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وع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية  حيدر وهاب عبود ن الدستورية والقانونية 2021مشر  8من  1 صفحة من الوجهتي 

 

وع قانون الموازنة العامة  أ.د. حيدر وهاب عبود*: مشر
من الوجهتي   الدستورية  2021العراقية للسنة المالية 

 والقانونية
 

 مقّدمة
 

 وازطلنبددد  بددد ازنو  والناددد  زنوفددد  اغددد   حاناددد  شدددنا    زعلدددن   هدددن كزددد  تعدددل وازنو، ددد  
 نضددد  نقدددل والجتز عاددد   واشدددنو   اك فددد  خدددلز ته  نتقدددلا  واطباعاددد  ب اصدددنن  عزلهددد  اضدددز  
 ب  خفدددد   تزثلدددد  عصدددداب  ظددددنن  ظدددد  فدددد  واعنوقادددد  2021 زنو، دددد  قدددد  ن  زشددددنن 
 فدد  علادد  زتفدد  هددن كزدد  واتصددلان تخفددا  بتبعدد   واعددنو  واتدد،و  بسددب  واع زدد  والاددنولو 
 واظددنن  فدد   اهدد و كننن دد    ج  حدد  بسددب  وادد فط علدد  واطلدد  تقلادد  نأاضدد  أنبدد  ز ظزدد 
  ادد  زدد  ن  طباعادد   غاددن ظننفدد  تعددل 2021 زنو، دد  قدد  ن  زشددنن  وعددلول صدد حب  واتدد 
 وا دددنو  زجلددد  زددد  نب اتعددد ن  وادددن،نو  نزجلددد  واز ااددد  بدددن،ون  وازتزثلددد  وإللون  أ   جدددل
 ظددد  فددد  نزطدددنلو ز تظزددد  سدددانو واع زددد  واللون  سدددان تضدددز  زنو، ددد  إاددد  وانصدددن  وبتغدددنو
 أتبعددد  و هددد  وازنو، ددد  هددد   بهددد  تحلددد  واتددد  واز،واددد  زددد  أ  ننجدددل   واعصدددا   واظدددن  هددد و
 والتح لاددد  واز ااددد  واللون  قددد  ن  فددد  وادددنونل  والحكددد  ( كلاددد  نادددا  ج، اددد  وتب عددد  كددد   نإ )

 واُزشدد ن زنفق تدد  زدد  وازشددنن  واز اادد  ن،اددن زعدد ا  قددل  ع ددلز  2019 اسدد  ( 6)نقدد   وا  فدد 
 واتجددد ن  خطددد  نتقنادددن واز ااددد  واخطددد  تقنادددن زثددد  والتح لاددد  واز ااددد  واللون  قددد  ن  فددد  إااهددد 
 نهددد و والحصددد  ا  نواجدددلون  والقتصددد ل  نواتقنادددن واخ صددد  واجدددلون  نباددد   وازنو، ددد  نباددد  
وازشددددنن    اكدددد   نزصددددلوقاته   ننضددددنحه  واع زدددد  وازنو، دددد  شددددف فا  زصددددلح  فدددد  اصدددد 
  جددل اعل دد  وآل  وازقددل  زدد  واحكنزدد  تددنل علادد  زةخدد  لسددتننا  نق  ن ادد  سدد طنحه  وجزدد ال 
نتددددنل   قشدددداب  بحلدددد  وازنو، دددد  تظهددددن كدددد  وازختصددددا  وازسددددنناا  زدددد  إااهدددد  التفدددد  زدددد 

 وافددددنعا  فدددد  وازةخدددد  تلكدددد  علدددد  نسدددد ق   قاصدددد   كدددد  عدددد  نظافتهدددد  واز شددددنل  نتبتعددددل
 وات ااا :

 
   ف    لستننا  أحك   ز  وازنو،   ق  ن  زشنن  تع ن  وان : وافن 
 ع زددد  نزبددد ل    فددد   ق  ن اددد  أحكددد   زددد  وازنو، ددد  قددد  ن  زشدددنن  تعددد ن  واثددد   : وافدددن 
  علاه  زتع ن 

