌمبٟٔٛٔ ٌٕظبَ اإلداسح اٌّذ١ٍخ فٟ ، فبرٓ ِذّذ وّبي، د.دغٓ دس٠ٚؼ ػجذ اٌذ١ّذ (2)

، ثذْٚ روش ِىبْ اٌطجغ، 1ط، ٍِّىخ اٌجذش٠ٓ فٟ ضٛء اٌّشوض٠خ ٚاٌالِشوض٠خ اإلداس٠خ

 .72.ؿ2002

دٚس اٌضشائت فٟ ر٠ًّٛ اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ فٟ اٌؼشاق )دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ، ػٍٟ ػجذ اٌؼظ١ُ ثبلش ػٍٟ (3)

ِؼخ ثغذاد اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍذساعبد اٌّذبعج١خ ٚاٌّب١ٌخ فٟ جبإٌٝ  ثذش ِمذَ، (2005_1110ٌٍّذح 

 .35ؿ، 2002، ١ًٔ ؽٙبدح اٌذثٍَٛ اٌؼبٌٟ فٟ اٌضشائت
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 ددددظ قددددي  زا دددد  الضددددقي ة العامددددة ، وقددددمات إماقيددددة أيددددقىإلددددر  اإلماقيددددة مو  أ  زمزددددم
 المقك ية  ظ أ قا  المولة كا ة مو  االبزالاق ممر وقمات إماقية معي ة. 

 المطمب الثاني
 الرسوم الم مية

وقمات اإلماقية الزظ زعم القسوم المقمية مالمقا آيق م  مالامق اإليقامات المقمية لم 
وىظ زقالن  ظ الوقة مقا ن ، وزققي  أىما يا اإلبميمية، زساىم  ظ سمَّ  فقازيا المقمية

أقم الاياليات أو  لميممات المقمية وُمقق القسم    ُو )م م  م  المان زج يو المولة
مقا ن  ف  ياي أو  العامة ا يقى ج قًا م  ا  قام مقا ن يممة ياالة زقمميا ليم

و مع ر آيق  القسم م م   قمي ج قي يم عُو ا  قام ، (7)م ممييم م  ىذه اليممة(يعو 
لممولة مقا ن  ف  ياي يزم القالون مميو م يا والقسوم ج ٌ  م  اإليقامات العامة 

، (4)لممولة ؛إذ إّ ُو يمُين الي ا ة  الوقة موقية وم زظمة ا  و ا   اإليقامات ا يقى

م م   قمي ززقاضاُه الوقمات المقمية ج قًا م   عض وُيعقق القسم المقمظ    و 
 القسوم المقمية ىظ الم ال  الزظ ، (3)ا اياي مقا ن ما زقممُو ليم م   ف  ياي

زقاّلميا اليي ة المقمية مقا ن اليممات الزظ زعوم  ال ف  والفائمة ممر الُمكمفي   م عيا 
يق اليممات الزظ ُزم   كمقا ن كقسوم. و ال ا ما يزم إ فا  القسوم المقمية ممر زاو 

ويزض  م  الزعقيق السا   لمقسم المقمظ    ُو يزف  م  القسم العام  ظ  عض ، (2)ليا
ويازقا  ظ اليممة الزظ يسزو ر م يا ، الائي وييزمق م ُو  ظ ال عض اآليقالي

 .(2)القسم أ  زكو  با مة لمزج ئة   يًا كيممة اسزيمام أقالفة الموا ئ 

                                                           

، داس اٌذبِذ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 1ط، اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ٚاٌزؾش٠غ اٌّبٌٟ ٚاٌضش٠جٟ، د. ػبدي ف١ٍخ اٌؼٍٟ(1)

 .24ؿ ، 2007، ػّبْ

، اٌزٛص٠غ ،اٌؼبره ٌإبػخ اٌىزبة، إٌبؽش، ػٍُ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ٚاٌزؾش٠غ اٌّبٌٟ، د. طب٘ش اٌجٕبثٟ(2)

 23، ؿ2007، ثغذاد، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ

د.رٛف١ك ػجذاٌٙبدٞ: اٌّشوض٠خ ٚاٌالِشوض٠خ فٟ رٕظ١ُ ٚ ٚد.دغ١ٓ اٌطشاٚٔخ، د.صفٛاْ اٌّج١ض١ٓ (3)

 .62ؿ، .2011، ػّبْ، داس ا١ٌبصٚسٞ اٌؼب١ٌّخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اإلداسح اٌّذ١ٍخ

 ، اإلعىٕذس٠خ، ِٕؾؤح اٌّؼبسف، 2ط، غط١ٕ١خاٌذىُ اٌّذٍٟ فٟ ظً اٌغٍطخ اٌفٍ، د. ػذٔبْ ػّشٚ(4)

 .102ؿ، 2004

و١ٍخ ، أطشٚدخ دوزٛساٖ، ٔظبَ اٌز٠ًّٛ فٟ اإلداسح اٌّذ١ٍخ دساعخ ِمبسٔخ، ػّبد فشط اٌخ١بط (5)

 .162ؿ - 161، ؿ.2002، جبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ، اٌذمٛق
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أ  ى ا   قبًا  ي  الضدقي ة المقميدة والقسدم المقمدظ مد  ، الزعقيق أيضاوييمي م     
 الضقي ة المقمية ليست إال وسيمة لزو ي  ا م دا  العامدة المقميدة ممدر ، قيث ا يعزيما

أما القسم  يو الوسيمة لزو يد  أم دا  ( 7)المقيمي   ظ الوقمة اإلماقية ز عًا لمقمقزيم المالية
زققيقىمدا إلدر  ممر الُم زفعي   يا كما ييزمفا  م  قيدث السد ين إماقة يممة مقمية معي ة

 يدالق القسدوم  يجدو  ،  ال يجو  زكميق ايي  د ما  ضدقي ة إال إذا الدمق  يدا بدا و 
 (.4)بقاق إماقي   اً  ممر با و  ييون الجية الميزالة إالماقىاأو  أ  زالمق  الئقة

والقسم المقمظ م  قيث الا يعة  وممر الق م م  ىذا االيزالق  ي  الضقي ة المقمية  
المادقي المدالظ كجيدقًا مدا ييمدا  دإ   المالية وم  قيث الس ين القا و ظ لزققيق كن م يمدا؛

