
 

 

البحوث دائرة  
الموازنة مكتب  

 دراسة

الرابعة االنتخابية الدورة  
  لثانيةا التشريعية السنة

  الثاني التشريعي الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صالحيات مجلس النواب العراقي في تعديل مشروع قانون 
  الموازنة العامة االتحادية

 
 
 
 

 
 الباحث

 علي محسن باقر
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 0202                                                                                                                                                تموز

 



 النواب مجلس
 البحوث دائرة
                                                                                                             دراسة                                                                                                              الموازنة مكتب

 1 باقر علي محسن: الباحث
 

 الملخص التنفيذي.

 وتعالدي  إقالرار بشالنن التشالريعا  الساللة  صالحياات العالم بلدان ودساتير تشريعات معظملقد قيدت 
 السالالاللة مالالالا تقتريالالال   علالالال  اليكومالالال  موافقالالال  ضالالالرور  علالالال  أكالالالدتو  العامالالال   المواز الالال  قالالالا ون  مشالالالرو 

  خوفالالالان مالالالن ان يالالالعدف التوسالالال  فالالال  مالالال   علالالال  مشالالالرو  القالالالا ون ضالالالروري   تعالالالداحت مالالالنالتشالالالريعا  
الالال  إعةالالار مبالالررات لل الالوا  للمبالتالال  فالال  اقتالالرا  لمجلالالا ال الالوا  صالالحياات تعالالدي  المواز الال  العامالال  

امالالالا بشالالالنن الصالالالحياات الدسالالالتوري  والقا و االالال   . فقالالالات جديالالالد  خحفالالالان لمقتضالالالاات المصالالاللي  العامالالال 
قرار  لمواز   العام   فقالد جالارت وفالح ايكالام ا مشرو المم وي  لمجلا ال وا  العراق  ف  تعدي  وا 

لسالالالال    (6)  وقالالالالا ون اةدار  المالاالالالال  اقتيالالالالادف رقالالالالم 5002مالالالالواد دسالالالالتور جمعوريالالالال  العالالالالرا  لسالالالال   
 مقيد  باتجاهين: 5002

 العامالالال   المواز الالال  وفصالالالول ابالالالوا  بالالالين الم اقلالالال  اجالالالرارفالالال  يالالالح  ال الالالوا  مجلالالالاصالالالحيا  : األول
 (.المواز   سقف اجمال  تخفاض)أف  مبالتعا مجم  وتخفاض

 مبالال  اجمالال  زيالاد  الالوزرار مجلالا علال  اقتالر  ان الضالرور  ع الد ال الوا  مجلا صحيا الثا  : 
 .(المواز    فقات اجمال  زياد  أف) ال فقات

أليكالالام  وفقالالان  اقتياداالال  المواز الال  مشالالرو  تعالالدي يالالح  فالال  العراقالال  ال الالوا  مجلالالا صالالحياات نإ   
 بموجالال  لال  المم ويال  الصالحياات الاال  ا تعالت ييال  مالن تبالدأ اقتيالادف المالاال  اةدار  قالا ون  مالواد

 مالالا مالال  تمامالالان     م سالالجم وجالالارت  5002 لسالال   العالالرا  جمعوريالال  دسالالتور مالالن( 65) المالالاد  ايكالالام
 .اقتياداال  العامال  المواز ال  قالا ون  مشالرو  تعالدي  ف  ال وا  لمجلا صحياات من الدستور م ي 
أدى الالال  وفالالح ايكالالام الدسالالتور والقالالا ون  ذين اقتجالالاهينهالال فالال  ال الالوا  مجلالالا صالالحياات تقييالالد ان

أضالالالعاو دورف  فالالال  التالالالنثير فالالال  الشالالالعون المالاالالال  واققتصالالالادا  وتوجاالالال  السااسالالال  اققتصالالالادا  العامالالال  
تعالالالدي   للبلالالالد. فضالالالحن عالالالن أن ه الالالاا العديالالالد مالالالن العوامالالال  المقيالالالد  لصالالالحياات مجلالالالا ال الالالوا  فالالال 

 .عملا  التعدي المرجو  من تقوض الم اف  اققتصادا  والمالا  واقجتماعا  المواز   العام  

قالا ون اةدار  المالاال  ال افالذ ومالواد  الدستور العراق مواد الموضو  ومن أج  باان ايكام  وألهما   
علال   ب الار قا ون المواز ال  مشرو  بشنن الصحياات المم وي  لمجلا ال وا  ف  تعدي اقتيادف 
 .يروان ميرزا أعدت هذف الدراس ش ائ ةل  ال 
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 الموازنة مشروع قانون  وصالحيات تعديل أواًل: االختصاص المالي للسلطة التشريعية
 العامة

