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  تقدیم

  فضل خلقهونسلم على أونصلي  ،دهحموبه نستعین ونبسم اهللا الرحمن الرحیم، 

  :وبعد

عنها في هذه  ىعد إضافة ال غن، وهو یالموارد المالیة قسم إدارةهذا الكتاب یعالج 

والخالصات  نه یجمع بین الدراسة النظریةإ خاصة و  ،المرحلة من مسار الحكم االتحادي

رضیة لتركیز دعائم الحكم االتحادي من خالل تجوید أ ن تكونالتطبیقیة التي یمكن أ

  المالي. داءاأل

واستخدام الموارد المالیة محور یتطلب درجة عالیة من البحث والتجوید من  إدارةن إ

، خاصة في ظل خالل تحدید اإلمكانات المتاحة وصیاغة األولویات لتوظیفها بفعالیة

لة من واقع التجربة والتعامل مع ه المسأاول هذم یتنهو هذا البحث القیِّ  وها ،ح المواردش

واقعها ومواردها في واستخدامًا في العدید من الوالیات التي تختلف  إدارةالموارد 

الموارد في  إدارةخاصة للمتعاملین مع  ،مما جعل الخالصات ذات قیمة ،ولویاتهاأو 

  الوالیات.

ة للتقدیر عولفترة طویلة خاض والتي ظلت ،لة قسمة المواردأتناول الجزء الثاني مسیو 

من مستویات الحكم بعد اكتمال  مستوىوظل هاجس كفایة الموارد یؤرق كل  ،واالجتهاد

وقد استعرض الكاتب المحاور الثالث األساسیة للموارد  .البناء التنظیمي لمؤسساته

 وكیف تقسم هذه ؟ولماذا یتم تقسیمها ،وهي تعریف الموارد الخاضعة للقسمة ،وقسمتها

   ؟الموارد رأسیًا وأفقیاً 

ة لسلطات واختصاصات الدو  على تطویر معاییر القسمة بناءً  علىز الكاتب وقد ركّ 

، وتطویر دي وفق تلك الواجباتاوتوزیع اختصاصات مستویات الحكم االتح ،اإلسالمیة

 إلىمًا للبحث الموضوعي للوصول الذي یضع أساسًا قیّ  ،وزان ترجیحیة لها األمرأ

مسار الحكم  علىالتي تؤثر مباشرة  ،حقق العالج الناجع لهذه المعضلةمعادلة ت

  االتحادي.
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ى وزراء المالیة الموارد واستخدامها في ملتق إدارةلقد طرح الموضوع األول والخاص ب

وتم فیه تكلیف الكاتب بتطویر  ،ئیة الذي نظمه الصندوق القومي لدعم الوالیاتالوال

العمل مربوطًا مع  ویقدم لنا هذا ،وها هو یفي بوعده ،عمه حول الموضو البحث الذي قدّ 

عز وجل أن یوفق الجمیع في رحلة البحث عن  ىملین من المول، آهاالموارد وقسمت

  التفوق.

  واهللا المستعان

  

  السر محجوب جد. تا

  الوزیر

  مین العام لصندوق دعم الوالیاتاأل
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  المقدمة

  نبیاء والمرسلین..شرف األأ علىم والصالة والسال ،الحمد هللا رب العالمین

  وبعد:

 .قدمتهما لندوتین مختلفتین ، هما عبارة عن بحثینبحثینم ىتحتوي هذه الصفحات عل

 هقدمت وهو یمثل بحثاً رة واستخدام الموارد المالیة) ادإ( جاء تحت عنوان:بحث األول مال

وارد المالیة للوالیات. للندوة التي عقدها الصندوق القومي لدعم الوالیات حول تطویر الم

د في الموارد المالیة جعلتهما محل البحث والمناقشة لبیان واالستخدام الجیّ  دارةوألهمیة اإل

  أهمیتهما في بلد شحیح الموارد المالیة.

(نظرات في قسمة الموارد بین مستویات الحكم  :هو بعنوانفبحث الثاني مأما ال

كم االتحادي الذي عقده المجلس الوطني في قد قدمته لمؤتمر تقویم الح، و االتحادي)

البعد القانوني والنظري والنواحي التطبیقیة مع بضع  علىزت فیه م. ركّ ١٩٩٩العام 

  المقترحات المستقبلیة؟

الموارد المالیة للوالیات  وتعمیمًا للفائدة وٕانفاذًا للتوصیة التي صدرت عن ندوة تطویر

لحقت به میم الفائدة وتوسیعها فقد أولتع ،التي قضت بنشر البحث الذي قدمته فیها

  ئ.هما بین یدي القار  البحث الثاني. وها

حث والتداول حول هذا الموضوع من المزید من الب علىیعین  ن یكونا مدخالً عو اهللا أأد

  جل تحقیق غد مشرق لبلدنا الحبیب.أ

  مع تحیاتي..

  

  د. أحمد مجذوب أحمد علي

  المؤلف
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  بحث األولمال

  

  واستخدام الموارد المالیة إدارة
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  مقدمة

ة وعدم كفایة الموارد المالیة في مقابلة الحاجات العامة ر تظل وفي كل الحاالت ند

واالجتماعیة هي أصل المشكلة االقتصادیة بسبب ال نهائیة الحاجات ومحدودیة الموارد 

ن هذا الموضوع ظل إفولهذا  ،فراد الطبیعیین أو المعنویینأن الدولة واألفیما یتعلق بش

أننا اآلن بصدد تناول موضوع وسیظل محل اهتمام الباحثین في كل األوقات. غیر 

واستخدام الموارد المالیة. فلو فرضنا جدًال  إدارةال وهو أ ،همیة واألثرصنو له في األ

ستكون ف ،واالستخدام الجید دارةولكنها لم تجد اإل ،توفر الموارد المالیة بصورة كافیة

ن سوء أو ضعف ، بل وسكیون األثر أسوأ ألنتائج متقاربة مع نتائج ندرة الموارد المالیةال

  واالستخدام یعني إهدار الموارد المالیة المتاحة وعدم االنتفاع بها. دارةاإل

الموضوع ریثما یسمح الوقت  ة الالزمة لبحثإلى الخطوط الرئیسونشیر في هذا البحث 

تفاصیل المشكلة ویقدم رؤیة  علىنتائج ویتعرف عمق یستخلص اللبحٍث أشمل وأ

سس دارة واالستخدام، وأمتكاملة فیها. حیث نستعرض في مستهل المبحث تعریف اإل

 إدارةمبتدئین ب ،المالیة دارةنواع ومستویات اإلدارة الرشیدة. ثم نتحدث بعد ذلك عن أاإل

ثم  داء،وتطویر األ ،المتابعة ٕادارةو  ،التنفیذ ٕادارةو  ،التشریع ٕادارةو  ،التخطیط والسیاسات

  المراجعة والمراقبة والمحاسبة. إدارةنختم ب

  واالستخدام: دارةتعریف اإل

جراءات والقرارات اإلداریة المتصلة بالموارد التي نعنیها هنا هي السیاسات واإل دارةاإل

 ،والتشریعات المتصلة بجبایتها ،مصادرها وحجمها علىالمالیة من حیث التعرف 

وجه االستخدام المختلفة. واالستخدام ، وكیفیة التوزیع والمفاضلة بین أة الجبایةوطریق

المتعددة بصورة تستوعب البعد  نفاقوجه اإلأنقصد به كیفیة توزیع الموارد المتاحة بین 

ویشمل االستخدام معاییر  ،ولویات المحددةلمكاني والنوعي وفق السیاسات واألالزماني وا

  .المتعددة نفاقت اإلالمفاضلة بین مجاال

  الرشیدة: دارةسس اإلأ
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ذا إ ،ویلتزم بالنواحي العلمیة جملة من األسسیراعي داري إن تتوافر في أي عمل البد أ

  :اآلتيسس تشمل ، وهذه األداريداء اإلاأل علىاختلت كلیًا أو جزئیًا انعكس ذلك 

  العنصر البشري المؤهل: –١

، وهو وٕان كان فرض كفایة في الشئون ١ناجحداري الوهو الزمة من لوازم العمل اإل

اإلداریة األخرى، فهو فرض عین في شأن اإلدارة المالیة، ألن العملیة المالیة من بدایتها 

إلى نهایتها تلتزم بالنواحي التنظیمیة اإلداریة واالنضباط القانوني والالئحي الدقیق، فإذا 

  ي بقیة المستویات.ظهر أي ضعف في أي مستوى من مستویاتها أّثر ذلك ف

ونالحظ أن هناك ضعفًا في القدرات المالیة بعد التوسع الذي حدث بعد تطبیق الحكم 

الفیدرالي الذي قضى بتنزیل بعض سلطات التشریع المالي، ووضع السیاسات 

  االقتصادیة، وتنفیذ المیزانیات ومراقبتها وتقویم أدائها إلى الوالیات والمحلیات.

دیًا فعلیًا للحكم الفیدرالي، ویقتضي التوسع في مراكز التدریب وهذا األمر یمثل تح

والتأهیل بمناهج شاملة ومتناسقة مع قدرات الكوادر المدربة وبجرعات تدریبیة تغطي كل 

المستویات المتعاملة في اإلدارة المالیة، وتستجیب لالحتیاجات الوالئیة في الشأن المالي 

  واالقتصادي.

  عمال:التنظیم الدقیق لأل –٢

، بحیث یتم الفصل الفني بین كل ٢نعني بذلك االلتزام بأسس التخصص وتقسیم العمل

المستویات المعنیة باإلدارة المالیة بصورة تمنع التداخل في االختصاصات والتنازع بین 

اإلدارات واألقسام، ویقتضي ذلك ضبطًا الئحیًا یحدد الواجبات واألعمال المكلف بها كل 

أو قسم داخل المستوى الواحد، وأشیر على وجه التحدید إلى تداخل بین مستوى وٕادارة 

الشئون المالیة (المیزانیة)، والحسابات في وزارات المالیة الوالئیة (وال تنجو من ذلك في 

بصورة  -بحیث یتم تحدید اختصاص كل منهما  –بعض الحاالت الوزارات االتحادیة) 

  تضمن الكفاءة والفعالیة.

                                                 
   .١٨٢م، مكتبة عین شمس، ص ١٩٧٢طبعة ثالثة  -د. سید محمد الهواري: اإلداري العامة  ١
  .٨٢، ص ٤١د. سید محمد الهواري: المرجع السابق، ص   ٢
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ك تداخل أیضًا بین إدارة المیزانیة العمومیة (للوالیة مثًال) وٕادارة میزانیة وزارة كما أن هنا

المالیة كوحدة من الوحدات الوالئیة، بحیث نجد في الغالب وزارة المالیة تتعامل مع 

المیزانیة العمومیة كأنها میزانیة للوزارة كوحدة من الوحدات، وهناك مشكلة الخلط بین 

ن اإلیراد، خاصة على المستوى المحلي مما یخل بالدورة المستندیة خزائن الصرف وخزائ

  واللوائح اإلجرائیة، وعادة ما یحدث هذا بدعوى تجاوز البیروقراطیة.

  المالیة: األهداف وضوح - ٣

وهي وٕان كانت متغیرة حسب الظرف الزماني والمكاني، إال أنه یشترط في القائمین على 

هداف حتى یتم العمل والتقویم والمحاسبة على ضوء ذلك، اإلدارة المالیة معرفة هذه األ

وبغیر األهداف ال یمكن وضع خطة وال تنفیذ برنامج، ألن العشوائیة ستكون هي 

الفیصل في القرارات. ووضوح األهداف فوق أنه یعین القیادة اإلداریة على قیاس 

ي فهم التحدیات معدالت األداء، فهو ینشئ انسجامًا ووحدة بین مستویات اإلدارة ف

وتحدید الواجبات، ولهذا البد من شرح األهداف بعد تحدیدها لكل مستویات اإلدارة، حتى 

  تصبح همًا من هموم المستویات القاعدیة.

  ئحي الدقیق:ال المرونة وااللتزام ال –٤

هذا األساس ضروري في العملیة المالیة وٕان بدا متضاربًا، إذ قد یسأل سائل: كیف 

  في حركتنا وفي قراراتنا وملتزمون بدقة اللوائح والنظم المالیة؟نكون مرنین 

فالبد أن نقرر أن جملة النظم والضوابط واإلجراءات المتصلة بالشأن المالي تم الوصول 

إلیها عبر تجربة إنسانیة واسعة، ولم یقرر ضابط أو إجراء أو نظام إال بعد أخطاء 

لعملیة المالیة من االلتزام الدقیق وعدم ومالحظات ومواقف فعلیة، وعلیه فالبد في ا

التجاوز للنصوص، وفي المقابل البد من توفر المرونة في القرار اإلداري المالي، بحیث 

یستوعب الظروف السائدة عند اتخاذه بمرونة مبنیة على أساس من تجمیع المعلومات 

  .١ماليوتحلیلها، ومقارنة النتائج لكل المواقف من حیث أثرها على الشأن ال
                                                 

وهي تقلل من المجهود  یتم بها تنفیذ عمل معین،ة جراءات الروتینیة ما هي إال خطوات تفصیلییتحدث د. سید محمد الهواري عن أن اإل ١

 ىوهي وسیلة لتجنب الفوض ،شخاص والعملیات، ووسیلة للتنسیق بین مختلف األوهي وسیلة إحداث تماثل في التصرفات ،یینار دكري لإلالف

  .٤٢ص  ،المرجع السابق ،ونتیجتها زیادة الكفایة والفاعلیة في إتمام األعمال ،في العمل
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والمرونة هذه من لوازم القیادة اإلداریة، وااللتزام الالئحي الدقیق من لوازم اإلدارات 

التنفیذیة المساعدة. ألن القرار المالي بعد اتخاذه یصبح واجب التنفیذ، والبد أن یعطى 

فترة كافیة تمّكن من التعرف على آثاره وبحث نتائجه لمعرفة تناسقها مع األهداف 

  المعلنة.

  المالیة: ستیعاب الجهاز اإلداري المالي لألهدافا –٥

نقصد بذلك التعبیر عن هذه األهداف في شكل وحدات تنظیمیة، تعمل كل وحدة على 

تحقیق هدف أو مجموعة من األهداف بحسب الحال ووفق الرؤیة التنظیمیة الكلیة، ألن 

واضحة تحكم  من أسس التخصص وتقسیم العمل قیام الوحدات اإلداریة وفق أهداف

  عملها وتحدد اختصاصاتها.

  التكامل مع الوحدات اإلداریة المناظرة أو المشابهة: –٦

نعني بذلك تحقیق التنسیق في العملیة المالیة، وٕابعاد مظاهر الصراع الذي تكون نتائجه 

إهدار للموارد المالیة وتشتیت الجهود اإلنسانیة. والعملیة التنسیقیة هي مسئولیة القیادة 

  إلداریة على أي مستوى من المستویات.ا

  المالیة: دارةنواع ومستویات اإلأ

یمكن أن نجمل أنواع ومستویات اإلدارة المالیة حسب مراحل تطور اإلجراءات المالیة 

من بدایة التفكیر المالي والتخطیط له، ووضع السیاسات التي تمّكن من تحویل األفكار 

ثم تقنینها وتحویلها إلى قوانین ونظم الئحیة، لیتم  المالیة واالقتصادیة إلى واقع، ومن

تنفیذها عبر األجهزة اإلداریة، وبعد ذلك اإلدارة المعنیة بمتابعة وتقویم األداء، ومن ثم 

الترتیبات اإلداریة المعنیة بالمراجعة والتقویم حتى تكون اإلدارة على بّینة من مستوى 

ا یوّضح اإلیجابیات، فیرّكز علیها ویبرز التنفیذ وتناسقه مع األهداف المرسومة، مم

  السلبیات فیتم تجاوزها.

  وعلیه فیمكن تقسیم مستویات اإلدارة المالیة على النحو اآلتي:

  إدارة التخطیط والسیاسات. –١

  إدارة التشریع المالي. –٢
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  إدارة التنفیذ. -٣

  إدارة المتابعة وتقویم األداء. –٤

  محاسبة.إدارة المراجعة والمراقبة وال -٥

  ة التخطیط والسیاسات المالیةار دًال: إو أ

نحن ندرك أن الموارد المالیة هي أداة من أدوات تحقیق أهداف الدولة السیاسیة 

واالقتصادیة واالجتماعیة، وبالتالي فهي تتصل وترتبط باألهداف العامة، لذلك البد 

وب على المستوى للموارد المالیة أن تسیر وفق رؤى فكریة واضحة تتناسق مع المطل

القومي أو الوالئي، فالفكرة هي األساس الذي تقوم علیه خطط الموارد المالیة، والسیاسات 

هي الوسائل المعینة التي تضمن نفاذ الخطط المرسومة. فالتخطیط أیًا كان (طویل/ 

متوسط/ قصیر األمد) جزء ال یتجزأ من أي عمل علمي، ال بالمفهوم االشتراكي الذي 

اس قوالب جامدة تتحرك وفق اآللیة الكلیة وٕانما بمفهوم معرفة الواقع وقراءة یجعل الن

، ١المستقبل وتدبیر األمر وتحریك الوحدات المختلفة بما یحقق األهداف المرجوة

  فالتخطیط البد أن یجیب على جملة من األسئلة تدور حول اآلتي:

  الهدف. –أ/ ماذا یرید من خطته؟ 

  البعد الزماني. -ب/ ومتى یرید تحقیقها؟ 

  البعد المكاني. –ج/ وأین ینفذ؟ 

  الوسائل. –د/ وكیف یحقق الخطة؟ 

  األسباب والدواعي. -هـ/ ولماذا وضع الخطة؟ 

  المستفید من التخطیط. -و/ لمن وضع الخطة؟ 

والتخطیط هو من أساسیات العمل المالي الرشید، وال یتصور قیام عمل مالي دون خطة 

  مالي یرتكز على اآلتي:مالیة، فالتخطیط ال

  :نفاقات الالزمة لتمویل اإل أ/ معرفة حجم اإلیراد

                                                 
  .١٥٠ص  ،المرجع السابق یمان الطماوي: مبادئ علم اإلدارة،د. سل ١ 
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(القومي/ الوالئي/ المحلي) فاإلیراد  ١وهذا یتصل بمعرفة المقدرة التكلیفیة لالقتصاد

یتصل بالوعاء المالي، والوعاء إما شخص طبیعي أو شخص معنوي، والدخل المتولد 

حسابه، أو دخل مؤقت أو ظرفي یتصل  من الوعاء إما دخل متجدد ومتكرر یسهل

  ببعض العوامل غیر المتجددة والمتكررة.