 ي  ىذي  االالاالقي   يسزعمن كممة )قسم( لمزع يق مما ُيعّم  ظ ققيقة ا مق ضقي ة 
مقمية أسم المقمظ  يام  الماقي ممر معظم الضقائب الأو  سوا   ظ المسزوى المقك ي

كالقسددددوم المقميددددة الزددددظ زفددددقض ممددددر المقددددان العموميددددة والمقددددان الالدددد امية ، القسددددوم
والقسدددددوم الزدددددظ زفدددددقض ممدددددر  قدددددن ممكيدددددة العقددددداق  دددددظ العدددددقا . وال زيجدددددة  (3)والزجاقيدددددة

المسزيمالدددة أ  القدددا و  قي مدددا يدددقم  دددِو لفدددظ القسدددم يجدددب أ  يؤيدددذ ذلددد  المفدددظ  دددالمع ر 
 .(2)ا سانالواس  لُو وأ  يفسق ممر ىذا 

 المطمب الثال 
 إيرادات األمالك الم مية

لكددددن وقددددمة مدددد  الوقددددمات اإلماقيددددة ذمددددة ماليددددة مسددددزقمة  زيجددددة زمزعيددددا  الايالددددية    
ميداًل ُيعدّم  - ما ززضم ُو م  أموان م قولة ومقاقيدة  -وزمق ىذه الذمة المالية ، المع وية

ن ىدذا الدمين  الدفٍة ياالدة بيمدة ويادم، م   ي  المدواقم الماليدة لمييئدات العامدة المقميدة
يدددقامات ، الُمققضدددة لمغيدددقأو  و وائدددم  قومىدددا الموممدددة  دددظ المالددداقق، أيجددداق مقاقازيدددا وا 

                                                           

، ْ ِىبْ اٌطجغثذٚ، اٌّؤعغخ اٌف١ٕخ ٌٍطجبػخ، ِجبدئ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ، د. ِٕاٛس ١ِالد ٠ٛٔظ(1)

 .72ؿ، 2004

ثذش ، رؼ١ٓ ا ٌّٛظفب ٌؼبَ فٟ ظً ٔظبَ اٌالِشوض٠خ اإلداس٠خ ، اتخزابؿد. ػضّبْ غ١الْ اٌؼجٛدٞ(2)

 .73ؿ، .2010، 4ػذد، 2اٌغٕخ ، ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ اٌزؾش٠غ ٚاٌمضبء

 .26ؿ، ِاذس عبثك، ِب١ٌخ ا١ٌٙآد اٌّذ١ٍخ، ِذّذ دٍّٟ ِشاد(3)

 .115ؿ، 1171، اٌمب٘شح، داس اٌّؼبسف، ئ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخِجبد، د. ادّذ ػجذٖ ِذّٛد(4)
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.  كمددا إ  أمددال  (7)ا وقا  المالية)ا سدديم والسدد مات( الممموكددة ليددا وأق دداح ماددقومازيا
  الوقدددمات اإلماقيدددة بدددم زكدددو  ممموكدددة ممكيدددة ياالدددة ممدددر  دددقاق ممكيدددة ا  دددقام وزيضددد

لمقا و  الياي ؛إذ ُيقالم  ممكيزيا زققي  مين مالظ مد  وقائيدا ليدذه الوقدمات وىدذا مدا 
يقا ددن الددمومي  اليدداي لممولددة و سددزاي  أ   امدد  مميددو الددمومي  اليدداي المقمددظ الددذي 

 والدذي زيددمق مد  الزالددقق  يددا، يزقدمم  دد موان الييئدات المقميددة ضدم   اابيددا اإلبميمددظ
، مدددوان مددد  إيدددقامات ومجدددان ىدددذه ا مدددوان ا قاضدددظ ال قاميدددةإماقزيدددا مدددا زدددمقُه ىدددذه ا أو 

وبددم زكددو   عددض أمواليددا ممموكددة ممكيددة مامددة  ددال ، (4)الماددقومات الالدد امية والزجاقيددة
 دددن ززدددولر إماقة المقا ددد  العامدددة كو يدددا ميالالدددة ، يقالدددم م يدددا القالدددون ممدددر أق ددداح

ذا يامد  ممدر ىدذه ا مدوان وىذه ا موان زيض   قكام القا و  العام ول، لمم فعة العامة
وىددذا مددا يقا ددن الددمومي  العددام لممولددة الددذي ُييالددي لم فدد  العددام ، الددمومي  العددام المقمددظ

،  يددو الوقيددم الددذي يددمق إيددقاما،  يددالق الددمومي  اليدداي المعددم لالسددزغالن االبزالددامي
 وم  َجم  يو وقدمة الدذي يع يدو مممدا  الماليدة  دمين المولدة مد  أمالكيدا  والدفيا مالدمقاً 

 .(3)ميمًا م  مالامق اإليقامات
الزالدقق  يدِو أو  ويزفقي ممر ىذا االيزالق  ظ الغاية أ  الُمم  العدام ال يجدو   يعدة   

يمكددد  أ  زفقدددم ا مدددوان العامدددة الدددفزيا  ا زيدددا  و  االمدددا كدددا  ميالالدددًا لمم فعدددة العامدددة
أو  بددقاق مدد  الددو يق الميددزيأو  مقسددومأو  زياليالدديا لمم فعددة العامددة  مقزضددر بددا و 

 ا زيددا  الغدددقض الددذي مدد  اجمدددو يالالددت زمدد  ا مدددوان لمم فعددة العامددة أمدددا أو   الفعددن
ا موان الممموكة ممكية ياالة لممجدالن المقميدة  يجدو  الزالدقق  ييدا  يدق أ  ذلد  ال 
يم   م  أ  زوض  بيوم ممر قد  المجدالن المقميدة  دظ الزالدقق  دظ أمواليدا الياالدة 

إلدددر  وقدددمات المقميدددة مددد  قيدددث كو يدددا مالدددمقًا لإليدددقام. وز قسدددم أمدددوان ال(2)و دددظ إماقزيدددا
                                                           

 .130ؿ، ِاذس عبثك، اٌّٛاسد اٌّذ١ٍخ ٌٍٛدذاد اإلداس٠خ، د. تخبٌذ عّبسح اٌضػجٟ(1)

، ثذْٚ ِىبْ اٌطجغ، اٌّؤعغخ اٌف١ٕخ ٌٍطجبػخ، ِجبدئ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ، د. ِٕاٛس ١ِالد ٠ٛٔظ(2)

