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الملخص
تعد االختصاصات المالٌة من أهم االختصاصات التً ٌتمتع بها البرلمان
باعتبار أنها تستمد وجودها من قاعدة ال ضرٌبة دون تمثٌل ,وهذه القاعدة تدلل
على ارتباط البرلمان بالقوانٌن المالٌة ,لذلك تنص الدساتٌر على حق البرلمان فً
مراقبة المؤسسة التنفٌذٌة فً كٌفٌة تحصٌل األموال وصرفها عن طرٌق إقرار
مٌزانٌة الدولة التً ٌجب أن تعرض على البرلمان وتقر من قبله وبذلك ٌتسنى له
مراقبة كٌفٌة حصول الدولة على مواردها وسبل إنفاقها ,عالوة على تقرٌر
الضرابب والمسابل األخرى المنظمة لشؤون مالٌة الدولة أو متصلة بها
كالقروض العامة.
وإذا كان نظام الثنابٌة البرلمانٌة جدٌر باالعتراؾ الدستوري وبالتنظٌم
القانونً فإن الؽاٌة التً ٌتوخاها البحث هً  :تبٌان المبادئ القانونٌة التً تحكم
تنظٌم االختصاصات المالٌة بٌن طرفً الهٌبات التشرٌعٌة المزدوجة ,إذ ٌكتسب
الموضوع أهمٌة بالؽة فً ظل التؽٌرات والتحوالت التً طرأت فً العراق
والتً تجسدت باالنتقال من الدولة البسٌطة إلى الدولة االتحادٌة ,والتحول من
نظام المجلس التشرٌعً الفردي إلى نظام الثنابٌة البرلمانٌة.
ومن اجل تحقٌق هذه الؽاٌة واإلحاطة بجوانب الموضوع قسمنا البحث على
ثالثة مباحث وخاتمة  ,خصصنا األول لدراسة تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً
إقرار الموازنة العامة للدولة  ,وبٌنا فً الثانً تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً
الضرابب ,وبحثنا فً الثالث تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً القروض العامة ,
وقد اتبعنا فً دراستنا منهج الدراسة التحلٌلٌة المقارنة التً اقتصرت على
القانون األساسً العراقً لسنة  ,5291ودستور جمهورٌة العراق لسنة ,9001
مع المقارنة بنماذج دستورٌة ربٌسة ,تتمثل بدستور الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
الصادر سنة  ,5171والدستور االتحاد السوٌسري والنافذ عام .9000
وقد استبان لنا من جراء البحث أن الدساتٌر محل الدراسة اتجهت نحو
اشراك مجلسً البرلمان فً ممارسة االختصاصات المالٌة ,مع مٌل بعضها الى
ترجٌح كفة المجالس الشعبٌة  ,ماعدا دستور جمهورٌة العراق لسنة  9001الذي
جاء تنظٌمه قاصراً لهذه المسألة  ,لذلك اودعنا خاتمة البحث النتابج التً وصلنا
إلٌها والمقترحات التً تركزت حول بعض التعدٌالت على النصوص القانونٌة
الواردة ضمن مفردات البحث ونأمل من المشرع العراقً أن ٌأخذ بها .
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Abstract
The financial terms of reference of the most
important disciplines enjoyed by the Parliament as it
derives its existence from the base does not tax
without representation, and this rule demonstrate the
Parliament link financial laws, so constitutions
provide for the right of Parliament in the executive
institution in how to collect the money control and
disbursed by the adoption of the state budget which
must be submitted to parliament recognizes by him
and so that he can monitor how the state for
resources and ways of spending, as well as tax and
other financial matters Organization State or related
to public affairs such as loans report.
If the bilateral parliamentary system worthy of
constitutional recognition and regulation of the legal,
the goal envisaged by the research are: identify the
legal principles that regulate the financial terms of
reference between the two dual legislatures control,
as subject is of great importance in light of the
changes and transformations that have taken place
in Iraq, which epitomized the transition from simple
State to the Federal State, and the transformation of
the PLC system to individual bilateral parliamentary
system .
In order to achieve this goal and to take aspects
of the issue divided the research on the three
sections and a conclusion, we have dedicated the
first to study the organization of the terms of
reference the two chambers to approve the state
budget, and Pena in the second regulate the terms
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of reference chambers in taxes, and we discussed in
the third organization of the terms of reference
chambers in public loans, we have followed in our
study analytical methodology of the study, which
was limited to the comparison of the Iraqi basic Law
for the year 5291, and the Constitution of the
Republic of Iraq for the year 9001, with comparative
models constitutionality of the boss, is the
Constitution of the United States, issued in 5171,
and the Constitution of the Swiss Confederation in
9000 and in force.
The Esteban us as a result of the research that
constitutions in the study tended to involve the
Houses of Parliament in the exercise of financial
disciplines, with a mile each to tip the People's
Councils, except the Constitution of the Republic of
Iraq for the year 9001 which was organized by a
minor for that matter, so we deposited finale search
results that we have reached the proposals, which
focused on some of the amendments to the legal
provisions contained within the search terms and
hope of the Iraqi legislature to take them.
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المقدمة
تعد االختصاصات المالٌة من أهم االختصاصات التً ٌتمتع بها
البرلمان باعتبار أنها تستمد وجودها من قاعدة ال ضرٌبة دون تمثٌل  ,وهذه
القاعدة تدلل على ارتباط البرلمان بالقوانٌن المالٌة ,لذلك تنص الدساتٌر
على حق البرلمان فً مراقبة المؤسسة التنفٌذٌة فً كٌفٌة تحصٌل األموال
وصرفها عن طرٌق إقرار مٌزانٌة الدولة التً ٌجب أن تعرض على
البرلمان وتقر من قبله وبذلك ٌتسنى له مراقبة كٌفٌة حصول الدولة على
مواردها وسبل إنفاقها  ,وتقرٌر الضرابب والرسوم على المفروضة على
المواطنٌن والمسابل األخرى المنظمة لشؤون مالٌة الدولة أو متصلة بها
ومنظمة بواسطة القانون استنادا للدستور.
ومن هنا تتبلور أهمٌة البحث فً موضوع تنظٌم االختصاصات
الدستورٌة المالٌة فً نظام الثنابٌة البرلمانٌة ,إذ انه ٌأخذ بعدا قانونٌا
ودستورٌا ٌتعلق بشكل الدولة فً حال كونها بسٌطة أو مركبة ,وشكل نظام
الحكم فً كونه ملكٌا أم جمهورٌاً ,وطبٌعة النظام السٌاسً برلمانً أو
رباسً أو نظام الجمعٌة ,كما ٌكتسب الموضوع أهمٌة بالؽة فً ضوء
التؽٌرات والتحوالت التً طرأت فً العراق تتمثل باالنتقال من الدولة
البسٌطة إلى الدولة االتحادٌة ,والتحول من نظام المجلس التشرٌعً الفردي
إلى نظام الثنابٌة البرلمانٌة ,مما ٌستوجب إعادة بناء النظام القانونً وسن
التشرٌعات بما ٌتالبم والواقع الدستوري الجدٌد.
إن البحث فً هذا الموضوع ٌ ,ثٌر عدة إشكالٌات ,منها ما ٌتعلق
بالنصوص الدستورٌة والتشرٌعٌة ,حٌث تثار مشكلة قصور النصوص
الدستورٌة فً شأن تبنٌها لنظام الثنابٌة البرلمانٌة وؼموضها على مستوى
النظام االتحادي السابد فً الدولة  ,ومنها ما ٌتعلق بالواقع السٌاسً الذي قد
ٌفرض الواقع قٌوداً عدٌدة على شكل السلطة التشرٌعٌة وتكوٌنها تصل إلى
حد تؽٌٌب احد المجلسٌن أو إلؽاءه  ,مما ٌخلق بونا ً واسعا ً بٌن واقع
النصو ص القانونٌة وبٌن الواقع السٌاسً  ,كما تثار فً العراق إشكالٌة
اناطة احكام تكوٌن مجلس االتحاد وتحدٌد اختصاصاته الى قانون عادي
ٌسنه مجلس النواب  ,مما ٌؤدي الى جعل مجلس النواب فً مركز دستوري
اسمى من مجلس االتحاد.
سنتبع فً بحثنا منهج الدراسة التحلٌلٌة المقارنة  ,وستقتصر هذه
الدراسة على القانون األساسً العراقً لسنة  , 5291ودستور جمهورٌة
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العراق لسنة  9001بوصفهما الدستورٌن الوحٌدٌن فً العراق اللذٌن تبنٌا
نظام الثنابٌة البرلمانٌة  ,أما بقٌة الدساتٌر العراقٌة المؤقتة الصادرة بعد
دستور  5291وقبل دستور جمهورٌة العراق لسنة  9001فقد كانت السلطة
التشرٌعٌة فً ظل هذه الدساتٌر من نوع خاص  ,وقد اعتمدنا فً البحث
المقارنة بنماذج دستورٌة ربٌسة  ,تتمثل بدستور الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
الصادر سنة  , 5171والدستور االتحاد السوٌسري والنافذ عام . 9000
وتأسٌسا ً على ما تقدم سٌجري تقسٌم البحث على ثالثة مباحث ,
نخصص األول لدراسة تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً إقرار الموازنة
العامة للدولة  ,وسنعرض فً الثانً إلى تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً
الضرابب  ,وسنبٌن فً الثالث تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً القروض
العامة .
المبحث األول
تنظيم اختصاصات المجلسين في إقرار الموازنة العامة للدولة
إن من المتفق علٌه بٌن كتاب المالٌة العامة إن الموازنة هً عمل
سٌاسً ٌعبر عن فلسفة الدولة السٌاسٌة واالقتصادٌة  ,وحٌث إن مفهوم
الدولة وفلسفتها قد تطور مع مرور الزمن من دور الدولة التقلٌدٌة
(الحارسة) إلى الدولة المتدخلة ثم إلى الدولة االشتراكٌة  ,فان ذلك التطور
كان البد إن ٌؤثر فً الموازنة فٌجعلها تجاري فً مفهومها وأهدافها فلسفة
()5
الدولة ووظابفها.
وقد عرفت الموازنة تعرٌفات فقهٌة متعددة لكنها وان اختلفت فً
المبنى  ,فإنها تتفق فً المعنى ,إذ أنها تدور حول جوهر واحد  ,إذ عرفت
بأنها "هً خطة سنوٌة اقتصادٌة مالٌة سٌاسٌة  ,متمثلة بمجموعة من
األهداؾ والبرامج المقرر تنفذها من قبل وحدات الدول المختلفة خالل فترة
زمنٌة معٌنة (سنة عادة) معبرا عنها بتقدٌرات تكالٌفها المالٌة مع بٌان
تقدٌرات مصادر تموٌلها"(. )9
كما عرفت بأنها "الخطة المالٌة الشاملة للدولة تنتج عن قٌام الدولة
()3
بوظابفها لسنة محددة وتصدر بقانون ثم ٌتبعها الرقابة على حسن تنفٌذها
.
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والمٌزانٌة العامة طبقا للفكر االقتصادي تعنً "بٌان تقدٌري بما
ٌمكن للحكومة إن تنفقه  ,وما ٌنتظر إن تجنٌه من المال خالل فترة معٌنة
من الزمن تقدر فً الؽالب بسنة"(. )1
أما التعرٌؾ التشرٌعً للموازنة فقد عرفها قانون أصول المحاسبات
العراقً رقم ( )97لسنة  5210المعدل بأنها "الجداول المنظمة تخمٌن
الواردات والمصارفات لسنة مالٌة تعٌن فً قانون المٌزانٌة"(. )1
وفً ضوء ما تقدم فان المٌزانٌة عمل تقوم به لسلطة العامة لتحضٌر
المٌزانٌة وتنفٌذها ومن ثم فهو عمل إداري له محتوى مالً ٌتم اعتماده
بالقانون الذي تصدره السلطة التشرٌعٌة  ,وهذا القانون ال ٌعتبر قانونا
بالمعنى الدقٌق لكلمة قانون  ,ألنه ال ٌتضمن قواعد موضوعٌة عامة مجردة
كباقً القوانٌن فلٌس له من القانون إال االسم(. )1
فهو من حٌث المحتوى تمثل المٌزانٌة عمل تقدٌري ٌتعلق بفترة
مستقبلٌة تنتج عن تقدٌرات كمٌة للنفقات واإلٌرادات العامة  ,وهذا العمل
المحاسبً التقدٌري ٌكتسب صفته القانونٌة من القانون الذي ٌجٌزه وٌجعله
ملزما ً  ,وهذا العمل لٌس قانونا إال من حٌث الشكل فقط على أساس انه ال
ٌتضمن قواعد عامة جدٌدة وإنما هو إجازة من جانب البرلمان للتقدٌرات
الواردة فً الجدول المحاسبً التقدٌري(. )1
وتمر الموازنة بمراحل متعددة تكاد تكون أسالٌبها وإجراءاتها
واحدة فً أؼلبٌة الدول أو هً متقاربة إلى حد كبٌر( , )7وتبدأ هذه المراحل
بتحضٌر وإعداد الموازنة  ,والقاعدة العامة إن السلطة التنفٌذٌة هً
المختصة بتحضٌر المٌزانٌة  ,أي بتحدٌد الخدمات التً ٌتعٌن أداؤها فً
السنة المالٌة المقبلة وتقدٌر النفقات واإلٌرادات العامة  ,من خالل جمع
المعلومات والبٌانات من الوزارات واإلدارات والجهات العامة التً تشملها
موازنة الدولة(. )2
إذ تقوم هذه الوزارات والجهات بإحالة موازناتها إلى وزارة المالٌة
لتقوم األخٌرة بمناقشتها مع المختصٌن فً كل وزارة  ,فإذا ما تم ذلك تتولى
وزارة المالٌة تجمٌع تلك البٌانات وتوحٌدها لعمل مشروع الموازنة الذي
سٌتضمن جدولٌن موحدٌن احدهما لإلٌرادات واآلخر للنفقات العامة(. )50
وبعد االنتهاء من تحضٌر وإعداد مشروع قانون الموازنة ٌرفع إلى
البرلمان لتبدأ بذلك مرحلة اعتماد الموازنة  ,وهً من المراحل المهمة
واألساسٌة  ,إذ ٌتوقؾ علٌها إقرار الموازنة أو تأجٌلها أو رفض بعض
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بنودها أو تؽٌٌرها  ,وتتخلل هذه المرحلة اعتبارات عدٌدة اقتصادٌة
واجتماعٌة وسٌاسٌة وثقافٌة وإنسانٌة( . )55وإذا اعتمد البرلمان المٌزانٌة
ّ
مثل ذلك إجازة للسلطة التنفٌذٌة للقٌام بتنفٌذها(. )59
فإذا كان البر لمان مكون من مجلس واحد فال تثار أٌة مشكلة  ,إذ انه
سٌكون المسبول عن مناقشة مشروع قانون الموازنة واعتمادها  ,ؼٌر إن
المشكلة تثار فً الدول التً تتبنى نظام الثنابٌة البرلمانٌة  ,فهل إن مجلس
النواب هو المعنً فً إقرار الموازنة أم أن المجلس المعنً بإقرارها هو
المجلس األعلى  ,أم انه اختصاص ٌشترك به مجلسً البرلمان ؟
ومن اجل الوقوؾ على الحلول الدستورٌة لهذه المشكلة سنقوم بتقسٌم
البحث على مطلبٌن نخصص األول للبحث فً تنظٌم اختصاصات
المجلسٌن فً الموازنة العامة للدولة فً العراق  ,وسنعالج فً الثانً تنظٌم
اختصاصات المجلسٌن فً الموازنة العامة للدولة فً الدول المقارنة
وكاآلتً :
المطلب األول  :تنظيم اختصاصات المجلسين في الموازنة العامة للدولة
في العراق
ٌتطلب الكشؾ عن كٌفٌة تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً الموازنة
العامة للدولة فً العراق تقسٌم البحث على النحو التالً :
الفرع االول  :موقف القانون األساسي العراقي لسنة 0252
باستقراء نصوص القانون األساسً العراقً لعام ٌ 5291تبٌن أن
مجلسً البرلمان ال ٌمتلكان حق المبادرة باقتراح مشارٌع القوانٌن ذات
الطبٌعة المالٌة  ,إذ أن القانون األساسً أخرج سلطة اقتراح القوانٌن المالٌة
من نطاق اختصاصاتهما( . )53وٌستدل على ذلك بنص المادة ( )11من
القانون األساسً العراقً لعام  5291إذ نصت "لكل عضو من أعضاء
مجلس النواب أن ٌقترح وضع البحة قانونٌة عدا ما ٌتعلق باألمور المالٌة".
إن القانون األساسً العراقً لعام  5291الملؽى لم ٌقرر لمجلس
األمة حق اقتراح اللوابح الخاصة بالشؤون المالٌة وقصر هذا الحق فقط
للسلطة التنفٌذٌة وذلك بداللة المادة ( )500من دستور  5291التً نصت
على أن "ٌجب أن ٌعرض وزٌر المالٌة على مجلس النواب أوالً جمٌع
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اللوابح القانونٌة لتخصٌص األموال أو تزٌد التخصصات المصدقة أو
تنقٌصها أو إلؽابها وكذلك قانون المٌزانٌة.)51("......
وقد تأكد ذلك بمقتضى المادة ( )501منه إذ نصت على أن "ال
ٌجوز عرض البحة قانونٌة  ,أو إبداء اقتراح على أحد المجلسٌن بما ٌوجب
صرؾ شًء من الواردات العمومٌة إال من قبل أحد الوزراء" .
ولعل تبنً القانون األساسً هذا األسلوب قد تم بتأثٌر االنتقادات التً
توجه إلى مٌل المجالس النٌابٌة إلى اإلسراؾ والتبذٌر  ,ولذلك عالجت
الدساتٌر هذه الحالة بحظر اقتراح مشروعات القوانٌن ذات الطبٌعة المالٌة
على السلطة التشرٌعٌة  ,بٌد أن هذا الرأي لم ٌسلم من سهام النقد ألنه ال
ٌنسجم والمبادئ الدٌمقراطٌة  ,فحرمان السلطة التشرٌعٌة وهً الهٌبة التً
تمثل إرادة األمة من أن ٌكون لها رأي فً توجٌه إدارة المسابل المالٌة ,
ألن من ٌملك توجٌه السٌاسة المالٌة ٌ ,ستطٌع توجٌه سٌاسة الدولة
برمتها(. )51
ؼٌر أن القانون األساسً وبالرؼم من حرمان مجلسً البرلمان من
اقتراح القوانٌن المتعلقة بالمسابل المالٌة  ,إال انه ال ٌمنع من أن تقوم
السلطة التشرٌعٌة من مراقبة تصرفات الحكومة مراقبة دقٌقة فً المسابل
المالٌة  ,ومنها سلطة مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة(. )51
إذ نصت المادة ( )27من القانون األساسً العراقً لسنة  5291على
أن "ٌجب أن تصدق مخصصات كل سنة بقانون سنوي ٌعرؾ بقانون
المٌزانٌة  ,وهذا ٌجب أن ٌحتوي على مخمن الواردات والمصارٌؾ لتلك
السنة" .
