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 المقدمة
وقػد تعػددً ، لـ َتُعد ولضروئى هي ولمورد ولوحيد لمدولػة اواًل: موضوع البحث:

ولقػػرض ولعػػاـ وور ػػدور ول قػػد، ولجديػػد، مػػوورد ولدولػػة،  عضػػل رػػف ولضػػروئى ه ػػاؾ 
ولتقػػوـ ولدولػػة ممااماػػا كػػاف رمياػػا  ػػي كػػؿ رػػاـ لف تممػػف  عقاتاػػا لمعػػاـ  ومػػا سػػووها 

نلػػػ   دوتاػػػا ولتػػػي ستح ػػػؿ رمياػػػا  يػػػ ، ومػػػف ه ػػػا جػػػا ً ولحاجػػػةولمقمػػػؿ، وتقػػػدر نيرو
لمدولػػػة، ولكػػػف  نيجػػػاد لدوي تمك اػػػا مػػػف  لػػػؾ  كا ػػػً تمػػػؾ ولدوي هػػػي ولموو  ػػػة ولعامػػػة

ولموو  ػػػة ولعامػػػة   تعػػػدو رػػػف كو اػػػا لدوي تقديريػػػة   تظاػػػر ولووقػػػ  ولععمػػػي لم عقػػػاً 
وق  ُلوجػد ولحسػاى ولمتػامي ولعامة ووريرودوً ولعاـ لمدولة، و ي سميؿ معر ة  لؾ ولو 

ليكوف وسيمة ولتعمير رف ول شاط ولمالي ولععمػي لمدولػة، ولمحيمولػة دوف تعػرد ولسػمطة 
 ضػػػل رػػػف ول ػػػمف ، ولعسػػػاد ولمػػػالينلػػػ   ولتػػػي قػػػد تػػػمد،، ولت عي يػػػة مالشػػػموف ولماليػػػة

تمثػػؿ ، نيجػػاد سػػمطةنلػػ   مّسػػً ولحاجػػة وقػػد، وولحيػػؼ ولػػ ، قػػد توقعػػ  رمػػ  ول ػػرود
ِ   ، تمثمػػً ولسػػمطة مالمرلمػػاف ممثػػؿ ولشػػعىو  ،ؿ دوف  لػػؾ ولتعػػردولشػػعى تحػػو  وقػػد ُمػػ

يمارسػػػاا  ػػػي   ومت ا ػػػاً ماليػػػة معي ػػػة كػػػاف لاػػػا لهميػػػة كميػػػري  ػػػي حيػػػاي ولشػػػعوى
وما س حاوؿ ولقياـ م  ، رم  ولسمطة ولت عي ية، مجال  ولتشريعي و ي وظيعت  ولرقامية

  الية لمسمطة ولتشريعية ا اً ولم ي ه و ولمحٌ هو ولتعرؼ رم  تمؾ و مت
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 :ثانيا: أهمية البحث
مف ولضرور، ولمحٌ  ي ومت ا اً ولجاة ولتي يق  رم  كاهماا ت ظيـ ولشموف   1

ي عكس  لؾ ولتأثير ،  ف لمجا ى ولمالي تأثير كمير  ي حياي ولشعوى ولمالية  ي ولدولة
 ولخكالميدوف و قت اد، وو جتماري وولمدمي    رم  ولعديد مف ولمياديف

مف شأ   ولحيمولة دوف وقوع ، ولتعرؼ رم  و مت اص ولمالي لمسمطة ولتشريعية  2
و  سيما  ي ولدوؿ ، تدومؿ و مت ا اً ميف ولسمطة ولتشريعية وولسمطة ولت عي ية

 ميف ولسمطاً   ولتي تأم  مممدل ولع ؿ ولديمقروطية
ت اص ولرئيسي مارتماره و م، م  ولهمية ولكميري للمت اص ولمالي لممرلماف  3

ولكوف وظيعة ولسمطة ولتشريعية  ي ولشموف ولمالية تتمحور ، ل المية مرلما اً ولعالـ
حوؿ مامتيف رئيستيف وهما و مت اص ولتشريعي  ي ولشموف ولمالية، وو مت اص 

ومتيار نل   ولهميت  د   م ا، ولرقامي رم  لرماؿ ولسمطة ولت عي ية  ي ولشموف ولمالية
 ي محاولة مّ ا لمتقدـ مطوي  ي وتجاه دروسة ه و و مت اص  ي  ه و ولموضوع

   ولدستور ولعروقي مشكؿ مستعيض
ولتػػػػي ، ولمعمػػػػوـ لفا ه ػػػػاؾ رػػػػددو مػػػػف و مت ا ػػػػاً ثالثااااا: نطااااا  البحااااث:

رمػ  دروسػة ، نّ  لفا محث ا ه و يتركػ ، يمارساا ولمرلماف تمس ممتمؼ جوو ى ولحياي
مػػػػػػػف دوف ولمػػػػػػػوض  ػػػػػػػي  ت ػػػػػػػاص ولمػػػػػػػاليوحػػػػػػػد هػػػػػػػ ه و مت ا ػػػػػػػاً وهػػػػػػػو و م

يشػػتمؿ ، ومػػف جاػػة لمػػر  لفا ولميػػدوف ولمػػالي لمدولػػة، ومت ا ػاً ولمرلمػػاف ولمػػر 
ولتػػي تعػػالا هػػ و ولميػػدوف وت ظمػػ  سػػوو   كػػاف م ػػدرها ، رمػػ  جميػػ  ولقوورػػد ولقا و يػػة

ومػػػػػػا ، ولدسػػػػػتور لـ ولتشػػػػػػري  ولعػػػػػاد، لـ ول ظمػػػػػػة وولتعميمػػػػػػاً لـ ولقػػػػػروروً وردوريػػػػػػة
ل  ولمحػػٌ ه ػػا هػػو مجمورػػة ولقوورػػد ولدسػػتورية ولتػػي تػػ ظـ ماليػػة ولدولػػة كمػػا سػػيت او 

 دوف غيرها مف ولقوورد ولتي ت ظـ مالية ولدولة  ، ولعروقي حددت  ولدستور
وظيعتػػي  ل اطػػً ولدسػػاتير ولعروقيػػة ولمرلما ػػاً ولعروقيػػة رابعااا: ملااالة البحااث:

هػػػ ه ولمرلما ػػػاً ولعروقيػػػة  لفا ولتشػػػري  وولرقامػػػة رمػػػ  ولشػػػموف ولماليػػػة ومػػػ   لػػػؾ  جػػػد 
لػـ تمػارس  رمػ  ولقػؿلو  ،رم  لكمػؿ وجػ ، ولمتعاقمة لـ تمارس ومت ا اا ولمالي
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م اا سياساً ولقائميف رمػ  ، ولسماى ممتمعة،  لؾ كما هو مرسوـ لاا  ي ولدستور
ولايم ػػػػة رمػػػػ  ولسػػػػمطة نلػػػػ   ، قػػػػد سػػػػعً هػػػػ ه ولسػػػػمطة قمػػػػة هػػػػـر ولسػػػػمطة ولت عي يػػػػة

ضعا ااوي ولتشريعية، مما وثر سمما   ،ثـ د عاا ماتجاه ولتمعية لاا ق د ماا ولمرلماف وو 
ولمرلمػػاف  ػي هػػ و  وتكػا نلػػ   ومػػف ولسػماى مػػا يعػود، رمػ  ممارسػػتاا رمت ا ػاتاا

وهػػػي ولجاػػػ ي ولتػػػي مػػػف )رمػػػ  ولجاػػػ ي ولرقاميػػػة، و، )و مت ػػػاص ولمػػػالي  ولمجػػػاؿ
ولت عي يػة، وهػي لجاػ ي تػـ ن شػامها حقاا ممارسة ولرقامة رمػ  ول شػاط ولمػالي لمسػمطة 

، كجاا  1921 ي  تروً ممتمعة مف تاريخ ولدولة ولعروقية ولحديثة ولتي ُلسسً  ي 
مػػػ  لفا معػػػض ، هيئػػػة ول  وهػػػةلو  ديػػػووف ولرقامػػػة ولماليػػػة وجاػػػا  ولمعتشػػػيف ولعمػػػومييف

ي تسػػػارده  ػػػ جعػػػؿ مػػػف هػػػ ه ولجاػػػ ي ولرقاميػػػة لدووً ميػػػد ولمرلمػػػاف ولدسػػػاتير ولعروقيػػػة
 ممارسة ومت ا   ولمالي  

وقػػػد لد  رػػػدـ ممارسػػػة ولمرلمػػػاف  مت ا ػػػ  ولمػػػالي رمػػػ  لكمػػػؿ وجػػػ  مععػػػؿ 
 تحوؿ و مت اص ولمػالي لمسػمطة ولتشػريعية  ػي ولعػروؽنل   ،ولسماى ولم كوري آ عا

ومت اص ثا و، وو  و ما قامً ولسػمطة ولتشػريعية مممارسػت   اػي تمارسػ  شػكل نل  
، ولموو  ػة ولعامػة ً هػ و و مت ػاص ولعديػدي وهمػا نقػرور ي مجاليف  قػط مػف مجػا 

ن   ػػػي كثيػػػر مػػػف ولحيػػػاف ت ػػػض ولسػػػمطة ، ) يمػػػا ن و قُػػػدهـ نلياػػػا، وولحسػػػاى ولمتػػػامي
   ولت عي ية ولطرؼ رف نردود مشروع قا وف ولحساى ولمتامي لس ووً طويمة

ي ول و  حاوؿ حؿ معض ورشكالياً  ي ه و ولمحٌ، ور   معض ولسػماى ولتػ
مػػػػػف مػػػػػلؿ ميػػػػػاف هػػػػػ و  لاػػػػػ و و مت ػػػػػاص ولماػػػػػـ، م عػػػػػً ولمرلمػػػػػاف مػػػػػف ممارسػػػػػتاا

كمػػػا سػػػيميف ولمحػػػٌ كيعيػػػة ، و مت ػػػاص مشػػػكؿ تع ػػػيمي   يػػػدع مجػػػا  لمجاػػػؿ مػػػ 
وهمػػػا ولمجػػػا ف ولمػػػ وف ، ممارسػػػة ولسػػػمطة ولتشػػػريعية لاػػػ و و مت ػػػاص  ػػػي مجاليػػػ 

شػريعي لممرلمػاف  ػي ويق د مػ لؾ و مت ػاص ولت يمثلف وظيعتي ولسمطة ولتشريعية
وسػػػػيحاوؿ ، ولشػػػػموف ولماليػػػػة وو مت ػػػػاص ولرقػػػػامي لممرلمػػػػاف رمػػػػ  ولشػػػػموف ولماليػػػػة

ولمحػػٌ ورجامػػة رػػف معػػض ولسػػئمة ولمامػػة ولتػػي تػػرد رمػػ  ومت ػػاص ولمرلمػػاف هػػ و 
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مػػػا هػػػو ولتشػػػري  ولمػػػالي وو وورػػػ ل ومػػػا هػػػي ولمروحػػػؿ ولتػػػي يمػػػّر ماػػػا ولتشػػػري   م اػػػا 
 رتمة رم  ولرقامة ولماليةلولماليل وما هي وآلثار ولمت

 األولالمبحث 
 ماهية التلريع المالي وانواعه

ولمرلماف يمارس و مت اص ولتشريعي و طلقا مف ورطار ولدستور، متمعا نف     
 يما يرتمط مضوومط لو  سوو  رم  مستو  مجاؿ ولقا وف، آلياً ولعقم ة ولمرلما ية

جرو وً و  يقـو موض  ولقوورد ، ولمسطري ولتشريعية ولمم مة مف ملؿ نتمار  لطرؽ وو 
معي ة و  ي ح ر ولتشري   ي مجاؿ معيف، ن  لفا لمتشري  مجا ً متعددي، كالتشري  
 ي ولمجاؿ ولج ائي وولتجار، وولحووؿ ولشم ية وغيرها ومف مجا ت  ولتشري  ولمالي، 

ـ وغيرهما وقمؿ ثـ نفا ولتشري  ولمالي ل  ل ووع متعددي كالتشري  ولضريمي وولرسو 
ولموض  ي و مت اص ولتشريعي لممرلماف  ي ولشموف ولمالية ي م ي توضي  ولمق ود 

مطمميف، نل   مالتشري  ولمالي ومياف ل وور ، وه و ما س قوـ م   ي ولممحٌ ول ، قسم اه
ل ووع ولتشريعاً ولمالية و رك   ي و  لمحٌ تعريؼ ولتشري  ولمالي ولوؿحيٌ  م ص 

 مروحؿ و دور ولتشري  ولمالي  ي دستور ولعروقي  ولثا ي رم  
 األولالمطلب 

 التعريف بالتلريع المالي وانواعه
  سوؼ  قـو  ي ه و ولمطمى ممياف مع   ولتشري  ولمالي وو وور  وهو رم   رريف  

مدوية   وض  وف ولتشري  مالمع   ولماص هو  :التلريع الماليتعريف / األولالفرع 
،  التشري  يشتمؿ رم   1) و ية مف ولايئة ولتي تممؾ ه و ولحؽ سّف ولحكاـ ولقا

وهما سّف ولحكاـ وولقوورد ولقا و ية، ووف يكوف ه و ورجرو   ادرو  مف هيئة  ر  ريف
   لاا ولحؽ ولقا و ي  ي ممارسة ولسمطة ولتشريعية 

                                                           

بة ـ انقابْشح ـ رٕصٚاغ د. ْبشى حبفع ـ ٔد. آدو ْٔٛت انُذأ٘ ـ ربسٚخ انقبٌَٕ ـ انؼبرك نصُبػخ انكز (1)

 .22انًكزجخ انقبََٕٛخ ـ ثغذاد ـ ثال عُخ طجغ ـ ص
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تم ي وقد رر ً ولتشري  ولمالي مف قمؿ ولعقاا  رّدي تعريعاً، ولمعض رك  رم    
ولدولة لمقوورد ولمالية، ولمر  لم ً  ي ولتعريؼ ولتشريعاً ولمالية وثالثة لمع ً ول ظر 

 قد رّرؼ ولمعض مأ   "مجمورة ولقوو يف وولحكاـ وولقوورد،    ي هدؼ ولتشري  ولمالي 
ولتي تتمعاا ولدولة  ي ندوري شمو اا ولمالية، وولمتعمقة ماريرودوً ولعامة، وول عقاً 

، و  ل ا  رّرؼ ولتشري  ولمالي ممجمورة ولقوو يف وولحكاـ  1)، وولموو  ة ولعامة"ولعامة
ولقوورد، ه و مف لو  ولحكاـلو  وولقوورد، مي ما ولتشري  ولمالي ليس هو  عس ولقوو يف

ولجاة ولممت ة مإ دور ولتشريعاً نل    احية، ومف  احية لمر  لـ يتعرض ولتعريؼ
ولـ ، ولتشري  ولمالي وهو وريرودوً ولعامة وول عقاً ولعامة ولمالية، وقد  كر متعمؽ

يكتؼ م لؾ  أضاؼ نلياما ولموو  ة ولعامة، و  لفا ولموو  ة ولعامة هي ولوج  ولجام  
نما رم   كر ول عقاً ، لم عقاً ولعامة ووريرودوً ولعامة  كاف يحسف م  لف يقت ر

لو   كرها دو اما،لو   ة ولعامة  ي ولتعريؼ،ولعامة ووريرودوً ولعامة دوف ندروٍ ولموو  
 كر ول عقاً ولعامة ووريرودوً ولعامة ثـ يقوؿ وولموو  ة ولعامة مي اما، كما رر اا 
ولمعض و مريف مأ   "مجمورة ولقوو يف، وول ظمة ولمالية ولتي تتم اها ولدولة، مادؼ 

ف وم  ولموو  ة ،  2)ت ظيـ وتطميؽ ور عاؽ، ووريرود، وولموو  ة مي اما"  ا و ولتعريؼ وو 
جا ى ول عقاً ولعامة ووريرودوً ولعامة ولك   لـ يجعم   ورا  ي نل   م ظر و رتمار

مقامماما، وو  ما جعم  ولدوي ولتي توو ف مي اما وشترؾ م  ولسامؽ  ي جعؿ ولتشري  
   لـ يتعرضك لؾ ل ا ، ولمالي رماري رف مجمورة ولقوو يف وول ظمة ولمالية وهو غيرهما

  كر ولجاة ولممت ة مإ دور ولتشريعاً ولمالية نل  
)ن دور ولقوورد ولقا و ية ولمم مة، وولمتعمقة ؼ ولتشري  ولمالي مأ   ل لؾ يمكف تعري 