 .65ؿ، .2004

 ، إصشاء ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 1ط، ط، خ اٌؼبِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌّبٌٟ ٚاٌضش٠جٟاٌّب١ٌ ، د.ػبدي ف١ٍخ اٌؼٍٟ(3)

 .71ؿ، .2001، ػّبْ

، اٌمب٘شح، ِطجؼخ ٔٙضخ ِاش، ِب١ٌخ ا١ٌٙآد اٌّذ١ٍخ فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ، د.ِذّذ دٍّٟ ِشاد .52 (4)

 .16ؿ، .1162
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. والدمومي  العقداقي يقالدم  دو (7)ومومدي  مدالظ، ومومدي  الد امظ زجداقي، مومي  مقاقي
، والمعدام ، والمقاجق، والم اجم، وأقاضظ ال  ا ، ما زممكُو المقميات م  أقاضظ  قامية

  المددالظ ا وقا  الماليددة وال قيددقات ...إلددي.  ددظ قددي  ياددمن الددمومي، والجددقوات الا يعيددة
ومدددا زغدددن  دددموقىا مددد  إيدددقامات. ويادددمن الدددمومي  ، الممموكدددة لممقميدددات  ميزمدددق أ واميدددا

زجاقيدددة أو  الالددد امظ والزجددداقي مدددا زممكدددُو المجدددالن المقميدددة مددد  مادددقومات الددد امية
 زقالن م  جقا   ي  م زجازيا ممر ميدٍن يادكن م الدقًا مد  م االدق اإليدقامات العامدة 

أو  م زفقض ىذه المالمقة العامة زقميم الجم  العام  ما يسداوي  فقدة اإل زداجوب، المقمية
  ما ي يم م   فقة اإل زاج وم  َجم زقق  أق اقًا زسزيمم  ظ زموين المي ا ية المقمية.

ىددذا ويالقددظ إ  مدد  أىددم اإليددقامات االسددزغاللية  ددظ ىددذا المجددان إيددقامات ماددقومات    
ماقة  عدض وسدائن المواالدالت  يدظ مادقومات زُدال م ، ا والكيق ، والغا ، زوقيم المياه وا 

 ادداا السددماات المقميددة ومدد  مالددمقة السددكا  المقمددظ أ  ززوالىددا سددمازيم المقميددة مدد  
كمددا ، االقزكدداقإلددر  كمددا إ يددا ماددقومات زميددن  ال دداً ، أ  يزوالىددا أ ددقام واددقكات زجاقيددة

ا يددقى مدد  أجددن ازسدداي يمكدد  إبامددة ىددذه الماددقومات  الزعدداو  مدد  الوقددمات المقميددة 
سو  زالقيق السمعة قزر يمكد  زو يد  ال فقدات الجا زدة لممادقوي ممدر أو   اا  اليممة

 ممدا يدؤمي، مد  وقدمات السدمعة الم زجدةأو  اك ق ممم ممك  م  المسزفيمي  م  اليممدة
يفض  فقة الزكمفة. وكذل  لمواجية مج   عض الوقمات المقميدة إلبامدة مجدن ىدذه إلر 

 .(4)مفقمىاالماقومات  
 المب   الثال 

 الموارد المالية الخارجية
زمجدددن المدددواقم الياقجيدددة المدددواقم ال ازجدددة مددد  المسددداممات الماليدددة الزدددظ زقدددمميا 

الي ددددات والز قمددددات المقممددددة مدددد  إلددددر  إضددددا ة، المقميددددات لددددممم مي ا يزيدددداإلددددر  المولددددة
 ج  إلييا الوقماتالزظ يمك  أ  زم ضاًل م  الققوض ، المع ويةأو  ا اياي الا يعية

                                                           

 .165ؿ، ِاذس عبثك، ػّبد فشط اٌخ١بط(1)

، اٌغٕخ اٌشاثؼخ ػؾش، ِجٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ، ٌّب١ٌخ ١ٌٍٙآد اٌّذ١ٍخاٌّٛاسد ا ، د.ِذّٛد ػبطف اٌجٕب(2)

 .11ؿ، 1172، اٌؼذد اٌضبٟٔ
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 .( 7)إل اا  المااقي  ذات المقموم الماميأو  المقمية لمواجية ا  مات المالية
 األولالمطمب 

 ا عانات
زعددم اإلما ددات مدد  المددواقم الماليددة الياقجيددة الزددظ زقالددن ممييددا السددماات المقميددة     

ظ ممددر  ددومي  وززمجددن  ددالم   الماليددة الزددظ زيالددي لموقددمة اإلماقيددة لزغايددة  فقازيددا وىدد
 و يق المقك ية.، المقك ية

الييئدات إلر  م   مساممات ماليةإلر   ال ًا ما زضاق المون  أواًل: ا عانات المركزية:
وزسدمر ىدذه المسداممات الماليدة الموَجيدة لزغايدة ال فقدات المقميدة ، المقمية  دمو  مقا دن

ززمجددن  ددظ زعمدديم القيددا  واجزماميددة ،  اإلما ددات وزددؤمي ىددذه اإلما ددات أىددما ًا ابزالددامية
ذا ددددة الفددددواق   ددددي  الم دددداا  الفقيددددقة وال ائيددددة،  ددددظ ميزمددددق م دددداا  المولددددة والم دددداا  ، وا 

.ولكددددظ يكددددو   ظددددام اإلما ددددات مالئمددددًا لمقاجددددات المقميددددة يجددددب أ  ي يددددذ  ددددظ (4)الغ يددددة
، ومعمالت زكمفة اليممات، االمز اق قجم المواقم المالية الذازية المزاقة لمسماة المقمية

 .(3)والمعمالت المسزيم ة ل مو اليممات، وقاجات ا ىالظ
وبم زيزمق ا س اب الم ققة لم   ىذه اإلما ات  فظ  عض ا قيدا  يكدو  ليدا ادا      

اجزماميددة زكددو  القكومددة ، أو الزوجيددو والقددث ممددر إبامددة ماددقومات مقميددة ابزالددامية
ي يا. وىدددذا الزوجيدددو مددد  زقسدددأو   جدددن زوسدددي  ىدددذه الماددداقي ، أو المقميدددة ما  دددة م يدددا

اقيددد  اإلما دددات القكوميدددة ُيمَكددد  المولدددة مددد  زققيددد  الزوا ددد   دددي  السياسدددزي  المقميدددة 
. وكذل  ززيذ زقميم اإلما ات المقك يدة كوسديمة إل الدة (2)والمقك ية  ما  ييا الالال  العام