وقد ألزمت المادة ( )22منه مجلس األمة أن ٌصدق المٌزانٌة فً
اجتماعه السابق البتداء السنة المالٌة التً ٌرجع إلٌها ذلك القانون .
فً حٌن أوجبت المادة ( )500منه "أن ٌعرض وزٌر المالٌة على
مجلس النواب أوالً جمٌع اللوابح القانونٌة لتخصٌص األموال  ,أو تزٌٌد
التخصٌصات المصدقة  ,أو تنقٌصها  ,أو إلؽابها  ,وكذلك قانون المٌزانٌة
. "......,
على أن تجري المفاوضات فً قانون المٌزانٌة  ,وٌصوت علٌها
مادة فمادة على حدة  ,ثم ٌصوت علٌه ثانٌة بصورة إجمالٌة  .أما المٌزانٌة
ذاتها فٌصوت علٌها فصالً فصالً(. )51
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ٌتبٌن مما تقدم إن القانون األساسً العراقً قد قرر أسبقٌة لمجلس
النواب وأولوٌته فً بحث المٌزانٌة أو ؼٌرها من المشروعات وهذه
األولوٌة مقررة بخصوص المٌزانٌة فً معظم الدساتٌر ولها أهمٌتها التً ال
تخفى إذ تصبح لمجلس النواب فعال الكلمة األولى وبذلك ٌقوم بالدور
األساسً فً هذا الخصوص(. )57
ولبن كانت األسبقٌة فً نظر المٌزانٌة تعود لمجلس النواب  ,فان
باستطاعة مجلس األعٌان أن ٌرفض المٌزانٌة ومن ثم عدم الموافقة على
بعض االعتمادات الضرورٌة التً تطلبها الوزارة إذا ما عقد مجلس األمة
بهٌبة مؤتمر باجتماع مجلس األعٌان ومجلس النواب(. )52
ومن كل ما تقدم نستنتج أن سلطة إقرار المٌزانٌة تعود إلى كال
المجلسٌن مع األخذ بنظر االعتبار التفضٌل الدستوري لمجلس النواب
بمنحه أولوٌة النظر فً مشروع الموازنة العامة  ,بٌد أن ذلك ال ٌخل
بمبادئ الثنابٌة البرلمانٌة  ,إذ أن كال المجلسٌن ٌتمتعان بسلطات فعلٌة فً
إقرار الموازنة .
الفرع الثاني  :موقف دستور جمهورية العراق لسنة 5112
تحرص أؼلبٌة الدساتٌر التً تعتنق المذهب الدٌمقراطً  ,أن ٌكون
الحق فً اقتراح القوانٌن ألعضاء البرلمان والسلطة التنفٌذٌة  ,بٌد أنها تمنع
هذا الحق عن أعضاء البرلمان فٌما ٌتعلق بقوانٌن المٌزانٌة(. )90
وتعلٌل ذلك هو أن السلطة التنفٌذٌة تملك من الوسابل الفنٌة
والمعلومات ما ٌؤهلها للقٌام بهذه المهام هذا من ناحٌة  ,وحٌث أن السلطة
التنفٌذٌة هً المسبولة أمام البرلمان كان من الطبٌعً أن تناط إلٌها سلطة
إعداد المٌزانٌة من ناحٌة أخرى(. )95
وعلى هدى ما تقدم سار الدستور العراقً لسنة  9001فٌما ٌتعلق
بسلطة إعداد واقتراح القوانٌن المالٌة  ,إذ ورد إعداد مشروع الموازنة
العامة ضمن االختصاصات المنفردة لمجلس الوزراء( . )99وهذا ما قضت
به المادة ( )70بنصها "ٌمارس مجلس الوزراء الصالحٌات اآلتٌة..... :
رابعـا  -إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامً وخطط
التنمٌة. "........
وال ٌجوز أن تتأخر الحكومة فً إعداد الموازنة وإرسالها للبرلمان ,
فعندما تأخرت الحكومة فً تقدٌم المٌزانٌة عام  9001إلى مجلس النواب
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أدى ذلك إلى تأخٌر إقرار ومصادقة الموازنة العامة قرابة ثالثة أشهر,
وتأخر الحكومة فً تقدٌم الموازنة فً الموعد المحدد لها دون موافقة مجلس
النواب ٌجعلها أمام مسؤولٌة قانونٌة(. )93
ولذلك تذهب اؼلب الدساتٌر إلى تحدٌد المدة الزمنٌة التً ٌجب تقدٌم
مشروع الموازنة العامة للدولة فٌها إلى البرلمان  ,وهً قبل شهرٌن من
بداٌة السنة المالٌة الجدٌدة أو قبل ابتداء السنة المالٌة بشهر على األقل ,
وهو أمر لم ٌتطرق له الدستور العراقً(. )91
إذ نصت المادة ( )19من الدستور فً البند (أوالً) منها أن "ٌقدم
مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامً إلى
مجلس النواب إلقراره".
إن هذا األمر ٌستنهضنا إلى دعوة المشرع الدستوري العراقً إلى
تعدٌل الدستور وتضمٌنه نصا ٌوجب على الحكومة أن تقدم مشروع
الموازنة العامة للدولة قبل شهرٌن على األقل من بداٌة السنة المالٌة الجدٌدة
.
كما أن تدقٌق النظر فً النص المتقدم ٌكشؾ لنا أن المشرع
الدستوري العراقً قد اختص مجلس النواب دون مجلس االتحاد فً مناقشة
قانون الوازنة العامة للدولة وإقرارها ومن ثم فهً تدخل ضمن
االختصاصات التً ٌنفرد بممارستها مجلس النواب .
وتأكٌدا لما تقدم فقد قرر قانون الموازنة العامة لسنة  9053أن "ال
ٌعمل بأي قرار مخالؾ للقانون وال تتحمل الخزٌنة العامة أي أعباء لهذا
القرار ما لم ٌكتسب الشرعٌة القانونٌة وٌصادق علٌه مجلس النواب"(.)91
ولعل ذلك ٌتفق مع ما تذهب إلٌه بعض الدساتٌر التً تعمل على
تمٌٌز المجلس األدنى المنتخب عن المجلس اآلخر فً مجال إقرار المٌزانٌة
باعتباره األكثر تمثٌال لألمة(. )91
كما أن النص المتقدم ٌبٌن أن المٌزانٌة العامة للدولة ,التً تبٌن
إٌراداتها ونفقاتها خالل عام هو عمل مختلط  ,فمجلس الوزراء ٌقوم بإعداد
مشروع المٌزانٌة  ,وٌتولى البرلمان مناقشة المشروع وتعدٌله وإقراره(. )91
وبذلك ٌتحقق مظهر من مظاهر التعاون بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة.
كما منحت المادة السابقة مجلس النواب الحق بإجراء المناقلة بٌن
أبواب وفصول الموازنة العامة ,وتخفٌض مجمل مبالؽها  ,وله عند
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الضرورة أن ٌقترح على ربٌس مجلس الوزراء زٌادة إجمالً مبالػ
النفقات(. )97
وبإمعان النظر بمضمون النص المتقدم أن لمجلس النواب أن ٌقترح
تخفٌض مجمل مبالػ الموازنة  ,ولٌس له اقتراح زٌادتها من دون الرجوع
إلى مجلس الوزراء .
وقد تأكد ذلك بنص المادة ( )30من النظام الداخلً لمجلس النواب
لعام  9001بنصها على أن "ٌمارس المجلس االختصاصات التشرٌعٌة
اآلتٌةً ......
ثالثا  -النظر فً مشارٌع القوانٌن المقترحة من مجلس الرباسة
أو مجلس الوزراء بما فً ذلك مشروعً قانونً الموازنة العامة للدولة
والموازنة التكمٌلٌة  ,والمصادقة على الحساب الختامً  ,وٌختص أٌضا
بأجراء المناقلة بٌن أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفٌض مجمل مبالؽها
 ,وله أٌضا عند الضرورة أن ٌقترح مجلس الوزراء زٌادة إجمالً مبالػ
النفقات وذلك وف ًقا للمادة( )19من الدستور" .
إذ أن النظام الداخلً لمجلس النواب لعام  9001جعل متابعة
الموازنة العامة للدولة والمناقلة بٌن أبوابها من اختصاصات اللجنة
المالٌة(. )92
كما ٌدخل بضمن اختصاصات مجلس النواب الموافقة على
االعتمادات اإلضافٌة  ,إذ أن موافقة مجلس النواب أمر جوهري ٌترتب
على عدم تنفٌذه عدم االعتداد بالتصرفات المالٌة للحكومة( . )30فقد ألزم
النظام الداخلً لمجلس النواب لعام  9001اللجنة المالٌة أن تأخذ رأي
مجلس الوزراء فً كل اقتراح تعدٌل تقترحه اللجنة فً االعتماد التً
تضمنها مشروع الموازنة  ,وٌجب أن تضمن اللجنة تقرٌرها رأي الحكومة
فً هذا الشأن ومبرراته  ,وٌسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعدٌل تتقدم
به أي لجنة من لجان المجلس ,أو أحد األعضاء إذا كانت تترتب علٌه أعباء
مالٌة(. )35
حري بنا أن نشٌر إلى أن لٌس من حق الوزارة والدوابر أن تتجاوز
االعتمادات المخصصة لها فً الموازنة العامة  ,وال تزٌد اعتماداتها(. )39
كما ال ٌجوز صرؾ االعتمادات المخصصة فً الموازنة فً ؼٌر السنة
المالٌة التً خصصت لها االعتمادات المرصدة فً الموازنة والتً ال
تصرؾ كلها أو قسم منها خالل السنة المالٌة(. )33
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بمعنى أن التخصٌصات فً الموازنة تصرؾ فً السنة المالٌة
والمقصود بالسنة المالٌة هً الفترة التً تبدأ فً  5/5من العام وتنتهً فً
 59/35من السنة المنتهٌة (نفس السنة) وضمن هذه الفترة ٌتم الصرؾ
ألوجه اإلنفاق المختلفة والوارد ضمن الموازنة كما وٌتم جباٌة وتحصٌل
اإلٌرادات التً استحق قبضها وتسجٌلها على السنة المختصة(. )31
وتأسٌسا ً على ذلك أعطى قانون الموازنة العامة رقم ( )9لسنة
 9055لمجلس النواب سحب الثقة من الوزٌر وربٌس الجهة ؼٌر المرتبطة
بوزارة فً حالة عدم تنفٌذ ما نسبته  %11من التخصٌصات االستثمارٌة
لوزارة أو دابرة من الموازنة العامة االتحادٌة(. )31
كما إن تأخر السلطة التشرٌعٌة فً إقرار الموازنة نتٌجة للمناقشات
المطولة وتأثٌر االتجاهات السٌاسٌة فً مجلس النواب ٌعرقل العمل
الحكومً( . )31وهو ما حدث بالفعل فً عام  9051إذ أن االتجاهات
السٌاسٌة أخذت مأخذها من قانون الموازنة مما أدى إلى عدم إقراره.
ؼٌر أن قانون اإلدارة المالٌة والدٌن العام العراقً رقم ( )21لسنة
 , )31(9001قرر فً حال "لم تصادق الجهة ذات السلطة التشرٌعٌة
الوطنٌة على المٌزانٌة الفٌدرالٌة حتى  35من شهر كانون األول  ,فلوزٌر
المالٌة أن ٌصادق وعلى أساس المصادقة الشهرٌة  ,على أموال وحدات
اإلنفاق ولؽاٌة نسبة ( )59/5من المخصصات الفعلٌة للسنة المالٌة السابقة
إلى حٌن المصادقة على المٌزانٌة  ,وتلك األموال ٌمكن أن تستخدم فقط
لسداد االلتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات األمن االجتماعً وخدمات
الدٌون"(. )37
جدٌر باإلشارة إلى أن بعض الدساتٌر قد وضعت حال لهذه
المسألة( , )32وذلك بإلزام البرلمان بالتصدٌق على مشروع قانون المٌزانٌة
المقدم له من الحكومة خالل مدة معٌنة من تارٌخ تقدٌمه(ٌ , )10تعٌن خاللها
إن ٌفصل البرلمان  ,وإال فان أحكام مشروع قانون المٌزانٌة ٌمكن أن
تسري بأمر تصدره السلطة التنفٌذٌة( . )15ومن ثم ٌخسر البرلمان
اختصاصه فً هذا الخصوص لتلك السنة  ,فإذا ما مرت المدة المحددة فً
النص للموافقة على مشروع المٌزانٌة  ,فال ٌمكن للبرلمان بعد ذلك أن ٌبدي
رأٌه فٌه أو ٌعدل فٌه(. )19
ومن هذا المنطلق أدعو المشرع الدستوري العراقً مدعو إلى وضع
مدد دستورٌة إلقرار قانون الموازنة بحٌث ال ٌجوز للبرلمان أن ٌتجاوزها
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 ,وإال فان هذا االختصاص ٌكون للسلطة التنفٌذٌة  ,واقترح أن ٌشترك
ربٌس الجمهورٌة مع ربٌس مجلس الوزراء فً إصدار أمر تنفٌذ قرار
الموازنة .
أما عن االختصاصات المالٌة لمجلس االتحاد فً مٌدان الموازنة
العامة فتتحدد فً نطاق عرض موازنته السنوٌة على مجلس النواب لؽرض
الموافقة علٌها( . )13إذ نصت المادة ( )21من مشروع تعدٌل الدستور الذي
أعدته لجنة مراجعة الدستور على أن "ٌعرض مجلس االتحاد موازنته
السنوٌة على مجلس النواب لؽرض الموافقة علٌها" .
جدٌر باإلشارة أن مشروع قانون مجلس االتحاد لسنة  9051قد
بنفس السٌاق المتقدم  ,إذ قصر اختصاص مجلس االتحاد فً مجال الموازنة
العامة باقتراح مشروع موازنته السنوٌة  ,بحسب ما صرحت علٌه ()57
منه بنصها "ٌقترح مجلس االتحاد موازنته السنوٌة وٌعرضها على مجلس
النواب للموافقة علٌها وإدراجها ضمن الموازنة العامة االتحادٌة" .
ومن كل ما تقدم نخلص إلى أن الدستور العراقً كان قاصرا فً
تنظٌمه الختصاص المجلسٌن فً مجال إقرار الموازنة  ,إذ انه لم ٌنظم ذلك
فً نصوص الدستور  ,كما أن التعدٌل الدستوري المقترح هو اآلخر لم
ٌعالج هذا القصور  ,وبذلك ٌكون المشرع الدستوري قد سجل تراجعا
تشرٌعٌا واضحا بالمقارنة مع القانون األساسً العراقً  ,وفً الوقت ذاته
ٌكون قد تمرد على المبادئ الحاكمة لنظام الثنابٌة البرلمانٌة  ,وندعوه بهذه
المناسبة إلى تعدٌل الدستور وتضمٌنه نص ٌتماشى واألسس التً تقوم
علٌها الثنابٌة البرلمانٌة .
المطلب الثاني  :تنظيم اختصاصات المجلسين في الموازنة العامة للدولة
في الدول المقارنة
أن البحث فً موضوع تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً الموازنة
العامة للدولة فً الدول المقارنة ٌتطلب تقسٌمه على فرعٌن وكاآلتً :
الفرع األول  :موقف الدستور األمريكي لسنة 0171
بإلقاء النظر على نصوص الدستور األمرٌكً لسنة  5171نجد انه
منح مجلس النواب من دون مجلس الشٌوخ سلطة إعداد المشارٌع المالٌة
وإقرارها  ,قبل أن ٌنصرؾ مجلس الشٌوخ لمناقشتها(. )11
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إذ نصت المادة (/5ؾ )5/1منن الدستور األمرٌكً على أن "جمٌع
القوانٌن الخاصة بتحصٌل دخل تطرح فً مجلس النواب  ,ولكن لمجلس
الشٌوخ أن ٌقترح أو ٌوافق على تعدٌالت  ,كما فً مشارٌع القوانٌن
األخرى" .
وٌستفاد من ذلك أن سلطة اقتراح مشروعات القوانٌن المتعلقة بجمع
()11
إٌرادات الدولة أو زٌادتها هً من اختصاص أعضاء مجلس النواب فقط
 .وألعضاء مجلس الشٌوخ سلطة اقتراح إدخال تعدٌالت علٌها .
أما بخصوص الموازنة العامة فان السلطة التشرٌعٌة فً الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة تمارس دورا هاما فً الرقابة على الموازنة العامة للدولة
 ,حٌث أنها قبل عام  5291وتأثراً بالنظام الرباسً والفصل بٌن السلطات
كانت الموازنة من عمل وإعداد البرلمان  ,وبعد ذلك أصبح إعداد الموازنة
تابع لرباسة الجمهورٌة ٌ ,قوم بتقدٌمها إلى البرلمان الذي ٌتولى
الدراسة(.)11
أما بالنسبة لحق الربٌس فً اقتراح القوانٌن ذات المسابل المالٌة فلقد
مر بتطورات عدٌدة ابتدا ًء من سنة  5172عندما صدر قانون  9سبتمر سنة
 5172والذي بموجبه أنشأت وزارة المالٌة حتى صدور قانون المٌزانٌة
والمحاسبة الذي بموجبه منح الربٌس حقا ً تشرٌعٌا ً فً اقتراح القوانٌن المالٌة
()11
وإعداد المٌزانٌة وعرضها كما منحه القانون حق إنشاء مكتب للمٌزانٌة
 .لمعاونته فً هذا الصدد فضالً عن ما ٌقدمه الربٌس من تقرٌر اقتصادي
بعد إلقاء رسالته فً بداٌة افتتاح دورة االنعقاد أي أن الربٌس هو صاحب
االقتراح المالً وبذلك ٌكون للكونكرس سلطة تعدٌل مقترحات الربٌس
فقط ,لذلك ٌجمع الفقه على أن ربٌس الجمهورٌة األمرٌكٌة ٌلعب الدور
األساسً فً اقتراح القوانٌن المالٌة ابتدا ًء من قانون سنة . )17(5295
وتبدأ مراحل إعداد المٌزانٌة بان ٌقوم مدٌر مكتب المٌزانٌة
بتحضٌر مشروع تحت إشراؾ الربٌس المٌزانٌة مع تقدٌرات مالٌة مناسبة
ضرورٌة لمختلؾ أقسام الحكومة وتقرٌر عن مدخوالت محتملة  ,وتقدم
المٌزانٌة إلى الكونكرس على مسؤولٌة الربٌس وتعتمد من قبل لجنتٌن من
مجلس النواب  ,لجنة الطرق والوسابل  ,ولجنة الصرؾ المالٌة  ,وتقدم
هاتان اللجنتان تقرٌرا إلى المجلس وٌناقشها المجلس فٌما بعد وٌصدق
الالبحة المالٌة والبحة الصرؾ  ,ثم ترسل اللوابح إلى مجلس الشٌوخ  ,مع
أي تعدٌالت متفق علٌها من قبل المجلس  ,لترسل إلى الربٌس(. )12
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بٌد أن ما ٌؤخذ على طرٌقة إقرار الموازنة فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة هو نقص فً مسؤولٌة موحدة فً مسابل المال  ,والسبب فً ذلك
ٌعد إلى أن أعضاء الحكومة ومدٌر مكتب المٌزانٌة  ,ال ٌسمح لهم بحضور
مناقشات المجلس وتقدٌم تبرٌر وشرح مقترحاتهم ,فضال عن أن لجان
الكونكرس واألعضاء فً المجلسٌن ٌملكون الحرٌة لٌس فقط فً تقلٌص
مواد الصرؾ والدخل  ,وإنما فً اقتراح زٌادات أو حتى إضافة مواد
جدٌدة(. )10
جدٌر باإلشارة أن الموازنة بعد مناقشتها واعتمادها من قبل
الكونكرس ال تصدر فً صورة قانون إذ أن الربٌس هو الذي ٌحولها إلى
قانون بتوقٌعه  ,فإذا رفض التوقٌع وقدم اعتراضه ٌمكن أن ٌعرض
مشروعا جدٌدا وبذلك ٌكون قد شارك السلطة التشرٌعٌة فً اعتماد
الموازنة( . )15وذلك خالؾ ما هو متبع فً العراق.