ومف ولتعريؼ تظار  مال شاط ولمالي لمدولة، مف ِقمؿ ولجاة ولممت ة مسّ اا قا و ا  
  ر ا ر ولتشري  ولمالي وهي

                                                           

  انُبشاش داس صْاشاٌ نهُ،اش  ػًابٌ  2د. احًذ صْٛش شبيٛخ ٔد. خبنذ انخطٛات ـ انًبنٛاخ انؼبياخ  ط (1)

 .29  ص1993

ٚااغ    داس انجقبفااخ نهُ،ااش ٔانزٕص1د. أػاابد حًاإد انقٛغااٙ  انًبنٛااخ انؼبيااخ ٔانز،ااشٚغ ان ااشٚجٙ  ط (2)

 .22  ص2002ػًبٌ  اإلصذاس انغبدط  
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ي  ولمالي هو  عس ن دور ولتشريعاً ولمالية وولتي تقوـ ماا ولسمطة لػ نفا ولتشر 
 ولتشريعية 

 ى ػ لف تكوف ه ه ولتشريعاً رماري رف قوورد قا و ية مم مة 
ٍ ػ لف تتعمؽ ه ه ولقوورد ولقا و ية ولمم مة وول ادري رف ولسمطة ولتشريعية مال شاط 

 ولمالي لمدولة 
ؾ ورجرو وً وتمارس رممية ولتشري  وسّف ولقوو يف د ػ لف تكوف ولجاة ولتي تقوـ متم

 ولمالية هي ولجاة ولتي م حاا ولقا وف ه ه ول لحية 
 :5002الجهة المختصة بإصدار التلريع الماليفي دستور العرا  لسنة /الفرع الثاني

  م   رم  لف 48ل اط ولدستور ول ا   ولسمطة ولتشريعية مالمرلماف، حيٌ  ّ ً ولمادي )
وف ولسمطة ولتشريعية و تحادية مف مجمس ول ووى، ومجمس و تحاد"، ورمي   إفا "تتك

جوور مجمس ول ووى، وهو "يضـ ممثميف نل   مجمس و تحاد يتمت  مالسمطة ولتشريعية
رف ولقاليـ وولمحا ظاً غير ولم تظمة  ي نقميـ، وي ظـ تكوي  ، وشروط ولعضوية  ي ، 

مقا وف يسّ   مجمس ول ووى،مأغممية ثمثي لرضا   وومت ا ات  )وكؿ ما يتعمؽ م  
   1)مجمس ول ووى"

وقد  ّص ولدستور رم  ردد مف ولتشريعاً ولمالية، وس ت اولاا  ي لرمعة  روع، 
، وولثا ي لمقروض، وولثالٌ لمموو  ة ولعامة وولحساى  ولوؿ م ص  لمضروئى وولرسـو

 ولمتامي، وولروم  لمرووتى 
نفا مف لهـ ولجوو ى ولمالية ولتي تمّس حياي ولمووطف  :والرسوم الضرائب/ األولالفرع 

وليومية وولمعيشية هي ولضروئى وولرسوـ ولتي تعرضاا ولدولة رمي ، وتح ماا م  ، 
 حيٌ ن اا تمثر مشكؿ مماشر رم  دمم  وول ، يمثؿ ر ى ولحياي مال سمة نلي  

 ة لت طية  عقاً ولدولة، مارضا ةكما لفا ولضروئى وولرسوـ تعتمر مف وريرودوً ولمام 
ما تمدي  ولضروئى مف وظائؼ وقت ادية ووجتمارية كميري، ومف وجؿ ه و كم  نل  

 وض  ولقوورد ولدستورية ولتي تحكـ ولضروئى وولرسوـ نل   تسع  ولدساتير رادي
                                                           

عٛشٔاٌ ػذَبٌ يٛشصا انضْبٔ٘ ـ انشقبثخ انًبنٛخ ػهاٗ رُيٛاز انًٕاصَاخ انؼبياخ فاٙ انقابٌَٕ انؼشاقاٙ   (1)

 .35ـ ص 2002سعبنخ يبجغزٛش  جبيؼخ صالح انذٍٚ  كهٛخ انقبٌَٕ  اسثٛم  
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،  2005ولـ يمٍر دستور ولعروؽ لس ة   رف ه و ورطار، حيٌ وهتـ مالضروئى وولرسـو
/تاسعا  وولمادي 19ا  ول ّص  ي  رم  ولضروئى  ي مادتيف، وهما ولمادي )وقد ج

/لو  وثا يا ، لما ولرسـو  قد  كًر مر قة ولضروئى و ي مادتيف ليضا، وهما ولمادي 28)
 /لو   28/تاسعا  وولمادي )19)
وقد م   ولدستور مف ولثر ولرجعي لقوو يف ولضروئى وولرسوـ، حيٌ  ّ ً ولمادي  
تاسعا  رم  ل ا  "ليس لمقوو يف وثٌر رجعي ما لـ ُي ص رم  ملؼ  لؾ، و  يشمؿ /19)

ه و و ستث ا  قوو يف ولضروئى وولرسوـ"، ورمي    يجو  لف ي ّص ل، قا وف يشّرع 
ولرسـ ويقوـ رم  سريا   مأثر رجعي، و كر ه و و ستث ا  مف ِقمؿ ولمشّرع لو  لمضريمة

لو    كره لكاف مإمكاف ولسمطة ولتشريعية ول ص  ي قا وف ولدستور، كاف  ي محم ، ن  
ولرسـ رم  سريا   مأثر رجعي، وهو ما يتعارض م  ممدل ولعدولة ولووجى لو  ولضريمة

 تو ره  ي ولضروئى وولرسوـ،  كاف  مد مف تسطير ه و و ستث ا   ي ولمادي ولم كوري 
، و  تعدؿ، و  تجم ،  1) ، و  يعع  م اا، نّ  مقا وف"كما "  تعرض ولضروئى وولرسـو

وول ّص رم  ردـ جوو   رض ولضروئى وولرسـو نّ  مقا وف، لضح  مف ولموود ولمسمـ 
ـ، لفا يطور مف ه و 2005ماا  ي ولدساتير، وحاوؿ دستور جماورية ولعروؽ لس ة 

دو ل ا    ول ّص ولدستور،  قاـ مإضا ة م   ولتعديؿ وولجماية ووررعا  نّ  مقا وف، ويم
حاجة قا و ية لا ه ورضا ة )ردو وررعا   لفا ولقا وف   يعّدؿ نّ  مقا وف، لما ولجماية 
، حيٌ تقوـ ولسمطة ولت عي ية مالجماية   اي تترتى رم   دور قوو يف ولضروئى وولرسـو
د وست ادو لاا، كما   يمك اا لفا تقوـ مجماية ضريمة غير مشررة قا و ا لم   ولقوور

 ولدستورية م   
وقض  ولدستور مأفا "يعع  ل حاى ولدموؿ ولم معضة مف ولضروئى مما يكعؿ ردـ 

، نفا مف مماده ولعدولة  2)ولمساس مالحّد ولد   وللـ  لممعيشة، وي ظـ  لؾ مقا وف"
ـا و جتمارية ولمحا ظة رم  ولمستو  ولمعيشي ل حاى ولدموؿ ولم معضة،  ومف َث

مجاؿ ولضريمي رف ل حاى ولدموؿ ولمرتععة، ولكف ما يلحظ ه ا لفا تميي هـ  ي ول
                                                           

 .2005( يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ 22/1يبدح ) (1)

 .2005( يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ 22/2ح )يبد (2)
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ولدستور لـ يض  معيارو ووضحا يمكف مف ملل  تشميص ولدمؿ ولم معض وتميي ه رف 
ولدمؿ ولمرتع ، ومالتالي نرعا   احم  مف ولضريمة، وم   لؾ   ي تقد ولدستور رم  

ولقا وف،  القا وف هو ول ، نل   ة مرمتاانغعال  ه و ولجا ى، و لؾ ل   لحاؿ ه ه ولمسأل
يأم  رم  راتق  ت ظيماا ووض  ولمعايير وولسس ولتي توض  مشكؿ جمي حدود 
ولدمؿ ولم معض، مؿ لحسف ولدستور  ي نغعال  ه و ولمر، و لؾ  ف ولت يروً 
و قت ادية ولمستمري   تسم  موض  مثؿ ه و ولمعيار  ي متف ولدستور، و  سّيما ووف 

مف ولدساتير ولجامدي وولتي تتمي  م عومة تعديماا  وف  2005دستور ولعروؽ لس ة 
  ولتي مّي ً ومت ا اً مجمس ول ووى، ومف ه ه 61مجمس ول ووى مد لة ولمادي )

و مت ا اً ما  ّ ً رمي  ولعقري لو  م اا وهو "تشري  ولقوو يف و تحادية"، ول ، هو 
ف، وه و ول ص جا  مطمقا، وولمطمؽ يمق  رم  مف و مت ا اً ول يمة لممرلما

نطلق  ما لـ يرد ما يقيده، وحيٌ ل ا  لـ يرد قيد يقيد ه و ول ص سو  نمروٍ وقتروَ 
/رومعا  رم  80ولموو  ة ولعامة وولحساى ولمتامي مف ومت ا ات ،  قد  ّ ً ولمادي )

موو  ة ولعامة وولحساى لفا مف ول لحياً ولتي يمارساا مجمس ولو رو  نردود مشروع ول
ولمتامي، ل و يمك  ا لف  ست تا لفا وقتروحاما يكوف مف ضمف  لحياً مجمس 

   1)ول ووى
  ولتي مّي ً  لحياً مجمس ولو رو ، ومف 80لما مجمس ولو رو   مد لة ولمادي )

ضمف ومت ا ات  ما  ّ ً رمي  ولعقري )ثا يا  "وقتروَ مشروراً ولقوو يف" ولـ يورد 
دستور ل، وستث ا  رم  ه ه ول لحية، ول و يمك  ا وست تاٍ لفا وقتروَ مشروع قا وف ول

 ولضريمة وقا وف ولرسـ هو مف  لحياً مجمس ولو رو  ليضا 
و قتروض  ي مادي ووحدي، وم   نل   لشار ولدستور: االقتراض/ الفرع الثاني

مطاً "رسـ ولسياسة و مت اص م  لمسمطاً و تحادية، ن  مف ومت ا اً ه ه ولس
ولمارجية وولتمثيؿ ولدمموماسي، وولتعاوض مشأف ولمعاهدوً وو تعاقياً ولدولية، 

مروماا    "    2)وسياساً و قتروض وولتوقي  رمياا وو 
                                                           

 .2005دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ /ساثؼب( يٍ 20اَظش انًبدح ) (1)

 و.2005( يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ 110/1يبدح ) (2)
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ويمم  رم  ولدستور ردـ ت ظيم  لمسائؿ ولقروض ولعامة، حيٌ ي م ي لف يتعرض 
 ومة مشكؿ مماشر، لـ هي محاجةل كر ن دور ولقروض، وهؿ يمكف لف ت در مف ولحك

ن دورها مقا وف قمؿ لف تمدل مت عي ها، وو  و قض  ولدستور معدـ جوو  ن دور نل  
ولقرض ولعاـ نّ  مقا وف،  عمي  لف يحدد ولجاة ولتي تمتص ماقتروَ مشروع قا وف 

، و ي ه ه ولحالة  1)ولقرض ولعاـ، ورادي ما تكوف هي ولحكومة ممثمة ممجمس ولو رو 
  ولدستور لف يميف مد   لحية ولسمطة ولتشريعية  ي م اقشتاا لمشروع قا وف رم

ولقرض ولعاـ، مثل هؿ يمك اا لف تعدؿ رمي ، وهؿ يمك اا لف تمعض مف  سمة ولعائدي، 
مورد ن عاؽ غير ولمورد ول ، حدده مجمس نل   وهؿ يمك اا تقـو م قؿ ري  ولقرض
   2)ض ولعاـ، وهك وولو رو ، وهؿ لاا لف تستمدؿ مدي ولقر 

ولكف يمدو لفا ولعمؿ جر  رم  لفا ي در ور ف مالقرض مف ولسمطة ولتشريعية رم  
  15شكؿ قا وف، رم  ولرغـ مف نغعاؿ ولدستور لا و ولجا ى، ول و  در قا وف رقـ )

ولعروؽ، وولتي نل   ، وهو قا وف ت ديؽ وتعاقية ولقرض ولياما ي ولمقدـ2008لس ة 
ـ، وكاف مممغ ولقرض يساو، 2007/تمو /31ود متاريخ وقعً  ي م د

  ياما ي، وقد م ص ه و ولقرض لتمويؿ مشروري تطوير ما  57،716،000،000)
رادي نرمار قطاع ولكارما  رقميـ كردستاف   ولم ري وو 

                                                           

و ٔانزااٙ قبيااذ 2010( نغااُخ 10فااٙ قاابٌَٕ انًٕاصَااخ انؼبيااخ الرمبدٚااخ نعًٕٓسٚااخ انؼااشاق سقااى ) (1)

/ة( يُاّ 2/2ذادْب  صذس اإلرٌ نٕصٚش انًبنٛاخ ثؼقاذ القزاشاح  حٛات َصاذ انًابدح )انمكٕيخ ثئػ

( 5 4ػهٗ اَّ "ٚخٕل ٔصٚش انًبنٛخ الرمبد٘ صالحٛخ القزشاح يٍ صُذٔق انُقذ انذٔنٙ ثمذٔد )

( يهٛابس دٔلس 2يهٛبس دٔلس )أسثؼخ يهٛبساد ٔخًغًبئخ يهٌٕٛ دٔلس(  ٔيٍ انجُك انذٔنٙ ثمذٔد )

( 2 1ثمذٔد )  SDR  ٔثبعزخذاو حقٕق انغمت انخبص ثـ2010هٛبس دٔلس(  خالل عُخ )اثُبٌ ي

يهٛاابس دٔلس )ٔاحااذ يهٛاابس ٔثًبًَبئااخ يهٛاإٌ دٔلس(  نزغطٛااخ انؼعااض انًزٕقااغ فااٙ انًٕاصَااخ انؼبيااخ 

 الرمبدٚخ  إضبفخ إنٗ القزشاح انذاخهٙ ثًٕجت حٕالد انخضُٚخ".

