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مقدمة

املرسلني  أرشف  حممد  سيدنا  عىل  وسالمه  وصالته  العاملني  رب  هللا  احلمد 
وخاتم النبيني وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد.

واإلطار   Hالدولة حياة  عصب  هي  لعامة  ا املوازنة  أن  عىل  اجلميع  يتفق 
احليوي  والرشيان   Hاحلكومية املالية  املعامالت  نطاقه  يف  تدور  الذي  القانوين 
الذي يغذي خزينة الدولة باألموال الالزمة لسري مرافقها العامة بانتظام واطراد. 
احلاجات  لتلبية  املطلوبة  اخلدمات  تقديم  عن  السلطات  تعجز  األموال  فبدون 
 Hمثل: تعجيل عملية التنمية االقتصادية Hوعن حتقيق األهداف املتنوعة Hالعامة
نجاح  ويتوقف  االجتامعية.  ية  لرعا ا مظلّة  وتوسيع   Hلتحتية ا لبنى  ا وتطوير 
 Hوانسجامها Hمتاسكها األهداف املنوطة هبا عىل مد املوازنة العامة يف حتقيق 
سليمة  بطريقة  زنة  ملوا ا صياغة  ملــرشع  ا أحسن  فكلام   H وصدقها  H ووضوحها
ومانعة   Hالعامة والنفقات  العامة  اإليرادات  بتقدير  املمثلني  لعنرصهيا  وجامعة 
لكل عنارص غريبة عنهاH فإن النجاح يكون حليف تلك املوازنة. أما إذا حدث 
العكس وأقحم املرشع يف املوازنة نصوصا ال متت هلا بصلةH فإن الفشل يف بلوغ 

األهداف املرسومة يصيب ال حمالة املوازنة.

٩

مقدمة



وعىل الرغم من بساطة املبدأ املذكور ووضوحه إالّ أن املرشع يف دول كثرية 
يشذ  ومل   Hعنها وغريبة   Hعليها دخيلة  نصوصا  باملوازنة  يُلحق  أن  يف  يتورع  مل 
فقد   Hعليه يزد  مل  إن   Hاملعيب الترشيعي  املسلك  هذا  اتباع  يف  العراقي  املرشع 
هلا  القارئ  إنّ  تَّى  حَ العراقية  العامة  املوازنات  قوانني  كاهل  ملُلحقات  ا أثقلت 
ليخال انه أمام قانون آخر غري قانون املوازنةH والدليل عىل قولنا هذا: إن موازنة 
 ٢٠١٧ ٢٠٠٥ ضمّت (١٨) مادة فقط بينام قفزت مواد موازنة سنة  العراق سنة 
٢٠١٨ إىل (٦٢) مــادةH ومــواد موازنة  إىل (٦٠) مــادةH ومــواد موازنة سنة 
٢٠١٩ إىل (٧١) مادة أي إنّ الزيادة يف عدد املواد بلغت ما يقارب أربعة  سنة 
لها  أضعاف خالل مدة مل تتجاوز العقد ونصف من الزمانH وهي زيادة يعود جُ
فوىض  بحدوث  تسبب  ما  وهذا   Hباملُلحقات املوازنات  تلك  املرشع  حشو  إىل 
عت مبناهاH وأربكت عمل القائمني  ترشيعية أفقدت املوازنات معناهاH وصدّ

عىل تنفيذهاH وأجهدت اجلهات التي تتوىل الرقابة عليها.
خطورة  إىل  فطنوا  العراقي  النواب  جملس  يف  ءً  أعضا أن  من  الرغم  وعىل 
ظاهرة املُلحقاتH وطالبوا باحلد منها(١) إالّ أن املؤسسة الترشيعية مل تعر تلك 
(١)  ابدى النائب (عبود وحيد عبود العيساوي) اعتراضه على الُملحقات صراحة عند مناقشة مشروع 
كثيرة  مالحظات  (لدّي  قائال:  جهر  عندما   ٢٠١٧ المالية  للسنة  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون 
وسأقدمها في تقرير لكن أؤكد على المادة (٤٥) التي أكدت على أن وزارة المالية تبيع حصصها 
من أراضي زراعية خارج حدود أمانة بغداد والبلديات وفق قانون بيع وإيجار األراضي وأموال 
الدولة، اعتقد أن هذه الفقرة تندرج في الموازنة غير صحيح والمفروض أن يكون هناك تعديل على 
إضافة  منه  تستفيد  لن  سوف  والخزينة  طويل  وقت  إلى  يحتاج  وهذا  األراضي  وبيع  إيجار  قانون 
إلى أن هذه األراضي فيها حق التصرف يمتد إلى الجد أو جد األب وبالتالي هذه سلسلة من الورثة 
ومن الحصص وبالتالي سوف تدخل في وقت وجدل وشكاوى ومشاكل كان المفروض أن يضاف 

التعديل على قانون بيع وإيجار أموال الدولة أفضل مما يكون في الموازنة…).
ينظــر محضــر جلســة رقــم (٣١)، األربعــاء (٩ / ١١ / ٢٠١٦) الــدورة االنتخابية الثالثة، الســنة 
التشــريعية الثالثــة، الفصل التشــريعي األول، منشــورة على موقــع مجلس النــواب العراقي. ←

ُملحقات الموازنة العامة وآثارها السلبية في المالية العامة العراقية
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املطالبات اهتامماH ومل تُلق هلا أذنا صاغية بل أن ما حدث هو العكس متاما عندما 
ختطت املُلحقات قوانني املوازنات لتقتحم أسوار قوانني مالية أخر(١). وإزاء 
القائمني  تبصري  خالل  من  هلا  التصدي  علينا  لزاما  كان  املُلحقات  ظاهرة  اتساع 
عىل املوازنة العامةH سواء أكانوا أعضاءً يف السلطة التنفيذية التي تتوىل إعدادها 
هذا  بخطورة  تبصريهم  بإقرارها  ختتص  التي  الترشيعية  السلطة  يف  ءً  أعضا أم 

املسلك الترشيعيH وما ينجم عنه من آثار سلبية متس مالية الدولة العراقية.

.٢٠١٧ /٢ →  www.Parliament.iq.تاريخ الزيارة ١٣/

(١)  نذكر على سبيل المثل قانون واردات البلديات الذي الحق به المشرع العراقي نصا يمنع استيراد 
االتحادية  المحكمة  أمام  القانون  هذا  على  طعن  وقد  وبيعها.  وتصنيعها،  الكحولية،  المشروبات 
النواب  مجلس  جلسة  وفي   ،٢٢ / ١٠ / ٢٠١٦ بتاريخ  انه  الدعوى…  عريضة  في  وجاء  العليا، 
منه   (١٤) المادة  تضمن  وقد   (٢٠١٦ لسنة  البلديات  (واردات  قانون  إقرار  تم   (٢٤) المرقمة 
(أ. يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها) ب. يعاقب من يخالف البند 
دينار  مليون  وعشرون  خمسة  عن  تزيد  وال  ماليين  عشرة  عن  تقل  ال  بغرامة  المادة  هذه  من  (أ) 
وان إقرار المادة آنفا جاء مخالفا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من َحْيُث… أن القانون 
محل الطعن يعنى بتنظيم واردات البلديات وال عالقة له بحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات 
قانون  تشريع  المقتضى  وكان  لتشريعه  الموجبة  األسباب  عن  تخرج  األمور  هذه  كون  الكحولية، 

خاص بهذا الشأن وليس إقحام المادة (١٤) منه ضمن بنوده.
على  فوت  مثلما  الدعوى  كسب  فرصة  نفسه  على  فوت  قانوني  خطأ  في  الطاعن  وقع  لقد 
الباحثين والمختصين فرصة التعرف على حقيقة موقف المحكمة االتحادية العليا من ملحقات القانون 
بصورة عامة، ذلك ألن المدعي استعجل في رفع دعواه، ولم يتريث لحين نشر القانون المطعون 
لهذه  تبين  قرارها (…  في  وجاء  شكال،  دعواه  رد  المحكمة  فقررت  الرسمية،  الجريدة  في  عليه 
المحكمة بأن المادة المطعون بعدم دستوريتها وردت ضمن قانون (واردات البلديات لسنة ٢٠١٦) 
فإنه  لذا   (٢٦ / ١٠ / ٢٠١٦) المصادف  الدعوى  إقامة  بتاريخ  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  لم  الذي 
بالرقابة  تختص  العليا  االتحادية  المحكمة  إّن  وَحْيُث  التاريخ،  ذلك  في  به  معموال  أو  نافذا  يكن  لم 
العراق  جمهورية  دستور  من   (٩٣) المادة  بموجب  النافذة  واألنظمة  القوانين  دستورية  على 
العليا  االتحادية  المحكمة  حكم  الجهة…).  هذه  من  الرد  واجبة  الدعوى  فتكون   ٢٠٠٥ لسنة 

عدد ٨٨ / اتحادية / إعالم / ٢٠١٦. منشور على موقع المحكمة االتحادية العليا.
.٢٠١٧ /٢ www.Parliament.تاريخ الزيارة ١٣/
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حد  عىل  والعملية  النظرية  الناحيتني  من  أمهيته  الكتاب  موضوع  ويستمد 
ظاهرة  التي تناولت  الفقهية  املراجع  يالحظ شحة  النظرية  الناحية  فمن   Hسواء
مرور  املوضوع  هذا  عىل  مرت  األقــالم  من  فكثري   H ومتحيصا بحثا  ملُلحقات  ا
ذي  كُل  عىل  ختفى  ال  التي  خطورته  من  الرغم  عىل  ملاما  إالّ  تتناوله  ومل  الكرام 
تركت  كثرية  بمشاكل  ملُلحقات  ا تسببت  فقد  لعملية  ا لناحية  ا من  ما  أ عينني. 
آثارا وبيلة يف املالية العامة العراقيةH مما تتطلب تسليط الضوء عىل تلك املشاكل 
واآلثار السلبية النامجة عنها لعل املرشع يلتفت إليها ليحد منها من خالل تقليل 

اعتامده عىل املُلحقات.
وسوف نجري يف هذا املؤلف عىل خطة مكونة من ثالثة مباحثH نتناول 
لحقات املوازنةH ونتكلم يف املبحث الثاين: عن:  يف املبحث األول: التعريف بمُ
ظاهرة  عن  للكالم  الثالث:  املبحث  ونكرس   Hهلا والتصدي  املُلحقات  عيوب 

املُلحقات يف املوازنات العامة العراقية.

ُملحقات الموازنة العامة وآثارها السلبية في المالية العامة العراقية
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المبحث األول

التعريف بُملحقات الموازنة العامة





يف  يقف  املوضوعات  من  مجلة  عىل  لوقوف  ا ملُلحقات  با اإلملــام  يتطلب 
نونية.  لقا ا وطبيعتها   H وخصائصها  H عها نوا وأ  Hملُلحقات ا مفهوم  مقدمتها 
املطالب  يف  بياهنا  عىل  نعكف  سوف  فإننا  أمهية  من  املوضوعات  هلذه  ملا  ونظرا 

الثالثة التالية:
املطلب األول: مفهوم املُلحقات ومتييزها عامّ يشاهبها من مصطلحات.

املطلب الثاين: خصائص املُلحقات وطبيعتها القانونية.
املطلب الثالث: أنواع املُلحقات وأسباهبا.

ول
�
ا�طلب ا	

ها من مصطلحات ها ّ�ا يشا�� � ��ي وم اُ$لحقات و"! �م'

خيتلط به من  حمدد حيسن بنا بيانهH ومتييزه عامّ قد  ملُلحقات املوازنة مفهوم 
مفاهيم مالية أخر قريبة منهH وهذا ما سوف نقف عليه يف الفرعني التاليني:

لحقات املوازنة العامة. الفرع األول: املقصود بمُ
الفرع الثاين: متييز املُلحقات عام يُشاهبها من مُصطلحات.

المبحث األول | التعريف بُملحقات الموازنة العامة

١٥



ول
�
الفرع ا	

لحقات ا�وازنة العامة ُ ا�قصود /�

به  حلق  يقال  ق).  من (حلَِ مشتقة  كلمة  وهي   Hلحق مُ مجع  لغة:  امللحقات 
طيّ اللصH ويقال  ) بالفتح أي أدركه يف زمان أو مكان فيقال حلق الرشّ َاقاً (حلَ
كذلك حلق ما فاتهH وحلق باخلدمة العسكرية. ويف الدعاء (أن عذابك بالكفار 
لدعيُ  ا مللحق  وا  . بعضا بعضها  حلق  يا  ملطا ا وتالحقت   Hالحــق أي  لحق)  مُ
امللصقH والتحق به بمعنى أدركه أي حلقه ولصق بهH وانضم إِليهH أو انتمى إليه 
فيقال التحق باجلامعةH واملالحق هي ما يُلحق بالكتاب ونحوه بعد االنتهاء منه 
باملعاهدة  املُلحقة  التفصيلية  واألحكام   Hالبيانات بعض  املتضمنة  اجلداول  مثل 

لحق االتفاقية(١). لحقات املعاهدة أو مُ أو بأحد نصوصها التي يُطلق عليها مُ
من  جمموعة  أو  نص  عن  عبارة  هي:   Hاملوازنة لحقات  فمُ اصطالحا:  أما 
لنصوص  ا تلك  وتتضمن   Hمة لعا ا زنة  ملوا ا نون  بقا املرشع  يُلحقها  لنصوص  ا
ونفقاهتا  الدولة  إيرادات  بتقدير  املتمثل  املوازنة  جوهر  عن  بعيدة  موضوعات 

خالل السنة املقبلة.
زنة  ملوا ا ملُلحقات  االصطالحي  ملعنى  ا ــرتاب  ق ا  مــد تقدم  مما  يالحظ 
وااللتصاق  باليشء  االلتحاق  إىل  كالمها  يشري  إِذ   Hاللغوي املدلول  من  العامة 
املايل  الربنامج  عىل  مقصورة  املوازنة  لحقات  فمُ  Hبالوصف خيتلفان  لكنهام  به. 
السنوي للدولةH فهي هبذه املثابة تتسم باخلصوصية إزاء املعنى اللغوي الذي له 

طابع العمومية.
١٩٨٣، ص٥٩٣.  (١)  محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، كويت، 
األولى،  الطبعة  األول،  المجلد  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم  عمر،  مختار  أحمد  د.  كذلك  ينظر 

عالم الكتب، القاهرة، ٢٠٠٨، ص١٩٩٩ – ٢٠٠٠.
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�
�الفرع الثا1

ها من مصطلحات � اُ$لحقات ّ�ا يشا�� ��ي !"

تقرتب  لتي  ا لية  ملا ا املصطلحات  من  ملُلحقات  ا نميز  أن  لــرضوري  ا من 
منهاH مثل: املوازنة العامة للدولةH واملوازنات املُلحقةH وهذا ما سوف نتوافر 

: عليه حاالً
: � اُ$لحقات من ا�وازنة العامة للدو4! ��ي !" :

ً
أو	

لعلنا ال نخطئ القول إن أشد املفردات املالية اقرتابا من املُلحقاتH هي: 
املوازنة العامةH وهذا يعد أمرا طبيعياH ألن املُلحقات ما أسبغ عليها هذا االسم 
إالّ اللتحاقها باملوازنة العامةH ومع ذلك يبقى التمييز بينهام أمرا رضوريا. وهذا 

ما سوف نقف عليه حاال يف البيان التايل:
تعريف املوازنة العامة:–  ١

عرف بعضهم املوازنة العامة بأهنا: (بيان تقديري إليرادات الدولة ونفقاهتا 
عن مدة مستقبلة حتدد عادة بسنة ميالدية)(١).

حيتوي  اداري  ترشيعي  هــي: (عمل  العامة  املــوازنــة  أن  آخــرون   ورأ
قبل  من  عليها  ويــصــادق  قادمة  لسنة  واإليـــرادات  للنفقات  تقديرات  عىل 

السلطة الترشيعية)(٢).

(١)  د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ٢٠٠٨، ص٣٣٥.

(٢)  د. اعاد علي حمود، موجز في المالية العامة والتشريع المالي، الكتاب األول، الموازنة، اإليرادات، 
النفقات، بيت الحكمة، بغداد، ١٩٨٩، ص١٠١.
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لدولة  ا لنفقات  تقديري  مــايل  (برنامج   : بأهنا لبعض  ا عرفها  حني  يف 
الهداف  ومرتجم  قادمة  مالية  سنة  يف  تنفيذه  احلكومة  تعتزم  العامة  وإيراداهتا 
من  واجازته  عليه  التصديق  ويتعني  والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  الدولة 

السلطة الترشيعية)(١).
تقديرا  تتضمن  قانونية  بأهنا: (وثيقة  العامة  املوازنة  نعرف  أن  لنا  ويمكن 
يف  الدول  قبل  من  رصفها  توقع  يُ عامة  ونفقات   Hجبايتها من  خيُ عامة  إليرادات 

مدة قادمةH غالبا ما تكون السنةH حتقيقا للنفع العام).
اختالف املُلحقات عن املوازنة العامة:–  ٢

 Hتبني لنا من تعريف املوازنة العامة اهنا قانون مايل يتناول موضوعا حمددا
للدولة  السنوي  املايل  الربنامج  بإدارة  يتمثل  معينا  وهدفا   Hخمصصة غاية  وله 
باملوازنة  تلحق  التي  النصوص  فهي  املُلحقات  أما  واإلنفاقي.  اإليرادي  بشقيه 
الناحية  من  عنها  ختتلف  لكن  الشكلية  الناحية  من  القانوين  إطارها  يف  وتدخل 
 Hتامة مغايرة  للموازنة  مغايرة  موضوعات  تتناول  املُلحقات  ألن   Wاملوضوعية
يقرن  ذلك  ومع   Hونفقاهتا الدولة  إيــرادات  بتقدير  مبارشة  صلة  هلا  تكون  وال 

املرشع باملوازنة املُلحقات ألسباب عدة نقف عليها يف موضعها من البحث.
ت اُ$لحقة: �� ُملحقات ا�وازنة من ا�واز8 ��ي !" :

ً
نيا 98

أوجه  بيان  ــمَّ  ثُ  Hملُلحقة ا زنات  ملوا با لتعريف  ا لتمييز  ا هــذا  منا  يتطلب 
لحقات املوازنة. وهذا ما سوف نتناوله يف البيان التايل: االختالف بينها وبني مُ

ودورهــا  للدولة  العامة  الموازنة  تطوير  في  الحديثة  االتجاهات  رضــوان،  عوض  محمد  (١)  د. 
العربية،  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  الحكومية،  والمشروعات  واألنشطة  البرامج  إدارة  في 

القاهرة، ٢٠٠٩، ص٤.
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تعريف املوازنات املُلحقة:–  ١
ذات  العامة  واملصالح  اإلدارات  بعض  ــرادات  إي تتضمن  موازنات  هي 
ونفقاهتا(١). وتظهر  الثقافية  أو   Hاالجتامعية أو   Hالصناعية أو  التجارية  الصبغة 
لحقة هبا(٢). ففي لبنان  تلك املوازنات ملتصقة بوثيقة املوازنة العامة كأجزاء مُ
تصدر هذه املوازنات مع املوازنة العامة يف قانون واحدH وهذا مشابه متاما ملا هو 
املوازنة  واحد  كتاب  يف  جيمع  السنوي  املايل  لقانون  ا أصبح  ذ  إِ فرنسا  يف  متبع 
العامةH واملوازنات املُلحقة(٣). علام أن املرشع العراقي ال يتبنى هذا النوع من 

املوازنات يف الوقت احلارض.
هذا وتتميز املوازنات املُلحقة باخلصائص التالية(٤):

عن أ .  املستقلة  املعنوية  بالشخصية  متمتعة  غري  عامة  ادارات  موازنات  اهنا 
شخصية الدولة.

(١)  د. حسن عواضة ود. عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة، الموازنة، الضرائب والرسوم، دراسة 
مقارنة، الطبعة األولى، دار الخلود، بيروت، ١٩٩٥، ص٦٧ – ٦٨.

والتوزيع  للنشر  المسيرة  دار  الثانية،  الطبعة  العامة،  الموازنة  أصول  عصفور،  شاكر  (٢)  محمد 
والطباعة، عمان، ٢٠٠٩، ص١٨٣.

(3)  Jules Kaseya, Gestion des finances publiques et son impact sur l`evolution de la 
croissance économique en RDC, Université de Lubumbashi – Licence 2011, P. 5.

http://www.memoireonline.com :منشور على الموقع
ينظر كذلك د. حسن عواضة، ود. عبد الرؤوف قطيش، المصدر السابق، ص٦٨.

(٤)  طارق حمدي الساطي، رقابة ديوان المحاسبات على مشروعية تنفيذ النفقات العامة، رسالة مقدمة 
 ،١٩٦٨ والمالية،  اإلدارية  العلوم  في  الدكتوراه  درجة  لنيل  القاهرة  جامعة  الحقوق،  كلية  ِإلى 

ص٢٥٦. كذلك محمد شاكر عصفور، المصدر السابق، ص١٨٣.
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األصل يف إيرادات هذه اإلدارات ونفقاهتا أن تدخل ضمن املوازنة العامة ب . 
لحقة  مُ موازنة  هلا  وخصص   Hاإلدارات هذه  ميّز  املرشع  أن  إالّ  للدولة 

العتبارات خاصةH منها:
طبيعتها التجارية والصناعية التي تستدعي رضورة معرفة نتائج أعامهلا  ●

من ربح أو خسارة.
مع  ● ويتالئم   Hظروفها مع  يتفق  هبا  خاص  وحماسبي  مايل  نظام  وضع 

القيود  من  وتتحرر   Hاملرونة من  بيشء  بأعامهلا  تقوم  تَّى  حَ أوضاعها 
الروتينية التي قد تفرضها قواعد املحاسبة العامة املطبقة عىل اإلدارات 

الداخلة يف املوازنة.
إلزامها بتغطية نفقاهتا من إيراداهتا اخلاصة دون أن تعتمد يف ذلك عىل  ●

املوازنة العامة. علام أن املرشع قد خيرج عن هذه اخلصيصةH فال يسمح 
بل  إيراداهتا  من  بالفائض  حتتفظ  أن  املُلحقة  املوازنات  ذات  لإلدارة 
ينص عىل حتويله إِىل املوازنة العامةH وباملثل أيضاً يتوىل املرشع تغطية 
العجز الذي يصيب املوازنات املُلحقةH ويظهر املبلغ املدفوع إِىل تلك 

اإلدارات يف جانب النفقات العامة للدولة عىل شكل إعانة.
:ج .  يْثُ تطبق عىل املوازنات املُلحقة القواعد املتعلقة باملوازنة العامة من حَ

اعتامدها ونرشها. ●
إرشاف وزارة املالية عليها. ●
بدء السنة املالية وانتهاؤها. ●
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لحقات املوازنة عن املوازنات املُلحقة:–  ٢ اختالف مُ
 Hلحقات املوازنة واملوازنات املُلحقة من اجليل أن ثمة تشابه وتقارب بني مُ
فكالمها يلحقان باملوازنةH ويظهران يف قانوهنا السنويH ويمران باإلجراءات 
يْثُ العرض عىل السلطة الترشيعية ألجل املناقشة  ذاهتا التي متر هبا املوازنة من حَ

مَّ اإلصدار والنرش يف اجلريدة الرسمية. واالعتامدH ثُ
لحقات املوازنة واملوازنات املُلحقة ال ينفي وجود  لكن هذا التقارب بني مُ
لشكلية  ا لناحية  ا فمن  واملوضوعية.  لشكلية  ا لناحيتني  ا من  بينهام  اختالف 
عىل  قانونية  نصوص  عىل  عادة  حتتوي  بل  رقمية  جداول  ملُلحقات  ا تتضمن  ال 
ومن  رقمية.  وبيانات  جداول  شكل  عىل  تظهر  التي  املُلحقة  املوازنات  خالف 
والنفقات  اإليرادات  ملجموع  تقديرا  املُلحقات  تتضمن  ال  املوضوعية  الناحية 
موضوعات  تتناول  بل   Hالنفقات ورصف  اإليرادات  جلباية  وإجازة   Hالسنوية
 Hرصفها توقع  يُ نفقات  جانبني  تضم  التي  املُلحقة  للموازنات  خالفا  عنها  غريبة 

من جبايتها. وإيرادات خيُ
لعامة  ا ملوازنة  ا مع  به  تتشا امللحقة  ملوازنات  ا فإن  تقدم  ما  عىل  وتأسيسا 
الكتاب  من  الكثري  يعد  ال  السبب  وهلذا  واملوضوعية  الشكلية  لناحيتني:  ا من 
املوازنات املُلحقة استثناء حقيقيا عىل مبدأ وحدة املوازنة العامة بل متثل إعادة 
توزيع لنفقات بعض اإلدارات العامة وإيراداته بغية معرفة حقيقة نشاطها(١). 
لحقات املوازنة إن كانت تتصل باملوازنة العامة من الناحية الشكلية  يف حني أن مُ
اإل أهنا تنفصل عنها من الناحية املوضوعيةW لذلك تعد املوازنات امللحقة أوثق 

صلة باملوازنة العامة من ملحقاهتا.