وٌمارس الكونكرس سلطة الرقابة الالحقة على تنفٌذ المٌزانٌة  ,إذ
تقوم مصلحة المحاسبة العامة بالرقابة على تنفٌذ الموازنة  ,وترفع تقرٌرها
للكونكرس بعد ستة أشهر من انتهاء تنفٌذ الموازنة وتعد هذه المصلحة
ممثلة للبرلمان  ,ومكتب الموازنة ممثل للحكومة  ,واألمناء للصنادٌق
المالٌة  ,وتتم الرقابة على األعمال المالٌة والسٌاسة المالٌة بصورة عامة ,
وٌعرض الربٌس فً فترات معٌنة على الكونكرس النتابج التً تم التوصل
إلٌها فً المجاالت االقتصادٌة والمالٌة االجتماعٌة(. )19
خالصة القول أن سلطة مجلسً الكونكرس تنحصر فً مناقشة وإقرار
الموازنة العامة للدولة  ,وهذا االختصاص ٌمارس على سبٌل االشتراك بٌن
المجلسٌن فال ٌختص به احدهما من دون اآلخر  ,إذ ٌتمتع كل من مجلس
النواب ومجلس الشٌوخ بسلطة مناقشة الموازنة واقتراح إدخال تعدٌالت
علٌها سواء تضمنت إنقاص النفقات أو زٌادتها  ,ولٌس للمجلسٌن سلطة
المبادهة باقتراح القوانٌن المالٌة فً الوقت الحاضر  ,بعدما كان مجلس
النواب ٌملك تلك السلطة قبل عام .5291
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الفرع الثاني  :موقف الدستور السويسري لعام  0222والنافذ عام
5111
لقد سار الدستور السوٌسري لعام  5222والنافذ عام  9000على
نفس النهج الذي اعتنقته الدساتٌر السابقة  ,فقد أوكل الدستور سلطة إعداد
الموازنة اقتراحها إلى السلطة التنفٌذٌة والتً تتمثل بمجلس االتحاد  ,إذ
قررت المادة ( )5/573من الدستور السوٌسري بان "ٌقوم المجلس
االتحادي بإعداد الخطة المالٌة  ,وٌقترح مشروع الخطة  ,وٌعد مٌزانٌة
الدولة" .
وٌتبٌن من النص المتقدم أن المجلس االتحادي هو الذي ٌقوم بإعداد
الخطة المالٌة  ,كما ٌعد مٌزانٌة الدولة  ,كما ٌقوم بإعداد التقرٌر المالً
الذي ٌقدم إلى الجمعٌة(. )13
وقد أكد الدستور االتحادي السوٌسري على أن "ٌحرص المجلس
االتحادي على أن تكون اإلدارة المالٌة سلٌمة"(. )11
وباعتقادي أن هذا النص من قبٌل الحشو والتزٌد الذي ال طابل منه ,
فهو نص توكٌدي لبدٌهٌة مسلم بها وهً ضرورة حرص هٌبات الدولة على
إدارة مهامها بصورة سلٌمة .
أما بالنسبة لسلطة مناقشة المٌزانٌة واعتمادها فقد أناطها الدستور
السوٌسري بالجمعٌة االتحادٌة  ,بمعنى أن المٌزانٌة العامة تقر من قبل
السلطة التشرٌعٌة(. )11
إذ قررت المادة ( )511من الدستور السوٌسري بان "تقرر الجمعٌة
االتحادٌة بشأن مصروفات االتحاد وتحدٌد مٌزانٌته وتعتمد حساباته " .
وعلٌه فان الجمعٌة االتحادٌة بمجلسٌها هً التً تقرر مسألة
مصروفات االتحاد وتحدد مٌزانٌته وتعتمد حساباته(. )11
صفوة أن اختصاصات كل من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات ,
فً مجال إقرار الموازنة العامة متساوٌة بحٌث ال ٌوجد ترجٌح لكفة أي
مجلس على المجلس اآلخر  ,فال ٌختص كل من المجلسٌن فً إعداد
مشروع الموازنة أو اقتراحها  ,إذ أن هذه السلطة مقررة بصورة حصرٌة
للسلطة التنفٌذٌة ممثلة بمجلس االتحاد .
بٌد أن كل من المجلسٌن ٌتمتع باختصاصات فعلٌة فً نطاق مناقشة
مشروع الموازنة والموافقة علٌها ,بمعنى أن هذا االختصاص هو من
االختصاصات المشتركة التً ٌمارسها المجلسان كل على انفراد .
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المبحث الثاني
تنظيم اختصاصات المجلسين في فرض الضرائب
تعددت التعرٌفات التً وضعها الفقه للضرٌبة بتعدد الزواٌا التً
ٌنظر منها كل فقٌه  ,بٌد أن هذه التعرٌفات وبالرؼم من تعددها تبقى
الخصابص العامة المشتقة منها واحدة  ,إذ تعرّ ؾ الضرٌبة بأنها "فرٌضة
مالٌة نقدٌة تستأدٌها الدولة جبرا من األفراد  ,بدون مقابل بهدؾ تموٌل
()11
نفقاتها العامة  ,وتحقٌق األهداؾ النابعة من مضمون فلسفتها السٌاسٌة"
.
وٌتجه الفكر الحدٌث فً تحدٌد األساس القانونً لفرض الضرابب
وجباٌتها إلى أن حق الدولة فً ذلك ٌنبع من فكرة التضامن االجتماعً التً
تقضً بضرورة تضافر األفراد جمٌعا فً تحمل األعباء العامة بحٌث ٌتاح
للدولة على أساس أنها ضرورة اجتماعٌة  ,تتمثل بحماٌة المجتمع وتوفٌر
الخدمات العامة لجمٌع المواطنٌن بصرؾ النظر عن مدى مساهمة كل منهم
باألعباء العامة(. )17
وٌعد القانون الحجر األساس الذي ٌشٌد على أساسه النظام الضرٌبً
()12
ألي تنظٌم دستوري  ,استنادا لمبدأ سٌادة القانون فً الشؤون الضرٌبٌة
.
فالقانون الضرٌبً ٌستمد لٌس من حق الدولة على أموال األفراد ,
ولٌس من سلطة المشرع فً فرض المبالػ الضرٌبٌة على األفراد  ,وإنما
أٌضا لحماٌة صالح األفراد وأموالهم عند قٌام الدولة باستقطاع جزء من
أموالهم مقابل ما تقدمه لهم من منافع اجتماعٌة ومالٌة وسٌاسٌة(. )10
إن المقصود بقوانٌن الضرابب هً تلك القوانٌن التً تحدد األعباء
المفروضة على جمٌع المواطنٌن والعاملٌن فً الدولة  ,وتضع األسس التً
ٌتم بمقتضاها فرض هذه الضرابب وتحول دون التهرب الضرٌبً لحماٌة
المجتمع من اآلثار الضارة مالٌا ً واجتماعٌا ً واقتصادٌا ً(. )15
وبعبارة أخرى فان القانون الضرٌبً ٌعنً "مجموعة القواعد التً
تنظم عالقة الدولة بالفرد فً مٌدان الضرابب"(. )19
إن التشرٌعات الضرٌبٌة ٌراد منها تحقٌق عدة أهداؾ  ,منها مالٌة
تتمثل بتحقٌق نوع من اإلٌرادات للدولة اإلٌرادات  ,وهو ما تعده النظرٌة
التقلٌدٌة فً المالٌة العامة الهدؾ الربٌس المنشود من فرض الضرابب
للدولة  ,وقد ٌكون الهدؾ من الضرٌبة سٌاسٌا ً  ,كأن تستخدم الضرٌبة كأداة
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بٌد القوى السٌاسٌة المسٌطرة فً مواجهة المحكومٌن  ,وقد ٌكون الهدؾ
اقتصادٌا ً كتشجٌع الملكٌات الصؽٌرة بإعفابها من الضرابب  ,وقد ٌكون
الهدؾ اجتماعٌا ً  ,كفرض ضرابب عالٌة على السلع التً ٌنتج عنها أضرار
اجتماعٌة(. )13
إن ؼرض االختصاص المالً للسلطة التشرٌعٌة  ,هو بسط رقابتها
على الجانب المالً فً الدولة بؽٌة المحافظة على أموال الشعب وعدم
إهدارها  ,وتوجٌهها بالوجهة التً تهم مصالح الشعب عن طرٌق تحقٌق
المساواة أمام التكالٌؾ العامة  ,وتحقٌق العدالة( . )11وٌقتضً لتحقٌق هذه
العدالة أن ال تنظم أحكام الضرابب  ,وال تجبى حصٌلتها  ,وال ٌعفى منها
إال بمقتضى قانون تسنه السلطة التشرٌعٌة المختصة ممثلة الشعب(. )11
فاالختصاص المالً هو أقدم االختصاصات التً اعترؾ بها
للمجالس النٌابٌة وذلك بان البرلمانات قد ناقشت الضرابب وصوتت على
مٌزانٌتها قبل تصوٌتها على القوانٌن العادٌة  ,ومرجع ذلك أن أموال الدولة
هً فً حقٌقتها أموال الشعب الذي ٌمثله أعضاء المجالس النٌابٌة(. )11
فقد ولد القانون الضرٌبً بشكل متالزم والنظام النٌابً  ,لٌؤثر
احدهما باآلخر  ,فان فرض الضرٌبة وجباٌتها ؼالبا ً ما ٌنص علٌها الدستور
 ,حٌث ال تفرض الضرٌبة أو تلؽى إال بقانون وعن طرٌق البرلمان  ,وهذا
ٌعنً انه ال ٌحق فرض الضرٌبة بدون موافقة ورضا ممثلً المكلفٌن وهم
رجال البرلمان(. )11
فلم ٌبدأ إقتراح قوانٌن الضرابب بالمعنى الدقٌق فً الظهور إال
عندما استكمل البرلمان هٌمنته على اإلجراءات التشرٌعٌة لسن القوانٌن ,فً
عهد الملك (هنري السادس  )5115-5199عندما أصبح للبرلمان حق
صٌاؼة مقترحاته فً شكل مشروع قانون ٌعرض على الملك للموافقة أو
الرفض  ,فإذا وافق علٌه تحول إلى قانون مكتمل(. )17
إذ استطاع البرلمان تقرٌر حقه فً التشرٌـع  ,عن طرٌق سلطته فً
الموافقة على الضرابب ,فقد كان مجلس العموم  -بحكم صفته التمثٌلٌة عن
الشعب – ٌساوم الملك فً سبٌل إصدار قانون معٌن مقابل موافقته على
الضرابب التً ٌحتاجها هذا من جانب  ,وإما عن طرٌق تقدٌم البرلمان
عرابض للملك تتضمن االلتماس بإصدار تشرٌعات معٌنة بحٌث أن
البرلمان ما كان لٌوافق على الضرابب إال إذا وقع الملك بالموافقة على
العرابض المقدمة إلٌه من جانب آخر(. )12
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وبمرور الوقت تطور النظام الضرٌبً إلى أن أصبح ٌمثل مجموعة
التشرٌعات والسٌاسات واألجهزة التً تخطط وتدبر وتنفذ عملٌة تعببة أو
جباٌة االستقطاعات المالٌة التً ٌؤدٌها األشخاص الطبٌعٌون والمعنوٌون
فً الدولة  ,وبالتالً إنشاء الضرابب العامة  ,أو تعدٌلها  ,أو إلؽاؤها ال ٌتم
إال بقانون تصدره السلطة التشرٌعٌة وال ٌعفى احد من أدابها إال بصدور
قانون  ,وهذا ٌعنً أن فرض الضرابب ٌكون تحت الرقابة المسبقة للهٌبة
التشرٌعٌة(. )10
وتدخل السلطة التشرٌعٌة فً هذا الشأن البد أن ٌتم عن طرٌق
وضع تشرٌع محكم ٌتمٌز بالوضوح وبالبساطة ٌ ,تضمن إجراءات محكمة
للتطبٌق سواء ما ٌتعلق بحصر المجتمع الضرٌبً أو حصر الممولٌن
الخاضعٌن للضرٌبة ,أو ربط الضرٌبة وتحصٌلها(. )15
وألجل اإلحاطة بتنظٌم اختصاص مجلسً البرلمان فً نظام الثنابٌة
البرلمانٌة فً نطاق التشرٌعات الضراببٌة  ,سنقوم بتقسٌم البحث على
مطلبٌن  ,نخصص األول لتنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً الضرابب فً
العراق  ,أما الثانً فندرس فٌه تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً الضرابب
فً الدول المقارنة وكاآلتً :
المطلب األول  :تنظيم اختصاصات المجلسين في فرض الضرائب في
العراق
إن البحث فً موضوع تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً الضرابب
فً العراق ٌتطلب منا تسلٌط الضوء على موقؾ القانون األساسً العراقً
لسنة  , 5291ومن ثم نستجلً موقؾ دستور جمهورٌة العراق لسنة
 9001وذلك بدراسة الموضوع فً فقرتٌن وكاآلتً :
الفرع األول  :موقف القانون األساسي العراقي لسنة 0252
مر بنا أن سلطة اقتراح القوانٌن محصورة بمجلس النواب فقط من
دون مجلس األعٌان( ,)19إال أن هذه السلطة ال ٌتسع نطاقها إلى لٌشمل
التشرٌعات المالٌة إذ منع مجلس النواب من االقتراب من األمور المالٌة
( ,)13مما اضعؾ دوره كثٌرا فال ٌجوز أن تعرض البحة القانونٌة أو إبداء
اقتراح إلى احد المجلسٌن بما ٌوجب صرؾ شًء من الواردات العمومٌة
إال من قبل احد الوزراء(. )11
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ولبن حرم الدستور بموجب المادة ( )11حق اقتراح القوانٌن المالٌة
من قبل السلطة التشرٌعٌة ,إال أن هذا التحرٌم ال ٌمنع من أن تقوم السلطة
التشرٌعٌة متمثله بمجلس النواب ,من مراقبة تصرفات الوزارة فً الجوانب
المالٌة مراقبة دقٌقة ,وعلٌه ال ٌمكن للوزارة أن تنفرد بتقدٌر المسابل المالٌة
عامة ألن تنظٌمها خاضع لموافقة البرلمان وٌمتلك مجلس األمة حق تقرٌر
()11
الضرابب.
إذ نصت المادة ( )500من القانون األساسً العراقً لسنة
5291على أن "ٌجب أن ٌعرض وزٌر المالٌة على مجلس النواب  ,أوالً
جمٌع اللوابح القانونٌة لتخصٌص األموال  ,أو تزٌٌد التخصٌصات
المصدقة ,أو تنقٌصها  ,أو إلؽابها  ,وكذلك قانون المٌزانٌة  ,وجمٌع اللوابح
الخاصة بالقروض التً تعقدها الحكومة" .
وقد قرر القانون األساسً فً المادة ( )25منه بأن " ال ٌجوز وضع
ضرابب أو رسوم إال بقانون ؼٌر أن ذلك ال ٌشمل األجور التً تأخذها
دوابر الحكومة مقابل ما تقوم به من الخدمات العامة  ,أو مقابل االنتفاع من
أموال الدولة  ,وال ٌجوز وضع الضرابب والرسوم بمرسوم" .
ٌكشؾ لنا النص المتقدم أن فرض الضرابب ال ٌجوز إال بقانون
صادر عن السلطة التشرٌعٌة  ,بوصفها الممثلة إلرادة الشعب  ,وال ٌجوز
أن تفرضه السلطة التنفٌذٌة بواسطة إصدار المراسٌم .
إذ أن فرض الضرٌبة وجباٌتها ٌعد من واجبات السلطة العامة ,
بمعنى انه اختصاص أصٌل للدولة ال ٌجوز أن ٌكون محال لالتفاق بٌن
الدولة واألفراد  ,وهذا ٌعنً أن عنصر اإلجبار الذي تتمٌز به الضرٌبة هو
إجبار قانونً وؼٌر معنوي  ,ولكً ٌكتسب عنصر اإلجبار مشروعٌته
القانونٌة  ,تحرص الدساتٌر على النص بأن فرض الضرٌبة وإلؽاؤها ال ٌتم
إال بقانون  ,وال ٌجوز بناء على قانون ٌحدد األحكام المتعلقة بها وتلتزم
الدولة بمراعاة أحكامه وهذا العنصر هو الذي ٌجعل من الضرٌبة فرٌضة
مختلفة عن موارد الدولة األخرى مثل القروض اإلعانات(. )11
أما المادة ( )29من القانون األساسً فقد قضت بوجوب " أن تجبى
الضرابب من المكلفٌن بدون تمٌٌز  ,وال ٌجوز أن ٌعفى عنها أحد منهم إال
بقانون " .
ٌتبٌن من النص أن المشرع الدستوري ٌشدد على مبدأ العدالة
الضرٌبٌة  ,إذ أن هدؾ النظام الضرٌبً فً أٌة دولة هو تحقٌق العدالة إلى
510

تنظيم االختصاصات المالية في نظام الثنائية البرلمانية
(دراسة مقارنة)

أ.م.د .ميثم حنظل شريف
غانم عبد هش الشباني

جانب اعتبارات أخرى  ,وقد ساد تصور خاطا لدى البعض أن العدالة
تعنً وجوب تطبٌق الضرٌبة النسبٌة  ,وسندهم فً ذلك هو تحقٌق المساواة
فً المعاملة الضرٌبٌة للمكلفٌن ومنع التحكم فً فرض الضرابب على
المكلفٌن من خالل تؽٌٌر السعر المطبق من فبة إلى أخرى  ,ولذلك توجه
المتخصصون فً المالٌة العامة إلى تبنً فكرة الضرابب التصاعدٌة(. )11
وبالرؼم من أن دور السلطة التشرٌعٌة ٌزداد أهمٌة خاصة فً
مجال قوانٌن الضرابب بوصفها مصدرا مهما من إٌرادات الدولة( , )17إال
أن دورها ٌنحصر فً مناقشة قوانٌن الضرابب والموافقة علٌها أو رفضها ,
ولٌس لها سلطة اقتراح هذا النوع من القوانٌن  ,وان النصوص المتقدمة
تكشؾ لنا بأن اختصاص مناقشة قوانٌن الضرابب والموافقة علٌها أو
رفضها هو من االختصاصات المشتركة لمجلسً البرلمان (مجلس النواب
ومجلس األعٌان) ٌمارسانه بصورة فعلٌة كل على انفراد  ,وهو ما ٌتفق
ومبادئ نظام الثنابٌة البرلمانٌة.
