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 ملوازنة احملافظات غري املنتظمة بإقليم يف العراقالقانوني  النظام

   

 م.م. دريد عيسى ابراهيم      د. عباس مفرج فحل                    

 كلية القانون / اجلامعة العراقية     كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة االنبار   

 امللخص:

الذي كدور حوله مجيع اعمال الدولة ونشاطها يف مجيع احلقول،  واننة كوون ثماابة اوحموران امل

. واملواننة ة من الزمن كوون سنة غالبافهي يف كصور بسيط هو برنامج عمل السلطة التنفيذية ملرحلة قادم

اصبح  5002ط اهتمام كب،ر، وان كول دولة العرا  ثموج  دستور العامة يف الدول االحتادية حم

تصاص املالي بني هذه كونيع االخمة واقاليم وحمافظات ال مركزية يف احتاديا يتوون من عاص

التقسيمات، لذا كان اهتماما بهذا املوضوع ينص  يف البحث عن مواننة اوحمافظات الغ،ر منتظمة بإقليم 

وما كابها الوا،ر من الغموض والتعارض من حيث االعداد والتقديرات  ,ي هلامن حيث النظام القانون

والتخصيصات ثموج  قانون املواننة العامة االحتادية جلمهورية العرا ، ومشلت الدراسة ايضا اعتماد 

ومن ثم انتقلنا على الرقابة  5002املواننة وكنفيذها حيث كان الرتكيز على قانون املواننة احلالية لسنة 

كنفيذها وهذا ما جعلنا نتوصل اىل بعض االستنتاجات والتوصيات لعل اهلل ان يوفقنا ويأخذ بها  على

 من قبل العاملني عليها .    

Abstract: 

That the budget serve as the axis around which all the works 

of the state and its activities in all fields, they are in a simple 

perception is the program of work of the executive authority to 

the stage of coming decades are often years. 
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And the general budget in the federal states the focus of 

great interest, and that the shape of the state of Iraq under the 

2005 Constitution became federally consists of the capital, 

regions and provinces are not centralized in the distribution of 

financial jurisdiction between these divisions, so it was 

interested in this topic focus in the search for non-provincial 

regular budget of the province 

 

 in terms of system legal her and marred by a lot of 

ambiguity and inconsistency in terms of the numbers, estimates 

and allocations under the general budget of the Federal Republic 

of Iraq, and the study included also the adoption of the budget 

and its implementation, where the focus was on the current 

budget Law for the year 2016 and then we moved on oversight 

of implementation and this is what made us reach some 

conclusions The recommendations may God help us and take 

them by working on them. 

 املقدمة

، فاملواننة فضاًل عن أنها كنظيم جلانيب اهتماميهتم علم املالية العامة باملواننة العامة الدولة أميا 

النفقات اإليرادات وحمدد للعالقة بينهما يف إطار كوجيههما حنو حتقيق األهداف السياسية 

لمرحلة القادمة من واالقتصادية واالجتماعية، فهي بتصور بسيط أيضًا، برامج عمل السلطة التنفيذية ل

  0سنة غالبا –الزمن 

كب،ر، فاذا كان كونيع االختصاصات بني الدولة  اهتمامحمط  االحتاديةواملواننة العامة يف الدول  

االحتادية وبني الواليات )الدويالت( اليت كتألف منها كلك الدولة، هو أبرن ما كتناوله الدراسات 

  0خبصوص كونيع االختصاص املالي يف رأينا هو أبرنهاالقانونية، فلعل نصي  القانون املالي 
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، يتوون من عاصمة احتادياقد أصبح  5002ويف بلدنا العرا ، فإن كول الدولة ثموج  دستور 

وأقاليم وحمافظات ال مركزية، حيث أقر لوردستان إقليمها، وأجان للمحافظات إنشاء األقاليم، ومن 

التقسيمات، فان االهتمام بهذا املوضوع يبدو على قدر كب،ر جان  كونيع االختصاص املالي بني هذه 

جدا من االهمية، وقد اثرنا ان جنعل نصي  هذه الدراسة منها، البحث يف مواننة اوحمافظات، ملا 

راينا من اهمية لذلك، وعلى ضوء ما متخضت عنه التساؤالت الوا،رة اليت برنت عند كطبيق القواعد 

  0، اليت كابها الوا،ر من الغموض والتعارضالشأنالقانونية املتعلقة بهذا 

، حيث جيد هذا التقسيم اساسه يف الدورة اليت منر بها مبحانيوسوف نقسم هذا البحث اىل 

سنتناول فيه كعريف واعداد واعتماد املواننة، اما املبحث الااني االول  فاملبحثاملواننة بشول عام، 

 على كنفيذها ومن ثم اخلامتة .  سنتناول فيه كنفيذ املواننة والرقابة

 املبحث االول

 اعداد موازنة احملافظة واعتمادها 

سنتناول هذا املبحث يف ثالث مطال  خنصص االول اىل كعريف مواننة اوحمافظة اما املطل  الااني 

  واملطل  االخ،ر سنخصصه اىل اعتماد املواننة سيوون ألعدادها 

 املطلب االول

 احملافظةتعريف موازنة 

كما دأبت الوتابات املالية على كعريفها بانها: ) خطة كتضمن كقديرًا  -بشول عام  -املواننة 

لنفقات الدولة وإيراداكها خالل فرتة نمنية قادمة، غالبا سنة، ويتم هذا التقدير يف ضوء االهداف اليت 

سنة مقبلة على ضوء كقدير احلوومة للدولة ل املالي، أو إنها ) الربنامج (0)كسعى هلا السلطة السياسية(

 0(5)لإليرادات العامة والنفقات العامة املتوقعة، والذى كقدمه احلوومة العتماده من الربملان قبل كنفيذه (
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وهلذا علينا ان نفهم ان املواننة ليست فقط ارقام او قيود حسابية فقط، بل انها برنامج حوومي 

  0ة واجتماعية واقتصاديةلسنة قادمة، ثما حيمل من اهداف سياسي

واذا اردنا ان نضع كعريفا ملواننة اوحمافظة فنقول انها ) بيان كقديري للنفقات اليت ستقوم 

، وااليرادات اليت يتوقع حتصيلها خالل فرتة السنة القادمة، واليت كعرب عن برنامج بأنفاقهااوحمافظة 

  0اوحمافظة لتحقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية، هلذه الفرتة القادمة(

كعرب عن عمل  ،(3)5002رفمواننة اوحمافظة يف ظل التطورات السياسية احلاصلة، ويف ظل دستو

  0اوحمافظة ال كواد ختلو من كلك االهداف مواننةالنيابية والتنفيذية، الن اوحمافظة وسياسة هيئاكها 