و  كاابنقشح الٚطاابنٙ  ٔكاابٌ يجهاا  2005زٕس انؼااشاق نغااُخ رااى ػقااذ ػااذد يااٍ انقااشٔح ٔفقااب نذعاا (2)

( يهٛإٌ 100( يهٌٕٛ ٕٚسٔ  رى رٕقٛغ ػهاٗ ان،اشٚمخ الٔناٗ ياٍ الريبقٛاخ ثًجها  ) 400انقشح ) 

  ٔخصص انًجه  نهقطبع انضساػٙ فاٙ انؼاشاق  ٔانقاشح اإلٚشاَاٙ  23/10/2002ٕٚسٔ ثزبسٚخ 

ٚخ انؼشاق ٔانعًٕٓسٚخ اإلعاليٛخ اإلٚشاَٛاخ ثزابسٚخ حٛت رى رٕقٛغ يزكشح انزيبْى ثٍٛ حكٕيخ جًٕٓس

  نزقذٚى انزغٓٛالد الئزًبَٛخ إنٗ انؼشاق ثًجه  يهٛبس دٔلس . )اَظاش يٕقاغ 2006/كبٌَٕ انجبَٙ/26

 (.  http://www.mof.gov.iqٔصاسح انًبنٛخ ػهٗ شجكخ الَزشَذ 
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م   ولدستور نردود ولموو  ة ولعامة، : الموازنة العامة والحساب الختامي/ الفرع الثالث 
شروع قا و اا، وك لؾ نردود ولحساى ولمتامي ووقتروَ مشروع قا و  ، ووقتروَ م

مجمس ولو رو ، ن  "يقدـ مجمس ولو رو  مشروع قا وف ولموو  ة نل   و مت اص م 
، وقد  ّص ولدستور  ي ولمادي  1)مجمس ول ووى رقروره"نل   ولعامة وولحساى ولمتامي

"نردود ولموو  ة ولعامة وولحساى  /رومعا  رم  لف مف ومت ا اً مجمس ولو رو 80)
/ثالثا  رم  لف"يقدـ مجمس ولو رو  62ولمتامي، ومطط ولت مية"، كما  ّ ً ولمادي )

مجمس ول ووى رقروره"،  يكوف نل   مشروع قا وف ولموو  ة ولعامة وولحساى ولمتامي
 وقتروَ مشروع ولموو  ة ولعامة وولحساى ولمتامي مف ومت ا اً مجمس ولو رو  

فا "و رتروؼ لمسمطة ولت عي ية )مجمس ولو رو   مأ ضميتاا  ي نردود ولموو  ة ولعامة و  و 
)وولحساى ولمتامي  لمدولة   يع ي لمدو لفا لاا ولحرية  ي ت عي  ما تضع  مف مر اما 

، ول و رادي ما  2)م وري مماشري ودوف ولح وؿ رم  موو قة ولسمطة ولتشريعية  ي  لؾ"
لسمطة ولتشريعية حؽ ن دور مشروع قا وف ولموو  ة ولعامة وولحساى تم   ولدساتير و

ـ، وقد م   ولحؽ "لرضا  2005ولمتامي، وه و ما  عم  دستور جماورية ولعروؽ لس ة 
ولسمطة ولتشريعية نمدو  ولملحظاً رم  م ود ولموو  ة كا ة، وك لؾ طمى نجرو  

وى  لحية تمعيض ولممالغ ولووردي ، كما ل اط ممجمس ول و  3)تعديلً رم  تقديروتاا"
 ي ولموو  ة ولعامة، ووقتروَ  يادي ول عقاً ولعامة، كما ول  حّؽ ولم اقمة ميف لمووماا 
و  ولاا، وجا  ولدستور  ريحا  ي ومت اص مجمس ول ووى ه و، حيٌ  ّ ً ولمادي 

ة ولعامة، /ثا يا  رم  لف "لمجمس ول ووى نجرو  ولم اقمة ميف لمووى و  وؿ ولموو  62)
وتمعيض مجمؿ ممال اا، ول  ر د ولضروري لف يقتَر رم  مجمس ولو رو   يادي نجمالي 

 ممالغ ول عقاً ولعامة" 

                                                           

  داس سعااالٌ 1زٕسٚخ يقبسَااخ  طد. َؼًاابٌ ػطااب ه انٓٛزااٙ  انشقبثااخ ػهااٗ انمكٕيااخ  دساعااخ دعاا (1)

 .139  ص2002نهطجبػخ ٔانُ،ش  عٕسٚب  دي،ق  

صُٚاات كااشٚى عاإاد٘ انااذأٔد٘  دٔس اإلداسح فااٙ إػااذاد انًٕاصَااخ انؼبيااخ ٔرُيٛاازْب ٔرطجٛقبرٓااب فااٙ  (2)

 .192  ص2006انؼشاق  اطشٔحخ دكزٕساِ  جبيؼخ انُٓشٍٚ  كهٛخ انمقٕق  

ذ٘  حااق انغااهطخ انز،ااشٚؼٛخ فااٙ إقااشاس انًٕاصَااخ انؼبيااخ  سعاابنخ يمًااذ ػجٛااذ جااذٔع ػجااذ ه انضثٛاا (3)

 .103ـص 2004يبجغزٛش  جبيؼخ انُٓشٍٚ  كهٛخ انمقٕق  ثغذاد  



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةقانونية مجلة كلية القانون للعلوم ال

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

33 

وقد  كر ولدستور ولموو  ة ولعامة مري لمر  ر د  ّ   رم  و مت ا اً ولح رية 
 ه ه و مت ا اً ردد مف ولجوو ى ولمالية لمدولة،نل   لمسمطاً و تحادية، ولضاؼ

   1)كإ دور ولعممة، ورسـ ولسياسة ول قدية، ووض  ولموو  ة و ستثمارية
قد تتأمر ولم ادقة رم  مشروع قا وف ولموو  ة ولعامة وتكوف ولس ة ولمالية قد مدلً، 
ويكوف ه و ولتأمير ل، سمى مف ولسماى،  مثل قد يتأمر مجمس ولو رو   ي تقديـ 

يتأمر مجمس ول ووى  ي ن دوره، ن  لو  ووى،مجمس ول نل   مشروع ولموو  ة ولعامة
"ت تا  ولمجالس ول يامية  ر ة ررض مشروع ولموو  ة ولعامة لمروقمة ما قامً م  

تروـ ولقياـ م ،  تطيؿ ول ظر  ي  لؾ ولمشروع وتساى لو  ولحكومة )مجمس ولو رو  
س ة ولمالية، ما معد ومتدو  ولنل   تأمير ن دورهنل    ي م اقشة تعا يم  مما قد يمد،

ومف غير ولممكف لف ُيعّطؿ  شاط ولدولة لحيف  دور قا وف ولموو  ة ولعامة وهي 
 ما هو ورجرو  ول ، ي م ي وتما هل  ي ولحقيقة يلحظ رم  ه و   2)حميسة ولمرلماف"

ولدستور ردـ معالجت  لا ه ولحالة، ورمما يكوف قد ورتمد رم  معالجة قا وف وردوري 
وول ،  ّص رم  ل ا  "ن و لـ ت ادؽ ولجاة  وً ولسمطة ولتشريعية ولوط ية  ولمالية ول ا  

،  مو ير ولمالية لف ي ادؽ رم  لساس ولوؿكا وف  31رم  ولمي و ية ولعيدرولية حت  
  مف ولمم  اً 1/12ولم ادقة ولشارية رم  لمووؿ وحدوً ور عاؽ، ول اية )

و ية، وتمؾ ولمووؿ يمكف لف تستمدـ  قط لسّد ولمالية ولسامقة، لحيف ولم ادقة رم  ولمي  
، ولكف  3)و لت وماً وولمرتماً وولتقارد و عقاً ولمف و جتماري ومدماً ولديف ولعاـ"

  يمكف و رتماد  ي مثؿ ه و ولموضوع ولماـ رم  معالجة قا وف لاا، مؿ  مد مف 
ولتعديلً ولدستورية ولم م  معالجت  دستوريا ، ول و  ر  ل ا  يجى تل ي ه و ول قص  ي 

 نجرومها 
تم   ولدوؿ "رم  ومتلؼ شكؿ ولحكـ  ياا )مرتما  لرئيس  :الرواتب /الفرع الرابع

، وهك و هو  4)ولدولة، ماما كا ً طميعة م  م ، سوو  لكاف ممكا لـ رئيسا لمجماورية"
                                                           

 .2005( يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ 110/1ٔ3ٔ2اَظش انًبدح ) (1)

 .202صُٚت كشٚى عٕاد٘ انذأٔد٘ ـ انًصذس انغبثق ـ ص (2)

 و انُبفز.2004يٍ قبٌَٕ اإلداسح انًبنٛخ نغُخ  ( ـ2( ـ انقغى )4انًبدح ) (3)

 .21 انجصشح  ص 2002د. سضب صبحت حًذ آل ػهٙ  انًبنٛخ انؼبيخ  انذاس انعبيؼٛخ نهطجبػخ   (4)
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اً  تمتمؼ مف رئيس ولو رو ، وو روئ  لما طريقة تحديد ه ه ولمرتمنل   ولحاؿ مال سمة
لمر ،  معضاا يجعماا ضمف قا وف ولموو  ة، ومعضاا ولمر ي درها  ي نل   دولة

لفا روتى نل   ولطريؽ ولثا ي، حيٌ لشار 2005قا وف مستقؿ، وومتار دستور 
ومم  اً رئيس ولجماورية، وك لؾ رووتى ومم  اً لرضا  مجمس ولو رو  

  م   رم  لف "يحدد مقا وف، روتى 74 ي ولمادي ) ولوؿتحدد مقا وف،   ّص رم  
  م   رم  لف "ي ظـ 82ومم  اً رئيس ولجماورية"، و ّص رم  ولثا ي  ي ولمادي )

 مقا وف، رووتى ومم  اً رئيس ولرضا  مجمس ولو رو ، ومف هـ مدرجتاـ" 
لما مرتماً لرضا  ولمرلماف " تم ص معظـ ولدوؿ رم  ومتمؼ ل ظمتاا ولسياسية 

، وقد يكوف تحديد ه ه ولمرتماً ووردو  1)لكؿ رضو مف لرضا  ولمرلماف"مكا أي  قدية 
 ي ولدستور، كما يمكف لفا ي در تحديدها مقا وف ماص، و ي ه ه ولحالة يكوف تقدير 

وستالؾ ولكثير نل   مكا آً ولمرلماف ميد لرضائ ، وه و يشكؿ جا ما سمميا رمما يمد،
ولمرلماف  ي تقدير رووتماـ ول و "يمش  لف  مف لمووؿ ولدولة، حيٌ قد يمالغ لرضا 

،  ار ساف مجموؿ رم   2)يست ؿ ولمرلماف حق   ي ولتشري ،  ي يد مف مكا آً لرضائ "
 تح يؿ لرم   ائدي مأقؿ جاد ممكف 

، مالطريؽ ولثا ي،  قد م   حؽ تقدير مكا آً 2005وقد وم  دستور ولعروؽ لس ة 
مس ول ووى  عس  رم  لف ُي در م لؾ قا و ا، مجنل   لرضا  مجمس ول ووى وت ظيماا

/لو   رم  لف "تحدد حقوؽ وومتيا وً رئيس مجمس ول ووى و ائمي  63  ّ ً ولمادي )
ولرضا  ولمجمس مقا وف"، وهو ما و ول ص مّكف لرضا  مجمس ول ووى مف تقدير 

  ولول مكا آً ل عساـ مالمقدور ول ، يرغموو  ي ، وه و ما ح ؿ  عل، ول و كاف مف
لفا يحدد ولدستور مكا آً لرضا  مجمس ول ووى، وليس تحديدها دستوريا لمر تكت ع  

مستو  ولمعيشة ولعاـ  ي نل   ول عومة،  مارمكاف مثل تحديدها ك سمة معي ة قياسا
ولممد، وهو لمر يمكف تحديده، ويحيؿ تحديد مستو  ولمعيشي ه و رم  ممسساً ولدولة 

                                                           

 .21انًصذس َيغّ  ص (1)

د.طااااااااااابْش انعُااااااااااابثٙ ػهى انًبنٛاااااااااااخ انؼبياااااااااااخ ٔانز،اااااااااااشٚغ انًبنٙ انؼبراااااااااااك نصاااااااااااُبػخ  (2)

 .22 ص2002انكزبة انقبْشح 
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عس  ولمجاؿ لماـ لرضا  مجمس ول ووى لتحديد مكا آتاـ مأ عساـ، ولممت ة، وم لؾ   ي
 ويحا ظ  ي  عس ولوقً رم  ولماؿ ولعاـ 
، وقاـ مت ظيـ ولرووتى  1)ـ2007  لس ة 50وقد  در قا وف مجمس ول ووى رقـ )

وولمم  اً لرئيس مجمس ول ووى، و ائمي  )ولايئة ولرئاسية لمجمس ول ووى ، وك لؾ 
 اً لرضا  مجمس ول ووى  ظـ رووتى ومم  

وقد  ّرؽ ولدستور  ي ولحقوؽ وو متيا وً ولتي تتمت  ماا هيئة رئاسة مجمس ول ووى  
)ولرئيس و ائمي  ، وميف ولحقوؽ وو متيا وً ولتي يتمت  ماا لرضا  مجمس ول ووى، لما 

ّ ً ،  قد ساو  مي اا وميف رئيس ولو رو  و ائمي ، حيٌ  ولوؿحقوؽ وومتيا وً ولعريؽ 
ـ، رم  ل ا  "يتمت  رئيس 2007  لس ة 50  مف قا وف مجمس ول ووى رقـ )3ولمادي )

مجمس ول ووى و ائمي  مكا ة ولحقوؽ وو متيا وً ولتي يتمت  ماا رئيس مجمس ولو رو  
و ائمي   ي جمي  ولمجا ً ولمادية وولمع وية ويتـ ولتعامؿ معاـ مرتوكوليا  رم  ه و 

 ولساس" 
ؽ ولثا ي )ور ي لرضا  مجمس ول ووى   إفا قا وف مجمس ول ووى ساو  مي اـ لما ولعري 

وميف لرضا  مجمس ولو رو   ي ولحقوؽ وو متيا وً، ل، ساو  ميف رضو مجمس 
  م   رم  لف "يتمت  4ول ووى وولو ير  ي ولحقوؽ وو متيا وً، حيٌ  ّ ً ولمادي )

تي يتمت  ماا ولو ير  ي جمي  رضو مجمس ول ووى مكا ة ولحقوؽ وو متيا وً ول
 ولمجا ً ولمادية وولمع وية ويتـ ولتعامؿ مع  مروتوكوليا  رم  ه و ولساس" 

ويمكف تأييد ه ه ولمساووي مف ول احية ول ظرية، و لؾ لفا ولوظائؼ ولتي تقوـ ماا هيئة 
رئاسة مجمس ول ووى ولرضائ    تقؿ مف حيٌ ولجاد ولمم وؿ رف  لؾ ول ، يم ل  

ئيس ولو رو  و ائمي ، وولو رو ، حيٌ لفا ولوظيعة ولتشريعية وولرقامية ولتي يضطم  ماا ر 
م ؿ ولجاد وولع ا  مف وجؿ نل   مجمس ول ووى )ولمرلماف  ليسً مالمر ول ،   يحتاٍ

ولو ا  ماما، كما   تقؿ لهمية رف ولوظائؼ ولتي يمدياا لرضا  مجمس ولو رو ، 
ول ووى مايئت  ولرئاسية ولرضائ  م تمموف مف ِقمؿ ولشعى،  لفا مجمسنل   مارضا ة

                                                           

 .22/9/2002  فٙ 4049انٕقبئغ انؼشاقٛخ  انؼذد اَظش  (1)
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وه و لمر لوجم  ولدستور،  ي حيف لـ يوجى ولدستور لفا يكوف ولو رو  م تمميف، مؿ لـ 
يوجى  لؾ  ي رئيس ولو رو  ليضا، حيٌ جا  ول ّص رم  تكميؼ رئيس ولو رو  مطمقا، 

مجمس ول ووى ويمكف لف   يكوف  يمكف لفا يكوف ولمكمؼ متشكيؿ ولحكومة رضوو  ي 
/لو   رم  لف "يكمؼ رئيس ولجماورية مرش  ولكتمة 76ك لؾ،  قد  ّ ً ولمادي )

ول يامية ولكثر رددو متشكيؿ مجمس ولو رو  ملؿ ممسة رشر يوما مف تاريخ و تماى 
لف يكوف ولمكمؼ نل   رئيس ولجماورية"، و  يحمؿ ول ص ل، مع   ضم ي يشير

س ول ووى، ولق   ما مي ت  ه ه ولمادي هو لفا ترشي  رئيس ولو رو  حؽ رضوو  ي مجم
ح ر، لمكتمة ول يامية ولكثر رددو، وهؿ يجى رم  ه ه ولكتمة لف ترش  وحد لرضا  
مجمس ول ووى لم  ى رئيس ولو رو ل لـ لاا لف ترش  لمم  ى شم ا مف ماٍر 

لمر، وجا  مطمقا، وولمطمؽ ولمجمسل  لحظ لف ول ص ولدستور، سكً رف مياف ه و و
يمم  رم  نطلق  ما لـ يرد ما يقيده، ولـ يرد ما يقيد ول ص ولم كور، ول و "يجو  لف 

،  يمكف لمكتمة ول يامية ولكثر رددو  1)يكوف ولمكمؼ متشكيؿ ولحكومة مف ماٍر ولمرلماف"
لف ترش  لا و ولم  ى شم ا ليس رضوو  ي مجمس ول ووى، ولما كاف لرضا  

مس ول ووى م تمميف مملؼ لرضا  مجمس ولو رو   اـ وولحالة ه ه لرم  مرتمة مج
م اـ ل اـ ممثمو ولشعى حقيقة،  كيؼ   يساو، مي اـ رم  ولقؿ  ي مسألة ولحقوؽ 

 وو متيا وً 
تحديد ولمرتماً وولمكا آً ولعالية، وك لؾ نل   لما ول قد ول ، ي م ي تقديم  ه ا،  يتوج 

 ممالغ  ياا ولتي يتمت  ماا لرضا  كؿ مف مجمسي ول ووى وولو رو  و متيا وً ول
 المطلب الثاني

  5002المراحل التي يمّر بها التلريع المالي في دستور 
سف نل     تادؼالولتعد مامة ولتشري  وولمروقمة مي تاف لساسيتاف لمعمؿ ولمرلما ي،    