الفرع الثاني  :موقف دستور جمهورية العراق لسنة 5112
باستقراء نصوص دستور جمهورٌة العراق لسنة  9001بأنه نظم
مسألة مراقبة السلطة التشرٌعٌة فً المجاالت المالٌة وذلك حسبما تقرره
المادة ( / 97أوالً) إذ نص على أن " ال تفرض الضرابب والرسوم  ,وال
تعدل  ,وال تجبى  ,وال ٌعفى منها  ,إال بقانون" .
ومن خالل التمعن فً النص السابق نجد بان المشرع الدستوري قد
قرر مبدءاً عاما ً مفاده عدم جواز فرض الضرابب وجباٌتها واإلعفاء منها
إال ّ بموجب قانون  ,بمعنى أن فرض الضرابب وجباٌتها واإلعفاء منها ال
ٌمكن أن تتم إال بتدخل السلطة التشرٌعٌة وفرض الرقابة المسبقة علٌها(. )12
ومن ثم فان هذا المبدأ ٌضع أساسا ً مقبوالً إلجراءات السلطة التنفٌذٌة فً
تنفٌذها لبرامجها وخططها االقتصادٌة المتعلقة بالشؤون المالٌة .
وتطبٌقا لذلك نصت المادة ( )32من النظام الداخلً لمجلس النواب
العراقً لسنة  9001فً معرض تنظٌمها الختصاصات اللجنة المالٌة فً
مجلس النواب على أن "تختص هذه اللجنة بما ٌأتً ......:ثانًٌا  :اقتراح
التشرٌعات المتعلقة بالكمارك والضرابب والرسوم . "....
وٌرى الباحث أن هذه الرقابة ال تتم على أكمل وجه بالرؼم من أهمٌة
تدخل ال سلطة التشرٌعٌة وفرض رقابتها فً هذا المجال  , ,إذ أن
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المقترحات المقدمة من أعضاء السلطة التشرٌعٌة والتً تقضً بفرض
الضرابب هً قلٌلة فً الؽالب  ,فً حٌن ٌتزاٌد عدد االقتراحات المطالبة
باإلعفاء من الضرابب أو تخفٌفها ,وربما ٌرجع ذلك إلى رؼبة أعضاء
البرلمان فً إرضاء الجماهٌر ,وأٌضا ٌتدخل أصحاب المصالح لمحاولة
تخفٌض الضرابب أو إلؽاؤها وٌكون الهدؾ من هذا إرضاء أبناء دوابرهم
االنتخابٌة  ,أو ألمور تخص مصالحهم الشخصٌة.
ولذلك عالج النظام الداخلً لمجلس النواب لسنة  9001هذه المسألة
بأن أوجب على اللجنة المالٌة أن تأخذ رأي مجلس الوزراء فً كل اقتراح
بتعدٌل تقترحه اللجنة  ,وٌسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعدٌل تتقدم به
أٌة لجنة من لجان المجلس  ,أو أحد األعضاء إذا كانت تترتب علٌه أعباء
مالٌة ,وٌجب أن تضمن اللجنة تقرٌرها رأي الحكومة فً هذا الشأن
ومبرراته(. )70
كما قرر دستور جمهورٌة العراق لسنة  9001أن ٌعفى أصحاب
الدخول المنخفضة من الضرابب ,بما ٌكفل عدم المساس بالحد األدنى
الالزم للمعٌشة ,وٌنظم ذلك بقانون(. )75
ٌظهر من النص المتقدم أن الدستور العراقً قد راعى الجوانب
اإلنسانٌة  ,إذ اخذ بمبدأ شخصٌة الضرٌبة ,إذ أن تحقٌق العدالة والمساواة
فً فرض الضرابب ؼٌر كافٌة لوحدها لتحقٌق العدالة الضرٌبٌة ,بمعنى أن
قوانٌن الضرابب ٌجب أن تراعً الظروؾ الشخصٌة للمكلؾ ومركزه
المالً  ,بعبارة أخرى أن ٌأخذ قانون الضرٌبة بالظروؾ المحٌطة بالمكلؾ
 ,وٌقٌم لها اعتباراً(. )79
وفً ضوء ذلك ٌجب ٌستبعد من المادة الخاضعة للضرٌبة جزء من
مساو لما هو الزم إلشباع الحاجات الضرورٌة  ,أي حد الكفاؾ الذي
الدخل
ٍ
ٌتحدد اجتماعٌا ً  ,ومثال ذلك تخفٌؾ عبء الضرٌبة عن ذوي األعباء
العابلٌة الكبٌرة(. )73
خالصة القول إن االختصاص بفرض الضرابب ٌنعقد لمجلس النواب
من دون مجلس االتحاد  ,إذ أن الدستور صمت عن تنظٌم اختصاصات
األخٌر محٌالً ذلك إلى قانون ٌصدر من مجلس النواب ؼٌر أن هذا القانون
ظل حبٌس النصوص الدستورٌة وهذا ما ٌجعل الدستور العراقً ٌخرج عن
األسس العامة للنظم التً تتبنى الثنابٌة البرلمانٌة .
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ج دٌر باإلشارة أن سلطة مجلس النواب بفرض الضرابب تتقلص
لصالح السلطة التنفٌذٌة  ,إذ ال ٌجوز اقتراح أي قانون ٌتعلق بالضرابب ما
لم ٌعرض على السلطة التنفٌذٌة ممثلة بمجلس الوزراء  ,فً حٌن تتسع هذه
السلطة فً مجال مناقشة وإقرار قوانٌن الضرابب فً اختصاص حصري
لمجلس النواب ٌمارسه على سبٌل االنفراد .
جدٌر باإلشارة أن مشروع تعدٌل الدستور الذي أعدته لجنة مراجعة
الدستور لم ٌعالج قصور الدستور فً هذا المجال  ,إذ أن االختصاصات
المالٌة لمجلس االتحاد على وفق مشروع التعدٌل تنحصر فً مٌدان
الموازنة العامة فتتحدد فً نطاق عرض موازنته السنوٌة على مجلس
النواب لؽرض الموافقة علٌها( .)71إذ نصت المادة ( )21من مشروع تعدٌل
الدستور على أن "ٌعرض مجلس االتحاد موازنته السنوٌة على مجلس
النواب لؽرض الموافقة علٌه" .
أما عن موقؾ قانون مجلس االتحاد فقد خال من اي ٌنص ٌخص الضرابب
 ,إذ ان المشروع قد حصر اختصاص مجلس النواب بتلك القوانٌن التً
تهدؾ لتعزٌز وتمكٌن االقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة بإقلٌم التمتع
()71
بحقوقها وحقوق مواطنٌها الدستورٌة والقانونٌة.
المطلب الثاني  :تنظيم اختصاصات المجلسين في فرض الضرائب في
الدول المقارنة
سنتولى البحث فً موضوع تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً
الضرابب فً الدول المقارنة  ,وذلك بتقسٌمه على فرعٌن وكاآلتً :
الفرع األول  :موقف الدستور األمريكي لسنة 0171
ٌجد أعضاء الكونجرس سندهم الدستوري بسلطة اقتراح القوانٌن
الضراببٌة بنص المادة ( /5ؾ )3من الدستور األمرٌكً التً تنص بأن "
جمٌع مشروعات القوانٌن الخاصة بجمع أو زٌادة إٌرادات الدولة ٌنبؽً أن
تصدر من مجلس النواب  ,ولكن لمجلس الشٌوخ أن ٌقترح إدخال تعدٌالت
على هذه المشروعات مثل سابر مشروعات القوانٌن األخرى" .
وٌتبٌن من تحلٌل النص أن سلطة اقتراح مشروعات القوانٌن
المتعلقة بجمع إٌرادات الدولة أو زٌادتها فان اقتراحها ٌكون من اختصاص
أعضاء مجلس النواب من دون مجلس الشٌوخ( . )71فلٌس لألخٌر إال أن
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ٌقترح إدخال تعدٌالت على هذه المشروعات شأنها فً ذلك شأن مشروعات
القوانٌن األخرى .
ولبن كان لمجلس النواب اختصاصات متساوٌة مع مجلس الشٌوخ
فً نطاق التشرٌعات العادٌة  ,فان له وحده دون ؼٌره أن ٌقترح استحداث
لوابح ضرٌبٌة(. )71
وذلك عمال بمبدأ الفصل بٌن السلطات الذي ٌمٌز النظام السٌاسً
األمرٌكً  ,فان صالحٌة التشرٌع هً المهمة األساسٌة للكونكرس
وٌمارسها المجلسان بالتساوي إال فً المجال الضرٌبً حٌث تنحصر
المبادرة التشرٌعٌة بمجلس النواب(. )77
وٌذهب البعض إلى أن انفراد مجلس النواب بسلطة المبادرة فً
تشرٌع القوانٌن المتعلقة بتحصٌل الموارد المالٌة  ,من شأنه أن ٌقابل
االختصاصات التنفٌذٌة الممنوحة لمجلس الشٌوخ(. )72
إذ نصت المادة ( /5ؾ )5/7من الدستور األمرٌكً على أن ٌكون
للكونكرس سلطة " فرض الضرابب والرسوم والعوابد والمكوس وجباٌتها
لدفع الدٌون وتوفٌر سبل الدفع المشترك والخٌر العام للوالٌات المتحدة ,
إنما ٌجب أن تكون جمٌع الرسوم والعوابد والمكوس موحدة فً جمٌع أنحاء
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة " .
ذلك ٌعنً ضرورة أن تجبى الضرابب بالمعدالت نفسها فً جمٌع
أنحاء البالد وبذلك ٌتم تحصٌلها على وفق تعداد السكان فً الوالٌات مع
مراعاة أن الوالٌات كثٌرة السكان مثل نٌوٌورك ستدفع ضرابب اكثر فً
()20
جملتها  ,عما تدفعه الوالٌات قلٌلة السكان مثل والٌة راٌومنج.
وإذا كان للكونكرس بمقتضى الدستور الحق فً تشرٌع قوانٌن
الضرابب( . )25إال أن هذا الحق ؼٌر مطلق إذ لٌس له فرض ضرابب أفراد
أو أٌة ضرابب أخرى ما لم تكن متناسبة مع اإلحصاء أو التعداد الذي ٌنص
الدستور على وجوب إجرابه كل عشر سنوات  ,وال ٌجوز له أٌضا فرض
ضرابب على أٌة سلعة تصدرها الوالٌات  ,سواء كان إرسال السلع إلى
والٌات أخرى  ,أو إلى دولة أجنبٌة  ,بمعنى أن فرض الضرابب فً الحالة
المتقدمة محظور على الكونكرس  ,بالرؼم من أن الكونكرس ٌستطٌع منع
شحن بعض األصناؾ أو تنظٌم شروط شحنها(. )29
إذ صرحت المادة ( /5ؾ )2بالسلطات المحظورة على الكونكرس
إذ نصت على أن  –1 ...." :ال ٌجوز فرض ضرابب(أفراد أو أي ضرابب
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مباشرة أخرى) ما لم تكن متناسبة مع اإلحصاء أو التعداد –1 ..ال ٌجوز
فرض الضرابب أو الرسوم على سلع تصدرها أٌة والٌة. "....
واستثناءا من مبدأ الفصل بٌن السلطات ,فقد أصبح للربٌس دور
أساسً فً التشرٌع المالً  ,إذ اعتاد رؤساء الجمهورٌة على أن ٌرفقوا
برسابلهم السنوٌة وؼٌرها من الرسابل التً ٌوجهونها إلى الكونكرس
(اقتراحات بقوانٌن)  ,وهً ؼالبا ً ما تكون بصورة مشروع قانون تام
الصٌاؼة وأحٌانا بصورة فكرة لم تتم صٌاؼتها القانونٌة(. )23
كما أن للربٌس األمرٌكً أن ٌبٌن فً مشروع الموازنة توصٌاته
بفرض ضرابب جدٌدة( . )21ؼٌر أن هذه التوصٌات قد ال تحضى بموافقة
الكونكرس  ,وللتدلٌل على ذلك ٌمكن اإلشارة إلى المصاعب التً القاها
الربٌس (لٌندون جونسون)  ,عندما طلب موافقة الكونكرس على زٌادة
الضرابب بنسبة  %50لسد العجز فً الموازنة  ,حٌث أن هذا الطلب قدم
فً آب  5211ولم تحصل الموافقة إال فً حزٌران عام . )21(5217
وقد استخدم بعض الرؤساء فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عدة
وسابل إلرؼا م الكونكرس على الموافقة على ما ٌطلبه الربٌس ,كدعوة
الكونكرس لالنعقاد فً دورات استثنابٌة  ,أو باالمتناع عن الموافقة على
التعٌٌنات التً ٌقترحها أعضاء الكونكرس كما حصل فً عهد الربٌس ماك
كٌنلً الذي أعلن صراحة "انه لن ٌحدث أي تعٌٌنات جدٌدة ولفترة طوٌلة ما
لم ٌوافق الكونجرس على قوانٌن الضرابب"(. )21
ومن كل ما تقدم نهتدي إلى أن الدستور األمرٌكً فً معرض
تنظٌمه الختصاصات مجلسً الكونكرس فً نطاق قوانٌن الضرابب قد قرر
األفضلٌة الدستورٌة لمجلس النواب على مجلس الشٌوخ إذ منح األول دورا
فعاال فً مرحلتً االقتراح والمناقشة  ,إذ منحه سلطة اقتراح القوانٌن ذات
الطبٌعة المالٌة ,فً حٌن حدد سلطة األخٌر باقتراح تعدٌالت علٌها  ,أما
بالنسبة لمرحلة المناقشة فقد منح المجلسٌن سلطة متساوٌة فً مناقشة
وإقرار مشروع القانون  ,ومن هنا ٌمكن القول أن الدستور األمرٌكً
ٌراعً المبادئ التً تحكم نظام الثنابٌة البرلمانٌة وان كان قد اخل بالمساواة
لصالح مجلس النواب .
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الفرع الثاني  :موقف الدستور السويسري لعام  0222والنافذ عام
5111
م ّر بنا فٌما تقدم أن الدستور السوٌسري لعام  5222والنافذ عام
 9000أعطى الجمعٌة االتحادٌة سلطات واسعة فً كافة المجاالت  ,السٌما
فً سلطة التشرٌع إذ تختص الجمعٌة بسن التشرٌعات فً جمٌع المسابل
التً تخرج عن اختصاص المقاطعات  ,وذلك فً صورة قانون اتحادي
وأمر أو فً صورة قرار اتحادي(. )21
ومن بٌن تلك المسابل التً تخرج عن سلطة الوالٌات مسألة فرض
الضرابب إذ أناط الدستور سلطة تنظٌمها بالجمعٌة االتحادٌة  ,بحسب ما
نصت المادة ( / 519ؾ  )5من الدستور السوٌسري لعام  5222والنافذ
عام  9000على أن "ٌجب إصدار كافة القرارات الملزمة قانونا فً صورة
قانون اتحادي وهذا ٌنطبق بوجه الخصوص فٌما ٌتعلق بالقرارات األساسٌة
والموضوعات اآلتٌة  –1 .......الجهات الملزمة بدفع الضرابب وموضوع
وقٌمة الضرٌبة . "...
كما حدد الدستور المبادئ العامة التً ٌتم بموجبها فرض الضرابب
بمقتضى نص المادة ( )591منه التً نصت على أن "ٌ –5ضع القانون
المبادئ العامة التً تحكم الهٌكل الضرٌبً  ,بما فً ذلك تحدٌد الملتزمٌن
بدفع الضرابب  ,ومجاالت الضرابب وتحدٌد قٌمتها  -9 .تبعا لما تسمح به
طبٌعة الضرابب ٌجب على وجه الخصوص مراعاة مبدأ التعمٌم والتماثل
فً تحصٌل الضرابب  ,وكذلك مبدأ تحصٌل الضرابب بالقدرة االقتصادٌة
لدافعً الضرابب  –3 .ال ٌجوز ازدواجٌة الضرابب بٌن المقاطعات وٌتخذ
االتحاد اإلجراءات الالزمة لتحقٌق ذلك" .
ولدى التمعن بالنص المتقدم ٌمكن أن نستخلص عدة نتابج تتمثل بما
ٌلً :
 -5أن الدستور السوٌسري ٌقرر أن تحدٌد المبادئ الضرٌبٌة ال ٌتم إال
بقانون  ,معنى ذلك انه جعل تحدٌد هذه المبادئ من اختصاص
السلطة التشرٌعٌة متمثلة الجمعٌة االتحادٌة .
 -9أن المشرع الدستوري السوٌسري ٌشدد على مبدأ عمومٌة الضرٌبة
ومبدأ المساواة وهو ما نستفٌده من عبارة (مبدأ التعمٌم والتماثل فً
تحصٌل الضرابب) كما انه اخذ بمبدأ شخصٌة الضرٌبة وهو ما
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ٌتضح من عبارة (مبدأ تحصٌل الضرابب بالقدرة االقتصادٌة لدافعً
الضرابب) .
 -3حرم الدستور االزدواج الضرٌبً بٌن المقاطعات  ,الذي قد ٌحدث
عندما تفرض على مكلؾ معٌن ضرٌبتان من قبل سلطتٌن أو أكثر
فتقوم أكثر من سلطة بفرض نفس الضرٌبة على المكلؾ بخصوص
نفس المادة الخاضعة للضرٌبة(. )27
أن هذه األسس ٌنبؽً على المشرع مراعاتها عند فرض الضرابب
وتنبع أهمٌتها من ضرورة التوفٌق بٌن مصلحتً المكلؾ والدولة على حد
سواء والواقع أن (ادم سمث) أول من وضع هذه القواعد  ,وهً تمثل
الدستور العام الذي تخضع له القواعد القانونٌة التً تنظم الضرابب ,
وتحترمها الدولة عند فرضها للضرابب وهذا ما ٌخفؾ من ثقل هذه األعباء
وٌجعلها مقبولة لدى األفراد(. )22
وفضالً عن ذلك كله أكد الدستور على ضرورة تحقٌق التوازن
المالً بٌن المقاطعات وذلك ما صرحت به المادة ( )591بنصها على أن
"ٌ -5عمل االتحاد على تحقٌق التوازن المالً بٌن المقاطعات  –9 .عند
تحدٌد مساهماته ٌضع االتحاد فً االعتبار القدرة المالٌة للمقاطعات
والوضعٌة الخاصة بالمناطق الجبلٌة" .
وجملة القول أن اختصاص المجلسٌن فً المجال التشرٌعً بشكل عام
متساوي إذ لم ٌمٌز الدستور بٌنهما فً هذا المجال( . )500وتأسٌسا ً على ذلك
ٌكون لكل من مجلسً الجمعٌة االتحادٌة (مجلس المقاطعات والمجلس
الوطنً) االختصاص الفعلً باقتراح ومناقشة القوانٌن الضرٌبٌة ومن ثم
الموافقة علٌها  ,كل على انفراد بحٌث ٌستلزم لصدور القانون موافقة
مجلسً الجمعٌة علٌه .