 
 األول الفرع

 نافذة دستورية أحكام مع الموازنة قانون مشروع تعارض
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وع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية  حيدر وهاب عبود ن الدستورية والقانونية 2021مشر  8من  2 صفحة من الوجهتي 

 

 
 وات ا : وابا   ف  واتع ن  زنوط  نتظهن

 
 النواب مجلس إلى الموازنة مشروع تقديم في التأخر -1
 

 وا ددنو   زجلدد  إادد  وازنو، دد  زشددنن  تقددلا  فدد  واددن،نو  بزجلدد  ززثلدد  واحكنزدد  تددرخن 
 تعدددن  ب ازنو، ددد  اهددد  صدددل  ال غنابددد   صدددن  حشدددن إاددد  اعدددنل واتدددرخان سدددب  و  نوعتقدددل

 با زددد  زددد ل  58 إاددد  وازنو، ددد  زدددنول تصددد  أ  إاددد  أل  كثادددن   صدددن  نهددد  ب ازلحقددد   
 فقط  ز ل  18 زنوله  علل بلغ وازث  سبا  عل  2005 زنو،  

 
 وانقزا : واجلون  ز  فقط ز لتا  ز  تتكن  نجنهنه  نحقاقته  أصله  ف  وازنو،   إ 

 
 وإلانولو  وانا : واز ل 
 وا فق   واث  ا : واز ل 
 

 فكر  ددد  نواخزسدددا  واث ز ددد  وازددد ل  إاددد  واث اثددد  وازددد ل  زددد  وزتدددل  فقدددل واخت زاددد  واحكددد   أزددد 
 وادددلن  زددد  كثادددن ت بهددد  اقدددل  وازنو، ددد   بقددد  ن  واصدددل  ز بددد  آخدددن قددد  ن  أزددد   أصدددبح  
 وازشدددن  زاددد  نإاددد  بصدددل   اهددد  تزددد  ال ب صدددن  وازنو، ددد  حشدددن خطدددنن  إاددد  نفط ددد 
 اسدددد   واكددددنات  والسددددتنن  ز دددد  اهدددد و ط قتهدددد  فددددن  زددددنولو وازنو، دددد  تحزادددد  فدددد  ننغبتدددد 
 وازثدددد  سددددبا  علدددد  (112 )وازدددد ل  2002 اسدددد   وابحنا دددد  نوالسددددتنن (134 )وازدددد ل  1962
 أن ق  زددد  ضدددناب  تعدددل  أن جلادددل  ضدددناب  تفدددن  وازنو، ددد  قددد  ن  فددد   صدددن  نضددد 
 واناددد  وازددد لتا  أ   جدددل وازنو، ددد  قددد  ن  زشدددنن  إاددد  نبددد اعنل   أخدددن   قدددنو ا  تعدددل 
 نوسددتثز نا  نتج نادد  إلونادد  أزددننو فتدد ظ  وازددنول بقادد  أزدد  وازنو، دد  جددنهن تزددث   نواث  ادد 
 هدددد   وا ددددنو  واسددد ل  بعدددد  شدددخ  نقددددل  واع زدددد   الزنو، ددد  واحقاقدددد  وازفهدددن  عدددد  بعادددل 

 هددد   بدددر  ن كدددننو وا،نوعاددد  وانوضددد  تصددد ا  إعددد ل  زثددد  سددد بق  زنو، ددد   فددد  وازشدددكل 
 أن ز فعتهدددد  ت ظدددا  اُعدددد ل أ  اجدددن، فدددد  وابددد  إاددد  وا  إادددد  واجدددل زدددد  زننثددد  وانوضددد 
 إاددد  نادددنل  بعج اددد  علاددد  اُصدددن  وازنو، ددد  قددد  ن  فددد  ادددنل بددد   وسدددتز كه  أن حا ،تهددد 
 ه دددد   واعزددددن  نعلدددد   والنادددد   نبددددا  وازدددد،ونعا  نبددددا  وازسددددتزلكا  بددددا  أ،زدددد   خلدددد 

