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للحكومة واضحة مسؤولیات یخصص مالیزیا في الفدرالي الدستور أن من بالرغم
الضریبیة الصالحیة  أن  إال المحلیة، والحكومات الوالیات وحكومات الفدرالیة
الفدرالیة فالحكومة المالیة. المركزیة إلى أدت الفدرالیة للحكومة المخصصة األكبر
وضرائب الشركات وضرائب الشخصیة  الدخل ضرائب  جمع صالحیة لدیھا
القیود من وھناك المزید والواردات. الصادرات عن تنشأ والضرائب التي المبیعات
القلیل یترك الذي األمر باالقتراض، یتعلق فیما حكومات الوالیات الدستوریة على
على االعتماد شدیدة  أنھا كما  الضرائب، عائدات تحصیل  مجال في  والیة لكل
الناجمة النفقات في زیادة أیة مباشرة تستطیع بحیث ال الفدرالیة والقروض المنح
الرسوم من إن عائدات الضرائب المدیني. االقتصادي السریع والنمو النمو عن
لتغطیة ببساطة، تكفي، ال المعادن على والضرائب التقییم وأسعار والتراخیص

المحلیة. أو الحكومة الوالیة لحكومة النفقات المعاصرة
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تقدیم  بمسؤولیة الفدرالیة الحكومة الدستور یخص المعادلة، ھذه ولموازنة  
والصحة والدواء  والتعلیم الداخلي واألمن والدفاع اإلدارة مجاالت في الخدمات
اقتصادیة تنمیة في ما حد إلى تسببت تلك النفقات وقد والضمان االجتماعي. والعمل
مقابل الوالیات تدفع ال حیث مباشرة غیر مساواة تشكل وقد الفدرالیة، الوالیات في
الرسمیة. والجامعات السریعة الطرق مثل األساسیة، التحتیة والبنیة العامة المرافق
الحكومة توفر  حیث وشیك مالي عجز  احتمال من  الوالیات حكومات تقلق وال

النقص. لتمویل ثابت بشكل القروض الفدرالیة

للحكومة  یتیح والنفقات الضریبي النظام في الكبیرة الصالحیات تلك وجود إن
و”مشروع القومي للسیارات” “المشروع مثل ھائلة في مشروعات البدء الفدرالیة
في الفدرالي لإلدارة المركز وإنشاء المتعددة” السرعة لوسائط اإلعالم فائق الممر
في إلى األمام مالیزیا القومي للسیارات یدفع المشروع أن المتوقع ومن بتراجایا. 
عن الناتجة التحدیات أن رغم والسیارات- والمكونات المحركات تصمیم تكنولوجیا
فائق الممر  ومشروع عائقًا. تكون قد المنافسة شدیدة العالمیة السیارات صناعة 
المعلومات تقنیة صناعة في ھو مبادرة مالیزیا المتعددة اإلعالم لوسائط السرعة
مركز ھو بتراجایا لإلدارة في الفدرالي المركز فإن وأخیرًا، العالمیة. واالتصاالت
موقع في الحكومة في الكبرى واإلدارات الوزارات جمیع وضع إلى جدید یھدف
الحكومة تتحمل والشراء، ال اإلیجار ھیكل على التمویل القائم واحد. وباستخدام
توفر مصدر أن بناء بعقود فازت التي الشركات من المتوقع فمن التنمیة. تكلفة 
النفقات لتمویل االقتراض صالحیة الفدرالیة  الحكومة  وتمتلك أموالھا.  رؤوس
نوعًا اإلیجار دفع یشكل الحالة، الوالیات. وفي تلك على خالف حكومات العامة،

أیضًا. العامة النفقات من

لتنفیذ  القروض على  بالحصول لھا ُیْسَمح ال الوالیة حكومة أن ورغم 
التي الشركات قیام یمنع  ال الفدرالي الدستور فإن بالوالیة، المتعلقة المشروعات
وسندات البنوك قروض  طریق عن المالیة االعتمادات جمع من الوالیة تملكھا
على الحكومة تتحكم بھا شركات مالیزیا في الخصخصة عن ما ینتج وعادة الدین.
الحكومة ألصول كامل على تحول تدل وال الوالیات الفدرالي ومستوى المستوى
ولكن الجدید، المظھر إلى  الشركات ثقافة تقدم باألحرى إنھا خاصة. أیدي إلى
الكفاءة من الخصخصة  تزید أن المتوقع  ومن الحكومة.  مع تظل األسھم  أغلب
صلة ذات تتمكن شركة جید، فقد بشكل األمور سارت وإذا الحكومیة. النفقات وتقلل
إذا ولكن الضریبیة الفدرالیة. القاعدة وتوسیع وظائف جدیدة خلق من بالحكومة
العبء یزید تصرف وھذا الفدرالیة- الحكومة من اإلنقاذ تطلب فإنھا الشركة، فشلت
مشاریع في في بالحكومة ذات الصلة خاضت الشركات وقد الضرائب. على دافعي
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والعقارات والمواصالت ومنتجات السیارات والصناعة الصحیة الرعایة مجاالت
واالتصاالت. واإلعالم والطاقة والتكنولوجیا المالیة والمؤسسات والبناء