مؿ ولحكومي  لكف م  م وغ ما ولقوو يف مف طرؼ ممثمي ولشعى وولثا ية مروقمة ولع
ولعر سي تروج  دور ولجمعياً  1958يعرؼ "مالعقم ة ولمرلما ية" ولتي كرساا دستور 

                                                           

حغٍٛ ػزاة انغاكُٛٙ  انًٕضإػبد انخالفٛاخ فاٙ انذعازٕس انؼشاقاٙ  انُظابو انجشنًابَٙ / انغاهطخ  (1)

 .42  ص2009  انغذٚش نهطجبػخ  انجصشح   4 ح 1انزُيٛزٚخ  ط
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ولمرلما ية رم  مستو  وظيعتي ولتشري  وولمروقمة مقامؿ ترومي ولحكومة رم  هاتيف 
 .ولوظيعتيف

لدولة لكو اا مف م طمؽ لف ولسياساً ولعامة ولمالية تمثؿ ولدرامة ولمرك ية ل شاط و 
ترسـ ولتوجااً و قت ادية وولمالية ولكمر  لمملد   و لؾ مف ملؿ قا وف ولمالية ول ، 
يحدد طميعة ومممغ ولموورد وولتكاليؼ ولتي تمهؿ ولدولة لتحقيؽ ولتوو ف و قت اد، 

ولسمطة ولتشريعية لممرلماف ووم  م ظاـ ولمجمسيف،  2005ل اط دستور و  ، وولمالي
لتشريعية تتكوف مف مجمس ول ووى ومجمس و تحاد ولـ يساِو مي اما  ي  السمطة و

و مت اص مؿ جعؿ ولكّعة تميؿ ل ال  مجمس ول ووى رم  حساى مجمس و تحاد 
وول ، لـ ي ّص رم  تعا يم  كتكوي   وشروط ولعضوية  ي  وومت ا ات ، مؿ م   

    1)س و تحادمجمس ول ووى ولحؽ  ي ن دور قا وف ي ظـ كؿ ما يتعمؽ ممجم
رئيس ولدولة ورم  " ظاـ ولحكـ  ي ولعروؽ جماور، مرلما ي  ا اؾ رئيس لمجماورية وهو

وحدي ولوطف، يمثؿ سيادي ولملد، ويسار رم  ضماف و لت وـ مالدستور، وولمحا ظة 
ومجمس   2)"وسيادت  ووحدت  وسلمة لروضي  و قا  لحكاـ ولدستور رم  وستقلؿ ولعروؽ

دوري شموف ولدولة وم   لؾ ورد تعمير مجمس لمو رو  و  هو  احى ولسمطة ولت عي ية وو 
ولرئاسة  ي ولدستور، وقد وستعير ه و ولتعمير مف قا وف ندوري ولدولة لممرحمة و  تقالية 

يمارس "وسم  ولدستور مأفا  2005،ول ، يتألؼ مف رئيس و ائميف ل  لما  ي دستور   3)
  4)"لجماورية، ولم  وص رمياا  ي ه و ولدستورمجمس ولرئاسة  لحياً رئيس و

ورغروض ولمحٌ س ستعمؿ تعمير رئيس ولجماورية مارتماره ولتعمير ولدوئـ  ولدوري ووحدي
  ولولوهو ولتعمير ولممقً ول ، ي تاي ما تاا  ولدوري ،  ي ولدستور دوف مجمس ولرئاسة

 لمالية موؿ ولدستور حؽ وقتروحااوللحقة ل عا  ه و ولدستور و ي حدود وقتروَ ولقوو يف و

                                                           

 .2005( يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ 65انًبدح ) (1)

 .2005دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ  يٍ (62انًبدح ) (2)

 .2004( يٍ قبٌَٕ إداسح انذٔنخ نهًشحهخ الَزقبنٛخ  نغُخ 24انًبدح ) (3)

 .2005يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ  (132/6انًبدح ) (4)
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)ل، ولسمطة ولت عي ية  وولثا ية   1)مجمس ولو رو لو    رئيس ولجماوريةولولجاتيف نل  
   2) نحد  لجا   ولممت ةلو  لرضا  مجمس ول ووى

المراحل التي يمّر بها ملروع القانون المالي المقدم من السلطة /األولالفرع 
مجمس ول ووى، وي هى نل   عي ية مشروع ولقا وف تقوـ مر ع تعد ولسمطة ولت  :التنفيذية

 ولقوؿ" ومال ظرنل   ولمرلمافنل   معض ولماحثيف ر د حديث  رف ر   مشروراً ولقوو يف
لفا ول ظاـ ولسياسي  ي ولعروؽ هو  ظاـ مرلما ي ل و  إفا ر   ولمشروع يكوف مف نل  

و ر  لفا ه و ولرل، محؿ  ظر، ،  3) لحياً مجمس ولو رو  وليس رئيس ولجماورية"
ن  لفا ولسمطة ولتي تتمت  محؽ وقتروَ ولقوو يف دستوريا  مف حقاا ر   مشروراً ولقوو يف 

) ي ولع ؿ ول ،  2005ولمرلماف وقد م   ولدستور ولعروقي لس ة نل   ولتي تقترحاا
نل   ضا ةرئيس ولجماورية مارنل   تحدٌ  ي  رف ولسمطة ولتشريعية  حؽ و قتروَ

  رم  ما 128مجمس ولو رو ، وقد  ّص ول ظاـ ولدوممي لمجمس ول ووى  ي ولمادي )
نل   يحيؿ رئيس مجمس ول ووى مشروراً ولقوو يف ولمقدمة مف ولسمطة ولت عي ية"يأتي

ولمجاف ولممت ة"، و لحظ لفا ول ظاـ ولدوممي لـ يشترط ه ا نحالة ولمشروراً رمي  
مؿ لطمؽ ولعماري مما يعيد جوو  نحالة مشروراً ولقوو يف نلي  مف مف قمؿ مجمس ولو رو  

تشمؿ رئيس  2005قمؿ رئيس ولجماورية، حيٌ لفا ولسمطة ولت عي ية  ي دستور 
ولجماورية ومجمس ولو رو  كما جا   ي ولع ؿ ول ،  كر  ي  ولسمطة ولت عي ية وولمطمؽ 

كوف ولدستور قد م   ولحؽ لرئيس يجر، رم  نطلق  ما لـ يرد  ّص يقيده ومالتالي ي
مجمس ول ووى يمق  نمكا ية ولتعريؽ ه ا ميف نل   ولجماورية مر   مشروراً ولقوو يف

 عي مجاؿ ولقوو يف ولمالية ومالتحديد مشروع قا و ي ، مشاري  ولقوو يف ولمالية وغيرها
ولو رو  ولموو  ة ولعامة وولحساى ولمتامي قد جعماا ولدستور مف و مت ا اً مجمس 

ولح رية وما يترتى رم  ه و و مت اص ولح ر، ك تيجة حتمية هو لفا مجمس 

                                                           

 .2005يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ  (60/1انًبدح ) (1)

 .2005( يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ 60/2انًبدح ) (2)

ػااازساا كااابطغ حُااإٌ انقشٚ،اااٙ  اإلجااابصح انز،اااشٚؼٛخ نقااابٌَٕ انًٕاصَاااخ انؼبياااخ انؼشاقاااٙ  سعااابنخ  (3)

 .23 ص 2002يبجغزٛش  جبيؼخ انُٓشٍٚ  كهٛخ انمقٕق  
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مجمس ول ووى، ولكف ولماحٌ لـ يعرؽ ميف نل   ولو رو  يمتص مر   ه يف ولمشروريف
 ه يف ولمشروريف وميف غيرهما ولطمؽ رمارت  

،هو نردود مما تقدـ  إفا ومت اص مجمس ولو رو   ي ولتشريعاً ولمالية ولح رية  
  رم  62/1مشروع ولموو  ة ولعامة وولحساى ولمتامي وقد  ص ولدستور  ي ولمادي )

مجمس نل   ُيقدـ مجمس ولو رو  مشروع قا وف ولموو  ة ولعامة وولحساى ولمتامي"وف
كما يمك   تقديـ ل، مشروع قا وف مالي لمر، لما لرضا  مجمس ول ووى "ول ووى رقروره

كا اا تقديـ مقترحاً ولقوو يف ولمالية ردو ولموو  ة ولعامة وولحساى ولج ت  ولمالية  مإم
سوو  لكاف )ولمتامي  ويحاؿ مشروع ولقا وف ولمالي ولمقتَر مف ِقمؿ ولسمطة ولت عي ية

ولمقتَر مقدما مف رئيس ولجماورية لـ مف مجمس ولو رو   نل  مكتى رئيس مجمس 
ة ولمالية ور دما تستمـ ولمج ة ولمالية ولمج نل   ول ووى يقوـ رئيس ولمجمس مإحالت 
وتقدـ ه ه )جمي  لجاف مجمس ول ووى ولعروقينل   مشروع ولقا وف ولمالي تقوـ متعميم "

كما تقوـ   1)ولمج ة ولمالية "نل   كؿ حسى ومت ا اا ولمجاف وقتروحاتاا وتو ياتاا
ولمج ة ، وىوتمد، رلياا  ي ولمشروع قمؿ م اقشت   ي مجمس ول و ""معح   ودروست 

ولمالية وقتروَ تعديؿ مشروع ولقا وف ولمالي ولمعروض رمياا، سوو  لكاف مشروع ولقا وف 
ل، مشروع قا وف مالي لمر ،مشرط لف تقـو لو  هو مشروع قا وف ولموو  ة ولعامة،

لف  ولمج ة ولمالي مأم  رل، مجمس ولو رو   ي كؿ وقتروَ تقترح  رم  ولمشروع "ومعد
ف دروستاا وم اقشتاا، ومعد و  تاا  مف م اقشتاا "يتـ رقد وجتماع لمج ة ت تاي ولمج ة م

ولمالية مف وجؿ ولت ويً رم  ما دور  ياا مف  قاش مف وجؿ وتما  ولقرور حوؿ 
مشروع ولموو  ة )لو ل، مشروع قا وف مالي ، ويتـ ولت ويً مر   وليد،، و ي حالة 

تض  تقريرو   2)رئيس ولمج ة ولمالية "تساو، ول ووً يرج  ولجا ى ول ،  ّوً مع  
رئيس مجمس نل   تع يميا يتضمف مقترحاتاا وملحظاتاا" ،ثـ تقدـ ولمج ة تقريرها

مقترحاتاا مالتعديؿ كما تر ؽ مع  رل، نل   ول ووى م حوما  ممشروع ولقا وف، مارضا ة

                                                           

 .45عٛشٔاٌ ػذَبٌ يٛشصا  انًصذس انغبثق  ص (1)

رطجٛقبرٓب فٙ انؼشاق  ْ،بو جًٛم كًبل أسحٛى  دٔس انغهطخ انز،شٚؼٛخ فٙ إقشاس انًٕاصَخ انؼبيخ ٔ (2)

 .122  ص2002سعبنخ يبجغزٛش  جبيؼخ ركشٚذ  كهٛخ انقبٌَٕ  
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مؿ لوجى  ه و ولرل،نل   ولحكومة  ي مقتَر ولتعديؿ وولممرروً ولتي د عً ولحكومة
  م   رم  ل ا " يجى 130ول ظاـ ولدوممي  لؾ رم  ولمج ة ولمالية، حيٌ  ّ ً ولمادي )

لف تضّمف ولمج ة تقريرها رل، ولحكومة  ي ه و ولشأف وممرروت  ويسر، ه و ولحكـ رم  
لحد ولرضا  ن و كا ً لو  كؿ وقتروَ متعديؿ تتقدـ م  لية لج ة مف لجاف ولمجمس،

ورم  ولمج ة ولمالية نرساؿ مشروع ولقا وف "نل  رئيس مجمس "ا  ماليةتترتى رمي  لرم
نل     يوما، مف تاريخ نحالة ولمشروع28)نل     يوما14ول ووى ملؿ  تري تتروَو ميف )

وو  و تأمر نردود ولتقرير رف تمؾ ولمدي،  إفا رئيس ولمج ة مسموؿ رف  ولمج ة ولمالية
 نرسال    1)مياف لسماى تأمير"

رم  رئيس مجمس ول ووى ندروٍ تقرير ولمج ة ولمالية  ي جدوؿ لرماؿ ولمجمس ليـو و   
وو  و كاف ه اؾ ، معيف و ي وليوـ ولمحدد يقوـ رئيس ولجمسة مقرو ي تقرير ولمج ة ولمالية

رل،  ي ولمج ة ولمالية مشأف مشروع ولقا وف ولمالي يمالؼ رل، ولغممية  ياا وقد 
رئيس ولجمسة لف يتموه ليضا وتجر، ولم اقشاً دومؿ  تضم   تقرير ولمج ة،  عم 

مجمس ول ووى لمشروع ولقا وف ولمالي رم  لساس ولمشروع ول ، تقدمً م  ولمج ة 
وقد ، 2006وه و ورجرو   ّص رمي  ول ظاـ ولدوممي لمجمس ول ووى لس ة ،  2)ولمالية 

ة ولعامة مأف "يقدـ مشروع قا وف ولموو  نل   جر  ولعمؿ دومؿ مجمس ول ووى مال سمة
هيئة رئاسة مجمس ول ووى معدها نل   كؿ مف ولمج ة ولمالية وممثؿ ولحكومة تقريرهما

يدرو رئيس ولمجمس لرضا  مجمس ول ووى ولعروقي  ي جمسة رامة، و ي مدوية ولجمسة 
تقرير، ولمج ة ولمالية وو ير ولمالية ومعد  لؾ يعت  ماى ولم اقشة نل   يستم  ولمجمس

    3)"ولرضا لجمي  
وتقت ر م اقشتاـ  ي ه ه  وتمدل م اقشة ولمشروع مف ِقمؿ لرضا  مجمس ول ووى  

ومعد و تاا  ه ه ولم اقشة يمم  ، ولمرحمة رم  ولمماده وولسس ولعامة لممشروع نجما   
لـ "  رم  و   ن و132رل، ولمجمس حوؿ مشروع ولقا وف ولمالي وقد  ّ ً ولمادي )

                                                           

 .122َيغّ  صانغبثق انًصذس  (1)

 .2006يٍ انُظبو انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة انؼشاقٙ نغُخ  (131انًبدح ) (2)

 .46عٛشٔاٌ ػذَبٌ يٛشصا  انًصذس انغبثق  ص (3)



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةقانونية مجلة كلية القانون للعلوم ال

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

34 

ولمشروع مف حيٌ ولممدل مأغممية ردد لرضائ  ُرّد  لؾ ر ضا   يوو ؽ ولمجمس رم 
  "لممشروع

  لمشروع ولوللما ن و وو ؽ ولمجمس رم  مشروع ولقا وف ممدئيا  ُتعّد ه ه ولقرو ي   
  وتتـ ولولولقا وف ثـ تمدل م اقشت  ولثا ية معد يوميف رم  ولقؿ مف و تاا  ولم اقشة 

ولت ويً رمياا نل   وي ار"ولمالي ه ه ولمري مادي  ماديم اقشة موود مشروع ولقا وف 
يمم  "معد تلوي كؿ م اا، ل،،  1)مادي ) ػ  مادي )ليضا  ومأغممية لرضا  ولمجمس "

ولرل،  ي كؿ مادي رم  حدي ثـ يمم  ولرل، رم  ولمشروع  ي مجمور  معد وكتماؿ 
اً ولتعديؿ ولووردي مشأ اا ثـ ور دما ت اقش ولمادي، ت اقش مقترح،  2)"تلوي مووده كاممة

ويمدل مأوسعاا مد  ولمعدها رف ول ص  يمم  ولرل، رم  ه ه و قتروحاً مالتعديلً لو   
   3)ول مي ثـ يمم  ولرل، معد  لؾ رم  ولمادي ممجموراا 

ن و قرر ولمجمس حكما   ي نحد  ولموود مف شأ   نجرو  تعديؿ  ي مادي سمؽ لف "لما  
ممجمس لف يعود لم اقشة تمؾ ولمادي، وك لؾ يجو  لممجمس نرادي وو قً رمياا،  م

ولم اقشة  ي مادي سمؽ نقرورها ن و لمديً لسماى جديدي قمؿ و تاا  ولمدوولة  ي ولمشروع 
ممسيف رضوو  مف لرضا  لو  رئيس ولمج ةلو  و لؾ م ا  رم  طمى ولحكومة

ة لمشروع ولقا وف ولمالي قد تمً  وما تاا  ه ه ولمرحمة تكوف ولقرو ي ولثا ي  4)"ولمجمس
رمما و   يجى قرو ي مشروع ل، قا وف مرتيف ومعد  لؾ يجر، ولت ويً ول اائي رمي ، 