ومعرفة الوعاء تعین على معرفة األثر االقتصادي للفرائض المالیة، وبالتالي تمّكن من 

اتخاذ القرار المناسب في الشأن المالي، وهنا یظهر موضوع: هل یتم تحدید اإلنفاق أوًال؟ 

دات ومن ثم تحدید النفقات على ضوء المتاح منها؟ تتعدد أم یتم تحدید حجم اإلیرا

وجهات النظر في ذلك بین من یرى أن تحدید النفقة یؤدي إلى بذل الجهد في تحصیل 

اإلیراد من أجل إنفاذ النشاط المتصل بهذه النفقات. وبین من یرى أن تحدید النفقة أوًال 

اآلثار سالبة على األداء الكلي. یؤدي إلى تحمیل االقتصاد ما ال یطیق، وربما تكون 

  وبهذا فهم یقدرون اإلیراد ویبنون خطتهم على ضوء ذلك.

  ات:یرادب/ معرفة مصادر اإل

الخطوة التالیة لمعرفة حجم اإلیرادات المطلوبة هي معرفة المصادر واألوعیة المالیة 

لى حتى تتم المفاضلة بین أنواع الوظائف المالیة. هل تكون على االدخار؟ أم ع

  االستثمار؟ أم على االستهالك؟ وأیهما أكثر عدالة حصیلة وأسهل جبایة؟.

فالدراسة هنا تشمل القطاعات االقتصادیة المختلفة، كما تشمل المناطق الجغرافیة وأنواع 

الدخول. فهي تستوعب البعدین الزماني والمكاني، فمعرفة البعد الزماني مهمة للمخطط 

فة من یتحمل العبء المالي. هل هو الجیل الحاضر أم ألنها تتصل بالعدالة في معر 

الجیل المستقبلي؟ كما أن معرفة الوعاء مهمة في معرفة استمرار وتجدد المورد المالي، 

ألن بعض األوعیة مؤقتة اإلیراد، وبعضها متجدد ومستمر، وبعضها لدیه القدرة على 

مسح للموارد المالیة في  التحمل، وبعضها ال یتحمل األعباء المالیة. فالبد من عمل

االقتصاد القومي لمعرفة المستخدم منها وحجم االستخدام (هل هو جزئي أم كلي؟ أقصى 

                                                 
، أو فرادى معیشة األضرار بمستو ى تحمل األعباء الضریبیة دون اإلعل "الدخل القومي"المقدرة التكلیفیة لالقتصاد نقصد بها (قدرة االقتصاد  ١

  .٤١٦ص م، ١٩٨٢، طبعة النهضة العربیة دار ، المالیة العامة،رفعت المحجوب )،و بقیمة النقودبالمقدرة اإلنتاجیة أ
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أم أمثل؟) لیتمكن المخطط المالي من اتخاذ القرار المناسب. ومعرفة الموارد المستخدمة 

تعین في اتخاذ الخطط التي تعمل على تحریك هذه الموارد وٕادخال مساهماتها في 

موارد العامة. كما أن هذا المسح یمكن من معرفة المدى الذي یمكن فیه أن یستمر ال

استخدام المورد وتشغیله، وبالتالي مساهمته في اإلیراد العام. وتستصحب عملیات المسح 

معرفة ردود الفعل على الممولین، ومدى استعدادهم للمساهمة في اإلیراد العام. ویمكن 

ني من معرفة أثر التنمیة على نماء األوعیة المالیة وتطورها، هذا المسح في بعده الزما

وبالتالي معرفة النسب المتغیرة وأثر هذا التغیر على المساهمات المستقطعة من هذه 

  األوعیة.

  المتغیرات االقتصادیة:  على یرادثر اإلأج/ 

یعقل  بما أن االقتصاد هو حركة متجددة ومتصلة ومترابطة بمجموعة من العوامل، فال

أن نتصور خلو أي قرار من آثار على المتغیرات االقتصادیة، وبالتالي فإن أولى 

القضایا التي تهم المخطط المالي هي معرفة أثر القرار المالي على المتغیرات 

االقتصادیة، ألن بعض القرارات یلغي بعضها أثر اآلخر فتتناسخ. ففي الوقت الذي 

یاسات توسعیة عن طریق زیادة اإلنفاق الحكومي فإن ترمي فیه القرارات المالیة إلى س

النتائج تكون سالبة إذا لم یتسم الجهاز اإلنتاجي بالمرونة الكافیة التي تستوعب هذه 

الزیادة، وتكون النتائج عكسیة وترتفع األسعار وتبدأ أسباب عدم االستقرار االقتصادي 

ئب والرسوم) له أثر على قرار في الظهور. وأي قرار یتعلق بالفرائض المالیة (الضرا

، وهذا األثر یتصل بحصیلة الجبایة من المورد ١االستهالك وقرار االدخار واالستثمار

المالي، فقد یحقق للوهلة األولى حصیلة غزیرة، ولكن قد یؤدي إلى انخفاض في األرباح 

د یترتب علیه عزوف عن النشاط اإلنتاجي، فتكون النتیجة النهائیة انخفاض متزای

  ومركب.

                                                 
ص  ،المرجع السابق ،د، رفعت المحجوب: المالیة العامة :عى االدخار واالستثمار واالستهالك، راجكثر حول آثار الضرائب عللتفصیل أ ١

  بعدها. وما ٣٤٣
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وفي ظل تعدد سلطات التشریع المالي (اتحادي/ والئي/ محلي)، وفي ظل ندرة الكوادر 

فإن االهتمام بهذا الجانب یبدو  -على األخص في المستوى الوالئي  -المؤهلة والمقتدرة 

غالبًا، وٕان كان قائمًا فقد ال تتوفر اآللیات البشریة والغنیة المعینة على معرفة وحساب 

  االقتصادي للقرار المالي. واألثر

  التشریع المالي: إدارةثانیًا: 

هذه نعني بها الوحدات المسئولة عن إصدار التشریعات المالیة المنظمة لشئون الجبایة 

واإلنفاق. والحاصل اآلن وفق سیاسة الحكم االتحادي التي اتخذتها الدولة إلدارة شئون 

التشریع االتحادي والوالئي والمحلي،  الحكم أن هذا االختصاص أصبح ثالثة مستویات:

بحیث آلت سلطات تشریعیة إلى كل مستوى من هذه المستویات وفق ما نص علیه 

  .١الدستور وقانون الحكم المحلي وقانون قسمة الموارد المالیة

ولكننا نرى أن تعدد المصادر التشریعیة من شأنه أن یؤدي إلى إرباك القرارات المالیة 

السیاسات االقتصادیة الكلیة في ظل دولة واسعة األرجاء تتعذر فیها وٕاحداث خلل في 

المواصالت في بعض المواسم، ویضعف فیها االتصال المباشر الُمِعین في إبداء النصح 

والمشورة لمستویات الحكم األدنى. وفي ظل ضعف الكوارد البشریة، خاصة على 

على التشریعات المنظمة للشأن المستوى الوالئي والمحلیات، فإن هذا الضعف ینعكس 

المالي. وبالرغم من هذا األمر المستدیم بإرسال صور من التشریعات الصادرة والئیًا في 

المجلس الوطني، وضرورة إیداع األوامر الصادرة محلیًا في المجلس الوالئي، تظل 

  الفجوة قائمة بین ما ینبغي أن یكون وما هو كائن بالفعل.

ك وحدات أخرى شاركت اإلدارات المعنیة بالقرار المالي في ینضم إلى ذلك أن هنا

االختصاص، فظهرت االتحادات والنقابات المهنیة كمصدر للتشریعات تعمل على فرض 

رسوم على منسوبیها من أجل تمویل أنشطتها وأعمالها الجاریة (اتحاد المزارعین، اتحاد 

عات مصحوبة بخطابات للجهات أصحاب العمل، الرعاة.. الخ). هذه األوامر أو التشری

                                                 
  م.١٩٩٩قسمة الموارد المالیة لسنة  وقانون ،م١٩٩٨دستور جمهوریة السودان لسنة راجع  ١
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التنفیذیة لاللتزام بتنفیذها دون أدنى مشاورة أو تنسیق یحفظ النسق العام لحركة 

  االقتصاد.

  المالیة التنفیذیة: دارةثالثًا: اإل

تمثل اإلدارة التنفیذیة المرحلة التالیة بعد التخطیط والسیاسات والتشریع المالي، فهي 

والسیاسات والتشریعات إلى واقع عملي (أرقام مالیة)  تعمل على ترجمة وتحویل الخطط

واإلجراءات اإلداریة الالزمة إلعداد وتجهیز الموازنات البد أن تمر بجملة من المراحل 

حول كیفیة وضع الموازنة وشكلها، ونوع السیاسات المصاحبة للموازنة، وكیفیة قسمة 

ن ثم عمل جداول التدفق النقدي الموارد المتاحة بین مجاالت االستخدام المختلفة، وم

  التي تعین على التنفیذ، ویمكن أن توضح هذه المراحل فیما یلي: 

  سس وضع الموازنات المالیة:/ أ١

البد لواضع الموازنة المالیة من استصحاب البیئة المحیطة بالموازنة. أي معرفة الواقع 

عیة وثقافیة، فمثًال البد من المالي الذي تنشأ فیه الموازنة من متغیرات اقتصادیة واجتما

معرفة الوضع االقتصادي الداخلي والخارجي (القومي والوالئي)، اتجاه السیاسات 

االقتصادیة هل هي توسعیة أم انكماشیة؟ واألخذ في الحسبان حجم ومصادر الموارد 

المالیة، ومن ثم معرفة األهداف التي تعمل المیزانیة لتحقیقها، فالمیزانیة ما هي إال 

ترجمة رقمیة للخطط المعتمدة والمجازة، فوضوح األهداف التي نسعى لتحقیقها یساعد 

  اإلدارة التنفیذیة على البناء المحكم للموازنة.

  / شكل الموازنة:٢

البد لإلدارة التنفیذیة من تحدید منهج وشكل إعداد الموازنة، هل هو على النمط 

سب الحال، ببنود الصرف المعلومة التي التقلیدي، موازنة ذات فصول ثالثة أو أربعة بح

درج المالیون على تصنیف اإلیرادات وفقًا لها؟ أم یأخذ اإلداري بمنهج موازنة البرامج 

التي تضمن سالمة ودقة االستخدام األمثل للموارد المالیة؟ وهو وضع یناسب السودان 

ن میزانیة البرامج بموارده النادرة، ألن التمویل یكون للبرنامج، وال مجال لمن یرى أ

تقتضي االستغناء عن الفائض من العمالة في أي برنامج، إذ إن هذا الموضوع یمكن أن 
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یعالج على مرحلتین: األولى تشمل البرمجة على أساس الفصلین الثاني والثالث واستبعاد 

الفصل األول، والمرحلة الثانیة تستوجب التطبیق التدریجي واالستغناء عن فائض العمالة 

في كل برنامج إال البرنامج المستهدف تشغیل العمالة، ألنه ال یستهدف تقدیم خدمة 

مناسبة وٕانما یستهدف إیجاد فرص عمل یتم عبرها تقدیم بعض الخدمات. وهنا البد من 

اإلشارة إلى االلتزام الموضوعي في وضع الموازنات واستبعاد االتجاهات الجهویة 

ثیر على شكل ونوع وحجم واتجاه الخدمات المدرجة في والفئویة التي تعمل من أجل التأ

  الموازنات، واعتماد المعاییر الموضوعیة في فرض الضرائب وتخصیص االعتمادات.

  المصاحبة للموازنة: / السیاسات المالیة٣

الموازنة في حد ذاتها هي تعبیر عن السیاسات المالیة على المستوى القومي والوالئي، 

زنة یقتضي ویستلزم بعض السیاسات المالیة، وعلیه البد للتنفیذي من إال أن إنفاذ الموا

استصحاب ذلك ووضع السیاسات المالیة الالزمة إلنفاذ المیزانیة، سواء كان ذلك في 

جانب اإلیرادات أم جانب المصروفات. وهنا یأتي الحدیث عن التناسق بین السیاسات 

یاسات االقتصادیة الكلیة (مالحظة تبني الدولة المالیة القومیة والوالئیة، والتناسق مع الس

سیاسة االستخصاص على المستوى القومي المتمثلة في بیع الشركات والمؤسسات 

العامة للقطاع الخاص، وبین ما هو قائم في الوالیات من توسع في الشركات 

لى أن والمؤسسات الحكومیة). كما نالحظ أن استراتیجیة الدولة القومیة الشاملة قائمة ع

یستغني المجتمع عن الدولة في حاجاته، وسبقها في مبادراته، ومعنى ذلك أن یتقلص 

الدور الحكومي ویتسع الدور المجتمعي الفردي (خیري أو تجاري بهدف الربح). غیر أن 

الواقع خالف ذلك تمامًا، حیث نجد أن البنیان الحكومي یتزاید اتساعه وتتنوع أنشطته 

ریة (محلیات وفروع إلدارات المحلیات)، ویا لیتها أجهزة مقتدرة وتتعدد وحداته اإلدا

ومستوعبة للسیاسات االقتصادیة القومیة، ولكنها أجهزة تشرع بنودًا وأبوابًا للصرف العام، 

فتصبح عبئًا على اإلنفاق العام، وهذا األمر یقتضي سیاسة واضحة تعتمد على تقویم 

، والتعبیر عنها في شكل تشریعات وسیاسات تمّكن االستراتیجیة وااللتزام بما جاء فیها

القطاع الخاص من مباشرة دوره الریادي. حتى ال ینتج عن مفهوم تقصیر الظل اإلداري 
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ترهل في الجسم الحكومي، وتوسع في اإلنفاق الحكومي في ظل دولة شحیحة الموارد 

  واسعة المشكالت.

  :)نفاقام المتعددة (اإل خدتس/ معاییر وأسس تخصیص الموارد بین أوجه اال٤

هذا األمر هو جوهر إعداد الموازنات، فالبد للتنفیذي المالي من وضع األسس والمعاییر 

التي تساعدهم في تخصیص الموارد بین أوجه االستخدام المختلفة، وهنا البد أن نشیر 

قة العام إلى أهمیة تجاوز المعیار التاریخي الذي یأخذ بمبدأ نفقة العام السابق كمحدد لنف

المالي الجدید، إلى معاییر موضوعیة تشمل المستوى القائم للخدمات والمستوى المخطط 

لها، ونصیب الفرد في الخدمات القائمة ومدى مساهمته في تمویلها، وقدرة االقتصاد 

القومي أو الوالئي على تحمل تمویل النفقة الجدیدة.. إلى آخر المعاییر التي یمكن أن 

وهنا البد لنا أن نقف وقفة علمیة أمام مشروعات العون الذاتي من  تساعد في ذلك.

حیث نوع المشروع القائم، ومن حیث القدرة على تمویل نفقاته الجاریة، ومن حیث 

اندراجه في الخطة العامة (زمانًا ومكانًا ونوعًا) لنتجاوز مظاهر االنحراف التي بدأت 

جهد الشعبي (التمویل الذاتي) التي تبدأ بإقامة باستخدام الموارد المالیة بسبب عشوائیة ال

مشروعات (المباني فقط) دون إیجاد مصادر لتمویل إنفاقها الجاري، مما یؤدي تحت 

الضغوط إلى إدراج نفقات تسییرها ضمن الموازنة الجدیدة، وبالتالي ال تعبر الموازنة 

وط االجتماعیة حقیقة عن الخیارات الخدمیة والموضوعیة، وٕانما تعبِّر عن الضغ

والسیاسیة، فتحدث تشوهات في األداء المالي یصعب تجاوزها، ویمكن أن توضع 

سیاسات مالیة تشجیعیة لترشید حركة الجهد الشعبي بإعطاء مزایا مالیة للمشروعات 

داخل الخطة، وحرمان المشروعات خارج الخطة من التمویل، ویمكن أن یبلغ األمر 

  اتخاذ خطوات عقابیة علیها.

