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م إداريللة أد للإلللم م للتويا  جللزم مللن ال لللصة وال للال يا  تمثللا الالمركزيللة عمليللة ت للوي  

.العماوتي ير وت هيا القرارا ، والم اهمة في اتخاذ التشاركية، بهدف ت عيا دور 

مقدمة



مزايا الالمركزية

تحد من اال  راد بال لصة 

تزيد من المشاركة في اتخاذ القرارا 

تي ر وت ها اإلجراما  والعما ككا

تعزز الو دة الوطنية

ت اعد علم مشاركة أهالي اإلقليم أو المحافظة في مشاريع التنمية

تخ ف العبم عن اإلدارا  العليا

تحقق ال رعة في ا جاز العما بك امة وفعالية

ت ها التن يق بين دوائر الدولة

ترفع الروح المعنوية لالدارا  الد يا وتزيد خبراتهم



ة تؤسللس بقللا ون هياللة عامللة لمراقبللة تخ لليال الللواردا  االتحاديلل( 106)المللادة 
.ن عنهاوتتُكون الهياة من خبرام الحكومة االتحادية واالقاليم والمحافظا  وممثلي

تؤسس هيالة عاملة لالمان  قلوق االقلاليم والمحافظلا   يلر( 105)المادة 
المنتظملللة فلللي اقلللليم، فلللي المشلللاركة العادللللة فلللي ادارة مؤس لللا  الدوللللة 
االتحاديلللة المختل لللة والبعثلللا  والزملللاال  الدراسلللية والوفلللود والملللؤتمرا 
االقليميللللة والدوليللللة وتتكللللون مللللن ممثلللللي الحكومللللة االتحاديللللة واالقللللاليم 

.   والمحافظا   ير المنتظمة في اقليم وتنظم بقا ون

سللصا  تكون االخت اصا  اآلتية مشتركةً بين ال للصا  االتحاديلة و(114(المادة 
األقاليم

ملة فلي ادارة الكمارك بالتن يق مع  كوما  االقلاليم والمحافظلا   يلر المنتظ: اوالً 
أقليم، وينظم ذلك بقا ون

. ً تنظيم م ادر الصاقة الكهربائية الرئي ة وتوزيعها: ثا يا

 ً ظللة علللم رسللم ال ياسللة البيايللة لاللمان  مايللة البياللة مللن التلللوث، والمحاف: ثالثللا
.  ظافتها، بالتعاون مع االقاليم والمحافظا   ير المنتظمة في أقليم

تكللللون  لللللمن رسللللم سياسلللللا  التنميللللة والتخصللللي  العلللللام( 111)المللللادة 
.االخت اصا  المشتركة بين ال لصا  االتحادية وسلصا  األقاليم

تجربة العراق في دعم الالمركزية
والتشريعا القوا ين –أوال 

محافظةأومإقليكافيالمحليةال لصا المحليينالم ؤولينممارسةعلميشجعالعراقفيالنظامبأناكدالذيالعراقيالدستور-1

.اإلداريةالالمركزيةمبدأالدولتصبيقمنالجوهريةاألهدافمنيعدوهذاالمحليينلل كانالمشاركةمبدأتحقيقيامنمما

-:والتنميةالتخصي لعلميةوادارتهاالمحليةالحكوما يخالفيماالدستورأوردهاالتيالموادوتشما



فقلللد تالللمنأ عللللم أن كلللا ملللا للللم يلللنال عليللل  فلللي (115)الملللادة 
ية االخت اصللا  الح للرية لل لللصا  االتحاديللة، يكللون مللن صللال 

ألخلر  األقاليم والمحافظا   ير المنتظمة فلي إقلليم، وال لال يا  ا
فيهللا المشلتركة بللين الحكومللة االتحاديللة واألقلاليم، وتكللون األولويللة

لللة لقللا ون األقللاليم والمحافظللا   يللر المنتظمللة فللي إقللليم، فللي  ا
.الخالف بينهما