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المبحث الثالث
تنظيم اختصاصات المجلسين في القروض العامة
ٌعد القرض العام مصدر تلجأ إلٌه الدولة عندما تعجز مواردها
األخرى عن تؽطٌة نفقاتها سواء الجارٌة منها أو االستثمارٌة  ,وعلى هذا
النحو أصبح التجاء الدولة إلى األفراد طالبة منهم تنازلهم عن بعض
مدخراتهم مقابل فابدة تدفعها الدولة أمراً طبٌعٌا ً ٌ ,أخذ مكانه جنبا إلى جنب
مع الضرٌبة(. )505
فالقرض العام عبارة عن مبالػ النقدٌة التً تأخذها الدولة أو أي
شخص معنوي عام آخر من أشخاص العامة أو الخاصة الوطنٌة واألجنبٌة
أو من الدول األخرى والمؤسسات الدولٌة مع التعهد بردها وبدفع فابدة عنها
وذلك وفقا لشروط العقد(. )509
ومما تقدم نستطٌع أن نستظهر الفرق بٌن القرض العام والضرٌبة
من عدة وجوه  ,فالقرض إٌراد مخصص إلنفاق معٌن على العكس من
الضرٌبة التً تعد إٌراد ؼٌر مخصص  ,كما أن الضرٌبة إٌراد بال مقابل
فً حٌن نجد أن القرض له مقابل ٌتمثل بالفوابد ٌ ,ضاؾ إلى ذلك أن
الض رٌبة عمل ٌصدر باإلرادة المنفردة للدولة بٌنما القرض العام ٌحتاج إلى
اتفاق إرادتٌن أو أكثر ,وأخٌرا فان الضرٌبة تمثل إٌراد نهابً للدولة فً
حٌن أن القرض العام إٌراد مؤقت ٌسدد عند حلول مٌعاد السداد(. )503
إال أن وجوه االختالؾ هذه قد خفت وطأتها جراء التطور الذي
لحق المالٌة العامة  ,فقد ٌقترب القرض من الضرٌبة عندما تلجأ الدولة إلى
قروض إجبارٌة ٌلزم األفراد باالكتتاب بها  ,وقد تكون بفابدة أو فابدة
رمزٌة  ,بل وحتى بدون فابدة ,وقد تطرح الدولة قرضا مؤبد ال تلزم بسداده
خالل مدة محددة(. )501
فالقرض إذن هو "عقد دٌن مالً تستدٌنه الدولة أو إحدى هٌباتها
العامة من الجمهور أو المصارؾ المحلٌة أو الدولٌة  ,مع االلتزام برد قٌمته
 ,ودفع فوابد عنه طٌلة فترة القرض فً التارٌخ المحدد  ,وفقا ً لشروط
العقد"(. )501
أما بخصوص عقد القرض العام فٌعرؾ بأنه ذلك العقد الذي ٌتم
بمقتضاه أن ٌقرض احد األفراد أو البنوك مبلؽا من المال للدولة  ,أو
لشخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام مقابل تعهدها بدفع فابدة
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سنوٌة محددة أو برد القرض وفقا للشروط المحددة فً نهاٌة األجل
المحدد(. )501
بمعنى أن عقد القرض العام ال ٌتعدى كونه عقدا تبرمه الدولة أو
إحدى هٌباتها العامة مع الجمهور أو مع دولة أخرى  ,تتعهد بموجبه بسداد
أصل القرض وفوابده عند حلول موعد السداد وذلك طبقا إلذن ٌصدر من
السلطة المختصة(. )501
وٌخلص الفقه القانونً بعد طول جدل حول الطبٌعة القانونٌة لعقد
القرض العام إلى اعتباره من العقود اإلدارٌة تسري علٌه كافة القواعد
واألحكام التً تخص العقود اإلدارٌة  ,وتخضع النزاعات الثابرة بشأنها إلى
والٌة القضاء اإلداري بنص القانون فهً منازعات إدارٌة  ,وان كان هناك
رأي ٌفرق بٌن قروض الدولة وقروض ؼٌرها من األشخاص العامة ,
بحٌث ٌقرر لألولى صفة العقود اإلدارٌة  ,وال ٌضفً على األخٌرة الصفة
اإلدارٌة(. )507
وتأسٌسا ً على ذلك ٌعرفه الفقه القانونً بأنه عقد بمقتضاه ٌقرض
احد األفراد أو الشركات أو (البنوك بصفة خاصة) مبلؽا من المال لشخص
معنوي عام(. )502
ومن تحلٌل التعرٌفات السابقة نخلص إلى النتابج التالٌة :
 -5أن عقد القرض العام من العقود الرضابٌة التً تصدر برضاء
الطرفٌن  ,إذ انه ٌقوم على أساس تعاقدي بٌن الشخص المعنوي
المقترض من ناحٌة  ,وبٌن المقرضٌن من ناحٌة أخرى  ,فالقاعدة
العامة أن ٌكون للمقرضٌن حرٌة االكتتاب أو رفضه(. )550
 -9لكً ٌصبح عقد القرض العام مشروعا تتطلب الدساتٌر فً معظم
دول العالم موافقة السلطة المختصة سواء كان البرلمان أو أٌة سلطة
تشرٌعٌة أخرى  ,ومن ثم ال ٌجوز للدولة أن تبرم قرضا ً مع أٌة جهة
ما لم تحصل على ذلك اإلذن  ,وتتم موافقة المجالس النٌابٌة فً
صورة قانون ,وهو قانون إجرابً من ناحٌة الشكل ال من ناحٌة
الموضوع أي انه ال ٌنشا قواعد قانونٌة مجردة وال ٌتضمن قواعد
آمرة وإنما هو مجرد موافقة السلطة التشرٌعٌة( . )555فإذا ما وافق
البرلمان على إبرامه كان للحكومة السٌر بإجراءات إبرامه وإال
امتنع علٌها ذلك  ,وهذا الحكم ٌسري سواء أكان عقد القرض العام
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الذي تروم الحكومة إبرامه داخلٌا ً أو خارجٌا ً  ,وسواء أكانت الدولة
مقرضة أم مقترضة(. )559
إن استلزام موافقة المجالس النٌابٌة ٌرجع إلى أسباب سٌاسٌة
واقتصادٌة تتمثل باآلتً :
 -5إن موافقة البرلمان ضرورٌة لمراقبة اإلٌرادات التً تحصل علٌها
الدولة وطرٌقة إنفاقها  ,إذ أن القروض تؤدي إلى تحمٌل الدولة
بالتزامات مالٌة لمدد طوٌلة وبشروط قد تكون مرهقة وفً ؼٌر
صالح الدولة  ,كما أن حق السلطة التشرٌعٌة فً الموافقة على
القرض واعتماده نتٌجة منطقٌة لحقه فً فرض الضرابب  ,ولو
أجازت السلطة التشرٌعٌة للسلطة التنفٌذٌة االلتجاء إلى القروض
دون موافقتها  ,لعمدت االخٌرة إلى ذلك كلما رفض البرلمان فرض
ضرابب جدٌدة  ,كما أن اشتراط موافقة السلطة التشرٌعٌة ٌحد من
رؼبة السلطة التنفٌذٌة باإلسراؾ(. )553
ٌ -9عد تدخل السلطة التشرٌعٌة من عوامل زٌادة ثقة أصحاب األموال
والمقرضٌن فً االبتمان العام ,مما ٌؤدي إلى نجاح القرض كأداة
لتحسٌن الدخل وتحقٌق أهداؾ نقدٌة فبواسطة االقتراض تزٌد الدولة
من القوة الشرابٌة المتداولة  ,وما ٌستتبع ذلك من زٌادة فً اإلنتاج
ومن ثم اتساع مجاالت االستثمار(. )551
ومهما ٌكن من أمر فأن االلتجاء إلى القرض العام ٌعد من قبٌل
وسابل التموٌل التً ال ٌصح أن تلجأ إلٌها الدولة إال على سبٌل االستثناء
وفً أضٌق الحدود( . )551ولذلك قٌل أن القرض من الموارد المالٌة ؼٌر
السٌادٌة لتؽطٌة نفقات الدولة(. )551
وتأسٌسا ً على ما تقدم سنتولى دراسة هذا الموضوع من خالل تقسٌم
البحث على مطلبٌن نتناول فً األول تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً
القروض العامة فً العراق  ,وسنعرض فً الثانً إلى تنظٌم اختصاصات
المجلسٌن فً القروض العامة فً الدول المقارنة وكاآلتً :
المطلب األول  :تنظيم اختصاصات المجلسين في القروض العامة في
العراق
أن البحث فً موضوع تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً القروض
العامة فً العراق ٌوجب علٌنا تقسٌم البحث على النحو اآلتً :
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الفرع األول  :موقف القانون األساسي العراقي لسنة 0252
لقد نظم القانون األساسً العراقً لسنة  5291مسألة القروض
العامة فً المادة ( )21منه والتً نصت على أن " ال ٌجوز للحكومة أن
تعقد قرضا ً  ,أو تتعهد بما ٌؤدي إلى دفع مال من الخزٌنة العمومٌة ,إال
بموجب قانون خاص  ,هذا إذا لم ٌكن قانون المٌزانٌة مساعداً على ذلك " .
وبإمعان النظر فً النص المتقدم نجد بان القانون األساسً منع
الحكومة من اللجوء إلى االقتراض العام إال بعد الذهاب إلى السلطة
التشرٌعٌة الستحصال موافقتها  ,فقد قرر أن القرض ٌتم بموجب قانون ,
ومن البدٌهً أن القانون ال ٌصدر إال من السلطة التشرٌعٌة .
وقد بٌنت المادة ( )500من القانون األساسً العراقً لسنة 5291
اإلجراءات التً ٌتوجب على الحكومة القٌام بها فً حال التجابها إلى
االقتراض  ,فقد نصت هذه المادة على أن "ٌجب أن ٌعرض وزٌر المالٌة
على مجلس النواب  ,أوالً جمٌع اللوابح القانونٌة  .....وجمٌع اللوابح
الخاصة بالقروض التً تعقدها الحكومة" .
أن النص المتقدم ٌكشؾ لنا بوضوح أن السلطة المختصة بإعداد
واقترح قانون القرض هً السلطة التنفٌذٌة  ,وذلك ٌعنً حرمان مجلس
األمة بمجلسٌه  ,مجلس النواب ومجلس األعٌان من حق اقتراح اللوابح
المتضمنة للقرض عام .
وٌتأكد لنا هذا األمر من خالل العودة إلى نص المادة ( )11من
القانون األساسً التً نصت على أن " لكل عضو من أعضاء مجلس
النواب  ,أن ٌقترح وضع البحة قانونٌة عدا ما ٌتعلق باألمور المالٌة"......
 .فهذا النص ٌحرم أعضاء مجلس النواب من تقدٌم اقتراح ٌتعلق بالشؤون
المالٌة وبضمنها القرض العام  ,أما مجلس األعٌان فهو محروم أصال من
سلطة اقتراح القوانٌن بشكل عام سواء ما تعلق منها باألمور المالٌة أو
األمور العادٌة .
بٌد أن حرمان السلطة التشرٌعٌة من حق اقتراح قانون ٌتعلق
بالقرض العام ال ٌعنً حرمان السلطة التشرٌعٌة ممثلة بمجلس النواب من
مراقبة تصرفات الوزارة مراقبة دقٌقة فً الجوانب المالٌة ومنها ما ٌتعلق
القرض العام الن تقرٌرها خاضع لموافقة البرلمان(. )551
ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن موافقة السلطة التشرٌعٌة تصدر فً
صورة قانون وان كانت هذه الموافقة لٌس لها صفة اإللزام بمعنى أن
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الحكومة ٌمكن أن تعدل عن إبرام عقد القرض العام  ,وإذا كان إصدار
القرض العام ٌتم بناء على قانون  ,فتدخل السلطة التشرٌعٌة بإصدار هذا
القانون ال ٌرجع إلى اختصاصها التشرٌعً  ,وإنما بناء على توزٌع
االختصاصات المالٌة بٌن سلطات الدولة المختلفة(. )557
أما بالنسبة لحق مناقشة هذه القوانٌن والموافقة علٌها أو اعتمادها
فهو حق مقرر للسلطة التشرٌعٌة ممثلة بمجلس األمة على أن قانون القرض
العام شأنه فً ذلك شأن أي قانون ٌتعلق باألمور المالٌة ٌجب أن ٌعرض
على مجلس النواب أوالً .
ومن ذلك كله ٌتبٌن عدم اختصاص مجلسً البرلمان بسلطة اقتراح
قانون القرض العام  ,وتتقرر لهما سلطة مناقشته وإقراره ٌمارسانها بالتتابع
وٌكون البادئ هو مجلس النواب  ,بمعنى أن هذا االختصاص هو من
االختصاصات المشتركة التً تمارس على سبٌل االنفراد .
الفرع الثاني  :موقف دستور جمهورية العراق لسنة 5112
باستقراء نصوص دستور جمهورٌة العراق لسنة ٌ 9001تبٌن لنا
بان ال دستور لم ٌتناول بالتنظٌم مسألة القروض العامة  ,إذ لم ٌفرد لها
نصوص خاصة كما فعل فً شان مصادر تموٌل الدولة األخرى ,كما هو
الحال فً الموازنة العامة للدولة  ,أو فً مجال الضرابب والرسوم  ,كما
انه لم ٌتناولها بضمن النصوص التً نظمت المسابل المالٌة األخرى,
بالرؼم من كون القرض العام ٌعد مصدرا آخر من مصادر اإلٌرادات
العامة ٌضاؾ إلى مصادرها األخرى المتمثلة بالضرابب والرسوم
واإلصدار النقدي الجدٌد(. )552
إذ أن الدستور لم ٌتضمن أي نص ٌعالج مسألة القروض العامة ,
سوى ما ورد فٌه من إشارة عارضة للقروض الدولٌة وذلك فً المادة
(/501البند أوالً) منه  ,وذلك عند تقرٌرها إنشاء هٌبة لمراقبة تخصٌص
ٌ
هٌبة عامة لمراقبة
بقانون ,
الواردات االتحادٌة إذ نصت على أن " تؤسس
ٍ
تخصٌص الواردات االتحادٌة  ,وتتكون الهٌبة من خبراء الحكومة االتحادٌة
واألقالٌم والمحافظات وممثلٌن عنها ,وتضطلع بالمسؤولٌات اآلتٌة  :أوالً :
التحقق من عدالة توزٌع المنح والمساعدات والقروض الدولٌة  ,بموجب
استحقاق األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم. "......
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وقد جاء فً مشروع قانون مجلس االتحاد لسنة  9051المعنى ذاته
إذ نصت المادة (/51ثانٌاً) منه على أن "على مجلس االتحاد إعطاء الرأي
للسلطة التنفٌذٌة ممثلة بربٌس الجمهورٌة ومجلس الوزراء بشأن حسن قٌام
الهٌبة المذكورة فً البند (أوالً) من هذه المادة بمهامها من خالل توزٌع
 ......القروض الدولٌة. ".....
والحقٌقة أن ما ٌثٌر االستؽراب هو أن النصٌن السابقٌن ٌقصران
الرقابة على توزٌع القروض من دون أن ٌعالجا سلطة مجلسً البرلمان
باعتماد القروض العامة  ,عالو ًة على ذلك فإنهما ٌقصران الرقابة على
القروض الدولٌة فقط .
كما أن القروض تنقسم إلى قروض داخلٌة و قروض خارجٌة إذ أن طابع
القرض ٌتحدد بمكان إصدار القرض فإذا تم إصدارة فً الدول األخرى عد
القرض خارجٌا ً  ,وإذا تم إصداره فً السوق الوطنٌة عد داخلٌا ً(. )590
جدٌر باإلشارة أن القروض الخارجٌة محاذٌر متعددة  ,منها تحمٌل
االقتصاد الوطنً أعباء نقدٌة وعٌنٌة  ,كما أنها تجعل الدولة المقترضة فً
حالة تبعٌة اقتصادٌة وسٌاسٌة للدولة المقرضة(. )595
وعلى أٌة حال ٌبدو أن الدستور ترك أمر تنظٌم القروض العامة إلى
قانون الموازنة االتحادٌة بداللة نص المادة ( )91من قانون الموازنة العامة
االتحادٌة لسنة  9007التً نصت على أن "تراعى عدالة توزٌع القروض
الدولٌة التً تقدم للحكومة االتحادٌة على أقالٌم ومحافظات العراق وحسب
نسب سكانها بعد األخذ بنظر االعتبار المشارٌع اإلستراتٌجٌة الممولة من
هذه القروض حصراً" .
وفضالً عن خضوع تنظٌم القروض لقانون الموازنة االتحادٌة  ,فانه
ٌخضع ألحكام قانون اإلدارة المالٌة والدٌن العام الصادر بموجب أمر سلطة
االبتالؾ المؤقتة رقم ( )21لسنة .9001
وتأسٌسا على حقٌقة أن الدستور قد جعل إقرار الموازنة العامة من
اختصاص مجلس النواب من دون مجلس االتحاد( , )599فٌكون تبعا لذلك أن
اعتماد القروض العامة ٌدخل بصورة ضمنٌة فً نطاق االختصاصات
الحصرٌة التً ٌنفرد بها مجلس النواب .
وتطبٌقا ً لذلك فقد تم اعتماد القرض الٌابانً من قبل مجلس النواب
بالقانون رقم ( )51لسنة  ,9001إذ قرر مجلس الرباسة المصادقة على هذا
القانون بالقرار رقم ( )50بتارٌخ  9007/9/51بعد أن نال موافقة مجلس
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النواب وهذا نصه "بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة (/15
رابعاً) من الدستور واستنادا إلى أحكام المادتٌن ( /13ثالثاً) و (/537
سادساً) من الدستور قرر مجلس الرباسة بجلسته المنعقدة بتارٌخ /9 /51
 9007المصادقة على القانون اآلتً" .
ان النص المتقدم الٌنفً حقٌقة مفادها ان سلطة مجلس النواب
باصدار قانون القرض الٌابانً ٌستد الى اختصاصه بالمصادقة على
المعاهدات الدولٌة المقرر بمقتضى نص المادة ( /15رابعاً) من دستور
جمهورٌة العراق لسنة  9001ولٌس اختصاصا ً اصٌالً ٌخوله إقرار
القروض العامة.
عالو ًة على ذلك واستثناءا من مبدأ سٌادة القانون فً الشؤون المالٌة ,
بات مستقرا فً العراق عند نظر البرلمان لقانون الموازنة العامة منح
ترخٌص عام للحكومة بإبرام القرض العام وبكافة صوره وفقا لما تقتضٌه
المصلحة العامة وفقا للمبدأ المعروؾ فً فرنسا ب (الترخٌص الموازنً) .
وبناءاً على ذلك فقد جاء فً المادة (/9ثانٌاً/ب) من قانون الموازنة
العامة لسنة  9053بأن "ٌخول وزٌر المالٌة االتحادي صالحٌة االستمرار
باالقتراض من صندوق النقد الدولً ....ومن البنك الدولً  ....لتؽطٌة
العجز المتوقع فً الموازنة العامة االتحادٌة  ,باإلضافة إلى االقتراض
الداخلً بموجب حواالت الخزٌنة" .