  / عمل جداول التدفق النقدي:٥

یستتبع إعداد أیة موازنة أن تكون هناك رؤیة واضحة حول التدفقات اإلیرادیة، بمعنى 

معرفة متى تأتي اإلیرادات؟ ومن أین؟ وكیف؟ وهذا الموضوع یتصل بما ذكرناه سابقًا 

تستخرج في التخطیط للمصادر اإلیرادیة زمانًا ومكانًا ونوعًا. وجداول التدفق النقدي 
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بالمعرفة الحقیقیة ألنواع اإلیرادات ووفق تدفقها، ویبدأ التجمیع لمفرداتها شهریًا بصورة 

  تساعد في جدولة النفقات بحسب جدولة التدفقات اإلیرادیة.

  المالي: داءتقویم األ إدارة :رابعاً 

إن العمل المالي السلیم، بل وكل عمل، یقتضي أن تكون هناك معاییر تساعد على 

قویم ومعرفة األداء بصورة دقیقة. فتقویم األداء یستهدف معرفة مدى االلتزام بتنفیذ الت

الموازنات على ضوء المجاز والمرصود في االعتمادات المالیة، وهذا یعني التأكد من 

سالمة استخدام الموارد في األغراض التي شرعت من أجلها، كما أن تقویم األداء یمكن 

المالیة المرصودة في مجالي اإلیراد واإلنفاق إلدراك ما یمكن  من معرفة صحة التقدیرات

إدراكه إن حدث خلل أو نقص في الموارد المرصودة، ونشیر هنا إلى بعض المعاییر 

  التي یمكن أن تساعد في تقویم األداء على النحو اآلتي:

  / معیار المبلغ المتحصل من اإلیراد المقدر في الموازنة.١

یجابي للفرائض المالیة (الضرائب والرسوم) على المتغیرات / معیار األثر اإل٢

  االقتصادیة.

  / معیار التخصیص األمثل للموارد بین االستخدامات المتعددة.٣

  / معیار العدالة في التوزیع بین االستخدامات المتعددة.٤

  / معیار االقتصاد في الجبایة.٥

  كل هدف)./ معیار تحقیق األهداف المخططة (قیاس األداء في ٦

  المراجعة والمراقبة والمحاسبة: إدارة: خامساً 

هي خطوة ضروریة بعد تقویم األداء لشكر المحسن على إحسانه، والمضي في السیاسة 

الناجحة، والتأكید على األهداف المحققة، والتركیز على اآلثار اإلیجابیة في النشاط 

  خلل في األداء المالي.االقتصادي، ومن ثم التخاذ اإلجراء المناسب عند حدوث 

  والمراجعة والمراقبة نوعان:

: مراجعة سابقة، وهذه تقوم بها وحدة المراجعة الداخلیة، وهي ترتكز على العناصر األول

  اآلتیة:
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  السلطة المصدقة. –١

  بند الصرف المعتمد. -٢

  سالمة اإلجراءات وصحة المستندات. –٣

  مات المختلفة.التوازن في استخدام الموارد بین االستخدا –٤

: مراجعة الحقة، وهذه ُتعنى باكتشاف التجاوز بعد وقوعه، وهي ال ترفع الضرر الثاني

ولكن تكشف الخلل، وتقتضي من بعد ذلك اتخاذ إجراءات المحاسبة التي تحفظ الحق 

  العام وتردع المفسدین المتجاوزین.
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  المبحث الثاني

  

  الحكم االتحادينظرات في قسمة الموارد بین مستویات 
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  مقدمة

ال یستهدف هذا البحث ابتداًء اإلحاطة الشاملة بكل مفردات هذا الموضوع وٕانما 

یستهدف التنمیة والتذكیر بجملة من القضایا والمسائل التي تحتاج إلى مزید بحث 

ومناقشة، فیعمل على تسلیط الضوء علیها لتأصیل النظر وتجوید األطر وتحسین 

  العمل.

جاء في مدخل عن التطور التشریعي لقسمة الموارد منذ االستقالل حتى ولهذا فقد 

مجيء ثورة اإلنقاذ الوطني، وحاول البحث أن یستعرض القسمة في معظم مراحل 

التطور التشریع. ثم انتقل الحدیث بعد ذلك إلبراز المالحظات العامة على هذا التطور، 

لحكم االتحادي على ضوء المتاح من ثم تعرض البحث لواقع األداء المالي لمستویات ا

موارد لكلٍّ منها. ثم تناول البحث بعد ذلك بعض تجارب الدول االتحادیة في القسمة بین 

مستویات الحكم فیها، ثم اختتم البحث بمالمح معاییر القسمة العادلة الرأسیة واألفقیة 

تأصیلیة تعتمد على التي ینبغي أن یقوم علیها التشریع وتبنى علیها السیاسات وفق رؤى 

السلطات والواجبات التي كلفت بها الحكومة في الدولة اإلسالمیة، وفقًا لرؤى الفقهاء 

الذین عالجوا هذا الموضوع. وعلیه یشتمل هذا البحث على أربعة مطالب، كل واحد منها 

  یناقش موضوعًا من المواضیع أعاله على النحو اآلتي:

  التشریعي في قسمة الموارد.المطلب األول: بعض مالمح التطور 

المطلب الثاني: واقع األداء المالي في مستویات الحكم االتحادي (الجانب التطبیقي 

  للتشریعات).

  المطلب الثالث: بعض تجارب الدول االتحادیة في قسمة الموارد بین مستویات الحكم.

  المطلب الرابع: نحو معاییر عادلة لقسمة الموارد المالیة.
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  ولالمطلب األ 

  بعض مالمح التطور التشریعي في قسمة الموارد المالیة

  م:١٩٤٨وًال: لجنة د. مارشال أ

ظل موضوع قسمة الموارد محل جدل ونقاش منذ أواخر عهد االستعمار، حیث استجابت 

السلطات االستعماریة للضغط السیاسي الذي مورس علیها. فاستدعت أحد خبراء الحكم 

ور مارشال لدراسة الحكم المحلي في السودان وٕاعداد تقریر المحلي البریطاني هو الدكت

بذلك، والذي یهمنا في تقریره هو الموارد المالیة التي نصح بأن تخصص للمحلیات، 

  وهي على النحو اآلتي:

  ضریبة العوائد. –١

  الضرائب المباشرة على الحیوان (ضریبة القطعان). –٢

  أسواق المحاصیل). الضرائب المباشرة على المحاصیل (ضریبة -٣

  ضرائب الملكیة. –٤

  إیرادات الرسوم على المالهي. –٥

  رخص بیع الخمور. –٦

وأوصى باإلضافة إلى ذلك بأن تقدم الحكومة المركزیة دعمًا مالیًا للمحلیات لضمان 

حسن األداء وتقدیم خدمات أفضل، كما أوصى كذلك بأن تقدم الحكومة سلفیات 

قد استوعبت هذه التوصیات في قانون الحكم المحلي لسنة . هذا و ١للمشروعات الكبیرة

. وظلت محورًا للموارد المالیة في كل التعدیالت التي حدثت لقانون الحكم ٢م١٩٥١

  المحلي إلى مجيء ثورة اإلنقاذ الوطني.

  ي الرابع:ر ثانیًا: قسمة الموارد في المرسوم الدستو 

م الحكم، حیث تبنت الدولة نظام الحكم أحدثت ثورة اإلنقاذ الوطني نقلة متقدمة في نظا

م، فقسم السودان إلى تسع ١٩٩١الفیدرالي، فصدر المرسوم الدستوري الرابع لسنة 

                                                 
  أداء الحكم المحلي بدیوان الحكم االتحادي. ،م١٩٤٨سنة لراجع تقریر لجنة مارشال  ١

  .م١٩٥١راجع قانون الحكم المحلي لسنة  ٢ 
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والیات، فوزعت السلطات بین الحكومة االتحادیة والوالیة في الفصل الثالث الذي نص 

على أنه ال یجوز للوالیات في ممارسة سلطاتها المساس بجملة من االختصاصات 

  االتحادیة التي جاء من بینها:

  ، فقرة ي).٨أ/ الجمارك: (م 

  ، فقرة ك).٨ب/ الضرائب والرسوم االتحادیة (م 

  ، فقرة ق).٨ج/ الموارد الطبیعیة والمعدنیة وثروات باطن األرض (م 

  ، فقرة ث).٨د/ المیاه العابرة (م 

ق في فرض ضرائب ) الفقرة (ج) أن للوالیة الح٩هذا وقد أشار المرسوم في المادة (

ورسوم على نطاق الوالیة، وفق أحكام التشریع االتحادي. كما جعل الغابات موردًا والئیًا 

  )، فقرة (هـ).٩في المادة (

  ) على النحو اآلتي:٣٤هذا وقد فصل المرسوم الدستوري إیرادات الوالیات في المادة (

  تتكون إیرادات الوالیات من اآلتي:

  محلیة اآلتیةأ/ الضرائب والرسوم ال

  أوًال: ضریبة القطعان.

  ثانیًا: ضریبة العشور.

  ثالثًا: ضریبة المالهي.

  رابعًا: ضریبة المباني.

  خامسا: ضریبة األطیان.

  سادسًا: ضریبة أشجار النخیل.

  سابعًا: العوائد المحلیة.

  ثامنًا: رسوم الرخص التجاریة.

  تاسعا: الرسوم الصحیة.

  ب/ الدعم االتحادي.
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مئویة تقدرها الحكومة االتحادیة من أرباح أيٍّ من المشروعات التجاریة ج/ نسبة 

  والصناعیة والزراعیة والتعدینیة االتحادیة.

  د/ العائد من اآلتي:

  أوًال: االستثمار واألعمال التجاریة والزراعیة والصناعیة الخاصة بالوالیة.

  ثانیًا: غرامات المحاكم الشعبیة واإلداریة ورسومها.

  : ضریبة أرباح األعمال لألفراد.ثالثاً 

  رابعًا: األرباح الرأسمالیة من بیع العقارات والعربات.

  خامسًا: ضریبة العربات.

  هـ/ دخل العقارات الحكومیة بالوالیة.

  و/ ضریبة المبیوعات على الخدمات.

  ز/ القروض والمنح الداخلیة.

  ح/ العون الذاتي.

  :١توري الثاني عشرثالثًا: قسمة الموارد في المرسوم الدس

یمثل المرسوم الدستوري الثاني عشر نقلة أكثر تقدمًا في تنظیم عالقات الحكم 

االتحادي، حیث استدرك هذا المرسوم على جملة من القضایا التي جاءت في 

المرسومین الرابع والعاشر، فقضى هذا المرسوم بإلغائهما، واشتمل على جملة من 

ات، والذي یعنینا فیها هو العالئق المالیة. ففي إطار توزیع التغییرات في العالئق والسلط

  السلطات بین مستویات الحكم في المجال المالي نجده نص على اآلتي:

  أ/ السلطات االتحادیة:

) أن السلطات االتحادیة تمارس ٦) و(٥حیث وّضح هذا المرسوم في المادتین (

  تیة:السلطات تشریعًا أو تخطیطًا عامًا في الشئون اآل

  ، فقرة ي).٦/ الضرائب والرسوم االتحادیة والجمارك (م ١

                                                 
  .م١٩٩٥م الدستوري الثاني عشر لسنة المرسو  في: راجع كل ذلك ١
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/ األراضي والموارد الطبیعیة االتحادیة والثروة المعدنیة والنفطیة وثروات باطن األرض ٢

  ، فقرة ك).٦(م

  فقرة م) ٦/ المیاه العابرة (م ٣

  / السلطات الوالئیة: ب

السلطات تشریعًا أو إنفاذًا أو  حیث نص هذا المرسوم على أن األجهزة الوالئیة تمارس

  تخطیطًا عامًا في الشئون اآلتیة في حدود الوالیة وفقًا للخطط االتحادیة:

  ، فقرة ج).٧/ الضرائب والرسوم الوالئیة (م ١

  / األرضي الزراعیة والغابات الوالئیة والثروة الحیوانیة والبریة ورعایتها.٢

  ج/ السلطات المشتركة

) أن تقوم بقانون اتحادي مجالس قومیة ٢) الفقرة (٨في المادة (حیث نص هذا المرسوم 

تتولى قسمة األراضي والغابات ووسائل النقل والثروة الحیوانیة بین االتحاد والوالیات. 

وكان هذا المرسوم أكثر وضوحًا في قسمة الموارد المالیة بین مستویات الحكم، حیث 

  :جاء ذلك في الفصل الخامس على النحو اآلتي

  ):١٣/ تكون الموارد المالیة االتحادیة كما یلي: (المادة ١

  أ/ اإلیرادات الجمركیة وٕایرادات المواني والمطارات الدولیة.

  ب/ ضریبة أرباح الشركات وضریبة الدخل الشخصي وضریبة الدمغة.

  ج/ أرباح المشروعات القومیة.

  د/ رسوم إنتاج الصناعات االتحادیة.

  ارج البالد، وضرائب المؤسسات واألنشطة األجنبیة.هـ/ ضرائب العاملین خ

  و/ أیة ضرائب أو رسوم أخرى ال تمس موارد الوالیات أو موارد الحكم المحلي.

  :)١٤/ موارد الوالیات (المادة ٢

  % للمجالس المحلیة.٤٠أ/ ضرائب أرباح األعمال، على أن یخصص منها 

  ب/ رسوم إنتاج الصناعات الوالئیة.

  عات األراضي الوالئیة.ج/ ضریبة مبی
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  د/ إیرادات الخدمات الوالئیة.

  :)١٥/ موارد المجالس المحلیة (المادة ٣

  أ/ ضریبة العقارات.

  ب/ ضریبة المبیعات.

  % منها للوالیة. ٤٠ج/ ضریبة اإلنتاج الزراعي والحیواني، على أن تخصص 

  د/ ضریبة وسائل النقل البري والنهري والمحلي.

  لصناعي والحرفي المصدق محلیًا.هـ/ رسوم اإلنتاج ا

ونالحظ أن المرسوم الدستوري الثاني عشر تمّیز بأنه قّسم الموارد بین مستویات الحكم 

الثالث (اتحادي، والئي، ومحلي) وأعطى كل مستوى نوعًا معینًا من الموارد اإلیرادیة 

  بصورة قاطعة تزیل اللبس واالختالف.

) صندوقًا لحفظ التوازن المالي بین ١٦في المادة (یضاف إلى ذلك أن هذا المرسوم أنشأ 

): (ینشأ بقانون اتحادي صندوق ١الفقرة ( –) ١٦مستویات الحكم، حیث تقرأ المادة (

قومي إلعانة الوالیات األفقر موردًا لضمان التوزیع العادل للموارد، وأسند القانون رئاسة 

دي ووالئي. أما موارد هذا هذا الصندوق لنائب رئیس الجمهوریة ومعه تمثیل اتحا

الصندوق فتشمل ما تسهم به الحكومة االتحادیة وما تسهم به الوالیات األغنى موردًا 

  ، فقرة أ).١٦والهبات والقروض التي یحصل علیها (م 

  :١رابعًا: قسمة الموارد في المرسوم الدستوري الرابع عشر

تفاقیة السالم المبرمة في إبریل أما المرسوم الدستوري الرابع عشر الذي جاء تنفیذًا ال

  م، فقد اشتمل على جملة من الموجهات في إطار قسمة الموارد.١٩٩٧

): (أن ٣/١١فنجده ابتداًء أشار في الفصل الثاني من المرسوم في المبادئ الموجهة (م 

تكون مشاریع التنمیة االتحادیة الكبرى، ومشاریع التعدین والبترول ثروة قومیة، وتدار 

لمستوى االتحادي. مع مراعاة تخصیص نسبة مناسبة من عائد االستثمار للوالیة على ا

)على ٣/١التي یوجد بها المشروع تقترحها اللجنة القومیة لتوزیع اإلیرادات. كما نصت (م

                                                 
  م١٩٩٥راجع المرسوم الدستوري الرابع عشر لسنة  ١
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أن تسعى الدولة لمشاركة الوالیة في إدارة المشروع الذي یوجد بها، واستخدام أبناء الوالیة 

) أكثر تفصیًال، حیث ذكرت أن الدولة: (تراعي ٣/م١٣ت الفقرة (فیه وتأهیلهم. وجاء

عند توزیع اإلیرادات االتحادیة األقل نموًا والجدوى االقتصادیة للمشروع وأثره في تحقیق 

االكتفاء الذاتي في الحاجات األساسیة للبالد، والعالقة المتوازنة بین األهداف التنمویة 

  ).للمشروع وكثافة السودان والبیئة

وفي الفصل الثالث الذي عقد لتوزیع السلطات أعطیت الوالیات الجنوبیة سلطات مالیة 

) أن ٥أوسع مما جاءت في المرسوم الدستوري الثاني عشر، حیث نصت المادة (

األجهزة الوالئیة تمارس السلطات كّل في حدود والیتها، وفقًا للخطط والسیاسات 

  تیة:والتشریعات االتحادیة في الشئون اآل

  فقرة ب). ٥أ/ التصرف في األراضي والمحافظة علیها (م،

  ، فقرة هـ).٥ب/ المحاجر (م

أما توزیع الثروة فقد عقد له الفصل الرابع، حیث أضیفت المصادر اإلیرادیة اآلتیة 

  للوالیات الجنوبیة فوق ما جاء في المرسوم الدستوري الثاني عشر:

  ؤسسات الزراعیة غیر االتحادیة.أ/ ضریبة أرباح الشركات والمصالح والم

  ب/ عائد الممتلكات.