(١)  د. حسن عواضة ود. عبد الرؤوف قطيش، المصدر السابق، ص٢٦٠.
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�
�ا�طلب الثا1

ا القانونية خصائص اُ$لحقات وطبيع:!

تتسم املُلحقات بخصائص عدة أضفت عليها طابعا قانونيا حمدداH وسوف 
نتناوهلا قبل بيان طبيعتها القانونيةH وذلك يف الفرعني التاليني:

لحقات املوازنة العامة. الفرع األول: خصائص مُ
الفرع الثاين: الطبيعة القانونية ملُلحقات املوازنة العامة.

ول
�
الفرع ا	

خصائص ُملحقات ا�وازنة العامة

 Hلتوقع ا صفة  من  ختلو  مؤقتة  نونية  قا قواعد  زنة  ملوا ا لحقات  مُ تتضمن 
لسلطة  وا لتنفيذية  ا لسلطة  ا جانب  من  للدولة  مة  لعا ا زنــة  ملــوا ا إىل  وتضاف 
الترشيعية منْ أَجل تعديل قوانني قائمة أو إلغائها. وسوف نقف عىل اخلصائص 

املذكورة يف البيان التايل:
: ُملحقات ا�وازنة قواعد قانونية مؤقتة:

ً
أو	

من املعلوم أن قانون املوازنة هو من القوانني املؤقتةH ألن مداه الزمني حمدد 
بسنة واحدة هي السنة املالية املتعلقة بتنفيذ موازنة الدولة(١). وبام أن املُلحقات 

تعد جزءاً من قانون املوازنةH فإن مفعوهلا ينتهي بنهاية السنة املالية للموازنة.

(١)  د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٩٤، ص٢٣١.
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: خلو اُ$لحقات من عنE التوقع:
ً
نيا 98

ونعني  للدولة.  العامة  املوازنة  سامت  من  واإلجــازة  التوقع  عنرصا  يعد 
بالتوقع: ختمني ما سوف حتصل عليه الدولة من إيراداتH وما سوف تنفقه من 
مرصوفات يف السنة املقبلة. بيد أن حتصيل اإليرادات يف بعض الدول ورصف 
عملية  لتكتسب  الترشيعية  السلطة  من  موافقة  أو  إذن  صدور  يستلزم  النفقات 
باعتامد  موافقتها  الترشيعية  السلطة  وتصدر  املرشوعية.  صفة  والرصف  اجلباية 
لحقات املوازنة لوجود عنرص التوقع فمضموهنا  قانون املوازنة سنويا. وتفتقر مُ

خيلو من ختمني إليرادات الدولة ونفقاهتا يف السنة املقبلة.
لحقات املوازنة: : اشرتاك السلطتني التنفيذية والترشيعية يف االعتامد عىل مُ ثالثاً

تضمها  عندما  املُلحقات  إِىل  تلجأ  التي  هي  التنفيذية  السلطة  أن  هو  املعتاد 
إىل مرشوع قانون املوازنة العامة السنوي وتقدمها إِىل السلطة الترشيعية لغرض 
 ومع ذلك قد خترج السلطة الترشيعية عن املالوف وتلجأ هي األخر Hإقرارها

إِىل املُلحقات باالتفاق مع السلطة التنفيذية أو بدون االتفاق معها.
ا: �ة أو تلغ: � قا"� �Iم تعدل قوانJأح Lانطواء اُ$لحقات ع :

ً
رابعا

لغاء  بإ وذلك  ئمة  قا قوانني  تعدل  ما  أحكا لبا  غا زنة  ملوا ا لحقات  مُ تضم 
تُضيف  أن  ويمكن  صياغتها.  وإعادة  فيها  الواردة  النصوص  من  أكثر  أو  نص 
املُلحقات للقانون القائم موادا ونصوصا أخر. وقد تكتفي املُلحقات بحذف 

بعض النصوص الواردة يف قانون قائم وهو ما يعرف باإللغاء اجلزئي(١).

(١)  ُينظر بمفهوم اإللغاء د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، المصدر السابق، ص٢٣٢ – ٢٣٣.
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وقد ال يكتفي املرشع باإللغاء اجلزئي بل يذهب إِىل أبعد من ذلك ويُلحق 
ووقف   Hرسيانه بإهناء  وذلك   Hكليا إلغاء  قائام  قانونا  تلغي  أحكاما  باملوازنة 
فإن إلغاء القانونH سواء  امللزمة له. عموما  القوة  من  بتجريده  هنائيا  العمل به 
أكان كليا أم جزئياH يمكن أن يكون رصحيا كام يمكن أن يكون ضمنيا. ويكون 
اإللغاء رصحيا حني يقرر النص امللحق باملوازنة بشكل واضح ورصيح إلغاء نص 
النص  يتضمن  ال  حني  الضمني  ويتحقق اإللغاء   Hأخر قوانني  يف  وارد  سابق 
امللحق باملوازنة حكام رصحيا بإلغاء نص سابق عليه وانام هناك تضارب أو عدم 
يْثُ يستحيل تطبيقهام  توافق بني النص اجلديد املُلحق باملوازنة والنص السابق بحَ
يف الوقت ذاته أو أن ينظم املرشع من جديد يف قانون املوازنة ملوضوع سبق أن 

نظمه بقانون سابق(١).

�
�الفرع الثا1

الطبيعة القانونية ُ$لحقات ا�وازنة

طبيعتها  يْثُ  حَ من  تعد  املوازنة  لحقات  مُ أن  إِىل  لــرشاح  ا من  كثري  ذهب 
تتميز  الوصف  وهبذا  واملوضوعية.  لشكلية  ا لناحيتني:  ا من  نونا  قا نونية  لقا ا
فقط  الشكلية  لناحية  ا من  نونا  قا تعد  لتي  ا ذاهتا  لعامة  ا ملوازنة  ا من  ملُلحقات  ا
بالنظر لصدورها من السلطة الترشيعية. أما من الناحية املوضوعية فإن املوازنة 
تعد عمال إداريا حمضا خللوها من قواعد عامة جديدةH ودائمةH وملزمةW وألن 
التي  فاإليرادات   Hجديدة سلطات  أو  بصالحيات  احلكومة  تزود  ال  املوازنة 

للطباعة  الكتب  دار  مديرية  القانون،  أصول  مبارك،  الكريم  عبد  سعيد  د.  اإللغاء  بمفهوم  (١)  ُينظر 
والنشر، جامعة الموصل، ١٩٨٢، ص١٦٣ – ١٦٥.
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متارس احلكومة صالحية حتصيلهاH والنفقات التي يسمح هلا بتنفيذها هي أصال 
صالحيات ناشئة عن قوانني سابقة عىل املوازنة(١).

وقد تبنت هذا الرأي حمكمة القضاء اإلداري املرصية يف أحد أحكامها الذي 
قالت فيه بأن: (قانون ربط امليزانية ال يتضمن عادة قواعد عامة جمردةH وأنام هو 
يكفل  بام  لعامة  ا مصارفها  عىل  هلا  وتوزيع   H مصادرها من  لإليرادات  حتديد 
سري مرافق الدولة يف فرتة حمددة من الزمن يف الغالب عام واحد. وهذا العمل 
بطبيعته تنفيذي اداري ولكن ألمهيته ولتحمل أفراد الدولة أعباءه وآثاره تقرر 
أن يصدر من السلطة الترشيعية التي متثل إرادة األمة يف أفرادها نوابا وشيوخا. 
وملا كانت أغلب أعامل السلطة الترشيعية تصدر يف قوانني كانت امليزانية تربط 

هي األخر بقانون)(٢).
ابتداء  نطلق  أن  يصح  ال  ألنه   Hمرجوح  Hنظرنا وجهة  من   Hالرأي وهذا 
وصفا قانونيا حمددا عىل موازنة الدولة بل أن إسباغ هذا الوصف مرهون بطبيعة 

األداة القانونية التي تصدر هبا املوازنة.

(١)  د. فوزي فرحات، المالية العامة، االقتصاد المالي، دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض 
التشريعات العربية والعالمية، بدون ذكر مكان ودار النشر، ٢٠١٠، هامش رقم ٢ ص٣٧.

كذلك – د. كاظم السعيدي، ميزانية الدولة، النظريات العامة وتطبيقاتها في العراق، بغداد، مطبعة 
الزهراء، ١٩٦٩، ص٣١.

للطباعة  الكتب  دار  بغداد،  المالي،  والتشريع  العامة  المالية  علم  الجنابي،  طاهر  د.  لدى  (٢)  مذكور 
والنشر، الموصل، بدون ذكر السنة، ص١٠٥ – ١٠٦.
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والسؤال الذي يطرح هنا ما األداة القانونية لصدور املوازنة؟
تصدر املوازنة العامة بقانون يسن من قبل السلطة الترشيعيةH وهذا اجتاه 
دستوري تبنته كثري من الدول من بينها العراق(١)H والكويت(٢)H وفرنسا(٣) بيد 
أن دوال أخر أسندت صالحية إصدار املوازنة إِىل السلطة التنفيذية بقرار إداري 
اململكة  يف  به  معمول  هو  كام  ملكي  مرسوم  صورة  يتخذ  منها  يصدر  (تنظيمي) 
 H(٤)إِذ يتوىل جملس الوزراء هناك إدارة الشؤون املالية للدولة Hالعربية السعودية
واملصاريف  ــواردات  ل ا ختمينات  عىل  يشتمل  زنة  للموا نظاما  سنويا  فيصدق 
لتلك السنة(٥)H ويرفع إىل امللك ليصادق عليه بموجب مرسوم ملكي(٦). وقد 
يف  قطر  يف  به  معموال  كان  كام  أمريي  مرسوم  صورة  املوازنة  صدور  أداة  تتخذ 
١٩٧٢ (٧)H إِذ يعرض مرشوع  ظل أحكام النظام األسايس املوقت امللغى لسنة 

املوازنة عىل جملس الوزراء(٨)H فإذا أقره يصدر قرار أمريي باعتامد املوازنة(٩).
(١)  نصت الفقرة (أوًال) من المادة (٦٢) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بأن: (يقدم مجلس 

الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة… إلى مجلس النواب إلقراره).

(٢)  نصت المادة (١٤٤) من دستور دولة الكويت لسنة ١٩٦٢ بأن: (تصدر الميزانية العامة بقانون).

مــوارد  الموازنة  قوانين  (تحدد  بــأن:   ١٩٥٨ لسنة  فرنسا  دستور  من   (٣٤) المادة  (٣)  نصت 
وأعباءها). الدولة 

 (٣٨) رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  الــوزراء  مجلس  نظام  من   (٢٨) المادة  (٤)  نصت 
لعام ١٣٧٧ هجرية بأن: (شؤون الدولة المالية مرجعها مجلس الوزراء).

(٥)  تنظر المادة (٣٧) من نظام مجلس الوزراء السعودي المذكور في أعاله.

(٦)  محمد شاكر عصفور، المصدر السابق، ص١٠٧.

إقرار  صالحية  ناط  الذي   ٢٠٠٤ لسنة  النافذ  قطر  دولة  دستور  محله  وحل  المذكور  النظام  (٧)  الغي 
المادة  ألحكام  طبقا  التشريع  سلطة  يتولى  الذي  المجلس  وهو  الشورى  مجلس  إلى  العامة  الموازنة 

(٧٦) من الدستور المذكور.

(٨)  تنظر المادة (١٣) من القانون رقم (٥) لسنة ١٩٨٩ بشأن الموازنة العامة للدولة القطري.

(٩)  تنظر المادة (١٤) من قانون الموازنة العامة القطري لسنة ١٩٨٩.
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املوازنة؟  لصدور  لقانونية  ا ة  األدا بيان  عن  الدستور  لوسكت  ماذا  لكن 
أتصدر بقانون أم بقرار إداري؟

أثري هذا التساؤل يف ظل دستور مرص لسنة ١٩٥٦ الذي جاء خلوا من نص 
يف  املرصي  الدولة  بمجلس  الرأي  قسم  أفتى  وقد  املوازنة.  إصدار  طريقة  يبني 
 H١٩٥٦ بأنه: ال جيوز يف ظل الدستور املذكور إصدار املوازنة بقانون يوليو سنة 
اجلمهوريةH (واعتمد  رئيس  من  قرار  هي  إلصدارها  الصحيحة  األداة  وأن 
املجلس يف ذلك عىل أن إصدار امليزانية بقانون خيالف طبيعتهاH ألهنا ال تعدو أن 
لبيان  مقدما  التنفيذية  السلطة  تعده  برناجما  باعتبارها   Hبحتا تنفيذيا  عمال  تكون 
سري أعامهلا خالل السنة املالية. أما القانون فهو عبارة عن جمموعة من القواعد 
يتفق  ال  الذي  األمر  جزاء  هلا  ويكون  هنيا  أو  أمرا  تتضمن  التي  املجردة  العامة 
السلطة  اختصاص  كان  ملا  وأنه   Hالقانوين وضعها  يْثُ  حَ من  امليزانية  طبيعة  مع 
أعامل  عىل  الرقابة  مظاهر  من  مظهرا  اإل  ليس  نية  للميزا اعتامدها  يف  الترشيعية 
السلطة التنفيذية وليس هناك ما يلزم بأن يكون هذا االعتامد يف شكل قانون بل 

يكفي يف ذلك قرار يصدره املجلس الترشيعي).
(وأنه تأكيدا لذلك صدر الدستور اجلديد (دستور سنة ١٩٥٦) ومل يتضمن 
الصحيحة  األوضاع  مع  ذلك  يف  متمشيا  بقانون  امليزانية  بإصدار  يلزم  نص  أي 

التي تعترب امليزانية عمال من أعامل السلطة التنفيذية)(١).
املؤقت  الدستور  ظل  يف  تَّى  حَ به  معموال  املتقدم  اإلفتائي  الرأي  ظل  لقد 
للجمهورية العربية املتحدة الصادر سنة ١٩٥٨ الذي مل يأت بحكم جديد يف هذا 

(١)  طارق حمدي الساطي، المصدر السابق، هامش رقم (٢) ص٢٠٦ – ٢٠٧.
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١٩٦٤ الذي  املوضوعH وكذلك يف ظل الدستور الصادر يف مارس (آذار) سنة 
بقى حمافظا عىل هذا التقليد(١).

وال نتفق مع ما ذهب إِليه جملس الدولة املرصي يف فتواهW ألن األصل هو 
أن تصدر املوازنة بقانونH وهذا األصل استخلصته املجالس النيابية بعد رصاع 
شهد  والــذي  ١٢١٥م  عام  األوىل  إرهاصاته  نبتت  احلكام  مع  طويل  تارخيي 
صدور وثيقة العهد األعظم يف بريطانيا(٢) التي أرست مبدأ دستوريا هاما قوامه 
أن ال موازنة عامة بدون إجازة ترشيعية(٣)H وال جيوز اخلروج عن هذا املبدأ إالّ 
بنص رصيحW ألن اخلروج يعد استثناء من األصلH واالستثناء ال جيوز اخلروج 
عليه أو التوسع يف تفسريه ما مل يأذن بذلك املرشع بنص واضح وجيلH وما دام 
النص الذي يقرر االستثناء غري موجود فينبغي التمسك باألصل وهو وجوب 

صدور املوازنة العامة بقانون ال بقرار إداري.
مرهونة  العامة  للموازنة  القانونية  الطبيعة  أن  تقدم  ما  كل  من  لنا  يرتشح 
دت  دت قانوناH وان صدرت بمرسوم عُ بأداة صدورهاH فإن صدرت بقانون عُ

السياسي  الفكر  وفي  المعاصرة  العربية  الدساتير  في  الثالث  السلطات  الطماوي،  محمد  سليمان  (١)  د. 
دار  العربية،  الدول  جامعة  العالية،  العربية  الدراسات  معهد  واختصاصاتها،  تكوينها،  اإلسالمي، 

الحمامي للطباعة، بدون ذكر مكان النشر، ١٩٦٧، ص١١٤ – ١١٥.
(2)  R. E. C. Jewell, British Constitution, Teach yourself books, London. P. 32 – 33.

ــخ  ــاري www.bl.uk.ت الموقع:  على  اإلنكليزية  باللغة  األعظم  العهد  وثيقة  نصوص  (٣)  تنظر 
.٢٠١٧ /٢ الزيارة ٢٢/

كذلك: ينظر 
 Paul Posner and Chung – Keun Park, Role of the Legislature in the Budget
 Process: Recent Trends and Innovations, OECD Journal on Budgeting,

.P. 3 ,٣٫, ٢٠٠٧Volume 7– N0
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الذي  القانوين  الوصف  أن  باالهتامم  اجلديرة  والنقطة  تنظيميا.  اداريــا  قــرارا 
بقانون  املوازنة  صدرت  فإن   Hملحقاهتا عىل  كذلك  ينسحب  املوازنة  عىل  يسبغ 
دت هي وملحقاهتا قرارا  دت هي وملحقاهتا قانوناH وإن صدرت بمرسوم عُ عُ

إداريا تنظيميا.
لكن هب أن املوازنة صدرت بقانون فهل صحيح اهنا تعد قانونا من الناحية 

الشكلية دون الناحية املوضوعية عىل رأي بعض الكتاب؟
ال نشايع ما ذهب إِليه هذا البعض من الكتابW ألن املوازنة متى ما صدرت 
دت قانونا من الناحيتني الشكلية واملوضوعية. وال صحة للتفرقة بني  بقانون عُ
من  قانونا  املوازنة  وا  عــدَ الذين  الكتاب  مع  نتفق  كنا  ذا  وإ  H مطلقا لناحيتني  ا
من  املوازنة  عن  القانون  صفة  نزع  بشأن  معهم  نتفق  ال  فإننا   Hالشكلية الناحية 
 Hأن قانون املوازنة مثله مثل بقية القوانني األخر ألننا نر Hالناحية املوضوعية
املوازنة  قانون  بني  الفرق  لكن   Hوملزمة  Hوجمردة  Hعامة قانونية  قواعد  يضم 
والقوانني األخر أن القواعد القانونية الواردة يف املوازنة هي قواعد قانونية 
رقمية أما القواعد الواردة يف القوانني األخر فهي قواعد قانونية لفظية. وهذا 
االختالف ال يعد اختالفا موضوعياH كام توهم البعضH بل اختالف يف الصياغة 
القانونية أو القالب أو الشكل الذي يفرغ فيه املرشع أفكارهH واملعلوم أن العربة 

هنا باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين.
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تثبت أن قواعد قانون املوازنة العامة هي قواعد عامة  لكن ما األدلة التي 
وجمردة وملزمة؟

هذا ما سوف نقف عليه حاال:
ردة: �Qقواعد عامة و Lاحتواء قانون ا�وازنة العامة ع :

ً
أو	

األدلة عىل ذلك هي:
ال خياطب قانون املوازنة أفرادا معينني بذواهتم بل خياطب أشخاصا عامة –  ١

تتوىل إدارة مرافق عامة وتسيريهاH وتسعى إِىل حتقيق املصلحة العامة.
عىل –  ٢ تفحصنا  فلو   Hالعامة القانونية  املراكز  إنشاء  يف  املوازنة  قانون  يسهم 

املوازنة  قانون  أن  نالحظ  ننا  فإ  Hللموظفني لقانونية  ا املراكز  املثل  سبيل 
يسهم يف إنشاء هذه املراكز من خالل رصده االعتامدات السنوية املطلوبة 
مَّ تأيت اإلدارة  لتغطية الرواتب واألجور املدفوعة للموظفني بصورة عامةH ثُ
والتجريد إِىل حالة اخلصوصية  وتنقل املراكز القانونية من حالة العمومية 
والتجسيد بإصدار أعامل رشطية تتمثل بقرار رصف املستحقات املالية إِىل 
 Hموظفني معينني بذواهتم. وال خيتلف األمر كثريا بالنسبة لإليرادات العامة
ألن املرشع يضع تقديرات عامة تتحول إِىل أوضاع وحاالت خاصة عندما 
 Hبذواهتم معينني  مكلفني  من  اإليــرادات  حتصيل  قــرارات  اإلدارة  تصدر 

وما تلك القرارات سو أعامل رشطية(١).

(١)  د. حيدر وهاب عبود، دراسة في مشكلة تأخر إقرار الموازنة العامة، مجلة دراسات قانونية، بيت 
الحكمة، عدد ٣٥ لسنة ٢٠١٣، ص٥٨.
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: احتواء قانون ا�وازنة العامة عL قواعد ملزمة:
ً
نيا 98

جيوز  فال  مَّ  ثَ نْ  ومِ  Hالعام بالنظام  لتعلقها  إمرة  قواعد  املوازنة  قواعد  تعد 
لعليا  ا لية  ملا ا باملصلحة  صلة  ذات  قواعد  فهي   H لفتها خما رة  اإلدا أو  د  لألفرا
 Hاملقبلة السنة  يف  تطبيقه  املتوقع  السنوي  املايل  الربنامج  تنظم  لكوهنا   Hللدولة
الدولة  إليــرادات  املنظمة  بالقواعد  لصيقة  صفة  تعد  اإللــزام  صفة  فإن  لذلك 

ونفقاهتا حسب التفصيل التايل:
يف –  ١ اإللــزام  وجه  يتجىل  لعامة:  ا بالنفقات  املتعلقة  املوازنة  قواعد  إلزامية 

املسائل التالية :
ال حيق لإلدارة جتاوز االعتامدات املرصدة يف املوازنة(١) ما مل حتصل عىل أ . 

موافقة مسبقة من الربملان(٢).
يمنع عىل اإلدارة استخدام االعتامدات املالية املخصصة يف املوازنة يف ب . 

غري الوجه املخصص هلا قانونا(٣).

 (٩٥) رقم  النافذ  المعدل  العام  والدين  المالية  اإلدارة  قانون  من   (٩) القسم  من   (٥) الفقرة  (١)  نصت 
لسنة ٢٠٠٤ بأن: (لوحدات اإلنفاق أن ال تلتزم بعملية صرف تزيد عما مخصص لها في الميزانية 
من   (١) االفقرة  من  (ج)  البند  نص  كما  الميزانية).  بقانون  ذلك  خالف  على  ينص  لم  ما  السنوية 
القسم (١٢) من القانون ذاته بأن (تكون وزارة المالية مسؤولة على سبيل المثال على إدارة واجبات 

الخزينة اآلتية: التأكد من أن منفذ الميزانية ال يتجاوز مخصصاته السنوية).

(٢)  نصت الفقرة (٥) من القسم (٧) من قانون اإلدارة المالية العراقي لسنة ٢٠٠٤ بأن: (يجوز تعديل 
الميزانية  الوزراء  مجلس  يقر  أن  ويجب  تكميلية…  ميزانية  خالل  من  السنوية  الفدرالية  الميزانية 
التكميلية بناء على توصية من وزير المالية، وأن تصادق من جهة تتمتع بسلطة تشريعية وطنية).

وحدات  (تستخدم  بأن:   ٢٠٠٩ لسنة  المالية  اإلدارة  قانون  من   (٩) القسم  من   (٣) الفقرة  (٣)  نصت 
اإلنفاق األموال الُمقررة في الميزانية الفدرالية وبموجب خطة إنفاق ُيصادق عليها وزير المالية). 
ضمان  عن  المسؤولية  الميزانية  منفذو  يتحمل  بأن: (…  المذكور  القسم  من   (٤) الفقرة  ونصت 

االستخدام القانوني لألموال اُلخصصة ضمن وحدات الصرف التابعة لهم).
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تستخدم اإلدارة االعتامدات املرصدة يف املوازنة ملدة سنة مالية واحدةH ج . 
املالية  السنة  يف  تستعمل  مل  ما  تسقط  االعتامدات  هذه  أن  األصل  ألن 

صص هلا(١). التي ختُ
املوازنة د .  يف  هلا  رر  مقُ اعتامد  يوجد  ال  بنفقة  االرتباط  اإلدارة  عىل  ظر  حيُ

صص للنفقة اعتامد إالّ أنه نفد بسبب استعامله(٢). أو خُ
إلزامية قواعد املوازنة العامة املتعلقة باإليرادات: تتبد مظاهر االلتزام يف –  ٢

املسائل التالية :
توجد إيرادات جيب عىل اإلدارة أن تلتزم بتقديراهتا الواردة يف املوازنة أ . 

الربملان  يأذن  التي  العامة  القروض  املثل  سبيل  عىل  ذلك  من  العامة 
لإلدارة إبرامها يف حدود مبالغ معينة ال جيوز لإلدارة جتاوزها(٣).