وٌرى الباحث أن الدستور بإؼفاله النص على تنظٌم القروض العامة
ٌكون قد اكتنفه نقص كبٌر إذ أن اؼلب الدساتٌر تتناول هذه المسألة
بالتنظٌم ,وتجعل سلطة االقتراح منوطة بالسلطة التنفٌذٌة  ,أما سلطة
مناقشة قانون القرض العام واعتماده فتحٌلها إلى السلطة التشرٌعٌة .
وبهذا النقص الذي شاب الوثٌقة الدستورٌة ٌكون النظام الدستوري
العراقً وهو فً آخر مراحل تطوره التأرٌخً قد سجل تراجعا تشرٌعٌا
ٌجعله قاصرا عن بلوغ أول وثٌقة دستورٌة عرفتها جمهورٌة العراق .
وفً ضوء ذلك نقترح على المشرع الدستوري العراقً تعدٌل
الدستور وتضمٌنه نصا صرٌحا ٌنظم فٌه مسألة االقتراض العام  ,على أن
ٌوكل االختصاص باعتماد القرض العام إلى البرلمان شرٌطة أن تكون
سلطة مناقشة مشروع قانون القرض وإقراره شركة بٌن مجلسً البرلمان
ٌمارسانها على سبٌل اإلنفراد ,وفً سبٌل ذلك اقترحنا النص اآلتً " :ال
ٌجوز للسلطة التنفٌذٌة عقد قروض أو االلتزام بأي مشروعٌ ,رتب دٌنا
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ٌشؽل ذمة الدولة فً فترة مقبلة  ,إال بعد إستحصال موافقة مجلسً
البرلمان" .
المطلب الثاني  :تنظيم اختصاصات المجلسين في القروض العامة في
الدول المقارنة
سنعرض فً دراستنا لموضوع تنظٌم اختصاصات المجلسٌن فً
القروض العامة فً الدول المقارنة إلى بٌان موقؾ الدستور األمرٌكً لسنة
 , 5171ومن ثم استظهار موقؾ الدستور السوٌسري لعام  5222والنافذ
عام  9000وذلك فً الفقرتٌن اآلتٌتٌن :
الفرع األول  :موقف الدستور األمريكي لسنة 0171
ذهبت بعض الدساتٌر باتجاه التوسع فً االختصاصات المالٌة
للبرلمان  ,حتى أصبحت الحكومة ,ال تستطٌع أن تعقد قرضا حكومٌا إال
بعد عرضه على البرلمان  ,وهذا االتجاه هو ما نجده مجسداً فً دستور
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة(. )593
فمن خالل استعراض نصوص الدستور األمرٌكً لسنة ٌ 5171تضح
لنا أن المشرع الدستوري فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة قد أشار صراحة
إلى حق الكونكرس األمرٌكً باستدانة األموال لحساب الوالٌات المتحدة ,
إذ نصت المادة( /5ؾ )9/7من الدستور األمرٌكً على أن ٌكون
للكونكرس سلطة "استدانة األموال لحساب الوالٌات المتحدة " .
واستنادا إلى النص المتقدم ٌمكن للكونكرس أن ٌقترض األموال
لحساب الوالٌات المتحدة وذلك عن طرٌق إصدار سندات حكومٌة  ,لتموٌل
الحروب أو مساعدة الحكومة على تموٌل برامج اجتماعٌة جدٌدة(.)591
إن االختصاص باستدانة أو اقتراض األموال لصالح الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة ٌعد من االختصاصات المشتركة للكونكرس
األمرٌكً(. )591
وبعد أن أصبح إعداد الموازنة تابعا ً لربٌس الجمهورٌة وٌقوم
بتقدٌمها للبرلمان  ,أصبح من الجابز أٌضا ً للربٌس األمرٌكً أن ٌبٌن فً
مشروع الموازنة  ,عزمه بعقد قرض ثم ٌتم اعتماده من قبل الكونكرس بعد
الدراسة والمناقشة(. )591
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لعل أهم وسٌلة فعالة ٌملكها الكونكرس فً موجهة الربٌس
األمرٌكً هً سلطته المالٌة التً تتمثل فً حق الكونكرس فً إقراره ما
ٌقرره الربٌس من قرارات بتقدٌم قروض مالٌة أو منح مساعدات للجنة ما ,
وفً هذه الحالة البد من موافقة الكونكرس التً تعد وسٌلة ضؽط قوٌة على
الربٌس وإدارته(.)591
ولذلك ٌرى البعض أن السلطات المالٌة للكونكرس من أهم وأخطر
االختصاصات والسٌما انه ٌملك سلطة اقتراض األموال لحساب االتحاد
وعلٌه أن ٌسدد الدٌون(. )597
ومن كل ما تقدم نستخلص أن االختصاص باقتراح القروض العامة
هو من اختصاص السلطة التنفٌذٌة ممثلة بربٌس الجمهورٌة  ,أما سلطة
المناقشة واإلقرار فٌكون من اختصاص كل من مجلسً النواب الشٌوخ ,
بمعنى أن هذا االختصاص ٌعد من االختصاصات المشتركة بٌن المجلسٌن ,
بحٌث ٌمارسها كل من المجلسٌن بصورة فعلٌة  ,وهذا هو المراد من األخذ
بنظام الثنابٌة البرلمانٌة .
الفرع الثاني  :موقف الدستور السويسري لعام  0222والنافذ عام
5111
مر بنا فٌما سلؾ أن الجمعٌة االتحادٌة هً التً تختص بسلطة
التشرٌع فً جمٌع المسابل ؼٌر المخصصة للمقاطعات(. )592
وفضالً عن ذلك فان الجمعٌة االتحادٌة تتمتع بسلطات واسعة وال سٌما
فً االختصاصات التشرٌعٌة المالٌة  ,فهً التً تقر المٌزانٌة (بالكٌفٌة التً
مر تفصٌلها)  ,وجمٌع الطلبات الخاصة بالقروض االتحادٌة( . )530فالجمعٌة
االتحادٌة وبمقتضى الدستور هً التً تحدد مسألة مصروفات االتحاد(. )535
إذ نصت المادة (/3/512ب) من الدستور السوٌسري لعام 5222
والنافذ عام  9000على أن "تتطلب الموضوعات اآلتٌة أؼلبٌة أعضاء كل
من مجلسً الشعب ومجلس المقاطعات ......ب– اتخاذ التشرٌعات الخاصة
بالدعم المالً والقروض الملزمة والمدفوعات المرتبطة بمصروفات جدٌدة
تدفع مرة واحدة وتزٌد عن عشرٌن ملٌون فرنك سوٌسري أو مصروفات
متكررة جدٌدة تتجاوز ملٌونً فرنك سوٌسري" .
ومن خالل إمعان النظر بمحتوى النص السابق ٌمكننا الخروج بعدة
نتابج -:
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 -5إن الدستور السوٌسري أناط سلطة إقرار التشرٌعات الخاصة
بالقروض االتحادٌة بالجمعٌة االتحادٌة ممثلة بمجلسٌها  ,مجلس
الشعب ومجلس المقاطعات .
 -9تكون سلطة مناقشة وإقرار التشرٌعات الخاصة بالقروض العامة من
االختصاصات المشركة بٌن مجلسً الجمعٌة االتحادٌة  ,من ؼٌر أي
تفضٌل دستوري لمجلس على آخر  ,وبكلمة أخرى أن الدستور
السوٌسري اعتمد المساواة التامة بٌن المجلسٌن فً ممارسة هذا
االختصاص .
 -3لقد اشترط الدستور السوٌسري العتماد القرض أؼلبٌة أعضاء كل
من مجلسً الشعب والمقاطعات ,بمعنى انه مال إلى التشدٌد فً
موضوع القروض العامة  ,إذ أن القرارات الصادرة فً المواضٌع
التً ال تدخل فً نطاق الموضوعات التً أشار إلٌها النص السابق ,
ال ٌشترط التخاذها سوى أؼلبٌة األعضاء الحاضرٌن المصوتٌن ,
شرٌطة تحقق النصاب القانونً للجلسات بحضور أؼلبٌة أعضاء كل
من المجلسٌن(. )539
ومن كل ما تقدم ٌتبٌن أن جمٌع الدساتٌر محل الدراسة قد تناولت
بالتنظٌم أحكام القرض العام مبٌنة سلطة كل من مجلسً البرلمان فً ذلك ,
ماعدا دستور جمهورٌة العراق لسنة  , 9001إذ جاء خلو من أي نص
ٌنظم هذه المسألة الخطٌرة .
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الخاتمة
بعد أن انتهٌنا من كتابة البحث موضوع تنظٌم االختصاصات المالٌة
فً نظام الثنابٌة البرلمانٌة  ,توصلنا إلى النتابج والتوصٌات اآلتٌة -:
أوالً  :النتائج
 -5استبان لنا أن النص على ثنابٌة السلطة التشرٌعٌة فً صلب الوثٌقة
الدستورٌة (كما ورد فً دستور جمهورٌة العراق لسنة  )9001ال ٌكفً
حتى ٌمكن القول بأن هذا النظام موجود ,بل ال بد من وجود قواعد
تفصٌلٌة تتبنى تنظٌم طرٌقة تكوٌن كل منهما ,وتنظٌم االختصاصات
الدستورٌة وبشكل تفصلً ٌنتفً معه التداخل والتعارض فً
اختصاصات مجلسً البرلمان ,مراعٌة فً كل ذلك المبادئ العامة التً
تتأسس علٌها نظام الثنابٌة البرلمانٌة.
 -9تبٌن لنا اثناء البحث بأن المادة ( )53من مشروع قانون مجلس االتحاد
لسنة  9051تقٌد اختصاص مجلس االتحاد من حٌث الموضوع باقتراح
قوانٌن بشأن تعزٌز وتمكٌن األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة بإقلٌم
التمتع بحقوقها وحقوق مواطنٌها الدستورٌة والقانونٌة  ,وهذا قٌد خطٌر
ٌنتقص من سلطات مجلس االتحاد ,وكان األولى إطالق العنان له
لٌقترح ما ٌشاء من المقترحات التً تتعلق بشؤون االتحاد فً كافة
المجاالت  ,تمشٌا مع المبادئ العامة لنظام الثنابٌة البرلمانٌة التً تقضً
بالمساواة بٌن المجلسٌن فً االختصاصات التشرٌعٌة  ,كما أن حصر
اختصاص مجلس االتحاد بالكٌفٌة السابقة ٌؤدي إلى تداخل اختصاصه
مع اختصاصات الهٌبات المنصوص علٌه فً المادة ( )501والمادة
( )501من الدستور .
 -3وجدنا أن اؼلب الدساتٌر تعمد إلى تحدٌد المدة الزمنٌة التً ٌجب تقدٌم
مشروع الموازنة العامة للدولة فٌها إلى البرلمان  ,وهً قبل شهرٌن من
بداٌة السنة المالٌة الجدٌدة أو قبل ابتداء السنة المالٌة بشهر على األقل,
وهو أمر لم ٌتطرق له دستور جمهورٌة العراق لسنة  9001إذ اؼفل
هذا االمر بداللة نص المادة ( )19من الدستور فً البند (أوالً) منها أن
"ٌقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامً
إلى مجلس النواب إلقراره" .مما ٌعد نقصا ً جوهرٌا ٌنبؽً تالفٌه.
 -1استبان لنا من البحث أن بعض الدساتٌر تلزم  ,البرلمان بالتصدٌق
على مشروع قانون المٌزانٌة المقدم له من الحكومة خالل مدة معٌنة من
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تارٌخ تقدٌمه ٌ ,تعٌن خاللها إن ٌفصل البرلمان  ,وإال فان أحكام
مشروع قانون المٌزانٌة ٌمكن أن تسري بأمر تصدره السلطة التنفٌذٌة ,
ومن ثم ٌخسر البرلمان اختصاصه فً هذا الخصوص لتلك السنة  ,فإذا
ما مرت المدة المحددة فً النص للموافقة على مشروع المٌزانٌة  ,فال
ٌمكن للبرلمان بعد ذلك أن ٌبدي رأٌه فٌه أو ٌعدل فٌه ,ومن هذه
الدساتٌر الدستور الفرنسً لسنة 5217والدستور اللبنانً لسنة 5291
المعدل .
 -1أفاد البحث بأن االختصاص بفرض الضرابب ٌنعقد لمجلس النواب من
دون مجلس االتحاد ,إذ أن الدستور صمت عن تنظٌم اختصاصات
األخٌر محٌالً ذلك إلى قانون ٌصدر من مجلس النواب ,وأن سلطة
مجلس النواب بفرض الضرابب تتقلص لصالح السلطة التنفٌذٌة إذ ال
ٌجوز اقتراح أي قانون ٌتعلق بالضرابب ما لم ٌعرض على السلطة
التنفٌذٌة ممثلة بمجلس الوزراء ,فً حٌن تتسع هذه السلطة فً مجال
مناقشة وإقرار قوانٌن الضرابب فً اختصاص حصري لمجلس النواب
ٌمارسه على سبٌل االنفراد .
 -1تبٌن لنا بأن نصوص دستور جمهورٌة العراق لسنة  9001لم تتناول
بالتنظٌم مسألة القروض العامة  ,إذ لم ٌفرد لها الدستور نصوص خاصة
كما فعل فً شان مصادر تموٌل الدولة األخرى ,كما هو الحال فً
الموازنة العامة للدولة  ,أو فً مجال الضرابب والرسوم  ,كما انه لم
ٌتناولها بضمن النصوص التً نظمت المسابل المالٌة األخرى  ,بالرؼم
من كون القرض العام ٌعد مصدرا آخر من مصادر اإلٌرادات العامة
ٌضاؾ إلى مصادرها األخرى المتمثلة بالضرابب والرسوم واإلصدار
النقدي الجدٌد ,وبذلك ٌكون قد اكتنؾ الدستور نقص كبٌر إذ أن اؼلب
الدساتٌر تتناول هذه المسألة بالتنظٌم ,وتجعل سلطة االقتراح منوطة
بالسلطة التنفٌذٌة  ,أما سلطة مناقشة قانون القرض العام واعتماده
فتحٌلها إلى السلطة التشرٌعٌة.
ثانيا ً  :التوصيات
 -5نوصً باالسراع بتطبٌق نظام الثنابٌة البرلمانٌة لكً تكون التشرٌعات
ؼاٌة فً الدقة ,وصادرة عن إرادة واعٌة ومن دون تسرع  ,ومنزهة
عن القصور والؽموض  ,لكً تكون بمنأى عن الطعن بعدم دستورٌتها
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من جهة ,وبما ٌعصم نصوصها من امتداد ٌد المشرع إلٌها بالتعدٌل
والتبدٌل واإللؽاء  ,والتقلٌل من تنامً التضخم التشرٌعً الذي نعٌشه
فً العراق من جهة أخرى.
 -9نرتأي تعدٌل النصوص الدستورٌة المنظمة للسلطة التشرٌعٌة  ,بإلؽاء
نص المادة ( )11من الدستور  ,ومعالجة تنظٌم أحكام تكوٌن
واختصا صات كل من المجلسٌن فً صلب الوثٌقة الدستورٌة بما ٌنسجم
والمبادئ الحاكمة لنظام الثنابٌة البرلمانٌة ,التً من أهمها ضمان حقوق
المناطق المحلٌة مراقبة تخصٌص الواردات االتحادٌة للدولة ,مما
ٌتحتم معه الؽاء نص المادتٌن ( )501و( )501النتفاء الحاجة لتأسٌس
هٌبات لضمان حقوق المحافظات واالقالٌم ومراقبة الواردات االتحادٌة.
 -3نوصً المشرع العراقً بعدم اقرار مشروع قانون مجلس االتحاد ألن
النتٌجة المنطقٌة القراره التعدو ثالثة فروض :االول ان ٌمنح مجلس
االتحاد صالحٌات شكلٌة وضعٌفة بحٌث ال تجعل منه كفؤاً لمجلس
النواب وبذلك تنتفً الفابدة المرجوة من اقامة نظام الثنابٌة البرلمانٌة ,
الثانً :ان ٌتنازل مجلس النواب عن بعض اختصاصاته الى مجلس
االتحاد وفً ذلك مخالفة دستورٌة ,إذ ان ذلك ٌعد تعدٌال لنصوص
الدستور بؽٌر الطرٌق الذي رسمه الدستور الثالث :ان ٌشرك مجلس
االتحاد معه فً جمٌع اختصاصاته التً حددها الدستو ولٌس من
المعقول أن ٌبادر مجلس النواب باٌجاد ندا ٌقاسمه اختصاصاته
الدستورٌة فٌٌكون له منافسا  ,عالوة على ان اقرار هذا القانون سٌكون
بمثابة تعدٌل ضمنً لنصوص الدستور .
 -1ال بد للمشرع الدستوري العراقً أن ٌبادر إلى تعدٌل الدستور وتضمٌنه
نصا ً ٌوجب على الحكومة أن تقدم مشروع الموازنة العامة للدولة قبل
شهرٌن على األقل من بداٌة السنة المالٌة الجدٌدة  ,حٌث نرى ضرورة
استبدال نص المادة ( / 19أوالً)  ,بأن ٌقرأ النص المتقدم كاآلتً :
"ٌقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامً
إلى البرلمان إلقراره قبل شهرٌن على األقل من بداٌة السنة المالٌة
الجدٌدة ".
وفضال عما تقدم نقترح إضافة بندٌن جدٌدٌن للمادة المذكورة أعاله
ولٌكونا (ثانٌا ً وثالثاً) على وفق اآلتً " ثانٌا ً ٌ :جب أن ٌصدق مجلس
510

تنظيم االختصاصات المالية في نظام الثنائية البرلمانية
(دراسة مقارنة)

أ.م.د .ميثم حنظل شريف
غانم عبد هش الشباني

النواب ومجلس االتحاد مشروع قانون المٌزانٌة االتحادٌة فً اجتماع
مشترك سابق البتداء السنة المالٌة التً ٌرجع إلٌها ذلك القانون.
ثالثا ً  :إذا لم َّ
ٌبت البرلمان فً المشروع خالل مدة سبعٌن ٌوما ,
فمن الممكن وضع أحكام المشروع موضع التنفٌذ بمقتضى أمر ٌصدره
مجلس الوزراء بموافقة ربٌس الجمهورٌة " .
 -1نوصً المشرع الدستوري العراقً ان ٌضمن التعدٌل الدستوري
المقترح نصا ً ٌنظم اختصاصات طرفً الهٌبة التشرٌعٌة فً المجال
الضراببً ونقترح اقتباس نص دستور الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بهذا
الشأن والذي تظمنه نص المادة ( /5ؾ )3التً نصت على أن " جمٌع
مشروعات القوانٌن الخاصة بجمع أو زٌادة إٌرادات الدولة ٌنبؽً أن
تصدر من مجلس النواب  ,ولكن لمجلس االتحاد أن ٌقترح إدخال
تعدٌالت على هذه المشروعات ".