  ج/ عائد التراخیص الوالئیة.

د/ حصة الوالیة من الضرائب االتحادیة المفروضة على المشروعات والخدمات 

  االتحادیة الموجودة بالوالیة.

هـ/ حصة الوالیة من الرسوم المفروضة على تراخیص التنقیب عن المعادن والبترول 

  بالوالیة.

  و/ اإلیرادات المحصلة من المشاریع الصناعیة والزراعیة والتجاریة الموجودة بالوالیة.

ز/ اإلیرادات المخصصة من الحكومة االتحادیة لمشاریع التنمیة االقتصادیة 

  واالجتماعیة.
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ح/ صافي عائدات الجمارك والخدمات الجویة والطرق والخدمات البریدیة وخدمات 

في الوالیات الجنوبیة، وتخصص لمشاریع إعادة التوطین  االتصال والنقل النهري

  والتأهیل والتعمیر.

  ط/ الدعم المالي من الخزانة االتحادیة للخدمات بالوالیات الجنوبیة.

  ي/ العون التنموي والتبرعات من المصادر األجنبیة.

 ) التي نّصت على قیام لجنة١٤وأهم قضیة جاءت في هذا المرسوم تضمنتها المادة (

قومیة لتوزیع اإلیرادات تشكل بمرسوم جمهوري، على أن یتم فیها تمثیل مجلس تنسیق 

الوالیات الجنوبیة، وتختص هذه اللجنة بوضع مقترحات لمعاییر توزیع اإلیرادات القومیة 

  وتقدیمها للحكومة وٕاجازتها عبر الجهات المختصة.

  .م١٩٩٨ لعام قسمة الموارد في دستور السودان :خامساً 

تمل الفصل الثالث على قسمة السلطات بین مستویات الحكم االتحادي، ونصت اش

) على أن األجهزة االتحادیة تمارس السلطة تخطیطًا وتشریعًا وٕانفاذًا في ١١٠المادة (

  الشئون اآلتیة:

  ، فقرة ي).١١٠/ الموارد المالیة االتحادیة (م ١

  قرة ل).، ف١١٠/ المشروعات والهیئات والشركات القومیة (م ٢

/ األراضي والموارد الطبیعیة االتحادیة والثروات المعدنیة وثروات باطن األرض (م ٣

  ، فقرة م).١١٠

  فقرة ن). ١١٠/ المیاه العابرة (م ٤

)، حیث نصت ١١١أما االختصاصات المالیة للسلطات الوالئیة فقد جاءت في المادة (

  شریعًا وٕانفاذًا في الشئون اآلتیة:على أن األجهزة الوالئیة تمارس السلطات تخطیطًا وت

  / الموارد المالیة الوالئیة (فقرة ب).١

  / األراضي والموارد الطبیعیة والوالئیة والثروات الحیوانیة والبریة.٢

) من ٢أما األراضي التي جاءت في سلطات كلٍّ من االتحاد والوالیة فقد نصت الفقرة (

مجالس تمثل السلطات االتحادیة والوالئیة ) على أن تقوم بقانون اتحادي ١١٢المادة (
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تتولى القسمة والتخطیط العمراني لألراضي، وتضمنت ذات المادة سلطات المجالس في 

  قسمة الغابات بین االتحاد والوالیة.

) فقرة (ك)، وانعقد ١١٢أما المحاجر فقد عّدت ضمن السلطات المشتركة في المادة (

المالیة بین مستویات الحكم الثالث على النحو  الفصل الثالث لتحدید قسمة الموارد

  اآلتي:

  ):١١٣/ الموارد المالیة االتحادیة هي (م١

  أ/ اإلیرادات الجمركیة وٕایرادات الموانئ والمطارات الدولیة.

ب/ ضریبة أرباح الشركات وضریبة الدخل الشخصي ورسم الدمغة للمعامالت االتحادیة 

  والعابرة.

ومیة، على أن یخصص منها للوالیات التي تمتد إلیها نسبة ج/ أرباح المشروعات الق

  یحددها القانون.

  د/ رسم إنتاج الصناعات االتحادیة.

  هـ/ ضرائب العاملین خارج البالد، وضرائب المؤسسات وأوجه المناشط األجنبیة.

  و/ أیة ضرائب أو رسوم أخرى ال تمس موارد الوالیات أو موارد الحكم المحلي.

  لقروض والتسهیالت االئتمانیة.ز/ المنح وا

  :)١٤م / الموارد المالیة الوالئیة وهي (٢

  أ/ ضریبة أرباح األعمال، على أن یخصص منها للمحلیات نسبة بقانون اتحادي.

  ب/ رسوم إنتاج الصناعات الوالئیة.

  ج/ عائدات التراخیص الوالئیة.

  د/ الضرائب والرسوم الوالئیة.

  ة.هـ/ أرباح المشاریع الوالئی

  و/ المنح والقروض والتسهیالت االئتمانیة الداخلیة.

  :)١١٥/ الموارد المالیة للمحلیات وهي (م ٣

  أ/ ضریبة العقارات.
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  ب/ ضریبة المبیعات.

ج/ ضریبة اإلنتاج الزراعي والحیواني، على أن یخصص منها للوالیة نسبة بقانون 

  اتحادي.

  د/ رسوم اإلنتاج الصناعي والحرفي المحلي.

  أي موارد أخرى محلیة.هـ/ 

  عماله:والیات في الدستور وقانون تنظیم أ: صندوق دعم السادساً 

) على أن یقوم تحت إشراف دیوان الحكم ٢)، الفقرة (١١٦نّص الدستور في المادة (

االتحادي صندوق تسهم فیه الموازنة االتحادیة وموازنات الوالیات المقتدرة لدعم الوالیات 

ر عادلة تراعي حجم السكان ومستوى التنمیة وغیر ذلك مما یفصله المحتاجة وفق معایی

  .١القانون

)، ١٠م موارد الصندوق في المادة (١٩٩٥وقد فّصل قانون صندوق دعم الوالیات لسنة 

  :٢حیث ذكر المصادر اآلتیة

أ/ إسهام الحكومة االتحادیة حسبما یوصي به الصندوق بواسطة الدیوان إلى مجلس 

  قانون الموازنة السنویة االتحادیة. الوزراء ویجیزه

ب/ إسهام الحكومة الوالئیة حسبما یوصي به الصندوق بواسطة الدیوان إلى حكومة 

الوالیة المعنیة ویجیزه قانون الموازنة السنویة لتلك الوالیة. وقانون صندوق دعم الوالیات 

  م.١٩٩٥لسنة 

  ندوق.ج/ عائد االستثمارات وأعمال الكسب التي یقوم بها الص

م فعمل على تحدید ما جاء مجمًال في ١٩٩٩وجاء قانون قسمة الموارد المالیة لسنة 

  الدستور وفي قانون دعم الوالیات، حیث نص على اآلتي:

% إلى ١٠تسهم الموازنة االتحادیة في إیرادات الصندوق القومي بنسبة تتراوح بین 

المجلس األعلى للموارد وفق  % من جملة هذه اإلیرادات وفقًا للنسبة التي یحددها١٥

                                                 
  .م١٩٩٨راجع دستور جمهوریة السودان لسنة   ١
  م.١٩٩٥قانون صندوق دعم الوالیات لسنة  ٢
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) من القانون التي تنص على ١٠السلطات المخولة للمجلس األعلى للموارد في المادة (

سلطة المجلس في تحدید نسبة صندوق دعم الوالیات من عائد إیرادات الموازنة 

  االتحادیة المالیة.

  :م١٩٩٩: قسمة الموارد في قانون قسمة الموارد المالیة لسنة سابعاً 

) ١١٣هذا القانون أكد على ما جاء من قسمة للموارد المالیة في مواد الدستور (

)، غیر أنه حدد بعض النسب للموارد التي جاءت القسمة فیها عامة ١١٥) و(١١٤و(

  دون تحدید، حیث ورد فیه اآلتي:

% من أرباح المشروعات القومیة للوالیات التي ١٠/ أن تخصص نسبة ال تقل عن ١

المشروع وفقًا لما یحدده المجلس األعلى للموارد، على أن یخصص من هذه  یمتد إلیها

  من القانون). ٥من المادة  ٣% للمحلیات التي یمتد إلیها المشروع (فقرة ١٠النسبة 

من  ٦% من ضریبة أرباح األعمال للمحلیات (فقرة ٤٠/ أن تخصص الوالیة نسبة ٢

  ) من القانون.٥المادة 

% من ضریبة اإلنتاج الزراعي والحیواني للوالیة ٤٠نسبة  / أن تخصص المحلیات٣

  من القانون). ٥مادة  ٧(فقرة 

كما نّص القانون على تخصیص نسبة من أرباح المشروعات الوالئیة بقانون والئي 

للمحلیات التي یمتد إلیها المشروع، وأهم ما جاء في هذا القانون هو مبدأ االختصاص 

) ١١مستویات الحكم في شأن الضریبة. حیث نصت المادة ( الضرائبي حسمًا للنزاع بین

على أن یختص كل مستوى من مستویات الحكم االتحادي بإدارة وجبایة وتقدیر وتسجیل 

وصرف الضرائب المخصص له، وال یجوز ألي مستوى المساس باالختصاص الضریبي 

  لمستوى آخر إال بموافقة المستوى المخصص له الضریبة.
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  :قسمة الموارد بین مستویات الحكم عبر التطور التشریعي علىمالحظات 

سردنا في الصفحات السابقة تطور قسمة الموارد بین مستویات الحكم منذ تكوین لجنة 

م، ١٩٩٨م حتى صدور دستور جمهوریة السودان في عام ١٩٤٨مارشال في عام 

  آلتیة:م، وعلیه نسّجل المالحظات ا١٩٩٩وصدور قانون قسمة الموارد في عام 

لم یتضح لنا خالل تطور قسمة الموارد بین مستویات الحكم االتحادي المعیار  أوًال:

الذي قام علیه تخصیص الموارد وقسمتها الرأسیة بین الحكومة االتحادیة والوالئیة 

  والمحلیة.

نجح الصندوق القومي لدعم الوالیات في بناء معیار لتحقیق عدالة القسمة األفقیة  :ثانیاً 

الوالیات وٕان كان التطبیق تشوبه بعض العقبات إما لشح الموارد المالیة أو للضغوط  بین

السیاسیة والنقابیة التي تمارس في توزیع موارد الصندوق بین الوالیات (تحمل عجز 

  الوالیات في دفع مرتبات المعلمین).

ذلك هناك غموض وعدم ووضح في تعریف وتحدید بعض الموارد االتحادیة وك :ثالثاً 

  الوالئیة مثًال:

وهو یمثل  -أ/ رسوم الصناعات االتحادیة لم تحدد، غیر أن مجلس الوزراء االتحادي 

أصدر قرارًا بإعطاء رسوم ثالث عشرة سلعة اتحادیة  -أحد المستویات المعنیة بالقسمة 

  للحكومة االتحادیة، وهذا القرار كان ینبغي أن یصدر من جهة محایدة.

  رد الطبیعیة االتحادیة والوالئیة لم یرد حتى اآلن تعریف لها.ب/ األراضي والموا

هناك تعدد في المؤسسات المعنیة بأمر قسمة الموارد، وهذا التعدد یؤدي إلى  رابعًا:

  تداخل االختصاصات، حیث نجد اآلتي:

أ/ أن الدستور نّص على قیام مجالس قومیة تتولى قسمة األراضي والغابات، وحتى اآلن 

  ذا المجالس.لم تقم ه

/ أن المرسوم الدستوري الرابع عشر نّص على قیام لجنة قومیة لتوزیع اإلیرادات ٢

تصدر بمرسوم دستوري ویمثل فیها مجلس تنسیق الوالیات الجنوبیة. وهذه اللجنة لم تقم 

  حتى اآلن.
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م نّص على قیام مجلس أعلى لقسمة الموارد ١٩٩٩/ أن قانون قسمة الموارد لسنة ٣

  آلتي:یختص با

% من عائد أي ١٠أ/ تسمیة المشروعات القومیة وتحدید نسبة الوالیات بما ال یقل عن 

  مشروعات قومیة.

  ب/ وضع األسس لتوزیع أرباح المشروعات القومیة بین الوالیات.

  ج/ تحدید نسبة صندوق دعم الوالیات من عائد إیرادات الموازنة االتحادیة المالیة.

صة حول السیاسات المصرفیة واالئتمانیة واألسس والمعاییر د/ التوجیه للجهات المخت

  الخاصة باستخدام المنح والقروض.

  هـ/ رفع تقاریر أداء دوریة عن أعماله للمجلس الوطني.

/ هناك المجلس القومي للتخطیط االقتصادي وهو آلیة تقوم بالتخطیط االقتصادي، ٤

  لمختلفة.وهو أمر یستلزم توزیع الموارد بین االستخدامات ا

/ وأخیرًا هناك مجلس صندوق دعم الوالیات الذي من بین اختصاصاته وضع موازنة ٥

  الصندوق السنویة التي تتضمن قسمة الموارد المتاحة للصندوق بین الوالیات.

فهذه المؤسسات بهذا التعدد تحتاج إلى مراجعة وتوضیح أدق لالختصاصات والسلطات 

من تداخل وارتفاع في كلفة المصروفات وتقلیل للفعالیة.  وفقًا لتعدد األجهزة وما یقتضیه

هذا ویمكن أن تحّول مثًال اختصاصات اللجنة القومیة لقسمة الموارد التي نّص علیها 

المرسوم الدستوري الرابع عشر واللجان القومیة لقسمة األراضي والغابات إلى المجلس 

مة الرأسیة بینما یبقى مجلس األعلى لقسمة الموارد حتى ُیعنى هذا المجلس بالقس

  صندوق دعم الوالیات للقسمة األفقیة بین الوالیات.

) ١١٠وردت في الفصل الثاني من الدستور في اقتسام السلطات في المادة ( :خامساً 

  السلطات المشتركة بین الحكومة االتحادیة والوالیات، ومالحظاتنا على ذلك هي:

یع حتى اآلن یحدد كیفیة تنظیمها بین االتحاد أ/ أن السلطات المشتركة لم یصدر تشر 

  والوالیة.
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ب/ أن هذه السلطات المشتركة إما تستلزم إنفاقًا مالیًا أو ینتج عنها إیراد مالي، وأیضًا 

لم تحدد كیفیة تحمل النفقات بین المستویین وال كیفیة قسمة اإلیرادات الناتجة عنها إن 

  ي قد تولد إیرادًا اآلتي:وجدت، ومن أمثلة السلطات المشتركة الت

  / المحاجر.١ 

  / الصناعة.٢ 

  / التعاون.٣ 

  / السیاحة.. الخ. ٤

هناك مصدر إیرادي لم تشر التشریعات إلیه بصورة واضحة، وهو حق الحكومة سادسًا: 

. وكان تعریف ١في االستدانة من بنك السودان في حدود یحددها قانون بنك السودان

لحكومة المركزیة والهیئات المحلیة. وهذا الموضوع یحتاج الحكومة في السابق یشمل ا

لمراجعة في تحدید كیفیة قسمة هذا المورد إال إذا ظن البعض أن النسبة المخصصة 

  لصندوق دعم الوالیات من میزانیة الحكومة االتحادیة تشمل ذلك جمیعًا.

قریر لجنة مارشال، لم تتجاوز كثیرًا الموارد المخصصة الحكم المحلي ما ورد بت سابعًا:

مع العلم أن السلطات والواجبات المخّولة للحكم المحلي عندما أعد تقریر لجنة مارشال 

كان محددًا. بل نجد أن مارشال أوصى في تقریره بأن تبقى سلطات مثل الزراعة 

. وعلیه فهل ٢والبیطرة وكل االختصاصات ذات الطابع الفني مركزیة اإلدارة والتمویل

تي أضیفت لما أوصى به مارشال وجاءت في الدستور وقانون قسمة الموارد الموارد ال

تتناسب مع الواجبات واالختصاصات التي نزلت إلى مستویات الحكم المحلي؟ هذا هو 

  محل تعلیقنا في الصفحات اآلتیة من هذا البحث إن شاء اهللا.

ت الحكم في تشابه السلطات واالختصاصات المحولة لكل مستوى من مستویا ثامنًا:

الشأن الضریبي والمالي أدى إلى تعدد في مراكز صناعة القرار االقتصادي، وكان من 

المفترض أن یزال هذا التعارض عن طریق إیداع األوامر المحلیة لدى المجلس 

                                                 
  راجع: قانون بنك السودان. ١
  لجنة قسمة الموارد بین مستویات الحكم االتحادي بوزارة العالقات االتحادیة. ،حمد األزهريراجع: مذكرة سید أ ٢
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التشریعي الوالئي، وٕایداع التشریعات الوالئیة لدى المجلس الوطني، لیقوم كلٌّ من 

شریعات، وٕازالة التعارض بین المستویات إن كان هناك ثمة المجلسین بدراسة هذه الت

تعارض، غیر أن آلیة كلٍّ من المجلسین بطبیعتها ال یمكنها التعامل بالسرعة المطلوبة 

مع كل تشریع بإبطاله إذا كان متعارضًا مع تشریع اتحادي للوالئي، أو والئي مع 

ت ذات الطابع المالي تحتاج المحلي. وعلیه فنحن نرى أن السلطات واالختصاصا

  لتنظیم لضمان وحدة وتناسق السیاسات االقتصادیة.