 ً .رسم سياسا  التنمية والتخصي  العام: رابعا

 ً افظلا  رسم ال ياسة ال حية العاملة، بالتعلاون ملع االقلاليم والمح: خام ا
. ير المنتظمة في أقليم

 ً االقللاليم رسللم ال ياسللة التعليميللة والتربويللة العامللة بالتشللاور مللع: سادسللا
.  والمحافظا   ير المنتظمة في أقليم

 ً ن توزيعلاً رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يالم: سابعا
.عادالً لها، وينظم ذلك بقا ون

قللليم تمللنا المحافظللا  التللي لللم تنللتظم فللي ا: فللي ال قللرة ثا يللا(122(المللادة 
ال ال يا  االدارية والماليلة الواسلعة، بملا يمكنهلا ملن أدارة الؤو ها عللم

وفق مبدأ االدارة الالمركزية



وتعديالت 2008ل نة ( 21)رقم بإقليم المحافظا   ير المنتظمة قا ون -2

 ( 31)فللللي المللللادة 2008أاللللار القللللا ون األول ل للللنة

:يمارس المحافظ ال ال يا  االتية 

اعللللداد المواز للللة العامللللة للمحافظللللة وفللللق المعللللايير –أوال 

الدسللللتورية عللللدا مللللا يقللللع  للللمن اخت اصللللا  الحكومللللة 

.االتحادية

كوملة تن يلذ ال ياسلة العاملة المو لوعة ملن قبلا الح–ثالثا 

.االتحادية في  دود المحافظة

االاللراف علللم سللير المرافللق العامللة فللي المحافظللة–رابعللا 

وت تيشللها مللا عللدا المحللاكم والو للدا  الع للكرية والجامعللا 

.  والكليا  والمعاهد

 (  2013ل نة 19رقم )التعديا الثا ي للقا ون

:تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي( 44)المادة 

ي مللا تخ  لل  المواز للة االتحاديللة للمحافظللة بمللا يك لل-أوال

هلللا للقيلللام بأعبائهلللا وم لللؤولياتها   لللب   لللبة ال لللكان في

ودرجللة المحروميللة وبمللا يللؤمن التنميللة المتواز للة لمختلللف

.   مناطق البالد

از اإليللرادا  المتحققللة فللي المحافظللة عللدا الللن   وال لل-ثا يللا

:وتشما

ةلأجوو الخدموو التلخدقووهل ووو االلعخدالسوولاريلخ  ووق اللار1.

. خدقهل و ملبال

خدضوووو خاللعخد  وووو ملعخدل خاوووولتلخدال  ع ووووةلع وووو ل2.

.ظلتخدو خنينلخ  حلدرةلعخدالحليةلخدنل ذةل النلخدالحل 

.نو دةب  تلبييلعخرجلالأا خللخد عدةلخدالنو دةلعغي لخدال3.

.ب  تلخرجلالخألاخ هلخدالسقللةلانلقبللخدس كلت4.

نلخدضوو خاللىلووشلخدسوو كلتلخدفلالووةل ياوولل ف رضووللىوو5.

. ل ثلخدبيئةلع ض الخدبنشلخدقحقية



قوا ين التبرعا  والهبا  التي تقدم للمحافظة وفق الدستور وال.  6

.االتحادية

.  ف إيرادا  المنافذ الحدودية.  7

ة، خم ة دوالرا  عن كا برميا     خام منتج في المحافظ( 5.  )8

وخم ة دوالرا  عن كا برميا     خام مكرر في م افي 

ماة وخم ين مترا ( 150)المحافظة، وخم ة دوالرا  عن كا 

.مكعبا منتجا من ال از الصبيعي في المحافظة

ن الهيللللة العليلللا للتن للليق بلللي)تؤسلللس هيلللاة ت لللمم : أوال –45الملللادة 

ا  البللدي)برئاسة رئليس مجللس اللوزرام وعالوية وزرام ( المحافظا 

واالالل ال العامللة، واالعمللار واإلسللكان، العمللا والشللؤون االجتماعيللة، 

وزير و( التربية، ال حة، التخصي ، الزراعة، المالية، الشباب والريا ة

الدولللة لشللؤون المحافظللا  والمحللافظين ورلسللام مجللالس المحللافظين 

:تتولم ما يأتي

 قللللللا الللللللدوائر ال رعيللللللة واألجهللللللزة والو للللللائف والخللللللدما  1.