ثم ان مواننة اوحمافظة يف ظل احلديث السابق ال ختلو من االهمية السياسية واالقتصادية 

والقانونية، فمن الناحية السياسية: جند ان ضرورة اقرار مواننة اوحمافظة املعدة من قبل اجلهة 

، اما من الناحية (4)) اوحمافظ ( جيعله خاضعا ملناقشة برنامج اوحمافظ السياسي التنفيذية فيها

للربط بني  أداةحبيث أصبحت ، كأث،رااالقتصادية: فيمون استخدام املواننة اىل ما من كانه احداث 

 السياسة املالية واالقتصادية للمحافظة خبطة اقتصادية حمددة، عن 

 

واألنشطة اليت كهدف إىل حتقيق األغراض املالية واالقتصادية، ويطلق طريق جمموعة من الربامج 

فان املواننة  ، اما من الناحية القانونية:(2)على هذا النوع من املواننات مواننة التخطيط والربجمة

، وان اقرار املواننة داخل اوحمافظة مير (2)اخلاصة باوحمافظة كعد عمال قانوني من الناحية الشولية

ثمرحلة كشريعية ثما اختص به جملس اوحمافظة يف ظل التشريعات النافذة، على الوجه الذي سنبسطه 

 .على طاولة البحث الحقا

 ثاني املطلب ال

 اعداد موازنة احملافظة
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/ ثانيا( نص على منح اوحمافظات اليتيت  055النافذ وثموج  املادة ) 5002ان دستور العرا  لسنة       

م صالحيات مالية واسعة ثما ميونها من ادارة كؤونها وكنظم هيتذه الصيتالحيات بقيتوانني    مل كنتظم يف اقلي

املعيتدل ثموجيت  امليتادة     5002( لسيتنة  50وكذلك نص قيتانون اوحمافظيتات غيت،ر املنتظميتة يف اقليتيم رقيتم )      

ينحصيتر معنيتى اعيتداد املواننيتة يف التحضيت،ر      /اوال( على اعطاء اوحمافظ صيتالحيات اعيتداد املواننيتة و   30)

يف عملية اعيتداد مواننيتة اوحمافظيتة، اليتيت ميويتن ان كعيترف        ًاهيئة, ولعل كل كلك املفاهيم كظهر جليوالت

بانها: العملية اليت يتم بهيتا إجيتالء النقيتان عيتن سياسيتة اوحمافظيتة وبراجمهيتا، ودراسيتة طريقيتة ذليتك           

االعداد، من خالل كقدير النفقات اليت ستصرف وااليرادات اليت ستجبى للوصول اىل بناء قيتويم ملشيتروع   

 قانون مواننة اوحمافظة .

وعليه فان االعداد من خالل كعريفة يشمل جانبني : احدهما اداري قيتانوني واالخيتر فيتا ميتالي،           

فاجلان  االداري: ميال يف فلسفة اجلهة اليتيت كقيتوم بتليتك العملييتة وطرا،قهيتا، اميتا اجلانيت  الفيتا :         

  0(7)فيشمل االمور املالية املتعلقة بتقدير النفقات وااليرادات املالية العامة

كك ان البحث يف اعداد املواننة اخلاصة باوحمافظة يتطل  منا معرفة اجلهة اليت كتوىل ذلك وال 

 واإلجراءات املتعلقة بذلك، وهو ما سنتناوله وعلى الوجه اآلكي:

 0اجلهة املختصة بإعداد موازنة احملافظة -أوال

ولعل ذلك ينبع من غ،ر خاٍف ان اعداد املواننات العامة للدولة يتم عرب السلطة التنفيذية، 

 -اعتبارات عديدة منها:

كعترب السلطة التنفيذية االقدر على كقدير النفقات الالنمة ملصاحل اوحمافظة، وعلى كقيتدير احلصيتيلة    .0

العامة ثما لديها من معلومات فنية وبيانات وفيت،رة عيتن مقيتدرة املولفيتني واحيتوال       لإليراداتاملنتظرة 

 افظ اعداد املواننة. ، وميارس اوحم(2)اوحمافظة االقتصادية

 

 

كعرب السلطة التنفيذية السلطة املسؤولة عن كنفيذ امليزانية ولذا من املنطقي ان يويتون ميتن مصيتلحتها     .5

 ، ومن املؤكد انها ستحضرها بول دقه وعناية(9)ان كعمل على حتض،رها بنفسها
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فحري بعد ذلك ان يعهد امر اعداد املواننة اخلاصة باوحمافظة اىل اجلهان التنفيذي فيها، واملتمال 

باوحمافظ، حيث انه يقف على راس هرم هذا اجلهان يف اوحمافظة، وهو ما اكارت اليه املادة 

افظة نصت على ) يعد اوحمافظ الذي ينتخبه جملس اوحم 5002/ثالاا( من دستور العرا  لسنة 055)

( من قانون 54(، وهو ذات املعنى الذي محلته املادة )000الر،يس التنفيذي االعلى يف اوحمافظة 

  0 5002( لسنة 50رقم ) بإقليماوحمافظات غ،ر املنتظمة 
ولو عدنا اىل النصوص القانونية اليت نظمت مسألة اعداد املواننة من قبل اوحمافظ جند ان املادة 

، ويف معرض احلديث عن 5002( لسنة 50رقم ) بإقليم/ اوال( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة 30)

ملواننة العامة اختصاصات اوحمافظ قد اكارت اىل ان من االختصاصات اليت ميارسها اوحمافظ ) اعداد ا

  0(000للمحافظة وفق املعاي،ر الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات احلوومة االحتادية

، ومن ثم (00)مواننته اخلاصة بإعدادوملا كانت اوحمافظة كتوون من عدة اقضية فان كل قضاء يقوم 

   0كرفع اىل اوحمافظة لغرض ادراجها ضمن مواننة هذه اوحمافظة

  0اعداد املوازنة اجراءات –ثانيا 

عيتدا ميتا يقيتع ضيتمن اختصاصيتات احلووميتة        قلنا فيما سبق ان اوحميتافظ يتيتوىل اعيتداد مواننيتة اوحمافظيتة     

، وان هذا االعداد يتم بعدة اجراءات حتى خترج املواننة يف الشول الذي ميون مرورهيتا اىل  (00)االحتادية

يدفع بالقا،مني على التقيتدير اىل املغيتاالة   املرحلة الالحقة لإلعداد، حيث ان وجون االبتعاد عن التفاؤل 

يف كقدير االيرادات, وكقليل املبالغ املخصصة للنفقات, فتأكي مواننة اوحمافظة مواننة صورية ال كلبث ان 

فللدقة يف كقيتدير اإلييترادات والنفقيتات أهمييتة كيتب،رة يف حتقييتق        ،(05)كنهار بوضع امليزانية موضع التنفيذ