  يجو  ولت ويً رم  مشروع ولقا وف قمؿ مضي " ل و  ّص ول ظاـ ولدوممي رم  ل ا 
  لرمعة لياـ رم  ولقؿ مف و تاا  ولمدوولة  ي  و قا  لما يأتي

 مشروع ولقا وف قرو ي لول  ُيقرل  -لو 
يقرل مشروع ولقا وف قرو ي ثا ية معد يوميف رم  ولقؿ ومعد وستلـ ولمقترحاً  -ثا يا  

 ولتحريرية متعديم  ثـ نجرو  ولم اقشة رمي  " 

                                                           

 .42انًصذس َيغّ  ص  (1)

 .123ل أسحٛى  انًصذس انغبثق  صْ،بو جًٛم كًب (2)

 .2006يٍ انُظبو انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة انؼشاقٙ نغُخ  (134انًبدح ) (3)

 .2006يٍ انُظبو انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة انؼشاقٙ نغُخ  (135انًبدح ) (4)
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ومعد موو قة مجمس ول ووى رم  مشروع ولقا وف ولمالي ولمقدـ مف ولسمطة ولت عي ية   
ية لمم ادقة رمي   إ و  ادؽ رمي  ي شر  ي ولجريدي رئيس ولجماور نل   يقوـ مر ع 

 ،ل، تاريخ  شره  ي ولجريدي ولرسمية    1)ولرسمية "ويعتمر  ا  و مف ه و ولتاريخ" 
 المراحل التي يمّر بها ملروع القانون المالي المقدم من ِقبل أعضاء /الفرع الثاني

ول ووى ولحؽ ماقتروَ ولقوو يف ولدستور م   لرضا  مجمس : اللجنة الماليةأو  البرلمان
وم اا ولقوو يف ولمالية ردو مشروع قا وف ولموو  ة ولعامة وولحساى ولمتامي،  إ ا  مف 
ومت اص مجمس ولو رو  ح رو  ولك   لـ يعِط ه و ولحّؽ لرضا  مجمس ول ووى 

 م عرديف مؿ يجى لف   يقؿ ردد مقترحي مشروع ولقا وف رف رشري لرضا   
رئيس مجمس ول ووى رم  لف يكوف نل   مجمس ول ووى يقدموف مشروراـف لرضا  ن 

  2)مقتَر مشروع ولقا وف م اغا  رم  شكؿ موود م  مياف ولسماى ولموجمة لمقا وف 
ن  مف ولمألوؼ  ي ولدساتير لفا رضو ولمرلماف ل  حؽ تقديـ مقتَر ، وهو لمر غريى

ت ة م ياغت  رم  شكؿ قا وف مشروع ولقا وف رم  شكؿ  كري وتقوـ ولمج ة ولمم
ومف ه ا جا  ولتعريؽ ميف م طمحي ، متكامؿ معد ح ول  رم  ولموو قاً ولل مة

مشروع قا وف ومقتَر قا وف   ورم  رئيس مجمس ول ووى نف وجد  ي مقتَر مشروع 
ردـ وستيعائ  ولشكؿ لو  ولقا و يةلو  ولقا وف ولمالي ه و ل، ممالعة لممماده ولدستورية

وجود ولحكاـ ولتي تتضم اا مووده  ي ولقوو يف ول ا  ي لف يممغ مقدمي  لو  ىولمطمو 
 م لؾ، معد لف يعرض  رم  ولمج ة ولمالية ويطمى مف مقدـ و قتروَ لف يقوـ مت حيح 

مسحم  لما ن و ل ّر ولعضو رم  رلي   يجى رمي   ي ه ه ولحالة لف يقدـ م كري لو 
 ياا وجاة  ظره  ي ضو  ما تـّ ملؿ لسموع مف  رئيس مجمس ول ووى يميفنل   مكتومة

تممي   مالممالعة ويقوـ رئيس مجمس ول ووى معرض ولمر رم  هيئة رئاسة مجمس 
ول ووى لتتم  قرورها مشأ  ، ور دما تتم  ولايئة قرورها، يقوـ رئيس ولمجمس متمميغ ولجاة 

ولعضو مقدـ و قتروَ رم   مقدمة و قتروَ كتامة مقرور ولايئة  ي ه و ولشأف وو  و وستمر
ن روره يعرض رئيس ولمجمس ولمر معد وسموع مف تممي   رم  مجمس ول ووى  تما  

                                                           

 .42عٛشٔاٌ ػذَبٌ يٛشصا  انًصذس انغبثق  ص (1)

 .2006انؼشاقٙ نغُخ ( يٍ انُظبو انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة 120انًبدح ) (2)
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ولمج ة نل   ،وو  و قمؿ و قتروَ  إفا رئيس مجمس ول ووى يقـو مإحالت   1)ما يروه م اسما 
ردود تقرير ر   لممجمس رم  لف يتضمف تقريرها ولرل،  ي ج وو  ولقا و ية لدروست  وو 

  رم  ل ا " لمرئيس لف يقتَر 122تأجيم  وقد  ّ ً ولمادي )لو  ر ض لو   ظر و قتروَ
 إ و وو ؽ رمي  ، رم  ولمجمس ر ض و قتروَ لسماى تتعمؽ مالموضوع م عة رامة

  وم   ولدستور ولحؽ لمقدمي مقتَر ولقا وف ولمالي"ولمج ة ولممت ةنل   ولمجمس وحيؿ
رئيس ولمجمس و ي ل، وقً نل   ف ملؿ طمى كتامي يقدـم سحم  رم  لف يتـ  لؾو 

يرغى  ي  مقدموه مشرط لف يكوف  لؾ قمؿ مد  ولم اقشة  ي موود ولمقتَر  ي ولمجمس 
وولثر ول ، يترتى رم  سحى و قتروَ هو ورتماره كأف لـ يكف، ويمكف و ستمرور 

لرضا  و ستمرور م ظر ولمقتَر حت  م  طمى مقدمي  سحم   ي حالة لف يطمى لحد و
و  يجو  ،  2)رئيس ولمجمسنل    ي ول ظر  ي ، رم  لف يكوف ولطمى كتاميا  ويقدموه

ولتي ر ضاا ولمجمس  ي  عس دوري لو  تقديـ مقترحاً مشاري  ولقوو يف ولمسحومة
 و  عقاد  

قة ومعد وستكماؿ ولمشروع ولمروحؿ ولتي  ص رمياا ولدستور وول ظاـ ولدوممي تتـ ولموو   
 إ و  ادؽ رمي  ، رئيس ولجماورية لمم ادقة رمي نل   رمي   ي مجمس ول ووى ُير  

 ي شر  ي ولجريدي ولرسمية ويتـ ولعمؿ م  مف تاريخ  شره  
 المبحث الثاني 

 الرقابة المالية للبرلمان في الدستور العراقي
تكوف ولرقامة ولمالية  نفا ثا ي لهـ وظيعة يمارساا ولمرلماف هي ولوظيعة ولرقامية وقد     

لهـ ل ووع ولرقامة ولمرلما ية رم  لرماؿ ولسمطة ولت عي ية  و  وف جمي  مرلما اً ولعالـ 
ولم تممة تشترؾ معدد مف و مت ا اً لمر ها و مت اص ولرقامي رم  لرماؿ 

و  مف ملؿ ه ه ولرقامة ، ولحكومة ما ة و مت اص ولرقامي رم  ولشموف ولمالية
وُتَعدُّ ه ه ولرقامة هي  مو ولشعى رم  ت ر اً ولحكومة ولمالية ويروقموهايطّم  ممث

ولضامط ولمر  ولما   مف نسا ي وستمدوـ ولحكومة ل لحياتاا ولدستورية  ي ولمسائؿ 
                                                           

 .2006( يٍ انُظبو انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة انؼشاقٙ نغُخ 121انًبدح ) (1)

 .2006يٍ انُظبو انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة انؼشاقٙ نغُخ  (125انًبدح ) (2)
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ولمالية   و مد قمؿ ولموض  ياا مف ولتعرض لعدد مف ولمووضي  ولماص مالرقامة 
مطمميف، س محٌ نل   وس قسـ ه و ولممحٌ، ل  ولمالية وهو ما رقد ا ولمحٌ ولتمايد،

لثار  وهمية ولرقامة ولمالية ووسائؿ ولرقامة ولمالية لممرلماف،و ي ولثا ي  ميف ولوؿ ي 
  2005دستور جماورية ولعروؽ  ولرقامة ولمالية لممرلماف  ي

 األولالمطلب 
 الرقابة المالية ووسائل الرقابة البرلمانية

هميػػػػة ولرقامػػػػة ولماليػػػػة ووسػػػػائؿ ولرقامػػػػة مػػػػا ل ػػػػرريف  مػػػػيف  ياهػػػػ و ولمطمػػػػى نلػػػػ   س قسػػػػـ
   ولمرلما ية  ي ولمجاؿ ولمالي

لمرقامة ولمرلما ية  ي ولشموف ولمالية لهمية كميري  :أهمية الرقابة المالية / األولالفرع 
و  ت م  مف لهمية ولماؿ ولعاـ  ي تو ير حياي ل ضؿ لممووط يف، و  وف مالية ولدولة 

وما و مً نلي  ولدوؿ  ي ، وضطروماً وثوروً رم  ومتدود حياي ولدوؿ كا ً محؿ
، كثير مف و سماى قد يكوف لهماا و ستقرور ولمالينل   وستقرورها ولسياسي كاف مرجع 

 وولت رؼ ولقا و ي لمحكومة  ي ولماؿ ولعاـ ومما يحقؽ ولهدوؼ ولتي يسع  ولمجتم 
 تحقيقاا   نل  

لحكومة وشأ اا  ي ولت رؼ مالماؿ ولعاـ لجا   لؾ ولت رؼ  ي ومالتأكيد لو ُمّميً و 
كثير مف معا م  ممتل ومضيعا لا و ولماؿ ورستشر  ولعساد ولمالي  ي معا ؿ لجا ي 
ولدولة ولدّى ولمروى  ي ولم   ولتحتية لاا، ولما تمك ً مف تو ير ولمدماً ولعامة 

امة ولمالية م اا هدؼ ولرقامة ولمالية لممجتم ، وه اؾ مجمورة مف ول اياً تستاد اا ولرق
وك لؾ ولسياساً ولمالية ، تقويـ ولمطط ولمالية وو قت ادية لمحكومةنل   لممرلماف

  وولتأكد مف  1)ولموضورة مف ِقمماا مف وجؿ تحقيؽ لهدوؼ ولدولة ولمرك ية وولتقّيد ماا 
ولحدود ولتي رسماا ل، ضماف ت ر اا  ي ، وحتروـ ولسمطة ولت عي ية لممدل ولمشرورية

 ولقا وف  يتحقؽ ولمرلماف مف تطميقاا لمقوو يف ولمتعمقة مالمور ولمالية وو قت ادية

،وضماف ولت وـ ولسمطة ولت عي ية مأدو  دورها ولت مو، وول ، لطمقت   ي مر امجاا ول ، 

                                                           

 .13ص  1925انؼجٛذ٘  يجبدا انشقبثخ انًبنٛخ  يطجؼخ انًؼبسف ثغذاد  د. يبْش يٕعٗ   (1)
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مك  ا ورمما ي)وقّره ولمرلماف ر د م حاا ثقت  ،ومتامعة ولدو  ولت عي ، ومما ة ولمدمي
 رتماط  ولدقيؽ م ال  وحياي مووط ي ولدولة ،و ضماف ُحسف  نضا ة ور تاجي ليضا

، لدو  ولمرو ؽ ولعامة ن  ي ق اا لحيا ا ولممروً ولعممية ولل مة لتحقيؽ كعا ي ولعمؿ ماا
وولحد مف حا ً و  حروؼ وولعساد ولمالي رم   عيد ولدولة ويتحقؽ  لؾ مف ملؿ 

 مت ا    ي ولرقامة ولمالية معّعالية مف ملؿ وآللياً ولمحددي ممارسة ولمرلماف 
ولمر ول ، ُيساـ  ي تم ر ولجا ي ولت عي ية ممووطف ولممؿ وتجعماا تعيد ول ظر ، قا و ا

مدو  ولرل، م تائا ولرماؿ وولوضاع ولمالية لمجااً   ي حدود رقامتاا ول وتية،وو 
   1)ولماضعة لمرقامة

ولرقامة ولسياسية وولرقامة ولمالية، وولرقامة نل   قّسـ ولرقامة ولمرلما يةجا ى مف ولعق  ي 
ولسياسية "هي ولتي تماشرها ولسمطة ولتشريعية )ولمرلماف  وتأم  رّدي  ور م اا حؽ 

جرو  ولتحقيقاً وو ستجووماً، وتجتم  ولسموؿ، حؽ طَر مو  ضوع لمم اقشة ولعامة وو 
   2) ي ه ه ولرماؿ ولرقامة ولمالية م  ولرقامة ولسياسية"

  تتمثؿ ولولو  مف ولمألوؼ  ي ولدساتير م   ولسمطة ولتشريعية وظيعتيف رئيستيف 
وو يف ولق رممية سفّ "مالتشري  ويطمؽ رم  ه ه ولوظيعة و مت اص ولتشريعي وهي

قرورها مالت ويً رمياا " ،  3)ممروحماا ولممتمعة وولمتضم ة وقتروَ ولقوو يف وم اقشتاا وو 
وولثا ية تتمثؿ  ي ولرقامة وهي سمطة ولمرلماف  ي نمضاع ولسمطة ولت عي ية لمروقمتاا 

هي ل شطة ولمرلماف  ي لو  هي متامعة ولمرلماف لرماؿ ولسمطة ولت عي يةلو  ولدوئمة
هي لو  شروؼ وولعحص وولتعتيش وولمروجعة وولتحقيؽ  ي لدو  ولسمطة ولت عي يةمجاؿ ول

ما تحظ  م  ولمجالس ولمرلما ية مف  لحياً قا و ية تمولاا سمطة ولشروؼ 
وولمتامعة وورقرور رم   شاط ولجااً ولماضعة لمرقامة )ولسمطة ولت عي ية  مادؼ 

                                                           

 .13انًصذس  َيغّ  ص (1)

د. جٛٓاابٌ حغااٍ عااٛذ احًااذ خهٛاام  دٔس انغااهطخ انز،ااشٚؼٛخ فااٙ انشقبثااخ ػهااٗ الياإال انؼبيااخ  داس  (2)

 .2  ص2002انُٓ خ انؼشثٛخ  انقبْشح  

 2004  1د. سػاااذ َااابجٙ انعاااذح  انزطااإساد انذعااازٕسٚخ فاااٙ انؼاااشاق  ثٛاااذ انمكًاااخ  ثغاااذاد  ط (3)

 . 64 ص
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ومد  ولت وماا مالمطة  مالمااـ ولموكمة لااولوقوؼ رم  ُحسف قياـ ولجا ي )ولت عي ية  
   1)ولموضورة سمعا  و لؾ مف ملؿ آلياً معي ة 

 يتمت  ولمرلماف مارضا ة :وسائل الرقابة البرلمانية في المجال المالي/ الفرع الثاني
حيٌ يقوـ ولمرلماف مدور ولرقيى رم  ، وظيعت  ولتشريعية موظيعة لمر  مامةنل  

ت عي ية، و لؾ كي يضمف سيرها  ي و تجاه ولمتعؽ م  نرودي ولمة ت ر اً ولسمطة ول
ولسمطة )ولكف كيؼ يمارس ولمرلماف حق   ي مروقمة لرماؿ ولو وري، ولتي يمثماا

وو ستجووى وولتحقيؽ، وت ّص ولدساتير  ومف لمر ها ولسموؿ ه اؾ رّدي لساليى ولت عي ية
   2)رقامة  ّعالة رم  لرماؿ ولو وري  رادي رم  تمت  ولمرلماف ما ه ولوسائؿ لتحقيؽ

وس ت اوؿ  ي ه و ولعرع حؽ ولمرلماف  ي ولسموؿ، وحق   ي و ستجووى، وحؽ ولمرلماف  
  ي ولتحقيؽ وه و كم  و قا لمدستور ولعروقي  

ولو ير ولممتص نل   ولسموؿ يماشره رضو ولمرلماف، ويقوـ متوجيا   :اواًل/ حّ  السؤال
و ستعسار رف لمر يجام  ولعضو، وه و هو جوهر ولسموؿ ل و  مموضوع ولسموؿ مق د