ة، واالخت اصا  التي تمارسلها وزارا  البللديا  واالال ال العامل

ة، االعمار واإلسكان، العما والشؤون االجتماعية، التربية، ال لح

ملع اعتماداتهلا المخ  لة( الزراعة، الماليلة، الشلباب والريا لة

ظا  لها في المواز ة العامة والمو  ين والعاملين فيها الم المحاف

ة فلللي  صلللاق و ائ هلللا المبينلللة فلللي الدسلللتور والقلللوا ين المخت للل

ة ب لللورة تدريجيلللة ويبقلللم دور اللللوزارا  فلللي التخصلللي  لل ياسللل

.العامة

لمحليلة التن يق بين المحافظا  وكا ما يتعلق بشؤو ها وادارتها ا2.

.ومعالجة المشكال  والمعوقا  التي تواجهها

حادية و ع اليا  إلدارة االخت اصا  المشتركة بين الحكومة االت3.

، 113، 112)والحكوما  المحلية المن لو  عليهلا فلي الملواد 

.  من الدستور( 114

وتعديالت 2008ل نة ( 21)قا ون المحافظا   ير المنتظمة بإقليم رقم -2



 (  2018ل نة 10رقم )التعديا الثالث للقا ون

:من القا ون ويكون البند ثالثا لها ( 45)يااف الم المادة -11المادة 

ادر امام تلتزم المحافظة بال ياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزرام والوزارا  المخت ة وللمتارر الصعن بالقرار ال -ثالثا

.يوما من تاريخ التبلغ ب  ويكون قرارها باتا15المحكمة المخت ة خالل مدة 

:من القا ون ويحا محل  ما يأتي( 45)من البند أوال من المادة ( 1)يل م  ال ال قرة -12المادة 

مار البلديا  واالا ال العامة، االع) قا الدوائر ال رعية واألجهزة والو ائف والخدما  واالخت اصا  التي تمارسها وزارا  . 1

ة مع اعتماداتها المخ  ة لها في المواز ة العام( واإلسكان، العما والشؤون االجتماعية، الزراعة، المالية، الشباب والريا ة

جية ويبقم دور والمو  ين والعاملين فيها الم المحافظا  في  صاق و ائ ها المبينة في الدستور والقوا ين ذا  العالقة ب ورة تدري

ا  الالزمة الوزارا  في التخصي  لل ياسة العامة وعلم كا من وزير التربية ووزير ال حة كا   ب اخت اص  ت وي  ال ال ي

.  والتي ت در بتعليما  من مجلس الوزرام



تجربة العراق في دعم الالمركزية

دور وزارة التخصي  في دعم الالمركزية–ثا يا 

ونقا اليهاأاارالتيالموادخاللمنالمحليةبالحكوما وعالقتهاالتخصي وزارةدوريتاا

ل نة1رقمالوزارةواق امدوائرومهامتشكيال وتعليما ،2009ل نة19رقمالوزارة

2012.

بالبعدالتختالتي(والمحليةاالقليميةالتنميةدائرة)المحليةبالتنميةتعنيالتيالدوائرمن

 ولالحفر فيهاتتكافام تدامةمكا يةتنميةلبلورةواهدافرليةاعتمادخاللمنالمكا ي

ظا ،المحافبينالمكا يالت او وتقلياالمحافظا عمومفيالتحتيةوالبنمالخدما علم

المثاااالست اللتحقيقخاللمنالمتعددةوقصاعاتهاالتنميةخص فيالمكا يالبعدوتامين

تثماراسفياالجتماعيةوالعدالة(اإل تاجية)االقت اديةالك امةعلماعتماداالصبيعيةللموارد

.(المحافظا )م تو علمالبلدفيالموجودةاإلمكا ا 



(2المادة )