صورة ب .  يف  ـــرادات  ي إ عىل  احلصول  تتوقع  لتي  ا رة  اإلدا عىل  ينبغي 
اإلجــراءات  من  بمجموعة  لقيام  ا نــات  إعــا أو  مساعدات  أو  منح 
أهم  ومــن   Hاملرشوعية صفة  املــذكــورة  ـــرادات  اإلي اكتساب  لضامن 

تلكم اإلجراءات(٤).

األموال  (ُتستخدم  بأن:   ٢٠٠٤ لسنة  المالية  اإلدارة  قانون  من   (٩) القسم  من   (٩) الفقرة  (١)  نصت 
المرصودة لوحدات اإلنفاق لغاية ٣١ كانون األول من السنة المالية…).

(٢)  نصت الفقرة (٢) من القسم (٩) من قانون اإلدارة المالية لسنة ٢٠٠٤ بأنه: (لن يتم الصرف من 
حساب الخزينة النظامي إّال بموجب تخصيص في قانون الميزانية السنوية…).

لجمهورية  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  من   (٢) المادة  من   ( (ثانياً الفقرة  من   (٤) البند  (٣)  نص 
مليون   (٢٢) بمبلغ  االقتراض  االتحادي  المالية  وزير  (يخول  بأن:   ٢٠١٨ المالية  للسنة  العراق 
للتنمية  الكويتي  الصندوق  من  (االقتراض  بأن:  اعاله  الفقرة  من   (٧) البند  نص  كما  دوالر…). 
العربية بمبلغ قدره (٤٤٠) مليون دوالر…) كما نص البند (٨) من الفقره ذاتها بأن: (االقتراض 

من الصندوق السعودي للتنمية مبلغ قدره (٥٠٠) مليون دوالر…).

) من المادة (١) من قانون الموازنــة العامة االتحادية ← ) و(ثالثــًا) و(رابعاً (٤)  تنظــر الفقــرات (ثانياً

ُملحقات الموازنة العامة وآثارها السلبية في المالية العامة العراقية

٣٢



احلصول عىل موافقة وزير املالية االحتادي لقبول املنح واملساعدات. ●
يقيد مبلغ التربع أو املنحة إيرادا هنائيا للخزينة العامة. ●
يعاد ختصيص مبلغ التربع واملنح لإلدارة التي منحت هلا. ●
يرصف املبلغ املذكور من قبل اإلدارة املمنوح هلا وفقا لألغراض  ●

التي منحت ألجلها.
من  وملحقاهتا  ملوازنة  ا قانون  بني  اختالف  ثمة  ليس  أن  تقدم  ما  صفوة 
يْثُ الطبيعة القانونيةH فكالمها يعد قانونا من الناحيتني الشكلية واملوضوعية  حَ
لصدورمها من السلطة الترشيعيةH والحتوائهام عىل قواعد عامة وجمردة وملزمة 
يْثُ تتناول املوازنة تقديرات  بيد أهنام خيتلفان يف املوضوعات التي يتناوالهناH حَ
امللحقات موضوعات أخر ال عالقة هلا  تتناول  ونفقات عامة بينام  إليرادات 

بالتقدير املذكور.

قانون  من   (١) المادة  من   ( و(خامساً  ( و(رابعاً و(ثالثًا)   ( (ثانياً والفقرات   .٢٠١٦ المالية  →  للسنة 
الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٨.
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ا�طلب الثالث

ا أنواع اُ$لحقات وأسبا��

بنا  حيسن  عدة  أسباب  ئها  ورا تقف   Hكثرية أنواع  عىل  امللحقات  تنطوي 
تناوهلا يف الفرعني التاليني:

الفرع األول: أنواع املُلحقات.
الفرع الثاين: أسباب املُلحقات.

ول
�
الفرع ا	

أنواع اُ$لحقات

باختالف  وختتلف   Hمتباينة انواع  إِىل  املوازنة  تتبع  التي  ملُلحقات  ا تتنوع 
عىل  نقسمها  أن  لنا  ويمكن  ملُلحقات.  ا تلك  إىل  خالهلا  من  ينظر  التي  لزاوية  ا
وسوف  املوضوع.  يْثُ  حَ من  لحقات  ومُ  Hالشكل يْثُ  حَ من  لحقات  مُ نوعني: 

نسلط الضوء عىل هذين الرضبني من املُلحقات يف البيان التايل:
 شVها:

ُ
: اُ$لحقات من َحْيث

ً
أو	

 Hأثنني مظهرين  اخلارجي  مظهرها  أو  صياغتها  يْثُ  حَ من  املُلحقات  تأخذ 
موضوعات  لتنظيم  با تتناول  متعددة  نصوص  شكل  تتخذ  لحقات  مُ األول: 
خمتلفةH ال جيمعها عنوان واحد. وقد تأخذ املُلحقات شكل قانون متكامل يُقنن 
هذا  أمثلة  ومن  واحد.  عنوان  جيمعها  متعددة  موادا  ويضم   H حمددا موضوعا 
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النوع من امللحقات قانون رسم األيلولة عىل الرتكات املرصي امللغى الذي أُحلق 
.(١) ١٩٣٩ بقانون املوازنة العامة املرصية لسنة 

 موضوZا:
ُ

: اُ$لحقات من َحْيث
ً
نيا 98

 Hوجتارية مالية:   Hأنواع ثالثة  عىل  موضوعها  يْثُ  حَ من  املُلحقات  تنقسم 
املرشع  يلحقها  لية  ما صبغة  ذات  أحكام  هــي:  لية  ملا ا ملُلحقات  وا ريـــة.  دا وإ
بقانون املوازنة ليفرض بموجبها أعباء مالية جديدة عىل املكلفني أو خيفف منها 

أو يلغيها.
وتعالج   Hاملــوازنــة يف  تــرد  التي  النصوص  فهي  اإلداريـــة  املُلحقات  أمــا 
ملرافق  ا يف  لعاملني  ا أوضـــاع  تنظيم  مثل:   H بطبيعتها ـــة  ي ر دا إ مــوضــوعــات 
وحقوقهم   Hملؤقت ا أو  ئم  لدا ا ملــالك  ا عىل  تعيينهم  يْثُ  حَ من  للدولة  مة  لعا ا

وواجباهتم الوظيفية.
ذات  عمليات  بمقتضاها  املرشع  ينظم  نصوص  املوازنة  يف  ترد  قد  وأخريا 

طبيعة جتاريةH مثل: تنظيم األعامل املرصفيةH واالستثامرية.

(١)  د. طاهر الجنابي، المصدر السابق، هامش رقم (٦)، ص١٣٢.

المبحث األول | التعريف بُملحقات الموازنة العامة

٣٥



�
�الفرع الثا1

أسباب اُ$لحقات

إقران  إِىل  لتنفيذية  ا السلطة  يَّام  سِ الَ  لعامة  ا السلطات  يدفعان  سببان  ثمة 
مرشوع املوازنة باملُلحقات. والسببان مها:

: اجتناب البطء املألوف يف اإلجراءات الترشيعية املعتادةH فبدال من قيام  أوالً
نونية  لقا ا باألحكام  مستقلة  قوانني  مرشوعات  بإعداد  لتنفيذية  ا السلطة 
املراد إصدارهاH وما يتطلبه ذلك من مدد طويلةH وإجراءات معقدةH فإن 
السلطة املذكورة تعمد إِىل حرش تلك األحكام بمرشوع املوازنةH وتقديمه 
لترشيعية  ا للسلطة  ة  ملعطا ا ملهلة  ا أن  من  مستفيدة  لترشيعية  ا لسلطة  ا إِىل 

إلقرار املوازنة هي مهلة قصرية نسبياH ال تتجاوز عادة الشهرين.
: إحراج السلطة الترشيعية التي خيشى منها عدم املوافقة عىل الترشيع املُلحق  ثانياً
السلطة  قبول  يغدو  املوازنة  إِىل  الترشيع  فبضم   Hحدة عىل  فيه  نظرت  إذا 

الترشيعية للموازنة مقرونا بقبول الترشيع املُلحق(١).

دار  مطبعة  بغداد،  األولى،  الطبعة  العامة،  النظريات  الدولة،  ميزانية  العربي،  اهللا  عبد  محمد  (١)  د. 
مقارنة،  دراسة  للدولة،  العامة  الموازنة  قطيش،  اللطيف  عبد  كذلك  ص٤٥.   ،١٩٥٤ المعرفة، 

الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٥، ص١٨٤.
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المبحث الثاني

الموقف من ُملحقات الموازنة





 Hعنها غريبة  العامة  باملوازنة  أحكام  إحلاق  أن   Hالــدول من  لكثري   Hثبت
وإن كان يوفر وقتا وجهداH ويضمن الرسعة يف إصدار تلك األحكامH إالّ أن 
ذلك يعد مسلكا ترشيعيا معيباH ترتتب عليه عواقب وخيمة عىل مالية الدولة. 
فكان طبيعيا إزاء خطورة املُلحقات أن تتصد هلا الترشيعاتH وأن يُبدي الفقه 
موقفه منهاH وان يُصدرالقضاء احكامه فيها. وسوف نقف يف هذا املبحث عىل 

املعاجلات املذكورة يف املطلبني التاليني:
املطلب األول: املوقفان الدستوري والقانوين من ملحقات املوازنة.

املطلب الثاين: املوقفان الفقهي والقضائي من ملحقات املوازنة.

ول
�
ا�طلب ا	

� من ُملحقات ا�وازنة
�ا�وقفان الدستوري والقانو1

لحقات املوازنةH لكن الدول املذكورة  تصدت كثري من الدول ملوضوع مُ
فالبعض   Hاملُلحقات معاجلة  يف  استخدمتها  التي  القانونية  األداة  نوع  يف  تباينت 
فضل أن يتصد هلا يف الدستورH ودول أخر اختارت معاجلة الظاهرة املذكورة 

يف قوانينها. وسنقف عىل ذينك االجتاهني يف الفرعني التاليني:
الفرع األول: املُعاجلة الدستورية ملُلحقات املوازنة.

الفرع الثاين: املُعاجلة القانونية ملُلحقات املوازنة.
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ول
�
الفرع ا	

ية ُ$لحقات ا�وازنة ة الدستور ا�عا_�

دساتري  فثمة   Hزنة ملوا ا لحقات  مُ لظاهرة  لدستورية  ا ملعاجلات  ا تباينت 
 Hضيقت من النطاق املذكور ودساتري أخر Hوسعت من نطاق حظر املُلحقات
ودساتري وقفت موقفا وسطا بني االجتاهني السابقني. وحسبنا اآلن الوقوف عىل 

هذه االجتاهات الدستورية.
� وسعت من نطاق حظر اُ$لحقات:

!cال ��: الدسات
ً
أو	

من  فوسعت  املوازنة  ملحقات  من  صارما  موقفا  الدساتري  بعض  اختذت 
نطاق حظرها. ومن األمثلة عىل تلكم الدساتري: الدستور الكويتي النافذ الذي 
 Hجديدة رضيبة  إنشاء  شأنه  من  نص  املوازنة (أي  بقانون  يلحق  أن  من  منع 
أو زيادة يف رضيبة موجودةH أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص 
يف أمر نص هذا الدستور عىل وجوب صدور قانون يف شأنه)(١). وباملثل أيضاً 
ذهب الدستور البحريني النافذ الذي ورد يف تضاعيفه نص مشابه للنص املتقدم 

الوارد يف الدستور الكويتي النافذ(٢).
� ضيقت من نطاق حظر اُ$لحقات:

!cال ��: الدسات
ً
نيا 98

مرنا  مسلكا  سلكت  بل  املوازنة  لحقات  مُ منع  يف  الدساتري  بعض  تتشدد  مل 
املثل  سبيل  عىل  األردين  فالدستور  باملوازنة.  بعينها  أحكام  إحلاق  منعت  عندما 

(١)  تنظر المادة (١٣٤) من الدستور الكويتي النافذ لسنة ١٩٦٢.

(٢)  تنظر المادة (١١٢) من الدستور البحريني لسنة ٢٠٠٢.
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 Hموجودة رضيبة  لغاء  إ يتضمن  ملوازنة  ا مناقشة  ثناء  أ قــرتاح  ا أي  تقديم  منع 
أو فرض رضيبة جديدةH أو تعديل رضيبة مقررة قانونا زيادة أو نقصان(١).

إن املنع املذكورH كام هو واضحH مقصور عىل نوع واحد من املُلحقات هو 
.املُلحقات الرضيبية دون سواها من امللحقات األخر
ذت موقفا وسطا من اُ$لحقات: � !eا �

!cال ��: الدسات
ً
لثا 98

رفضا  ترفضها  فلم   Hملُلحقات ا من  وسطا  موقفا  الدساتري  بعض  اختذت 
موقف  هنا  تذكر  التي  األمثلة  ومن  قيود.  دون  مطلقة  بصورة  زها  جتُ ومل  كامال 
٢٠١٤ بأن تلحق  املرشع الدستوري املرصي الذي أجاز يف الدستور النافذ لسنة 

بقانون املوازنة نصوصا تعدل يف قانون قائم بعد توافر الرشوط التالية:
إن يستهدف التعديل إجياد موارد مالية حتقق التوازن بني كفتي اإليرادات –  ١

والنفقات العامة.
لتحقيق –  ٢ ــالزم  ل ا لقدر  با تكون  أن  ينبغي  لية  ملا ا ملـــوارد  ا يف  لــزيــادة  ا إن 

التوازن املذكور.
أن تتفق احلكومة مع جملس النواب عىل الزيادة.–  ٣
ال جيوز أن يتضمن قانون املوازنة أي نص من شأنه حتميل املواطنني أعباء –  ٤

مالية جديدة(٢).
واملعلوم هنا أن املواطنني هم الذين حيملون اجلنسية املرصيةH ووفقا ملفهوم 
املخالفةH فإنه جيوز أن يتضمن قانون املوازنة نصا أو نصوصا من شأهنا أن حتمل 

األجانب املقيمني عىل األرايض املرصية أعباء مالية جديدة.
(١)  تنظر الفقرة (٥) من المادة (١١٢) من الدستور االردني لسنة ١٩٥٢.

(٢)  تنظر المادة (١٢٤) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة ٢٠١٤.
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ية السابقة: اهات الدستور �
!

e	ا � �Iب !gا�فاض :
ً
رابعا

منع  يف  توسعا  للذان  ا لبحريني  وا لكويتي  ا لدستورين  ا موقف  أن   نر
املُلحقات يبُزّ موقف الدساتري األخرH ألنه كلام تضاءل عدد املُلحقات أمكن 
ومستفيضة  دقيقة  دراسة  املوازنة  مرشوع  لدراسة  تتفرغ  أن  الترشيعية  للسلطة 
والقتصادية  السياسية  األوضاع  مع  ومتالئمة  منضبطة  موازنة  إقرار  يضمن  بام 

واالجتامعية العامة.

�
�الفرع الثا1

ة القانونية ُ$لحقات ا�وازنة ا�عا_�

لحقات  مُ لظاهرة  للتصدي  ة  أدا لقوانني  ا اختــذت  التي  لــدول  ا اختلفت 
 Hالتنظيمية القوانني  يف  املذكورة  للظاهرة  التصدي  فضلت  دول  فثمة   Hاملوازنة
عىل  نقف  وسوف  االعتيادية.  القوانني  بواسطة  الظاهرة  عاجلت   أخر ودول 

االجتاهني املذكورين يف البيان التايل:
� التنظيمية لظاهرة ُملحقات ا�وازنة: �Iتصدي القوان :

ً
أو	

قوانني  يف  ملُلحقات  ا لظاهرة  لتصدي  ا ــدول  ل ا بعض  يف  ملــرشع  ا ل  فضّ
بيان  لتنظيمي  ا لقانون  ا إِىل  أحال  املثل  سبيل  عىل  املغريب  فالدستور   Hتنظيمية
أساسها(١).  عىل  املــايل  القانون  يصدر  أن  جيب  التي  واإلجـــراءات  الــرشوط 
انطالقا  الدستورية  للوثيقة  مكملة  قوانني  هي  لتنظيمية  ا القوانني  أن  واملعلوم 
 Hمجيعها احلكم  بنظام  تتصل  التي  القواعد  تستوعب  ال  املذكورة  الوثيقة  أن  من 

٢٠١١ بأن: (يصدر قانون المالية… وذلك  (١)  ُينظر الفصل (٧٥) من الدستور المغربي النافذ لسنة 
طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي…).
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فمن اجلائز أن ترد هذه القواعد يف قوانني تنظيمية تسنها السلطة الترشيعية(١). 
وتأخذ القوانني املذكورة مرتبة وسطى بني الوثيقة الدستورية والقوانني العادية 
عندما خيص الدستور القوانني التنظيمية بنظام إجرائي خيتلف عن ذلك املتبع يف 
القوانني األخر(٢). وقد خص الدستور املغريب النافذ القوانني التنظيمية بنظام 
إجرائي متميز ال ختضع له القوانني العادية التي تصدر من جملس النواب. ومن 
لرقابة  إجبارية  بصورة  التنظيمية  القوانني  خضوع  هو  النظام  هذا  مالمح  أبرز 

املجلس الدستوري للتثبت من مطابقتها للدستور(٣).
املفعول  نافذ  وأصبح   H٢٠١٥ سنة  املغريب  التنظيمي  القانون  صدر  وقد 
٢٠١٦ (٤). والنقطة اجلديرة باالعتبار أن القانون املذكور  ابتداء من كانون الثاين 
يمكن أن تتضمن  رصاحة بأنه: (ال  نص  عندما  املوازنة  لحقات  مُ ظاهرة  عالج 
قوانني املالية إالّ أحكاما تتعلق باملوارد والتكاليف أو هتدف إِىل حتسني الرشوط 

املتعلقة بتحصيل املداخيل وبمراقبة استعامل األموال العامة)(٥).
بإضافة  النواب  جملس  صالحيات  من  كثريا  قيد  املذكور  النص  كان  وإذا 
لحقات ال مساس هلا بأصل املوازنة إالّ أن املرشع املغريب فَرس عبارة (حتسني  مُ

(١)  د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، الطبعة األولى، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، ٢٠١٢، ص٣١٢.

األول،  الكتاب   ،١٩٧١ دستور  العامة،  الدستورية  المبادئ  الدستوري،  القانون  فكري،  فتحي  (٢)  د. 
النشر  مكان  ذكر  بدون  للطباعة،  وناس  شركة  مصر،  في  وتطبيقاتها  العامة  الدستورية  المبادئ 

وسنة الطبع، ص٥٨.

(٣)  ينظر الفصل (الثامن والخمسون) من الدستور المغربي النافذ.

الصادر  المالية  لقانون   (١٣٠٫١٣) رقم  المغربي  التنظيمي  القانون  من   (٦٩) المادة  (٤)  تنظر 
فاتح   (٦٣٧٠) عدد  المغربية  الرسمية  الجريدة  في  المنشور   (٢٠١٥ يوليو   ٢) شعبان   ١٤ في 

رمضان ١٤٣٦ – ١٨ يونيو ٢٠١٥.

(٥)  تنظر المادة (٦) من القانون التظيمي المغربي لقانون المالية لسنة ٢٠١٥…
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يتضمن  أن  سمح  عندما  واسعا  تفسريا  ملداخيل)  ا بتحصيل  ملتعلقة  ا الرشوط 
ذفها رشيطة أن تنال  القانون املايل املغريب أحكاما تُنشأ موارد عامة أو تُغريها أو حتُ

األحكام املذكورة موافقة احلكومة(١).
� ا	عتيادية لظاهرة ُملحقات ا�وازنة: �Iتصدي القوان :

ً
نيا 98

التزم   ١٩٢٦ لسنة  النافذ  دستورها  أن  لبنان  مثل  الدول  بعض  يف  يالحظ 
لحقات املوازنة بيد أن املرشع العادي أعلن  الصمت ومل يتخذ موقفا رصحيا من مُ
رصاحة يف قانون املحاسبة العمومية أن قانون املوازنة هو النص املتضمن إقرار 
السلطة الترشيعية ملرشوع املوازنةH وأن هذا القانون حيتوي عىل أحكام اساسية 
وعىل   Hاالعتامدات وفتح  اجلباية  وإجــازة  ــواردات  وال النفقات  تقدير  تتضمن 
النص  وهبذا  القوانني(٢).  بتنفيذ  مبارشة  عالقة  له  ما  عىل  تقترص  خاصة  أحكام 
مل يعد جائزا احتواء قانون املوازنة عىل أحكام غريبة عنها أو بعيدة عن جوهرها.

خالصة ما تقدم أن الدول اختلفت فيام بينها حول األداة القانونية املستخدمة 
لحقات املوازنةH وإذا أردنا املفاضلة بني االجتاهات السابقة  للتصدي لظاهرة مُ
لرجحنا االجتاه الذي يعهد هبذه املهمة إىل الدستورW ألن النص الدستوري إذا 
كان جامداH وهو االجتاه الغالب يف معظم دول العاملH يعجز املرشع العادي أن 
يطاله بالتعديل أو اإللغاء خالفا للنص الوارد يف القانون التنظيمي أو القانون 
منع  يُفقد  مما  لغاء  وإ تعديال  يتناوله  أن  املذكور  املرشع  يستطيع  ذ  إِ االعتيادي 

امللحقات أمهيته.

(١)  تنظر المادتان (٣٦) و(٥٦) من القانون التنظيمي المغربي لقانون المالية لسنة ٢٠١٥.

لدى  مذكورة   ٢٩ / ١٢ / ١٩٥٤ في   (١٠) رقم  اإلشتراعي  المرسوم  من  (الخامسة)  المادة  (٢)  تنظر 
د. فوزي فرحات، المصدر السابق، ص١٣٤.
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�
�ا�طلب الثا1

� من ُملحقات ا�وازنة
� والقضا�1

!jا�وقفان الف

 أبد كام  زنة  ملوا ا لحقات  مُ ظاهرة  ء  زا إ موقفه  عن  ملــايل  ا لفقه  ا أفصح 
يف  والقضائي  الفقهي  املوقفني  تناول  وحسبنا  املوضوع  يف  نظره  وجهة  القضاء 

البيان التايل:
لحقات املوازنة. الفرع األول: املوقف الفقهي من ظاهرة مُ

لحقات املوازنة. الفرع الثاين: املوقف القضائي من ظاهرة مُ

ول
�
الفرع ا	

� من ظاهرة ُملحقات ا�وازنة
!jا�وقف الف

يمجها  وسيلة  لكوهنا   Hء شعوا محلة  زنة  ملوا ا لحقات  مُ عىل  لكتاب  ا محل 
مؤقت  مايل  تنظيم  فاملوازنة   Hلكياسة ا مقتضيات  من  وختلو   Hالسليم لــذوق  ا
هبا  نقرن  أن  الظاهر  اخلطل  فمن   Hالغالب يف  واحدة  سنة  ملدة  مفعوله  يستمر 
تَّى لو كانت تلكم األحكام ذات صبغة مالية. كام إنّ تعدد  أحكاما عامة دائمة حَ
امللحقات بتعدد املوازنات من شأنه أن يشتت األحكامH ويبعثرها عىل مر السنني 
مظاهنا  يف  األحكام  تتبع  يف  واملختصني  الباحثني   لد عنتا  خيلق  مما  واألعــوام 
لحقات املوازنة حتمل يف ثنايا اعدادها واعتامدها خطورة عىل  مَّ إنّ مُ املتعددةH ثُ
مالية الدولةH ألن املُلحقات كثريا ما تتناول مسائل بالغة األمهيةH مثل: فرض 
 Hأعباء مالية جديدة عىل املكلفني مما يتطلب أن ال تتقرر إالّ بعد تؤدة وترو بعيد
وهذا غري متحققW ألن السلطة الترشيعية غالبا ما تتناول امللحقات بل املوازنة 
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 Hاجلديدة املالية  السنة  بدء  قبل  إقرارها  من  تتمكن  كيام  وعجالة  برسعة  برمتها 
وهذا من شأنه أن حيمل املكلفني بتلك األعباء تكاليف مالية غري عادلة(١).

إليها  متت  ال  العامة  املوازنة  إىل  نصوص  إحلاق  إن  تقدم  ما  إىل  ونضيف 
بصلة مبارشة ينطوي عىل مساس باستقالل القانون املوازين الذي يعد فرعا من 
فروع القانون املايل إىل جانب فروع أخر تنبثق من القانون املذكور مثل القانون 
تقديرا  تتضمن  نصوصا  األخري  بالقانون  نلحق  أن  يُستساغ  ال  فمثلام  الرضيبي 
للنفقات واإليرادات العامة لكون تلك النصوص ال تنتمي إىل القانون الرضيبي 
وجتد مستقرها ومستودعها الطبيعي يف القانون املوازينH فباملثل أيضاً ال جيوز أن 
نلحق بالقانون األخري نصوصا رضيبيةH ألن وجودها ينال من استقالل القانون 

املوازينH وينتقص من ذاتيته املستقلة.