 إقدددنون فددد  تدددرخنو نتسدددب  نتصدددنا  ز  قشددد  تتطلددد  واتددد  وا صدددن  هددد   زددد  واعشدددنو 
 ف علاته   نقل  لننه  ضع  وازنو،   إقنون ترخن كلز  أ   نوازعلن  وازنو،  

 
 مدددن عليهدددا مصددداد  ختاميدددة حسدددا ا  علدددى الموازندددة قدددانون مشدددروع اسدددتناد عددددم –2
  النواب: مجلس ق ل
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وع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية  حيدر وهاب عبود ن الدستورية والقانونية 2021مشر  8من  3 صفحة من الوجهتي 

 

 
 فعدد  وازحصددل  واع زدد  والاددنولو  عدد  اكشدد  أ دد  فدد  واعدد   واختدد ز  واحسدد   أهزادد  تتضدد 

 واعنوقددد  والسدددتنن قدددن  ناهددد و واز ااددد    واسددد    ه اددد  فددد  فعددد  وازصدددننف  واع زددد  نوا فقددد  
 زددد  وعتز لهزددد  نجدددن  علددد  صدددنوح  ن ددد  واخت زاددد  ب احسددد ب   واع زددد  وازنو، ددد   وا  فددد 
 قدددد  ن  زشددددنن  واددددن،نو  زجلدددد  )اُقددددل  بددددر  صددددناح  وادددد   فجدددد   وا ددددنو  زجلدددد  قبدددد 

  أنال(/  62 )واز ل  إلقنون ( وا نو  زجل  إا  واخت ز  نواحس   واع ز  وازنو،  
 

 تعدددنل واعنوقددد  وا دددنو  زجلددد  علاهددد  صددد ل  خت زاددد  حسددد ب   آخدددن أ  هدددن واز حدددظ اكددد 
 واحكنزدددد  أ  اع دددد  نهدددد و   2016 اسدددد   (25) نقدددد  واقددددنون بزنجدددد  2011 واز اادددد  السدددد  
 اددد  وا دددنو  زجلددد  أ  كزددد  بهددد   واز ددد ط والسدددتنن  بنوجبهددد  تقددد  اددد  وادددن،نو  بزجلددد  ززثلددد 

 تقدددددلا  لن  ح ادددد  واتدددد  واحقاقادددد  واسددددب   عدددد  ابحدددد  نادددد  وانق بادددد  نظافتدددد  ازدددد ن 
 واز ضا   واس نو  طال  أز ز  واحس ب   قنو ا  زشننع  

 
 قددد  ن  زشدددنن  فددد  تدددنل واتددد  ب انقددد   واثقددد  اضدددع  واخت زاددد  واحسددد ب   نجدددنل عدددل  إ 

 أسدددد   إادددد  والسددددت  ل لن  وازشددددنن  نضددددع  واحكنزدددد  أ  علدددد  ناددددل  واع زدددد  وازنو، دددد 
   نلقا  زقبن  حس ب 

 
 قانون على  ناء الرسوم فرض -3
 

 نوانسدددن  واضدددنو   تفدددن  ال بدددر  وا  فددد  واعدددنو  جزهنناددد  لسدددتنن زددد  28 وازددد ل   صددد 
 )أنال( وافقدددن  أ   جدددل وازتقدددل  والسدددتنن  واددد   صدددنوح  زددد  وادددنغ  نعلددد   بقددد  ن   إال
 نواجهددد   وادددن،ونو  خناددد  2021 اسددد   وازنو، ددد  قددد  ن  زشدددنن  زددد  (19) وازددد ل  زددد 
 وانسدددن  ،اددد ل  نأاضددد  جلادددل  نسدددن  فدددن  صددد حا  نوازح فظددد   بدددن،ون  وازنتبطددد  غادددن