التحوالت التشریعیة في بعض الضرائب: بالرغم من تحفظنا على أال یحتوي  تاسعًا:

الدستور على تفاصیل حول توزیع األنصبة المالیة، ورأینا بأن یحتوي على موجهات 

لقوانین المالیة، إال أن الدستور تناول قضایا وسیاسات عامة حول ذلك ویترك التفصیل ل

تفصیلیة في شأن قسمة الضرائب بین مستویات الحكم الثالثة، واآلن نجد أن هناك 

مقتضیات عالمیة وسیاسات مالیة واقتصادیة داخلیة جعلت الدولة تختار نظام ضریبة 

یة في كیفیة القیمة المضافة. وهذا استدعى معالجة تشریعیة دستوریة، ومعالجة إدار 

  الجبایة والتوزیع والقسمة للحصیلة بین مستویات الحكم.

واالتفاق اإلداري الذي تم بین الحكومة االتحادیة والوالئیة في إدارة ضریبة القیمة 

وعالج اإلشكال القانوني المتمثل في اختصاص كل مستوى بإدارة  ١المضافة وقسمتها

صة له، التي نّص علیها قانون قسمة وجبایة وتقدیر وتسجیل وصرف الضرائب المخص

  ) منه.١١م في المادة (١٩٩٥الموارد لسنة 

وعلیه فنحن نقترح طالما كانت هناك مراجعة للدستور أن تعالج قسمة الموارد في 

الدستور وأن یحتوي على المبادئ والسیاسات العامة الموجهة، وتترك للقوانین واللوائح 

  تنظیم وتفصیل ذلك.
 

                                                 
  ة لقسمة وٕادارة ضریبة القیمة المضافة.نیأسس مع علىفیه تم االتفاق  بالوالیاتتم عقد اجتماع بین وزارة المالیة االتحادیة ووزارات المالیة  ١
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  نيالمطلب الثا

  المالي في مستویات الحكم االتحادي الجانب التطبیقي للتشریعات داءواقع األ

 فهو جهاز مستقر رعى ،الحكومة االتحادیة في الجانب المالي أداءال نحتاج هنا لنقاش 

كل أشكال التحول في نظام الحكم إلى أن بلغ هذه المرحلة في توزیع السلطات 

لقطاع المالي في الجهاز التنفیذي االتحادي القدرة وهذا االستقرار منح ا ،واالختصاصات

الرشیدة في ظل الموارد الشحیحة بصورة مكنته من العمل  دارةالمالي واإل ؤعلى التنب

  وفق السیاسات االقتصادیة والمالیة واألولویات التي تحددها الدولة في كل مرحلة.

دنى (الوالئي والمحلي) في مستویات الحكم األ داءوعلیه سنركز نقاشنا هنا على األ

لمعرفة أثر قسمة الموارد على تمكین هذه المستویات من إنفاذ اختصاصاتها المنصوص 

  علیها في الدستور والقوانین األخرى.

ثورة اإلنقاذ الوطني یالحظ أنها بدأت  يءالمحلیات والوالیات منذ مج أداءالمراقب لحركة 

  :١اآلتيي شعبیة واسعة تمثلت ف عملها بنشاط ومساهمات

  أ. المساهمة في تأسیس قاعدة الحكم المحلي والوالئي (مباني وأجهزة ومعدات).

دعم المعلم  –ب. المساهمة في إنفاذ سیاسة التعلیم (مستلزمات السلم التعلیمي الجدید 

 المساهمة في قیمة الكتاب المدرسي). –وتكملة تشیید الفصل السابع والثامن 

تأهیل المستشفیات  –رة الخدمات الصحیة (المراكز الصحیة ج. المساهمة في توسیع دائ

  توفیر الدواء). –

د. المساهمة في نفیر العمل الجهادي واألمني والتأهیل والتعبئة وقوافل زاد المجاهد 

  وخالفة المجاهدین في أهلهم.

  هـ. المساهمة في تشیید محطات االستقبال واإلرسال التلفازي واإلذاعي.

تعبید الطرق المحلیة والوالئیة وبعض الطرق القومیة وغیرها من  و. المساهمة في

المساهمات التي حفل بها سجل األداء الوالئي والمحلي انفعاًال بما طرحت اإلنقاذ من 

  برامج وما وجدته من والء.

                                                 
 راجع أداء الوالیات أمام مجلس الوزراء االتحادي (ووثائق وتقاریر). ١
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غیر إن المتتبع لمسیرة األداء المالي یجد أن المحلیات والوالیات قد دخلت في سلسلة 

صل تمثلت شواهده في عجز هذه المستویات عن أداء الحد األدنى عجز مالي متوا

المطلوب منها، وهو رواتب العاملین فیها. في أهم وأوسع شریحة من العاملین أال وهي 

شریحة المعلمین، ودخلت المتأخرات من الحقوق وااللتزامات (لجنة صندوق دعم 

ارات من الدینارات السودانیة، الوالیات/ لجنة نقابة المعلمین) حیث بلغت عشرات الملی

هذا هو الحال الذي آل إلیه الوضع في الوالیات والمحلیات، فیا ترى ما هي األسباب 

  التي أدت إلى ذلك؟

  األداء المالي للوالیات المحلیات: أسباب تدني

هذا الحال الذي آل إلیه األداء في مستوى الحكم الوالئي والمحلي یحتاج إلى وقفة 

  نرى إن هذا األمر یرجع إلى اآلتي:وتحلیل، حیث 

  تزاید النفقات الحكومیة الوالئیة:  :أوالً 

  یرجع تزاید النفقات الحكومیة إلى جملة من العوامل نذكر منها اآلتي:

أ. ارتفاع درجة الوعي بالحقوق في التمتع بالخدمات الكاملة (تعلیم، صحة، میاه نقیة، 

الخدمات تفوق الطاقة اإلیرادیة الوالئیة بث إعالمي... الخ) جعل نسبة التوسع في 

  والمحلیة.

ب. تزاید النفقات التعلیمیة والصحیة بسبب سیاسات الجهد الشعبي والعون الذاتي، حیث 

أقیمت جملة من المؤسسات التعلیمیة والصحیة التي تستلزم نفقات إدارة وتسییر، إذ أن 

یصبح عبء إدارتها المالي على عالقة الشعبیین بهذه المؤسسات تنتهي بعد إقامتها، و 

المحلیات أو الوالیات. فیمّثل هذا مصدرًا متجددًا لتولید التزامات إضافیة على المحلیات 

 والوالیات دون نمو في اإلیرادات یقابل هذا التزاید.

ج. ارتفاع كلفة الجهاز اإلداري: أدى التوسع في إنشاء المحلیات استجابًة للضغوط 

إلى إنشاء العدید من المحلیات دون أن تكون هناك دراسة اقتصادیة السیاسیة والجهویة 

  لكل محلیة، وترتب على ذلك قیام أجهزة إداریة تستلزم إنفاقًا یومیًا لتسییر حركتها.
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د. أدى عدم وجود لوائح موّجهة تنظم المستحقات المالیة للشعبیین العاملین في المجالس 

والمخصصات لألعضاء من مكافآت جلسات، المحلیة إلى مفارقات في االمتیازات 

  وغیرها من مصروفات تسییر أعمال المجالس، إلى خلق مصدر إنفاقي جدید.

  ة تجاه تسعیرة سلعة السكر:لو : تغییر سیاسة الدثانیاً 

ظلت الرسوم التي تضعها الوالیة والمحلیات على سلعة السكر هي المصدر الرئیس لكل 

ت والوالیات في السابق، وأدت سیاسة التحریر الجزئي األنشطة التي قامت بها المحلیا

لسعر السكر إلى إفقاد الوالیات والمحلیات مصدرًا مدرارًا كانت إیراداته تتدفق في 

خزائنهم، ولهذا فقد حصل هبوط حاد في منحنى اإلیرادات الوالئیة، دون أن یقابل بهبوط 

یة التي تمثلت في عجز الوالیات مماثل في منحنى النفقات، نتجت عنه هذه الفجوة المال

والمحلیات عن دفع رواتب المعلمین، علمًا بأن نسبة المخصص في الفصل األول 

% من إجمالي الفصل األول في المحلیات، ٨٠لقطاع التعلیم ال تقل في الغالب عن 

  ومعنى ذلك إن هناك عجزًا شبه كلي في مقابلة االلتزام بالفصل األول.

  یة للوالیات والمحلیات:یرادصیلة اإل: انخفاض الحثالثاً 

انخفضت الحصیلة اإلیرادیة (كنسبة ولیس كرقم) بسبب تزاید الرسوم والضرائب التي 

تفرض على السلع والخدمات، حیث أصبحت الكثیر من الجهات جابیة لمقابلة تسییر 

لمهنیة من أنشطتها ابتداًء من اللجنة الشعبیة والمحلیة والمحافظة والوالیة واالتحادات ا

  مزارعین وأصحاب عمل... الخ.

فأدى تزاید هذه الرسوم إلى انتشار ظاهرة التهرب الضریبي بمختلف صورها، فانعكس 

ذلك على حجم اإلیرادات، بل وقد یؤدي إلى انخفاض في اإلنتاجیة طالما كانت األعباء 

ال لوري الضریبیة عالیة وال تتناسب مع متوسط األرباح المتحققة في كل قطاع (مث

الموز في سنار) وجدنا إجمالي الرسوم الضریبیة المفروضة علیه تعادل قیمة الموز قبل 

م، ١٩٩٥ألف دینار في عام  ١٢الشحن، كما أن سعر الترحیل یماثل قیمة هذه الرسوم (

آالف قیمة الموز قبل الرفع  ٤آالف رسوم وضرائب، و ٤آالف دینار ترحیل، و ٤منه 

  في اللوري).
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   عدم الكفاءة اإلداریة والمالیة: :رابعاً 

تعاني معظم الوالیات وغالب المحلیات من عدم توفر الكادر البشري المقتدر في الجانب 

المالي. ولم تصاحب سیاسة التوسع في الحكم االتحادي (الوالئي والمحلي) بسیاسة 

متمركزة في تدریب وتأهیل واستیعاب والئي، وٕانما اتخذت الدولة سیاسة توزیع الكوادر ال

الخرطوم، وهذه لم تحقق األهداف المرجوة منها تمامًا بسبب االرتباطات االجتماعیة 

  واالقتصادیة والتعلیمیة.

فنتج عن ضعف الكفاءة اإلداریة والمالیة عدم قدرة على استخدام المتاح من آلیات 

وارد للوصول إلى الموارد المالیة، كما أدى كذلك إلى ضعف في ترشید استخدام الم

  الشحیحة.

  خامسًا: ارتفاع كلف التحصیل:

أدى التوسع في إنشاء المحلیات المصاحب بشعور االستقالل في ممارسة السلطات 

والصالحیات إلى غیاب التنسیق بین الوحدات المالیة في مختلف المحلیات، وحرص كل 

صیل وحدة على تحصیل مستحقاتها بأجهزتها منفردة، فأصبحت ظاهرة مدن نقاط التح

شائعة عند مدخل كل والیة وكل رئاسة محلیة، أو في كل مركز إنتاجي، حیث نجد 

عشرات القطاطي التي یباشر من خاللها التحصیل، وتحرص كل جهة على تزوید 

مكتبها (تجاوزًا) بأجهزة االتصال والعربات والدفاتر المالیة وبدل الوجبة... الخ من 

یل وأصبحت عبئًا على الموارد المالیة الشحیحة المصروفات، وعلیه ارتفعت كلفة التحص

  المتاحة للوالیات والمحلیات.

  سادسًا: عدم مراعاة البعد االقتصادي عند قسمة بعض الوالیات والمحلیات:

كان من المفترض إدخال العامل االقتصادي مع العوامل السیاسیة واالجتماعیة عند 

أو المحلیة وهي تملك على األقل مقومات  إنشاء الوالیات والمحلیات، حتى تنشأ الوالیة

االستمرار واالستقالل واالستغناء عن الدعم ولو في األجل الطویل. (أمثلة: شمال 

كردفان مع جنوب وغرب كردفان، وشمال دارفور مع جنوب دارفور، وكسال مع 

  القضارف والبحر األحمر... الخ).
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  یة:سابعًا: التوسع الوالئي في إقامة الشركات الحكوم

هناك عامل أخیر وهو وٕان كان أقل أهمیة إال أن محصلته النهائیة تؤثر على الموارد 

المالیة والوالئیة أو المحلیة، حیث اتجهت الوالیات والمحلیات بسبب الشح في مواردها 

إلى التفكیر في إیجاد مصادر تمویلیة أخرى، فقامت بإنشاء عدد من الشركات بهدف 

زیادة اإلیراد الوالئي أو المحلي. وبالرغم من أن هذه السیاسة  تحقیق الربح، وبالتالي

تخالف سیاسة االستخصاص التي تبنتها الدولة على المستوى االتحادي، إال أننا نتجاوز 

  ذلك للحدیث عن األثر المالي لهذه الشركات على الوالیات أو المحلیات.

د قیامها ال یباشر عملها دون فنحن نعلم أنه ال یمكن أن تقوم شركة دون رأس مال، وعن

مقر وأجهزة إداریة ووسائل حركة، وكل هذه تمثل مصادر إنفاق، حیث ینفد رأس المال 

في مصروفات التأسیس، وتبدأ الشركة رحلة البحث عن التمویل المصرفي الذي ال 

یسمح به إال وفق ضوابط قد ال تتوفر لدى معظم الشركات. وعند العجز من الحصول 

أ الرحلة العكسیة في طلب زیادة رأس المال مع قلة الخبرة اإلداریة، ویزداد علیه تبد

التآكل فیه بسبب المصروفات، ویتضاعف اإلنفاق الوالئي أو المحلي من غیر أن یجني 

  ثمرة األرباح لدعم الموقف المالي.

وحتى لو سلمنا بتحقیق بعض الشركات ألرباح، فهي إما أرباح احتكاریة، أو أرباح 

ریة غیر حقیقیة تكون الدولة متحملة فیها أجرة المقر وكهربته ومیاهه، بل وفي صو 

  بعض األحیان مرتبات العاملین في الشركة.

وهكذا من خالل هذه المالمح عن واقع األداء المالي في مستویات الحكم األدنى یتضح 

لمالیة، كما لنا أن الموقف یقتضي نظرة شاملة للقوانین واللوائح المنظمة للعالقات ا

یقتضي معالجة للهیاكل والنظم اإلداریة، ووقفة دقیقة ومتأنیة مع السیاسات المالیة 

  الوالئیة والمحلیة للتأكد من تناسقها مع السیاسات االتحادیة.

وفوق هذا وذاك البد من اجتماع أهل التجربة العملیة مع المقدرة العلمیة لدراسة األمر 

ا بصورة تحقق تطلعات المجتمع السوداني الذي ینشد والخروج بتوصیات یتم اتخاذه

  االستقرار والتنمیة.
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  المطلب الثالث

   تجربة ألمانیا االتحادیة في قسمة الموارد بین مستویات الحكم

نعالج في هذه الصفحات تجربة دولة ألمانیا االتحادیة في قسمة الموارد بین مستویات 

م السوداني، بالرغم أنه بدأ برابطة المدن الحكم فیها، ألن نظامها أقرب إلى النظا

األلمانیة، ثم تطور نحو النظام الفیدرالي، حیث تكونت دولة ألمانیة االتحادیة 

  .١(الفیدرالیة)

  ومستویات الحكم في ألمانیا االتحادیة تتكون من ثالثة مستویات هي:

  الحكومة االتحادیة.  . أ

 ) والیة.١٦الوالیات وعددها (  . ب

  دیات والكاونتي).ج. المحلیات (البل

والوالیات بما فیها من محلیات هي مستوى الحكم المسئول عن تقدیم كافة الخدمات 

للمواطنین، وتنشأ في كل والیة عدد من الوزارات بحسب وضع كل والیة. غیر أن 

التجربة األلمانیة تتمیز بأنها أنشأت وزارات والئیة باختصاص یصنف في التجربة 

  ص اتحادي مثل:السودانیة بأنه اختصا

  وزارة الداخلیة (وتشرف على شئون الشرطة بالوالیة والحكم المحلي).  . أ

 وزارة العدل.   . ب

والمالحظ أن رواتب المعلمین في التجربة األلمانیة مسئولیة الوالیة ولیس المحلیة (بلدیة 

  أو كانتي).

  توزیع الموارد بین مستویات الحكم في التجربة األلمانیة:

) من القانون األساسي بین مستویات الحكم ١٠٦جب نص المادة (وزعت الموارد بمو 

  على النحو اآلتي:

    / الحكومة االتحادیة:١

 أ. الجمارك.

                                                 
 راجع الورقة المقدمة للجنة قسمة الموارد عن تجربة ألمانیا االتحادیة. ١
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 ب. ضریبة المشروبات الروحیة.

 ج. المعامالت الرأسمالیة.

 د. التأمین.