تحقيق التنمية 
االقتصادية 
واالجتماعية  

(رابعا-3المادة )

تقويم مسيرة التنمية 
اإلجمالية والقطاعية 

والمكانيـة

(سابعا-3المادة )

دعم التنمية الريفية 

سادس –3المادة )
(عشر

اعداد البحوث 
والدراسات التنموية

(ثامنا-3المادة )

دعم التنمية المحلية

قا ون وزارة التخصي 



الخص  وال تراتيجيا  التنموية . 1

 2022–2018الخصة الوطنية.

 المحليةملخ ا  التنمية المكا ية

التنمية الحارية المحلية

دراسة ستراتيجية التنمية المكا ية في العراق

 خصيصيللة التنميللة المكا يللة وفقللاً للمعللايير التفجللوا  تقللارير

للبنم ال نية مع األ شصة االقت ادية في المحافظا 

19يد وثيقة االستجابة وخصة التعافي من تداعيا  ازمة كوف

ستراتيجية التنمية الري ية

للبنم ال نية فجوا  التنمية المكا ية وفقاً للمعايير التخصيصية

.المحافظا مع األ شصة االقت ادية في 

التقرير الصوعي المحلي للتنمية الم تدامة  .





يفالتنميةإدارةعمليةفيوالمشاركةال ال يا و قاالالمركزيةبمو وعالوطنيةالخصةاهتمأ

.المكا يةالتنميةبمحورالخا ال  افيالمحافظا 

:خاللمنوذلك

.استكمال عملية  قا ال ال يا  وتوفير الدعم المؤس اتي والمالي للهياكا التنظيمية المحلية1.

جتمللع ت عيــللـا دور مجالــللـس التخصللي  والتنميــللـة وتعزيللز التعللاون بللين ال ــللـلصا  المحليللة ومنظمــللـا  الم2.

.المد ي والقصاع الخا 

.أكثر من محافظة لدعم االقت ادا  المحليةتشترك فيها تن يذ المشاريع ذا  الن ع العام والتي 3.

مللة توفيــللـر اإلطللار القا و ــللـي لتعظيــللـم وتنويــللـع المــللـوارد الماليــللـة المحليللة وتصويــللـر القــللـدرا  الالز4.

. إدارتها بما يامـــن توفيـــر الخدمـــا  األساسية والبنـــم التحتية



2021الدوائر التي تم  قا صال ياتها ل اية 



البرامج االستثمارية لدعم المحافظا . 2

(تنمية األقاليم)جدول تخ ي ا  المحافظا  

(الوزارا )االستثماريةالخصة

األقاليمتنمية

دوالرالبترو

االهوارا عاش

ال قرمنالتخ يفاستراتيجية

المتاررةالمناطقاعمارصندوق

قارذيمحافظةاعمارصندوق



التن يق والتعاون مع المنظما  والوكاال  الدولية. 3

يلدة ومنهلا تقوم وزارة التخصي  بالتن يق مع العديد من الوكاال  والمنظما  الدوليلة فلي مجلاال  التنميلة العد

ؤس للة الم)الوكاللة ال لويدية التلي تعملا بالتن لليق ملع مؤس لة ارفلاد -التنميلة المحليلة، وملن هلذو الوكللاال 

ملللن خلللالل التعلللاون ملللع وزارة التخصلللي  للللدعم الحكوملللا  المحليلللة( العراقيلللة لبحلللوث التنميلللة والتصلللوير

.والمحافظا 

يدية ومن خالل وراة العما التي تم االاتراك بهلا والتلي  ظمتهلا مؤس لة ارفلاد التلي تعملا ملع الوكاللة ال لو