بصورة  الوالیات لحكومات الممنوحة المالیة والموارد الصالحیات وتتوازن
حجم بناء على والیة لكل الرؤوس” تقدم “منحة حیث الفدرالي. الدستور في دقیقة
لشق ومنحة للصیغة الحالیة) المتغیرات من المزید یجب إضافة أنھ (رغم سكانھا
الضرائب مشاركة منح أیضًا وھناك والیة. لكل الجغرافي على الحجم بناء الطرق
االقتصادي في النمو من الضرائب إیرادات تعكس التي نمو اإلیرادات، منح مثل
تام. بشكل ینقطع ال التمویل ولكن المالیة، االعتمادات دفع یتأخر وقد والیة.  كل
ال یكون عندما الوالیات حكومات لمعظم الفدرالیة القروض یتم شطب ما وعادة
المستقبل في مالیًا  مستقلة  ستكون أنھا یبدو وال الدفع على القدرة الوالیات لدى

القریب.

والیات مالیزیا.   في المالیة للمشكلة الحل ھي المالیة تكون الالمركزیة وقد ال
مستوى على “اقتصادیات إلى االفتقار فإن الوالیات، معظم حجم صغر ولكن بسبب
خیارًا جیدًا. المالیة الالمركزیة من یجعل ال قد كبیر”
للوالیات المقدمة المنح مراجعة یمكن ذلك، من وبدًال
من الوالیات حكومات تتمكن بحیث أعوام ٥ كل 
مثل برامج في إلى الناخبین، خاصة بوعودھا الوفاء
مدعوم إسكان وتوفیر الید بوضع االستیطان منع
یتعلق فیما إشراقًا أكثر مستقبل وھناك للفقراء.
من أكبر باستقالل تتمتع التي المحلیة، بالحكومات
المحلیة للحكومة یمكن  حیث  الوالیات.  حكومات
البنوك واستخدام سندات قروض من الحصول على
وتمتلك المحلي. للمجتمع تعتبر مربحة المشاریع التي لتمویل مدعومة باألصول
لتكوین األموال لجمع حشدھا یمكن ضخمة عقاریة أصوًال المحلیة الحكومات بعض

المال. رأس

ظھرت  سیاق حدیث حیث في المالیزیة الفدرالیة لفحص وھناك حاجة كبیرة  
الدستور الفدرالي ألن ونظرًا األخیرة. عامًا العشرین في قضایا جدیدة األفق على
أن المتوقع فمن عام ١٩٦٧، وسراواك صباح لوالیتّي خاصة منح تقدیم نص على
الحاجة تشمل والتي الحالیة، الحاجات على بناء جدیدة منح تنظیم على قادرًا یكون
باألنھار المتعلقة المیاه إمدادات وقضایا الوالیات في البیئي التدھور معالجة إلى
الوالیات في األموال إلى االفتقار أدى  فمثًال، أخرى.  إلى والیة من تتدفق التي 

أكثر مستقبل  وھناك 
یتعلق فیما إشراقًا
المحلیة، بالحكومات 
باستقالل تتمتع التي
حكومات من  أكبر

الوالیات.
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والتخلص لألشجار القانوني غیر القطع وقف في الفشل إلى المراقبة عملیات لتنفیذ
المسؤولین بعض قام بھا التي الفساد أعمال أن مع في األنھار، السامة النفایات من

المشكالت. تلك ساھمت في قد الحكومیین

مؤخرًا  الحكومة ممارسة خالل من المالیة المركزیة وھي قضیة أخرى وھناك
الدعم ھذا إنفاق وسیتم شعبیین. وسخط نقمة في تسببت والتي للبترول، الدعم تقلیل
مالیزي) رنجت  ملیار ٤,٤ أو أمریكي دوالر ملیار ١,٢ (وھو توفیره یتم الذي
األموال توزیع كیفیة التحتیة. ولكن والبنیة المواصالت الحالي نظام تحسین على
المسؤولین بین المشاورات من المزید ستتطلب الفدرالیة والوكاالت الوالیات على
الید تمتلك تزال ال الفدرالیة الحكومة أن من بالرغم مستویات الحكومة، جمیع في
نشأت التي الوقود أسعار في الزیادة عن وبعیدًا النھائي. القرار اتخاذ في العلیا
في الكھرباء تعریفة الوشیكة في الزیادة فإن نفقات الحكومة، لتخفیض التحرك عن
المرافق على شركات السیطرة الحاسمة للحكومة الفدرالیة القادمة تبرھن الشھور

مالیزیا. في المالیة الفدرالیة مركزیة وبالتالي العامة،

مستقرة،  فدرالیة مالیزیا قادرة إلى حد ما على تعزیز حكومة في  والفدرالیة
الصالحیة الوالیات. وتوفر مستوى على ممتازة نتیجة تحرز أنھا لم من بالرغم
لضمان فعالة أداة مالیزیا في الفدرالیة للحكومة الممنوحة االستثنائیة الضریبیة
وإحدى الحكومة. لتشكیل ینتخب سیاسي حزب ألي األمد طویل الحكم السیاسي
األحزاب بین المستمرة والمشاورات الحوارات ستكون الصالحیة موازنة ھذه قوى
بحماس تتم أن یجب التي الوالیات، في التنفیذیة والمجالس البرلمان في السیاسیة

وإخالص.


