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النيابية الدراسات و البحوث  دائرة  
الدراسات القانونية  قسم  

 دراسة  

لخامسة ا  االنتخابية الدورة  
االولى   التشريعية  السنة  

ول اال   التشريعي الفصل  

 

 
 

 

 

 االمن الغذائي  

و السيدات و السادة النواب لدعمهم في  تنوعة من قبل هيأة رئاسة المجلس و اللجان النيابية تستخدم االوراق البحثية الم

 اداء مهامهم النيابية حصرا

باحث ال  

 يمحمد مهد
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 دائرة البحوث  
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 مشروع قانون  

 لألمن الغذائي والتنمية (  الطارئ)الدعم 

هناك تناقض في المادة الثانية من مشروع القانون بين أوالً والتي تنص )االموال الموجودة    ـ1

  ( 13في حسابات وزارة المالية الزائدة عن إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة )

على اساس شهري وبما ال    )المعدل (  2019( لسنة  6من قانون االدارة المالية االتحادي رقم ) 

ً ( خمسة وعش 25يد عن ) يز )       من نفس المادة والتي تنص   رين تريليون دينار عراقي (. وثالثا

   باقتراح عشرة تريليونات دينار عراقي ،    (10القروض الداخلية والخارجية وبما ال يزيد عن )

 ). الوزراء  مجلس  وموافقة  المالية  وزير  ثا  من  أن   )    لثا  وكذلك  المادة  مع    (  12تتعارض 

 .  المعدل  2019( لسنة  6من قانو ن االدارة المالية االتحادي رقم ))رابعا (  

2 ( المادة  القانون  (  3ـ أن  المادة )من مشروع  المالية    13تتعارض مع  االدارة  قانون  ( من 

 المعدل والتي تنص   2019( لسنة  6االتحادي رقم )

/ كانون االول من السنة السابقة لسنة  31اقرار الموازنة العامة االتحادية حتى    تأخر في حالة  )

 :   االتياعداد الموازنة يصدر وزير المالية اعماما وفق 

( ) واحد / اثنى عشر ( فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية    1/12اوال : الصرف بنسبة )  

للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على اساس شهري  

 . على الموازنة العامة االتحادية   ولحين المصادقة

ات العمل المنجزة او التجهيز  ثانيا : الصرف على المشاريع االستثمارية المستمرة استناداً لذرع

الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون  

 الموازنة للسنة الالحقة . 

ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات  

ة فعال اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى  المالية النهائية المصروف

(. عليها  المصادقة  لغرض  النواب  الصرف  (  (1مجلس  يمكن  ال  فقر  وبالتالي  بموجب    اتاال 

 المادة اعاله .   

( من مشروع القانون والتي تنص )أوالً ـ لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء  6ـ ان المادة ) 3

 ( عن  يزيد  ال  بما  المستمرة  التنموية  المشروعات  لتمويل  والخارج  الداخل  من  (  10االقتراض 

من قانون االدارة المالية االتحادي  (  12.( تتعارض مع المادة ) عشرة تريليونات دينار عراقي  

تي تشترط مصادقة مجلس النواب على القروض والتي لم  لوا   المعدل  2019( لسنة  6رقم )

المالية    ( من قانون االدارة12( من مشروع القانون حيث تنص المادة )6تشير اليها المادة ) 

   االتحادي على 

 )  لمجلس النواب   
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امة االتحادية المرسلة من  اوال : اجراء المناقلة بين ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة الع

 مجلس الوزراء . 

 ثانيا : تخفيض اجمالي سقف الموازنة . 

 ثالثا : االقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي نفقات الموازنة . 

 (  رابعا : المصادقة على القروض والضمانات السيادية واالتفاقيات الدولية .

 

 

 