 -1قترح على المشرع الدستوري العراقً تعدٌل الدستور وتضمٌنه نصا
صرٌحا ٌنظم فٌه مسألة االقتراض العام  ,على أن ٌوكل االختصاص
باعتماد القرض العام إلى البرلمان شرٌطة أن تكون سلطة مناقشة
مشروع قانون القرض وإقراره شركة بٌن مجلسً البرلمان ٌمارسانها
على سبٌل اإلنفراد ,وفً سبٌل ذلك اقترحنا النص اآلتً " :ال ٌجوز
للسلطة التنفٌذٌة عقد قروض أو االلتزام بأي مشروعٌ ,رتب دٌنا ٌشؽل
ذمة الدولة فً فترة مقبلة  ,إال بعد إستحصال موافقة مجلسً البرلمان".

111

العدد  :الثاني المجلد  :السادس
كانون االول 5102/

جامعة القادسية
مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

الهوامش
( )5د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً  ,ط, 5
دار الحامد للنشر والتوزٌع  ,عمان  , 9001 ,ص. 101-101
( )9د .سعود جاٌد مشكور  ,المحاسبة الحكومٌة  ,ط , 5دار نٌبور للطبع
والنشر  ,العراق  , 9051 ,ص. 19
( )3د .محمد خٌري العكام  ,الموازنة العامة بحث منشور فً الموسوعة
القانونٌة المتخصصة تصدر عن رباسة الجمهورٌة السورٌة  ,مج , 1
دمشق  , 9055 ,ص. 970-911
( )1د .محمود حلمً  ,مالٌة الدولة  ,مطبعة نهضة مصر , 5211 ,
ص. 305
( )1المادة ( )9من قانون أصول المحاسبات العراقً رقم ( )97لسنة
 5210المعدل .
( )1د .بدر محمد حسن عامر الجعٌدي  ,التوازن بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة
والتشرٌعٌة فً النظام البرلمانً  ,ط , 5دار النهضة العربٌة ,القاهرة ,
 , 9055ص. 399
( )1د .محمد دوٌدار  ,دراسات فً االقتصاد المالً  ,دار المعرفة الجامعٌة
 ,االزاربطٌة  , 5221 ,ص. 357-351
( )7د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً ,
المصدر السابق  ,ص. 101-101
( )2د .ضٌاء عبد هللا الجابر االسدي وعلً سعد عمران  ,المسؤولٌة
الجزابٌة لعضو المجلس النٌابً دراسة مقارنة  ,منشورات زٌن
الحقوقٌة  ,بٌروت  , 9053 ,ص. 10
( )50د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً ,
المصدر السابق  ,ص.101-101
( )55د .سعود جاٌد مشكور  ,المحاسبة الحكومٌة  ,المصدر السابق ,
ص. 11
( )59د .محمد دوٌدار  ,دراسات فً االقتصاد المالً  ,المصدر السابق ,
ص. 391
( )53د .رعد ناجً الجدة  ,التطورات الدستورٌة فً العراق  ,ط , 5بٌت
الحكمة  ,بؽداد  ,9001 ,ص.11

519

تنظيم االختصاصات المالية في نظام الثنائية البرلمانية
(دراسة مقارنة)

أ.م.د .ميثم حنظل شريف
غانم عبد هش الشباني

( )51أخذ باالتجاه ذاته من قبله الدستور المصري لعام  5230المادة ()97
التً نصت على أن ( :اقتراح القوانٌن المالٌة خاص بالملك) .
( )51د .مصطفى كامل  ,شرح القانون الدستوري والقانون األساسً
العراقً  ,ط , 1مطبعة السالم  ,بؽداد  ,5211 ,ص. 11-13
( )51د .إحسان حمٌد المفرجً و د .كطران زؼٌر نعمة و د .رعد ناجً
الجدة  ,النظرٌة العامة فً القانون الدستوري والنظام الدستوري فً
العراق  ,دار الحكمة  ,بؽداد  , 5220 ,ص.331
( )51المادة ( )505من القانون األساسً العراقً لسنة . 5291
( )57وقد اخذ بهذا االتجاه الدستور المصري لسنة  5293فً المادة ()532
منه ٌ .نظر فً ذلك  :د .عثمان خلٌل  ,القانون الدستوري  ,ك, 5
المبادئ الدستورٌة العامة  ,مصدر سابق  ,ص. 991
( )52د .حسن أبو السعود سٌؾ  ,القانون الدستوري (مجموعة محاضرات)
 ,مطبعة الجزٌرة  , 5237 ,ص. 311
( )90د .سعد عصفور  ,النظام الدستوري المصري دستور سنة , 5215
منشأة المعرؾ  ,اإلسكندرٌة  , 5270 ,ص , 911وٌنظر كذلك  :د0
أدمون رباط  ,الوسٌط فً القانون الدستوري  ,ج , 9دار العلم للمالٌٌن
 , 9001 ,ص. 315
( )95د .محمد محمد عبد اللطٌؾ  ,األسس الدستورٌة لقوانٌن المٌزانٌة ,
ط , 5مكتبة الكوٌت الوطنٌة  , 9001 ,ص. 19
( )99د .جواد الهنداوي  ,النظام السٌاسً على ضوء الدستور االتحادي
العراقً دراسة تحلٌلٌة مقارنة ,دار الرافدٌن للطباعة والنشر والتوزٌع
 ,بٌروت  ,9001 ,ص. 10
( )93د .سٌروان عدنان الزهاوي  ,الرقابة المالٌة على تنفٌذ الموازنة العامة
فً القانون العراقً  ,الدابرة اإلعالمٌة فً مجلس النواب  ,بؽداد ,
 , 9007ص. 11
( )91من الدساتٌر إلى حددت المدة الزمنٌة التً ٌجب تقدٌم مشروع
الموازنة العامة للدولة فٌها إلى البرلمان بشهرٌن قبل بداٌة السنة المالٌة
الجدٌدة الدستور المصري لسنة  5215فً المادة ( )551منه
والدستور البحرٌنً فً المادة ( )502منه والدستور الكوٌتً فً المادة
( )11منه أما الدستور األردنً فقد اشترط أن تقدم قبل ابتداء السنة
المالٌة بشهر على األقل .لمزٌد من التفصٌل ٌنظر :د .حنان القٌسً
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مجلس الوزراء العراقً قراءة فً دستور , 9001بؽداد ,9051 ,
ص.515
ً
( )91المادة (/91أوال) من قانون الموازنة العامة لسنة  9053المنشور فً
جرٌدة الوقابع العراقٌة فً العدد 1919فً 9053/3/91
( )91د .محسن خلٌل  ,القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة  ,مصدر سابق ,
ص . 120وٌنظر كذلك د .إبراهٌم عبد العزٌز شٌحا  ,القانون
الدستوري والنظم السٌاسٌة  ,مصدر سابق  ,ص. 310
( )91د .رافع خضر صالح شبر  ,فصل السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً
النظام البرلمانً فً العراق  ,مصدر سابق  ,ص. 11
( )97المادة ( /19ثانٌاً) من دستور جمهورٌة العراق لسنة . 9001
( )92المادة ( )23من النظام الداخلً لمجلس النواب لعام . 9001
( )30د .رافع خضر صالح شبر  ,فصل السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً
النظام البرلمانً فً العراق  ,ط ,5مكتبة السنهوري  ,بؽداد , 9059 ,
ص. 91
( )35المادة ( )530من النظام الداخلً لمجلس النواب لعام . 9001
( )39المادة ( )1من قانون المحاسبات العامة رقم  97لسنة  5210المعدل .
( )33المادة ( )7من قانون المحاسبات العامة رقم  97لسنة  5210المعدل .
( )31د .سعود جاٌد مشكور  ,المحاسبة الحكومٌة  ,مصدر سابق  ,ص-11
. 11
( )31المادة (  /1رابعا) من قانون الموازنة العامة رقم ( )9لسنة . 9055
( )31د .سٌروان عدنان الزهاوي  ,الرقابة المالٌة على تنفٌذ الموازنة العامة
فً القانون العراقً  ,المصدر السابق  ,ص. 11
( )31نشر فً الوقابع العراقٌة العدد  3271 :فً . 9001/1/5
( )37الفقرة ( )1من القسم ( )1من قانون اإلدارة المالٌة والدٌن العام
العراقً رقم ( )21لسنة . 9001
( )32من هذه الدساتٌر الدستور الفرنسً لسنة  5217وذلك بمقتضى المادة
( )3/11التً نصت على أن "إذا لم َّ
ٌبت البرلمان فً المشروع خالل
مدة سبعٌن ٌوما  ,فمن الممكن وضع أحكام المشروع موضع التنفٌذ
بمقتضى أمر"  .أما الدستور المصري لسنة  5215فقد قدم حال آخر
لهذه المسألة وذلك بنص المادة ( )591منه بان ٌعمل بالموازنة القدٌمة
إلى حٌن إقرار الموازنة الجدٌدة.
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( )10د .ادمون رباط  ,الوسٌط فً القانون الدستوري  ,مصدر سابق ,
ص. 312
( )15د .عمر حلمً فهمً  ,الوظٌفة التشرٌعٌة لربٌس الدولة فً النظامٌن
الرباسً والبرلمانً  ,دراسة مقارنة  ,مصدر سابق  ,ص , 31و د.
زهٌر شكر  ,القانون الدستوري والمؤسسات السٌاسٌة  ,مصدر سابق ,
ص , 302وسار فً ذات االتجاه الدستور اللبنانً لعام  5291فً
المادة ( )71منه  ,إذ خول ربٌس الجمهورٌة صالحٌة إصدار مرسوم
بموافقة مجلس الوزراء وٌجعل هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة
مرعٌا ً ومأمون به  ,للمزٌد ٌنظر  :د .محمد محمد عبد اللطٌؾ ,
مصدر سابق  ,ص , 21و د .ادمون رباط  ,الوسٌط فً القانون
الدستوري  ,المصدر السابق  ,ص. 319
( )19د .عبد الحمٌد متولً و د .محسن خلٌل و د .سعد عصفور  ,القانون
الدستوري والنظم السٌاسٌة  ,منشأة المعارؾ  ,اإلسكندرٌة  ,د.ت ,
ص. 995
( )13د .رافع خضر صالح شبر  ,فصل السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً
النظام البرلمانً فً العراق  ,مصدر سابق  ,ص. 505
( )11علً ٌوسؾ عبد النبً الشكري  ,نظام المجلسٌن فً الدول االتحادٌة
والموحدة  ,رسالة ماجستٌر  ,كلٌة القانون  ,جامعة بؽداد , 5221 ,
ص. 11
(11) Ph.Parini , Regimes Politidues Contenporainc
, op. cit , p. 517 .
( )11د .جٌهان حسٌن سٌد احمد خلٌل  ,دور السلطة التشرٌعٌة فً الرقابة
على األموال العامة  ,دار النهضة العربٌة القاهرة ,9005 ,ص. 311
( )11عمر حلمً  ,مصدر سابق  ,ص. 110
( )17منال اآللوسً  ,المؤسسة التشرٌعٌة فً العراق فً ظل دستوري
 5210 -5291دراسة مقارنة  ,اطروحة دكتوراه  ,كلٌة القانون,
جامعة بؽداد  , 5221 ,ص. 972
( )12د .ابدورٌا  ,المدخل إلى العلوم السٌاسٌة  ,ترجمة نوري محمد حسٌن
 ,ط ,5بؽداد  ,5277 ,ص. 959
( )10د .ابدورٌا  ,المدخل إلى العلوم السٌاسٌة  ,المصدر نفسه  ,ص. 959
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( )15د .عبد األمٌر شمس الدٌن ,الرقابة المالٌة على تنفٌذ النفقات العمومٌة
فً لبنان  ,رسالة دكتوراه  ,حقوق القاهرة  , 5211 ,ص. 311
(19) Duverger , (Maurice) . Les finances publiqes ,
5217 , p. 31 .
( )13د .حمٌد حنون  ,األنظمة السٌاسٌة  ,المصدر السابق  ,ص. 23
( )11المادة ( )5/573من الدستور السوٌسري النافذ عام . 9000
( )11د .حمٌد حنون  ,مبادئ القانون الدستوري وتطور القانون الدستوري
فً العراق  ,دار الحكمة للطباعة والنشر ,الموصل ,9001 ,ص. 21
( )11لقمان عمر حسٌن  ,مبدأ المشاركة فً الدول الفٌدرالٌة – دراسة
تحلٌلٌة مقارنة  ,ط , 5منشورات زٌن الحقوقٌة  ,9055 ,ص. 517
( )11د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً ,
مصدر سابق  ,ص. 25
( )17د .طاهر الجنابً  ,علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً  ,جامعة بؽداد
 ,د .ت  ,ص. 515-510
( )12د .عثمان سلمان ؼٌالن العبودي  ,االختصاص التشرٌعً للبرلمان فً
الشؤون المالٌة  ,بحث منشور فً مجلة التشرٌع والقضاء ,العدد األول
 , 9002 ,ص. 13
( )10د .اعاد حمود القٌسً  ,المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً  ,ط , 1دار
الثقافة للنشر والتوزٌع  ,عمان  , 9055 ,ص. 511
( )15د .جٌهان حسن السٌد احمد خلٌل  ,دور السلطة التشرٌعٌة فً الرقابة
على األموال العامة  ,مصدر سابق  ,ص. 27
( )19د .اعاد حمود القٌسً  ,المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً  ,المصدر
السابق  ,ص. 15
( )13د .محمد دوٌدار ,دراسات فً االقتصاد المالً  ,مصدر سابق ,
ص. 511-511
( )11د .عبد الحمٌد متولً ود .سعد عصفور ود .محسن خلٌل  ,القانون
الدستوري والنظم السٌاسٌة  ,ج , 9منشأة المعارؾ ,اإلسكندرٌة  ,د.
ت  ,ص. 23
( )11محمد علوم محمد علً المحمود  ,الطبٌعة القانونٌة والمالٌة لدٌن
الضرٌبة وتطبٌقاتها فً التشرٌعات الضرٌبٌة المقارنة ,أطروحة
دكتوراه  ,كلٌة الحقوق  ,جامعة النهرٌن  , 9009 ,ص . 92-97
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( )11د .عثمان عبد الملك الصالح  ,النظام الدستوري والمؤسسات السٌاسٌة
فً الكوٌت  ,ط , 9مؤسسة دار الكوٌت للنشر  ,9003 ,ص. 129
( )11د .اعاد حمود القٌسً  ,المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً  ,المصدر
السابق  ,ص. 531
( )17د .عمر حلمً فهمً ,الوظٌفة التشرٌعٌة لربٌس الدولة فً النظامٌن
الرباسً والبرلمانً  ,دراسة مقارنة ,ط , 5دار الفكر العربً ,القاهرة
 , 5270 ,ص. 31
( )12د .إبراهٌم دروٌش  ,الدولة  ,دار النهضة العربٌة , 5212 ,
ص 399وما بعدها .
( )10د .جٌهان حسن السٌد احمد خلٌل  ,دور السلطة التشرٌعٌة فً الرقابة
على األموال العامة  ,المصدر السابق  ,ص.25
( )15د .جٌهان حسن السٌد احمد خلٌل  ,دور السلطة التشرٌعٌة فً الرقابة
على األموال العامة  ,المصدر نفسه  ,ص. 29
( )19المادة ( )11من القانون االساسً العراقً لسنة .5291
( )13المادتٌن ( 500و  )501من القانون االساسً العراقً لسنة .5291
( )11د .حمٌد حنون  ,مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السٌاسً فً
العراق  ,مصدر سابق  ,ص. 991
( )11د .رعد ناجً الجدة  ,التطورات الدستورٌة فً العراق  ,مصدر سابق
 ,ص. 11
( )11د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً ,
مصدر سابق  ,ص. 29
( )11د .طاهر الجنابً  ,علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً  ,مصدر سابق
 ,ص. 515
( )17د .جٌهان حسن السٌد احمد خلٌل  ,دور السلطة التشرٌعٌة فً الرقابة
على األموال العامة  ,مصدر سابق  ,ص. 22
( )12وفقا للقانون العراقً ٌتم جباٌة األموال العامة بمقتضى قانون تحصٌل
الدٌون الحكومٌة رقم ( )11لسنة  5211المعدل ,وقانون التنفٌذ رقم
( )11لسنة  5270فضالً عن القوانٌن المتعلقة بالضرابب والرسوم إذ
تتضمن نصوصا تنظم جباٌتها.
( )70المادة ( )530من النظام الداخلً لمجلس النواب العراقً لعام 9001
.
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( )75المادة( /97ثانٌا) من دستور جمهورٌة العراق لسنة . 9001
( )79د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً ,
مصدر سابق  ,ص. 591
( )73د .محمد دوٌدار ,دراسات فً االقتصاد المالً  ,المصدر السابق ,
ص 511و ص. 572
( )71د .رافع خضر صالح شبر  ,فصل السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً
النظام البرلمانً فً العراق  ,مصدر سابق  ,ص. 505
( )71المادة ( /53أوالً) من مشروع قانون مجلس االتحاد لسنة .9051
( )71دٌ .حٌى السٌد الصباحً ,النظام الرباسً األمرٌكً والخالفة
اإلسالمٌة ,ط , 5دار الفكر العربً ,القاهرة  , 5223 ,ص.919
( )71د .ابدورٌا  ,المدخل إلى العلوم السٌاسٌة  ,مصدر سابق  ,ص. 902
( )77د .نزٌه رعد ,القانون الدستوري العام المبادئ العامة والنظم السٌاسٌة
 ,ط ,5المؤسسة الحدٌثة للكتاب ,لبنان  ,9055,ص.939
( )72د .محمد عمر مولود  ,الفٌدرالٌة وإمكانٌة تطبٌقها كنظام سٌاسً –
العراق نموذجا  ,ط , 5المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع
 ,بٌروت  , 9002 ,ص. 992
( )20األستاذ الري الوٌتز  ,نظام الحكم فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ,
ترجمة جابر سعٌد عوض  ,ط , 5الجمعٌة المصرٌة لنشر المعرفة
والثقافة العالمٌة  ,القاهرة  , 5221 ,ص. 515
( )25د .حسان محمد شفٌق العانً ,األنظمة السٌاسٌة والدستورٌة المقارنة ,
العاتك لصناعة الكتاب  ,القاهرة  , 9001 ,ص. 932
( )29د .محمد أبو زٌد محمد علً  ,االزدواج البرلمانً وأثره فً تحقٌق
الدٌمقراطٌة  ,مصدر سابق  ,ص. 591
(23) Cart Swisher : the theory and practice of
American National Government, New York 5215 ,
p.509 , and Rowland Egger , the president of the
United states , Mc Graw-Hill Co. 1th ed. , 5219 ,
P.511 .