ليتذلك  نية من اجل حتقيقها ولذلك جي  ان ييتأكي التقيتدير قريبيتا ميتن الواقيتع      االهداف اليت كوضع امليزا

اكار الدول اعطت هذه املهام ملوت  خاص يدعى موت  املواننة الذي يركبط برؤسيتاء الوالييتات او اليتدول    

, واذا كانيتت القاعيتدة أعيتاله    (03)اذا مل يتوفر اكخاص يتمتعون ثمواصفات خاصة من اجل اعداد املواننيتة 

ن البديهيات اال انه حيدث كا،را يف العمل أال يلتزم بالدقة عند إجراء كقيتديراكها , وقيتد حييتدث    كعترب م

 -ذلك نتيجة الرغبة يف كقديم مواننة متواننة حتى يسهل متريرهيتا او اعتمادهيتا ميتن جمليتس اوحمافظيتة      

 0ادات العامةفيتم العمل على التقليل من النفقات العامة او التضخيم يف اإلير  -كما سياكي الحقا 
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وقت التقدير من بداية التنفيذ، فال يصح ان كنقضي فرتة طويلة بني  اقرتانكما يفرتض ايضًا  

كقدير االيرادات والنفقات وبني بداية السنة املالية حتى كوون التقديرات مبنية على الظروف القا،مة 

  0(04)وقت التنفيذ 

 -:يأكيوخنلص من احلديث السابق ان اجراءات اعداد مواننة اوحمافظة يتمال ثما 

  

  0تقدير النفقات -1

املواننة كما معلوم هي كوقع وكقدير ، وبهذا جي  ان يتم كقدير النفقات اليت يتوقع من اوحمافظة      

لتقدير قريبا اىل الواقع اىل انفاقها ، بيد ان هذا التقدير البد من ان يقوم على اسس وقواعد جتعل هذا ا

حد ما، ويتم لنا ذلك باالعتماد على ما يعرف بقاعدة التقدير املباكر اليت يتسنى فيها جلهة اعداد 

، وميون كقسيم النفقات العامة اىل قسمني الاابتة (02)كقدير نفقاكها بالوسيلة اليت كراها مناسبة

، النفقات الاابتة هي اليت ال كتغ،ر من عامل ألخر اال قليال كرواك  واقساط ديون اما (02)واملتغ،رة

النفقات املتغ،رة او املتقلبة كنفقات الصيانة والطر  واملشاريع العامة.... اخل وهذه يتعذر اجلزم حبدها 

 االعلى . 
  0تقدير االيرادات -2

النفقيتات، وموميتن ذليتك أن هيتذه االييترادات كتيتأثر        لعل عملية كقدير االيرادات أكد وطأة من كقيتدير      

، كما إن الدقة يف كقدير االييترادات ليته أهمييتة كيتب،رة, حييتث      (07)حتما بالظروف االقتصادية واالجتماعية

يتوقف عليها مدى التوانن الذي سيظهره مشروع املواننة للسنة املالية القادميتة، وهليتذا ميويتن القيتول ان     

لوبيتة, يعتميتد بصيتورة اساسيتية عليتى فعالييتة الطيتر  املتبعيتة يف التقيتيتديرات         حتدييتد االييترادات بالدقيتة املط   

 . (02)واملعلومات اليت كتوفر لدى السلطة املختصة بالتقدير
 وبالنسبة اىل كقدير اوحمافظة ملواننتها ليس هناك من كك بان ذلك يتم من خالل احد الطر  االكية: 

  0التقدير االلي - أ

د اىل واحدة من القواعد املعتمدة يف هذا السبيل، وهي اما قاعدة السنة وكتم هذه الطريقة باالستنا     

مواننة نفذت اثناء اعداد  ألخرقبل االخ،رة، حيث كقدر االيرادات باالعتماد على االيرادات الفعلية 
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مع ادخال بعض التعديالت اليت كدعو اليها بعض االعتبارات اخلاصة  (09)املواننة للسنة املالية اجلديدة

ويعان على هذه الطريقة ان الظروف يف السنة املقبلة غالبًا ما كتغ،ر عما كانت علية يف السنة السابقة 

او قاعدة اساس متوسط الزيادة اليت حدثت خالل جمموعة من  ،(50)وهذا يؤدي عدم الدقة يف كقدير اال

 (50)ى اخر مواننة نفذتنسبة مئوية معينة عل بإضافةالسنوات السابقة، او قاعدة الزيادات املتمالة 

ويعان على هذه الطريقة انها ال كؤدي اىل نتا،ج مطابقة للواقع حيث ال كراعي التطورات وسنوات 

  االندهار والركود. 
  0التقدير املباشر - ب

ومعنى ذلك ان حتدد مرافق اوحمافظة االيرادات اليت كتوقع حتصلها للسنة املالية املقبلة بشول     

هذه الطريق يف نظر جان  من الفقه املالي االنس  للتقدير فيما لو مل كتم املغاالة يف  اقرن للواقع، وكعد

 (55)التقدير او اساءة االستعمال

حبيث يرتك للسلطة التنفيذية اليت كقوم بتقدير االيرادات حرية كب،رة ملراعاة التغ،رات املتوقع  

 حدوثها يف النشاط االقتصادي والدخل القومي واالنظمة املالية وغ،رها من االعتبارات. 
وصول اىل اوحمافظة، لل أروقةداخل  -النفقات وااليرادات  –وبعد أن كتم مناقشة املواننة يف بابيها 

مع االهداف والربامج اليت يتوخى حتقيقها داخل اوحمافظة، حتى خترج  وانسجاماكقديرات أكار دقة 

مسودة نها،ية من هذه املواننة، كوون جاهزة للمصادقة عليها من اجلهة املختصة، وهذا االمر الذي 

 0سنتحدث عنه يف املطل  القادم

 

 لثاملطلب الثا

 احملافظة ( موازنة اعتمادمصادقة ) 

ال كعد املواننة اخلاصة ان موافقة ممالي كع  اوحمافظة على املواننة هي قاعدة اساسية، و

من جهة أخرى، ويقضي املنطق أن كتوىل جهة أخرى غ،ر  اعتمادهاتم كباوحمافظة قابلة للتنفيذ دون أن 

ر، حيث جعلت املادة اجلهة اليت أعدت مشروع املواننة، وقد نيط قانونًا ثمجلس اوحمافظة هذا االم
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املصادقة على مشروع  5002( لسنة 50رقم ) بإقليم( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة 5/خامسا/7)

 0املواننة العامة للمحافظة من اختصاص جملس اوحمافظة

من خالل اللجنة املالية فيه، حيث كقوم هذه  -والتعديل عليها –ويتم للمجلس مناقشة املواننة 