�
�الفرع الثا1

� من ظاهرة ُملحقات ا�وازنة
ا�وقف القضا�1

املحكمة  وموقف   H فرنسا يف  لدستوري  ا املجلس  موقف  هنا  نتناول 
من  مــرص  يف  لعليا  ا ــــة  ي ر اإلدا املحكمة  ومــوقــف   Hلكويتية ا لــدســتــوريــة  ا

ملحقات املوازنة.

(١)  د. سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية العامة، 
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٩، ص٢٢٩. كذلك د. محمد عبد اهللا العربي، المصدر 
السابق، ص٤٤. ود. حسن عواضة، المالية العامة، دراسة مقارنة، الموازنة، النفقات والواردات 
العمومية، القروض والخزينة، منشورات دار الطليعة، بيروت، ١٩٦٧، ص١٣٩ – ١٤٠. كذلك 

د. محمد توفيق يونس، تحضير الميزانية المصرية، مطبعة الرغائب، القاهرة، ١٩٣٤، ص٧٠.
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� فرنسا من ُملحقات ا�وازنة:
�

o لس الدستوري �qموقف ا :
ً
أو	

حيتوهيا  أن  جيب  التي  املوضوعات   ١٩٥٨ لسنة  الفرنيس  الدستور  حدد 
قانون املوازنة عندما نص بأن: (حتدد قوانني املوازنة موارد الدولة وأعباءها وفق 

الرشوطH ويف ظل التحفظات التي يقرها قانون أسايس)(١).
وانطالقا من هذا التحديد الدستوري ملضمون قانون املوازنة أكد املجلس 
الذي  الترشيع  أن   ١٩٧٩ سبتمرب   ٣٠ بتاريخ  الصادر  ــراره  ق يف  الدستوري 
من موضوعات   ١٩٥٩ يناير   ٢ يف  الصادر  واألمر  يتطلبه الدستور  ملا  يمتثل  ال 
خمصصة للموازنة العامة ال يعد من قوانني املوازنة(٢). فقانون املوازنة كام يذهب 
لقانون  ا يتضمنها  لتي  ا املوضوعات  عىل  حيتوي  لفرنيس  ا لدستوري  ا القايض 
األسايس. علام أن القانون األسايس الذي ينظم املوازنة العامة يف فرنسا صدر 
يف ٢ يناير ١٩٥٩ وقد ألغي هذا القانون وحل حمله قانون أغسطس / آب ٢٠٠١.
١٩٨٦ بمناسبة  ٢٩ / ديسمرب  ويف املعنى نفسه أكد املجلس الدستوري يف 
فعندما   Hللموازنة املوضوعي   املحتو عىل   ١٩٨٧ لسنة  العامة  املوازنة  قانون 
قرر الربملان الفرنيس تعويض املدرسني يف املؤسسات اخلاصةH وإدخاهلم ضمن 
يمكن  ال  لقانون  ا هذا  فإن   Hللمدرسني العامة  للوظائف  املقررة  لتعويضات  ا
اعتباره قانون املوازنة العامةH ذلك أن موضوعه من املوضوعات التي ال تدخل 

ضمن املوازنة العامة(٣).

(١)  المادة (٣٤) من الدستور الفرنسي لسنة ١٩٥٨.
(2)  C. C. 29 December 2003.

.C. C. 24 et 30 dec, 1979, vote du budget, Sirey كذلك
مجلة  العامة،  الميزانية  لسنوية  الدستوري  المبدأ  فلسفة  الحمود،  محمد  إبراهيم  د.  لدى  مذكورة 

الحقوق، جامعة الكويت، العدد ٢، السنة ٣٢، يونيو ٢٠٠٨، ص٤٢ – ٤٣.
(3)  C. C. 29 December, 1986.
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نستنتج مما تقدم أن قانون املوازنة العامة الفرنيس يستقل بموضوعاته عن 
عىل  إحداها   يعتد أن  أو   Hالقوانني تتداخل  أن  جيوز  فال   Hاألخر القوانني 
السلطة  بني  لتمييز  ا عىل  الدستوري  املجلس  استقر  املعنى  هذا  ويف   .األخر
والسلطة الترشيعية للربملان يف جمال قانون   Hالترشيعية للربملان يف جمال القانون
عىل  لسلطتني  ا هاتني  من  أي  ء  عتدا ا دستورية  عدم  مؤكدا   Hلعامة ا زنة  ملوا ا

.(١)السلطة األخر
ية الكويتية من ُملحقات ا�وازنة: : موقف اtqة الدستور

ً
نيا 98

ذهبت املحكمة الدستورية الكويتية إىل (أن قانون املوازنة العامة ال يمكن 
قانون  تعديل  أو  جديدة  رضيبة  إنشاء  شأهنا  من  موضوعات  عىل  يشتمل  أن 
اشرتط الدستور صدور قانون خاص فيه. بمعنى أن قانون املوازنة ال يستطيع 

تعديل أي قانون موضوعي)(٢).
ية العليا ا�Eية من ُملحقات ا�وازنة: دار u	ة اtqموقف ا :

ً
لثا 98

 أصدرت املحكمة اإلدارية العليا املرصية حكام قالت فيه: (وفقا ملا جر
به القضاء اإلداري يف جمال تكييف طبيعة قانون املوازنة العامة عىل أنه يف مرتبة 
 املحتو يْثُ  حَ من  اإلداريــة  األعامل  صنف  ومن   Hالشكل يْثُ  حَ من  القانون 
تصدر  للدولة  العامة  املوازنة  كانت  ولئن  أنه  ذلك  عىل  ينبني  فإنه   Hواملوضوع
بقانون إالّ أنه ال يسوغ هلا خمالفة أي قانون قائم… وقيام وزارة املالية بتقسيم 

مذكور لدى د. إبراهيم محمد الحمود، المصدر السابق، ص٣٤.

(١)  قرار المجلس الدستوري الصادر في ٢١ ديسمبر ١٩٦٩ وقراره في ٢٧ يوليو ١٩٧٨. مذكوران 
لدى د. إبراهيم محمد الحمود. المصدر السابق، ص٤٧.

(٢)  القرار التفسيري رقم (٩ / ٢٠٠١) مذكور في مجلة الكويت اليوم عدد (٥٥١) في ٣ / ٣ / ٢٠٠٣ 
ُينظر د. إبراهيم محمد الحمود، المصدر السابق، ص٤٣.
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الديوان العام يف موازنتها إِىل ثالثة كوادر قائمة بذاهتا ال يستند إِىل أساس سليم 
مَّ  نْ ثَ من القانونH وأن الوضع املايل هلذه الكوادر أهنا ثابتة بديوان عام وزارةH ومِ
 Hفإهنا ال تعدو أن تكون قطاعات داخل الديوان العام الذي يعترب وحدة واحدة
وأنه ال جيوز االستناد إِىل صدور قانون املوازنة الذي قرر لكل كادر من الكوادر 
الثالثة املشار إليها اقدمية مسبقة عن اقدمية العاملني بالكادرات األخرH ذلك 
هذا القانون ال جيوز له أن خيالف األحكام القانونية الواردة بقانون نظام  ألن 

.(١)(…١٩٧٨ ٤٧ لسنة  العاملني املدنيني بالدولة رقم 
جواز  بعدم  قضت  العليا  اإلداريــة  املحكمة  أن  املتقدم  احلكم  من  يتضح 
إىل  استنادا   أخر قوانني  تعديل  شأهنا  من  نصوص  عىل  املوازنة  قانون  احتواء 
الوصف  هبذا  فهو   Hإداريا عمال  املوضوعية  الناحية  من  يعد  املوازنة  قانون  أن 
استندت  التي  والفكرة   Hتعديال أو  إلغاء   األخر القوانني  يمس  أن   يقو ال 
إليها املحكمةH فكرة خاطئةH يف رأيناW ألن املوازنة كام أوضحنا آنفاH ال خترج 
حسب  حمضا  قانونا  أو  حمضا  إداريا  عمال  كوهنا  عن  القانونية  طبيعتها  يْثُ  حَ من 
األداة القانونية لصدورهاH فاملوازنة ال حتمل وصفا مزدوجا (قانون من الناحية 
املحكمة  بإمكان  وكــان   . املوضوعية) لناحية  ا من  داري  إ وعمل   Hلشكلية ا
املوازنة  قانون  أن  وهي  مقبولية  أكثر  حجة  إىل  حكمها  يف  تستند  أن   Hاملذكورة
بشقيها  الدولة  مالية  تنظيم  يتغيا  املتخصصة  املوضوعات  ذات  القوانني  من  يعد 
عن  تبعده  نصوصا  به  تلحق  أن  جيوز  فال   Hمقبلة مدة  عن  واإلنفاقي  اإليرادي 

موضوعه املحدد أو غايته املخصصة.

(١)  الطعن رقم (٥٢٠٣) لسنة ٤٣ ق جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٥ منشور على الموقع:
www.samehbstway.ba7r.org
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المبحث الثالث

ظاهرة الُملحقات في الموازنات 

العامة العراقية





املوازنات  يف  املُلحقات  ظاهرة  مالحظة  يف  إرهاقا  أو  عنتا  القارئ  جيد  ال 
املوازنات  تلك  حفلت  ذ  إِ  H٢٠٠٣ عام  بعد  الصادرة  يَّام  سِ الَ  العراقية  العامة 
بأحكام دخيلة عليهاH وبعيدة عن جوهرها مما ولد آثارا سلبية عىل مالية الدولة 
يف  العراقي  املرشع  توسع  عىل  املبحث  هذا  يف  الضوء  نسلط  وسوف   Hالعراقية
 Hلتوسع ا هذا  من  لعليا  ا االحتادية  املحكمة  وموقف   Hملُلحقات ا عىل  االعتامد 

واآلثار السلبية التي نجمت عنه حسب التفصيل التايل:
لحقات املوازنة. املطلب األول: مغاالة املرشع العراقي يف االعتامد عىل مُ

لحقات املوازنة. املطلب الثاين: موقف املحكمة االحتادية العليا من مُ
املطلب الثالث: اآلثار السلبية ملُلحقات املوازنة العامة العراقية.

ول
�
ا�طلب ا	

د عL ُملحقات ا�وازنة !vع	ا �
�

o �
!

oع العرا 9wة ا�	مغا

تَّى بات وجودها ظاهرة مالية  ازداد عدد املُلحقات يف املوازنات العراقية حَ
ال ختطؤها العني. ولعل السؤال الذي يطرح هنا ما أنواع األحكام التي أحلقها 
املرشع باملوازنات السنوية؟ وما أسباب إفراط املرشع يف االعتامد عىل املُلحقات؟ 

هذا ما سوف نجيب عنه يف الفرعني التاليني:
الفرع األول: أنواع املُلحقات يف املوازنات العامة العراقية.

لحقات املوازنات. الفرع الثاين: أسباب إفراط املرشع العراقي باالعتامد عىل مُ
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ول
�
الفرع ا	

ت العامة العراقية �� ا�واز8
�

o أنواع اُ$لحقات

من العسري عىل أي باحث استقصاء املُلحقات مجيعها الواردة يف املوازنات 
مضموهنا.  واختالف   Hوتنوعها  Hاملُلحقات تلك  كثرة  بسبب  وذلك   Wالعراقية
 Hمالية نــواع:  أ ثالثة  إىل  ردها  خالل  من  عنها  صورة  نقدم  أن  لنا  يمكن  لكن 

وإداريةH وجتارية. وسوف نقف عىل األنواع املذكورة يف البيان التايل:
ت العامة العراقية: ��واز8 حJم ا�الية اُ$لحقة �8

�
: ا	

ً
أو	

ال تنطوي األحكام املالية التي تلحق باملوازنة العامة عىل تقدير إليرادات 
الدولة ونفقاهتا لكنها تتضمن فرض ألعباء مالية جديدةH أو زيادة يف أعباء مالية 
قائمةH أو ختفيض أو إعفاء منها. وقد وردت األحكام املالية باملعنى املتقدم يف 
قوانني موازنات متعددة لكن املرشع العراقي أضاف إليها أحكاما أخر ابتغى 
من ورائها ترشيد النفقات العامة للدولة. وسوف نستعرض أمثلة عىل األحكام 

املذكورة يف البيان التايل:
املُلحقات التي تتضمن فرض أعباء مالية جديدة:–  ١

دأب املرشع العراقي عىل استحداث رضائب جديدةH وفرضها يف صلب 
 Hقوانني املوازنات العامة. وشمل هذا االستحداث الرضائب بنوعيها: املبارشة
جمموع  من  نسبته (٣٫٨)  ما  استقطاع  األول  النوع  أمثلة  ومن  املبارشة.  وغري 
الرواتب واملخصصات ملوظفي الدولة والقطاع العام واملتقاعدين كافة(١). ومن 
(١)  تنظــر الفقــرة (أوًال) من المادة (٣٣) من قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للســنة 
المالية ٢٠١٧، منشــور في الوقائع العراقية عدد (٤٤٣٠) في ٩ / ١ / ٢٠١٧. علما أن االســتقطاع 
المذكــور فــرض ألول مــرة بنســبة (٣٪) بموجب الفقــرة (أوًال) من المــادة (٣٩) من قانون ←
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أمثلة النوع الثاين: فرض رضيبة مبيعات عىل بطاقة تعبئة اهلاتف النقالH وشبكة 
٢٠% من قيمة الكارت(١). اإلنرتنت بنسبة 

إن املرشع مل يكتف بفرض رضائب جديدة بل فرض رسوما مالية يف قوانني 
املوازنات. ومن األمثلة التي تذكر هنا: فرض رسم املطار عىل تذاكر السفر(٢).

املُلحقات التي تتضمن زيادة يف أعباء مالية قائمة:–  ٢
من أمثلة امللحقات املذكورة: زيادة سعر رضيبة العقار املفروضة بموجب 

القانون رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ من (١٠%) إىل (١٢%)(٣).

→  الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٦، منشورة في الوقائع العراقية عدد (٤٣٩٤) في ١٨ / ١ / ٢٠١٦. 
وقد ألغى المشرع العراقي نسبة االستقطاع البالغة (٨ و٣٪) من مجموع الرواتب والمخصصات 
من موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة بموجب المادة (٢٧) من قانون الموازنة العامة 

االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٨.

(١)  ينظر البند (أ) من الفقرة (أوًال) من المادة (١٨) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٩، 
للسنة  العراق  لجمهورية  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  من   (١٧) المادة  من  (أوًال)  والفقرة 
للسنة  العراقية  العامة  الموازنة  قانون  من   (٢٣) المادة  من  (أوًال)  والفقرة   ،٢٠١٨ المالية 

المالية ٢٠١٧.

من   ( (رابعاً والفقرة   ٢٠١٩ لسنة  العامة  الموازنة  قانون  من   (١٨) المادة  من   ( (ثانياً الفقرة  (٢)  تنظر 
والفقرة   ٢٠١٨ المالية  للسنة  العراق  لجمهورية  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  من  المادة (١٧) 
المذكور  الرسم  أن  علما   .٢٠١٧ المالية  للسنة  العامة  الموازنة  قانون  من  المادة (٢٣)  من   ( (ثانياً
 ،٢٠١٥ المالية  للسنة  الموازنة  قانون  من   (٣٣) المادة  من  (أ)  الفقرة  بموجب  مرة  ألول  فرض 

وتكرر الفرض بموجب الفقرة (أ) من المادة (٢٤) من قانون الموازنة للسنة المالية ٢٠١٦.

 .٢٠١٧ المالية  للسنة  العراق  لجمهورية  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  من   (٣٧) المادة  (٣)  تنظر 
علما أن قانون موازنة ٢٠١٨، وقانون موازنة ٢٠١٨ جاءا خاليين من نص مماثل يتضمن الزيادة 
المذكورة مما يعني العودة إلى تطبيق النص األصلي الوارد في قانون ضريبة العقار المعدل النافذ 

لسنة ١٩٥٩.
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املُلحقات التي تتضمن ختفيض يف أعباء مالية قائمة:–  ٣
السامحات  مبالغ  مضاعفة   ٢٠٠٨ سنة  زنة  موا يف  لعراقي  ا املــرشع  قرر 
 ١١٣ رقــم  لنافذ  ا لــدخــل  ا رضيبة  نــون  قــا يف  ـــواردة  ل ا للموظفني  الرضيبية 

.(١) ١٩٨٢ لسنة 
املُلحقات التي تتضمن اإلعفاء من األعباء املالية:–  ٤

من أمثلة هذا النوع من املُلحقات: إعفاء رشكات القطاع العام واخلاص 
من الغرامات التأخريية التي يستحق فرضها بسبب تلكؤ إنجاز املشاريع إذا كان 

التلكؤ سببه عدم رصف املستحقات املالية للجهات املذكورة(٢).
املُلحقات التي هتدف إِىل ترشيد النفقات العامة:–  ٥

خارج  املؤمترات  إقامة  ومنع  اخلارجية  اإليفادات  ختفيض  أمثلتها:  ومن 
التي  الدول  يف  العراقية  الدبلوماسية  والبعثات  السفارات  وغلق   .(٣ العراق(
بعض  ودمج  باملثل(٤).  املعاملة  ملبدأ  وفقا   Hالعراق يف  دبلومايس  متثيل  هلا  ليس 

السفارات العراقية يف سفارة واحدة إقليمية(٥).
 ٢٠٠٨ المالية  للسنة  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  من   (٢٠) المادة  من  (أوًال)  الفقرة  (١)  تنظر 

منشور في الوقائع عدد (٤٠٦٧) في ١٣ / ٣ / ٢٠٠٨.

(٢)  تنظر المادة (٣٦) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٧.

) من المادة (٣٢) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٧. كذلك  (٣)  تنظر الفقرة (رابعاً
) من المادة (٢٦) من قانون الموازنة العامة االتحادية العراقية للسنة المالية ٢٠١٨. الفقرة (رابعاً

والبند   ،٢٠١٩ لسنة  العامة  الموازنة  قانون  من  المادة (٣٠)  من   ( الفقرة (ثانياً من  البند (أ)  (٤)  ينظر 
) من المادة (٢٦) من قانون الموازنة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٨. والفقرة  (أ) من الفقرة (خامساً

) من المادة (٣٢) من قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧. (رابعاً

) من المادة (٣٢) من قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧، والبند (أ) من  (٥)  ينظر البند (أ) من الفقرة (خامساً
) من المادة (٢٦) من قانون الموازنة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٨. الفقرة (خامساً
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حفلت قوانني املوازنات العامة العراقية بأحكام تناولت موضوعات إدارية 
بطبيعتهاH ومن األمثلة عليها:

التي –  ١ املناطق  إعامر  إلعادة  صندوق  تأسيس  مثل :  عامة:  أشخاص  إنشاء 
دمرها اإلرهاب(١).

تنظيم املراكز القانونية للموظفني: مثل : عدم التعيني يف أية وظائف قيادية –  ٢
(مدير عام فام فوق) ما مل يوجد هلا درجة يف قانون الوزارة أو اجلهة غري 
املرتبطة بوزارة أو تعليامت شغل املنصب(٢). ومنح املوظف إجازة براتب 
سنوات  مخس  عن  زاد  ملا  راتب  بدون  وتكون   Hسنوات مخس  ملدة  اسمي 
الثالث  لرئاسات  ا ــزام  ل وا  .(٣ بالوظيفة( فعلية  سنوات  أربــع  أكمل  ملن 
 Hواألنظمة  Hبالقوانني بــوزارة  املرتبطة  غري  واجلهات  كافة  والــوزارات 
والتعليامت النافذة واخلاصة بمنح االجازات الدراسية املوضوعة من قبل 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وزارة التخطيط(٤). واعتامد التوازن 

(١)  تنظر المادة (٤١) من قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧. علما أن المشرع سبق أن أورد النص ذاته في 
مرتين  النص  يجوز  ال  ألنه  المعيبة؛  األمور  من  يعد  وهذا   ،٢٠١٥ سنة  موازنة  من   (٢٨) المادة 

على تأسيس شخص معنوي واحد.

 ،٢٠١٩ المالية  للسنة  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  من   (١٤) المادة  من  (أوًال)  الفقرة  (٢)  تنظر 
والفقرة (أ) من المادة (١٨) من قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧.

(أوًال)  والفقرة   ،٢٠١٨ المالية  للسنة  العامة  الموازنة  قانون  من   (٢٩) المادة  من  (أوًال)  (٣)  تنظر 
لمدة  اإلجازة  تحتسب  كانت  التي   ٢٠١٧ المالية  للسنة  العامة  الموازنة  قانون  من  المادة (٣٨)  من 

أربع سنوات.

(٤)  تنظر الفقرة (ثالثًا) من المادة (٣٦) من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٨.
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ء  بنا أ بني  لوطني  ا لتوازن  ا يضمن  بام  لدولة  ا ومؤسسات  لتعيينات  ا يف 
الشعب العراقي ومكوناته(١).

األحكام: –  ٣ من  لنوع  ا هذا  عىل  مثال  ملستقلة:  ا هليئات  ا اختصاص  تنظيم 
إلزام ديوان الرقابة املالية بتدقيق املستحقات املالية بني اإلقليم واحلكومة 

.(٢) ٢٠١٦ ٢٠٠٤ ولغاية  االحتادية للسنوات 
�وازنة العامة: ية ا�لحقة �8 حJم التجار

�
: ا	

ً
لثا 98

احتوت املوازنات العراقية عىل أحكام نظمت معامالت غلب عليها الطابع 
التجاريH منها عىل سبيل املثل:

قيد –  ١ واملشاريع  املنجزة  واملشاريع  األبنية  استثامر  الــوزارات  بعض  ختويل 
اإلنجاز باملشاركة مع القطاع اخلاص(٣).

فتح البنك املركزي نوافذ إسالمية يف املصارف اخلاصة الراغبة بذلك(٤).–  ٢
حلساب –  ٣ املستوردة  البضائع  لنقل  الوطني  البحري  للناقل  األولوية  إعطاء 

الوزارات والقطاع العام(٥).
العراقي –  ٤ املركزي  البنك  تعليامت  من  اإلسالمية  املصارف  تأسيس  استثناء 

اخلاصة بزيادة رؤوس أموال املصارف(٦).

) من المادة (٦٤) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٩. (١)  تنظر الفقرة (ثانياً

(٢)  ينظر البند (ج) من الفقرة (أوًال) من المادة (٩) من قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧.

) من المادة (١٤) من قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧. (٣)  تنظر الفقرة (سادساً

) من المادة (٣٤) من قانون الموازنة لسنة ٢٠١١. (٤)  تنظر الفقرة (ثانياً

(٥)  تنظر المادة (٤٧) من قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٥.

(٦)  تنظر المادة (٤٦) من قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٥.
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ت �عL ُملحقات ا�واز8

مرشوع  اعتامد  فرصة  لعراقي  ا ملــرشع  ا نتهاز  ا يف  كثرية  أسباب  أسهمت 
إلحداث أحكام مغايرة هلا مغايرة تامة. وتلك األسباب ال خترجH يف  املوازنة 
رأينا عن ثالثة أسباب دستوريةH وقانونيةH واقتصادية. حيسن بنا الوقوف عليها 

يف البيان التايل:
� لظاهرة ُملحقات ا�وازنة:

!
oة الدستور العرا : عدم معا_�

ً
أو	

يمنع  رصيح  نص  من  خلوا   ٢٠٠٥ لسنة  لعراق  ا مجهورية  دستور  جاء 
املرشع   لد قناعة  ولد  ما  وهذا   Hمنها حيد  األقل  عىل  أو   Hاملوازنة لحقات  مُ
االعتيادي بأن له سلطة تقديرية يف إحلاق ما يشاء من أحكام يف قوانني املوازنات 
ما دام أنه صاحب االختصاص األصيل بسن القوانني. علام أن الدستور العراقي 
النافذ ليس بدعا يف موقفه هذاH ألن الدساتري التي سبقته خلت هي األخر من 

نصوص تعالج ظاهرة املُلحقات.
نع ُملحقات ا�وازنة: �" �دارة ا�الية من نص |} u	خلو قانون ا :

ً
نيا 98

٢٠٠٤ القانون املختص  يعد قانون اإلدارة املالية النافذ رقم (٩٥) لسنة 
 Hوتنفيذها  Hواعتامدها  Hإعدادها يْثُ  حَ من  االحتادية  العامة  املوازنات  بتنظيم 

والرقابة عليها(١). ولو أمعنا النظر يف نصوص القانون املذكور أللفينا ما ييل:

تحكم  التي  اإلجراءات  القانون  هذا  (ينظم  بأن:  العراقي  المالية  اإلدارة  قانون  من   (١) القسم  (١)  نص 
تنمية وتبني وتسجيل وإدارة وتنفيذ الموازنة الفدرالية للعراق واألمور المتصلة بها…).