( )21د .عبد األمٌر شمس الدٌن  ,الرقابة المالٌة على تنفٌذ النفقات العمومٌة
فً لبنان  ,مصدر سابق  ,ص. 311
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( )21د .داوود مراد حسٌن  ,سلطات الربٌس األمرٌكً  ,ط , 5مركز
الكتاب األكادٌمً عمان  , 9001 ,ص. 17
( )21د .عبد الحمٌد متولً  ,مصدر سابق  ,ص . 929وكذلك  :د .عمر
حلمً  ,مصدر سابق  ,ص .11وأٌضا ً  :د .سعد عصفور  ,مبادئ
القانون الدستوري  ,مصدر سابق  ,ص. 910
( )21د .حمٌد حنون  ,األنظمة السٌاسٌة  ,ط , 3العاتك لصناعة الكتاب ,
القاهرة  , 9050 ,ص. 23
( )27د .محمد دوٌدار  ,دراسات فً االقتصاد المالً  ,مصدر سابق ,
ص. 911
( )22د .طاهر الجنابً  ,علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً  ,مصدر سابق
 ,ص. 515
( )500د .حمٌد حنون  ,األنظمة السٌاسٌة  ,ط , 3العاتك لصناعة الكتاب ,
القاهرة  , 9050 ,ص. 23
()505د .محمد دوٌدار ,دراسات فً االقتصاد المالً  ,المصدر السابق ,
ص 511و ص. 572
()509د .عاطؾ صدقً  ,مالٌة الدولة  ,من دون مكان طبع ,5277 ,
ص. 319
()503د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً ,
مصدر سابق  ,ص. 515
()501د .طاهر الجنابً  ,علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً  ,مصدر
سابق  ,ص. 12
()501د .اعاد حمود القٌسً  ,المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً  ,مصدر
سابق  ,ص. 15
()501د .سلٌمان محمد الطماوي  ,األسس العامة للعقود اإلدارٌة  ,دار
الفكر العربً  , 5221 ,ص.533
()501د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً ,
مصدر سابق  ,ص. 510
(507) De Laubadere: Contrats a Oministratifs H. ,
5..G,D. Paris , 5271 , P. 991 .
()502د .محمد بكر حسٌن  ,الوسٌط فً القانون اإلداري  ,دار الفكر
الجامعً  ,االسكندرٌة  , 9001 ,ص. 970
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()550د .عبد الكرٌم صادق بركات  ,االقتصاد المالً  ,دار المعارؾ ,
 , 5271ص. 521
( )555تفاصٌل أكثر ٌنظر  :د .رفعت المحجوب  ,المالٌة العامة  ,دار
النهضة العربٌة  ,القاهرة  ,5279 ,ص 177وما بعدها .
(ٌ)559نظر فً ذلك  :د .طاهر الجنابً  ,علم المالٌة العامة والتشرٌع
المالً  ,مصدر سابق  ,ص . 12وأٌضا ً  :د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة
العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً  ,مصدر سابق  ,ص. 510
()553د .عبد الكرٌم صادق  ,االقتصاد المالً  ,المصدر نفسه  ,ص. 11
وأٌضا ً  :د .سلٌمان محمد الطماوي  ,األسس العامة للعقود اإلدارٌة ,
المصدر السابق  ,ص. 533
(ٌ)551نظر  :د .جٌهان حسن السٌد احمد خلٌل  ,دور السلطة التشرٌعٌة
فً الرقابة على األموال العامة  ,مصدر سابق  ,ص . 330وأٌضا ً  :د.
طاهر الجنابً  ,علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً  ,مصدر سابق ,
ص. 17
()551د .محمد دوٌدار  ,دراسات فً االقتصاد المالً  ,المصدر السابق ,
ص 511و ص. 572
()551د .اعاد حمود القٌسً  ,المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً  ,مصدر
سابق  ,ص. 15
(ٌ )551نظر د .رعد ناجً الجدة  ,التطورات الدستورٌة فً العراق ,
مصدر سابق  ,ص . 11وٌنظر بالمعنى ذاته  :د .إحسان حمٌد
المفرجً وآخرٌن  ,النظرٌة العامة فً القانون الدستوري والنظام
الدستوري فً العراق  ,مصدر سابق  ,ص. 331
()557د .جٌهان حسن السٌد احمد خلٌل  ,دور السلطة التشرٌعٌة فً
الرقابة على األموال العامة  ,مصدر سابق  ,ص. 393
()552د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً ,
مصدر سابق  ,ص. 511
( )590للتعرؾ تفاصٌل أكثر عن أنواع القروض ٌنظر د .عبد العال
الصكبان  ,مقدمة فً المالٌة العامة فً العراق  ,ج , 5مؤسسة دار
الكتب للطباعة والنشر  ,جامعة الموصل  ,ص  . 912وأٌضا ً  :د.
رفعت المحجوب المالٌة العامة  -اإلٌرادات العامة  ,ك ,9دار النهضة
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العربٌة  ,القاهرة  , 5215 ,ص . 311-312وكذلك  :د .اعاد حمود
القٌسً  ,المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً  ,مصدر سابق  ,ص. 15
()595د .اعاد حمود القٌسً  ,المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً  ,مصدر
سابق  ,ص. 11
(ٌ)599نظر نص المادة ( /19أوالً) من دستور جمهورٌة العراق لسنة
. 9001
()593د .صبري محمد السنوسً  ,الدور السٌاسً للبرلمان فً مصر
دراسة مقارنة  ,دار النهضة العربٌة ,القاهرة  ,9001 ,ص.11
()591د .جمٌلة مسلم الشربجً  ,االتحاد الفٌدرالً دراسة تطبٌقٌة عن
الوطن العربً  ,أطروحة دكتوراه  ,كلٌة الحقوق  ,جامعة القاهرة,
 , 9003ص. 515
()591د .علً هادي الشكراوي  ,النظم السٌاسٌة المعاصرة  ,مجموعة
محاضرات مطبوعة  ,كلٌة القانون  ,جامعة بابل  , 9059 ,ص557
.
()591د .عبد األمٌر شمس الدٌن  ,الرقابة المالٌة على تنفٌذ النفقات
العمومٌة فً لبنان  ,مصدر سابق  ,ص. 311
()591د .داوود مراد حسٌن  ,سلطات الربٌس األمرٌكً  ,مصدر سابق ,
ص. 17
()597د .محمد عمر مولود  ,الفٌدرالٌة وإمكانٌة تطبٌقها كنظام سٌاسً –
العراق نموذجا ً  ,مصدر سابق  ,ص. 992
()592المادة ( )511من الدستور السوٌسري لسنة . 9000
()530د .حمٌد حنون  ,القانون الدستوري وتطور النظام السٌاسً فً
العراق  ,مصدر سابق  ,ص. 21
()535المادة ( /513ؾ 5ؾ )9من الدستور السوٌسري لسنة . 9000
()539المادة ( )512من الدستور السوٌسري لسنة . 9000
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المصادر
القرآن الكريم
أوالً  :المصادر القانونية
 -5األستاذ الري الوٌتز  ,نظام الحكم فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ,
ترجمة جابر سعٌد عوض  ,ط , 5الجمعٌة المصرٌة لنشر المعرفة
والثقافة العالمٌة  ,القاهرة . 5221 ,
 -9د .ابدورٌا  ,المدخل إلى العلوم السٌاسٌة  ,ترجمة نوري محمد حسٌن
 ,ط ,5بؽداد .5277 ,
 -3د .إبراهٌم دروٌش  ,الدولة  ,دار النهضة العربٌة . 5212 ,
 -1د .إبراهٌم عبد العزٌز شٌحا  ,القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة ,
من دون مكان وسنة طبع.
 -1د .إحسان حمٌد المفرجً و د .كطران زؼٌر نعمة و د .رعد ناجً
الجدة  ,النظرٌة العامة فً القانون الدستوري والنظام الدستوري فً
العراق  ,دار الحكمة  ,بؽداد . 5220 ,
 -1د .أدمون رباط  ,الوسٌط فً القانون الدستوري  ,ج , 9دار العلم
للمالٌٌن . 9001 ,
 -1د .اعاد حمود القٌسً  ,المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً  ,ط , 1دار
الثقافة للنشر والتوزٌع  ,عمان . 9055 ,
 -7د .بدر محمد حسن عامر الجعٌدي  ,التوازن بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة
والتشرٌعٌة فً النظام البرلمانً  ,ط , 5دار النهضة العربٌة ,القاهرة ,
. 9055
 -2د .جمٌلة مسلم الشربجً  ,االتحاد الفٌدرالً دراسة تطبٌقٌة عن
الوطن العربً  ,أطروحة دكتوراه  ,كلٌة الحقوق  ,جامعة القاهرة,
. 9003
 -50د .جواد الهنداوي  ,مراجعة تصحٌحٌة لنصوص الدستور االتحادي
العراقً ,ط ,5دار الرافدٌن للطباعة والنشر والتوزٌع  ,بٌروت ,
.9001
 -55د .جواد الهنداوي  ,النظام السٌاسً على ضوء الدستور االتحادي
العراقً دراسة تحلٌلٌة مقارنة ,دار الرافدٌن للطباعة والنشر والتوزٌع
 ,بٌروت .9001 ,
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 -59د .جٌهان حسٌن سٌد احمد خلٌل  ,دور السلطة التشرٌعٌة فً الرقابة
على األموال العامة  ,دار النهضة العربٌة القاهرة .9005 ,
 -53د .حسان محمد شفٌق العانً ,األنظمة السٌاسٌة والدستورٌة المقارنة ,
العاتك لصناعة الكتاب  ,القاهرة . 9001 ,
 -51د .حسن أبو السعود سٌؾ  ,القانون الدستوري (مجموعة محاضرات)
 ,مطبعة الجزٌرة . 5237 ,
 -51د .حمٌد حنون  ,األنظمة السٌاسٌة  ,ط , 3العاتك لصناعة الكتاب ,
القاهرة . 9050 ,
 -51د .حمٌد حنون  ,مبادئ القانون الدستوري وتطور القانون الدستوري
فً العراق  ,دار الحكمة للطباعة والنشر ,الموصل .5220 ,
 -51د .حنان القٌسً مجلس الوزراء العراقً قراءة فً دستور, 9001
بؽداد .9051 ,
 -57د .داوود مراد حسٌن  ,سلطات الربٌس األمرٌكً  ,ط , 5مركز
الكتاب األكادٌمً عمان . 9001 ,
 -52د .رافع خضر صالح شبر  ,فصل السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً
النظام البرلمانً فً العراق  ,ط ,5مكتبة السنهوري  ,بؽداد . 9059 ,
 -90د .رعد ناجً الجدة  ,التطورات الدستورٌة فً العراق  ,ط , 5بٌت
الحكمة  ,بؽداد .9001 ,
 -95د .رفعت المحجوب  ,المالٌة العامة  -اإلٌرادات العامة  ,ك ,9دار
النهضة العربٌة  ,القاهرة . 5215 ,
 -99د .رفعت المحجوب  ,المالٌة العامة  ,دار النهضة العربٌة  ,القاهرة ,
. 5279
 -93د .زهٌر شكر  ,الوسٌط فً القانون الدستوري ,المؤسسة الجامعٌة
للراسات والنشر والتوزٌع  ,بٌروت.5221,
 -91د .سعد عصفور  ,المبادئ االساسٌة فً القانون الدستوري والنظم
السٌاسٌة  ,منشأة المعارؾ  ,االسكندرٌة ,د.ت.
 -91د .سعد عصفور  ,النظام الدستوري المصري دستور سنة , 5215
منشأة المعرؾ  ,اإلسكندرٌة . 5270 ,
 -91د .سعود جاٌد مشكور ,المحاسبة الحكومٌة  ,ط , 5دار نٌبور للطبع
والنشر  ,العراق .9051 ,
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 -91د .سلٌمان محمد الطماوي  ,األسس العامة للعقود اإلدارٌة  ,دار الفكر
العربً . 5221 ,
 -97د .سٌروان عدنان الزهاوي  ,الرقابة المالٌة على تنفٌذ الموازنة العامة
فً القانون العراقً  ,الدابرة اإلعالمٌة فً مجلس النواب  ,بؽداد ,
. 9007
 -92د .صبري محمد السنوسً  ,الدور السٌاسً للبرلمان فً مصر دراسة
مقارنة  ,دار النهضة العربٌة  ,القاهرة .9001 ,
 -30د .ضٌاء عبد هللا الجابر االسدي وعلً سعد عمران  ,المسؤولٌة
الجزابٌة لعضو المجلس النٌابً دراسة مقارنة  ,منشورات زٌن
الحقوقٌة  ,بٌروت . 9053 ,
 -35د .طاهر الجنابً  ,علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً  ,جامعة بؽداد
 ,د .ت .
 -39د .عادل فلٌح العلً  ,المالٌة العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً ,
ط , 5دار الحامد للنشر والتوزٌع  ,عمان . 9001 ,
 -33د .عاطؾ صدقً  ,مالٌة الدولة  ,من دون مكان طبع .5277 ,
 -31د .عبد الحمٌد متولً و د .محسن خلٌل و د .سعد عصفور  ,القانون
الدستوري والنظم السٌاسٌة  ,منشأة المعارؾ  ,اإلسكندرٌة  ,د.ت .
 -31د .عبد العال الصكبان  ,مقدمة فً المالٌة العامة فً العراق  ,ج, 5
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر  ,جامعة الموصل.
 -31د .عبد الكرٌم صادق بركات  ,االقتصاد المالً  ,دار المعارؾ ,
. 5271
 -31د .عثمان خلٌل  ,القانون الدستوري  ,ك , 5المبادئ الدستورٌة العامة
 ,مطبعة مصر  ,القاهرة .5211 ,
 -37د .عثمان سلمان ؼٌالن العبودي  ,االختصاص التشرٌعً للبرلمان فً
الشؤون المالٌة  ,بحث منشور فً مجلة التشرٌع والقضاء ,العدد األول
. 9002 ,
 -32د .عثمان عبد الملك الصالح  ,النظام الدستوري والمؤسسات السٌاسٌة
فً الكوٌت  ,ط , 9مؤسسة دار الكوٌت للنشر .9003 ,
 -10د .علً هادي الشكراوي  ,النظم السٌاسٌة المعاصرة  ,مجموعة
محاضرات مطبوعة  ,كلٌة القانون  ,جامعة بابل . 9059 ,
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 -15د .عمر حلمً فهمً ,الوظٌفة التشرٌعٌة لربٌس الدولة فً النظامٌن
الرباسً والبرلمانً  ,دراسة مقارنة ,ط , 5دار الفكر العربً ,القاهرة
. 5270 ,
 -19د .محسن خلٌل  ,القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة  ,من دون مكان
طبع . 5271 ,
 -13د .محمد أبو زٌد محم د علً  ,االزدواج البرلمانً وأثره فً تحقٌق
الدٌمقراطٌة  ,مكتبة حقوق المنصورة ,القاهرة . 5223 ,
 -11د .محمد بكر حسٌن  ,الوسٌط فً القانون اإلداري  ,دار الفكر
الجامعً  ,االسكندرٌة .9001 ,
 -11د .محمد خٌري العكام  ,الموازنة العامة بحث منشور فً الموسوعة
القانونٌة المتخصصة تصدر عن رباسة الجمهورٌة السورٌة  ,مج , 1
دمشق . 9055 ,
 -11د .محمد دوٌدار  ,دراسات فً االقتصاد المالً  ,دار المعرفة
الجامعٌة  ,االزاربطٌة .5221 ,
 -11د .محمد عمر مولود  ,الفٌدرالٌة وإمكانٌة تطبٌقها كنظام سٌاسً –
العراق نموذجا  ,ط , 5المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ,
بٌروت . 9002 ,
 -17د .محمد محمد عبد اللطٌؾ  ,األسس الدستورٌة لقوانٌن المٌزانٌة ,
ط , 5مكتبة الكوٌت الوطنٌة . 9001 ,
 -12د .محمود حلمً  ,مالٌة الدولة  ,مطبعة نهضة مصر . 5211 ,
 -10د .مصطفى كامل  ,شرح القانون الدستوري والقانون األساسً
العراقً  ,ط , 1مطبعة السالم  ,بؽداد .5211 ,
 -15د .نزٌه رعد  ,القانون الدستوري العام المبادئ العامة والنظم
السٌاسٌة  ,ط , 5المؤسسة الحدٌثة للكتاب  ,لبنان .9055 ,
 -19دٌ .حٌى السٌد الصباحً ,النظام الرباسً األمرٌكً والخالفة
اإلسالمٌة ,ط , 5دار الفكر العربً ,القاهرة . 5223 ,
 -13عبد األمٌ ر شمس الدٌن ,الرقابة المالٌة على تنفٌذ النفقات العمومٌة فً
لبنان  ,رسالة دكتوراه  ,حقوق القاهرة . 5211 ,
 -11علً ٌوسؾ عبد النبً الشكري  ,نظام المجلسٌن فً الدول االتحادٌة
والموحدة  ,رسالة ماجستٌر  ,كلٌة القانون  ,جامعة بؽداد . 5221 ,
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 -11لقمان عمر حسٌن  ,مبدأ المشاركة فً الدول الفٌدرالٌة – دراسة
تحلٌلٌة مقارنة  ,ط , 5منشورات زٌن الحقوقٌة .9055 ,
 -11محمد علوم محمد علً المحمود  ,الطبٌعة القانونٌة والمالٌة لدٌن
الضرٌبة وتطبٌقاتها فً التشرٌعات الضرٌبٌة المقارنة  ,أطروحة
دكتوراه  ,كلٌة الحقوق  ,جامعة النهرٌن . 9009 ,
 -11منال اآللوسً  ,المؤسسة التشرٌعٌة فً العراق فً ظل دستوري
 5210 -5291دراسة مقارنة  ,اطروحة دكتوراه  ,كلٌة القانون,
جامعة بؽداد . 5221 ,
17- Cart Swisher : the theory and practice of
American National Government, New York 5215 ,
p.509 , and Rowland Egger , the president of the
United states , Mc Graw-Hill Co. th ed. , 5219..
12- De Laubadere: Contrats a Oministratifs H. ,
5..G,D. Paris , 5271
10- Duverger , (Maurice) . Les finances publiqes ,
5217 .
15- Ph.Parini , Regimes Politidues Contenporainc .
ثانيا ً  :الدساتير
 -5الدستور االمرٌكً لسنة 5171
 -9الدستور السوٌسري لسنة5717
 -3الدستور السوٌسري لسنة5711
 -1القانون االساسً العراقً لسنة 5291
 -1الدستور اللبنانً لسنة 5291
 -1الدستور المصري لسنة 5293
 -1الدستور االردنً لسنة 5219
 -7الدستور الفرنسً لسنة 5217
 -2الدستور الكوٌتً لسنة 5219
 -50الدستور السوٌسري لعام  5222والنافذ عام . 9000
 -55دستور جمهورٌة العراق لسنة . 9001
 -59مشروع تعدٌل دستور جمهورٌة العراق لسنة . 9001
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ثالثا ً  :القوانين واالنظمة
 -5قانون أصول المحاسبات العراقً رقم ( )97لسنة  5210المعدل .
 -9قانون الموازنة العامة لسنة 9053
 -3قانون المحاسبات العامة رقم  97لسنة  5210المعدل .
 -1قانون الموازنة العامة رقم ( )9لسنة . 9055
 -1قانون اإلدارة المالٌة والدٌن العام العراقً رقم ( )21لسنة . 9001
 -1قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة رقم ( )11لسنة  5211المعدل ,
 -1قانون التنفٌذ رقم ( )11لسنة .5270
 -7النظام الداخلً لمجلس النواب العراقً لعام . 9001
 -2مشروع قانون مجلس االتحاد لسنة .9051
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