والمال  بنن المفعوم اليدي  للمالا  العام  ي ظر للمواز    فالمختصون ف  الشنن اققتصاديرى  
 لسلة ل واقجتماعا  واققتصادا  السااسا  توجعاتال تعكا الت  المرآ العام  للدول  عل  ا عا 

أدا  السااس  العام   كون المواز   خحل مد  زم ا  ميدد  عاد  ما تكون س    (اليكوم ) الت فيذا 
األهم بال سب  لليكوم  الت  تعكا أولوااتعا ووسائلعا الحزم  لضمان تيقيح أهداو برامجعا 

عل  ا عا خة  مالا  تعبر عما تعتزم العام  للدول  المواز    تعرووف  هذا الساا  . 1وخةةعا
  لتخمين اقيرادات وتقدير ال فقات االدول  القاام ب  من برامج ومشروعات تتضمن جداول تخةاة

   .العام  اقتيادا  بشقيعا الجاري  واقستثماري  لس   مالا  وايد  تعين ف  قا ون المواز  

اصدر من قب  قا ون  با عاقمر بالسلة  التشريعا  تعلح ا قدر امكن أن  عرو المواز   العام و 
ت المالا  لمد  س   مالا  ( ي ظم عم  الدول  من  ايا  اقلتزاماالجع  التشريعا  )مجلا ال وا 

  كما ي ظر لعا عل  ا عا خة  تعرض لمد  مقبل ي سجم م  خة  الدول  واستراتيجيتعا وبما 
أدا  السلة  التشريعا  الت   عاد  ن تكون س    فضحن عن كو عامتةلبات اليكوم  لفتر  مستقبلا  

  . 2تمك عا من فرض رقابتعا عل  السلة  الت فيذا 

اقختصاصات  أقدموعل  الرغم من ان اقختصاص المال  للسلة  التشريعا  اعد  من    
وازدااد   لمالا الدول  اققتصادا  والخدما  وا وادواروا شة  توس  معام  الم وة  بعا  اق أن

 راعا  دول  ال  يارس  دول  من الدول  دور تيولبسب   وت و  اهداو وغااات  فقاتعا العام 
بشنن  قييد صحياات السلة  التشريعا تودساتير بلدان العالم تشريعات معظم  جع  ومتدخل  
والتنكيد عل  ها  عل  ب ودوأجرار التعداحت  المواز   العام مشرو  قا ون أو اعتماد إقرار 

 صحياات إن تقييد .ق  اليكوم  عل  اجرار التعداحت ف  مشرو  قا ون المواز  فضرور  موا
واضيان ف  دستور إ كلترا وفر سا   اظعر العام  المواز   اعتماد أو إقرار بشنن التشريعا  السلة 

قبول أو عل  اقتصر ر بشنن إقرار المواز   وفقان للدستو إذ  جد ان عم  مجلا العموم ف  إ كلترا 
ل  يح التعدي  عل  هذا المشرو   ف  يين  جد ان  دون ان اكون  العام   رفض مشرو  الموار 

                                                           
 .7الموازنة العامة للدولة، مركز الكتاب االكاديمي، الجزائر، ص. أسسساحل، محمد،  - 1
إعداد الموازنة العامة للدولة من خالل  أسس، تقويم 2002الصاحب نجم عبد،  العزاوي، محمد سلمان كريم، والجبوري، عبد - 2

 https://www.iasj.net .      262، ص.، بحث متاح على شبكة االنترنت2002تحليل الموازنة الفدرالية لعام 
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لت  ق تعدف الدستور الفر س  اسم  للسلة  التشريعا  بإجرار التعداحت عل  مشرو  المواز   ا
م  ذلا  جد أن بعض البلدان ق تض  عل  السلة  التشريعا  أف  .التار أو تخفاض ال فقات ال 

قيد لتقدام أف اقترا  لتعدي  المواز   العام  للدول  كما هو علا  اليال ف  الوقاات المتيد  
 . 3اقمريكا 

 التشريعا  السلة  صحيااتل تقييدبلدان العالم من معظم إن ما جار ف  تشريعات ودساتير     
 التوس  ف  م   هذف السلة  من ان يعدف يرج  ال  الخوو العام  المواز  أو إقرار  اعتماد بشنن