المبحث الثالث | ظاهرة الُملحقات في الموازنات العامة العراقية
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دخيلة –  ١ أحكام  إقحام  يمنع  وجيل  واضح  نص  من  خال  اإلدارة  قانون  إن 
عىل املوازنة.

قانون –  ٢ يتضمن  بأن:  اإلدارة  قانون  من   (٧ القسم ( من   (٢ الفقرة ( نصت 
امليزانية السنوية:

أ. تقديرات اإليرادات…
ب. تقديرات النفقات…

ت. استخدام الفائض ومتويل العجز.
ث. احتياطي الطوارئ…

ج. حتديد واضح لقواعد املصادقة عىل املرصوفات…
 Hاملوازنة السنوي حمتويات قانون  املتقدم أنه تكلم عن  يالحظ عىل النص 
لكن ال توجد يف النص عبارة تدل داللة قاطعة عىل أن املحتويات املذكورةH هي 
وحدها دون غريهاH التي جيب أن يتضمنها القانون املذكور أو أن إيراد غريها 
 Hال يُعد جائزا كام فعل املرشعان املغريب واللبناين عىل سبيل املثل. وهذه الصياغة
كام نظنH سمحت للمرشع العراقي يف أن يُلحق باملوازنة أحكاما ال متت هلا بصلة.

: أسباب مالية طارئة:
ً
لثا 98

تعرض العراقH مثله مثل بقية الدول البرتوليةH إىل أزمة اقتصادية خانقة 
كان سببها اهلبوط احلاد يف أسعار النفط العاملية الذي أد إىل انخفاض العوائد 
النفطية وشحة املوارد املالية مما تسبب بتعمق الفجوة بني نفقات املوازنة العامة 
 Hاألمر الذي استدعى اختاذ إجراءات عاجلة ملواجهة األزمة املذكورة Hوإيراداهتا
فرصة  يعد  املوازنة  مرشوع  اعتامد  أن  املرشع  ووجد  السلبية.  آثارها  من  واحلد 
ترشيد  استهدف  ماليا  طابعا  منها  الكثري  اختذ  مستعجلة  أحكام  إلحلاق  تية  موا

النفقات العامةH وزيادة موارد الدولة حسب التفصيل اآلنف الذكر.
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لحقات  مُ منع  عن   ٢٠٠٥ لسنة  لعراق  ا مجهورية  دستور  سكوت  يؤد  مل 
 Hباملُلحقات املوازنات  مشاريع  حشو  عىل  التنفيذية  السلطة  تشجيع  إىل  املوازنة 
وغري  شاذة  نتيجة  وهي   Hبذلك القيام  عىل  الترشيعية  السلطة  كذلك  شجع  بل 
دون  باملُلحقات  تستعني  التي  هي  تنفيذية  السلطة  أن  هو  املعتاد  ألن   Hمألوفة

السلطة الترشيعية.
يف  احلكومة  فيها  طعنت  قضية  العليا  االحتادية  املحكمة  عىل  عرضت  وقد 
 .٢٠١٢ املادتني (٤٦) و(٤٧) من قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
وهاتان املادتان أضافهام جملس النواب إِىل مرشوع قانون املوازنة املقدم من جملس 

الوزراء دون احلصول عىل موافقته.
وقد أصدرت املحكمة املذكورة قرارا جاء فيه: وجدت املحكمة أن جملس 
بموجبها  ألزمت  يْثُ  حَ وهي (٤٦)  القانون  مرشوع  إِىل  مادة  أضاف  النواب 
لقبول  وا لتعيني  ا ثناء  أ حمافظة  لكل  نية  السكا النسب  مراعاة  اخلارجية  وزارة 
بقانون  عالقة  النص  هلذا  يكون  أن  دون  اخلارجية  اخلدمة  معهد  دورات  يف 
املوازنة العامة االحتادية ودون أن يكون ذلك من صالحية جملس النوابH وأن 

المبحث الثالث | ظاهرة الُملحقات في الموازنات العامة العراقية
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التنفيذية املقررة يف املادة (٨٠) من  املوضوع يدخل ضمن صالحيات السلطة 
الدستور(١)H وخمالفا بذلك املادة (٦٠) من الدستور(٢).

يْثُ ألزمت املحافظة بفتح  وكذلك احلال بالنسبة للامدة (٤٧) من القانون حَ
حساب باسم املحافظة يف البنوك واملصارفH وهذا األمر ليس له عالقة بامليزانية 
املحافظات  إلزام  الدستور  بموجب  النواب  جملس  صالحية  من  ليس  وكذلك 
ومن  الصالحيات  من  يعترب  ذلك  وأن   Hواملصارف لبنوك  ا يف  احلساب  بفتح 
األعامل التي ختتص هبا السلطة التنفيذية وليس الترشيعية… ولألسباب املتقدمة 
اختذها  التي  اإلجراءات  دستورية  بعدم  احلكم  العليا  االحتادية  املحكمة  قررت 
جملس النواب العراقي بتعديل املادة (٤٧) واملادة (٤٨) من قانون املوازنة العامة 
٢٠١٢ إِذ مل تكن وفق صالحياته الدستورية. لذا فإن  االحتادية رقم (٢٢) لسنة 
تلك املواد تعد خمالفة للدستورH وبناء عىل ذلك قرر احلكم بعدم دستوريتها(٣).

(١)  نصت المادة (٨٠) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة ٢٠٠٥ بأن: (يمارس مجلس الوزراء 
على  واإلشراف  العامة،  والخطط  للدولة،  العامة  السياسة  وتنفيذ  تخطيط  أوًال:  اآلتية:  الصالحيات 
: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثًا: إصدار  عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانياً
: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب  األنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. رابعاً
: التوصية ِإلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكالء الوزارات  الختامي وخطط التنمية. خامساً
: التفاوض بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية،  والسفراء، وأصحاب الدرجات الخاصة… سادساً

والتوقيع عليها أو من يخوله).

(٢)  نصت المادة (٦٠) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بأن (أوًال: مشروعات القوانين ُتقدم 
: مقترحات القوانين ُتقدم من عشرة من أعضاء مجلس  من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ثانياً

النواب، أو من إحدى لجانه الُمختصة).

حسين  ناصر  جعفر  مؤلف  في  منشور   ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢ في   (٢٠١٢ (٢٥ / اتحادية  القرار  (٣)  رقم 
والقضاء  التشريع  مجلة   ،٢٠١٢ لعام  العليا  االتحادية  المحكمة  وقرارات  أحكام  الجواري،  وفتحي 

المجلد الخامس، آذار ٢٠١٣، ص٥٨.
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يتضح من احلكم املتقدم أن املحكمة االحتادية العليا عىل الرغم من إشارهتا 
 Hالرصحية إىل أن املادتني (٤٧) و(٤٨) حمل الطعن ال عالقة هلام باملوازنة العامة
تدخل  موضوعات  املادتني  تينك  تناول  إِىل  إلغائهام  يف  استندت  املحكمة  فإن 
النواب  جملس  قبل  من  إضافتهام  وأن   Hحرصا التنفيذية  السلطة  صالحية  ضمن 

يعد تعديا عىل اختصاص السلطة التنفيذية.
الوزراء  جملس  بموافقة  حظى  قد  كان  املادتني  هاتني  إضافة  أن  ب  هَ لكن 
فهل بإمكان املحكمة أن حتكم بعدم دستوريتهام فيام لو طعن عليهام من أشخاص 

آخرين هلم مصلحة بالطعن؟
نر أن بإمكان املحكمة أن حتكم بعدم دستورية املادتني املذكورتنيH وقد 
يف  امللحقات  وجود  يمنع  رصيح  نص  من  خيلو  النافذ  الدستور  إن  قائل:  يقول 

املوازنة فكيف حيكم القايض بعدم دستورية املُلحقات؟
بإمكان املحكمة أن حتكم بذلك استنادا إىل القواعد العامة التي بمقتضاها 
 Hونفقاهتا الدولة  إليــرادات  تقديرا  تتضمن  سنوية  مالية  برامج  املوازنات  تعد 
لغريبة  ا املوضوعات  من  ملوازنة  ا تطهري  املحكمة  عىل  حيتم  لعام  ا لفهم  ا وهذا 
مَّ إنّ قاعدة متاثل  عنها استجابة لطبيعة األشياء والفهم السليم لروح املوازنةH ثُ
أو توازي األشكال تعد هي األخر سندا يمكن للمحكمة االتكاء عليهH والتامثل 
هنا ينبغي أن يكون قائام بني القانون الذي يفرض األعباء املاليةH والقانون الذي 
ينص عىل تعديلها أو إلغائها. فام دام املرشع فرض رضيبة بقانون معني محل اسمها 
(كأن تكن رضيبة دخل عىل سبيل املثل) فال جيوز أن تعدل أو تلغى إالّ بقانون 
 Hآخر حيمل االسم ذاته ال أن تعدل أو تلغى بقانون املوازنة الذي هو قانون خمتلف
وحيمل أسام مغايرا للقانون الذي فرض تلك األعباء. علام أن األسباب املوجبة 

.وقس عىل ذلك بالنسبة لبقية املُلحقات األخر Hلكليهام خمتلفة
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إقرار  بتأخر  متثلت  العراقية  الدولة  مالية  يف  وبيلة  آثارا  املُلحقات  تركت 
 Hوالنيل من صدقها Hك املخالفات الدستورية قوانني املوازناتH ووقوعها يف رشَ

وضياع مواردهاH وسوف نقف عىل اآلثار املذكورة يف الفروع اخلمسة التالية:
الفرع األول: تسبب املُلحقات بتأخر إقرار قوانني املوازنات.

ـــات يف هــوة  ـــوازن ــني امل ــوان ــإســقــاط ق ــلــحــقــات ب ــرع الـــثـــاين: تــســبــب املُ ــف ال
املخالفات الدستورية.

الفرع الثالث: تسبب املُلحقات بالنيل من مصداقية املوازنات.
الفرع الرابع: تسبب املُلحقات بفقدان اخلزينة العامة ملواردها املالية.

خالفة القواعد األساسية يف فرض الرضائب. الفرع اخلامس: تسبب املُلحقات بمُ

ول
�
الفرع ا	

ت �� ا�واز8 �Iتسبب اُ$لحقات بتأخر إقرار قوان

قانون  إقرار  تأخر  قوامها  مزمنة  مشكلة  من  العراقية  الدولة  مالية  عانت 
زمنية  ملدة  مفعوله  يرسي  مؤقت  قانون  املوازنة  قانون  أن  واملعلوم  املوازنة. 
للقانون  السليم  التطبيق  فإن  عليه   .(١) شهرا عرش  اثنا  غالبا  تتجاوز  ال  حمدودة 

(١)  خال دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ من نص صريح يتضمن مبدأ سنوية الموازنة العامة بيد 
أن قانــون اإلدارة الماليــة النافذ لســنة ٢٠٠٤ نص صراحة في الفقرة (١) من القســم (٤) منه على 
المبدأ المذكور بقوله: (ُتقر الموازنة لســنة مالية ويســري مفعولها خالل السنة التي ُاقرت لها)، ←

ُملحقات الموازنة العامة وآثارها السلبية في المالية العامة العراقية
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إقرار  يف  تأخر  حصل  ما  فإذا   Hقانونا املقررة  مدته  باستكامل  مرهون  املذكور 
 Hه حمتوا من  قانوهنا  ويفرغ   H تنفيذها يف  حتام  يؤثر  سوف  ذلك  فإن   Hاملوازنة

ويعطل بقدر التأخر إنجاز املشاريع املقررة.
املوازنة  تُعتمد  أن  السليمة  الترشيعية  السياسة  تقتيض  تقدم  ما  أساس  عىل 
فور  به  يعمل  أن  عىل  املالية  السنة  بداية  قبل  الرسمية  اجلريدة  يف  قانوهنا  وينرش 
بدايتهاH أو أن ينرش القانون يف اجلريدة الرسمية يف بداية السنةH ويعمل به من 
تاريخ النرش. بيد أن املتتبع لقوانني املوازنات العامة االحتادية العراقية يلحظ أهنا 
املُلحقات  وجود  ولعل  املالية(١).  السنة  بدء  بعد  وتنرش   Hتصدر كانت  ما  غالبا 
جملس  من  استنزف  املُلحقات  وجود  ألن   Wالتأخر حدوث  يف  رئيسا  سببا  كان 
 Hواالتفاق عىل مضمونه Hالوزراء وجملس النواب وقتا يف مناقشة قانون املوازنة
وهذا ما تسبب يف تأخر إقرارهH واألسوأ من ذلك هو أن التأخر أد إىل العمل 
شهرية  اعتامدات  فيها  ترصد  مؤقتة  موازنات  وهي   Hالشهرية املوازنات  بنظام 

الحسابات  (فترة  هي:  المذكور  القانون  من   (٢) القسم  من   (٧) الفقرة  عرفتها  كما  المالية  →  والسنة 
الحكومية العامة والتي تبدأ في ١ كانون الثاني وتنتهي في ٣١ كانون األول). علما أن غالبية الدول 
الواليات  وبعض  سلوفينيا  تتبنى  المثل  سبيل  فعلى  منها  قلة  باستثناء  سنوي  بشكل  موازناتها  تتبنى 
األمريكية موازناتها كل سنتين، وتغطي الموازنة ثنائية السنوات فترتين متتاليتين تتكون كل منهما 
من ١٢ شهرا، وفي األرغواي، يتبنى البرلمان موازنة خمسية أي ُتغطي مدة (٥) سنوات عند بداية 

كل فترة والية جديدة للحكومة. ُينظر:
Ian Lienert, Role of the Legislature in Budget Processes, International Monetary Fund, 
Fiscal Affairs Department, Washington, 2010, P. 5.
ومراجعة  ترجمة  الموازنة،  مراحل  في  المشرع  دور  ينرت،  ال  يان  أعاله:  الكتاب  ترجمة  ُينظر 

قانونية فراس أحمد الحمداني ود. حيدر وهاب عبود، دار زاكي للطباعة، بغداد، ٢٠١٨، ص٦.

(١)  ُنشر على سبيل المثل قانون الموازنة لسنة ٢٠٠٥ في الوقائع العراقية بتاريخ ١٧ آذار ٢٠٠٥ وقانون 
الموازنة لسنة ٢٠٠٦ بتاريخ ٢ شباط ٢٠١٦، وقانون الموازنة لسنة ٢٠٠٩ بتاريخ ١٣ نيسان ٢٠٠٩، 

وقانون الموازنة لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ١٤ آذار ٢٠١١، وهكذا بالنسبة لبقية القوانين األخرى.
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ففي  عليها  لنهائي  ا لتصديق  ا يصدر  ريثام  ملقبلة  ا مة  لعا ا زنة  ملوا ا حساب  عىل 
٢٠٠٤ بأنه: (إذا مل تَصادق اجلهة  العراق نص قانون اإلدارة املالية النافذ لسنة 
٣١ من شهر كانون  تَّى  ذات السلطة الترشيعية الوطنية عىل امليزانية الفدرالية حَ
أموال  عىل   Hالشهرية املصادقة  أساس  عىل  يُصادق  أن  املالية  فلوزير   Hاألول
لية  ملا ا للسنة  لفعلية  ا املخصصات  من   ١٢  /  ١ نسبة  ولغاية  اإلنفاق  وحــدات 
السابقة إىل حني املصادقة عىل امليزانية. وتلك األموال يمكن أن تُستخدم فقط 
وخدمات  االجتامعي  األمن  ونفقات  لتقاعد  وا واملرتبات  االلتزامات  لسداد 
الديون)(١)H ولو أمعنا النظر يف النص املتقدم أللفينا أن املوازنات الشهرية وإن 
من  تعاين  اهنا  اإل   H(٢)العامة املوازنة  إقرار  تأخر  ملشكلة  مؤقتا  حال  متثل  كانت 

عيوب عدة نر من الفائدة الوقوف عليها يف البيان التايل:
ية من الناحية السياسية: ر ت ال�9 �: عيوب ا�واز8

ً
أو	

توضع املوازنات الشهرية غالبا بمرسوم أو اعامم أو منشور يصدر من وزير 
واحدا  السلطة  هذه  سلب  يعني  مما   Hالترشيعية السلطة  عىل  عرضه  دون  املالية 
 Hذلك عن  فضال  للحكومة(٣).  املايل  الربنامج  بإجازة  املتمثل  حقوقها  أهم  من 
فإن احلكومة عندما تقر العمل باملوازنات الشهريةH وتبدأ باإلنفاق عىل أساس 
املوازنة املنرصمةH فإهناH أي احلكومةH تضع السلطة الترشيعية أمام األمر الواقع 

(١)  ُتنظر الفقرة (٤) من القسم (٧) من قانون اإلدارة المالية والدين العام النافذ.

(٢)  د. حيدر وهاب عبود، دراسة في مشكلة تأخر إقرار الموازنة العامة، المصدر السابق، ص٦٤.

دمشق،  الثانية،  الطبعة  العامة،  الدولة  موازنة  الثاني،  الكتاب  العامة،  المالية  شباط،  يوسف  (٣)  د. 
منشورات جامعة دمشق، ١٩٩٧، ص٢٣٠.
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يف  ختفيضها  إىل  الربملان  يلجأ  أن  املمكن  من  كان  نفقات  عىل  إقدامها  خالل  من 
املوازنة اجلديدة أو أن يلغيها برمتها(١).

ية: دار u	ية من الناحية ا ر ت ال�9 �: عيوب ا�واز8
ً
نيا 98

اخلزينة  حسابات  يف  وتشويشا  اضطرابا  الشهرية  باملوازنات  العمل  يسبب 
لسنة  ا يف  خمتلفني  حسابني  مسك  إىل  يضطرون  سوف  املحاسبني  ألن   Hلعامة ا
عن  فضال   Hلعامة ا للموازنة  لثاين  وا  Hالشهرية للموازنات  األول  الواحدة: 
وهذا   .(٢ ــد( واح حساب  يف  احلسابني  لدمج  لقيود  ا تصحيح  إىل  اضطرارهم 
حتضري  ترافق  لتي  ا الرسعة  نّ  إ كام  لدولة.  ا ملوظفي  قا  رها إ يسبب  شك  بال 
بوضع  املختصة  اإلدارة  عمل  ارتباك  إىل  تــؤدي  ما  لبا  غا الشهرية  املوازنات 

تلك املوازنات(٣).
ية من الناحية ا	قتصادية: ر ت ال�9 �: عيوب ا�واز8

ً
لثا 98

إن العمل باملوازنات الشهرية يرتب آثارا سلبية من ناحيتني:
الناحية األوىل: إن اعتامد املوازنات الشهرية يؤدي إىل وقف رصف النفقات 
العمل  يستمر  حني  يف   الكرب اإلنتاجية  املشاريع  إلقامة  املخصصة  االستثامرية 
الالزمتني  واحليوية  املرونة  املوازنة  يفقد  مما  اجلارية  أو  االستهالكية  بالنفقات 

للتكيف مع مراحل التنفيذ(٤).

(١)  د. حسن عواضة ود. عبد الرؤوف قطيش، المصدر السابق، ص١٤٧.

(٢)  د. المصدر السابق، ص١٤٧.

المالي  التشريع  في  دراسة  العراق،  في  المباشرة  والضرائب  الميزانية  الصكبان،  العال  عبد  (٣)  د. 
العراقي، الطبعة األولى، بغداد، مطبعة العاني، ص١١٧.

(٤)  د. يوسف شباط، المصدر السابق، ص٢٣٠.
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لنفقات  ا رصف  للحكومة  جتيز  الشهرية  املوازنات  أن  جدال  فرضنا  ولو 
االستثامريةH فإن احلكومة ال تنتفع من هذه النفقات يف الغالبH ألن االعتامدات 
كبرية  بمبالغ  الترصف  من  لتنفيذية  ا السلطة  متكن  ال  واحد  شهر  ملدة  املفتوحة 
دفعة واحدة. وهذا إما أن يؤدي إىل تأخر تنفيذ املشاريع الكربH وشل نشاط 
ويف   . متوافرا االعتامد  يكون  أن  بدون  اإلنفاق  عىل  حيملها  أن  وإما   Hاحلكومة

احلالتني ال خيلو األمر من رضر ظاهر لكل ذي عينني(١).
التكيف  دون  حيول  الشهرية  االعتامدات  أسلوب  فإن   Hثانية ناحية  ومن 
مع مراحل تنفيذ اخلطة االقتصادية واالجتامعية. بمعنى أن املوازنات الشهرية 
ال تتأقلم مع األوضاع االقتصادية اجلديدة بل هي استمرار للوضع الذي كان 

سائدا يف السنة املاضية(٢).
ية من الناحية ا�الية: ر ت ال�9 �: عيوب ا�واز8

ً
رابعا

أساس  عىل  يقوم  ألنه   Hملرونة با لشهرية  ا زنات  ملوا با لعمل  ا يتصف  ال 
يبقي  انه  بمعنى  السابقة.  السنة  يف  عليه  كانت  ما  عىل  اإليــرادات  مع  التعامل 
اإليرادات القديمة عىل قدمها مما يؤدي إىل جتمد تلك اإليراداتH وحيول دون 
للدولة(٣).  املالية  املوارد  حجم  من  يزيد  أن  شأنه  من  مايل  إصالح  بأي  القيام 
 Hفضال عن أن املوازنات الشهرية تتعارض مع قاعدة ختصيص النفقات العامة

(١)  د. حسن عواضة ود. عبد الرؤوف قطيش، المصدر السابق، ص١٤٨.

الحلبي  منشورات  بيروت،  الدولة،  وموازنة  الضريبية  النظم  العامة،  المالية  عطوي،  فوزي  (٢)  د. 
الحقوقية، ٢٠٠٣، ص٣٥٩، كذلك د. يوسف شباط، المصدر السابق، ص٩٢.

(٣)  د. يوسف شباط، المصدر السابق، ص٩٢ وص ٢٣١.
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أمر  ترك  مع  الرضورية  لالعتامدات  إمجاليا  تقديرا  تتضمن  املوازنات  تلك  ألن 
إنفاقها إىل السلطة التنفيذية(١).

�
�الفرع الثا1

ت  �� ا�واز8 �Iسقاط قوان u تسبب اُ$لحقات �8

ية الفات الدستور �qهوة ا �
�

o

نجم عن وجود املُلحقات يف قوانني املوازنات التسبب بوقوع تلك القوانني 
النصوص  إعامل  املخالفات  تلك  أمثلة  ومن  الدستورية.  املخالفات  ك  رشَ يف 
بمبدأ  واملــســاس   Hقــانــون عىل  بناء  لــرســوم  ا وفــرض   Hرجعي بأثر  الرضيبية 
جريمة  لقاعدة (ال  خالفا  املالية  العقوبات  وفرض   Hوالصناعة التجارة  حرية 

وال عقوبة إالّ بنص)H وسوف نتناول تينك املخالفات يف البيان التايل:
: ��9 رج�

�
يبية �8 �Eإ�ال النصوص ال :

ً
أو	

ذكرنا آنفا أن قوانني املوازنات العامة العراقية عانت من التأخر يف إصدارها 
ونرشهاH إِذ غالبا ما كان النرش يف الوقائع العراقية بالنسبة لتلك القوانني يتم بعد 
بدء السنة املالية بيد أن املرشع العراقي اعتاد أن ينص يف القوانني املذكورة بأن 
يرسي مفعوهلا اعتبارا من بداية السنة املاليةH أي بأثر رجعي(٢). ولو كان املرشع 

(١)  د. فوزي عطوي، المصدر السابق، ص٣٥٩، ود. عبد العال الصكبان، المصدر السابق، ص١١٧.