 علدددد  ب دددد   ناددددا  بقدددد  ن  وانسددددن  تلدددد  تفددددن  أ  تطلَّدددد    والسددددتنن و  حددددا  فدددد  واق  زددد 
 والسدددتنن أ  حدددا  فددد "  سدددا لا  نسدددن "  زسدددز  تحددد  ببلعددد  وازنو، ددد  وتددد  نقدددل  قددد  ن  
 ولون   بقنون ناا  بق  ن  تفن  جزاعه  وانسن  بر    

 
 الموازنة قانون  تعديل اإلدارة تفويض – 4
 

 والتحددددد ل  واز ااددددد  ن،ادددددن ز ددددد  أنال(/  4) وازددددد ل  فددددد  وازنو، ددددد  قددددد  ن  زشدددددنن  خدددددن 
 وابدددنو  زسدددتن  علددد  والتح لاددد  واع زددد  وازنو، ددد  وعتزددد لو  بدددا  واز  قلددد  وجدددنو  صددد حا 
 فدددد  ننل  حددددلله  ضددددنوبط نفدددد  وا ددددن  نتسلسدددد  نوا ددددنو  نوازددددنول نوافصددددن  نواقسدددد  
 نوازحددد فظا  بدددن،ون  وازنتبطددد  غادددن واجهددد   نننسددد   وادددن،نو  تخناددد  تددد  كزددد  وازشدددنن  
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وع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية  حيدر وهاب عبود ن الدستورية والقانونية 2021مشر  8من  4 صفحة من الوجهتي 

 

 ب سددد  واسددد نا  زدددنو، ته  ضدددز  وإل فددد   نحدددلو  وعتزددد لو  بدددا  واز  قلددد  وجدددنو  صددد حا 
 آ ف   واز كنن  واز ل  ز  )ث  ا ( وافقن  ف   كنه  ننل نأحنو 

 
 وازنو، ددد   قددد  ن  علددد  تعدددلا  إلخددد   اع ددد  واز  قلددد  خددد   زددد  والعتزددد لو   سددد  تغاادددن إ 

   فدددد  ق  ن دددد  تصددددب  وانسددددزا  واجناددددل  فدددد   شددددنه  بعددددل وازنو، دددد  فدددد   زعلددددن  هددددن نكزدددد 
 فدددد   دددد  انجددددل نال واتشددددناعا   واسددددلط  صدددد حا   زدددد  واقدددد  ن  نإ  تعددددلا  وازفعددددن  
 أن واز ااددد  بدددن،ان ززثلددد  وات فا اددد  واسدددلط  تخناددد  واتشدددناعا  السدددلط  اجاددد، وا  فددد  والسدددتنن
 وشددددك اا  واضدددد  نهدددد    واقددددنو ا   بتعددددلا  نوازحدددد فظا  بددددن،ون  وازنتبطدددد  غاددددن واجهدددد  
 حصدددددنا  وختص صددددد   هددددد  نواغ  هددددد  نتعدددددلاله  والتح لاددددد  واقدددددنو ا  سددددد  ا  لسدددددتننا 
 والتح لا   واتشناعا  ب اسلط 

 
 الثاني الفرع

 
 عليها متعارف عامة وم ادئ نافذة قانونية أحكام مع الموازنة قانون مشروع تعارض

 
 وات ا : وابا   ف  واتع ن  ناظهن

 
 التنظيميدددددة للقواعدددددد كددددداما خضدددددوعا الموازندددددة قدددددانون مشدددددروع خضدددددوع عددددددم – 1

 العليا المالية
 
 اهددد و علاددد    ت ظازاددد  قنوعددل إاددد  تخضددد  أ  البدددل سدد ن   زددد ا  بن ددد ز  نهددد  وازنو، دد   إ 