 هـ. الضرائب المفروضة من المجتمع األوروبي.

 ا البیرة).و. الضرائب على التبغ، البن، الخمور (ما عد

  . الضرائب الوالئیة:٢

  أ. ضرائب المیراث.

  ب. ضرائب التحویالت (تحویل الملكیة).

  ج. ضرائب العربات.

  د. ضرائب البیرة.

  و. المراهنات والیانصیب.

  هـ. ضریبة مكافحة الحرائق.

  ز. ضریبة المقامرة.

  . ضرائب البلدیات:٣

  أ. رخص التجارة.

  ب. العقارات.

  (رخص الكالب، محالت الشرب، األندیة... الخ). ج. الضرائب المحلیة

   :. الضرائب المشتركة٤

  ا. ضریبة الرواتب.

  ب. ضریبة الدخل.

  ج. ضرائب الشركات.

  د. الضرائب الرأسمالیة.

وهذه الضرائب األربع تمثل الضرائب األساسیة في الدولة األلمانیة، حیث تبلغ نسبتها 

  زع على النحو اآلتي:% من جملة الحصیلة الضریبیة، وهي تو ٧٥
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  أ. ضریبة الرواتب وضریبة الدخل الشخصي:

  % لالتحاد.٤٢.٥ -

  % للوالیات.٤٢.٥

  % للمحلیات.١٥

% لكل مستوى ٥٠ب. توزع ضریبة الشركات بین الحكومة االتحادیة والوالیات بنسبة 

  دون تخصیص شيء للحكومة المحلیة.

%، والوالیات ٥٦االتحادیة بنسبة  ج. الضرائب الرأسمالیة، وأیضًا تقسم بین الحكومة

  %.٤٤بنسبة 

إلضــافة إلــى ذلــك هنــاك برنــامج لحفــظ التــوازن بــین الوالیــات، حیــث تكّلــف الوالیــات فیمــا با

ـــالي یحفــــظ عدالــــة التوزیــــع للمــــوارد علــــى ضــــوء السیاســــات المالیــــة  بینهــــا بخلــــق تــــوازن مـ

 واالتحادیة.

  زن المالي على النحو اآلتي:وعلیه فقد اتخذت جملة من الموجهات بشأن حفظ التوا

%، ویطبـق نفـس اإلجـراء بـین ١٠أن یقلل الفرق بین أغنى والیة وأفقر والیة لنحو  .١

  الوالیة والمحلیات.

تقــرر أن تحــّول ضــرائب الرواتــب إلــى الوالیــات التــي ینتمــي إلیهــا العــاملون الــذین  .٢

بعائـد الضـریبة بـدًال  دفعوا هذه الضرائب، أي األخـذ بمعیـار المواطنـة الوالئیـة فـي االنتفـاع

 عن معیار اإلقامة الوظیفیة للمواطن في الوالیات المعنیة.

أن تـوّزع ضـرائب الشـركات بـین الوالیـات التـي بهـا أفـرع دائمـة للشـركة التـي دفعــت  .٣

 الضریبة.

 وكذلك الحال بین الوالیة والمحلیات. .٤

 %٤٤% مـن الضـرائب الرأسـمالیة المخصصـة للوالیـات (الــ٧٥أن تخصص نسبة  .٥

% ٢٥كما ورد في ج سابقًا) على الوالیـات وفـق النسـبة السـكانیة، علـى أن تـوزع نسـبة الــ 

 المتبقیة منها على الوالیات الفقیرة.
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وهنــاك وســائل إجرائیــة أخــرى لتحقیــق المزیــد مــن التــوازن بــین الوالیــات والمحلیــات، وتكمــل 

الوالیـات الغنیـة، ) الـذي تسـاهم فیـه Equalization Poolبنشاط صندوق حفـظ التـوازن (

وفــي حالــة عــدم تحقیــق التــوازن المطلــوب عبــر هــذه اآللیــة فهنــاك إجــراءات تتخــذ ارتكــازًا 

)، یضــاف إلیهــا المــنح Financial Equalization Actعلــى قــانون التــوازن المــالي (

  التي تقدمها الحكومة االتحادیة لسد العجز الذي یقابل بعض الوالیات.

  انیة اآلتي:ونالحظ على التجربة األلم

أنها حفظت االستقالل األلماني لكل والیة أو محلیة عبـر اعتمـاد ضـرائب خاصـة بكـل  -أ

 مستوى له حق التصرف فیها وفق أولویاته التي یحددها.

نصت على قسمة الموارد في القـانون األساسـي بحیـث ال یتعـدى مسـتوى حكـم علـى  –ب 

  المستوى اآلخر.

تـــي تســـاهم بنســـبة كبیـــرة فـــي اإلیـــرادات الكلیـــة مـــن وزعـــت الضـــرائب ( الحصـــیلة) ال –ج 

الدول بین مستوى الحكم االتحادي والـوالئي تحكـم مسـتوى االختصـاص المسـئول عنـه كـل 

  مستوى، والذي یمثل معظم اإلنفاق في الدولة.

هنــاك تشــابه فــي أســس قســمة المــوارد بــین مســتویات الحكــم مــن حیــث االختصــاص  –د 

  لنشاط االقتصادي.الجغرافي وعالقته بممارسة ا

تطبق برنامج إلعادة التـوازن المـالي بـین الوالیـات، وهـذا البرنـامج یشـابه الـدور الـذي  -هـ 

  یقوم به صندوق دعم الوالیات قبل توقیع اتفاقیة نیفاشا.

یوضـح أن  –اآلتـي  –واقع التجربة المالیة مـن القسـمة كمـا هـو موضـح فـي الجـدول  –و 

%)، بینمـا نجـد أن النسـبة ٧٣ا تأخذ نسـبة عالیـة تصـل إلـى (الحكومة االتحادیة في ألمانی

  %) للوالیات٤١%) للمستوى االتحادي و(٥١في كندا فعًال (

  

  

جدول یوضح قسمة الموارد بین مستویات الحكم في عدد من الدول التي تطّبق النظام 

  الفیدرالي
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نصیب الحكومة   الدولة

االتحادیة من جملة 

  الضرائب%

نصیب الوالیات 

لمحلیات من جملة وا

  الضرائب%

أنواع الدعم اإلضافي 

المقدم للوالیات من 

  الحكومة االتحادیة

  منح مقیدة وغیر مقیدة  %٤٩  %٥١  كندا

منح تحقیق المساواة   %٢٧  %٧٣  ألمانیا

  في التنمیة االجتماعیة

منح تحقیق المساواة   %٣٤  %٦٦  أمریكا

  بین الوالیات

، منح ألغراض التنمیة  %٣٤  %٦٦  الهند

  منح مقابلة الكوارث

منح تلقائیة، منح   %٣٩  %٦١  األرجنتین

  مقیدة وغیر مقیدة.

منح غیر مقیدة، منح   %٣٥  %٦٥  البرازیل

رفع الصرف على 

  %١٩التعلیم إلى 

    %٣٦  %٦٤  المتوسط
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  المطلب الرابع

  نحو معاییر عادلة لقسمة الموارد المالیة

دور أول مرسوم دستوري (الرابع) مرت سنوات عدیدة على الحكم االتحادي منذ ص

م، ومرت عالقات قسمة الموارد فیه ١٩٩١لتنظیم الحكم االتحادي في فبرایر من عام 

بمراحل متعددة عرضنا لها سابقًا، وبعد اكتمال البناء التنظیمي لمؤسسات الحكم ظل 

نه هاجس كفایة الموارد المتاحة له وبالتالي تحقیق أحسن مستوى من الخدمات لمن یلو 

في التكلیف اإلداري، وظل أمر مناقشة الموارد والثروات الخاضعة للقسمة هو محل 

جدل بین المختصین. ولعالج ذلك قامت المؤسسات التي أنیط بها تحدید معاییر القسمة 

  للموارد المتفق علیها. ونعالج تحت هذا العنوان الموضوعات اآلتیة:

  ا؟.أوًال: ما هي الموارد التي نرید أن نقسمه

  ثانیًا: لماذا نقسم هذه الموارد؟.

  ثالثًا: كیف نقسم هذه الموارد؟.

  :؟أوًال: ما هي الموارد الخاضعة للقسمة

  عند نقاش هذا الموضوع نحن نفرق بین أمرین هما:

  . الثروة القومیة:١

نعني بها كل الموارد االقتصادیة الصالحة لالستخدام االقتصادي، المستخدمة فعًال أو 

ستخدمة، سواء أكانت موارد على ظهر األرض أم في باطنها، في صورة أولیة غیر الم

أو مطورة في شكل آلیات ومعدات وأجهزة، وتشمل على وجه التفصیل المعادن والنفط 

والثروات المائیة والغابیة والزراعیة والحیوانیة والطرق والجسور وقنوات الري والمشروعات 

ال المملوكة للدولة أو التي تساهم فیها. كما تشمل الصناعیة ومشروعات النقل واالتص

  الموارد البشریة.

  . اإلیرادات أو الموارد المالیة: ٢

نعني بها الدخول المتولدة عن الثروات القومیة، سواء أكانت في شكل ضرائب أو 

جمارك أو رسوم أو قیمة سلع أو خدمات أو كانت فوائض مالیة (أو اقتصادیة) ناتجة 
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روات القومیة، سواء جاءت هذه اإلیرادات أو الموارد المالیة من مشروعات عن هذه الث

تابعة للحكومة االتحادیة أو في الوالیات أو المحلیات بصورة راتبة ومنتظمة، أو تولدت 

لمرة واحدة فقط. كما تشمل اإلیرادات أو الموارد الهبات والقروض والتسهیالت االئتمانیة 

 األجهزة المصرفیة أو غیرها.الداخلیة أو الخارجیة من 

وذكر هذا التمییز بین الثروة القومیة والموارد المالیة (اإلیرادات المالیة) ألننا نرى أن 

الثروة القومیة غیر قابلة أو خاضعة للقسمة، أو بمعنى آخر هي شركة مساهمة عامة 

ل. أو بمعنى لكل المواطنین السودانیین الموجودین حالیًا أو الذین سیأتون في المستقب

آخر هي أشبه بالمال الموقوف ینتفع بعائده وریعه ویبقى أصله بعیدًا عن التصرفات. 

  ولهذا فنحن ال نتحدث عن قسمة لهذه الثروات وبالتالي ال نبحث عن معاییر لقسمتها.

والشيء الخاضع للقسمة في تقدیرنا هو اإلیرادات أو الموارد الناتجة عن هذه الثروات 

  ذي ذكرناه سابقًا.بتعریفها ال

  ونؤكد ما ذهبنا إلیه ببعض الموجهات اآلتیة:

إن اهللا سبحانه وتعالى هو المالك لكل ما في السماوات واألرض، وسخر ملكه  .١

  لبني اإلنسان، وخلقه لهم وأمرهم بعمارته لتحقیق االنتفاع منه. حیث یقول تعالى: 

  ).١٧/ المائدة( }َنُهَمایْ { َوِلّلِه ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بَ   . أ

َر َلُكم مَّا  . ب  ).١٣/ الجاثیة( }ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َجِمیعاً  {َوَسخَّ

ا ِفي اَألْرِض َجِمیعاً {ُهَو الَِّذي َخَلَق لَ ج.    ).٢٩/ البقرة( }ُكم مَّ

َن األَ د.    ).٦١/ هود( }ْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها{ ُهَو َأنَشَأُكم مِّ

فالمالحظ أن الخطاب في اآلیات جماعي، والتسخیر والخلق والعمارة كلها لكل الناس 

دون نسبة إلى فئة دون األخرى. وعلیه فمن األصلح أن تبقى الثروات القومیة غیر قابلة 

للتملك الفردي أو الفئوي، وتكون تحت والیة صاحب اإلمامة الكبرى (الرئیس بأجهزته) 

تأكد من االلتزام باألسباب والوسائل والطرق التي شرعت للتملك یراعى فیها المصلحة. وی

  الفردي.
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أن ضمان وحدة األمة تتأكد ببقاء الثروات القومیة تحت الملك الجماعي على أن  .٢

یخصص الریع الخارج منها لكل الناس بحسب ما یتفق علیه من أولویات. ألن مبدأ 

تبداد في التصرف أو إلحاق ضرر التخصیص الجزئي أو الكلي فیها ربما یؤدي إلى اس

باآلخرین، باإلضافة إلى إحیائه للنزعات الجهویة أو العرقیة أو الفئویة بحسب الجهة 

  المخصص لها جزء الثروة القومیة.

أن الناس مهما ملكوا من مقدرات في التنبؤ واالستقراء ال یستطیعون على وجه  .٣

ومیة سواء بالتغییرات المناخیة الطبیعیة الدقة تحدید المتغیرات التي تطرأ على الثروة الق

أو الحوائج والكوارث التي قد تأتي علیها كلها. أو على بعضها، وعلیه فمن المصلحة أن 

یبقى الملك جماعیًا ویكون التخصیص للریع، فمهما ظهرت من ثروات جدیدة أو تناقص 

تحقیق الرضا من القائم منها یبقى مبدأ االنتفاع الجماعي من الریع هو األقرب إلى 

 جمیع األطراف.

  :؟ثانیًا: لماذا تقسم هذه الموارد

یدرك الناس أن هناك تفاوتًا في مستوى االنتفاع بالعائد من الثروات القومیة بین أفراد 

المجتمع، كما أن هناك تفاوت بین انتفاع الجهات (والیات أو محلیات) من هذه الموارد، 

العدالة في االنتفاع من الموارد المالیة العامة بین  وبالتالي فالدافع الرئیس هو تحقیق

مواطني محلیات ووالیات السودان. ویرجع هذا التفاوت إلى بعض أو كل األسباب 

  اآلتیة:

  :. األسباب الجغرافیة١

حیث تختلف ظروف المناخ بین صحراوي وشبه صحراوي وسافنا فقیرة وغنیة واستوائي 

ف المناخي له أثره على حجم ونوع المنتجات والثروات وشبه استوائي، وبالتالي فإن الظر 

الزراعیة والحیوانیة، لذلك یحدث تفاوت بین الوالیات والمحلیات في اإلنتاج بسبب 

  التفاوت الجغرافي المناخي البیئي.

  . األسباب السیاسیة االستعماریة:٢
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ق السودان حیث یرجع التفاوت هنا إلى سیاسات اتخذها االستعمار للتمییز بین مناط

مثل سیاسة المناطق المقفولة التي كانت مطبقة في الوالیات الجنوبیة، حیث  –المختلفة 

حالت دون انتشار الوعي والمعرفة التي تمكن من تعظیم االنتفاع من الموارد 

  االقتصادیة.

  األسباب التاریخیة: .٣

التفاعل مع ترجع هذه إلى طبیعة التطور في النمو االجتماعي الحضري الناتج من 

األمم والمجتمعات األخرى، ویرجع البطء في التفاعل إلى أسباب تتصل بسهولة االنتقال 

واالتصال بین األمم. فكلما تیسرت سبل االتصال واالنتقال كلما تحقق التفاعل واالنتفاع 

 بین حضارات األمم، وبالتالي ارتفاع الوعي في تعظیم االنتفاع من الموارد المالیة:

  سباب الثقافیة: . األ٤

یرجع هذا السبب ویتصل بما سبقه من أسباب، غیر أن الوعي الثقافي بمفهومه الواسع، 

بدءًا من معاني التدین التي تشمل التعامل مع اآلخرین في العالئق االجتماعیة ونوع 

القیم السائدة في شأن العمل واإلنتاج، كلها تؤثر في حجم االنتفاع من الموارد المالیة، 

  التالي الثروات القومیة.وب

  :؟ثالثًا: كیف تقسم هذه الموارد (معاییر التقسیم)

  التقسیم الذي نعنیه نوعان:

تقسیم رأسي بین الحكومة االتحادیة من جهة والوالیات بمحلیاتها من جهة أخرى.   . أ

وهنا تكون القسمة فیه لكل الموارد المالیة (بتعریفها السابق) مهما كان نوعها وحجمها 

ن وطریقة وجودها، بحیث یخصص نصیب للحكومة االتحادیة ویخصص نصیب ومكا

  للوالیات بمحلیاتها.

تقسیم أفقي، ونعني به قسمة نصیب الوالیات التي تقرر لها في (أ) بین الوالیات   . ب

 بصورة عادلة تحفظ التوازن في االنتفاع من الموارد وٕاشباع الحاجات بین كل المواطنین.
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یار الرأسي لقسمة الموارد المالیة بین مستویات الحكم االتحادي، ونتقل للحدیث عن المع

ونؤجل الحدیث عن معیار القسمة األفقیة حالیًا. ونفید أن بناء معیار القسمة الرأسیة یمر 

 بالمراحل اآلتیة:

 المرحلة األولى: العوامل المؤثرة في المعیار الرأسي.

  المرحلة الثانیة: كیفیة بناء المعیار الرأسي.

  المرحلة الثالثة: تحدید وتصنیف سلطات واختصاصات الدولة اإلسالمیة.

المرحلة الرابعة: وضع الوزن الترجیحي وتوزیع االختصاصات والواجبات الواردة في 

  الدستور وفق واجبات واختصاصات الدولة اإلسالمیة.