لمقميدددة مدددمم الزدددوا   ا  قدددظ  دددي  الوقدددمات اإلماقيدددة  سددد ب زفاوزيدددا  دددظ المدددواقم الماليدددة ا

                                                           

ٔؾشح  ، اصش لبْٔٛ اٌّذبفظبد غ١ش إٌّزظّخ فٟ إل١ٍُ ػٍٝ اٌز١ّٕخ االلزابد٠خ، إتخالؿ لبعُ ٔب٠ً(1)

، 2002 ،( أ٠ٍٛي1اٌؼذد)، جبِؼخ إٌٙش٠ٓ، صبدسح ػٓ ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجذٛس، ؽؤْٚ ػشال١خ

 .51ؿ

، 2001، اٌمب٘شح، ا٠زشان ٌٍطجبػخٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، 1ط، ر٠ًّٛ اٌز١ّٕخ اٌّذ١ٍخ، د.ٚع١ٍخ اٌغجزٟ(2)

 .16ؿ

 .271ؿ، ِاذس عبثك، ِمِٛبد اإلداسح اٌّذ١ٍخ، د. ظش٠ف ثطشط(3)

، داس اٌج١ً ٌٍطجبػخ، ٔظُ اٌذىُ اٌّذٍٟ اٌّمبسْ، 2ط، ِٛعٛػخ اٌذىُ اٌّذٍٟ، د. صالح صبدق(4)

 .322ؿ، ثذْٚ عٕخ اٌطجغ، مب٘شحاٌ
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مج   عض المجالن مد  زققيد  إلر   ن بم يالن ا مق، وقجم اليممات المقممة  ييا
القم ا م ر م  اليممات وال جمان  ظ إ  اإلما ات القكومية زسدامم ممدر ضدما  ىدذا 

؛ ولددذل  يعدم زقددميم المدد   القكوميددة (7)القدم ا م ددر وزقميددن الزفدداوت  دظ مسددزوى اليددممات
الددذي يمكدد  زعقيفددُو    ددو  (الزعددمينأو   ظددام الزكددا ؤ)مميددو يامدد  وسدديمة مدد  وسددائن مددا 

المقك يدة  ال ظام الذي يسزيمم لزققي  الزوا   العدامن لإليدقامات وال فقدات  دي  القكومدات
ذلدد  بددم إلددر   اإلضددا ة ،(4) بدداليم مدد  جيددٍة أيددقىواإلبميميددة مدد  جيددة و ددي  قكومددات ا

، يددق مدد  العددب  الضددقي ظ المقمددظيقجدد  السدد ب  ددظ مدد   اإلما ددات المقك يددة ىددو الزيف
 العدب  الضدقي ظ ي يدم  دظ الوقددمات اإلماقيدة الفقيدقة م دو  ددظ الوقدمات الغ يدة أمدا إذا لددم 

ايزالق معاممة المواا ي  الذي  يزاا يو   ظ إلر  ذل  يؤمي إ   يؤيذ   ظام اإلما ات
إلدر     اإلما داتزم ؛ لدذا  دمأو  مقاك ىم القا و ية لمجقم أبامزيم  ظ ىذه الوقمة المقمية

الزيفيدق مد  ا م دا  الضدقي ية المقميدة الممقداة ممدر إلدر  الوقمات اإلماقية الفقيقة يؤمي
 ضدددداًل مدددد  أ  القكومدددددة سددددزم   ىددددذه اإلما ددددة مدددد  الضدددددقائب ، مدددداز  القدددداا ي   ييددددا

زققيددد  إلدددر  الزالددداُممية الزدددظ زفدددقض ممدددر القدددامقي   دددظ الوقدددمات الموسدددقة ممدددا يدددؤمي
كما يمك  لممولة أ   ،(.3)الضقي ة  ظ المسزويي  المقك ي والمقمظ معاالعمالة  ظ زو ي  

زسددددزيمم اإلما ددددات الماليددددة كوسدددديمة لمعالجددددة ا  مددددات االبزالددددامية ؛إذ زقددددمم اإلما ددددات 
لمييئددات المقميددة  ددظ أوبددات الكسددام لزمكي يددا مدد  الزوسدد   ددظ اإل فددا  ممددا يسددامم ممددر 

أوبات القيا   زسزاي  القكومة أ  زيفض أما  ظ ، زمميم سياسة اال زعاش االبزالامي
قدموث ا  مدات إلر  م  ىذه اإلما ات قزر زوبق اال م اي  ظ اإل زاج ياية أ  يؤمي

 .(2)االبزالامية

                                                           

، اٌشثبط، اٌطجغ ٌٙٛة ثشط، (2ط)، رذث١ش ِب١ٌخ اٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ ثبٌّغشة، وش٠ُ اٌذشػد.(1)

 .126ؿ، 2011

 ، أسث١ً، ِطجؼٗ اٌذبط ٘بؽُ، 1ط، اٌضبثذ ٚاٌّزذٛي فٟ إٌظبَ اٌفذساٌٟ، د.لبعُ دغٓ اٌؼجٛدٞ(2)

 .11ؿ،2007

 .15_14ؿ، ِاذس عبثك، د اٌّب١ٌخاٌّٛاس، د. ِذّٛد ػبطف اٌجٕبء(3)

 .105ؿ، ِاذس عبثك، اٌّب١ٌخ اٌّذ١ٍخ ٌٍٛدذاد اإلداس٠خ، د. ِذّذ دٍّٟ ِشاد(4)
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، والي ددات، والوالددايا، ززضددم  ىدذه اإلما ددات الز قمددات ثانيووًا: ا عانووات غيوور المركزيووة:
زكددو  قالدديمزيا ممددا يز ددقي  ددو وزاددكن  مجموميددا مددوقمًا مدد  مددواقم الييئددات المقميددة. وز

 يدددق م اادددق  المسددداىمة  دددظ ، أو السددماات المقميدددةإلدددر  أمدددا  ادددكن م اادددق، المواا ددو 
ى دة ، أو وبدم زكدو   زيجدة والدية يزقكيدا أقدم المدواا ي ، زموين المااقي  الزظ زقدوم  يدا

وبدم ، كما بم زقمم ىذه اإلما ات م  ب دن المؤسسدات والم ظمدات  يدق القكوميدة، يقمميا
 يددق ماددقواة و ددظ كددن  قددوان ال يمكدد  ب وليددا إال أو  كددو  ىددذه الز قمددات ماددقواةز

.وأييددقًا يمكد  القدون إ  ىدذه اإلما ددات ال زادكن اديئًا ك يددقًا (7) موا قدة السدماات المقميدة 
  ظ مواقم السماات المقمية وىظ موقم اسزج ائٌظ ال يعزمم مميو  ظ زمويميا.