 أن ت ظازددد  قددد  ن  نجدددنل نفن سددد  نواج،و دددن وازغدددن  زثددد  وادددلن  بعددد  فددد  زدددث   دددن 
 تزدددن واتددد  وازنوحددد  زختلددد  فددد  واع زددد  وازنو، ددد  تددد ظ  واتددد  واقنوعدددل احدددلل أس سددد  قددد  ن 
 وازشدددن  أتبددد  نقدددل  واتشدددناعا   واسدددلط  قبددد  زددد  تُحتدددن  أ  البدددل علاددد  قنوعدددل نهددد  بهددد 

 2019 اسدددد   6 نقدددد  والتح لادددد  واز اادددد  وإللون  قدددد  ن  سدددد  ع ددددلز  وازسددددل  هدددد و واعنوقدددد 
 اكدددد  واز حلدددد  وازنقتدددد  وال ددددت   سددددلط  نضددددعت  وادددد   واز اادددد  واللون  قدددد  ن  كدددد   نقبلدددد 
 تحاددل كثاددن  وسددتث   و  فادد  أ   جددل 2021اسدد    وازنو، دد  قدد  ن  زشددنن  إادد   ددرت  ع ددلز 

 نجهدددد  زدددد  واز اادددد   واللون  قدددد  ن  ا  جدددد  ، غاددددن نهدددد و واز اادددد  واللون  قدددد  ن  عدددد  بدددد 
 أزثلدددد  واعدددد     نزدددد  وط نهدددد  نانسدددد  وازنو، دددد  احكدددد  أ  - واحدددد ك  واقدددد  ن  هددددن  ظن دددد  
 زددددد  (56) وازددددد ل  فددددد  ننل زددددد  والتح لاددددد  واز ااددددد  وإللون  قددددد  ن  أحكددددد   علددددد  واخدددددنن 
   وإللون  قددد  ن  فددد  وادددنونل  وا سدددب  زددد  ب ازنو، ددد  وازخطدددط واعجددد، وسدددتث   واتددد  وازشدددنن 
 وازددد كنن  وا سدددب  إ  واقدددن  زددد  بدددل نال وإلجزددد ا    وازحلددد  وا ددد ت  زددد  %( 3) هددد  نوا سدددب 
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وع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية  حيدر وهاب عبود ن الدستورية والقانونية 2021مشر  8من  5 صفحة من الوجهتي 

 

 وازعقدددنل  ز سدددتناخ  وتف قاددد  زثددد  واكبدددن  واز ااددد  والتف قاددد   فددد  زعتزدددل  ع ازاددد   سدددب  هددد 
 واخدددنن  فددد   ج،وفددد    علاددد  أن وعتب طددد  واقددد  ن  فددد  تدددنل ناددد  واننبددد  والتحددد ل لن  بدددا 
 اع اجه   أ  ز  بلال والقتص لا  وازشكل  اعز  وا سب  تل  عل 

 
 الموازنة قانون مشروع مواطن  عض في المصداقية ضعف – 2
 
 نوانقددد   البا  ددد   ب ا سدددب  أكبدددن زصدددلوقا  إاددد  بح جددد  2021 زنو، ددد  قددد  ن  زشدددنن  إ 

 بصددددنوح   اك هدددد   سدددد نا  تتكددددنن نأنق زدددد  ع زدددد   صنصدددد  اضدددد  ف ازشددددن  فادددد   واددددنونل 
 وازنو، دددد  قدددد  ن  اضدددد  أ  البددددل علادددد  واصددددلقا    عدددد  تبتعددددل ا هدددد  زق عدددد  غاددددن  صددددن 
 ع    تبتعل نال وانوق  ز  قناب  و طب ع  نتعط  واحقاق  ز  تقتن   صنص 

 
 زدددد  %( 17) 2005 عدددد   ز دددد  بلغدددد  كنلسددددت   وقلددددا  حصدددد  و   جددددل وازثدددد  سددددبا  فعلدددد 
 زجزدددن  زددد  وإلقلدددا   سدددب  وسددد   علددد  وا سدددب  هددد   وحتسدددب  نقدددل   واع زددد  وازنو، ددد  زدددنونل
 علددد  هدد  كزدد  وازدد كنن  وا سددب  بقادد  فقدددل 2021 زنو، دد  زشددنن  فدد  أزدد  واعددنو   سددك  
 والقلا   زح فظ    فن  وس  