:،  ود اإلاارة الم ما يلي(بدعم بر امج الالمركزية والحكم المحلي)والخاصة 

-:اهداف البر امج املأ ما يلي 

ي تحديللد اهللم العقبللا  والتحللديا  التللي تواجلل  الالمركزيللة فلل

المحافظللا ، والعمللا علللم الحلللول الممكنللة فللي هللذا الشللأن، 

والح للول علللم فهللم مشللترك لهللذو الحلللول مللن قبللا أصللحاب 

.الم لحة والجها  ال ا دة

2027–2022إعصام  بذة عن تن يذ ال تراتيجية لل نوا  

للتعاون مع كإطار ( الوكالة ال ويدية)من قبا الجهة ال ا دة 

العراق مع بيان لنوع الدعم وج رافيت ، والتركيز علم اهم 

.التنمويةاال تياجا  



مجاال  التعاون مع الوكالة ال ويدية ال ابقة في العراق

للتنمية المحلية

رمحاومعالجنوبفيواألخرالشمالفيأ دهمامكو ينيامالذيالمحافظا دعمبر امج

تعمالمثنمواالديوا يةفيومكاتبرئي يعمالديهمالجنوبف ي.ومتباينةمختل ةتركيز

يفالكوادرتدريبتم يثالمالية،والحوكمة.المحليةوالحكوما المؤس ا اسنادعلم

ديا والتحالمشكال اهمعلمللتعرف(المحافظا فيوالماليةاإلداريةالدائرة)المحافظا 

.تواجههاالتي

صي التخوزارةمعبالتعاونالمحافظا ،فيوالماليةاإلداريةبالدائرةالخاصةاألدلةو ع

الهيكليةبأعدادقامالذي(المعلوما وتقنيةاإلداريللتصويرالوطنيالمركز)خاللمن

.التقاريركتابةعلمالمو  ينمنعددتدريبوتموالمالية،اإلداريةللدائرة



لم تو اعلمالقصاعيةالخص إلعدادالمحليةال لصا ودعمواالستراتيجيا ال ياسا علمالتركيز

ادلةوو عالنظروجها تقريبعلمتعمافهياإلداريةالالمركزيةم تو وعلم.للمحافظةالمحلي

.المحليةوالحكوما الوزارا بينالعالقةهذولتنظمإجرائية

ألعدادالعامةواالا الوالبلديا واإلسكاناالعماروزارةمعالمشكاال ريقفيكأعاامالعما

وتعنما،صال ياتهالمنقولةالدوائرعلموالتركيزالمحافظا ،بع فيعليهاللعماالعامةال ياسة

.وتعديالت 2008ل نة21قا ونمن45المادةيخالفيمااألدواربتو يا

االجتماعيةوالشؤونالعمادوائرمعالعماخاللمنالو ي يالتوصيف.

يثودهوك،ال ليما يةمحافظا فيبهاالخاصةالمعاييروو عاالجتماعيةالرعايةباموراالهتمام 

:يأتيماعلم(كردستانإقليم)الشماليالمحورفيالتركيزتم

التربويةالعمليةفيالخاصةاال تياجا ذويلدمجمدرسا250تدريب.

خاللمناألط ال مايةبمو وعاالهتمام:-

و قوقهماألط اللحمايةبر امجاعداد.

االقايةم تو علماألط اللحمايةلجانا شام.

الص الحمايةالقاائيبالنظاماالهتمام.



الالمركزية اإلدارية والمالية -المحور األول 

معنيةالدائرةهذو،1/1/2017فيالعماوباار 2016العام هايةبذلكخاصةدائرةتشكياتموالماليةاإلداريةاألمورلتنظيم

تصبيقفهيالمنقولة،الدوائرومهامصال يا  قاوتعديالت ،2008ل نة21قا ونوفق45المادةوفقالالمركزيةبتصبيق

.المحليةالحكوما المالوزارا منال ال يا  قااجامن45المادةلمامون

القةوالعواإلجراما المحليةبالدوائروعالقتها(عملهافي)والماليةاإلداريةالدائرةتواج التيوالعقبا التحديا اهمتشكا