بدراسة مشروع املواننة واستطالع رأي اللجان األخرى داخل اجمللس, ومن ثم إخراجه بالشول اللجنة 

 0املطلون للمصادقة عليه

كصويت األغلبية  العامة للمحافظة واجراء املناقلة بني ابوابها ويلزم للمصادقة على مشروع املواننة

التونيع ملراكز اوحمافظة واالقضية  على ان كراعى املعاير الدستورية يف (53)املطلقة لعدد االعضاء

ومل يوضح لنا القانون هل املقصود هنا أعضاء اجمللس بعمومه أم احلاضرين فقط، ولون النص  والنواحي،

يوحي اىل األعضاء احلاضرين الذي يتحقق فيهم النصان القانوني لعقد جلسات اجمللس، ويؤخذ على 

امج عمل لفرتة مقبلة، واملعرب عن كطلعات أبناء اوحمافظة، برن باعتبارهاهذا أن أهمية مواننة اوحمافظة 

موصوفة، ويبدو لنا ان هذا االمر ال يقتصر على مواننة اوحمافظة بل  بأغلبيةيقتضي أن جتري املصادقة 

 0(54)هو يطول أيضا املواننة العامة للدولة

ى كوحيدها مع مواننة الدولة وبعد املصادقة كتم احالة املواننة اىل ونارة املالية االحتادية، ليتسن

 . (52)االحتادية، حيث كدرج مواننة اوحمافظات ضمن املواننة العامة االحتادية

يف املواننة االحتادية ال يقتصر  إلدراجهحري االكارة اليه ان ما يرسل اىل ونارة املالية االحتادية 

ة اوحمافظة اليت يعدها اوحمافظ على مواننة اوحمافظة فقط، بل كرسل اىل هذه الونارة ايضا خطة كنمي

ويصاد  عليها جملس اوحمافظة، واليت كهدف اىل كقديم اخلدمات اىل مواطا اوحمافظة او حتسينها، 

 حيث درج على ختصيص مبالغ يف 

 

 

االقاليم واوحمافظات، يتم كونيعها  قوانني املواننة االحتادية حتت عنوان اعمار وكنمية مشاريع

  0(52)ة لول حمافظةحس  النسبة السواني
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وبصدور قانون املواننة االحتادية متضمنًا االجانة بالصرف، فان دورة املواننة كنتقل اىل مرحلة 

  0جديدة، كتمال بتنفيذ بنود مواننة اوحمافظة، وهو ما سنتوىل معاجلتها عند كالمنا يف املطل  القادم

 

 املبحث الثاني

 تنفيذ موازنة احملافظة والرقابة عليها  

سنتناول يف هذا املبحث كيفية كنفيذ مواننة اوحمافظة يف املطل  االول اما املطل  الااني سنخصصه 

 للرقابة عليها 

 االولاملطلب 

 تنفيذ موازنة احملافظة

ومواننة  -بشول عام -ال جدال ان هذه املرحلة كعد من اهم املراحل اليت متر بها مواننة الدولة

، ويقصد بتنفيذ (57)االنتقال من التنظ،ر اىل التطبيق العملي امللموس اوحمافظة، اذ هي متال مرحلة

ضمن االعتمادات  -وكنفيذ النفقات اإليراداتاملواننة جمموع العمليات اليت بواسطتها يتم حتصيل 

  0(52)يف اطار املواننة -املقررة هلا

وال مندوحة من ان هذه املرحلة ثمجملها كقع على عاكق اجلهة التنفيذية داخل اوحمافظة، ممالة 

باوحمافظ ودوا،ر اوحمافظة، وكلتزم اجلهات االحتادية واوحمافظات باحلدود الواردة يف قانون املواننة، 

ض كسهيل كنفيذ املواننة كما انها كعتمد يف كنفيذ املواننة على ما كضعه ونارة املالية من كعليمات لغر

االحتادية، وكعليمات ونارة التخطيط والتعاون االمنا،ي فيما يتعلق بربامج اوحمافظة االستامارية، حيث 

  0دأبت هاكان الوناركان على اصدار هذه التعليمات بصورة دورية

يما يتضمن وعملية كنفيذ مواننة اوحمافظة يتقسم اىل كقني، يتضمن الشق االول كنفيذ النفقات، ف

  -الشق الااني حتصيل االيرادات، وهو ما سنبحاه كباعا:

  0تنفيذ النفقات -اوال
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كلتزم اوحمافظة بتنفيذ النفقات اليت سبق ان قدركها يف مواننتها، مع االخذ بعني االعتبار ان 

الجانة يف حدود كامل مبالغ االعتمادات، وامنا ينصرف االمر حنو ا بأنفا اجانة االنفا  ال يعا االلتزام 

  0(59)هذه االعتمادات وعدم جتاونها اال بعد حصول املوافقة الصرحية

 

وعملية االنفا  حتددها خطوات ثالث، اوهلا االركباط بالنفقة من خالل قيام اوحمافظة بعمل 

ة الذي ملبلغ معني، اما ثانيها فيتمال بتحديد مبلغ النفق بأنفاقهايتضمن االنفا ، او وجود التزام قانوني 

كلتزم اوحمافظة بانفاقه، بينما كتمال اخلطوة الاالاة يف االمر بدفع هذه النفقة يصدر ممن ميلك سلطة 

  0اصداره قانونا

ومتر عملية االنفا  ببعض املتغ،رات اليت قد كطرأ فتحتاج اىل اجراء بعض التعديالت بني اوجه 

رة لول وجه من اوجه الصرف اليت سبق وان مت االنفا  مما يرتك  عليه ضرورة كغي،ر االعتمادات املقر

حتديدها يف مواننة اوحمافظة، وهذا االمر يستدعي من اوحمافظ الرجوع ابتداًء على جملس اوحمافظة 

( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة 5/خامسا/7املناقلة بني االعتمادات، حيث ُنص يف املادة ) ألجراء

املناقلة بني  بأجراءعلى اختصاص جملس اوحمافظة  كرنا سابقاكما ا 5002( لسنة 50رقم ) بإقليم

ابوان مواننة اوحمافظة ثموافقة االغلبية املطلقة لعدد اعضا،ه، ومن ثم الرجوع على ونارة املالية 

من قانون املواننة االحتادية لعام  (30)(/ن4الستحصال موافقة ونير املالية على ذلك، اذ نصت املادة )

خيول الونراء ورؤساء اجلهات غ،ر مركبطة بونارة واوحمافظون للمحافظات غ،ر املركبطة  على ) 5002

بإقليم صالحية اجراء املناقلة بني اعتمادات وحدات االنفا  املدرجة ضمن مواننتهم السنوية بنسبة ال 

مخسة من املا،ة من وحدة صرف لوحدة الصرف االخرى اليت يتم ختفيض اعتمادها  ]%2[كتجاون 