 
 وحصددد   انجدددل ال  السدددك    عددد   نتعدددلول إحصددد   أانجدددل  فسددد  اطدددن  واددد   واسدددنو  اكددد 

  دددددن،  وس سددددده  نعلددددد  زح فظددددد  كددددد   فدددددن  ازعنفددددد  إااددددد   سدددددت ل و  ززكددددد  نتعدددددلول
 وابا  ددد   أسددد   علددد  زب اددد %  17  سدددب  أ  هددد  زعنفددد  حق ددد  نزددد   واز ااددد   واتخصاصددد  

 ن،ون  زددددد  ت سدددددا  ه ددددد   نهددددد  واتجددددد ن    ن،ون  ادددددل  واتزنا اددددد  وابط قددددد  فددددد  وادددددنونل 
 واح،و،اددد  تثادددن واتددد  وا سدددب  هددد   احسددد   واز ااددد  ن،ون  زددد  وجتهددد لو  هددد  أ   واتخطددداط 

  أ فسه   وا نو  با  نحت  ب  والقلا  نبا  واحكنز  با 

 
 القانوني األمن م دأ مقتضيا  مع الموازنة قانون مشروع تعارض -3
 

 ننن  علدددد  نوسددددتث   ا  ع لادددد  ضددددنو ب  والنادددد  تفددددن  واعصدددداب  واز اادددد  واظددددنن  فدددد 
 وافقدددددنو  ح جددددد   بهددددد  تسدددددل أزدددددنوال واط  لددددد  واثدددددننو  أصدددددح   زددددد  فتسدددددتقط  وازدددددنو 

 فددد  اكددد   صدددعب   وقتصددد لا  بظدددنن  زدددن  واتددد  وادددلن  فددد  حصددد  زددد  نهددد و نوازعدددن،ا 
 نواشدددنو   واف ددد   وازقدددل  زددد  واحكنزددد  2021 اسددد   وازنو، ددد  قددد  ن  زشدددنن  حّزددد  واعدددنو 

 ضددددنو   فددددن  خدددد   زدددد  والقتصدددد لا  وا،زدددد  ازع اجدددد  ز اادددد  أعبدددد   واددددلخ  زتنسددددط 
 فدددد  205 اسدددد   واعددددنو  جزهننادددد  لسددددتنن و  حددددا  فدددد  زب شددددن   غاددددن نأخددددن  زب شددددن 
 واع زدددد  واخددددلز   بتقددددلا  والنادددد  نط ادددد  واشددددنو   هدددد   لعدددد  (31) ن (30) ن (29) زددددنول 
 واشددداخنخ  زخدد طن عدد  والجتزددد ع  واضددز   تددنفان زددد  نواتعلددا  نواصددح  واسدددك  زثدد  اهدد 
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وع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية  حيدر وهاب عبود ن الدستورية والقانونية 2021مشر  8من  6 صفحة من الوجهتي 

 

 زددد  وانق اددد  علددد  نواعزددد  وابط اددد  أن واادددت  أن واتشدددنل أن واعزددد  عددد  واعجددد، أن وازدددن  أن
 واطزدددن  تلبددد  نال ق صدددن  واح ضدددن وانقددد  فددد  واخدددلز   نهددد   نواف قددد    نواخدددن  واجهددد 
 وازسدد عل  اددل زددل خدد   زدد  واخددلز   هدد   تفعادد  والنادد  علدد  احددت  واددنوه  واظددن  أ  زدد 

 كننن دددد  ج  حدددد  تددددلوعا   ازنوجهدددد  نوازحددددلنل وازتنسددددط واددددلخ   و  والجتز عادددد  الشددددنو  
  زستطان  نشنننه  ق  ز  ت،  از  وات  نزخ طنه 