 عات  ه ه،  يعّرؼ مثل مػ"نمكاف رضو ولمرلماف نل    جد وغمى ولتعريعاً ل  تشير
مق د لعً  ظر لو  ولو رو  للستعسار رف لمر يجام  ولعضو،نل   توجي  لسئمة

ولمرلماف مف و ير  كما ُرّرؼ مأ   "تق ي رضو،  3)لمر مف ولمور"نل   ولحكومة
   4)ولحكومة ككؿ "لو  رئيس ولحكومة رف لمر معيف ماص مأرماؿ ولو وريلو  ممتص

لو  وُرّرؼ مأ   "وستيضاَ لمر مجاوؿ، حيٌ يطمى ول ائى مف رئيس مجمس ولو رو 
 ميا اً، وقد يق د مف ولسموؿ مجرد لعً  ظر ولحكومةلو  ولو ير ولممتص، معموماً

،ورّرؼ لمر ولسموؿ مقول  "ولسموؿ هو   5)لمر مف ولمور"  نل ولو ير ولممتصلو 
                                                           

 انغاُخ انجبَٛاخ  انقابْشح  يعهاخ ق ابٚب ثشنًبَٛاخ  مهٛخانًعبنظ ان،ؼجٛخ انً  د. يمًذ ظٓش٘ يمًٕد (1)

 .21 ص 1992  12انؼذد  

 .20و .ص1991د.صبنح جٕاد انكبظى ٔد.ػهٙ غبنت انؼبَٛـبلَظًخ انغٛبعٛخ ـذاس انمكًخ ـ ثغذاد. (2)

د. يمغااٍ خهٛااام  انُظااابو انذعاازٕس٘ فاااٙ يصاااش ٔانعًٕٓسٚااخ انؼشثٛاااخ انًزماااذح  داس انًؼااابسف   (3)

 .232 ص 1995 3 طاإلعكُذسٚخ 

ػًابٌ    داس انيشقابٌ  يجبدا فٙ انُظى انغٛبعٛخ  ٔد. َؼًبٌ احًذ انخطٛت ـ د. ػجذ انًُؼى يميٕظ (4)

 .226ص  1992  1ط  السدٌ

د. احًذ يمًذ إثشاْٛى  انًغؤٔنٛخ انغٛبعٛخ نهمكٕياخ فاٙ انُظابو انجشنًابَٙ دساعاخ يقبسَاخ ثاجؼ   (5)

 .125  ص2000يؼخ انقبْشح  كهٛخ انمقٕق  انُظى الخشٖ  اطشٔحخ دكزٕساِ  جب



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةقانونية مجلة كلية القانون للعلوم ال

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

33 

لعً  ظر لو  تمكيف لرضا  ولمرلماف مف و ستعسار رف ولمور ولتي يجامو اا،
  1)موضوع معيف"نل   ولحكومة

لمتحقؽ مف لو  وُرّرؼ مأ   "وستعسار ولعضو مف ولو ير ولممتص رف لمر   يعمم ،
   2)موقوؼ رم  ما تعت م  ولحكومة  ي لمر ما"للو  رمم ،نل   ح وؿ ووقعة و مً

ورم  ضو  ما تقدـ يمكف تعريؼ ولسموؿ مأ   وسيمة ُتمّكف رضو ولمرلماف مف ولتق ي 
   ولحكومة ككؿ لو  مف ولسمطة ولت عي ية رف حقيقة موضوع معيف ماص مأرماؿ ولو وري

ممرلماف ول ، لطمؽ م   لوؿ دساتير ولعروؽ ولجماور، ولدوئمة ولسمطة ولتشريعية ل   
 رمي  وسـ مجمس ول ووى، ولضا   لمجمس و تحاد ول ، لحاؿ  لحيات  وما يتعمؽ م 

، ولقا وف، وقد م   مجمس ول ووى و مت اص ولرقامي رم  لرماؿ ولسمطة ولت عي يةنل  
ولـ ي كر ولدستور حؽ ولسموؿ ولك   مّيف معض ولجوو ى ولمتعمقة ما ستيضاَ، حيٌ 

 ا  "يجو  لممسة ورشريف رضوو  ي ولقؿ مف لرضا  مجمس ول ووى، طَر لنل   لشار
نحد  ولو وروً، لو  موضوع راـ لمم اقشة،  ستيضاَ سياسة ولدو  مجمس ولو رو 

ولو رو  موردو لمحضور لو  رئيس مجمس ول ووى، ويحدد رئيس مجمس ولو رو نل   ويقدـ
ولدوممي لمجمس ول ووى لي كر حؽ  ، ثـ  در ول ظاـ 3)مجمس ول ووى لم اقشت " لماـ

ولسموؿ ويمّيف نجرو وت ، ومالتالي يمكف ولقوؿ ل ا  قد " ّظـ ولدستور ولعروقي ول ا   وول ظاـ 
   4)ولدوممي لمجمس ول ووى نجرو وً ولسموؿ وو ستجووى"

 قد جا ً  ي ، ورجرو وً ولمتعمقة مالسموؿ ول ، يتقدـ م  رضو مجمس ول ووى  
 مكؿ ، قة لإلجرو وً ولتي  ص رمياا ول ظاـ ولدوممي لمجمعية ولوط يةمعظماا موو 

ويحؽ ،  5)ولحكومة نل   رضو مف لرضا  مجمس ول ووى ولحؽُّ  ي تقديـ ولسئمة
                                                           

  جبيؼاخ ثبثام  انزيإٚ  فاٙ الخزصابص انز،اشٚؼٙ  سعابنخ يبجغازٛش  فبضم ججش نيزاّ انجاذٚش٘ (1)

 .16ص  1999  كهٛخ انقبٌَٕ

د. فزمٙ فكش٘  ٔجٛض انقابٌَٕ انجشنًابَٙ فاٙ يصاش دساعاخ َقذٚاخ رمهٛهٛاخ  شاشكخ َابط نهطجبػاخ   (2)

 .444  ص2004انقبْشح  

 .2005/ة( يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ 61/2يبدح ) (3)

  1990  انٓٛئااخ انًصااشٚخ انؼبيااخ نهكزاابة  انجشنًاابٌ انًصااش٘  ٔعاابيٙ يٓااشاٌ ـ جااالل انغااٛذ (4)

 .65ص

ٔقذ يبسط يعهظ انُٕاة حقّ فٙ انغؤال  حٛت "رى اعز بفخ ػذد كجٛش ياٍ انإصساا إناٗ يعهاظ  (5)

ٗ ٔانجبَٛخ يٍ انذٔسح الٔنٗ نهًعهظ  ٔيُٓب اعز بفخ ػجذ انجبعط انُٕاة انؼشاقٙ فٙ انغُزٍٛ الٔن
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لعضو مجمس ول ووى ول ، وج  ولسموؿ، سحى سمول   ي ل، وقً يشا ، كما لف 
قدوف رضو مجمس    ووؿ  عة مقدم ، ل، ر د  ولولولسموؿ يسقط  ي حالتيف، 

ول ووى لعضويت ، وولثا ية  ووؿ  عة َمف وج  نلي  ولسموؿ، ل،  قدوف ولمسموؿ ل عة 
   1)ولمسمولية

ولحؽ ولثا ي ول ، تشترؾ  ي  معظـ ولمرلما اً دستوريا هو   :ثانيًا /ح  االستجواب
 قد تقدـ لف ولسموؿ ، حؽ و ستجووى ،وو ستجووى يمتمؼ كثيرو رف حؽ ولسموؿ

كما ل     يتضمف و تااـ لمف وّج  ، ف طمى معموماً مف ولموج  نلي  ولسموؿيتضم
مؿ  معكس و ستجووى ،ن    ُيعّد مجرد طمى لمعموماً قد يجاماا رضو ولمرلماف، نلي 

ل ا  يتضمف وتااـ َمف وِج  نلي  و ستجووى كما يوجد  رؽ لمر ميف ولسموؿ وو ستجووى 
 ح ر ميف ولسائؿ وولمسموؿ مؿ يتجاو   لؾ ليشمؿ كا ة و   ي و ستجووى ولمر   ي

وورطيً تعريعاً ردي للستجووى، م اا ل ا  "وستعسار ي طو، رم  ، لرضا  ولمرلماف
وحد لرضائاا مق د ولمحاسمة لو  ،ولايئة ولت عي يةنل   وتااـ يتقدـ م  رضو ولمرلماف

لماف رسميا و يرو  لتوضي  ولسياسة لو ل ا  ولعمؿ ول ، ُيكمؼ م  رضو ولمر "،وتوجي  ول قد
هو ورجرو  ول ، يمكف م  لعضو ولمرلماف لو  توضي   قطة معي ةلو  ولعامة لمحكومة

كما ُرّرؼ مأ   "محاسمة ، ولسياسية ولعامةلو  لف يكمؼ ولحكومة متوضي  رمؿ معيف
وحد ولو رو ، رف ت رؼ معيف يت ؿ مالمسائؿ ولعامة، ويتضمف لو  ولو وري كوحدي

تجري  و ير م وت  وو تقاد سياست  لو  تجري  ولو وري ولوماا و قد سياستاا وولت ديد ماا،
لرضا  نل     ول لؾ ر د و  تاا  مف و ستجووى رم  رئيس ولمرلماف لف يتوج   2)"

ولمرلماف مسمولاـ رّما ن و وكتعوو ماريضاحاً ولتي قدماا ولمسموؿ لـ يرغموف ما قتروع 

                                                                                                                                                      

رشكٙ سئٛظ دٕٚاٌ انشقبثخ انًبنٛخ  ٔٔجّ نّ انُٕاة ػذدا يٍ العئهخ حٕل انيغبد انًبنٙ فاٙ ق اٛخ 

 .22/11/2002( فٙ 3انُيط يقبثم انغزاا" اَظش  جهغخ يعهظ انُٕاة سقى )

نشقابثٙ نهًعابنظ ان،اؼجٛخ انًمهٛاخ  داس انُٓ اخ انؼشثٛاخ  د. يمًذ احًذ ػجذ انُؼٛى  الخزصابص ا (1)

( يٍ انُظبو انذاخهٙ ػهٗ أََّّ " ٚعإص نهؼ إ عامت 54. َّٔصذ انًبدح )42  ص2001انقبْشح  

 عؤانّ فٙ أ٘ ٔقذ  ٔٚغقط انغؤال ثضٔال صيخ يقذيّ  أٔ يٍ ٔجّ إنّٛ".

داس أثإ انًعاذ   َظًاخ انمكاى انًؼبصاشحانًجابدا العبعاٛخ نهاُظى انغٛبعاٛخ ٔأ  د. عؼٛذ انغٛذ ػهٙ (2)

 .346ص  2005  1ط  يصش   نهطجبػخ
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ن  يمثؿ و ستجووى نجرو   مف نجرو وً تق ي ولحقائؽ وولتي تتعمؽ ،  1)رم  ولثقة
مأوضاع معي ة  ي وحد ولجا ي ولت عي ية يجر، رم  لساس تمادؿ ولسئمة ميف مقدـ 

رئيس ولحكومة رم  ولسئمة لو  معض ولرضا  يقامم  نجامة ولو يرلو  و ستجووى
ل، لف ، وحد ولو رو لو  ومةويستادؼ تحريؾ ولمسمولية ولسياسية  ي مووجاة ولحك

ولعضو يستادؼ مف ورو  ه و ورجرو  ولكشؼ لماـ ولمرلماف رف لف ه اؾ لوضارا 
 سيئة  ي ولعمؿ ولت عي ، تستوجى تحريؾ ولمسمولية 

رم  لفا "لعضو مجمس ول ووى ومموو قة ممسة ورشريف رضوو  2005 ّص ولدستور 
 رو  لمحاسمتاـ  ي ولشموف ولتي تدمؿ ولو لو  رئيس مجمس ولو رو نل   توجي  وستجووى

، وه و ول ص يعطي ولحؽ لمجمس ول ووى ماستجووى رئيس  2) ي ومت ا اـ   "
ولرضا  مجمس ولو رو ، مشرط لف يأم  موو قة ممسة ورشريف رضوو مف لرضا  
مجمس ول ووى ويكوف و ستجووى مطروحا مف وجؿ تقييـ لدو  ولمستجَوى  ي ولشموف 

و  يق ر ول ظاـ ولدوممي لممجمس و ستجووى رم  مجمس ، مت ا  ولتي تدمؿ  ي و
ولو رو  مؿ يم    لحية و ستجووى لمجمس ول ووى  ي مسا لة لرضا  مجمس 
، ولرئاسة، ولمروراي ه و ولمجمس لهميت  سّيما وهو رم  وحدي ولوطف ويمثؿ سيادي ولملد

ن  لـ يكتِؼ مموو قة ممسة و  شدد ول ظاـ ولدوممي رم  وستجووى مجمس ول ووى ل  
ورشريف مف لرضائ   قط مؿ  رض لف يكوف و ستجووى موجاا م ا   رم  طمى مسمى 

  م   رم  لفا 57 قد   ً ولمادي )، ومالغممية ولمطمقة لعدد لرضا  مجمس ول ووى
"لمجمس ول ووى مسا لة لرضا  مجمس ولرئاسة م ا   رم  طمى مسمى ومالغممية 

 رضائ " ولمطمقة لعدد ل
 ووشترط ول ظاـ ولدوممي لف يكوف طمى توجي  و ستجووى مكتوما     شعايا  و  يقدـ

رئيس مجمس ول ووى، ويكوف نل   مجمس رئاسة ولجماورية مؿ يقدـ لو نل   مماشري
موقعا  مف طالى و ستجووى ومموو قة ممسة ورشريف رضوو  رم  ولقؿ )لما ن و كاف 

                                                           

يمًاااذ حغاااٍ انعااإْش٘  انشقبثاااخ ػهاااٗ ي،اااشٔػبد اعااازجًبس انقطااابع انؼااابو  يُ،ااا ح انًؼااابسف   (1)

 .25  ص2002اإلعكُذسٚخ  

 . 2005/ح( يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق  نغُخ 61/2يبدح ) (2)
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ولجماورية  مموو قة ولغممية ولمطمقة  رم  لف يتضمف و ستجووى موجاا لرئيس 
م عة رامة موضوع  و ستجووى ولمكتوى ستة لمور وهي لو   لف يمّيف  ي 

و ستجووى، ثا يا  لف يمّيف  ي  ولمور ولمستجوى ر اا، ثالثا  يدٍر  ي  ولوقائ  وول قاط 
 ي طمى و ستجووى ولمكتوى ولرئيسة ولتي يت اولاا و ستجووى، رومعا  ي كر ولمستجِوى 

 ولسماى ولتي يست د نلياا  ي طمم ، مامسا  يمّيف ولمستجِوى وج  ولممالعة ولتي ي سماا
َمف وج  نلي  و ستجووى، سادسا  ي كر ما لد  ولمستجِوى مف لسا يد تميد ما نل  

 هى نلي   ي طمى و ستجووى، وقد م   ول ظاـ ولدوممي تضمف و ستجووى ل، لمور 
لمقا وف، كما   يجو  تضمف طمى و ستجووى رماروً غير لو  كوف ممالعة لمدستورت

لف لو  لف يكوف و ستجووى متعمقا مأمور   تدمؿ  ي ومت اص ولحكومة،لو  ، 1) ئقة
شم ية لممستجِوى  كما   لو  تقديـ و ستجووى م محة ما ةنل   يكوف ولدو  

لممجمس لف   ؿ  ي ، نّ   ي حالة يجو  تقديـ طمى وستجووى  ي موضوع سمؽ 
  مف ول ظاـ ولدوممي 58ووحدي وهي لف تطرل وقائ  جديدي تسّوغ  لؾ،  قد   ً ولمادي )

رم  ل ا  "  يجو  تقديـ طمى وستجووى  ي موضوع سمؽ لممجمس لف   ؿ  ي  ما لـ 
وقد ورد  ص  ي ولدستور "يجو  لممسة ورشريف ، تطرل وقائ  جديدي تسوغ  لؾ "

ضوو  ي ولقؿ مف لرضا  مجمس ول ووى، طَر موضوع راـ لمم اقشة،  ستيضاَ ر
رئيس مجمس ول ووى، ويحدد نل   نحد  ولو وروً، ويقدـلو  سياسة ولدو  مجمس ولو رو 