من قانون  ]9[من القسم  ]2[باستاناء املناقلة من اعتمادات املشاريع الرأمسالية مع مراعاة احوام البند 

على ان ال كتم املناقلة من ختصيصات نفقات املشاريع الرأمسالية  5004لسنة /  ]92[االدارة املالية رقم 

، كما نصت ( نة باملناقلة لغرض التأك،رللنفقات اجلارية وعلى ان يتم اكعار ونارة املالية/ دا،رة املوان

على ) خيول الونراء ورؤساء اجلهات غ،ر  5002/ ج( من نفس قانون املواننة االحتادية لعام 4املادة )

املركبطة بونارة واوحمافظون ورؤساء جمالس اوحمافظات غ،ر مركبطة بونارة صالحية اجراء املناقلة بني 



 جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر مجلة

 

 

214 
 

املصاد  عليها لوحدت  ]اخلدمية / السلعية / صيانة املوجودات  [اعتمادات فصول النفقات اجلارية 

املناقلة اىل  باستاناءاالنفا  املدرجة ضمن مواننتهم السنوية املصاد  عليها يف املواننة االحتادية السنوية 

 فصل كعويضات املوظفني وعلى ان يتم اكعار ونارة املالية / دا،رة املواننة باملناقلة لغرض التأك،ر (

 –انه يف حالة ختويل اوحمافظ صالحية املناقلة فان ذلك االمر  السالفة وصويلحظ من النص

اليتم ثمعزل عن سلطة جملس اوحمافظة يف املوافقة على اجراء املناقلة العتبارين، اوهلما ان  -باعتقادنا

( 50رقم ) بإقليم( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة 5/خامسا/7هذه السلطة مقررة ثموج  نص املادة )

ال يوقف حوم  5002( من قانون املواننة االحتادية لعام /ن/ج4، وان ما ورد يف املادة )5002لسنة 

التوفيق بينهما، ودليل ذلك انه يف حالة عدم منح اوحمافظ كلك الصالحية  باإلموانالنص السالف طاملا 

 االمر الحقا علىيبقى االمر بضرورة حصول موافقة اجمللس ابتداًء ومن ثم عرض 

 

 

املناقلة، فاوحمافظ هنا ميارس صالحية ونير املالية وهذا ال يلغي صالحية  ألجراءونير املالية  

  0جملس اوحمافظة يف هذا الشان

صالحية املناقلة  -عند منح ختويل املناقلة  –اما االعتبار الااني، فلو سلمنا جدال بان للمحافظ 

بدون الرجوع اىل جملس اوحمافظة فان هذا االمر ال يستقيم مع رقابة جملس اوحمافظة على اعمال 

افظات غ،ر /سادسا( من قانون اوحم7الواردة يف املادة ) -اليت سنبحاها بالتفصيل الحقا –اوحمافظ 

  0 5002( لسنة 50املنتظمة باقليم رقم )

بقي لنا ان نبحث يف مسالة اخ،رة يف نطا  كنفيذ النفقات، وهي ان اوحمافظة ميون ان كولف 

أي ونارة من الونارات االحتادية حس  االختصاص لتنفيذ املشاريع يف كلك اوحمافظة على حسان 

  0 (30)فظات ( املخصصة هلاختصيصات ) اعمار وكنمية االقاليم واوحما

  0حتصيل االيرادات -ثانيا

ونقصد بذلك ان كتوىل اهليئات االدارية املخولة داخل اوحمافظة بتحصيل االيرادات املقررة يف 

مواننة اوحمافظة، او ثموج  القوانني االخرى اليت ختوهلا هذا التحصيل كما هو احلال يف قوانني 
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لى كلك اهليئات القيام بتحصيل االيرادات وفق املواعيد والطر  الضرا،  والرسوم وغ،رها، وجي  ع

  0(35)املقررة لتحصيلها قانونا لضمان سالمة ودقة التحصيل

 :(33)املتحققة يف اوحمافظة كشمل ما يأكي ولدى البحث عن كفاصيل االيرادات

 0املواننة املالية املمنوحة للمحافظة من قبل احلوومة االحتادية اوال :

 عدا النفط والغان وكشمل :وحمافظة ا حققة يفااليرادات املت :ثانيا 
  اجور اخلدمات اليت كقدمها واملشاريع االستامارية اليت كقوم بها . -0
الرسوم والغرامات اوحملية املفروضة وفقا للدستور والقوانني و الضرا،  االيرادات املتحصلة من -5

 0االحتادية النافذة
بيع واجيار اموال الدولة املنقولة وغ،ر املنقولة وفقا لقانون بيع  االيرادات املتحصلة من بدالت -3

 0واجيار اموال الدولة والقوانني االخرى النافذة
 بدالت اجيار االراضي املستغلة من قبل الشركات . -4
الضرا،  اليت يفرضها اجمللس على الشركات العاملة فيها كعويضا عن كلوث البيئة وكضرر  -2

  .البنى التحتية
ات والتربعات اليت حتصل عليها اوحمافظة ثما ال يتعارض مع الدستور والقوانني اهلب -2

 .االحتادية
  

 نصف ايرادات املنافذ احلدودية . -7
مخسة دوالرات عن كل برميل نفط خام منتج يف اوحمافظة ومخسة دوالرات عن كل برميل  -2

مخسني مرت ( ما،ة و020نفط خام مورر يف مصايف اوحمافظة ومخسة دوالرات عن كل )

 موع  منتج من الغان الطبيعي يف اوحمافظة .
  -وان البحث يف هذا الشق يستوقفنا لنضع على بساط املناقشة النقاط االكية:
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هل ان جمللس اوحمافظة ان يزيد يف هذه االيرادات، ثمعنى اد  هل يوون جمللس اوحمافظة   -0

ان يعمد اىل فرض ضرا،  جديدة غ،ر اليت كنص عليها القوانني االحتادية، او ان يفرض 

 رسوما كزيد عن ما هو مشرع من سلطة التشريع االحتادية؟ 

/ثالاا( من الدستور قد حددت اختصاص السلطات 009ادة )ابتداًء، ال بد من االكارة اىل ان امل        

/اوال( اوجبت ان يوون 52االحتادية برسم السياسية املالية، ووضع امليزانية العامة للدولة، وان املادة )

/ثانيا( فقد ورد فيها ان 055فرض الضرا،  والرسوم كعديلها وجبايتها واالعفاء منها بقانون، اما املادة )

اليت مل كنتظم يف اقليم الصالحيات االدارية واملالية الواسعة، ثما ميونها من ادارة كؤونها للمحافظات 

 0على وفق مبدأ الالمركزية االدارية

ابان نفاذ قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية بان  (34)وقد جاء يف فتوى جمللس كورى الدولة       