 
 بددا  نهلعدد  نج،عدد  إنب كدد  أحددل  وازنو، دد  وازقددل  زدد  واحكنزدد  قدد  ن  زشددنن  فدد   عزنزدد 
 أ  اشدددعن بددد   وازدددنوط  وقتصددد لا ن ا  ننكدددنلو واعددد لاا  نوازدددنوط ا  وازدددنظفا  صدددفن 
 اتعدد ن  زدد  نهدد و نزجهددن   قدد ت  واقدد ل  نأ  خطددن فدد  علادد  احصدد  وادد   نواجددن نوتبدد 
 واثبدددد   علدددد  احدددد فظ أ  وازشددددن  علدددد  انجدددد  وادددد   واقدددد  ن   وازدددد  زبددددلأ زتطلبدددد   زددد 

 فدددد  زصدددلوقا  ه ددد   تكددددن  نأ  بددد ازنوط  واللون  تدددنبط واتدددد  واق  ن اددد  الع قددد   وا سدددب 
 ال أ  وادددد ف  از دددد  بدددد   وادددد   وازددددنوط  علدددد  نبدددد ال وازنو، دددد  قدددد  ن  نأصددددب  واتع زدددد  
   ط قت  فن  ز اا  وعب   احزل  ا   وا نن واق  ن  ه و ابصن

 
 ومكررة مستغر ة نصوص على الموازنة قانون مشروع احتواء – 4
 

 واتدددد  ث  ادددد (/  41) وازدددد ل  فدددد  واددددنونل وادددد   زثدددد  والسددددتغنو  وثدددد ن   صددددن  ه دددد  
 أاعدددل  وادددن،نو   زجلددد  إاددد  واتنباددد  ن،ون  زددد  وازدددلون  ب ددد   تخصاصددد    قددد  أنجبددد 
 وادددد     ننو  تقددد  وخدددن  وسدددب   ه دددد   و   واجهددد   بهددد   واثقددد  عددددل  علددد  زنشدددنو هددد و

 وسددد   علددد  تب ددد  و  زطلدددن  وازنو، ددد  ا  نضدددنح   أكثدددن وا صدددن  تكدددن  و  افتدددن 
 نوازنوط   والنا  با  نوازك شف  واصنوح  زبلأ
 

 زددد  (47) وازددد ل  فددد  ننل زددد  حانو ًددد  وال سددد   إ،و هددد  اقددد  واتددد  واخدددن  وا صدددن  نزددد 
 ضددددز  نزدددد  واع زدددد    الشددددنك   وا وتادددد  وازددددنونل اتعظددددا  طناقدددد  نسددددز  واتدددد  وازشددددنن 
   باعهدد  اضددز  بزدد  واشددنك   اتلدد  وات بعدد  واصددن  تقاددا  وازدد ل  تلدد   كنتهدد  واتدد  وانسدد   
 تصدددفاته  نب اتددد ا  واعزددد  عددد  تنقفهددد  إاددد  اصدددناه  واع زددد  واشدددنك   باددد  ادددنل  أال ناكددد 

 وا وتا   وازنونل تعظا  نهن واس س  واهل  ز  اتع ن  ز  نإاغ  ه  نهن
 

 إاددد،و  نوالتصددد ال  والعددد   ها ددد  علددد  بدددر  أنال(/  15) ز لتددد  فددد  وازشدددنن   ددد  كزددد 
 فددد  واددد   هددد و تكددنن نقدددل  نغنوزددد    زبدد اغ زددد  علاهددد  زددد  تسددلال وا قددد   واهددد ت  شددنك  
 زددد  علاهددد  زددد  تسدددلل اددد  وازلا ددد  واجهددد   أ  اع ددد  ززددد  واسددد بق  واع زددد  وازنو، ددد   قدددنو ا 
 قددد  ن  تطباددد  علددد  ناددد   جددد نا  حددد  اضددد  أ  ب ازشدددن  حناددد  نكددد   وآل  اغ اددد  لادددن 
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وع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية  حيدر وهاب عبود ن الدستورية والقانونية 2021مشر  8من  7 صفحة من الوجهتي 