وقد ،  2)ولو رو  موردو لمحضور لماـ مجمس ول ووى لم اقشت  "لو  رئيس مجمس ولو رو 
مثل جر  وستجووى رم  ممعية وتااماً مالعساد ، لجر  مجمس ول ووى رّدي وستجووماً

    3)ولمالي  ي ولو وري
كما وستجوى و ير ولكارما  رم  ممعية ولتق ير وردـ وستعماؿ ولماؿ ولعاـ مكعا ي، وقد 

    4)طمى سحى ولثقة رف ولو يرنل   و تا  و ستجووى مف دوف لفا يمد،
                                                           

 .333  ص2005ظًخ انغٛبعٛخ  يُ،ٕساد انمهجٙ انمقٕقٛخ  ثٛشٔد  د. يمًذ سفؼذ ػجذ انْٕبة  الَ (1)

 . 2006/ة( يٍ انُظبو انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة نغُخ 61/2ًبدح )ان (2)

(  يٍ انيصم انز،شٚؼٙ الٔل   انغُخ انز،شٚؼٛخ انشاثؼخ  فٙ 13اَظش يم ش جهغخ انُٕاة سقى ) (3)

 .2009أٚبس  22

(  يٍ انيصم انز،شٚؼٙ انجابَٙ  انغاُخ انز،اشٚؼٛخ انشاثؼاخ  فاٙ 2اَظش يم ش جهغخ انُٕاة سقى ) (4)

. ٔقااذ جااشد اعاازعٕاثبد أخااشٖ كبعاازعٕاة سئااٛظ انًيٕضااٛخ انًغاازقهخ 2009ر،ااشٍٚ الٔل  14
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رممية مف "رلما ي، م اا ل ا  يق د م ه اؾ تعريعاً ردي لمتحقيؽ ولم :ثالثًا/التحقي 
رممياً تق ي ولحقائؽ  ي وض  معيف  ي لجا ي ولسمطة ولت عي ية تمارس  لج ة مملعة 

ممالعاً سياسية لو  مف ردد معيف مف لرضا  ولمجمس ولتشريعي لمكشؼ رف ممالعة
تل ي لو  موض  وقتروحاً معي ة لتحريؾ ولمسمولية ولسياسية، ر لَ ضرر معيف،
  وم اا   1)لمطا  معي ة، وتعرض لرمالاا رم  ولمجمس ولتشريعي  ي  وري تقرير "

مف رر   مأ   "وسيمة مف وسائؿ ولرقامة ولتي يماشرها مجمس ولشعى )ولمرلماف  مف 
رف طريؽ تكميع  نحد  لجا   ول ورية لو  ملؿ لج ة تشكؿ ممعر ت  لا و ول رض،

رمؿ مف لرماؿ ولحكومة مما لو  مشأف  شاطقضية مثاري لو  لموقوؼ رم  حقيقة لمر
ولوضاع لو  لتق ي ولحقيقة رف ولحووؿلو  يدمؿ  ي  طاؽ و مت اص ولرقامي ل ،

ولجاة ولتي شكمً ولمج ة لو  و قت ادية ولعامة مال سمة لمموضوعلو  وردوريةلو  ولمالية
    2)لموو  ة ولعامة"مالو  مالمطةلو  مف وجماا، وك لؾ رف مد  و لت وـ مسيادي ولقا وف

لو  شكؿ مف لشكاؿ ولرقامة ولتي يمارساا ولمجمس ول يامي رم  ولحكومة"كما يعّرؼ مأ  
ولسمطة ولت عي ية، وتقوـ مالتحقيؽ لج ة مملعة مف لرضا  ي تمماـ ولمجمس، هد اـ 

قضية  وً م محة رامة، لو  ولكشؼ رف كا ة ولع ا ر ولمادية وولمع وية  ي مسألة
ورطلع رم  كؿ ولمست دوً وولوثائؽ، ووستدرا  ولمسموليف لممثوؿ لماماا،  ويحؽ لاا

ويق د م  ر د ولمعض "لف يتو ؿ ولمرلماف "وو ستعسار رف جمي  ولملمساً وولوقائ 
معر ة ما يريد مف ولحقائؽ، حت  يستطي  لف نل   م عس  ػ   رف طريؽ ولايئة ولت عي ية ػ
  نفا ولتحقيؽ ولمرلما ي تماشره لج ة  3)ما  حيحا"يحكـ م عس  رم  موضوع معيف حك

                                                                                                                                                      

ر،اشٍٚ  14انؼهٛب نالَزخبثبد ثقشاس العزعٕاة انصبدس ػٍ يعهظ انُٕاة فٙ جهغازّ انًُؼقاذح فاٙ 

ٌَّ ٚازى انزصإٚذ ػهاٗ عامت   ٔاعزعٕاة سئٛظ ْٛئخ انُضا2009الٔل  ْخ )ٔكبٌ يٍ انًيزاشح أ

انجقخ ػُّ  ٔنكٍ سئٛظ انعهغخ قشس ر جٛم انزصٕٚذ ثغمت انجقخ ػُّ )اَظش يم ش جهغخ انُإاة 

( ٔقاذ قاذو 2002أٚهإل  22(  ياٍ انيصام انز،اشٚؼٙ الٔل انغاُخ انز،اشٚؼٛخ انجبَٛاخ  فاٙ 50سقى)

 اعزقبنزّ ثؼذ رنك.

ثخ انغٛبعٛخ ػهٗ أػًابل انغاهطخ انزُيٛزٚاخ فاٙ انُظابو انجشنًابَٙ  اطشٔحاخ إٚٓبة صكٙ عالو  انشقب (1)

 .120  ص1995دكزٕساِ   جبيؼخ انقبْشح  كهٛخ انمقٕق  

د. سي اابٌ يمًااذ ثطااٛخ  انزطجٛقاابد انؼًهٛااخ ن اإاثط انمصاابَخ انجشنًبَٛااخ ٔٔعاابئم ٔإجااشاااد  (2)

 .206  ص2002  داس انُٓ خ انؼشثٛخ  انقبْشح   1انجشنًبٌ انشقبثٛخ  ط

فبضم ججٛش نيزّ انجذٚش٘  انزيإٚ  فاٙ الخزصابص انز،اشٚؼٙ  سعابنخ يبجغازٛش  جبيؼاخ ثبثام   (3)

 .12  ص2000كهٛخ انقبٌَٕ  
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ولمرلماف تأليؼ لجاف ما ة مف ميف لرضائ  "مف لجاف ولسمطة ولتشريعية  مف حؽ
رجرو  ولتحقيقاً ولل مة لمتعرؼ رم  ولمساوه ولتي ت طو، رمياا وردوري ولحكومية، 

تي يكشؼ ر اا ولتحقيؽ حت  يمك   تقدير ولوسائؿ ولل مة لمقضا  رم  تمؾ ولمساوه ول
 قد يمتد و ستجووى ، وولتحقيؽ يتم  مظارو جماريا لكثر رمقا مف و ستجووى  1)"

مي ما ولتحقيؽ قد يمتد لكثر مف  لؾ مكثير ، قد ، يوميف لو  جمستيف )وليوـلو  لجمسة
شاريف رتماـ ولعمؿ ولتحقيقي مؿ  ي معض ولممدوف قد يست رؽ ستة لو  شارنل   يحتاٍ
ر و  يتوقؼ نجرو  ولتحقيؽ ولمرلما ي رم   تيجة و ستجووى  قط حيٌ "مولً وشا

ر د ردـ و كتعا  ، ولو يرلو  معض ولدساتير ولمرلماف  لحية ولتحقيؽ م  ولحكومة
ولو ير  ي حالة ولسموؿ وو ستيضاَ لو  ماريضاحاً ولمقدمة مف قمؿ ولحكومة

ولوقوؼ رم  ولم يد مف ولتعا يؿ مشأف  ن و كاف ولمرلماف روغما  يلو  وو ستجووى،
وف يكتشؼ ريوى ، وولتحقيؽ طريقة رممية لم اية ن    يمكف لممرلماف، موضوع معيف"

لو  ولسياسيةلو  ولجاا  وردور، وولت عي ، مف ول احية ولمالية )وغيرها كالعسكرية
   وردورية ، كما قد   يمكف ولتعرؼ رم  حاجاً ولملد م ير ه ه ولطريقة

لما ولمجاف ولتي تقوـ مالتحقيؽ  اي غير ولمجاف ولدوئمة لمسمطة ولتشريعية، وو  اما هي 
لجاف ممقتة تشكؿ مف وجؿ موضوع ماص، ومعد لتماـ رمماا وتقديـ تقريرها 

يتمثؿ  ي ولمجاف  ولوؿوتو ياتاا لممرلماف ُتحّؿ،  ا اؾ  وراف مف ولمجاف  ي ولمرلماف 
لممقتة وم اا لجاف ولتحقيؽ، وقد تم ً معض ولدساتير ولعروقية ولدوئمة، ولثا ي ولمجاف و

 ه يف ول وريف مف ولمجاف 
وقد توجد لج تاف رمما يق  ولممط مي اما، وهما ولمج ة ولمالية ولج ة ولتحقيؽ ولمالي، 

  لج ة مرلما ية دوئمة ومف وظائعاا ولرقامة رم  ولولوولعرؽ مي اما يكمف  ي لف 
لمسمطة ولت عي ية،  تقوـ معحص ول شطة ولمالية لاا وتض  تقريرها ولت ر اً ولمالية 

لتممر مف ملل  ولمرلماف ما ه ول شطة، لما لج ة ولتحقيؽ ولمالي  إ اا لج ة ممقتة تقوـ 
معحص لرماؿ ولجاا  ولحكومي وممحقات   ي موضوع مالي معيف، ولقرى رمؿ كؿ 

                                                           

كهٛاخ   جبيؼخ انقابْشح  أطشٔحخ دكزٕساِ  انزمقٛق انجشنًبَٙ  فبسط يمًذ ػجذ انجبقٙ ػهٙ ػًشاٌ (1)

 .34ص  2001  انمقٕق
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مقوورد ولتي تم اما ووضحة لم   مف ولمج تيف ي م ي لف تكوف ول ياغة ولعامة ل
ل كر لجاف ولتحقيؽ و  ولمجاف  2005لـ يتعرض دستور   ولتدومؿ ميف رمماما

، ولك   جا  م ّص يوض   ي  لف مف ومت ا اً مجمس ول ووى ولرقامة رم   1)ولممقتة
لدو  ولسمطة ولت عي ية، ومالتأكيد لف مف مجا ً ولرقامة تشكيؿ لجاف ولتحقيؽ ر دما 

ٌ ما يقتضي  لؾ وترجمة لا و ولمع    ّص ول ظاـ ولدوممي لمجمس ول ووى رم  يحد
وميف لف مف حؽ ولمجمس ولقياـ متشكيؿ لجاف  ررية ولجاف ، موود تتعمؽ ممجاف ولتحقيؽ

   2)ممقتة ولجاف تحقيؽ و لؾ محسى مقتضياً ولعمؿ وولموضوراً ولمعروضة رمي 
ولتحقيؽ م ا   رم  وقتروَ ي در مف هيئة  رم  لف يتـ تشكيؿ ولمجاف ولممقتة ولجاف

ماقتروَ  ادر رف معض لرضا  مجمس ول ووى رم  لف   لو  رئاسة مجمس ول ووى
يقؿ رددهـ رف ممسيف رضوو ويشترط  ي  لؾ وم  موو قة لغممية ردد ولحاضريف مف 

   3)ولرضا   ي ولمجمس
ا ولمج ة ولتي شكماا وقد شكؿ مجمس ول ووى ولعديد مف لجاف ولتحقيؽ، مف لمثمتا 

مجمس ول ووى لمتحقيؽ  ي رممية تاريى ول عط ولماـ مف ولعروؽ، وقد تشكمً ه ه ولمج ة 
مف ِقمؿ رئيس ولجمسة  ي مجمس ول ووى، وكاف  لؾ رم  وثر وقتروَ و ير ولدولة 
لشموف مجمس ول ووى وول ، تحدٌ)مم وص تاريى ول عط   ي جمسة مجمس ول ووى 

ولس ة ولتشريعية ولثالثة قائل " ي ما يتعمؽ معممية  ولوؿولتشريعي    مف ولع ؿ27رقـ )
تاريى ول عط ولماـ وطمى ولسادي ول ووى وو  و كاف ه و ولطمى يريد لجرو  رممية تحقيؽ 
 يقتضي رم  مجمس ول ووى تشكيؿ لج ة تحقيقية تأم  م ظر و رتمار كؿ ولميا اً 

ا ه ولمج ة لف تقوـ مالتحقيؽ ما و ولموضوع ويمكف ل، وولمعموماً مشأف رممية ولتاريى
مجمس ول ووى معد لجرو  ولتحقيؽ، لما ن و كاف ولموضوع يتعمؽ مطَر نل   ويقدـ

 ي م ي لف يحدد مدقة ما هو ولموضوع ول ، يرود نف يقدـ ليتمكف ، موضوع راـ لمم اقشة
و كاف سموؿ ولسيد و ير ول عط ورجامة رم  ه ه ولتسام ً رف ه و ولموضوع لما ن 

                                                           

 .93غبثق  صًصذس انانعٛشٔاٌ ػذَبٌ يٛشصا   (1)

 .2006يٍ انُظبو انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة نغُخ ( 22انًبدح ) (2)

 .2006يٍ انُظبو انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة نغُخ  (23انًبدح ) (3)
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يمكف لف يطرح  ولسيد ول ائى رم  و ير ول عط ما و ولشأف  يمكف لف يقدم  مكتوما  
لما ما تطرؽ ، ومشعورا  مما لدي  مف معموماً ويمكف لمسيد و ير ول عط لف يجيى رمي 

نلي  ولسيد و ير ول عط معدـ وجود تاريى لم عط  او ولتاريى مف ول اميى ولموجودي وهي 
لممتدي  ي ولعممية ور تاجية، لما وجود تاريى  عط ماـ رف طريؽ شاح اً ول اميى و

معي ة وو  و كا ً ه الؾ معموماً محددي رف  لؾ  أرجو مف ولسيد ول ائى لف لو  محددي
يقدماا لكي يتمكف ولسيد و ير ول عط مف ولتحقيؽ  ي  لؾ، ومعد لكثر مف مدوممة 

ؿ لج ة تحقيؽ  ي تاريى ول عط ولماـ، لرضا  مجمس ول ووى قرر رئيس ولجمسة تشكي
تشكؿ لج ة لتق ي ولمعموماً وولتحقيؽ  ي ه و ولموضوع مف قمؿ ممثؿ رف "مقول 

موو اي و  لج ة ول عط وول ا  ولج ة ول  وهة ولج ة ولعمؿ وولمدماً وولمج ة ولقا و ية
   1)ولمجمس ولموقر مال تائا"

لمالية تشكيؿ لج ة تحقيقية تشترؾ  ياا وقد قرر مجمس ول ووى م ا  رم  تقرير ولمج ة و
هيئة ول  وهة وديووف ولرقامة ولمالية و لؾ مف وجؿ ولتحقؽ مف تسكيف وتر ي  ولموظعيف، 

يقاؼ ولسمؼ مف   وتر   تقريرها 2009ل اية  2006وولتحقيؽ مشأف رقود ولسياروً وو 
   2)مجمس ول ووىنل  

 المطلب الثاني
 5002دستور جمهورية العرا   فيأثار الرقابة المالية للبرلمان 

تعرض ولدستور لممسمولية ولسياسية لمحكومة ومّيف لف رئيس مجمس ولو رو ، وولو رو  
و  م   مجمس ول ووى ، مسمولوف لماـ مجمس ول ووى مسمولية تضام ية ومسمولية  ردية

 لحية سحى ولثقة رف ولحكومة ممثمة مرئيس مجمس ولو رو  م ا  رم  ولمسمولية 
ولشم ية وحدد لو  م ا   رم  ولمسمولية ولعردية، وسحى ولثقة رف ولو رو  تضام يةول

ولدستور ولجااً ولتي م حاا ولحؽ مطمى سحى ولثقة   و  يمكف طمى سحى ولثقة رف 

                                                           

 12( يٍ انيصم انز،اشٚؼٙ الٔل انغاُخ انز،اشٚؼٛخ انجبنجاخ  22يم ش جهغخ يعهظ انُٕاة سقى ) (1)

 .2002رًٕص 

 21( يٍ انيصم انز،شٚؼٙ انجابَٙ انغاُخ انز،اشٚؼٛخ انجبنجاخ  22ة سقى )يم ش جهغخ يعهظ انُٕا (2)