ال كفرض اال بقانون، وان اوحمافظات  ألنهاجمالس اوحمافظات ال متلك سلطة فرض ضرا،  ورسوم 

  0وفق هذا القانون كنظم على اساس االدارة املركزية

، خصوصا بعد الشأنيف هذا وامام هذا االجتاه فان اوحمومة االحتادية العليا مل كون موفقة          

، فبناًء على االستيضاح الذي قدم هلا من جملس حمافظة النجف االكرف 5002صدور دستور 

بسلطة سن قرارات خاصة بفرض وجباية  بإقليمخبصوص متتع جمالس اوحمافظات غ،ر املنتظمة 

فق القوانني العراقية /ثانيا( من الدستور او أي مادة اخرى و055( واملادة )002الضرا،  وفق املادة )

حق سن  بإقليمالنافذة، فقد رات اوحمومة االحتادية العليا ان جملالس اوحمافظات غ،ر املنتظمة 

على ان ذلك من االمور املالية اليت اكارت هلا املادة  كأسيساالقوانني اخلاصة بفرض وجباية الضرا، ، 

( 50رقم ) بإقليمقانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة /ثالاا( من 7/ثانيا( من الدستور، وعلى ان املادة )055)

جعلت جمللس اوحمافظة اختصاص اصدار التشريعات اوحملية لتنظيم الشؤون االدارية  5002لسنة 

  0 (32)واملالية للمحافظة ثما ميونها من ادارة كؤونها

ا طل  منها رايها السابق، حينم كأكيدغ،ر ان هذه اوحمومة سوتت بعد فرتة قص،رة جدا عن       

جملس حمافظة البصرة بيان صالحيته يف فرض الضرا،  والرسوم اوحملية، حيث امتنعت عن بيان 

 الراي بزعم انها غ،ر خمتصة



 جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر مجلة

 

 

214 
 

 

( من الدستور ليس منها 93بتفس،ر القوانني، وان اختصاصات هذه اوحمومة اوحمددة ثموج  املادة ) 

  0 (32)اختصاص اوحمومة بتفس،ر القوانني

احلقيقة ان اوحمومة االحتادية مل كون موفقة يف كال احلالتني السابقتني، فوان حريا ان كش،ر و        

اىل رايها السابق الذي استندت فيه اىل نصوص دستورية لتحيل جملس حمافظة البصرة اىل ذات الراي 

  0الذي قدمته خبصوص جملس حمافظة النجف االكرف

ومة قد غالت كا،را يف رايها االول، حيث انها مل كقم متييزا والناظر اىل ما سبق جيد ان اوحم        

( 002بني الالمركزية السياسية والالمركزية االدارية اليت جاءت بصورة مشوكة وغ،ر دقيقة يف املادة )

من الدستور اليت نصت على ) يتوون النظام االحتادي يف مجهورية العرا  من عاصمة واقاليم 

ادارات حملية(، حيث يبدو هنا واضحا مدى اخللط بني املفهومني القانونني وحمافظات ال مركزية و

( من الدستور اليت 050السابقني، حيث ال عالقة للنظام االحتادي بالالمركزية االدارية، ثم ان املادة )

كتحدث عن السلطات التشريعية اليت ميون ان كوجد اىل جان  السلطة التشريعية االحتادية، ختص 

يم )الدويالت داخل الدولة االحتادية( دون اوحمافظات غ،ر املنتظمة باقليم، كما ان املادة االقال

اعطت جملالس اوحمافظات  5002( لسنة 50/ثانيا( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة باقليم رقم )7)

وانني اصدار كشريعات اوحملية وفق مبدا الالمركزية االدارية وثما ال يتعارض مع الدستور والق

خولت  (37)5002( من قانون املواننة العامة االحتادية لسنة 52ة، اضافة اىل ان املادة )االحتادي

اوحمافظات صالحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة وكعديل الرسوم واجور اخلدمات املالية 

باستاناء الرسوم السيادية وفق كعليمات كصدرها اوحمافظة لغرض كغطية النفقات ومستحقات السنوات 

على ان يتم  5002السابقة لنفس اوحمافظة واملدرجة ختصيصها ضمن املواننة العامة االحتادية لعام 

  اكعار ونارة املالية اوال بأول . 

 الثانياملطلب     
 الرقابة على تنفيذ موازنة احملافظة
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غنى عنها، الن أي مواننة مل كعد كعا  اوحمافظة ضرورة ال مواننة كنفيذ على الرقابة كعترب   

ارقاما فقط، امنا هي برامج ومشاريع حتوي كطلعات للبناء والرقي، كما ان اجانة االعتمادات مل كون 

نهاية املطاف، فال بد من وجود رقابة كضمن لنا ان ما متت املوافقة على انفاقه وحتصيله يتم وفق ما 

  0حمدد له

ذ املواننة املتعلقة باوحمافظة ميون ان نقسم هذه الرقابة اىل: رقابة حملية ويف نطا  الرقابة على كنفي

  0ورقابة احتادية، سنتولم عنها كباعا

 

  0الرقابة احمللية -اوال

ونقصد بها الرقابة اليت متارس يف نطا  اوحمافظة، أي من قبل اهليئات اوحملية يف اوحمافظة،    

 حيث كتفرع هذه الرقابة اىل: 

 

، (32)هي اليت كقوم بها اقسام الرقابة داخل اهليئات االدارية يف اوحمافظة -الرقابة االدارية - أ

وطبيعة هذه الرقابة ان كتم قبل القيام بالصرف، لذلك فهي رقابة سابقة كقتصر على جان  

  0(39)االنفا  فقط دون التحصيل

اوحمافظة ميارس  لقد كسنى لنا فيما مضى من البحث ان جملس -رقابة جملس احملافظة - ن

 0(40)الرقابة على مجيع انشطة اهليئات التنفيذية اوحملية لضمان حسن ادا،ها

 إىل اوحمافظ قبل من السنوية مشروع املواننة كقديم يوم من ويف احلقيقة ان هذه الرقابة كبدأ باألساس
 اوحمافظة ومناقشته ثم التصويت عليه، جملس

فيها،  الاغرات وسد ومتحيصها وكدقيقها املواننة بنود على التامة الرقابة اجمللس ميارس حيث

 يبقى بل احلد، هذا عند جملس مهمة كنتهي وال املالي، للفساد بابا كوون أن ميون اليت واملنافذ
 يف والشفافية لضمان النزاهة  التنفيذ حيز املواننة دخول اوحمافظة حتى عند أداء على الرقابة ميارس
ويتم جمللس اوحمافظة ممارسة الرقابة عرب جلانه املتعددة، وعن طريق استجوان  0(40املواننة) كنفيذ
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( 50/ثامنا( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة بإقليم رقم )7اوحمافظ وفق االلية اوحمددة يف املادة )