:يليمااالتحاديةبالحكومة

التحديا  الخارجية

 رورة فتا   لاب خلا  وفلق الملادة 

2008ل للللللللنة 21مللللللللن قللللللللا ون 44

د وتعديالتللل  وفلللتا ق لللم تعظللليم الملللوار

.لدعم عملية الالمركزية اإلدارية

 اإلسلللراع فلللي الم لللادقة عللللم الهيكلللا

.اإلداري للدائرة اإلدارية والمالية

 اعتماد ميزان المراجعلة المو لد لللدائرة

.اإلدارية والمالية من قبا وزارة المالية

التحديا  الداخلية

ةاإلداريللدائرةالمحافظيندعمتباين

.والمالية

رالدوائبينوال ال يا العماتداخا

.والماليةاإلداريةوالدائرةالمحلية

يةاإلدارللدائرةاللوج تيالدعما عدام

.والمالية

اإلداريةالدائرةبينالتعاونتباين

.المنقولةوالدوائروالمالية



 للرورة اعتمللاد النظللام الللداخلي الخللا  بالللدائرة 

اإلدارية والمالية من  يث االخت لا  والو لائف

.واالدوار والم ؤوليا 

 إلللللزام الللللدوائر المنقولللللة صللللال ياتها والللللدائرة

اإلداريلللة والماليلللة باعتملللاد األ ظملللة االلكترو يلللة 

.في عملها( الحوكمة االلكترو ية)

ب ملن قلة الكوادر الو ي ية واالعتماد علم التن لي

.المو  ين من باقي الدوائر المحلية

يةالتخمينالمواز ا والماليةاإلداريةالدائرةاعداد

.القصاعا   بللدوائر

وال ال يا الو ائف قاإجراما استكمالعدم

وتو يا45بالمادةالمشمولةالدوائرلبع 

.تتامن وماالعامةال ياسةماهية

بينووالماليةاإلداريةالدائرةبينالتعاونتوثيق

الدرجا يخالفيمااالتحاديالخدمةمجلس

.المالك ركةعنالناتجةالشا رة

التعديالوكثرةوالم ادقةالماليةاإلدارةقا ون .

ال ال يا وت وي منافيارباكوجود

اإلداريةالدائرةالمالماليةوزارةمنوالتمويال 

.والمالية



ةالالمركزيودعمالمحليالحكم-الثا يالمحور

:خالل وراة العما وفيما يخال هذا المحور تم التركيز علم عدد من النقاط من قبا المشاركين وتشما

فيافظا المحعلمالتخ ي ا توزيعفيالمعتمدال كانعددمعيارالمإ افةتخصيصيةمعاييراعتماد رورة1.

.التوزيعفيالعدالةتامنأخر معاييروايكالمحروميةال نويةالتخصيصيةالمواز ا 

بهاومتقالتيالم و ا لمحدوديةوذلك(و ا يةقاام)اإلداريةالو دا م تو علماإل  ائيةالبيا ا قلة2.

.المحافظا خص لدعمتوفيرهاو رورةاإل  ام،مديريا 

واألو اعالةوالبصالجائحة افيال قر  بةزيادةب ببوذلكال قرمنالتخ يفستراتيجيةتحديث رورة3.

إلداريةاالو دا منأكبرعددامولل رضال قرمنالتخ يفاستراتيجيةميزا يةتخ ي ا وزيادة.األخر 

.والهشةال قيرةال اا دعمخاللمن

وزارةتقوموالذيالمحافظا فيللتنميةاالجتماعيال ندوقبمشروعالمشمولةالقر عددزيادةإمكا ية4.

.ال كانخدمةفيالمشاريعهذولنجاحبتن يذوالتخصي 

الكبيرللاررالتنمويةالمشاريعوا شاماالعماروإعادةالماليةالتخ ي ا في ينو لمحافظةأولويةإعصام5.