 ٢٠١٨ المالية  للسنة  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  من  المادة (٦٢)  المثل  سبيل  على  هنا  (٢)  نذكر 
التي نصت بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءاً من ١ كانون الثاني ٢٠١٨ علما 
٤ / ٢ / ٢٠١٨. والمادة (٧١) من قانون الموازنة العامة للسنة  أن القانون نشر في الوقائع بتاريخ 
المالية ٢٠١٩ التي أوجبت أن ينفذ القانون بدءاً من ١ كانون الثاني ٢٠١٩ مع أنه نشر في الجريدة 

الرسمية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٩.
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العراقي متمسكا بالطابع املوضوعي للموازنة بوصفها برناجما ماليا يرتجم رقميا 
 Wيتحقق مل  ذلك  لكن  دستورية  مثلبة  أو  شائبة  موقفه  أعرتت  ملا  الدولة  اهداف 
رضائب ورسوم  استحدث  بعضها  بنصوص  املوازنات  حشو  تعمد  املرشع  ألن 
بنا  مر  كام   Hقائمة ورسوم  رضائب  من  املكلفني  أعفى  اآلخر  وبعضها   Hجديدة
سابقاH وهنا وقع املحظورH ألن رسيان تلك النصوص عىل املايض خيالف أحكام 

الدستور الذي منع رصاحة رسيان قوانني الرضائب والرسوم بأثر رجعي(١).
التي  االحتادية  العامة  املوازنات  قوانني  يف  ــواردة  ل ا النصوص  فإن  عليه 
 Hمنها اإلعفاء  أو  تعديلها  أو   Hفرضها يْثُ  حَ من  والرسوم  الرضائب  تناولت 
جدال  سلمنا  ولو   Hباطلة نصوصا  تعد  املايض  عىل  رسياهنا  املرشع  قرر  والتي 
يْثُ األصلH وهذا ما ال نميل إليه ألسباب قدمناها  بدستورية املُلحقات من حَ
فيه  جتري  الذي  بالقدر  املذكورة  النصوص  يلحق  املذكور  البطالن  فإن   Hآنفا
السنة  ية  بدا بني  املحصورة  املدة  أي   Hفقط املايض  عىل  رسياهنا  وهو  املخالفة 

املاليةH وتاريخ نرش قانون املوازنة يف اجلريدة الرسمية.
عموما فإن رسيان النصوص املتعلقة بالرضيبة والرسوم الواردة يف قوانني 
املوازنات العامة العراقية بأثر رجعي إضافة إىل أنه يُعد خمالفة دستورية بينةH فإنه 
الف كذلك مبدأ دستوريا هاما هو مبدأ عدم جواز مصادمة التوقع املرشوع  خيُ
أحد  األخرية هو  واملبدأ   Hاألمن القانوين مبدأ  إحد صور  يُعد  الذي  لألفراد 
وواحدا من أهم الغايات   Hأهم األسس التي يتكئ عليها بناء الدولة القانونية

) من المادة (١٩) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بأن: (ليس للقوانين  (١)  نصت الفقرة (تاسعاً
أثر رجعي ما لم ُينص على خالف ذلك، وال يشمل هذا االستثناء قوانين الضرائب والرسوم).
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أساس  عىل  لقانوين  ا األمــن  مبدأ  ويقوم   .(١ ) حتقيقها إىل  لقانون  ا هيدف  لتي  ا
نونية  لقا ا للعالقات  لنسبي  ا لثبات  ا من  قدر  بتحقيق  لعامة  ا لسلطات  ا م  لتزا ا
أطراف  بني  الطمأنينة  بث  هبدف   Hالقانونية للمراكز  االستقرار  من  أدنى  وحد 
البعض  بعضهم  األفــراد  بني  العالقات  هذه  أكانت  سواء  القانونية  العالقات 
األشخاص  من  العالقات  هذه  أطــراف  أكــان  وســواء   Hالدولة وبني  بينهم  أم 
باطمئنان  الترصف  هلم  يتسنى  كي  وذلــك   Hملعنوية ا األشخاص  أم  لطبيعية  ا
أوضاعهم  وترتيب  باعامهلم  قيامهم  وقت  النافذة  القانونية  القواعد  ضوء  عىل 
السلطات  عن  صادرة  مباغتة  ترصفات  أو  ملفاجآت  التعرض  دون  هدهيا  عىل 
القانونية  مراكزهم  وتعريض   Hاملرشوعة توقعاهتم  هدم  شأهنا  من  يكون  العامة 
يف  احلق  فهو  األفــراد  جانب  من  إليه  نظرنا  إذا  القانوين  األمن  فمبدأ   Hللخطر
وإذا نظرنا إليه من   Hاالعتامد عىل قدر كاف من الوضوح يف القواعد القانونية
جانب السلطات العامة فهو االلتزام بضامن الثبات النسبي واالستقرار للمراكز 
القانونية لألفراد وحقوقهم املكتسبة(٢). وال شك يف أن إعامل أحكام الرضائب 
يف  املرشوعة  بالثقة  خيل  رجعي  بأثر  العامة  املوازنات  بقوانني  املُلحقة  والرسوم 
(١)  د. جابر محمد حجي، السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، 

دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٢، ص٣٤٢. ينظر كذلك:
Sylvia Calmes, Le principe de sécurité juridique en droits allemand, communautairté et 
Français, Revue du notariat, Volume 110, Number 2, September 2008, P. 289.

www.erudit.org :منشور على الموقع: تاريخ الزيارة ١٦ / ٢ / ٢٠١٩

(٢)  د. جابر محمد حجي، المصدر السابق، ص٣٤٢.
المذكور  المبدأ  بأن  ويرى  القانوني  األمن  مبدأ  تفسير  في  يتوسع  من  الكتاب  من  أن  علما 
ال يتحقق إذا ما شاب القانون النافذ في الدولة الغموض، وعدم اليقين الذي يترتب عليه فقدان ثقة 

المواطنين المشروعة بالقوانين وهذا ما يقود بالتالي إلى سوء الفهم والمطالبات القضائية. ُينظر:
Fabien Grech, Le principe de sécurité juridique dans ľ ordre constitutionnel français, 
P. 3.

www.droitconstitutionnel.org .منشور على الموقع: تاريخ الزيارة ١٦ / ٤ / ٢٠١٩
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جديدةH أو املغاالة يف  يَّام إذا تضمنت تلك األحكام فرض رضائب  التعامالَ سِ
ثبط  رفع األسعار القائمة بام يتجاوز احلدود املنطقية لتوقعات األفرادH وهذا ما يُ
نفوسهم  يف  وحيرك   Hعضدهم يف  ويفت   Hعزيمتهم فتور  إىل  ويؤدي   Hمهمهم
الرغبة بالتمرد وعدم االلتزام الطوعي باألحكام املفروضة عليهم. وقد تسببت 
املُلحقات الرضيبية الواردة يف قوانني املوازنات العرقية بالفعل يف احتجاجات 
 Hالتجار عرشات  تظاهر  املثل  سبيل  عىل  منها  نذكر  عفوية  ومظاهرات   Hشعبية
يوم  التجاري  قرص  أم  ميناء  قرب  الكمركي  اإلخــراج  ووكالء   Hواملستوردين
٢٠١٦ بسبب تضمن قانون املوازنة العامة االحتادية  االثنني املوافق (٨) شباط 
بضائع  عىل  مبيعات  رضيبة  بموجبها  فرضت  نصوصا   ٢٠١٦ لية  ملا ا للسنة 
والسكائر  لتبوغ  وا  H(%٥ بنسبة ( بانواعها  السيارات  هي:  حمــددة  مستوردة 
بنسبة (١٠٠%)H واملرشوبات الكحولية بنسبة (١٠٠%)(١)H مع تفعيل العمل 
قانون  أن  علام   .(٢ ) ٢٠١٠ لسنة   (٢٢ رقم ( املعدل  الكمركية  التعرفة  بقانون 
اعتبارا  ونفذ   H١  / ١٨ بتاريخ  اجلريدة الرسمية  يف  املذكور نرش  املوازنة العامة 

من ١ / ١ / ٢٠١٦ (٣).
صياغة  يف  موفقا  يكن  مل  العراقي  املرشع  أن  املقام  هذا  يف  ذكره  جيدر  مما 
 Hأعاله يف  ليها  إ املشار  الرضيبية  ملُلحقات  ا احتوت  لتي  ا نونية  لقا ا النصوص 
العمل  أوجبت   ٢٠١٦ لسنة  املوازنة  قانون  من  املادة (٢٤)  من  فالفقرة (ب) 
الكمركية  لتعرفة  ا قانون  تفعيل  حلني  املستوردة  البضائع  عىل  ملبيعات  ا برضيبة 
٢٠١٠ بينام الفقرة (ج) من املادة ذاهتا ألزمت اإلدارة  املعدل رقم (٢٢) لسنة 

(١)  تنظر الفقرة (ب) من المادة ٢٤ من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٦.

(٢)  تنظر الفقرة (ج) من المادة (٢٤) من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٦.

(٣)  تنظر المادة (٥٤) من قانون الموازنة لسنة ٢٠١٦.
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صياغة  يف  لتعارض  ا بعيب  ملــرشع  ا فوقع   Hملذكور ا نون  لقا با لعمل  ا بتفعيل 
النصوص القانونية عندما مجع حكمني متناقضني يف مادة واحدة.

: فرض الرسوم بناء عL قانون:
ً
نيا 98

الرضائب  تفرض  بــأن: (ال   ٢٠٠٥ لسنة  لعراق  ا مجهورية  دستور  نص 
والرسومH وال تعدلH وال جتبىH وال يعفى منهاH إالّ بقانون)(١). وعىل الرغم 
أحكام  من  فيه  جاء  ما  خالف  العادي  املرشع  أن  إالّ  املتقدم  النص  رصاحة  من 
 Hل بموجبه الوزارات ٢٠١٦ نصا خوّ عندما أحلق بقانون املوازنة العامة لسنة 
جديدة  رســوم  فرض  صالحية  واملحافظات   Hــوزارة ب املرتبطة  غري  واجلهات 
أو تعديل الرسوم القائمة بموجب تعليامت يصدرها الوزير املختصH أو رئيس 

اجلهة غري املرتبطة بوزارة أو املحافظة(٢).
الوزارات  ختويله   ٢٠١٧ لسنة  العامة  املوازنة  قانون  يف  املرشع  كرر  وقد 
رسوم  فــرض  صالحية  املحافظات  وجمالس  رة  بــوزا ملرتبطة  ا غري  واجلهات 
 Hاملختص الوزير  يصدرها  ضوابط  وفق   Hلنافذة ا الرسوم  وتعديل   Hجديدة

أو رئيس اجلهة غري مرتبطة بوزارةH أو املحافظ(٣).
وقد استثنى املرشع يف القانونني املذكورين من التخويل نوعا من الرسوم 
فها بأهنا: الرسوم املقررة بموجب  أطلق عليه وصف الرسوم السيادية التي عرّ

القوانني االحتادية النافذة(٤).

(١)  ُتنظر الفقرة (أوًال) من المادة (٢٨) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥.

(٢)  ُتنظر المادة (٢٥) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٦.

(٣)  ُتنظر الفقرة (أ) من المادة (٢٤) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٧.

(٤)  ُتنظر الفقرة (أ) من المادة (٢٤) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٧.
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 Hمسلك العراقي من املخالفة الدستورية Hيف رأينا Hوهذا االستثناء ال يطهر
 Hالرسوم من  معينة  طائفة  يستثني  ال  العراقي  الدستور  يف  لــوارد  ا النص  ألن 

فجميعها ال تفرض أو تعدل أو يعفى منها إالّ بقانون.
ية التجارة والصناعة: بدأ حر : ا�ساس "�

ً
لثا 98

لألفراد  األساسية  االقتصادية  احلريات  من  والصناعة  التجارة  حرية  تعد 
عرش(١).  والتاسع  الثامن  القرنني  من  ابتداء  ومطردة  كبرية  أمهية  اكتسبت  التي 
لنشاطات  ا إىل  لدخول  ا يف  ملعنوية  وا لطبيعية  ا األشخاص  حرية  هبا  ويقصد 
مناخ  يف  تشاء  كام  األنشطة  هذه  ممارسة  يف  وحريتها   H ختتارها لتي  ا لتجارية  ا
جيوز  ال  املبدأ  هــذا  وبمقتىض  األســواق.  يف  احلــرة  املنافسة  تسوده  اقتصادي 
للدولة املساس باملنافسةH فال جيوز هلا ممارسة النشاطات االقتصادية والتجارية 
عىل  القضاء  إىل  تؤدي  أو  املنافسني  بني  املساواة  دون  حتول  أو  تفوق  بصورة 

القطاع اخلاص(٢).
أن  نجد  العراق  يف  االحتادية  لعامة  ا املوازنات  ملحقات  إىل  وبالرجوع 
ذلك  من  والصناعة  التجارة  حرية  مبدأ  من  انتقصت  نصوصا  ضم  منها  بعضا 
للسنة  العامة  املوازنة  قانون  من  املادة (٣٦)  يف  الوارد  النص  املثل:  سبيل  عىل 
: تلتزم الوزارات االحتاديةH واملحافظات  ٢٠١١. الذي جاء فيه: (أوالً املالية 

كذلك  ص٥٢٦.   ،١٩٦٠ القاهرة،  المصرية،  النهضة  مكتبة  السياسية،  النظم  بدوي،  ثروت  (١)  د. 
الثانية،  الدولة، الطبعة  د. راغب جبريل خميس راغب سلطان، الصراع بين حرية الفرد وسلطة 

المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ٢٠١١، ص١٤١.

(٢)  عقون عبد العالي، مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، مشروع مذكرة مكملة من متطلبات 
بسكرة،  خيضر –  محمد  جامعة  إلى  مقدمة  أعمال  قانون  تخصص  الحقوق،  في  ماستر  شهادة  نيل 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الموسم الجامعي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ص٩ – ١٠.
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واجلهات غري املرتبطة بوزارة يف رشاء احتياجاهتا من منتجات وزارة الصناعة 
: تكليف رشكات وزارة الصناعة واملعادن االحتادية  واملعادن االحتادية…W ثانياً
بتنفيذ املشاريع للوزارات االحتادية واملحافظات واجلهات غري املرتبطة بوزارة 
عند توفر اإلمكانيات لدهيا استثناء من تعليامت تنفيذ العقود احلكوميةH عىل أن 
ال تقوم رشكات وزارة الصناعة واملعادن االحتادية بإحالة املشاريع التي ستكلف 

هبا ملقاولني ثانويني).
 Hففي هذا النص تتضح رغبة املرشع بتدوير دوالب العمل يف القطاع العام
حساب  عىل   Hنعتقد كام   Hتم قد  ذلك  أن  بيد   Hالعامة للرشكات  الدعم  وتقديم 
الذي  النص  هذا  بسن  متاما  أمامها  املنافسةِ  باب  انغلق  التي  اخلاصة  الرشكات 
رجح كفة القطاع العام عىل القطاع اخلاص(١). وهذا ما يتعارض ويتصادم مع 
٢٠٠٥ الذي ألزم الدولة بدعم القطاع  توجهات دستور مجهورية العراق لسنة 

اخلاصH والسعي لتطوير أعاملهH ومحاية مصاحله بام يكفل نموه وازهاره(٢).
عية: 9wت ا�الية خ�فا �بدأ ال : فرض العقو�8

ً
رابعا

من  يوفره  ملا  نظرا  املُعارصة  القوانني  ألغلب  مميزة  سمة  الرشعية  مبدأ  يُعد 
هيئات  عن  يصدر  قد  مما  لنفسه  نا  واطمئنا لترصفاته  وضامنا  الفرد  رية  حلُ محاية 
 Hالدولة من تعسف واستبداد ومالحقات بسبب غياب النص التجريمي والعقايب

في  القانون  لكلية  العلمي  المؤتمر  في  القي  بحث  العامة،  الموازنة  صياغة  عبود،  وهاب  حيدر  (١)  د. 
الجامعة المستنصرية المنعقد في ٢٠١٢، ومنشور في مجلة الحقوق الصادرة من الكلية المذكورة، 

السنة السادسة، العدد ١٨، المجلد الرابع، ٢٠١٢، ص١٤٨.

االقتصاد  إصالح  الدولة  (تكفل  بأن:  النافذ  العراق  جمهورية  دستور  من   (٢٥) المادة  (٢)  نصت 
العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع 

الخاص). القطاع 
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فمبدأ الرشعية شديد الصلة بالعدالةW ألنه يضمن للفرد دراية مسبقة بام هو مباح 
األخري من عقاب(١). فال يُعد الفعل  هذا  وما يرتتب عىل  وما هو حمرم عليه  له 
أو االمتناع جريمةH ما مل يكن منصوصا عليه هبذه الصفة يف القانونH وعىل هذا 
فال حيق حماكمة أي شخص عن فعل أو امتناعH ما مل ينص عليه القانون باعتباره 
جريمة. ويُعرب عن هذه القاعدة يف الترشيع اجلنائي احلديث بعبارة (ال جريمة 
عىل   ٢٠٠٥ لسنة  العراق  مجهورية  دستور  نص  وقد  بنص)(٢).  إالّ  عقاب  وال 
جريمة  بأن: (ال  نصت  التي  املــادة (١٩)  من   ( الفقرة (ثانياً يف  القاعدة  هذه 
وال عقوبة إالّ بنص…). وعىل الرغم من أمهية القاعدة املذكورة ملساسها املبارش 
بحقوق اإلنسان والنص عليها رصاحة يف الدستور العراقي النافذ إالّ أن املرشع 
 ٢٠١٨ العراقي خالف القاعدة املذكورة عندما أحلق بقانون املوازنة العامة لسنة 
نصا فرض بموجبه غرامة عىل واقعة استرياد املرشوبات الكحولية من دون أن 
ينص أصال عىل جتريم الواقعة املذكورةH أي إنّ املرشع نص عىل العقوبة وأمهل 
الف قاعدة الرشعية. ونظرا خلطورة املخالفة التي  النص عىل التجريم وهذا ما خيُ
االحتادية  املحكمة  أمام  املوازنة  قانون  عىل  طُعن  فقد  العراقي  املرشع  ارتكبها 
العليا يف إحد الدعاو التي قالت فيها املحكمة:… وجد أن دعو املدعني 
) من قانون املوازنة العامة  انصبت عىل الطعن بعدم دستورية املادة (١٧ / خامساً
٢٠١٨ ونصها (تفرض غرامة عىل املرشوبات الكحولية املستوردة  للسنة املالية 
٢٠٠% (مائتان باملئة) من قيمة البضاعة املستوردة عىل ان تستوىف يف املنفذ  بنسبة 
 ( احلدودي) وقد وصف املدعون أن ذلك النص خمالف ألحكام املادة (١٩ / ثانياً

(١)  جاسم العبودي، التجريم والعقاب في إطار الواقع االجتماعي، دار الحكمة، اربيل، ١٩٩٠، ص٣٣.

(٢)  د. اكرم نشأت إبراهيم، األحكام العامة في قانون العقوبات العراقي، الطبعة الثانية، مطبعة أسعد، 
بغداد، ١٩٦٧، ص٤٠ – ٤١.
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عقوبة  فرض  وان  بنص  إالّ  عقوبة  وال  جريمة  ال  أن  تقيض  التي  الدستور  من 
رم ذلك الفعل وجتد  قابله نص جيُ الغرامة عىل استرياد املرشوبات الكحولية ال يُ
املوازنة  قانون  من   ( خامساً  / ملــادة (١٧  ا قــراءة  من  العليا  االحتادية  املحكمة 
وتستوىف  املستوردة  املرشوبات الكحولية  عىل  غرامة  فرض  قد  نصها  أن  العامة 
الكحولية  املــرشوبــات  عــربه  دخلت  أُ الــذي  احلــدودي  املنفذ  يف  الغرامة  هــذه 
رقم  العقوبات  قانون  من   (٦  / املــادة (٨٥  وصفتها  كام  والغرامة  املستوردة. 
ه  (١١١) لسنة ١٩٦٩ من العقوبات األصلية التي تفرض عىل مرتكب فعل جرمّ
جرمها  التي  األفعال  من  ليست  الكحولية  املرشوبات  استرياد  وعملية  القانون 
الغرامة  فرض  فإن  لذا  العقابية  القوانني  من  غريه  أو  العقوبات  قانون  يف  نص 
) من الدستور. وبناء عليه قرر  الف ألحكام املادة (١٩ / ثانياً عىل هذا الفعل خمُ
) من قانون املوازنة العامة للسنة  احلكم بعدم دستورية نص املادة (١٧ / خامساً

٢٠١٨ والغاؤه…(١). املالية 

الفرع الثالث

ت �لنيل من مصداقية ا�واز8 تسبب اُ$لحقات �8

األرقــام  أن  به  ويقصد  املستحدثة  لية  ملا ا ملبادئ  ا من  الصدقية  مبدأ  يعد 
 Hجيب أن تقرتب من احلقيقة Hالواردة يف املوازنة واملتعلقة بالتكاليف واملوارد
وال يمكنها أن تكون كذلك بدون أن تبنى عىل معطيات حقيقيةH وعىل توقعات 

تراعي الظروف االقتصادية واالجتامعية السائدة يف الدولة(٢).

(١)  قرار رقم (٦٢ / اتحادية / إعالم / ٢٠١٨). منشور على موقع المحكمة االتحادية.

(٢)  د. عبــد النبــي اضريف، صدقية الميزانية على ضــوء القانون التنظيمي للماليــة الجديد، مجلة ←
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إن ملبدأ صدقية املوازنة العامة فائدة عظيمة تبدو من خالل الثقة املرشوعة 
 Hككل للدولة  املايل  لنظام  وا العامة  املوازنة  قانون  يف  املبدأ  هذا  يوفرها  التي 
فاملوازنة الصادقة تولد ثقة األفراد يف القانون املايلH وتُسهم يف شيوع االستقرار 
لقانون  ا نحو  املرشوعة  لثقة  ا أن  إىل  تذهب  احلديثة  واالجتاهات   Hالدولة يف 
والدولة التي تضعه يعد أحد مبادئ الدولة الديمقراطية القانونيةH وقد قيل بأن 
الدولة الديمقراطية القانونية عندما تزود املواطنني باحلقوق أو تنظم مراكزهم 
يستحيل  أو  صادقة  غري  أو  خادعة  قوانني  فتضع  متزح  أن  يمكنها  ال  لقانونية  ا
املوازنة  صدقية  مبدأ  أمهية  ملالية  ا لقوانني  ا من  كثري  أدركــت  وقد   .(١ ) تطبيقها
العامة فنصت عليه رصاحة من ذلك عىل سبيل املثل القانون املايل الفرنيس النافذ 
أما قانون   .(٣) ٢٠١٥ لسنة  النافذ  املغريب  التنظيمي  والقانون   H(٢) ٢٠٠١ لسنة 
اإلدارة املالية العراقي النافذ فقد جاء خلوا من نص يذكر مبدأ الصدقية رصاحة 
بيد أن القانون املذكور أملح إىل املبدأ عندما استلزم أن تقدم املوازنة بطريقة تسهل 

→  دفاتر الحكمة، العدد الثاني، ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٥، ص١.

العقوبات،  قانون  في  الدستورية  الشرعية  الدستوري،  الجنائي  القانون  سرور،  فتحي  أحمد  (١)  د. 
الشرعية الدستورية في قانون اإلجراءات الجناية، الطبعة الثالثة، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٤، 

ص٨٤ – ٨٥.

حسابات  تكون  أن  يجب  بأن: (…   ٢٠٠١ لسنة  الفرنسي  المالي  القانون  من   (٢٧) المادة  (٢)  نصت 
الدولة منتظمة، صادقة، وأن ُتعطي صورة صادقة عن أمالك الدولة، ووضعها المالي). كما نصت 
المادة (٣٢) من القانون ذاته بأن: (تعرض القوانين المالية بصورة صادقة مجموع واردات الدولة 

وأعبائها، يظهر صدقها من خالل المعلومات المتوافرة والتقديرات التي تنجم عنها).
الفرنسية  الوطنية  الجمعية  موقع  على   ٢٠٠١ لسنة  النافذ  الفرنسي  المالي  القانون  نصوص  ُتنظر 

Http: / /www.assemblee–nationale.fr :التالي

(٣)  نصت المادة (العاشرة) من القانون التنظيمي المغربي النافذ بأن: (ُتقدم الدولة قوانين المالية بشكل 
المعطيات  على  بناء  والتكاليف  الموارد  صدقية  تقييم  ويتم  الدولة،  وتكاليف  موارد  مجموع  صادق 

المتوافرة أثناء إعدادها والتوقعات التي ُيمكن أن تنتج عنها).
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اإليــرادات يف املوازنة مع  التحليل وتعزز الثقة هبا(١)H وأن حتدد بدقة مصادر 
نفقات السنة املالية(٢).

زنة  ملوا ا قانون  يؤطر  أن  ينبغي  الصدقية  مبدأ  فإن  تقدم  ما  عىل  تأسيسا 
قوانني  يف  يتحقق  مل  ذلك  أن  بيد   .(٣ مجيعها( نصوصه  عىل  يمن  هيُ وأن   Hالعامة
معطيات  عىل  تبن  مل  أحكاما  املرشع  هبا  قرن  يْثُ  حَ قية  لعرا ا لعامة  ا املوازنات 
حقيقيةH ومل تراع التوقعات والظروف املختلفة التي متر هبا الدولة مما أفقد تلك 
األحكام واملوازنة عموما الكثري من مصداقيتها. ومن األمثلة التي تُذكر يف هذا 
يف  إقليم  يف  املنتظمة  غري  واملحافظات   Hكوردستان إقليم  صة  حُ احتساب  املقام 
أن   H(٤) ٢٠٠٥ سنة  موازنة  نْذُ  مُ العراقي  املرشع  اعتاد  فقد  العامة.  املوازنات 
الفعيل (اجلاري  اإلنفاق  جمموع  من   (%١٧ نسبة ( كوردستان  إلقليم  حيتسب 

واالستثامري) للموازنة العامة بعد استبعاد النفقات السيادية(٥).