  یة: المرحلة األولى: العوامل المؤثرة في المعیار الرأسي لقسمة الموارد المال

  العامل األول: السلطات واالختصاصات والواجبات:

إن األساس في نظام الحكم الفیدرالي هو توزیع السلطات واالختصاصات في شأن إدارة 

الحكم وتقدیم الخدمات بین مستویات الحكم التي یتواضع علیها الناس ویؤطرون لها في 

حكم أقل منها لحق بالناس  دساتیرهم أو نظمهم األساسیة. وبالتالي فلیس هناك مستوى

  الضرر.

وعلیه فبمثل ما تحرص الحكومة االتحادیة على حسن األداء فیها، فهي أكثر حرصًا 

على تجوید األداء في المستویات األدنى، ولهذا عندما نتحدث عن قسمة الموارد بین 

هذه المستویات نعني تمكین أي مستوى حكم من أداء الواجبات وٕانفاذ االختصاصات 

لتي كلف بها، وهكذا یصبح العامل األساسي المؤثر في معیار قسمة الموارد هو حجم ا

الواجبات واالختصاصات والسلطات التي خولت لمستوى الحكم المعین، ألن الموارد 

  المالیة لیست مقصودة لذاتها، وٕانما هي وسیلة لتحقیق األهداف.

  العامل الثاني: أولویات اإلنفاق: 

ر في القسمة من جهة تحدید أسبقیات الصرف المتفق علیها قومیًا عبر وهو العامل المؤث

  المؤسسات التشریعیة أو التخطیطیة االتحادیة.

  العامل الثالث: حجم الموارد المالیة القابلة للقسمة:
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ألن حجم الموارد یؤثر في التوزیع، ففي حالة الوفرة تغطى وتشبع كل الحاجات، وفي 

  وترتب بحسب أهمیتها. حالة الندرة یفاضل علیها

  وبالتالي فیمكن أن نقول: ینبغي أن یتمتع المعیار بخاصتین هما:

  الثبات: لیعّبر عن االختصاص والواجب والسلطة المخولة لكل طرف.  . أ

المرونة: لیحقق االستجابة للتغیرات التي تحدث بسبب التغییر في األسبقیات أو   . ب

 الموارد المالیة الخاضعة للقسمة.

  ثانیة: كیفیة بناء المعیار الرأسي (القسمة الرأسیة):المرحلة ال

یرتكز المعیار على تصنیف الواجبات واالختصاصات والسلطات المخولة لكل  .١

  مستوى من مستویات الحكم في الدستور في محاور أساسیة حسب وظائف الدولة.

النظر في نصیب كل مستوى من مستویات الحكم من االختصاص أو الواجب  .٢

 في شكل نسبة مئویة من هذا االختصاص. أو السلطة

النظر في إمكان قیام القطاع الخاص بأي اختصاص من االختصاصات أو  .٣

واجب من الواجبات كلیًا أو جزئیًا بالقیمة على األسس التجاریة أو مجانًا على سبیل 

التكافل (وقفًا أو صدقة) بصورة منتظمة تضمن استمرار أداء الواجب أو االختصاص 

 ضییعه حتى ال یلحق الضرر بالمنتفعین.وعدم ت

تحدید االختصاصات والواجبات التي تكلف بها الدولة في المجتمع اإلسالمي مع  .٤

تصنیف هذه االختصاصات حسب درجتها في سلم األولویات (أي بیان أهمیة 

 االختصاص).

استیعاب التطور في الواجبات واختصاصات الدولة المعاصرة بما یتوافق  .٥

التي جاءت عند من ألفوا في شئون الحكم واإلدارة في اإلسالم بصورة والموجهات 

 تستوعب األساس النظري والتطبیق العملي.

تحدید حجم ونوع ومستوى دور الدولة في النشاط االقتصادي واالجتماعي وفق  .٦

الموجهات االستراتیجیة (دولة متوسعة المبادرات بیدها أم مجتمع متوسع یسبق الدولة في 
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ته ویستغني عنها في حاجاته) ألن تحدید ذلك یؤثر على حجم النفقات التي تتوالها مبادرا

 الدولة.

وعلیه ننتقل للحدیث عن سلطات واختصاصات الدولة اإلسالمیة التي یرتكز علیها بناء 

 معیار القسمة الرأسیة للموارد المائیة.

  میة:سالتصنیف سلطان واختصاصات الدولة اإلالمرحلة الثالثة: تحریر و 

إن الحاجــة للمــوارد المالیــة لإلنفــاق العــام تــرتبط بقیــام الدولــة بإنفــاذ الواجبــات المكلفــة بهــا. 

حیـــث ال یتصـــور قیامهـــا بـــأي عمـــل دون مـــوارد مالیـــة تقابـــل الكلـــف المالیـــة الناتجـــة عـــن 

ممارسة هذه األنشطة واألعمـال، وعلیـه یصـبح المـدخل الصـحیح للبحـث فـي قسـمة المـواد 

لتعـــرف علـــى نـــوع وحجـــم االختصاصـــات والواجبـــات التـــي تكّلـــف بهـــا الدولـــة المالیـــة هـــو ا

بمستویات الحكـم المتعـددة فیهـا. وبأخـذنا فـي االعتبـار أن الدولـة فـي السـودان تبّنـت نظـام 

الحكــم االتحـــادي كمـــنهج إلدارة شـــئون الدولـــة. نجــد أن مـــن توابـــع ذلـــك أن الدســـتور نـــص 

ویات الحكــم الــثالث (االتحــادي والــوالئي علــى توزیــع الســلطات واالختصاصــات بــین مســت

  والمحلي).

وبالتــالي یصــبح المــدخل الصــحیح لبحــث معــاییر قســمة المــوارد بــین مســتویات الحكــم هــو 

ــي آلــــت لكــــل مســــتوى مــــن هــــذه  التعــــرف علــــى االختصاصــــات والواجبــــات والســــلطات التــ

  المستویات. 

ـــالمي كمرجعیـــــة تحكــــم  ــة ارتضـــــت المــــنهج اإلسـ ـــیة وبنــــاًء علــــى أن الدولــ فلســــفتها السیاســ

واالقتصادیة واالجتماعیة، فالبد لنا أن نتعرف على الواجبـات واالختصاصـات التـي كلّـف 

بها ولي األمر (أو الخلیفة أو أمیر المـؤمنین أو الحـاكم أو الـرئیس.. أیـًا كـان المصـطلح) 

أ وأجهزة حكمـه األخـرى. نتعـرف علیهـا مـن حیـث النـوع والحجـم والترتیـب واألهمیـة. ثـم نقـر 

علــــى ضــــوئها االختصاصــــات والســــلطات التــــي نــــص علیهــــا الدســــتور لكــــل مســــتوى مــــن 

  المستویات.

ـــن وظـــــائف  ـــره نســـــتعرض آراء بعـــــض الفقهـــــاء والبـــــاحثین عــ ـــا أســـــلفنا ذكــ ـــــي إطـــــار مــ وف

ـــات التـــي یـــرون أن الحـــاكم  واختصاصـــات الدولـــة اإلســـالمیة، وعلـــى وجـــه التحدیـــد الواجب
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ـــع وجهـــات نظـــرهم تحـــت ١مســـئول عـــن متابعتهـــا وتحقیقهـــا علـــى الواقـــع . وســـنحاول تجمی

العناوین والمصطلحات المتداولة حالیًا، بحیث نضع كل اختصـاص فـي المحـور المنـاظر 

لــــه فــــي واجبــــات الدولــــة المعاصــــرة، مــــع محاولــــة ترتیــــب هــــذه الواجبــــات بحســــب أهمیتهــــا 

  وأولویاتها الشرعیة. على النحو اآلتي:

ذا یتعلــق بنشــر تعــالیم الــدین والــرد علــى شــبه حفــظ الــدین علــي أصــوله المســتقرة، وهــ أوًال:

المبتــدعین والمخــالفین. ویشــمل هــذا االختصــاص إقامــة أجهــزة الحكــم الدســتوریة والشــوریة 

(بمــا یقتضــیه ذلــك مــن نظــم انتخابــات وتحدیــد شــكل نظــام الحكــم) ألنهــا هــي التــي تباشــر 

اإلعـــالم والشـــئون مســـئولیة حفـــظ الـــدین. كمـــا یشـــمل أعمـــال الشـــئون التعلیمیـــة والثقافیـــة و 

  التبشیریة والدعویة المتصلة بهذا الواجب.

  ثانیًا: حفظ كیان الدولة بضمان استمرار نظام الحكم، وهذا یستلزم:

  أ/ تقویة الجهاز اإلداري (الخدمة المدنیة) بالقدر الذي یحقق المطلوب.

رانـــي.. ب/ تـــأمین حـــدود الدولـــة وبســـط والیتهـــا علیهـــا (الحـــدود والمســـاحة والتخطـــیط العم

  الخ).

  ج/ الدفاع والقوات المسلحة. 

  إقامة العدل وحفظ والنظام ویندرج تحت هذا الواجب:ثالثًا: 

  إقامة الجهاز القضائي.  . أ

 بناء المؤسسات األمنیة والشرطیة.  . ب

  ج. إنشاء األجهزة العدلیة التي ترعى الشئون التشریعیة والنیابة والمحاماة.

  س والموازین والمواقیت.د. اعتماد نظام للمواصفات والمقایی

تنفیذ النظام المالي واالقتصادي الذي یمكن من قیام الدولة بواجباتها، وهذا یشمل  رابعًا:

  اآلتي:

السیاسات االقتصادیة التي تضمن التشغیل التام للموارد االقتصادیة بما یعظم   . أ

  من العوائد المتولدة عنها لتوفیر التمویل لمناشط الدولة.
                                                 

. وراجع إم�ام الح�رمین الج�ویني، ١٦ – ١٥ھـ، ص ١٣٨٠سنة  طبعة مصطفى البابي الحلبي -راجع في ذلك الماوردي، األحكام السلطانیة  ١
  وما بعدھا. ٢١٠وما بعدھا، وص  ١٨٠كتاب الغیاثي : غیاث األمم عند التیاث الظلم : طبعة المكتبات الكبرى، ص 
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 صادیة الخارجیة التي تحفظ الحقوق للدولة والمواطنین.العالقات االقت  . ب

  ج. استقرار النشاط االقتصادي بتنظیم النقود وسیاسات االئتمان.

إشباع حاجات المحتاجین (تحقیق العیش الكریم ألصحاب الحاجات الذین ال  خامسًا:

فیة، ینالون كسبًا إما بسبب المرض أو العجز أو الشیخوخة أو عدم وجود فرص عمل كا

  وهذا یشمل تقدیم الخدمات الضروریة من مأوى ومعاش وتعلیم وعالج).

  إقامة خدمات المرافق األساسیة (من طرق وجسور وقنوات وغیرها).  سادسًا:

هذه هي المحاور األساسیة التي أشار إلیها فقهاء نظام الحكم واإلدارة عند حدیثهم عن 

  اختصاصات وواجبات الدولة اإلسالمیة.

لنا على تجمیعها في المحاور الستة أعاله لتسهیل عملیة التحلیل والدراسة. ونحن وقد عم

هنا لسنا بصدد مناقشة هذه الواجبات واالختصاصات، وٕانما افترضنا التسلیم بها 

واعتبارها المرتكز في تحدید حجم إنفاقها المالي بالرغم من أننا ندرك أن الفقهاء فصلوا 

نفاق علیه ولو باالقتراض، وما ال یتعین علیها وٕانما تنفق في ما یتعین على الدولة اإل

  .١علیه على سبیل وجود الموارد المالیة

وبهذا جاء الترتیب مستهدیًا بذلك، فالدولة مسئولة عن إقامة الدین تحت أي ظرف من 

الظروف وال تتمكن من ذلك إال إذا قامت مؤسسات الدولة وحفظتها، ثم تنظر من بعد 

ة العدل وحفظ األمن والنظام والقیام بالواجبات المالیة واالقتصادیة وتشبع ذلك في إقام

  حاجات المحتاجین، وأخیرًا تنظر في خدمات المرافق العامة.

المرحلة الرابعة: وضع الوزن الترجیحي وتوزیع االختصاصات والواجبات الواردة في 

  ة اإلسالمیة:لو لدستور وفق واجبات واختصاصات الدا

  لفروض والوزن الترجیحي الذي یقوم علیه التوزیع:ا أوًال:

یعتمد بناء األوزان الترجیحیة لالختصاصات والواجبات على جملة من الفروض على 

  النحو اآلتي:

                                                 
 ،م١٩٩٦رمان اإلسالمیة طبعة جامعة أم د ،السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي :المزید من التفصیل حول هذا الموضوع راجع مؤلفنا ١

 .اوما بعده ٣٨ ص
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  ).١٠٠نفترض أن الوزن الترجیحي الكلي لكل الوظائف هو ( .١

نفترض أن توزیع الوزن الترجیحي الكلي على المحاور الستة التي اشتملت على  .٢

 ائف الدولة بحسب األهمیة على النحو التالي: وظ

  ٢٣          أ. حفظ الدین

  ٢٢      ب. حفظ كیان الدولة 

  ٢٠      ج. إقامة العدل والنظام 

  ١٥    د. تنفیذ النظام المالي واالقتصادي

  ١٢    هـ. إشباع حاجات المحتاجین

  ٠٨        و. المرافق األساسیة 

  ١٠٠          المجموع

ت التي أوكلت إلى كل مستوى حكم (اتحادي والئي) . تصنیف االختصاصات والواجبا٣

حسبما جاء في الدستور وفق محاور اختصاصات الدولة اإلسالمیة مع تحدید نصیبه 

  من الوزن الترجیحي المقترح الكلي للمحور وفق المواضیع التي تتدرج تحته.

لمسئولیاته  . المعیار یستصحب أن هناك أنشطة یقوم بها المجتمع اختبارًا أو استشعاراً ٤

 وواجباته في المجاالت اآلتیة:

 نشر الدعوة. .١

 الجهاد. .٢

 التكافل االجتماعي. .٣

 التعلیم والصحة. .٤

الخدمات المشتركة بین المستویین االتحادي والوالئي قّسم الوزن الترجیحي بینهما  .٥

 بالتساوي.

نفترض وعبر القرار السیاسي أن هناك أرصدة على المستوى االتحادي لتحقیق  .٦

التوازن المالي بین مستویات الحكم، كما إن هناك جزء من األرصدة مخصص برامج 

 لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة (في إطار القسمة األفقیة للموارد).
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اعتبرنا إن الدولة ستستمر في سیاسة حریة النشاط االقتصادي كبرنامج ال رجعة  .٧

 اته وسبقها في مبادراته.عنه، وبالتالي استقالل المجتمع عن الدولة في حاج

األوزان الترجیحیة الموجودة بالجداول على أسس نهائیة، وٕانما هي مؤشرات  .٨

 لكیفیة بناء المعیار السلیم الذي یقوم على أسس منطقیة ومبررات موضوعیة.

یأخذ المعیار في الحسبان أن برنامج األسبقیات كعامل یتصل أساسًا بتطبیق  .٩

 تغیرات في النسب واألوزان.المعیار قد یؤدي إلى بعض ال

یفترض المعیار أن حجم الموارد المتاحة سنویًا هو عامل متغیر ومتصل  .١٠

بموضوع األسبقیات في (تاسعًا)، وعلیه فقد یحدث تغییر بسبب التغیر في حجم الموارد 

 القابلة للقسمة.

  ثانیًا: الجدول الذي یوضح التوزیع واألوزان الترجیحیة:

بعدها الذي تم بموجبه توزیع اختصاصات وواجبات كل مستوى وما  ٥٤الجدول في ص 

من مستویات الحكم االتحادي وفق اختصاصات وواجبات الدولة اإلسالمیة، ویتضح أن 

%، ونصیب ٦٣.٥القسمة للموارد تتم بناًء على أن نصیب الحكومة االتحادیة هو 

  %.٣٦.٥الوالیات هو 

  ونرصد المالحظات التالیة على الجدول:

أنشطة الدعوة بالرغم من مسئولیة الدولة عنها فیمكن أن یسهم فیها القطاع أن   . أ

  الخاص بموارده الذاتیة.

أن مسئولیة الحكومة االتحادیة تزید على الحكم الوالئي في مسئولیتها عن تحقیق   . ب

 الوحدة الوطنیة.

وال ج. یمكن أن تمّول أنشطة الجهاد بموارد القطاع الخاص عبر اإلنفاق لألنفس واألم

  في سبیل اهللا.

د. الكوارث برامج نادرة ومؤقتة وتتكافأ فیها المسئولیة بین مستویات الحكم االتحادي 

  وتتعداه إلى المواطنین.
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هـ. یمكن أن یتم تقدیم بعض الخدمات األمنیة بواسطة القطاع الخاص كاألمن 

  الصناعي وأمن المنشآت.

ببیع الخدمة المتصلة بالجمهور  و. خدمات التخطیط العمراني یمكن أن تمول ذاتها

  بالقیمة الفعلیة.

ز. بعض األنشطة المندرجة تحت عنوان النظام المالي واالقتصادي مسئولیة الحكومة 

االتحادیة فیها وكذلك الوالئیة هي مسئولیة إشراف وتوجیه وسیاسات (التجارة والتموین، 

  الصناعة، التعاون، الثروات الحیوانیة والبریة... الخ).