المبالت  ف  اقترا   فقات جديد   وأصحياات تعدي  المواز   ال  إعةار مبررات لل وا  للتمادف 
 تتمث من أج  تيقيح أهداو سااسا  أو مصال  البلد العلاا خحفان لمقتضاات المصلي  العام  

بإرضار توجعات  اخبيعم أمحن ف  كس  أصواتعم ف  اق تخابات القادم   فضحن عن ذلا قد 
يعدف تعدي  المواز   وفقان لتوجعات ال وا  ال  التنثير سلبان ف  قدر  اليكوم  عل  ت فيذ برامجعا 

ف  بعض ياات هذف كما ان تقييد الصح. 4الت  سبح أن التزمت بعا امام السلة  التشريعا 
بمعشرات اققتصاد الكل  وجعلعم بالخةط والبرامج باةلمام ال وا  قد اعود ال  ضعف البلدان 

 الموضوع  من قب  اليكوم  وصعوب  فعمعم قتجاهات ومسارات السااس  اققتصادا  العام 
عدم وضو  الرعاا لديعم بشنن ةباع  ال ظام اققتصادف السائد والم عج اققتصادف وذلا ل

اليكوم  وعدم استقرارها عل  تب    عجان اقتصاداان واضيان تخبط    بسب معتمد ف  البحدال
من صف  العشوائا  ف  ت ب  السااسات السلام  واختاار  وسااسات اقتصادا  محئم  تخرجعا

 .ال عج اقمث 

تعديل مشروع قانون الموازنة  في العراقي النواب لمجلس الدستورية الصالحيات :ثانياً 
 .االتحادية العامة

 وتعدي  او اقرار أعداد ف  الدستوري  وصحياات  العراق  ال وا  مجلا دور توضا يتةل      
الت  تم    صحيااتمواد الدستور الت   صت عل  ال م اقش  العام   المواز   قا ون  مشرو 

                                                           
الموسااوعة القانونيااة المتخصصااة، متاااح علااى شاابكة -زنااة، الموسااوعة العربيااةالموا إقاارارالعكااام، محمااد خياار، القااانون المااالي   - 3

 http://arab-ency.com.sy/law/detail/164571االنترنت.                                                                     
 المصدر السابق نفسه. - 4
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( من 65جار ف   ص الماد  )   إذالعام  المواز   قا ون  مشرو  تعدي أعداد و يح  ال وا  مجلا
 :5ما انت  5002دستور جمعوري  العرا  لس   

ال  مجلا ال وا  اقدم مجلا الوزرار مشرو  قا ون المواز   العام  واليسا  الختام   –اوال )
 .ةقرارف

وتخفاض مجم   لمجلا ال وا  اجرار الم اقل  بين ابوا  وفصول المواز   العام   –ثانيًا 
 .(رار زياد  اجمال  مبال  ال فقاتمبالتعا  ول  ع د الضرور  ان اقتر  عل  مجلا الوز 

لمجلا ال وا  ةقرار مشرو  قا ون  يصرف  يح م    /أوقن( امث  65) الماد  ت علا ما  صإن 
بعد قرارتعا وم اقش  تقديرات ما وضعت  اليكوم  ل فقاتعا وتخمين ايراداتعا  فضحن  المواز   العام 

 الختام   م  يح السلة  التشريعا  رفض الرقاب  عليعا من خحل التصويت عل  اليسا عن 
  إقرارها او اعادتعا لليكوم  مت  ما وجدت ذلا ضروريان. أو تنخير

( من الدستور ف  مجملعا جعلت اليكوم  ومجلا ال وا  شركار ف  65الماد  ) ن ايكامإ   
المواز   العام   فاليكوم  تقدم مشرو  قا ون المواز   م  مراعا  المدد قا ون  اعدادعملا  

  ومجلا 5002لس    (6) رقم القا و ا  الم صوص عليعا ف  قا ون اةدار  المالا  اقتيادف
بموج  الصحياات  رو  القا ون بعد القرار  والم اقش  واقترا  التعداحتال وا  اصو  عل  مش

 مجلا صحيا  أن و ليظ ،المم وي  ل  وفح ايكام الدستور وقا ون اةدار  المالا  اقتيادف
 العام  المواز   قا ون  مشرو  تعدي  بشنن( ثا اان /65) الماد  ايكام علا   صت ما وفح ال وا 
 : 6باتجاهين مقيد  جارت

تخفاض و   العام  المواز   وفصول ابوا  بيناجرار الم اقل  مجلا ال وا  األول: يتمث  بيح 
 . عامجم  مبالت