 عند كوافر احد االسبان االكية املتعلقة بتنفيذ مواننة اوحمافظة: 5002لسنة 

 0ستغالل املنص  الوظيفيعدم النزاهة وا -

 0التسب  يف هدر املال العام -

  0االهمال والتقص،ر املتعمدين يف اداء الواج  واملسؤولية -

  0الرقابة االحتادية -ثانيا 

كتم هذه الرقابة عرب السلطات االحتادية، كالسلطة التنفيذية ممالة بونارة املالية االحتادية عرب ما 

(، كما 45ذ املواننة ومراجعة احلسابات الشهرية واحلسابات اخلتامية)كصدره من كعليمات كتعلق بتنفي

ان الرقابة ميون ان كتم عن طريق السلطة التشريعية )جملس النوان( بصورة غ،ر مباكرة وبصورة 

مشرتكة مع السلطة التنفيذية ممالة بر،يس جملس الونراء عندما يقرتح االخ،ر على جملس النوان اقالة 

  0( 43ذاكها اليت جتيز جمللس اوحمافظة اقالة اوحمافظ) نلألسبااوحمافظ 

كما متارس الرقابة ايضا عرب اهليئات املستقلة يف اطار الدولة االحتادية وهي ديوان الرقابة املالية        

 0(44وهيئة النزاهة وذراعها التنفيذي املفتش العام)

 اخلامتة

وحنن نقف على مشارف هذا البحث، حيق لنا ان نضع يف خامتته جمموعة ما كوصلنا اليه من 

 استنتاجات او كوصيات، نامل ان نوون موفقني يف ذلك: 

 0االستنتاجات  -اوال

ان املراحل اليت متر بها مواننة اوحمافظة يف ظل القواعد القانونية النافذة ال ختتلف عن مراحل  -0

  0لعامة للدولةاعداد املواننة ا
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( 50ان القواعد القانونية سواء يف الدستور النافذ او قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة باقليم رقم )  -5

خبصوص حتديد املسا،ل او االختصاصات املالية للمحافظة قد جاءت مضطربة وغ،ر  5002لسنة 

الدستور يف قيام  االساسية اليت جاء بها املبادئدقيقة، فهي مل كون موفقة يف التعب،ر عن 

  0اوحمافظات على وفق نظام الالمركزية االدارية
ضياع الوا،ر من املشاريع بني احلوومة االحتادية ) املركزية ( وبني اوحمافظات، حيث ان الوا،ر  -3

من الدوا،ر كتبع الونارات يف احلوومة االحتادية، مع دوا،ر كابعة للمحافظة ذاكها كعمالن يف كقاطع 

االختصاصات داخل اوحمافظة وكنفيذ املشاريع، وكل ذلك يرتك اثره يف كقديم  بينهما خبصوص

  0اخلدمات والقيام باملشاريع
عدم قدرة الوا،ر من اوحمافظات القيام بتنفيذ بنود النفقات اليت خصصت هلا، وذلك راجع يف  -4

ن يدعى وجوده نظرنا لوونها حدياة عهد بنظام الالمركزية االدارية، حيث ان هذا النظام وان كا

  0يف العرا ، فانه مل يون قا،ما على اصوله املرعية يف القانون االداري 5003قبل عام 
عدم وجود اخلربات والقدرات الوافية لدى اغل  اوحمافظات فيما يتعلق باملسا،ل املالية وحتى  -2

على قدرة هذه  بظاللهاالدارية والفنية اليت ميونها من القيام بواجبها، وهذا االمر قدر القى 

اوحمافظات يف النهوض بواقع كلك اوحمافظات، ودليل ذلك انه رغم كل التخصيصات اليت كقدم 

 .النالت كعاني من نقص فأنهاللمحافظات، 
اخلدمات وقلة املشاريع التنموية فيها، وهذا ما جعل اوحمافظات ال كستطيع استنفاذ كافة   -2

  0التخصيصات يف اوجه الصرف املقررة
ديد املوارد الالنمة لول حمافظة مل جير ايضا وفق ما هو مقرر دستوريا، وذلك ان ان حت -7

  0التخصيصات كبه ثابتة لوونها كعتمد اىل عدد سوان كل حمافظة مع نيادة هامشية غ،ر حقيقية

  0التوصيات -ثانيا
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يص الواردات ة بسن القانون اخلاصة باهليئة العامة ملراقبة ختصيال بد من  قيام السلطة التشريع  -0

( من الدستور لضمان العدالة والشفافية يف كونيع 002االحتادية، واملنصوص عليها يف املادة )

  0االيرادات، والتحقق من االستخدام االمال للموارد املالية االحتادية

ة بتشريع جمموعة القوانني اليت الزم الدستور بتشريعها، ومنها يال بد من قيام السلطة التشريع  -5

/اوال( من الدستور اليت كش،ر اىل كونيع 005ى وجه اخلصوص قانون النفط والغان ثموج  املادة )عل

 0واردات النفط والغان بشول منصف وعادل ثما يتناس  مع التونيع السواني
كهيئة الظروف والبيئة القانونية السليمة لتنظيم كعداد سواني، ملا يف ذلك من اثر يف حتديد حصة  -3

    0الواردات كل حمافظة من
طاملا ان الدستور نص على قيام اوحمافظات على نظام الالمركزية االدارية، فال بد ان كرتك ادارة  -4

مصاحلا اىل اهليئات اوحملية اليت اوجدكها النصوص القانونية، ومن ثم نرى ان وجود هيئات كعود 

وغ،رها من الونارات اليت كقدم اىل احلوومة االحتادية ال مربر هلا، ومال ذلك ماال ونارة البلديات 

  0خدماكها داخل اوحمافظات
ضرورة كطوير اهليئات اوحملية يف اوحمافظات للرقي باخلدمات اليت كقدمها، كما جي  وعلى  -2

مواننة اوحمافظة وكنفيذها، وثما يسهم يف  بإعدادوجه التحديد كطوير القدرات البشرية اليت كقوم 

   0يمة فنيا، وضمان وصول اوحمافظة اىل نس  اجنان عالية ملواننتهااعداد مواننة دقيقة وواقعية وسل
ويف ختام البحث نرجو ان نوون قد وفقنا يف كناول موضوعاكه، وكفى لنا اننا اجتهدنا ما امون اهلل 

 .لنا ذلك، فان اصبنا او اخطأنا فحسبنا ان ننال نصي  اجملتهد، واهلل نسأل السداد والتوفيق

 هوامش البحث

                                                           

طاهر  0دو  002، ص5005د. را،د ناجي امحد، علم املالية العامة والتشريع املالي يف العرا ، العاكك لصناعة الوتان، القاهرة،  (0)