(١)  ُينظر القسم (١) من قانون اإلدارة المالية لسنة ٢٠٠٤.

(٢)  ُينظر القسم (١) من قانون اإلدارة المالية لسنة ٢٠٠٤.
(3)  Jules Kaseya, op. cit. p. 7.

ُتحدد  بأن:   ٢٠٠٥ لسنة  للعراق  الفدرالية  الموازنة  قانون  من   (١٢) المادة  من  (أ)  الفقرة  (٤)  نصت 
ُحصة إقليم كردستان العراق من إجمالي النفقات الحاكمة (المشتركة) بـ (١٧٪). وقد تكرر النص 
) من  على النسبة المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (١٣) من قانون موازنة ٢٠٠٦، والفقرة (رابعاً
) من المادة (١٧) من قانون موازنة ٢٠٠٩،  المادة (١٧) من قانون موازنة ٢٠٠٨، والفقرة (سابعاً
من   (١٤) المادة  من   ( (ثانياً والفقرة   ،٢٠١٠ موازنة  قانون  من   (١٦) المادة  من   ( (سابعاً والفقرة 
 ( ٢٠١٢، والفقرة (ثانياً ) من المادة (١٣) من قانون موازنة  ٢٠١١، والفقرة (ثانياً قانون موازنة 
من المادة (٩) من قانون موازنة ٢٠١٣، والفقرة (أوًال) من المادة (٩)، والفقرة (أوًال) من المادة 
(١٠) من قانون موازنة ٢٠١٥، والفقرة (أوًال) من المادة (٩) من قانون موازنة ٢٠١٦، والفقرة 

(أوًال) من المادة (٨) من قانون موازنة ٢٠١٧.

(٥)  النفقات السيادية هي جزء من االعتمادات العامة السنوية، واظب المشرع العراقي على تخصيصها 
لجهات محددة على ســبيل الحصر في قوانين الموازنات العامة، والمتبقي من هذه االعتمادات ←
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كوردستان  إقليم  سكان  نسبة  أساس  عىل  حتديدها  تم  املذكورة  النسبة  إن 
من جمموع سكان مجهورية العراقH وإذا كانت هذه النسبة عىل افرتاض صحتها 
 Hفإهنا مل تعد كذلك يف الوقت احلارض لتغري عدد السكان H٢٠٠٥ مقبولة سنة 
ألن   Wيذكر تغري  عليها  يطرأ  ومل  حاهلا  عىل  املذكورة  لنسبة  ا بقيت  ذلك  ومع 
احلكومة مل تلتزم بإجراء إحصاء وتعداد عام للسكان عىل الرغم من أن املرشع 

العراقي ألزمها مرارا يف قوانني املوازنات بإجراء ذلك اإلحصاء والتعداد(١).
واحلقيقة أن امتناع احلكومة عن القيام بواجبها اإلحصائيH إضافة إىل أنه 
أفقد  فإنه   H(٢)العليا االحتادية  املحكمة  تقول  كام   Hرصحية قانونية  خمالفة  يشكل 

حصص  منه  ُتستخرج  ذلك  بعد  والناتج  كوردستان،  إقليم  حصة  منها  ُتستقطع  عادية  نفقات  →  يعد 
العامة  الموازنة  قانون  من   (٩) المادة  المثل  سبيل  على  تنظر  إقليم.  في  المنتظمة  غير  المحافظات 

للسنة المالية ٢٠٠٩.

(١)  نصت الفقرة (ب) من المادة (١٩) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨ بأن: (تقوم 
الحكومة بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة ال تتجاوز ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨). 
وقد تكرر على هذا االلتزام في الفقرة (ب) من المادة (٢٠) من قانون موازنة سنة ٢٠٠٩، والفقرة 

) من المادة (١٨) من قانون موازنة ٢٠١٠. (ثانياً

(٢)  هذا ما وكدته المحكمة االتحادية العليا في قرارها المرقم (٦٩ / اتحادية / ٢٠٠٩) الذي جاء فيه:… 
َحْيــُث إّن عريضــة الدعــوى تضمن طلــب الحكم بإلغاء القــرار الصادر من مجلــس الوزراء بعدد 
(٣٠٤) المــؤرخ (٣٠ / ٨ / ٢٠٠٩) َحْيــُث نصت الفقرة األولى منه على الموافقة على مقترح غرفة 
عمليات التعداد العام للسكان والمساكن باستمرار إجراءات التأهيل والترقيم والحصر وإعداد األطر 
اإلحصائية وتنفيذ التعداد الســكاني في شــهر كانون الثاني ســنة ٢٠١٠ وذلك لمخالفته للفقرة (ب) 
مــن المــادة (٢٠) من قانون الموازنة العامة رقم (٦) لســنة ٢٠٠٩ والتي نصت بأن تقوم الحكومة 
بإجــراء إحصــاء وتعداد الســكان في جميع أنحاء العــراق في مدة ال تتجــاوز (٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩) 
ولدى التأمل وجد أن تأجيل التعداد العام للسكان جرى بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء برقم 
(٣٠٤ لســنة ٢٠٠٩) بناء على التوصيات المقدمة ِإليه من وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ومن 
الهيأة العليا للتعداد العام للســكان والمســاكن التي تملك الصالحية في تحديــد التوقيتات للتعداد العام 
للســكان اســتنادا ِإلى نــص الفقرة / أوًال / من المادة (٦) من قانون التعداد العام للســكان والمســاكن 
رقم (٤٠) لســنة ٢٠٠٨ والتي نصت بأن تتولى في / أوًال (إقرار الخطة الشــاملة للتعداد العام ←
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قوانني املوازنات صدقيتهاW ألن نسبة (١٧%) مل تعد تبنى عىل أسس حقيقية بل 
جزافيةH وهذا ما أثار حفيظة ثُلة من النواب الذين ساورهم الشك حول صحة 
النسبة املذكورة(١). والغريب أن املرشع العراقي يعرتف بأن نسبة (١٧%) ختلو 

→  للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية 
التوصيات  تلك  إقرار  صالحية  يملك  كان  وإن  الــوزراء  مجلس  وأن  التعداد).  إلنجاح  الالزمة 
جمهورية  دستور  من  المادة (٨٠)  من  الفقرة (أوًال)  ِإلى  استنادا  الدستورية  صالحياته  في  الداخلة 
لعام  العامة  الموازنة  قانون  في  المحددة  بالمدة  مقيدة  الصالحية  تلك  أن  إّال   ٢٠٠٥ لسنة  العراق 
لمجلس  يجوز  وال   (٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩) تتجاوز  ال  مدة  في  التعداد  بإجراء  حددت  والتي   (٢٠٠٩)
تجاوزها  يمكن  ال  القانونية  النصوص  ألن  التعداد،  تأجيل  إجراء  عند  المدة  تلك  تجاوز  الوزراء 
إلجراء  المعينة  المدة  إّن  وَحْيُث  المتبعة  التشريعية  للسياقات  وفقا  تعديلها  أو  إلغائها  طريق  عن  إّال 
تتجاوز  ال  بأن  حددت  قد   (٢٠٠٩) لعام  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  في  للسكان  العام  التعداد 
 (٣٠ / ٨ / ٢٠٠٩) في  والمؤرخ   (٣٠٤) المرقم  بقراره  الوزراء  مجلس  وأن   (٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩)
قد قرر إجراء التعداد في شهر تشرين الثاني من عام (٢٠١٠) ولما تقدم وَحْيُث إّن المدة المحددة 
٢٠٠٩ قد أنتهت دون تنفيذ إجراء  إلجراء التعداد العام للسكان في قانون الموازنة االتحادية لعام 
بالعودة  المستطاع  خارج  أصبح  الدعوى  موضوع  فإن  لذا  المقرر  الموعد  في  للسكان  العام  التعداد 
ِإلى تاريخ مضى فضال عن أن مجلس النواب عند إقراره قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٠ نص 
على إجراء التعداد العام للسكان في موعد ال يتجاوز (٣١ / ١٢ / ٢٠١٠)… مما يكون الحكم على 
المحكمة  وجدت  َحْيُث  الدستوري  الجانب  في  إّال  متعذرا  الدعوى  عريضة  في  الوارد  الطلب  وفق 
االتحادية أن تجاوز الحكومة المدة المحددة في قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٠٩ إلجراء التعداد 
العام ينطوي على مخالفة قانونية ِإذ كان المقتضى التقدم بمشروع قانون لتعديل المدة المنصوص 
من  ورد  ما  على  بناء   ،٢٠٠٩ لسنة  العامة  الموازنة  قانون  من  و(٤٠)   (٢٠) المادتين  في  عليها 
أسباب في القرار الوزاري المطعون بعدم قانونيته والذي ال يصلح من َحْيُث التدرج التشريعي سببا 
على  منشور  القانونية….  المخالفة  هذه  تثبيت  العليا  االتحادية  المحكمة  قررت  لذا  القانون  لتعديل 

.٢٠١٧ /٣ موقع المحكمة االتحادية العليا: www.Iraqja.iq.تاريخ الزيارة ١٦/

مناقشة  عند  النواب  مجلس  قبة  داخل  الطرح  هذا  العبيدي)  جاسم  نصيف  (عالية  النائبة  (١)  أثارت 
تحديد  هنالك  يكن  لم  (لماذا  بقولها:   ٢٠١٧ المالية  للسنة  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  مشروع 
نسبة لسكان األقاليم. لمئة مرة نقول فلنشرع قانون التعداد السكاني العام َحتَّى كل ذو حق يأخذ حقه. 
لماذا نحن نؤجل هذا القانون ونثير نفس الخالف في كل موازنة بأن نضع موازنات اعتبارية (كذا) 
على  منشورة   (٩ / ١١ / ٢٠١٦) األربعاء   (٣١) رقم  جلسة  محضر  حقيقية؟)  موازنات  وليست 

.٢٠١٧ /٣ موقع مجلس النواب العراقي: www.Parliament.iq.تاريخ الزيارة ١٦/
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من املصداقية بدليل أنه يكرر النص سنويا يف قوانني املوازنات بوجوب أن يُعاد 
 Hالنظر يف حصة إقليم كوردستان يف ضوء نتائج اإلحصاء والتعداد عند إجرائه

وعىل أن يتم يف ضوئه حتديد املبلغ احلقيقي حلصة اإلقليم(١).
حياسب  وأن   Hالرقايب دوره  يــامرس  أن  النواب  جملس  عىل  ينبغي  وكــان 
احلكومة بإثارة مسؤوليتها السياسية بسبب تراخيها يف إجراء التعداد واإلحصاء 
بيد أن ذلك مل يتحقق مما ينم عن وجود خلل واضح يف أداء املجلسH ويدل عىل 
أن االستمرار باحتساب نسبة (١٧%) طيلة السنوات املاضية كان نتيجة اتفاقات 

رضائية بني الكتل السياسية داخل جملس النواب(٢).
واألسوأ من كل ذلك أن التقديرات اجلُزافية مل تقف عند احتساب حصة 
ملنتظمة  ا غري  املحافظات  حصص  كذلك  شملت  بل  وحدها  كوردستان  إقليم 
احتساب  عند  املحافظات  سكان  عدد  يُراعى  أن  أوجب  املرشع  ألن   Hإقليم يف 

قانون  من   (١٥) والمادة   ،٢٠١١ لسنة  الموازنة  قانون  من   (١٦) المادة  المثل  سبيل  على  (١)  ُتنظر 
قانون  من  والمادة (١٢)   ،٢٠١٣ لسنة  الموازنة  قانون  من  والمادة (١١)   ،٢٠١٢ لسنة  الموازنة 
قانون  من  والمادة (١٠)   ،٢٠١٦ لسنة  الموازنة  قانون  من  والمادة (١١)   ،٢٠١٥ لسنة  الموازنة 

الموازنة لسنة ٢٠١٧.

(٢)  صرح رئيس مجلس النواب في إحدى مداخالته التي طرحها أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة 
العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ بأن: (هناك عدد من النصوص التي احتواها قانون الموازنة 
قائمة على أساس التفاهمات ضمن إطار مبدأ عام يتفق عليه بين الجميع ليس فيه تجاوز على أحد 
النصوص  بين  من  المشروع)  من  ثامنًا  المادة  من  خامساً  الفقرة  وهذه (يقصد  عام  لمبدأ  تأكيد  انما 

التي حصل التفاهم عليها والقرار للمجلس).
النواب  مجلس  موقع  على  منشورة   (٤ / ١٢ / ٢٠١٦) األحد   ،(٣٥) رقم  جلسة  محضر  ينظر 

العراقي المشار ِإليه سابقا. تاريخ الزيارة ٦ / ٣ / ٢٠١٧.
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نتائج  ضوء  يف  باحلصص  لنظر  ا يُعاد  وأن   Hملــذكــورة ا لنفقات  ا من  حصصها 
اإلحصاء الذي مل ير النور لغاية اآلن(١).

يف  مسلكه  ابتعاد  إىل  فطن  أنه  يبدو  العراقي  املرشع  فإن  أمر  من  يكن  مهام 
الواقع  يُقارب  أن  فأراد   Hوالصدقية املنطقية  عن  كردستان  إقليم  حصة  حتديد 
لإلقليم  ثابتة  نسبة  أو  حصة  حتديد  عن   ٢٠١٩ سنة  موازنة  يف  ختليه  خالل  من 
 H(٢)واللجوء بدل عن ذلك إىل حتديد حصة اإلقليم بحسب نفوس كل حمافظة
دد عىل وجه الدقة كيف  ويف رأينا فإن اإلشكالية ال تزال قائمةH ألن املرشع مل حيُ
عىل  أم  جديد  عام  وتعداد  إحصاء  أساس  عىل  أحتسب  املحافظة  نفوس  حتسب 
أساس املعلومات املتوفرة لد وزارات التخطيط والتجارة املستقاة من البطاقة 
الكتل  واتفاقات  املالية  وزارة  لتقديرات  خيضع  برمته  أن املوضوع  أم  التموينية 

السياسية املهيمنة عىل جملس النواب؟

الفرع الرابع

ينة  ز �تسبب ا�لحقات بفقدان ا_

العامة �واردها ا�الية

الذي  واملثل  العامة.  اخلزينة  عىل  مالية  موارد  ضياع  إِىل  امللحقات  أدت 
للموظفني  الرضيبية  السامحات  مضاعفة  عىل  نص  العراقي  املرشع  أن  هنا  يذكر 
H٢٠٠٨ كام ذكرنا آنفاH وقد انتهى مفعول  يف قانون املوازنة العامة للسنة املالية 
هذا النص بنهاية السنة املالية التي وضعت تلك املوازنة هلاH ومل ينص املرشع عىل 

(١)  ُتنظر على سبيل المثل المادة (١٠) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٧.

(٢)  تنظر الفقرة (أوًال) من المادة (٩) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٩.
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 H٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١ مضاعفة السامحات يف قوانني املوازنات للسنوات 
وهذا ما كان يوجب عىل اإلدارة الرضيبية أن توقف العمل بمضاعفة السامحات 
خالل تلك السنوات لعدم توافر السند القانوين لإلعفاء. بيد أن اإلدارة الرضيبية 
ألن   Hوقانونية مالية  خمالفة  شكل  مما  للموظفني  السامحات  بمضاعفة  استمرت 
بل  إدارية  بقرارات  تتقرر  ال  واالعفاءات   Hشخصية إعفاءات  هي  السامحات 
بقانون حسبام ورد يف دستورنا النافذ(١) وكان يفرتض أن تُستقطع من املكلفني 
خالل  قانوين  وجه  دون  هلم  احتسبت  التي  السامحات  مبالغ  تعادل  مالية  مبالغ 
السنوات الثالث املذكورة. بيد أن املرشع فضل إبراء ذمم هؤالء املكلفني من 

تلك الديون(٢) مما أد إِىل فقدان اخلزينة ملوارد مالية مستحقة هلا.
ومن جانبنا فإننا نر أن النصوص القانونية الواردة يف قوانني املوازنات 
العامة التي تتضمن نزول اخلزينة عن ديون رضيبية مستحقة هلا يف سنوات سابقة 
ال تعد نصوصا موافقة للدستور النافذ بل خمالفة لهH ووجه املخالفة هو رسيان 
 Hأي عىل ديون نشأت واكتملت يف سنوات سابقة Hتلك النصوص عىل املايض
عىل  الرضيبية  النصوص  رسيان  حظر  الذي  العراقي  الدستور  الجييزه  ما  وهذا 

املايض رصاحة(٣).

(١)  ُتنظر على سبيل المثل: المادة (١٠) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٧.

 ٢٠١٣ المالية  للسنة  العراق  لجمهورية  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  من   (٢١) المادة  (٢)  نصت 
الجهات  استمرار  جراء  الضريبة  بدفع  المكلفين  بذمة  للحكومة  المستحقة  الديون  (إطفاء  بأن: 
 ٢٠٠٩  / ١  / ١ من  للمدة   ٢٠٠٨ لسنة  الموازنة  قانون  من   (٢٠) المادة  بتطبيق  الرسمية 
اإلدارة  قانون  من  الرابع  القسم  من   (١١) الفقرة  أحكام  إلى  استنادا   ٣١ / ١٢ / ٢٠١١١ ولغاية 
المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ المعدل). وقد وردت الصيغة نفسها اعاله في المادة (١٩) من قانون 

الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٥.

(٣)  ُتنظر على سبيل المثل: المادة (١٠) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٧.
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امس �الفرع ا_

ساسية 
�
خالفة القواعد ا	 تسبب اُ$لحقات "�

ائب �Eفرض ال �
�

o

بمشيئته  احلاكم  يصدره  ر  بقرا تُفرض  تعد  مل  الرضائب  أن  ملعلوم  ا من 
وحتكم   H تنظمها قواعد  من  للرضائب  ــدَّ  بُ ال  بل   Hملنفلتة ا ءه  ــوا وأه  Hاملطلقة

يَّام وأهنا تسعى للتوفيق بني مصالح أطراف ثالثة: أُسسهالَ سِ
حجم  وهيمه   H عبئها ويتحمل   Hالرضيبة متسه  لــذي  ا ملُكلف  ا األول:  الطرف 

االستقطاع الرضيبي كام هتمه مصارف الرضيبة.
الطرف الثاين: الدولة التي تقوم بجباية الرضيبة وتر فيها إيرادا يكفل هلا تغطية 

اجلانب األكرب من احتياجاهتا املالية.
الطرف الثالث: فهو املجتمع ككل الذي يرغب يف أن تُسهم النظم الرضيبية يف 

حتقيق أهداف املجتمع.
النظم  تُشدد  أن  األشياء  طبيعة  ومن   Hملُعتاد ا من  يصبح  تقدم  ما  عىل  بناء 
ته  ما لتزا ا وتوضيح  حتديد  ناحية  من  ملُكلف  ا ة  عا مرا رضورة  عىل  الرضيبية 
ثل  متُ الرضيبة  نّ  إ يْثُ  حَ  H ئها دا أ عىل  قــادرا  يكون  عندما  وحتصيلها  الرضيبية 
اقتطاعا جلزء من دخول األفراد وثرواهتم من قبل الدولة بناء عىل ما تتوفر عليه 
الفقه  عمد  األفراد  وحقوق  الدولة  سلطة  بني  وللتوفيق   Hوسيادة سلطات  من 
املايل إىل إرساء مبادئ عامة وقواعد أساسية تُقاس عىل أساسها سالمة الرضيبة 
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ومرشوعيتهاH ومن أهم تلك املباد العدالةH واليقنيH واملالءمةH واالقتصاد 
يف نفقات اجلباية(١).

بقوانني  رضيبية  نصوص  إحلــاق  أن  هي  هنا  لذكر  با اجلــديــرة  لنقطة  وا
تسبب  كاف  بشكل  النصوص  تلك  دراسة  يف  الرتوي  وعدم  العامة  املوازنات 
هنا  وونذكر   Hالرضائب فرض  يف  األساسية  للقواعد  العراقي  املرشع  خمالفة  يف 
قاعدة  الفة  خمُ والثانية:   Hالرضيبية العدالة  قاعدة  الفة  خمُ ختص  األوىل:  حالتني: 

املالءمة الرضيبيةH وسوف نقف عىل تينك احلالتني يف البيان التايل:
يبية: �Eالفة اُ$لحقات لقاعدة العدا4! ال � ُQ :

ً
أو	

االزدواج  ة  وطــأ حتت  ملُكلفني  ا من  معينة  فئة  بوقوع  ملُلحقات  ا تسببت 
العدالة  ملبدأ  خمُالفة  هذا  ويف   Hاألخــر الفئات  من  غريهم  دون   (٢ الرضيبي(
توزيعا  الرضيبي  العبء  بتوزيع  اإلخالل  إىل  يؤدي  االزدواج  ألن   Wالرضيبية
يشغلون  من  بني  خمتلفة  رضيبية  معاملة  عىل  وينطوي   H(٣ ملُكلفني( ا بني  عادال 
والقطاع  الدولة  موظفي  دخول  عىل  فُرضت  املثل  سبيل  فعىل   Hمتساوية مراكز 
رقم  الدخل  رضيبة  قانون  بموجب  الدخل  رضيبة  األوىل:  رضيبتان:  لعام  ا

(١)  د. يوسف هزاع مهيوب الوافي، الوافي في المالية العامة والتشريع الضريبي اليمني، كلية الشريعة 
والقانون، جامعة الُحديدة، ٢٠٠٦، ص١٨٠ – ١٨١.

(٢)  ُيعرف االزدواج الضريبي بأنه: فرض الضريبة نفسها أو ضريبة ُمشابهة لها في الطبيعة أكثر من 
مرة على الشخص ذاته وعن المال نفسه في المدة ذاتها.

االزدواج  الليبي  القانون  في  الدخل  لضريبة  السلبية  ــار  اآلث حميد،  عبد  ناصر  علي  ُينظر 
الضريبي – التهرب الضريبي، دراسة ُمقدمة لغرض استكمال ُمتطلبات الحصول على درجة اإلجازة 

العالية (الماجستير) في القانون العام، اكاديمية الدراسات العليا، فرع بنغازي، ٢٠١٢، ص٥٧.

(٣)  د. رانيا محمود عمارة، المالية العامة، اإليرادات العامة، الطبعة األولى، مركز الدراسات العربية 
للنشر والتوزيع، الجيزة، ٢٠١٥، ص١٧٣.
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قانون  بموجب   (%٣ قداره ( مُ استقطاع  لثانية:  وا  H(١ ) ١٩٨٢ لسنة   (١١٣ )
املوازنة  قانون  بموجب  مقداره (٣٫٨%)  واستقطاع   H٢٠١٦ لسنة  املوازنة 
الرضيبة  عليها  فرضت  ملُتقاعدين  ا فئة  بينام   Hسابقا أوضحنا  كام   H٢٠١٧ لسنة 
الثانية فقط (أي االستقطاع الوارد يف قوانني املوازنة)(٢) دون اخلضوع لرضيبة 
يف  لعاملني  ا فئة  ما  أ  .(٣ معلوم( هو  كام  منها  معفيني  ملتقاعدين  ا ألن   Hالدخل
لثانية  ا للرضيبة  ختضع  ومل   H(٤ فقط( الدخل  لرضيبة  فخضعت  اخلاص  القطاع 
املكلفني  بني  الرضيبية  املعاملة  يف  التمييز  هذا  أن  رأينا  ويف   H(٥)االستقطاع أي 
مل يكن مربراH ألن الدخول املفروض عليها العبء الرضيبي متاتية من مصدر 
واحد هو الكسب أو العمل وهذا ما يستدعي من املرشع إعادة النظر بالسياسة 
حتمل  يف  بينهم  املساواة  يضمن  بام  املكلفني  من  الفئات  هذه  مع  املُتبعة  الرضيبية 

العبء الرضيبي(٦).

(١)  نصت الفقرة (الخامسة) من قانون ضريبة الدخل العراقي الُمعدل النافذ رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ 
بأن: (ُتفرض الضريبة على مصادر الدخل اآلتية: الرواتب ورواتب التقاعد واإلجور الُمقررة للعمل 
بُمقدار ُمعين لُمدة محدودة والُمخصصات والتخصيصات بما في ذلك المبالغ النقدية أو الُمقدرة مما 

ُيخصص للمكلف ُمقابل خدماته كالسكن والطعام واإلقامة…).

(٢)  نصت الفقرة (أوًال) من المادة (٣٣) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ بأن: 
(ُتستقطع نسبة (٨٫٣٪) من مجموع الرواتب واُلمخصصات لجميع… الُمتقاعدين…).

(٣)  نصت المادة (السابعة) من قانون ضريبة الدخل النافذ بأن: (ُتعفى من الضريبة المدخوالت اآلتية: 
التقاعدية.  الرواتب  أ.  اآلتية:  المصادر  من  الناجمة  (الخلف)  عيالهم  أو  المتقاعدين  مدخوالت 

ب. الُمكافأة التقاعدية. ج. ُمكافأة نهاية الخدمة. د. رواتب اإلجازات االعتيادية).