مبال  تخفاض ب صحيا  التعدي  لمجلا ال وا ن المشر  الدستورف اعة  يح نن وكيوه ا يتب
 ف الدستور  المشر  انالماد   إذ   صكما هو واض  ف   ال فقات واقيراداتالمواز   ف  جا ب  

                                                           
 .2002دستور جمهورية العراق لسنة  - 5
 من االطالع انظر:للمزيد  - 6

بحث تحليلي في الموازنة -، الخروقات في الموازنة والتخصيصات الدستورية2010المال حويش، لؤي طه، والعمار، على كريم،  -

 .6-4، ص. 22 العدد، الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلةاالتحادية في العراق، 

 .2012( لسنة 6المالية االتحادي رقم ) اإلدارةقانون  -
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التخفاض ف  جا   مبال  ال فقات صحيا  مجلا ال وا  بيصر الم يذكر  صان صرييان ه ا 
 وفصول أبوا  بين الم اقل  اجرارفضحن عن ذلا فان المشر  م   مجلا ال وا  يح   فقط

 والخةط اقستراتيجاات ت فيذ بشنن اققتصاد وتوجعات العام  المصلي  لمقتضاات وفقان  المواز  
اجرار الم اقل  يتضمن تتيير جع  اق فا  ولاا صحيا  ان  علمان   اقزمات ومواجع  الموضوع 

  .ةباع  اق فا 

 ال وا  مجلا امتلا  تال ال فقات أف يوض يذكر  صان صرييان  لم المشر  انو ليظ كذلا 
 تخفاضعا تعدي  قوا ين أخرى يتةل  قساما وان ه اا بعض ال فقات الت   تخفاضعا  صحيا 

تمامان  عا  ملتفت . وم  ذلا فإن السلة  التشريمث  روات  الموظفين وتسديد أقساط الدين العام
ف   أكبرالسلة  الت فيذا  يري   الت  تمتلا إداراتال فقات العام  تخفاض صحيااتعا ببيصر 

  مث  تخفاض بعض المقتري التقديري   المالا  اقعتماداتب ود  تخفاض كيقعا ف تخفاضعا 
كون   وذلا دون تخفاض اعتمادات مالا  ميدد من ب ود اق فا    فقات المواز   اقستثماري ب ود 

  .ميدد  اصع  تجاوزها إ فا مداات مستواات أو لسلة  الت فيذا  ملتزم  بلاةدارات التابع  

عدم    إذ انالعام  اةيرادات تخفاض ال  عدم كذلا كا ت ملتفت ان السلة  التشريعا     
مرتبة  عا كو  بعا الت بعأو  مبالتعا توق  صعوب ت  من نمت المةالب  بتخفاض مبال  اةيرادات

  فضحن عن ان  صوص العالما  واستقرار األوضا  الدولا  ال فةا أوضا  السو  بمدى استقرار 
م اقش  اةيرادات العام  عل  الرغم من الدستور لم تتضمن أف إشار  ال  دور مجلا ال وا  ف  
  .7ان إقرار المواز   يتضمن ال فقات العام  واقيرادات العام 

 مبال  اجمال  زياد  الوزرار مجلا عل  اقتر  ان الضرور  ع د مجلا ال وا لصحيا  ال الثا  :
 .ال فقات

اققتصادا  لمزيد من التموي  ياج  بعض القةاعات واأل شة  ن توفر الفوائض المالا  و إ   
لرف  معدقت اة تاج او تيسين مستوى الخدمات المقدم  للمواة ين )يت  م  وجود شي  ف  

تعدي  ب ود اق فا  العام قد يدف  مجلا ال وا  ال   وتيقيح المصلي  العلاا للبلد الموارد المالا (
اققترا  عل  مجلا الوزرار زياد  اجمال  مبال  ال فقات من خحل  بالزياد  (ميدد  مجاقت ف )

                                                           
   ، الموازنة المالية للدولة في الدستور العراقي، متاح على شبكة االنترنت2002نعوش، صباح،  - 7

                                                                                                         https://www.aljazeera.net 
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ألهوار ورغبات كت  سااسا    خاضعغير التاا  من التعدي  بالزياد     عل  ان تكون العام 
  وا ما اكون الداف  األساا بعي عا من اج  كس  متا م وتيقيح اهداو ا تخابا  او سااسا 

 . تيقيح المصلي  العام 

( عل  عدم دستوري  ما جار 5000/اتيادا /52ذف العدد ) الميكم  اقتيادا  رقرا أكدلقد     
  ( لس   00ز   اقتيادا  رقم)( من قا ون الموا52من تعداحت ف   عاا  الفقر  )ثا اان( من الماد  )