 المطمب الثاني
 القروض

ويدددمين ، لوقدددمات المقميدددة   ىميدددة الزعابدددم  زيجدددة زمزعيدددا  الايالدددية المع ويدددةززمزددد  ا   
ضدددم  ىدددذه ا ىميدددة ققيدددا  دددظ إ دددقام القدددقوض. وزظيدددق قاجدددة المقميدددات لسدددمو  اقيددد  

أمدا    الضدقائب ، االبزقاض لمواجية مج  مواقمىا المقمية م  االسزمقاق  ظ الزمويدن
وأمدا    القكومدة ، يدممات الال مدة لممقميداتوالقسوم ال زكفظ لز فيذ الماداقي  وزقدميم ال

المقك يددة ال زسددم   إقىددا  المددواا   عددب  الضددقائب المضددا ة لددإلماقات المقميددة ؛ لددذل  
 .(4)مواقم أيقى ياقجية و يق ذازية وم  أىما الققوضإلر  زمج 
أقددم أاددياي القددا و  أو  ويعددقق القددقض    ددو م مدد  مدد  المددان زقالددن مميددو لممولددة   

 أج  يدة و الدوقة ايزياقيدة و موجدب مقدم يسدز مأو  ب ن وقمات ابزالامية مقمية العام م 
زالددددقي  مسدددد   مدددد  ب اللسددددماة الزاددددقيعية مدددد  الزعيددددم  ددددقم الم مدددد  المفزددددقض مدددد  إلددددر 
. يزض  م  ىذا الزعقيق يالائي الققض ؛إذ يزم إ قام العقدم  الدوقة ايزياقيدة (3) وائمه

                                                           

ثذش ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ اٌؼٍَٛ ، اإل٠شاداد اٌؼبِخ ٌٍجّبػبد اٌّذ١ٍخ فٟ اٌجضائش، ٌّخضش ِشغبد(1)

 =ٌّٛلغ األٌىزشِٟٕٚٔؾٛس ػٍٝ ا، (2005)، اٌؼذد اٌغبثغ، جبِؼخ ِذّذ تخض١ش ثىشٖ، اإلٔغب١ٔخ

=WWW. WebreviewDz/ lMG/17/ Les recetlespubliques/ 

Locades/Merqhadpdf. 

 .130ؿ، ِاذس عبثك، اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ، د. تخبٌذ عّبسٖ اٌضغجٟ(2)

داس اٌغ١شح ٌٍٕؾش  1ط، ِجبدئ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ، ٚصوش٠ب ادّذ ػضاَ، د. ِذّٛد دغ١ٓ ٚادٞ(3)

 .106ؿ، 2007، ػّبْ، ٚاٌزٛص٠ـغ ٚاٌطجبػخ
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وىدذا ىدو ا سددان ياالدة  دظ القددقوض ، ةلمجيدة المققضددأو  سدوا  لممولدة اال ددة القدقض
أما  ظ الققوض المايمية  إ يا بم زيدقج مد  ىدذه القامدمة  دظ  عدض ا قيدا  ، الياقجية

  إمكا  المولة أ  زفقض ممر مواا ييا االكززاب  دظ  عدض القدقوض ياالدة  دظ وبدت 
م كمددا إ  القددقض يددم    اددكن م مدد  مدد  المددان والاددائ  ُيددم    قددمًا ممددر أ  ززعيدد، القددقب

زادددقي  ؛إذ ُي دددقم القدددقض إلدددر  المولدددة  إمدددامة القدددقض مددد   وائدددمه ممدددر أ  يسدددز م القدددقض
 (.7)إذ  مس   يالمق م  السماة الزاقيعيةإلر  اسز اماً 
، إ  الققض ال يعم مالمقًا ققيقيدًا لإليدقامات العامدةإلر  ويذىب  عض الفقو المالظ     

ة كالضدددقائب والقسدددوم ممدددر  دددن ىدددو وسددديمة مسدددزعجمة لمقالدددون ممدددر اإليدددقامات الققيقددد
إلر   يو ضقي ة مؤجمة زؤمي، أسان إافا  الققض سوق يزم م  اقي  ىذه اإليقامات

زقمين ا جيان القاممة  ع ئيا ولذا ال يسم  الفقو الزقميمي  الققض إال  ظ قالدة اسدزفامة 
 .(4)ا جيان القاممة م  م ا   ال فقات العامة الزظ ُاسزيممت قاليمة الققض  ظ زمويميا

المولدة أو  أ  الققض يعم إيقاما ققيقياً ؛   الييئات المقميةإلر   ظ قي  يذىب آيقو 
وا  مدا  دظ الغالدب لزمويدن إ فدا  اسدزجماقي ، القدقض لزمويدن إ فدا  اسدزيالكظإلدر  ال زمج 

 يعمن ممر  يامة اإل زاج المقمظ وم  جم  يامة الاابة الضقي ية  ال زمج  المولدة مسدزق الً 
إلقدا  العدب  إلدر  كما إ يا ال زؤمي،  قض ضقائب جميمةأو  مة أسعاق الضقائب ياإلر 

القددددوة الاددددقائية  ددددي  الجيمددددي  القاضددددق أو  ممددددر ا جيددددان المسددددزق مية  ددددن زددددو ي العددددب 
. ويزضددم  االمزددقاق  قدد  االبزددقاض لمسددماات المقميددة مددوقمًا ماليددًا مزميدد ًا (3)والمسددزق ن

 دإ   لك   ضداًل ممدر القيدوم القا و يدة ممدر ىدذا القد و ، لالسزقالن م  السماة المقك ية
 بمقة الييئات المقمية ممر االبزقاض مقمومة لالمز اقات اآلزية 

إلددر   مجددو  الييئددات المقميددة، م ا سددة السددماة المقك يددة  ددظ القالددون ممددر المددواقم -7
، االبزددقاض ُي ددا ن القكومددة المقك يددة  ددظ القالددون ممددر المددواقم مدد  المددميقات المزاقددة

 .(2) يامة الامب ممر قؤون ا موان واقزفاي سعق الفائمة إلر  وىو ما يؤمي
                                                           

 .104ؿ، 2000، ػّبْ، داس اٌافبء ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ، د. طبسق اٌذبط(1)