 

 واددددلان  وسددددتاف   أجدددد  زدددد  واجهدددد   تلدددد  علدددد  1977 اسدددد   واحكنزادددد  واددددلان  تحصددددا 
 آج   غان ع ج  ب زته  وازتنتب 

 
 كاما تط يقا الشفافية م دأ تط يق عدم – 5
 

 نفددد  واع شدددن وافصددد  فددد  واشدددف فا  زبدددلأ إاددد  وا  فددد  والتح لاددد  واز ااددد  وإللون  قددد  ن  أشددد ن
 فددد  أسدددتث   وازنو، ددد  قددد  ن  زشدددنن  اكددد  وازنجبددد  أسدددب ب  نفددد  نواخت زاددد  واع زددد  أحك زددد 
 وانسددددزا  واجناددددل  فدددد  وا شددددن زدددد  أحك زدددد  ت فادددد  اتسددددها  وا ،زدددد  واتعلازدددد   (57) ز لتدددد 
 اسددد   (78) نقددد  وانسدددزا  واجنادددل  فددد  وا شدددن قددد  ن  زددد  (2) وازددد ل  أحكددد   زددد  وسدددتث   
 وازخدددد طبا  اددددل  شددددف فاته  ناخددددل  ب ازنو، دددد  وازددددنوط  اقددددا  اضددددع  زدددد  نهدددد و   1977

 برحك زه  
 

 الخاتمة
 
 حادد،و ارخدد  بددلأ وادد   وازنو، دد  قدد  ن  زشددنن  تقددنا  سددن  ز دد   بتغدد  ال وازتقددل  واكدد   إ 

 ب هتزدد   تحظدد  تكدد  ادد  واتدد  واسدد بق  وازنو، دد   قددنو ا  خدد   علدد  واز  قشدد   زدد  نوسددع 
 زدد  وازخددت  سددن  بهدد  الدد  ال واتدد  وازعقددل  واقددنو ا  زدد  أ هدد  علدد  إااهدد  ا ظددن نكدد   كباددن
 أطا فددد  بكددد  وازجتزددد  حدددلا  وازنو، ددد  أصدددبح  فقدددل وآل  أزددد   نواقددد  ن   والقتصددد ل نجددد  

 واحكنزدددد  علدددد  ضددددغط ع زدددد  اشددددك  ا دددد  واجدددد ب  زنشددددن نهدددد و نتخصصدددد ت   نشددددنو ح 
 وا نو   زجل  وعض   واس ل  نعل 

 
 ب آلت : فتتزث  زقتنح ت   وز 

 
 والتح لاددد  واددنونلو  تخصدددا  ازنوقبدد  واع زدد  واهادددر  قدد  ن  تفعادد  إاددد  وازشددن   ددلعن – 1

 سددد   ز ددد  صددد لن واهادددر  قددد  ن  و  زددد  2021 وازنو، ددد  زشدددنن  فددد   كدددن اددد  ادددنل اددد  واددد  
 بدددددا  واخ فددددد   تددددد نا  فددددد  بددددد ن،و لننو وازددددد كنن  واها ددددد  تزددددد ن  أ  نازكددددد    2017
 ب قلا   واز تظز  غان نوازح فظ   نوالقلا  واحكنز 

 علا   وستث   و  وانول نعل  والتح لا  واز اا  وإللون  ق  ن  احك   وات   وإلتب   – 2
 واقدددددنو ا  اتعدددددلا  سددددد نا  كدددددرلو  وسدددددتخلوزه  نعدددددل  واع زددددد  وازنو، ددددد  بفكدددددن  واتقادددددل – 3

 واخن  
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وع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية  حيدر وهاب عبود ن الدستورية والقانونية 2021مشر  8من  8 صفحة من الوجهتي 

 

 واج زع  وازست صنا  –  واحقنكلا  ستاذ القانون في أ)*( 
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