 اق بعد تشكي  اليكوم للرئاسات الثح  والت  قضت بتعةي  صرو الم اف  اقجتماعا   5000
م اف  اقجتماعا  للرئاسات الثح  ب سب  ثا اان: تخفض تخصاصات ال))الفقر  إذ  صت   الجديد 

ومجلا  س  الجمعوري ( سبعون ف  المائ  وتوز  بالتساوف عل  مجلا ال وا   رئا00%)
يتم هذا التخصاص ال  تخصاصات معالج  مرض  السرةان عل  ان ق ي اق  و  .الوزرار

وهو ان   رأف الميكم  اقتيادا  ذكر ف  هذا القرار  و صرفعا اق بعد تشكي  اليكوم  الجديد .((
دستور جمعوري  العرا  لم ام   مجلا ال وا  صحيا  تقييد صرو هذف المبال  او تعليح 

المبال  ت ذا الشرط وبين الترض الذف خصصصرفعا عل  شرط ق عحق  ل  وق تحزم بين ه
العام  يددت يصريان الت  تخص المواز   مجلا ال وا  اختصاصات  الميكم  انوترى  .ألجل 

قرار الميكم  اقتيادا   بين  وعلا  5002لس    ( من دستور جمعوري  العرا 65) ف  الماد 
 اقتيادا  المواز   قا ون  من( 52) الماد  من( ثا اان ) الفقر   عاا  ف  تعداحت منما جار أن 
ق س د ل  ف   صرو تخصاصات الم اف  اقجتماعا  بشنن تعليح 5000 لس  ( 00)رقم

 .8الدستور

  (5002ا /اعحم//مويد /اتياد02/42) العدد ذفااضان ف  قرارها  الميكم  اقتيادا إن    
 لس  ( 5رقم)المتعلح بشنن التعداحت الت  اجراها مجلا ال وا  عل  مواد قا ون المواز   العام  

عل  هذا القا ون والت  لم تكن موجود  ف   وما تم ادراج  من مواد من قب  اللج   المالا  5002
ان بعض  بي تقد   الت فيذا  المختص  اتقدم من اليكوم  دون أخذ رأف الجعالم مشرو  القا ون 

م    (65( والماد  )60ايكام الماد  )م  قساما  المواز   تتقاة  م  رو  الدستور مواد قا ون 
هذا بنن ف  قرارها اقتيادا   الميكم ت وبي . 5002لس    26رقم  قا ون الب ا المركزف مواد و 

 المجلا لجان اضاف  مواد من قب  وأ تعدي  اواقترا  مواد من قب  ايدى هيئات مجلا ال وا  

                                                           
  .(2010 اتحادية 22) العدد ذي االتحادية المحكمة قرار للمزيد من االطالع ينظر: - 8
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رسمعا الت   باةجرارات أخ قد اليكوم  قب  لم يتضم عا قا ون المواز   المقدم من المختلف  
صدارالدستور بشنن اعداد  با   كان يتعين عل  مجلا   وجار ف  قرار الميكم  القوا ين وا 

تم ف المختلف  وما عل  مواد مشرو  المواز   لليكوم  بما يتضم   من تعداحت إعاد ال وا  
ار عل  يصري    وأكد القر وزرارمشرو  القا ون من قب  مجلا اللترض تعدي   موادمن اضافتعا 
المواز   العام   بشنن  أعحفبما ورد ف  مواد الدستور المشار اليعا ال وا  مجلا ت اختصاصا

واضاف  مواد   ت ف  تعدي  مواد كثير الت  ارتكب ذكر القرار الكثير من المخالفات الدستوري و 
اقةح  عل   ص قرار الميك  اقتيادا  من خحل هذا القا ون امكن الرجو  اليعا  ف  أخرى 
 .9لذكراأ ف 

ف   الدستوري  اع   ان قرارات الميكم  اقتيادا  المذكور  قيدت صحياات مجلا ال وا وهذا 
 .( من الدستور يصران 65( وايكام الماد )60الماد  ) أليكاموفقان    ز تعدي  مشرو  قا ون الموا

 العامة الموازنة وتعديل مشروع اعداد فيالعراقي  النواب مجلس وصالحيات دور ًا.ثالث
 .9102 لسنة (6)رقم االتحادي المالية اإلدارة قانون  ألحكامًا وفقاالتحادية 