 .2010كبٌَٕ انجبَٙ 
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طمى مقدـ مف لو  م ا  رم  طمى مف مجمس رئاسة ولجماورية،"،رئيس مجمس ولو رو 
وستجووى موج  ل  ويجو  سحى ولثقة مف  ُممس لرضا  مجمس ول ووى ،ويتـ  لؾ نثر

لف يتـ نل   مجمس ولو رو  مأكمم ، ر دئ  تسم  ولحكومة محكومة ت ريؼ لرماؿ،
لما سحى ولثقة رف ،  1)تشكيؿ حكومة جديدي ملؿ ثلثيف يوما مف تاريخ سحى ولثقة"

 ولو ير  يكوف م ا  رم  رغمة ولو ير  عس ، حيٌ لمو ير لف يطمى مف مجمس ول ووى
طَر موضوع ولثقة م ، كما ويحؽ  لؾ مطمى لرضا  مجمس ول ووى رم  لف   يقؿ 
ردد مقدمي ولطمى م اـ رف ممسيف رضوو، و يما يأتي ولكيعية ولتي يتـ ماا سحى 

   ولثقة
رم  لف تتحقؽ ولغممية ، ولدستور م   ولحؽ لممرلماف مسحى ولثقة مف وحد ولو رو 

 إ و ما تحققً ه ه ول سمة  إفا ولو ير يعد  قة،ولمطمقة  ي ولت ويً رم  سحى ولث
ومالتالي   يحؽ ل  "مستقيل  مف م  م  مف تاريخ قرور ولمرلماف مسحى ولثقة ر  

و ستمرور معمم  لعتري لمر  رم  سميؿ تمشية ولمور رم  ركس سحى ولثقة مف 
س ولو رو  وولو رو    مف وللئحة ولدوممية مي ً لفا رئي66ولو وري ككؿ و  لفا ولمادي )

و و ما سحمً ولثقة مف ،   يوما30يستمروف مت ريؼ لمور ولدولة لمدي   ت يد رف )
و  يجو  ولت ويً رم  سحى ولثقة رف ولو ير نّ  معد نجرو  جمسة ، ولو وري "

، ولمجمس ماريضاحاًرم  لف تكوف  تيجة و ستجووى هي ردـ ق ارة ، وستجووى ل 
ه و يشترط نل   مارضا ة، ورمي  يرغى مإجرو  و قتروع مالثقة ،ولتي قدماا ولو ير

مطمى لو  تمعا ل  لف   يكوف  لؾ نّ  مطمم ، ولدستور وول ظاـ ولدوممي لمجمس ول ووى
ن   ي حالتيف قد وشر ا ، ممسيف رضوو ل،   يجو  طَر موضوع سحى ولثقة مالو ير

 إ و ،  2)ة مطمى موقٍ  مف ممسيف رضوو  وولثا ي م ا  رم  رغمت    ولولوهما ، نلياما

                                                           

 .93عٛشٔاٌ ػذَبٌ يٛشصا  انًصذس انغبثق  ص (1)

و( ػاٍ احاذ 2010و 2006ٔنى ٚقغ عمت نهجقخ يٍ قجم يعهظ انُٕاة )انز٘ ر،كم ياب ثاٍٛ ػابيٙ  (2)

ظ نعُخ انُضاْخ فٙ يعهظ انُٕاة رقذٚى طهت ثغمت انٕصساا  إلّ أََّّ اقزشة يٍ رنك  فقذ قشس سئٛ

انجقخ ػٍ ٔصٚش انزعبسح )د. ػجذ انيالح انغٕداَٙ( إثش اعزعٕاثّ نّ  ٔنكٍ انإصٚش عابسع إناٗ رقاذٚى 

 اعزقبنزّ إنٗ سئٛظ يعهظ انٕصساا  قجم ارخبر يعهظ انُٕاة إجشاااد عمت انجقخ ػُّ.
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تحققً ه ه ولشروط يمق  رم  ولمجمس لف   ي در قروره  ي ولطمى ن  معد سمعة لياـ 
    1) ي ولقؿ مف تاريخ تقديم 

، ولمرلماف ن و قرر سحى ولثقة مف رئيس مجمس ولو رو  يجى لف ي ًو رم   لؾ 
م  ولغممية ولمطمقة لعدد لرضائ  ولكي يتحقؽ سحى ولثقة  مد مف ح وؿ ولقرور ر

  3)و ي ه ه ولحالة ُتعّد ولو وري مستقيمة  2)وولغممية ولمطمقة ه ا تع ي "ولغممية ولمسيطة"
، ،وقد رالا ولدستور وض  ندوري ولدولة  ي ولعتري ولووقعة ميف سحى ولثقة رف ولو وري

    4)مجمس ول ووىوورتمارها مستقيمة مف تاريم  وتشكيؿ و وري جديدي ت اؿ ثقة 
ولدستور ولعروقي لـ يم   ولمرلماف سمطة ووسعة  ي مجاؿ ولرقامة رم  لرماؿ ولسمطة 

 او مطوي ، ولت عي ية وممارسة حق   ي ترتيى ولمسمولية ولو ورية كما  عؿ ه و ولدستور
    ولتطور ولدستور،  ي ولعروؽنل   متقدمة جدو مال سمة

                                                           

( ياٍ انُظابو اناذاخهٙ 63و ـ ٔانًابدح )2005نغاُخ  /أ( يٍ دعازٕس جًٕٓسٚاخ انؼاشاق61/2انًبدح ) (1)

 .2006نًعهظ انُٕاة نغُخ 

يُٓذ ضاٛبا ػجاذ انقابدس انخضسجاٙ  اَزقابل عاهًٙ نهغاهطخ ثاٍٛ ان،اشػٛخ ٔانقبََٕٛاخ  يعهاخ جبيؼاخ  (2)

 .131  ص2012  2 انؼذد 2الَجبس نهقبٌَٕ ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ انًعهذ

و ـ ٔانًاابدح 2005( يااٍ دعاازٕس جًٕٓسٚااخ انؼااشاق نغااُخ /ح62/2( ٔانًاابدح )3/ة/62/2انًاابدح ) (3)

 و.2006( يٍ انُظبو انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة نغُخ 65( ٔانًبدح )64/3)

فقشس انذعزٕس أََّّ فٙ ْزِ انيزشح ٚغزًش سئٛظ يعهظ انإصساا ٔانإصساا فاٙ يُبصاجٓى نزصاشٚ   (4)

ٕٚيبً  إنٗ حٍٛ ر نٛ  يعهظ انٕصساا  اليٕس انٕٛيٛخ نهذٔنخ  ػهٗ أٌ ل رضٚذ ْزِ انيزشح ػٍ ثالثٍٛ

( يٍ انُظبو 66 ٔانًبدح ) 2005/د( يٍ دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ 62/2انعذٚذ )اَظش انًبدح )

 (.2006انذاخهٙ نًعهظ انُٕاة نغُخ 
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 ةالخاتماا
لفا ومت اص ولتشري  ولمالي ول ، يضطم  م  ، ـ ه و ولمحٌظار ل ا و حف  ي متا

ولمرلماف هو ول ، مّي  ولمرلماف رف غيره مف ممسساً ولدولة وهيئاتاا ولعامة، كما لفا 
ه و و مت اص ي طو، رم  لهمية كميري ت م  مف نرطائ  ولعر ة لممرلماف ليحا ظ مف 

مطة ولت عي ية مف ولت رؼ ماا ملؿ ه و و مت اص رم  لمووؿ ولدولة ويم   ولس
لروقة ولمرلماف لتقؼ  ي موض  نل   كما يد   مالسمطة ولت عي ية، مالطريقة ولتي تحددها

و ستجووى مؿ حت  ولتحقيؽ  يما ن و وجدها ولمرلماف قد تجاوً  ما وضع  لو  ولمسا لة
 مف تشريعاً مالية  

ممرلماف  ي دستور ولعروقي لس ة وقد ت اول ا  ي ه و ولمحٌ ومت اص ولتشري  ولمالي ل 
، ووجد ا ل اا تمتمؼ ومد  ول لحياً ولمم وحة لممرلماف  ي وقتروَ ولتشريعاً 2005

ومستو  ول لحياً ، ولمالية و ي ولمروحؿ ولتي يمر ماا ولتشري  ولمالي  ي ولمرلماف
مرج ا مف وقد ، ولرقامية ولتي يمارساا ولمرلماف رم  ول شاط ولمالي لمسمطة ولت عي ية

  ولمحٌ معّدي  تائا
تأثير ولسمطة ولت عي ية رمي   ولوؿمقي ولمرلماف يعا ي مف ضعؼ مععؿ رامميف    1

ل لؾ كاف يجد  عوماً جّمة  ي مجالي ، وولثا ي تأثير رمسا  ولكتؿ ولمرلما ية رمي 
ا وظيعت   عي ولتشري  ولمالي كا ً ولم ال  ولسياسية لمكتؿ ولمملعة لممرلماف غالما م

كما حدٌ  لؾ رّدي مروً ، تأمير ولتشري  ولمالينل   تتحكـ ما ه ولوظيعة مؿ قد تمد،
، حيٌ لـ 2010وآمُرها تأمر  دور ه و ولقا وف لعاـ ، لمشروع قا وف ولموو  ة ولعامة

وجا  ه و ،  تمكف ولمرلماف مف نقروره، لشار معد دموؿ ولس ة ولجديدي مثلثة ي در ن ّ 
حيٌ رطمً رّدي ، توو قاً سياسية، كما ل ا  را    ي وظيعت  ولرقامية ورقرور م ا   رم 

مروً و همً ولكثير مف طمماً و ستجووى لدروٍ ولرياَ  مـ يستط  وستمدوـ وسائم  
 ولرقامية ومقيً ه ه ولوسائؿ معطمة  

لو  جا  ماليا مف ول ص رم  ور دور ول قد، ولجديد 2005دستور ولعروؽ لس ة    2
 ممة  ن دور ولع
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 التوصيات:
مشكؿ ووض  ولجاة ولتي تتمت  محؽ وقتروَ مشاري  ولقوو يف 2005لـ يمّيف دستور   1

ولمالية، وهؿ لفا وقتروحاا مف و مت ا اً ولح رية لمجمس ول ووى لـ لمجمس 
نرادي ول ظر  ولو رو ، لـ ل اا مف و مت ا اً ولمشتركة ميف ولمجمسيف، ول و  قتَر

مشكؿ  ري  رم  ولجاة ولتي ُتم   ه و و مت اص  ي   ي ه و ولجا ى وول ّص 
 نجرومها  ولتعديلً ولدستورية ولمقتَر

رم  ل ا  "  ضريمة و  رسـ 2004 ّص قا وف ندوري ولدولة لممرحمة و  تقالية لس ة    2
، لفا يطور مف ه و ول ّص 2005نّ  مقا وف"، وقد حاوؿ دستور جماورية ولعروؽ لس ة 

ل ا     ويمدو، ـ مإضا ة رماري  )م   ولتعديؿ وولجماية ووررعا  نّ  مقا وف ولدستور،  قا
لما ولجماية ، لفا ولقا وف   يعّدؿ نّ  مقا وف، حاجة قا و ية لا ه ورضا ة )ردو وررعا  

حيٌ تقوـ ولسمطة ولت عي ية مالجماية ،  اي تترتى رم   دور قوو يف ولضروئى وولرسوـ
ا   يمك اا لفا تقـو مجماية ضريمة غير مشّررة قا و ا ،لم   ولقوورد وست ادو ل  كم
ل و  قتَر نرادي ول ظر  ي ه ه ولمادي وجعماا مطامقة لمادي قا وف ندوري ، ولدستورية م  

 ولدولة م  نضا ة وررعا  نلياا 
مياف وت ظيـ معض ولجوو ى ولمالية كار دور ول قد، نل   2005و تقر دستور   3

وول ، يشكؿ لدوي مامة ،يمكف لمسمطة ولت عي ية و لتجا  نلياا ر د حدٌو رج   ولجديد
ل و  قتَر لم ها  ي و رتمار ر د ، لت طيت   ي ولموو  ة،  تقوـ ماستمدوـ ه ه ولدوي

 تعديؿ ولدستور  
ورجرو  ول ، تعتمده ولحكومة )مجمس ولو رو   ر د تأمر  2005لـ يوض  دستور   4

لعامة وهؿ تستمر ولحكومة  ي ولعمؿ مالموو  ة ولعامة لمس ة ولسامقة لـ نقرور ولموو  ة و
،ُيعمؿ م  لعتري معي ة ريثما يتـ  دور قا وف ولموو  ة  يقدـ و ير ولمالية مقترحا ماليا

 ندروٍ ه ه ورجرو وً  ي ولدستور ر د تعديم   ولعامة، ول و  قتَر
ة ولمالية ولمرلما ية ل ا  لـ ول ا    ي مجاؿ ولرقام 2005ما يسجؿ رم  دستور   5

يتعرض لمياف تعا يؿ لهـ جوو ى رقامة ولمرلماف رم  ولموو  ة ولعامة ،وهي ولحساماً 
ولمتامية، ول و  قتَر مروراي ول ّص رم  ه ه ولتعا يؿ لمحساماً ولمتامية  ي 
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 لر عاا وتحديد ولعتري ول م ية ولتعديلً ولدستورية كال ّص رم  نل وـ ولحكومة مإردودها،
 2004لس ة  94وولديف ولعاـ رقـ  ولمرلماف و قا لما  ّص رمياا قا وف وردوري ولماليةنل  
 قتَر رم  ولمرلماف توثيؽ  مت  مالايئاً ولمستقمة ولتي تأم  رم  راتقاا ولرقامة   6

مف ، لمسمطة ولت عي ية كديووف ولرقامة ولمالية وولايئة ولعامة لم  وهة، رم  ول شاط ولمالي
وردـ تأمير تشري  ولقوو يف ولتي تمّ اا ،مما ي سجـ م  ، لؿ درـ ه ه ولايئاًم

وتستمر تطالماا مدووـ تقديـ تقاريرهـ، كما  وم حاا ما تحتاٍ نلي  لدو  مااماا، وظائعاا
رم  ولمرلماف ول ظر مجدية  ي ه ه ولتقارير ودروستاا مع اية وترتيى وآلثار   قتَر

 ولمطمومة رمياا   
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 :الملخص
وحػؿ ولػ  مجمورػة مػف مػر مػ  مػف مر ييست د ولتشري  ولمػالي  ػي ولعػروؽ ومػا   

و ػي  2004  لسػ ة 95ولتشريعاً مف مي اا قا وف و دوري ولمالية وولػديف ولعػاـ رقػـ )
 إف دوري ولتشري  ولمالي تووج  ومعاقاً ردي معضػاا  ػاجـ رػف ولق ػور ، ضو   لؾ

 ي ولتشري  ولمعتمد ممػا يػمثر مشػكؿ وو مػأمر رمػ  ولتشػري  ولمػالي وولػمعض و مػر 
و مػر ، تػ وـ مالتشػري  ممػا يػمثر سػمما  رمػ  ولمروحػؿ ولتػي تمػر ماػا اجـ رف ردـ و ل

ولػػػ ، يسػػػتدري دروسػػػتاا وتوجيػػػ  و  تمػػػاه  حوهػػػا وتقػػػديـ ولمقترحػػػاً ولتػػػي تسػػػاهـ  ػػػي 
معالجػػػػػػة  لػػػػػػؾ للرتقػػػػػػا  مووقػػػػػػ  ولتشػػػػػػريعاً ولماليػػػػػػة، لمحيمولػػػػػػة دوف وقػػػػػػوع تػػػػػػدومؿ 

 سػػػػػيما  ػػػػػي ولػػػػػدوؿ و ، و مت ا ػػػػػاً مػػػػػيف ولسػػػػػمطة ولتشػػػػػريعية وولسػػػػػمطة ولت عي يػػػػػة
  ميف ولسمطاً ولتي تأم  مممدل ولع ؿ، ولديمقروطية

 و مت اص، مرلماف، ولمالي، دستور، ولعروؽ الالمات المفتاحية:



 0223اختصاص التشريع المالي لمجلس النواب العراقي في دستور 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

33 

ABSTRACT 

The financial legislation in Iraq relies on a collection of 

legislations such as the financial management and public debt 

act no. (95) of 2004. As such, it faces several failures, some of 

which are due to the inadequacy of the relevant legislation 

which is adversely affecting the financial legislations. This 

situation needs a study of its phases to and propose solutions 

and terms, in particular the states of democracy adopting the 

separation of powers. 

Keywords: jurisdiction, parliament, finance, constitution, 

Iraq  .                                  

 
 