.كورو اجائحةا داثبعدخ وصاال حيالقصاععلموالتركيز.المحافظةل تعر أالذي



تحديدوواالستراتيجيا الخص مناقشةفيأهميةمنلهالماوالتنميةالتخصي مجالست عيا.6

في نيةالالدوائرمعالمشاريعخص ومناقشةوالملحة،الاروريةواال تياجا التنمويةاألولويا 

.التخصي وزارةالمرفعهاقباالمعنيةالجها قبامنعليهاللم ادقةتمهيداالمحافظة

الوطنيةواالستراتيجيا الخص اعدادفيالمحافظا ممثليمنعددأكبرم اهمة رورة.7

.المحافظا فيالتنميةأولويا تحديدفيكبيرةأهميةمنلهالماوالمحلية

تيالالقروض منالمشاريعومتابعةومناقشةتحديدفيالمحليةالحكوما ااراك رورة.8

.عنهاالمحافظا بع علملقلةوذلكصال ياتها،المنقولةالوزارا معالتخصي وزارةتخ  ها



(المحافظةم تو علم)االفقيةالتحديا 

.نا يةوالالقاامم تو علمال ال يا  قال رضالمحافظا فيالمحليةالتن يقيةالهياةوت عياتشكيافيالتأخر1.

.اإلداريةو داتهم منمهامهمأداممنيمكنهمبما(والنا يةالقاام)اإلداريةالو دا رلوسامدور عف2.

.لمو  ينا قاواستكمالالماليةالتخ ي ا وو وحالموجودا  قامثااالرتباطب كالمشمولةالمهامبع  قااستكمالتأخر3.

فيالمحليةةال ياسورسمالمشاريعخصةومناقشةالتخصي عمليةفيأكبردورواعصائهاوالتنميةالتخصي مجالسدورتبني عف4.

.المحافظا بع 

.الالمركزيةبتصبيقا المحليالوعي عف5.

ل رضافظةالمحفيال نيةالدوائركافةعلمالمحافظينال ادةبع قبامنوالمحليةالوطنيةواالستراتيجيا الخص تعميمعدم6.

.التنمويةالمشاريعتحديدعنداالعتباربنظرواخذهااعتمادها

.الالمركزيةلت عيا45المادةوفقاالرتباطب كالمشمولةالدوائرلد الثقافيالم تو  عف7.

.ت وياهاالواجبوال ال يا بالمحافظا الخاصةلل ال يا استرااديدلياوجودعدم8.

.المنقولةالوزارا منوالماليةاإلداريةالدائرةفيالمو  ينبع إمكا ية عف9.



(والمحليةاالتحاديةالحكوما م تو علم)العموديةالتحديا 

.بهاوااللتزامال ال يا لنقامدروسةخصةوجودعدم1.

.والموافقةالرايومشاركتهاللمحافظةالرجوعبدوناالرتباطفكالدوائريخالفيماالمشاريعخصةاعداد2.

.االرتباطفكلدوائراإلداريةالحدود منللوزارا االستثماريةللمشاريعال ال يا  قافيالاعف3.

.المحليةالتش يليةالتخ ي ا توزيعفيدوروالماليةاإلداريةالدائرةمنااوإعصامعدم4.

.الحكوميالبر امجفيال ال يا بنقاالخاصةواإلجراما الالمركزيةتدعمالتيواأل شصةالبرامجقلة5.

.المحليبالمو فيعنيالذيالمحليالخدمةمجلستشكيافيالتأخر6.

.ال ال يا  قامعيتالممبماللمحافظا التنظيميةالهياكاتحديدعدم7.

.الماليةاإلدارةقا ونمنالمحليةباإليرادا الخاصة29و44رقمالموادتصبيقعدم8.

.المعدلالمحافظا قا ونمن44بالمادةخا   ابفتاعدم9.

.الماليةوزارةقبامنالقصاعا لكافةللمحافظةمو دةتخمينيةمواز ةاعتمادعدم10.

والماليةعدم وجود  ال قا و ي لدائرة الشؤون اإلدارية 11.