 قا ون  مشرو  وتعدي  أو اقرار أعداد ف  القا و ا  وصحياات  العراق  ال وا  مجلا دوراست د   
ال   5002 لس  ( 6) رقم اقتيادف المالا  اةدار  قا ون أليكام  ان وفق اقتيادا  العام  المواز  

الت   العام  المواز   قا ون  مشرو  تعدي  ف  ال وا  مجلاالمم وي  ل الدستوري  صحيااتال
 . 5002 صت عليعا مواد وايكام دستور جمعوري  العرا  ال افذ لس   

إن اليح الدستورف المعة  للسلة  الت فيذا  ف  اعداد المواز   العام  اقتيادا  ذكرف المشر     
من دستور جمعوري  العرا  لس    (/ رابعان 50الماد  )ف   صري  وواض الدستورف ب ص 

 :رابعا .... : )امارا مجلا الوزرار الصحياات اقتا :ما  ص    هذف الماد  ف   اذ جار 5002
(. ولك  اصب  مشرو  المواز   الت ما  وخةط الختام  واليسا  العام  المواز   مشرو  اعداد

تةل  ذلا ممارس  مجلا ال وا  لصحياات  ف  التشري  قا و ان واج  الت فيذ ياقتيادا  العام  
 يختص  اذ جار ف  هذف الماد  ما  ص   )من الدستور / أوقن(60الم صوص عليعا ف  الماد  )

  وكذلا ممارس  صحياات  ف  10أوقن: تشري  القوا ين اقتيادا ( ... :انت  بما  وا ال مجلا
                                                           

 ،(2012 اعالم اتحادية موحدة 34 12)العدد ذي االتحادية المحكمة قرار: ينظر االطالع من للمزيد 9
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( من الدستور والت  65اجرار التعداحت عل  مشرو  القا ون الم صوص عليعا ف   ص الماد )
 .من هذف الدراس  ثانياً سبح توضايعا ف  الفقر  

ف   5002( لس   6المالا  اقتيادف رقم ) لقد وردت مراي  اعداد المواز   ف  قا ون اةدار     
تعلح اقمر بموضو  ارتباةعا بصحياات مجلا ال وا  ف  تعدي  قدر   و الفص  الثا   م  

عام  اقتيادا    جد ان المواز   العام  اقتيادا  يسبما ورد ف   ص قا ون المواز   ال واقرار
تقديرات الت ما  اققتصادا  وسع  اليكوم   المالا  تعد عل  اساا( من قا ون اةدار  2الماد)

لتيقيح اهداو اققتصاد الكل  المتمثل  بضمان استقرار ال ظام المال  وتيقيح الت ما  المستدام  
تعيح  واستمرار ال مو واقستقرار اققتصادف  ومعالج  التيداات وتخفيف المخاةر المتوقع  الت 

تقلي  تقلبات لشك  الذف اضمن تقوام الوض  المال  و اققتصاد الوة   باعملا  ال عوض بواق  
اق فا  اليكوم   وضمان تيصي  اةيرادات بشك  كفور است ادان لت بعات معتدل  لتيصي  هذف 

وامكن ل ا ايجاز المراي  األساسا  ةعداد المواز   العام  اقتيادا  كما ف  قا ون . اةيرادات
 :11كما انت  5002س   ( ل6اةدار  المالا  اقتيادف رقم )

/ اوقن( من قا ون اةدار  المالا  اقتيادف( 4) كما جار ف  الماد )وزارت  التخةاط والمالا  إن  *
عن اولواات السااس  المالا   تعم  عل  أعداد تقريرابتدارن من شعر اذار من ك  س   

اقستراتيجا  والبر امج اليكوم  والتوصاات المركزي  قتجاهات المواز   العام  اقتيادا  للدول  
تقرير ال قد اقج ب   أعداد فضحن عن  ويجمعا وتوزيععا وظافاان وقةاعاان من يي  ع اصرها 

ون ال  لج   الشع  الذف اقدم( ثح  س وات 4الب ا المركزف العراق  لمد  ) قب  المقتر  من
   عل  ان ت ع  اللج   م اقش ف  مجلا الوزرار بداا  شعر  اسان من الس    فسعااققتصادا  

 هذا التقرير تضمنإذ ي  ف   عاا  شعر  اسان كما جار ف  الفقر  )ثا اا ( من هذف الماد  التقرير
ف  القةا   الت بعات اققتصادا  بشنن أسعار ال فط وكماات ا تاج   وت بعات اةيرادات وال فقات

المالا  للشركات العام   وتيلي  قةا  التجار  الخارجا   ومقدار العجز  توقعاتالاليكوم   و 
وسقوو اجمال  اق فا  ف  المواز   اقتيادا   فضحن عن سقوو اجمال  اق فا  اقستثمارف 

 والجارف لك  وزار  او جع  غير مرتبة  بوزار .