 .75ؿ، ِاذس عبثك، د. طب٘ش اٌجٕبثٟ(2)

 .141ؿ، ٔفظ اٌّاذس، د. ػبدي ف١ٍخ اٌؼٍٟ(3)

 .12ؿ، ِاذس عبثك، اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ١ٌٍٙئبد اٌّذ١ٍخ، د. ِذّٛد ػبطف اٌجٕبء(4)
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مددددمم إجقددددان كاىددددن الييئددددات المقميددددة؛ ذلدددد  إ  الييئددددات المقميددددة ال زسددددزاي   قكددددم  -4
ة مواقمىددا أ  ززوسدد   ددظ االبزددقاض ياددية وبمدد، وا قالدداقىا  ددظ مجددان جغقا ددظ، ظقو يددا

 يامة مب  يممة الَمي  ممر المي ا ية المقمية  ظ الس وات الالققة وم  َجم  يامة مدب  
 . (7) وىو ما يضعق الجقة  السماة المقمية، مما بم يعج ىا م  السمام، ما عظ الضقائب

 يدامة إلدر  زدؤميولك   القظ إذا ما اسزعممت ىذه الققوض   دقاض إ زاجيدة سدوق    
الجدددقوة المقميدددة والدددميون وز يدددم  الزدددالظ إيدددقامات المي ا يدددة  الدددوقة زسدددم   مواجيدددة مدددي  

كمددا بددم ُزغددن ىددذه الماددقومات الزددظ زمددون القددقوض إيددقاما يمكدد  أ  زسددمم م ددُو ، القددقض
  وائم الققض.

ضددعق اسددزفامة الوقددمة المقميددة مدد  القددقض  سدد ب اكززدداب  يددق المقيمددي   ييددا ؛إذ  -3
و  أ  يكززب  ظ الققوض المقمية أاياي ُيقيمو  يداقج الوقدمة اإلماقيدة وم مئدذ ال يج

أادددياي بددداا ي   دددظ مايدددن الوقدددمة إلدددر  زالدددقق الفوائدددم الزدددظ زدددم عيا الييددد ة المقميدددة
وا  مددا يددم   المواا ددو  المقميددو  الضددقائب المسددزيممة  ددظ زمويددن أم ددا  يممددة ، المقميددة

وىكدذا ال زكدو   زيجدة القدقض ، يقيمو  ياقجيداالققوض المقمية لكظ يق ضيا أاياي 
 دددددظ الدددددال  الوقدددددمة المقميدددددة إال  القدددددمق الدددددذي يسدددددزفيم  يدددددو المواا دددددو  المقميدددددو  مددددد  

 .4الماقومات الزظ زمّون م  اقي  ىذه الققوض
القكومة المس قة ممر الققوض ذلد  أ  زيويدن السدماات أو  اازقاا موا قة الماقي -4

اض زكددددو   ددددظ قددددموم معي ددددة و اددددقا موا قددددة القكومددددة المقميددددة مددددامة الددددالقية االبزددددق 
المقك يددددة ويالقددددظ إ  ىددددذا اإلذ  يقزالددددق  ددددظ الغالددددب ممددددر وضدددد  الم ددددامئ ا ساسددددية 

 .(3)كزقميم م م  الققض ومّمزو ومعمن  ائمزو
االبزددقاض كوسدديمة إلددر  ومدد  جا   ددا  ددقى إ  مدد  الممكدد  أ  زمجدد  الوقددمات المقميددة   

ة اإل زاجيددددة  ددددظ الوقددددمات اإلماقيددددة إلمكا يددددة زسددددميم ىددددذا لزمويددددن المادددداقي  االسددددزجماقي
الققوض م  أق اح زم  المااقي  كما يزي  أيضدا زمويدن ماداقي  جميدمة  ضداًل مد  ذلد  

                                                           

 .100ؿ، ِاذسعبثك، ِب١ٌخ ا١ٌٙآد اٌؼبِخ اٌّذ١ٍخ، ٟ ِشادد. ِذّذ دٍّ(1)

 .101ؿ، اٌّاذسٔفغٗ،،  د. ِذّذ دٍّٟ ِشاد (2)

 .23ؿ، ِاذس عبثك، د. ِٕاٛس ١ِالد ٠ٛٔظ(3)
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 قى قالق القدقوض الزدظ يمكد  أ  زقالدن ممييدا السدماات المقميدة مد  ىيد ة قكوميدة 
ييددا مدد  يقمددظ ىددذه السددماات مدد  أ  زغددق   ددظ القددقوض الزددظ يمكدد  أ  زسزقالددن مم

مدد  الضددقوقي م ددم وجددوم مجددن ىددذه الييدد ة أ   ددإ   المالدداقيق الياالددة وممددر كددن قددان
 زقمم سقوق الققوض الزظ زقالن ممييا السماات المقمية.
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 الخاصمة
 عم أ  ا زيي ا م   يا  ما ززمز   دو القكومدة المقميدة  دظ المقا ظدة  يدق الم زظمدة  دظ    

كا  ق  ممي ا أ  ، المواقم المالية المقميةات مالية  ظ  قض وزقالين ايزالاالإبميم م  
 قق م م ىذا الواب  ل ضعو  ظ المي ا ؛ لمعق ة ممى ا ا ابو م  ال ظقية العامة لالمقك ية 

ات مد  يزالاالدومدمى مسدايقة الوابد  العممدظ لمماقسدة ىدذه اال، اإلماقية اإلبميميدة مد  جيدة
وبددددا و   4002لسدددد ة ماجددددا ت  ددددو ال الددددوي القا و يددددة  ددددظ كددددن مدددد  المسددددزوق العقابددددظ 

مد  جيددة أيدقى. ومدا يسددزز    4002( لسد ة 47المقا ظدات  يدق الم زظمددة  دظ إبمديم قبددم )
 وىذا ما س  ي و أم اه.، وزواليات، ذل  م  إيقام ما زوالم ا إليو م  اسز زاجات

 أواًل  االسز زاجات.
الززمزد   ويسزز   ذل   ا يعة القدانأيذ المسزوق العقابظ   ظام اإلماقة الالمقك ية؛  -7

  االسزقالن المالظ واإلماقي لممقا ظات  يق الم زظمة  إبميم.
ززمز  المقا ظة  يق الم زظمة  ابميم  مقكد  بدا و ظ أ عدم مد  أ  زعدم وقدمة إماقيدة  -4