 .005اجلنابي، علم املالية العامة والتشريع املالي، دار الوت  للطباعة والنشر، بال سنة نشر، ص

             . 350، ص5009رمضان صديق، يف املالية العامة والتشريع الضرييب، دار النهضة العربية، القاهرة ،  0د (5)

 . 5002(، دستور العرا  لسنة 055املادة )( (3

 0 573, ص0924ر د. حممد حلمي مراد , مالية الدولة , مطبعة نهضة مصر, مصر, ينظ (4)
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  0 355رمضان صديق، مصدر سابق، ص 0د (2)
 0 374د. حممد حلمي مراد، املصدر السابق، ص 0ينظر د (2)

   0 020, ص5004د. يوسف كباط, املالية العامة, مواننة الدولة العامة, منشورات جامعة دمشق, دمشق,  (7)

 0 492, ص 0977د. السيد عبد املوىل , املالية العامة , دار الفور العربي , القاهرة ,  (2)
ة د. علي كفيق و حممد عبد العزيز املعارك , اصول وقواعد املواننة العامة , النشر العلمي واملطابع جامعة امللك سعود , اململوة العربي (9)

  0 22السعودية , بدون سنة طبع , ص 
اعداد مواننة القضاء من  اليت جعلت 5002( لسنة 50/رابعا( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة باقليم رقم )40ينظر املادة ) (00)

  0اختصاص القا،مقام

  املعدل يف العرا  . 5002( لسنة 50، قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة يف اقليم رقم )/ اوال(30املادة )( (00
  0 305, ص0925، مطبعة جلنة البيان العربي، القاهرة ، 5مصطفى القوني، املالية العامة والضرا، ، ط .د (05)

  022، ص5000اقة، د. هدى العزاوي، اقتصاديات املالية العامة، دار املس،رة للنشر والتونيع والطباعة االردن عمان، د. حممد ط (03)

 .540د. حممد حلمي مراد, مصدر سابق, ص (04)

  0 002، ص5005، العاكك لصناعة الوتان، القاهرة، 0را،د ناجي امحد، علم املالية العامة والتشريع املالي يف العرا ، ط 0د (02)

  .   090( د. حممد طاقة، د. هدى العزاوي، مصدر سابق ص (02

  009را،د ناجي امحد، مصدر سابق، ص  0د  (07)
 . 27د. علي كفيق و حممد عبد العزيز معارك , مصدر سابق , ص (02)
 . 205د. السيد عبد املوىل , مصدر سابق ,ص  (09)

  . 344، ص5000، 0( د. جهاد سعيد اخلصاونة، علم املالية العامة والتشريع الضرييب، دار وا،ل للنشر، االردن عمان، ط(50
 . 72, ص 0927د. عبد العال صوبان , امليزانية والضرا،  املباكرة يف العرا  , الطبعة االوىل , مطبعة العاني , بغداد , ( 50)
؛ د. عبد  325، ص5009، دار اثراء للنشر والتونيع، عمان، 0ة العامة والقانون املالي والضرييب، طعادل فليح العلي، املالي 0د (55)

 . 72العال صوبان , مصدر سابق, ص 
 5002( لسنة 50( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة باقليم رقم )5/خامسا/7املادة ) (53)

  0، اذ مل حتدد أغلبية معينة يف التصويت 5002/اوال( من دستور العرا  لسنة 25ينظر املادة ) (54)

  ( من قانون اوحمافظات نفسه .  5/ خامسا / رقم 7وينظر املادة ) (52)
، يف 4394، منشور بالوقا،ع العراقية ع 5002/ اوال/د( من قانون املواننة االحتادية لعام 5ينظر خبصوص ذلك مااال املادة ) (52)

  . 3، ص02/0/5002
  0 379ص  5009سوني عدلي ناكد، اساسيات املالية العامة، منشورات احلليب احلقوقية، ب،روت، 0د (57)

 . 053( د. را،د ناجي امحد، علم املالية العامة والتشريع املالي يف العرا ، مصدر سابق، ص(52
سوني عدلي ناكد، مصدر سابق، 0د و 053د. را،د ناجي امحد، علم املالية العامة والتشريع املالي يف العرا ، مصدر سابق، ص (59)

 0 325ص

  .  7، ص02/0/5002يف  4394( منشور بالوقا،ع العراقية، العدد (30

 وقا،ع العراقية املذكورة سابقًا.املنشورة يف ال 5002( من قانون املواننة االحتادية لعام ثانيا/ 03املادة ) (30)
 0 325سوني عدلي ناكد، مصدر سابق، ص 0د (35)
 . 5002( لسنة 50رقم ) بإقليم( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة 44يراجع املادة ) (33)

  0، جمموعة فتاوى وقرارات جملس كورى الدولة5002لسنة  20و 29ينظر الفتوى رقم  (34)
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،  القاضي جعفر كاظم املالوي، املرجع يف قضاء اوحمومة 50/4/5002يف  5002/احتادية/ 02راي اوحمومة االحتادية العليا عدد  (32)

  0 352، ص5000،العاكك لصناعة الوتان، القاهرة،0االحتادية العليا، ط

 0 357جعفر كاظم املالوي، املصدر السابق، ص،  القاضي 50/4/5002يف  5002/احتادية/ 02راي اوحمومة االحتادية العليا عدد  (32)
  . 02( املنشور يف الوقا،ع العراقية املذكورة سابقا ص(37

جامعة  -ينظر س،روان عدنان م،رنا الزهاوي، الراقبة على كنفيذ املواننة العامة يف القانون العراقي، رسالة ماجست،ر، كلية القانون (32)

 0 000، ص 5002صالح الدين، 
 0 309، ص5007عادل امحد حشيش، اساسيات املالية العامة، دار اجلامعة اجلديدة، االسوندرية، 0دينظر  (39)

/سادسا( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة باقليم رقم 7باستاناء اوحماكم والوحدات العسورية والوليات واملعاهد، ينظر املادة ) (40)

 0 5002( لسنة 50)
 0 29وي، املصدر السابق، صس،روان عدنان م،رنا الزها (40)

 0وما بعدها 005للمزيد يراجع س،روان عدنان م،رنا الزهاوي، املصدر السابق، ص (45)

 0 5002( لسنة 50/ثامنا( من قانون اوحمافظات غ،ر املنتظمة باقليم رقم )7ينظر املادة ) (43)

( لسنة 27( و)22املعدل النافذ، واالمرين ) 0990( لسنة 2يراجع يف اجراءات رقابة هذه اهليئات، قانون ديوان الرقابة املالية رقم ) (44)

  0خبصوص هيئة النزاهة واملفتشون العموميون الصادرين عن سلطة اال،تالف املنحلة 5004