                                                           
 .2012( لسنة 6المالية االتحادي رقم ) اإلدارةقانون  - 11
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خحل شعر ااار من  بالتعاون م  وزار  المالا  اقتيادا  اق مائ  والتعاون تقوم وزار  التخةاط  *
الميدد  من قب   السااس  المالا أهداو واولواات ضور  المبادئ التوجيعا  ف بنعداد ك  س   

 قا ون  من /ثالثان(2  وفقان ل ص الماد )اليكوم  وأرسلعا ةدارات ويدات اق فا  ةعداد مواز اتعا
  .اقتيادف المالا  اةدار 

تقديرات مواز تعا ومواز ات التشكاحت التابع   بنعدادتقوم ويدات اق فا  خحل شعر يزيران * 
يسبما ما جار ف   كحن يس  اقختصاص اقتياديتيناط لعا وارسالعا ال  وزارت  المالا  والتخة

 ف  وايراداتعا  فقاتعا تقديرات   م  مراعا  ان تكون ( من قا ون اةدار  المالا  اقتيادف2الماد )
 .اقتيادا  اليكوم  قب  من الميدد  التوجيعا  والمبادئ المالا  السااس  وأولواات اهداو يدود

للس   الحيق  من  المقتري لمواز   الجاري  تتكف  وزار  المالا  اقتيادا  استحم تقديرات ا* 
والميافظات غير المرتبة  ف  اقلام والجعات غير المرتبة  بوزار  واققلام الدول  وزارات 

ا الترض خحل شعر تموز من ك  س    وهو ما جار ف  وم اقشتعا وفح جدول تفصيل  اعد لعذ
 . اقتيادف المالا  اةدار  قا ون  من( 6ايكام الماد )

مشرو  قا ون قدام تب ووزير المالا  اقتيادف اة مائ  اقتيادف والتعاون التخةاط * اقوم وزير 
 من ا  شعر مةل  ف  الوزرار مجلا ف  اققتصادا  الشعون  لج   ال  واز   العام  اقتيادا الم
لمجلا الوزرار ف  مةل  شعر ايلول بشن   دراست  وتقدام التوصاات   لتقوم هذف اللج   بس   ك 

 .اقتيادف المالا  اةدار  قا ون  من (5  وذلا يسبما جار ف   ص الماد )من ك  س  

ب ا المركزف  وتقوم التجار  عل  اعداد خة  التجار  الخارجا  بالتشاور م  ال  زرار تعم  * 
 ف  المرتبة  غير والميافظات واققلام بوزار  المرتبة  وزارات الدول  والجعات غير بم اقشتعا م 

العام  إقلام  من ثم رفععا ال  لج   الشعون اققتصادا  لم اقشتعا وتوييدها م  قا ون المواز   
 قا ون  من( 2س   اعداد المواز    وهو ما أشار الا   ص الماد )اقتيادا  خحل شعر تموز من 

  .اقتيادف المالا  اةدار 

اقوم الب ا المركزف  اقتيادف المالا  اةدار  قا ون  من( 00ف   ص الماد )* بموج  ما جار 
المع ا   الوة    وكذلا تعم  الوزاراتال قد بنعداد تقريرف المتعلح بمواز   ال قد وخة  عرض 
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األخرى بإعداد تقاريرها م فرد  او بالتعاون م  بعضعا ورفععا ال  لج   الشعون اققتصادا  
 .المواز   اعداد س   من تموز شعر خحل اقتيادا العام   المواز   قا ون  م  توييدهال

قا ون المواز   العام  اقتيادا   م اقش  مشرو اقوم مجلا الوزرار بوبعد استكمال ما تقدم * 
 اقتيادف المالا  اةدار  قا ون  من (00  اذ جار ف  الماد  )لمجلا ال وا     موتقدا قرارف  أو 

 العام  المواز   قا ون  مشرو  م اقش  الوزرار مجلا يتول ما  ص  ) 5002( لس   6رقم)
 (.س   ك  من ولقا تشرين شعر م تصف قب  ال وا  مجلا ال  وتقدام  واقرارف تيادا قا

( م   عل  اليح 05ف  الماد  ) 5002 لس  ( 6)رقم اقتيادف المالا  اةدار  قا ون * لقد أكد 
الدستورف لمجلا ال وا  ف  م ي  صحيا  اجرار التعداحت عل  مشرو  قا ون المواز   العام  