كو يددددددا إذ زادددددداق  ا بدددددداليم  ددددددظ الكجيددددددق مدددددد  ، و قددددددًا لم ظددددددام اإلماقي الالمقكدددددد ي
اي القا و يددة الزددظ زيددي وززسدداوى معددو  ددظ أ مددب ا وضدد، الالددالقيات القا و يددة

م يددا ضددما  زمجيميددا  ددظ مجمددن اإلزقددام الددذي يزكددو  و قددًا لقددا و  يسدد  ، ا بدداليم
كذل  ضما  ، را ول   م ية جمجظ أمضا  مجمن ال واب  يما  عم الموقة ال قلما ية 

م يدددا  الييددد ة العامدددة الضدددام ة لققدددو  ا بددداليم  دددظ ، زمجيميدددا  دددظ الييدددةت المسدددزقمة
وال عجات وال ماالت ، املة  ظ إماقة مؤسسات المولة اإلزقامية الميزمفةالمااقكة الع

والييددد ة العامدددة لمقاب دددة الزو يددد  ، والو دددوم والمدددؤزمقات اإلبميميدددة والموليدددة، المقاسدددية
الزمزدد   الالددالقيات المز قيددة والماددزقكة الزددظ ، العددامن والاددفاق لممددواقم اإلزقاميددة

و دظ قالدة اليدالق ، ات المسزوقيةيزالاالو ي  االززمز   يا ا باليم و قًا لقاممة ز
وية  ييدا لقدا و  ا ول ي  القا و  اإلزقامي والقا و  الذي زالمقه المقا ظات زكو  

كددذل  المادداقكة  ددظ اإلماقة اإلزقاميددة لمدد فا والغددا  والجددقوات الوا يددة ، المقا ظددات
 ا يقى مجمما زااق  ا باليم و قًا لممسزوق.
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)المقا ظات  يق الم زظمة  ابميم(  مو  مالدامق ميدن مسدزقمة القكومات المقمية  -3
ا مددق الددذي يجعددن اسددزقالليا ، سددزظن معزمددمة ممددر القكومددات المقك يددة لزمويميددا

 وسيقون م  زا ي  سياسزيا المالية.، المالظ امقأ  اقغ المضمو 
يمددددداقن مجمدددددن المقا ظدددددة الدددددالقية قسدددددم السياسدددددات العامدددددة لز ميدددددة المقا ظدددددة  -2

ات القالددقية يزالاالدد  الددو اقات ا يددقى ذات العالبددة مدد  مقامدداة اال الز سددي  مدد
ات يزالاالدددلمقكومدددة االزقاميدددة ويؤكدددم الوابددد  العممدددظ ممدددر وجدددوم زدددماين  دددظ اال

 المالية  ي  القكومة االزقامية ومجالن المقا ظة.
المعدمن  2008 لسد ة (21) مد   بدا و  المقا ظدات  يدق الم زظمدة  دظ إبمديم قبدم -2

الدالقيات زادقيعية م يدا  الدالقية  دقض الضدقائب والقسدوم  مجالن المقا ظات
وادديم الوابدد . بيددام مجددالن المقا ظددات  فددقض القسددوم المقميددة وج ايزيددا  .المقميددة

وا  فابيددا كددإيقامات مقميددة لممقا ظددة  يددق الم زظمددة  ددظ إبمدديم و اددكن مسددزقن مدد  
 القكومة المقك ية.

مالامبة ممر الموا  ة المقميدة لممقا ظة  يق الم زظمة  إبميم م  يالن مجمسيا ال -6
و اقة إلدددر  وق عيدددا، والمؤلفدددة مددد  الموا  دددة الزادددغيمية لمقكومدددة المقميدددة، لممقا ظدددة

والمؤلفددة مدد  مادداقي  ، الماليددة اإلزقاميددة .كمددا يالددام  ممددر الموا  ددة االسددزجماقية
مامة ا مماق الزظ يعمىا المقا ظ.  الز مية وا 

 ية  ظ ا موق المالية ؛إذ ظمدت الم دامقات زمس  القكومة المقك ية  السياسة المقك -1
الزظ زام   ظ ز  ظ الالمقك ية المالية و ما ي سجم م  الالمقك ية اإلماقية الواسعة 

وزسددزمق المقك يددة الماليددة زاددكن ، مو  مسددزوى امددوح المسددزوق والسددماات المقميددة
 مائقا زقون م  زقسي  أوضاي المقا ظات  يق الم زظمة  ظ إبميم.

لوبت الذي زعزمم المقا ظات  يق الم زظمة  ظ إبميم ممر الزموين المقك ي  ظ ا -70
؛ ددإ  مددا زقالددن مميددو المقا ظددات ال زقوليددة اك ددق ممددا زقالددن مميددة المقا ظددات  يددق 

 الزفاوت  ي  المقا ظات  ظ إيقامازيا المالية .إلر  ال زقولية مما يؤمي
 ثانيًا: المقصر ات.
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الددالح سياسددات اإل فددا  ، اليددة  الددوقة مامددةيزعددي  إجددقا  إالددالح السياسددة الم  -1 وا 
 يددمق ز ظدديم إيددقامات  والضددقي ة والقسددوم واالبزددقاض واالسددزجماق  الددوقة ياالددة

وزققي  زو ي  ، وزا ي  الالمقك ية المالية  الوقة سميمة ومفيمة لممولة المقا ظات
 .وم   قالون ايزالن زوا   ممومي وا قظ  ييا.، مامن وم الق لمجقوة المالية

 الددددوي با و يددددة  الددددوقة واضددددقة والددددقيقة  ادددد   الددددالقيات المجددددالن وضدددد   -4
المقمية والياالة  ج اية الضقائب والقسوم وآليدات الالدقق وكيفيدة زع ئزيدا ليممدة 

 أ  ا  الوقمة اإلماقية .
جيددددا  ميددددزي لمفالددددن  ددددظ القضددددايا الماليددددة المزعمقددددة  سددددماة أو  إ اددددا  مقكمددددة -3

ضدددقائب المقميدددة مددد  مدددمميا المقا ظدددات  يدددق الم زظمدددة  دددظ إبمددديم  دددظ  دددقض ال
لمزمييدد   ددي  الضددقائب المسددموح  يددا والمم ومددة و يقىددا مدد  الفددقائض الماليددة و قددًا 

 لألسن القا و ية.
مد   (45) زفعين ممن الييئة العميا لمز سي   ي  المقا ظات الم ائة زا يقدًا لممدامة -2