(٤)  ُتنظر الفقرة (الخامسة) من المادة (الثانية) من قانون ضريبة الدخل النافذ الُمشار إليها في أعاله.

(٥)  ُتنظر الفقرة (أوًال) من المادة (٣٣) من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٧ المذكورة آنفا.

(٦)  د. حيدر وهاب عبود، الحدود الدستورية للسلطة التشريعية في إقرار الموازنة العامة للدولة، مجلة 
الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، العددان ٣٣ – ٣٤، السنة السابعة، الُمجلد الخامس، 

نيسان ٢٠١٨، ص١١٣.
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نيا 98

 Hالرضائب فرض  يف  األساسية  القواعد  من  الرضيبية  املالءمة  قاعدة  تعد 
وتوجب القاعدة املذكورة عىل املرشع أن يفرض الرضيبة بام يتالءم مع ظروف 
املكلف دون حيف أو جورH فعىل املرشع أن خيتار من األوقات أنسبهاH ومن 
الطرائق واألساليب أفضلها لتكليف األشخاص بدفع الرضائب بدون إرهاق 

أو عرس أو مشقة.
يبدو من املفهوم املتقدم إن قاعدة املالءمة الرضيبية قاعدة مقررة ملصلحة 
اخلزينة العامة ومصلحة املكلفH ويؤخذ املكلف هنا باملفهوم الواسع فال يقترص 
عىل املكلف الذي تتحقق يف حالته الواقعة املنشئة للرضيبة فقط بل تشمل كذلك 
اخلزينة  إىل  وتوريدها  الرضيبة  باستقطاع  االلتزام  عليهم  يقع  الذين  املكلفني 
العامة مثل التزام النائب باستقطاع الرضيبة املفروضة عىل من يمثلهمH والتزام 
رب العمل باستقطاع الرضيبة املفروضة عىل العاملH والتزام البائع باستقطاع 
الرضيبة املفروضة عىل املستهلك. وعىل الرغم من أمهية قاعدة املالءمة الرضيبية 
إالّ أن املرشع قد يتغاىض عنها وهيملها عندما يلحق بقوانني املوازنات نصوصا 
مَّ يُكتشف الحقا أن تلك  تفرض أعباء رضيبية جيري متريرها برسعة وعجالةH ثُ
النصوص مل تراع املبدأ املذكورH ولعل خري مثل يُذكر هنا رضيبة املبيعات التي 
فرضها قانون املوازنة املالية لسنة ٢٠١٨ بنسبة (٥%) عىل السلع املباعة كافة عدا 
مفردات البطاقة التموينية يف (املوالت ومراكز التسوق)H واخلدمات املقدمة يف 
صالونات احلالقة الرجالية والنسائية. وقد ألزم املرشع اجلهات املذكورة باقتناء 
جهاز الكاشري اإللكرتوين مع فرض فائدة مرصفية عن رضيبة املبيعات املجباة 
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وغري املحولة ومبالغ املبيعات غري املجباةH وتتحمل تلك اجلهات مسؤولية حتمل 
الفائدة ودفعهاH وتوريدها إىل اهليئة العامة للرضائب(١).

نواح  من  الرضيبية  املالءمة  قاعدة  خالف  العراقي  املرشع  أن  هنا   ونر
متعددة منها: أن إلزام اجلهات املذكورة يف أعاله برشاء جهاز الكاشري اإللكرتوين 
تضمن عنرص املفاجأة واملباغتةH ألن املرشع مل يمهل تلك اجلهات أو يرضب هلا 
تَّى ترتب أوضاعهاH وتقتني اجلهاز املذكور يف املوعد املرضوب  موعدا حمددا حَ
وليتسنى هلا بعد ذلك استقطاع الرضيبةH وتوريدها إىل اخلزينة العامة مطلع السنة 
املاليةH وبذلك خرج هذا االلتزام عن احلدود املنطقية لتوقعات املكلفني بجباية 
مَّ إنّ املنطق يقودنا إىل القول إن من احليف إلزام تلك اجلهات برشاء  الرضيبةH ثُ
دام  وما  الدولة  خزينة  هو  هنا  املنتفع  ألن   Hاخلاصة نفقتها  عىل  الكاشري  جهاز 
األمر كذلكH وهو كذلك بالفعلH فكان ينبغي عىل الدولة أن تتحمل هي كلفة 
رشاء تلك األجهزة وتوزعها عىل املراكز التجاريةH ألن الغرم بالغنم فمن انتفع 
بواجب  خيل  من  عىل  املفروضة  املرصفية  الفائدة  عن  أما  غرمه.  عليه  وقع  بشئ 
إجحاف  عىل  وتنطوي  العدالة  عنرص  من  ختلو  فائدة  فهي  والتوريد  االستقطاع 
واضح وجيلH ألن املرشع مل يأخذ بنظر االعتبار التأخر احلاصل يف إقرار قانون 
لكن   H٢٠١٨  /  ٤  /  ٢ يف  نرش  املذكور  فالقانون   H٢٠١٨ لسنة  العامة  املوازنة 
املرشع مل ينص عىل تنفيذه من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية بل نص عىل تنفيذه 
١ مراعاة ملبدأ سنوية   / ١ بأثر رجعيH أي من بداية السنة املاليةH وحتديدا من 
املوازنة العامةH واحلقيقة هي أن اجلهات التجارية اعاله يتعذر عليها استقطاع 
H٤ لعدم   / ٢ ١ لغاية   / ١ الرضيبةH وتوريدها إىل اخلزينة العامة خالل املدة من 

(١)  تنظر الفقرة (ثالثًا) من المادة (١٧) من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٨.

المبحث الثالث | ظاهرة الُملحقات في الموازنات العامة العراقية
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نرش القانون والعلم به خالل تلك املدةH وكان ينبغي عىل املرشع أن يفطن إىل 
اجلهات  بموجبه  يعفي  املوازنة  قانون  تضاعيف  يف  نصا  يضع  وأن   Hاحلالة تلك 
التجارية من استقطاع الرضيبة وجبايتها خالل املدة التي تسبق نرش القانون يف 
اجلريدة الرسمية وهذا ما تتطلبه العدالة الرضيبيةH ومقتضيات األمن القانوين 
بيد أن املرشع أغفل ذلك مما يعد بحق تعسفا وافتئاتا عىل حقوق املكلفني ما دام 
أن التأخر يف االستقطاع واجلباية يعود لسبب خارج عن إرادهتم وال يد هلم فيه.
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ختفى  ال  حقيقة  عن  للثام  ا وأماطت   Hالنقاب السابقة  الصحائف  كشفت 
عىل كل ذي لُب وبصرية قوامها أنه ال يمكن أن تكون هناك مالية عامة خصيبة 
ومزدهرة وناجعة يف دولة ما دون أن تكون هلا موازنة صحيحةH وصحة املوازنة 
ترشيعية  أحكاما  هبا  املرشع  يُلحق  أالّ  بينها  من  عدة  مقومات  عىل  تبنى  العامة 
من  سحيق  وادي  يف  باملوازنة  هتوي  فاملُلحقات  هلا.  ومغايرة  عنها  غريبة  دائمة 
العيوب واملشاكلH وهذا ما عانت منه بالضبط املالية العامة العراقية فقد تسببت 
امللحقات بآثار وخيمة عىل املوازنة العامة مثل التأخر يف إصدارهاH والنيل من 
املخالفات  ك  رشَ يف  قانوهنا  وقوع  إىل  باإلضافة   Hمواردها وهدر   Hمصداقيتها
الدستورية. وقد أسهمت عوامل عدة يف مغاالة املرشع العراقي باالعتامد عىل 
نص  من   ٢٠٠٥ لسنة  لعراق  ا مجهورية  دستور  خلو  بينها  من  كان  ملُلحقات  ا
بتقدير  ملتصلة  ا األحكام  عىل  لسنوي  ا زنة  ملوا ا قانون  قتصار  ا يوجب  رصيح 
 ٢٠٠٤ لسنة  النافذ  املالية  اإلدارة  قانون  وسكوت   Hونفقاهتا الدولة  إيــرادات 
وعدم اختاذه موقفا رصحيا إزاء تلك الظاهرةH وهذا ما أد إىل إفراط املرشع 
مما  وجوهرها  روحها  عن  وبعيدة   Hاملوازنة عن  غريبة  أحكام  بإقحام  العراقي 
تسبب يف تشوه معامل املوازنةH وفقداهنا لتامسكها وانسجامهاH وتصدع بنياهنا. 
وعىل الرغم من إصدار املحكمة االحتادية العليا حكام وترا مل يشفع بعد تطرقت 

٩١
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H٢٠١٢ واعرتفت أن املرشع  فيه رصاحة إىل ظاهرة ملحقات املوازنة العامة عام 
يورد يف قانون املوازنة نصوصا ال متت هلا بصلةH إالّ أن هذا احلكم ال يعد كافيا 
كون   Hاملُلحقات ظاهرة  إزاء  املحكمة  توجهات  عن  واضحة  بصورة  للكشف 
اعتداء  تضمنها  النصوص  تلك  دستورية  بعدم  احلكم  يف  استندت  املحكمة  أن 
أن  دعانا  ما  وهذا   Hالوزراء جملس  اختصاصات  عىل  النواب  جملس  جانب  من 
نتساءل هل أن املحكمة ستصدر احلكم ذاتهH وتقيض بعدم دستورية النصوص 
التي ال عالقة هلا باملوازنة لو مل جتد فيها اعتداء عىل اختصاصات جملس الوزراء؟ 
بمعنى آخر هل ستتخذ املحكمة من انتفاء الصلة بني قانون املوازنة واملُلحقات 

سببا كافيا للحكم بعدم دستوريتها؟
واإلداريةH والتجارية غري   Hالذي نراه أن املُلحقات بأنواعها كافة املالية
 Hألن قانون املوازنة حسب الفهم املتعارف عليه يف الدستور العراقي Hدستورية
 Hونطاق متعارف عليه Hهو قانون له موضوع حمدد Hوغريه من الدساتري األخر
فكل   Hمستقبلة مدة  عن  ونفقاهتا  الدولة  إيرادات  تقدير  قوامها  خمصصة  وغاية 
نص ال ينسجم مع هذه الفكرةH وروحها يعد نصا غري دستوريH ويتعارض مع 

األسباب املوجبة لقانون املوازنة.
ومع كل ما تقدم فإن إيراد نص رصيح يف دستور مجهورية العراق النافذ 
املوازنات  قوانني  يف  منها  الرضيبية  يَّام  سِ الَ  املُلحقات  إقحام  يمنع   ٢٠٠٥ لسنة 
١٩٦٢ والدستور  عىل غرار ما منصوص عليه يف الدستور الكويتي النافذ لسنة 
٢٠١٢ يبقى مقرتحا هاما لقطع دابر كل خالف حول عدم  البحريني النافذ لسنة 
دستورية املُلحقاتH ولوضع هناية للفوىض الترشيعية التي سببتها املُلحقات يف 

املوازنات العامة العراقية.
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د. أمحد فتحي رسورH القانون اجلنائي الدستوريH الرشعية الدستورية يف –  ١
قانون العقوباتH الرشعية الدستورية يف قانون اإلجراءات اجلنايةH الطبعة 

.٢٠٠٤  Hالقاهرة Hدار الرشوق Hالثالثة
د. أمحد خمتار عمرH معجم اللغة العربية املعارصةH املجلد األولH الطبعة –  ٢

.٢٠٠٨ Hالقاهرة Hعامل الكتب Hاألوىل
٣  – Hالكتاب األول Hموجز يف املالية العامة والترشيع املايل Hد. اعاد عيل محود

.١٩٨٩  Hبغداد Hبيت احلكمة Hالنفقات Hاإليرادات Hاملوازنة
٤  – Hالعراقي العقوبات  قانون  يف  العامة  األحكام   Hإبراهيم نشأت  اكرم  د. 

.١٩٦٧  Hبغداد Hمطبعة أسعد Hالطبعة الثانية
١٩٦٠.–  ٥ Hالقاهرة Hمكتبة النهضة املرصية Hالنظم السياسية Hد. ثروت بدوي
٦  – H لعليا ا لدستورية  ا للمحكمة  ئية  لقضا ا لسياسة  ا  Hحجي حممد  بر  جا د. 

.٢٠١٢  Hالقاهرة Hدار النهضة العربية Hالطبعة األوىل Hدراسة مقارنة
دار –  ٧  Hاالجتامعي لواقع  ا إطــار  يف  لعقاب  وا لتجريم  ا  Hلعبودي ا جاسم 

.١٩٩٠  Hاربيل Hاحلكمة
جعفر نارص حسني وفتحي اجلواريH أحكام وقرارات املحكمة االحتادية –  ٨

.٢٠١٣ H٢٠١٢ جملة الترشيع والقضاءH املجلد اخلامسH آذار  العليا لعام 
لنفقات –  ٩ ا  Hملــوازنــة ا  Hمقارنة دراســة   Hالعامة ملالية  ا  Hعواضة حسن  د. 

 Hلطليعة ا دار  منشورات   Hواخلزينة القروض   Hالعمومية ـــواردات  ل وا
.١٩٦٧ Hبريوت
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١٠ – Hاملوازنة  Hلعامة ا لية  ملا ا  Hقطيش ــرؤوف  ل ا عبد  ود.  عواضة  حسن  د. 
 Hاخللود دار   Hاألوىل الطبعة   Hمقارنة دراســـة   Hــرســوم ل وا الــرضائــب 

.١٩٩٥ Hبريوت
وسلطة – ١١ الفرد  حرية  بني  الرصاع   Hسلطان راغب  مخيس  جربيل  راغب  د. 

.٢٠١١  Hاإلسكندرية Hاملكتب اجلامعي احلديث Hالطبعة الثانية Hالدولة
١٢ – Hالطبعة األوىل Hاإليــرادات العامة Hاملالية العامة Hد. رانيا حممود عامرة

.٢٠١٥  Hاجليزة Hمركز الدراسات العربية للنرش والتوزيع
د. سعيد عبد الكريم مباركH أصول القانونH مديرية دار الكتب للطباعة – ١٣

.١٩٨٢  Hجامعة املوصل Hوالنرش
د. سليامن حممد الطامويH السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعارصة – ١٤

ويف الفكر السيايس اإلسالميH تكوينهاH واختصاصاهتاH معهد الدراسات 
العربية العاليةH جامعة الدول العربيةH دار احلاممي للطباعةH بدون ذكر 

.١٩٦٧  Hمكان النرش
د. سوزي عديل ناشدH أساسيات املالية العامةH النفقات العامةH اإليرادات – ١٥

.٢٠٠٩  Hبريوت Hمنشورات احللبي احلقوقية Hامليزانية العامة Hالعامة
الكتب – ١٦ دار   Hبغداد  Hاملايل والترشيع  العامة  املالية  علم   Hاجلنايب طاهر  د. 

للطباعة والنرشH املوصلH بدون ذكر السنة.
د. عبد العال الصكبانH امليزانية والرضائب املبارشة يف العراقH دراسة يف – ١٧

الترشيع املايل العراقيH الطبعة األوىلH بغدادH مطبعة العاين.
لطبعة – ١٨ ا  Hمقارنة دراســة   Hللدولة لعامة  ا زنة  ملوا ا  Hقطيش للطيف  ا عبد 

.٢٠٠٥  Hبريوت Hمنشورات احللبي احلقوقية Hاألوىل
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١٩ – Hمة لعا ا لدستورية  ا ملــبــادئ  ا  Hلدستوري ا نون  لقا ا  Hفكري فتحي  د. 
األولH املبادئ الدستورية العامة وتطبيقاهتا يف  H١٩٧١ الكتاب  دستور 

مرصH رشكة وناس للطباعةH بدون ذكر مكان النرش وسنة الطبع.
٢٠ – Hبريوت Hالنظم الرضيبية وموازنة الدولة Hاملالية العامة Hد. فوزي عطوي

.٢٠٠٣  Hمنشورات احللبي احلقوقية
املايل – ٢١ الترشيع  دراسة   Hاملايل االقتصاد   Hالعامة املالية   Hفرحات فوزي  د. 

مكان  ذكر  بدون   Hوالعاملية العربية  الترشيعات  بعض  مع  مقارنة  اللبناين 
.٢٠١٠ Hودار النرش

يف – ٢٢ وتطبيقاهتا  مة  لعا ا لنظريات  ا  Hلدولة ا نية  ميزا  Hلسعيدي ا كاظم  د. 
.١٩٦٩  Hمطبعة الزهراء Hبغداد Hالعراق

٢٣ – Hاجلامعية املطبوعات  دار   Hالدستوري القانون   Hاحللو راغب  ماجد  د. 
.٢٠٠٨  Hاإلسكندرية

٢٤ – Hالرسالة دار   Hالصحاح خمتار   Hــرازي ل ا لقادر  ا عبد  بكر  أيب  بن  حممد 
.١٩٨٣ Hكويت

٢٥ – Hلرغائب ا مطبعة   Hملــرصيــة ا نية  مليزا ا حتضري   Hيونس توفيق  حممد  د. 
.١٩٣٤  Hالقاهرة

املسرية – ٢٦ دار   Hالثانية الطبعة   Hالعامة املوازنة  أصول   Hعصفور شاكر  حممد 
.٢٠٠٩  Hعامن Hللنرش والتوزيع والطباعة

٢٧ – Hالطبعة األوىل Hالنظريات العامة Hميزانية الدولة Hد. حممد عبد اهللا العريب
.١٩٥٤  Hمطبعة دار املعرفة Hبغداد
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العامة – ٢٨ املوازنة  تطوير  يف  احلديثة  االجتاهات   Hرضــوان عوض  حممد  د. 
للدولة ودورها يف إدارة الربامج واألنشطة واملرشوعات احلكوميةH دراسة 

.٢٠٠٩  Hالقاهرة Hدار النهضة العربية Hمقارنة
٢٩ – Hالذاكرة للنرش والتوزيع Hالطبعة األوىل Hفلسفة الدولة Hد. منذر الشاوي

.٢٠١٢ Hبغداد
٣٠ – Hالعراقي العلمي  املجمع  مطبوعات   Hالقانون فلسفة   Hالشاوي منذر  د. 

.١٩٩٤ Hبغداد
يان ال ينرتH دور املرشع يف مراحل املوازنةH ترمجة ومراجعة قانونية فراس – ٣١

.٢٠١٨ Hبغداد Hدار زاكي للطباعة Hأمحد احلمداين ود. حيدر وهاب عبود
٣٢ – Hالعامة الدولة  موازنة   Hالثاين الكتاب   Hالعامة املالية   Hشباط يوسف  د. 

.١٩٩٧  Hمنشورات جامعة دمشق Hدمشق Hالطبعة الثانية
: البحوث:

ً
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١  – Hفلسفة املبدأ الدستوري لسنوية امليزانية العامة Hد. إبراهيم حممد احلمود
.٢٠٠٨ H٣٢ يونيو  H٢ السنة  جملة احلقوقH جامعة الكويتH العدد 

إقرار –  ٢ يف  الترشيعية  للسلطة  الدستورية  احلــدود   Hعبود وهاب  حيدر  د. 
 Hاجلامعة املستنرصية Hكلية القانون Hجملة احلقوق Hاملوازنة العامة للدولة

.٢٠١٨ ٣٣ – H٣٤ السنة السابعةH املُجلد اخلامسH نيسان  العددان 
د. حيدر وهاب عبودH دراسة يف مشكلة تأخر إقرار املوازنة العامةH جملة –  ٣

.٢٠١٣ ٣٥ لسنة  دراسات قانونيةH بيت احلكمةH عدد 
د. حيدر وهاب عبودH صياغة املوازنة العامةH بحث القي يف املؤمتر العلمي –  ٤

جملة  يف  ومنشور   H٢٠١٢ يف  املنعقد  املستنرصية  اجلامعة  يف  القانون  لكلية 
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H١٨ املجلد  احلقوق الصادرة من الكلية املذكورةH السنة السادسةH العدد 
.٢٠١٢ Hالرابع

د. عبد النبي ارضيفH صدقية امليزانية عىل ضوء القانون التنظيمي للاملية –  ٥
.٢٠١٥  H٢٤ نوفمرب  Hالعدد الثاين Hجملة دفاتر احلكمة Hاجلديد

امعية: : الرسائل ا_�
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تنفيذ –  ١ مرشوعية  عىل  املحاسبات  ــوان  دي بة  رقا  Hالساطي محــدي  طــارق 
النفقات العامةH رسالة مقدمة إِىل كلية احلقوقH جامعة القاهرة لنيل درجة 

.١٩٦٨  Hالدكتوراه يف العلوم اإلدارية واملالية
عقون عبد العايلH مبدأ حرية التجارة والصناعة يف اجلزائرH مرشوع مذكرة –  ٢

أعامل  قانون  ختصص   Hاحلقوق يف  ماسرت  شهادة  نيل  متطلبات  من  مكملة 
 Hكلية احلقوق والعلوم السياسية Hمقدمة إىل جامعة حممد خيرض – بسكرة

.٢٠١٧  / ٢٠١٦ قسم احلقوقH املوسم اجلامعي 
لليبي –  ٣ ا لقانون  ا يف  الدخل  لرضيبة  لسلبية  ا اآلثــار   Hمحيد عبد  نارص  عيل 

قدمة لغرض استكامل  االزدواج الرضيبي – التهرب الرضيبيH دراسة مُ
لقانون  ا يف  لعالية (املاجستري)  ا اإلجــازة  درجــة  عىل  احلصول  تطلبات  مُ

.٢٠١٢  Hفرع بنغازي Hاكاديمية الدراسات العليا Hالعام
: ��: الدسات

ً
رابعا

١٩٥٢.–  ١ دستور اململكة األردنية اهلاشمية لسنة 
١٩٥٨.–  ٢ دستور فرنسا لسنة 
١٩٦٢.–  ٣ دستور دولة الكويت لسنة 
٢٠٠٤.–  ٤ دستور دولة قطر لسنة 
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٢٠٠٥.–  ٥ دستور مجهورية العراق لسنة 
٢٠١١.–  ٦ دستور اململكة املغربية لسنة 
٢٠١٢.–  ٧ دستور مملكة البحرين لسنة 
٢٠١٤.–  ٨ دستور مجهورية مرص العربية لسنة 

نظمة:
�
� وا	 �Iالقوان :

ً
خامسا

١٩٨٩.–  ١ قانون املوازنة العامة القطري رقم (٥) لسنة 
٦٩٢ –  ٢  –  ٢٠٠١ رقم  الفرنيس  املالية  بالقوانني  املتعلق  التنظيمي  القانون 

بتاريخ ١ آب ٢٠٠١.
٢٠٠٤.–  ٣ قانون اإلدارة املالية والدين العام العراقي رقم (٩٥) لسنة 
٢٠٠٥.–  ٤ قانون املوازنة الفدرالية للعراق لسنة 
٢٠٠٦.–  ٥ قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
٢٠٠٨.–  ٦ قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
٢٠٠٩.–  ٧ قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
٢٠١٠.–  ٨ قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
٢٠١١.– ٩ قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
٢٠١٢.– ١٠ قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
٢٠١٣.– ١١ قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
٢٠١٥.– ١٢ قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
١٤ – ١٣ القانون التنظيمي املغريب رقم (١٣٠٫١٣) لقانون املالية الصادر يف 

.(٢٠١٥ شعبان (٢ يونيو 
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٢٠١٦.– ١٤ قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية 
٢٠١٧.– ١٥ قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية 
٢٠١٨.– ١٦ قانون املوازنة العامة الحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية 
٢٠١٩.– ١٧ قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية 
٣٨) – ١٨ رقــم ( امللكي  باملرسوم  لــصــادر  ا السعودي  لـــوزراء  ا جملس  نظام 

١٣٧٧هـ. لعام 
حJم القضائية:

�
: ا	

ً
سادسا

ق –  ١  ٤٣ لسنة  رقم (٥٢٠٣)  الطعن  املرصية  العليا  االدارية  املحكمة  حكم 
جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٥.

٢٠٠٩).–  ٢ حكم املحكمة االحتادية العليا العراقية املرقم (٦٩ / احتادية / 
ـــم –  ٣ ـــرق ـــة امل ـــي ـــراق ـــع حـــكـــم املـــحـــكـــمـــة االحتـــــاديـــــة الـــعـــلـــيـــا ال

(٨٨ / احتادية / إعالم / ٢٠١٦).
ـــم –  ٤ ـــرق ـــة امل ـــي ـــراق ـــع حـــكـــم املـــحـــكـــمـــة االحتـــــاديـــــة الـــعـــلـــيـــا ال

(٦٢ / احتادية / إعالم / ٢٠١٨).
جنبية:

�
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ً
سادسا
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