 قا ون ( من 05  إذ  صت الماد  )من هذف الدراس  ثانياً اقتيادا  والت  سبح باا عا ف  الفقر  
 )لمجلس النواب:عل  اقت :  اقتيادف المالا  اةدار 

تحادية المرسلة من اجراء المناقلة بين ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة اال أواًل: 
 .مجلس الوزراء

 .لي سقف الموازنةتخفيض اجماثانيًا: 

 .اجمالي نفقات الموازنة راء زيادةاالقتراح على مجلس الوز ثالثًا: 

   ت السيادية واالتفاقيات الدولية.(المصادقة على القروض والضمانارابعًا: 

 لال ص وفقالان  المواز ال  قالا ون  مشالرو  تعالدي  فال  العراق  ال وا  مجلا صحياات نإ خالصة القول
 المم ويال  الصالحياات الاال  ا تعالت ييال  مالن تبالدأ اقتيالادف المالا  اةدار  قا ون  من( 05) الماد 

 فال  جالار مالا ان بمع ال   5002 لسال   العالرا  جمعوريال  دستور من( 65) الماد  ايكام بموج  ل 
 تعالدي  فال  ال الوا  لمجلالا صالحياات مالن الدسالتور م يال  مالا مال  تمامان  م سجمان  كان( 05) الماد 

فالالال  تعالالالدي  قالالالا ون  ال الالالوا  مجلالالالا صالالحياات تقييالالالد ان .اقتياداالالال  العامالالال  المواز الالال  قالالالا ون  مشالالرو 
أدى ال  المواز   العام  ف  المجاقت الميدد  ف  ايكام الدستور وقا ون اةدار  المالا  اقتيادف 

العامالالال  السااسالالال  اققتصالالالادا  وتوجاالالال   شالالالعون المالاالالال  واققتصالالالادا التالالالنثير فالالال  ال فالالال  أضالالالعاو دورف  
لالالالا ال الالالوا  فالالال  تعالالالدي  صالالالحياات مجله الالالاا العديالالالد مالالالن العوامالالال  المقيالالالد  فضالالالحن عالالالن أن  للبلالالالد.
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المواز الالال   المرجالالالو  مالالالن تعالالالدي والمالاالالال  واقجتماعاالالال  المواز الالال  العامالالال  وتقالالالوض الم الالالاف  اققتصالالالادا  
   والت  امكن ايجاز أهمعا باقت :العام 

 ف  العام  المواز   قا ون  مشرو  تعدي  ف  والقا و ا  الدستوري  ال وا  مجلا صحياات إن-0
 او ت تقدالت   داخ  قب  البرلمان اليقاقا  رض االمع غاا ف   تتمث  يقاقا  معضل  تواج  العرا 
والمصال  العلاا  ف  يال مخلفتعا أهداو التشري السااسا   األغلبا  سااسات تقوم أو تعارض
وسعيعا قستتحل صحيااتعا ف  تعدي  المواز   العام  بربط اجرار هذف التعداحت بما  للبحد
 .ا السااسوأهدافعا  الفئوا  مصاليعا ايقح

 الصتير  السااسا  الكت غالبا   التزامو  اليقاقا  المعرض  وغاا  السااسا  التوافقات سااد  إن-5
 صوت أضعفو  والرقاب   التشريع  ال وا  مجلا أدار عل  سلباان  أثر المياصص  بمبدأ والكبير 
 تقتض  قوا ين قبول او رفض أو تعدي  ف  الدستوري  صحيااتعا قوضو  السااسا  األغلبا 
 اقتيادا   العام  المواز   قا ون  مشرو  فيعا بما قبولعا او رفضعا أو تعديلعا للبلد العلاا المصال 
 التوافقات تفرضعا الت  الم اقشات فتر  ةول بسب  ال وا  مجلا قب  من إقرارها تنخر وبالتال 
ال  يدو  ركود اقتصادف وتعةي  ا جاز اقستثمارات والمشروعات اقمر الذف يعدف   السااسا 

  الجديد  وتقييد الخةط المالا  للبحد وتكبيد اققتصاد الوة   خسائر جسام . 

تتنثر سلباان  المواز   قا ون  مشرو  عل  التعداحت اجرار ف  ال وا  مجلا صحياات نإ-4
 الباا ات توفر عدمبسب   الكل  اققتصاد بمعشرات ال وا  مجلا أعضار دراا  ضعفب

   فضحن عن تنخر ا جاز اليسابات الختاما .بشن عاوالدقاق   الكافا واقيصارات 
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