اسدة  قئ، المعدمن 2008 سد ةل 47 بدا و  المقا ظدات  يقالم زظمدة  دظ إبمديم قبدم
السدديم قئددين الددو قا . لمعمددن ممددر المسدداممة  ددظ قددن الماددكالت اإلماقيددة والماليددة 

مددددد  يدددددالن  قدددددن االمزمدددددامات الماليدددددة الياالدددددة  الدددددموائق وا جيددددد ة ، لممقا ظدددددات
ات الزدددظ زماقسددديا الدددو اقات المدددقام  قميدددا لممقا ظدددة  يدددق يزالاالدددوالوظدددائق واال

 الم زظمة  ظ إبميم.
 مقك ية م  يالن ىمية إيجام م ا ذ زموين الأ -2

زاقي  با و  ي ي  الضقائب المقمية الزظ يمك  لمجالن المقا ظات أ   .أ 
زفقضيا. أما الالقيزيا  ظ  قض القسوم المقمية  إ يا زقز ا  اليممات الزظ 
زقمميا و ظقًا لعمم إمكا ية قالقىا لذا زيون مجالن المقا ظات  قضيا   اً  

 ممر با و 
ض الييددةت المقميددة  ددظ المقا ظددات  فوائددم إ اددا  مالددقق قكددومظ يزددولر إبددقا .ب 

قم يددددة. ممددددر أ  زيالددددي القددددقوض لغددددقض إ اددددا  المادددداقي  االسددددزجماقية 
اإل زاجية لممقا ظات وذل  لزاجي  االسزجماق المقمظ وزج دب ميدااق الفوائدم 

 المقزفعة م م اإلبزقاض م  المالاقق الياالة . 
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 ددظ المقا ظددات زيالدديي  سدد ة مدد  الضددقائب اإلزقاميددة والقسددوم المفقوضددة  .ج 
 ضدال مد  جعدن قالديمة الضدقائب العي يدة كضدقي ة ،  يق الم زظمة  ظ إبمديم

ضدددقي ة العقالدددات المفقوضدددة ضدددم  ال ادددا  اإلبميمدددظ لممقا ظدددة و  العقددداقات
 ج  ًا م  إيقامازيا المقمية.

إلدددددد ام الددددددو اقات اإلزقاميددددددة  زقسدددددديم امزمامازيددددددا الماليددددددة  ددددددي  مقكدددددد  الددددددو اقة  .م 
مدددددالم ، مدددددة  دددددظ إبمددددديم و قدددددًا لممعددددداييق المسدددددزوقيةوالمقا ظدددددات  يدددددق الم زظ وا 

 المقا ظات  يق الم زظمة  ظ إبميم  قالاليا.
ال ا ذ لزاقي   4002أواًل( م  مسزوق  -747( والمامة )706االسزفامة م  المامة ) -6

با و  ي ظم زو ي  إيقامات العقا  م  اقي  ىيئة مامة مسدزقمة ممدر و د  معداييق 
مقددممة ززمجددن  ددالزو ي  السددكا ظ لألبدداليم والمقا ظددات مسددزوقية وبا و يددة واضددقة و 

  يق الم زظمة  ظ إبميم م  مقاماة يالوالية  عض المقا ظات. 
 جددن ز ظدديم الموا  ددة المقميددة لممقا ظددات  يددق الم زظمددة  ددظ إبمدديم. ي  غددظ زاددقي   -1

جدددقا ات ز فيدددذىا، إالدددماق  ظدددام ُيددد ظم إمدددمام الموا  دددة المقميدددةأو  بدددا و  و مدددا ، وا 
وا  اددا  بسددم يدداي  ددظ المقا ظددات يامدد  ، مدد  الموا  ددة العامددة اإلزقاميددةي سددجم 

وز فيدددذىا ، مميدددة بسدددم الموا  دددة المقميدددة يزدددولر إمدددمام الموا  دددة المقميدددة لممقا ظدددة
 و قاً ليذا الزاقي .

إ  بامددمة وقددمة الموا  ددة لددم زعددم زددزال م مدد  الددموق الددذي زماقسددو المقا ظددات  يددق  -2
ات اإلماقيددة والماليددة الواسدعة الزددظ م قيددا إياىددا الاالديزالم زظمدة  ددظ إبمدديم؛ إذ اال

إلدددر  ات الدددو اقات اإلزقاميدددة المدددقام  قميددداايزالاالددد ضددداًل مددد  ، المادددقي العقابدددظ
أالدد   مدد   يددق ، المقا ظددات وموظفييددا ومددا يقا قددو مدد   قددن االمزمددامات الماليددة

وا  ددة الم اسددب أ  زددمقج إيددقامات المقا ظددة  يددق الم زظمددة  ددظ إبمدديم و فقازيددا  ددظ م
  يقى.اجا ب الموا  ة اإلزقامية والمؤسسات العامة إلر  واقمة
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 الممخ :
، إبمدددديم  ز ميددددة مواقمىدددداإ  االىزمددددام  ماليددددة المقا ظددددات  يددددق الم زظمددددة  ددددظ 

وزقاديم  فقازيدا ووضدوح موا  زيدا ومبزيددا كفيدن  دال يوض  دممائم الالمقك يدة اإلماقيددة 
 ضدداًل مدد  زجمددظ االىميددة  ددظ زقميددم ، وضددما  اسددزقالن الييددةت المقميددة، اإلبميميددة

ات الماليددة  دددي  القكومددة اإلزقاميددة والمقا ظدددات يزالاالددالزددماين القاالددن  دددظ اال
المددالظ  يزالددايو يددا  القالددوق الزاددقيعظ  ددظ ز ظدديم اال، إبمدديم  يددق الم زظمددة  ددظ

 وما يجب أ  يكو  مميو  ظ مجان اإليقامات المقمية.، لممقا ظة
 يزالايالمقا ظات، الزموين، إبميم، اال الكممات المفصا ية:
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ABSTRACT: 

Paying attention to the finances of the governorates that are 

not organized in a region by developing their resources, 

rationalizing their expenditures, clarity of their budget, and 

accuracy will promote the pillars of regional administrative 

decentralization, ensure the independence of local bodies, as well 

as the importance of determining the overlap in the financial 

competencies between the federal government and the 

governorates that are not organized in a region. Legislative 

regulation of the financial competence of the governorate and 

what it should be in the field of local revenues. 

Keywords: provinces, financing, region, jurisdiction . 

 