  ك. الزكاة متكافئة بین المركز والوالیة ألنها تمّول ذاتها جبایة وٕانفاقًا.

ل. المعاشات ذات تمویل ذاتي من المشتركین وتقدم الدولة دعمًا غالبًا ما یغطى من 

  استخدام واستثمار الموارد (االشتراكات) المجمعة من المعاشیین.

محدودًا في ظل سیاسة التحریر  م. الدعم الحكومي یمثل مسئولیة اتحادیة ولكنه یظل

  االقتصادي وتقلیص اإلنفاق الحكومي.

ن. خدمات المرافق األساسیة من كهرباء ومیاه ونقل واتصاالت ومواصالت وسیاحة هي 

خدمات دور الدولة فیها إشرافي یتصل بالسیاسات، ویسعى لتوسیع وتمكین دور القطاع 

  الخاص.

وما استدركناه علیه من مالحظات، فما على وبالوقوف على ما جاء في هذا الجدول، 

الدولة إال رصد وتجمیع جملة الموارد المتاحة لها على المستوى االتحادي والوالئي 

  والمحلي، وقسمتها بما یحقق النسب التي أشرنا إلیها سابقًا وهما:

  % للحكومة االتحادیة.٦٣.٥  . أ

 % للحكومات الوالئیة بما فیها المحلیات.٣٦.٥  . ب

  لمعیار ثابتًا ال یتغیر إال بموجب العاملین سابقي الذكر وهما:ویظل هذا ا

تغیر األسبقیات واألولویات على المستوى االتحادي مما یتصل بالواجب األصیل  -

في حفظ الدین وحمایة كیان الدولة. وهذا یعطي الحاكم سلطة تقدیریة في تعدیل نسب 

  القسمة بین المستویین (االتحادي والوالئي).
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إذا حدث شح أو ندرة أو ضعف في حصیلة الموارد  -م الموارد المالیة:تغیر حج -

المالیة، مما یؤدى إلى إحداث خلل كلي بالواجبات األساسیة، ویهدد بقاء الدولة، فإن 

لولي األمر سلطة تغییر العالقة في قسمة الموارد، بل ویقید األنشطة االتحادیة أو 

 الوالئیة.

یار نحن نؤكد أن ما أشرنا إلیه یمثل بدایة منهجیة وفي ختام الحدیث عن هذا المع

علمیة في التعامل مع القضایا والمواضیع القومیة. تتجاوز فلسفة المسكنات المؤقتة التي 

تتجه نحو العرض وتتجاوز المرض. وتنفذ إلى أصل المشكلة فتقترح الحلول الناجعة 

  لمعالجتها وتجاوزها.

  

  ----------- --- هنا   الجداولضعي   --------  

................................................................  

  

....................................................
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  ین مستوى الحكم الوالئيمعیار القسمة األفقیة ب

القسمة األفقیة نعني بها القسمة بین الوالیات بعد أن یتم تحدید نصیبها من الموارد 

لمالیة الكلیة، وهذا األمر قدم فیه صندوق دعم الوالیات عمًال جیدًا، حیث تم بناء ا

معیار یقوم على مجموعة من العوامل تساعد في قسمة المال المخصص للدعم الجاري 

واألموال المخصصة للدعم التنموي على وجٍه یضمن عدالة معقولة بین الوالیات على 

  النحو اآلتي:

  :١یع الدعم الجاريأوًال: معاییر توز 

اعتمد الصندوق على تسعة معاییر لتوزیع الدعم الجاري بین الوالیات، وأعطى كل 

) درجة وفقًا لما ١٠٠معیار من هذه المعاییر وزنًا ترجیحیًا بمجموع كلي للمعیار قدره (

  یلي:

عامل األداء المالي: ویقصد به أداء المیزانیة الوالئیة من حیث العجز والفائض  .١

وى التنفیذ الفعلي لها وتوظیف مواردها وفق الخطة المرسومة. والسیاسات المعلنة ومست

لترقیة األداء المالي، وهل یتم دعم میزانیات التنمیة أم ال؟ وأعطي هذا العامل وزن قدره 

  ) درجة.٢٠(

عامل الكثافة السكانیة: ویدرس هذا العامل عالقة كثافة السكان بحجم الخدمات  .٢

الكثافة السكانیة إلى المساحة الجغرافیة، ومستوى استغالل المساحات  القائمة، ونسبة

 ) درجات.١٠الجغرافیة، وأعطي هذا العامل وزنًا قدره (

عامل الموارد الطبیعیة: ویتصل هذا العامل بحجم الموارد الطبیعیة واستغاللها  .٣

 ) درجات.١٠من عدمها ومستوى االستغالل، وأعطي هذا العامل (

د البشریة: ویعالج هذا العامل مستوى الموارد البشریة في الوالیات عامل الموار  .٤

ومستوى تأهیلها وتوزیعها بین القطاعات (التنفیذیة والمهنیة) وأثر مستوى وتوزیع المورد 

 ) درجات.١٠البشري على أداء الوالیة. وأعطي هذا العامل وزنًا قدره (

                                                 
  وما بعدھا. ٢٥م، ص ١٩٩٨راجع إصدارة: الصندوق القومي لدعم الوالیات: صندوق دعم الوالیات لماذا وكیف؟، طبعة   ١
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الجسور واالتصاالت عامل البنیات التحتیة: ویقصد بها خدمات الطرق و  .٥

ومصادر الطاقة ومواعین التخزین والبناء المؤسسي والمرافق العامة األخرى، ویتفاوت 

وزنها بحسب حالتها، هل هي جیدة تغطى كل الوالیة أم ال؟ أم هل هي ضعیفة؟ 

 ) درجات.١٠وخصص لهذا العامل (

في الوالیة  عامل التعلیم: وهو یتناول متوسط نصیب الفرد في الخدمات التعلیمیة .٦

ومستوى هذه الخدمات من حیث المباني واألساتذة... الخ. ومن درجات توزیعها بین 

 ) درجات.١٠المناطق الجغرافیة. وأعطي هذا البند وزن ترجیحي (

عامل الصحة: ویشمل هذا البند مستوى الخدمات الصحیة من حیث العدد  .٧

) درجات ١٠وخصص لهذا البند (واألجهزة وتوفر الطبیب والدواء واالنتشار الجغرافي، 

 في الوزن الترجیحي.

عامل األمن: ویتصل هذا العامل باألحوال األمنیة في الوالیة. هل تعاني الوالیة  .٨

من أي عدم استقرار أمني (تمرد، نهب... الخ)؟ هل تعاني من أي احتالل جزئي أو 

قوة الشرطة،  كلي ألراضیها؟ كما یشمل حجم الخدمات األمنیة من حیث المباني وعدد

 ) درجات كوزن ترجیحي.١٠وأعطي هذا العامل (

عامل متوسط دخل الفرد: وهل یعكس هذا المتوسط مؤشرًا إیجابیًا لرفاهیة مجتمع  .٩

) درجات من ١٠الوالیة؟ أم إنه دون الوسط؟ أم یعتبر ضعیف. وأعطي هذا العامل (

 جملة الوزن الترجیحي.

دراسة الحالة المالیة لكل والیة، وتعطى الوزن  وعلیه وفقًا لهذه العوامل التسعة یتم

  الترجیحي الذي یالئم عوامل المعیار فیها.

ولمزید من الدقة أرسل الصندوق القومي لدعم الوالیات مجموعات عمل زارت كل 

الوالیات، وقامت بتجمیع المعلومات األساسیة التي تعین على اتخاذ القرار في تصنیف 

  المعیار لیتحدد على ضوئها تحدید نصیبها في الدعم. وتحدید درجات الوالیة في

وٕاذا تم االلتزام بهذا المعیار على درجة الدقة فإنه سیعمل على تحقیق عدالة معقولة في 

قسمة الموارد المالیة بین مستویات الحكم الوالئي، والخوف الوحید هو دخول أي مؤثرات 
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وتجاوزًا لمعاییر العدالة التي  سیاسیة أو جهویة في توزیع الدعم، مما یعني خلالً 

  اقتضاها القائمون على األمر.

  ثانیًا: معاییر توزیع الدعم التنموي:

في إطار المزید من الدقة في تنفیذ السیاسات الكلیة للدولة تم تحویل الدعم التنموي من 

وزارة المالیة واالقتصاد الوطني للصندوق القومي لدعم الوالیات لتقوم بتوزیعه بین 

الوالیات بحسب حاجتها وطبیعة مشكالتها. وبتحقیق ذلك قام الصندوق بوضع معیار 

  لتوزیع هذا الدعم یقوم على العناصر اآلتیة:

األهمیة االستراتیجیة من ناحیة آثاره على التنمیة االقتصادیة وتحقیقه لالستقرار  .١

لمحلي وٕاسهامه االقتصادي وترسیخه لتجربة الحكم االتحادي عبر رفعه لكفاءة األداء ا

 ١٥في تنمیة المجتمع، وزیادته لمساهمة الوالیة في الناتج القومي، وأعطي هذا العنصر 

  درجة في الوزن الترجیحي.

أثر المشروع على اإلنسان والحیوان، ویتضمن هذا العنصر جملة من المحاور،  .٢

ته في مثل تأمینه لالحتیاجات األساسیة لإلنسان في مجالي الماء والغذاء، ومساعد

استقرار الثروة الحیوانیة، وتقلیله للهجرة (خارج مناطق اإلنتاج)، وتوسیع التنمیة 

الزراعیة، والمحافظة على البیئة، باإلضافة إلى اإلسهام في حركة التنمیة االجتماعیة 

 ) درجة.١٥والرقي البشري، وخصص لها العنصر (

همًا للغایة وال تقوم درجت إلحاحیة المشروع: ویقصد بها هل یعتبر المشروع م .٣

الحیاة بدونه؟ وهل هناك آثار سالبة عند تأخیره؟ وهل یؤدي عدم تنفیذه إلى إحباط 

جماعي وتشجیع للهجرة خارج الوالیة؟ وهل إذا نّفذ المشروع یعمل على إخراج الوالیة من 

الدعم االتحادي؟ باإلضافة إلى أهمیة المشروع األمنیة واالستراتیجیة. ورصد لهذا 

 ) درجة في الوزن الترجیحي.١٥عنصر (ال

توافق المشروع مع البعد التنموي: ویتصل هذا العنصر بتوافق المشروع مع  .٤

الخطة القومیة للتنمیة، وٕان تنفیذه یساعد على تحریك التنمیة في القطاعات الوالئیة 
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المالیة، األخرى، ویحرك الموارد في العدید من المحلیات بما یمكنها من مقابلة التزاماتها 

 ) درجة في الوزن الترجیحي.١٥ورصد لهذا العنصر (

المردود االقتصادي للمشروع: ویتصل هذا بقیاس المردود االقتصادي للمشروع  .٥

من ناحیة تنمیته لموارد وٕایرادات الوالیة للخروج من مظلة الدعم االتحادي، وخصص 

 ) درجات.١٠لهذا (

صر مساهمة المشروع في تنمیة البعد االجتماعي للمشروع: ویشمل هذا العن .٦

المجتمع وترقیته لتحقیق التحول االجتماعي المنشود، ومساهمته في معالجة مشاكل 

الفقر عن طریق توسیع فرص اإلنتاج، وتنشیطه لبرامج األسر المنتجة، وتقلیله لمعدالت 

 ) درجات. ١٠البطالة والتشرد، وتطویره للصناعات الصغیرة. ورصد لهذا العنصر (

التكلفة ومقدرة الوالیة على تنفیذ المشروع: ویتناول هذا العنصر قدرة موارد  حجم .٧

الوالیة على تنفیذ المشروع، وحجم مساهمة الجهد الشعبي فیه أو الجهد الوالئي. ورصد 

 ) درجات.١٠لهذا العنصر (

التوازن الجغرافي: وجاء هذا العنصر لضمان توازن توزیع المشروعات بین  .٨

ى األولویة للمناطق التي عانت التهمیش في الفترات السابقة. كما تعطى الوالیات، فتعط

أفضلیة في التمویل إذا كان المشروع یسهم في تنمیة المناطق المجاورة لها، ویؤثر على 

 ) درجات.١٠مناطق التداخل (الدولي والوالئي) ورصد لهذا العنصر (

جات التي تحصل علیها كل وعلیه یتم (نظریًا) على ضوء هذه العناصر تحدید الدر 

والیة، وبالتالي تحدید أولویتها في الحصول على الدعم ونسبته من جملة الحصیلة القابلة 

  للتوزیع.

وللدقة في المعلومات، بدأ الصندوق القومي لدعم الوالیات في عمل الموسوعة الوالئیة 

ي كل والیة من التي تحدد حركة النشاط االقتصادي وحجم الخدمات والموارد المتاحة ف

  الوالیات، بما یعین األجهزة على اتخاذ القرارات في توزیع الدعم.
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  الخاتمة

الحمد هللا تعالى استعرضنا في هذا البحث مدخًال عن التطور التشریعي لقسمة الموارد، 

حیث قدمنا بعض المالحظات على هذا التطور، وبعد ذلك وقفنا على الوضع القائم 

ة أو عدم كفایة الموارد المخصصة لكل مستوى. كما خرجنا للوالیات من حیث كفای

بجملة من األسباب التي كانت وراء بعض اإلخفاقات المالیة لبعض مستویات الحكم 

الوالئي والمحلي. ومن بعد ذلك حاولنا أن نقدم موجهات نظریة مصحوبة بمحاولة 

ات. ونحن نطمح في أن تطبیقیة لمعیار القسمة الرأسیة بین الحكومة االتحادیة والوالی

تؤدي المناقشات التي تدور حول هذه األفكار والرؤى إلى تطویر البحث، واالتفاق على 

  معیار واضح المعالم یعین على تحقیق العدالة.

هذا وقد ختمنا البحث بمعیار القسمة األفقیة، الذي شمل معیار الدعم الجاري والدعم 

ع األفقي تضافر على إعدادها عدد من التنموي، ونود أن نوضح أن معیار التوزی

  الخبراء، وقام الصندوق بتطویر تلك المقترحات وترتیبها بما یساعد على التنفیذ.

  واهللا من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبیل..

  المؤلف
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  المراجع 

  مراجع البحث األول:

تنمیة االقتصادیة یعتمد البحث األول على تجربة شخصیة في العمل وزیرًا للمالیة وال

لمدة تزید عن أربع سنوات في ثالث والیات خرجت منها بجملة من المالحظات سّطرتها 

  في صفحات هذا البحث، وفوق ذلك فقد تم الرجوع في بعض الحاالت للمراجع اآلتیة:

  م.١٩٩٨دستور جمهوریة السودان لعام  .١

لعربیة لعام د. رفعت المحجوب، كتاب المالیة العامة، طبعة دار النهضة ا .٢

 م.١٩٨٢

د. سلیمان محمد الطماوي، مبادئ علم اإلدارة، الطبعة الثانیة، دار الفكر  .٣

 العربي.

م ١٩٧٢د. سید محمد الهواري، اإلدارة العامة، طبعة مكتبة عین شمس عام  .٤

 (طبعة ثالثة).

  مراجع البحث الثاني:

ون المالیة أیضًا یشتمل هذا البحث على مالحظات وتجربة ذاتیة في إدارة الشئ

واالقتصادیة عبر عملي وزیرًا للمالیة لمدة تزید عن أربع سنوات في ثالث والیات. وفوق 

  ذلك فقد تم االستفادة من المراجع اآلتیة، مرتبة هجائیًا حسب اسم المؤلف األول:

أحمد مجذوب أحمد علي: السیاسة المالیة في االقتصاد اإلسالمي، طباعة دار  .١

  م.١٩٩٦المیة جامعة أم درمان اإلس

إمام الحرمین الجویني: كتاب الغیاثي، غیاث األمم عند التیاث الظلم، طبعة  .٢

 المكتبات الكبرى.

 تقریر لجنة مارشال، إدارة الحكم المحلي دیوان الحكم االتحادي. .٣

تقاریر أداء الوالیات أمام مجلس الوزراء االتحادي، إدارة المتابعة بمجلس  .٤

 الوزراء.

 م.١٩٩٨ودان لسنة دستور جمهوریة الس .٥
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 الصندوق القومي لدعم الوالیات: .٦

  تجربة ألمانیة االتحادیة، ورقة مقدمة للجنة قسمة الموارد.  ) أ(

 م.١٩٩٨الصندوق لماذا وكیف؟ اإلصدارة األولى   ) ب(

مقترح نحو منهجیة جدیدة للدعم وتوزیع الموارد في إطار اإلصالح اإلداري   ) ت(

 واألهداف االستراتیجیة للصندوق.

زهري، مذكرة للجنة قسمة الموارد بین مستویات الحكم االتحادي، سید أحمد األ .٧

 الصندوق القومي لدعم الوالیات.

  قانون بنك السودان. .٨

 م.١٩٥١قانون الحكم المحلي لسنة  .٩

 م.١٩٩٥قانون صندوق دعم الوالیات لسنة  .١٠

 م.١٩٩٩قانون قسمة الموارد المالیة لسنة  .١١

 م.١٩٩٥المرسوم الدستوري الثاني عشر لسنة  .١٢

 م.١٩٩٧المرسوم الدستوري الرابع عشر لسنة  .١٣

   

  

  

 
 

 

  


