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المهام الرئيسية للبرلمان

:  يناط بالبرلمان ثالث مهام رئيسية

التشريع -1

تمثيل الشعب -2

الرقابة على الحكومة -3

قوانين يلعب البرلمان من خالل مهامه الثالث الرئيسية دوراً بارزاً  في وضع ال

لى أداء والسياسات، وتوجيه عمل السلطة التنفيذية والمصادقة عليه، والرقابة ع

.     الحكومة ومساءلتها في كافة شؤون البالد
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تنمية المصدر الرئيسي لتوفير أداة تمويل ال: الموازنة العامة 
المستدامة 

:(2015أغسطس/آب17)التنميةلتمويلأباباأديسعملخطة➢

والخبراتالمعارفحشدفيالمهمالدورذويالمصلحةوأصحابالشركاءأحدهمالبرلمانيون▪

نميةالتأهدافتنفيذودعمالحكومية،الجهودوتكميلوتبادلهاالماليةوالمواردوالتكنولوجيا

المستدامة

أهدافيذتنفيشملبماالمستدامةالتنميةلتحقيقالصدارةموقعفيهيالوطنيةالعامةالموارد▪

.المستدامةالتنمية

توفيرعلىوالعمل2030عامفيالمستدامةالتنميةبتحقيق2015سبتمبر/أيلولفيالعالمدولالتزمت➢

:لذلكالالزمةالماليةالموارد

ً العامةالموازناتاعتبارتم▪ ً محركا الوطنيعيدالصعلىالمستدامةالتنميةتمويللعمليةرئيسيا

مواردالوتخصيصلتعبئةوداعمكموجهدورهاتعزيزعلىالعملالوطنيةالبرلماناتعلىبات▪

ً الموازناتهذهمنالصرفألوجهوكمراقبالتمويلية ميةالتنتحقيقفيمساهمتهامنانطالقا

.المستدامة
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دورة الموازنة العامة 

السلطة التنفيذية

صياغة الموازنة: المرحلة األولى

إعداد المسودة األولى لموازنة الدولة 

السلطة التشريعية

اعتماد الموازنة: المرحلة الثانية

مناقشة ومراجعة مسودة الموازنة •

إصدار قانون الموازنة العامة •

السلطة التنفيذية

تطبيق قانون الموازنة: لمرحلة الثالثةا

ة بدء العمل بموجب قانون الموازنة المعتمد من السلط

د جمع اإليرادات، واإلنفاق، بحسب بنو)التشريعية 

(الموازنة المعتمدة

السلطة التشريعية

الرقابة على الموازنة: لمرحلة الرابعةا

ن السلطة الرقابة على التنفيذ، والمساءلة، مما قد يتطلب م

صور التنفيذية اتخاذ بعض اإلجراءات لمعالجة أوجه الق

التي تخلص إليها عملية التدقيق 

ثائق الموازنة و

:الرئيسية

مقترح الموازنة 

العامة متضمناً 

تقارير داعمة 

للمقترح

وثائق الموازنة 

:الرئيسية

تقارير التدقيق 

ة تقارير لجن: المالي

يةالتدقيق التشريع

وثائق الموازنة 

:الرئيسية

تقارير خالل السنة؛

نة؛ تقارير منتصف الس

تقارير نهاية السنة؛

ميزانيات تكميلية 

وثائق الموازنة 

:الرئيسية

:  قانون الموازنة

تقارير اللجان 

ة التشريعية المعني

بالموازنة 

2008، "أموالنا، مسؤوليتنا "الشراكة العالمية للموازنة : المصدر

(“Our Money, Our Responsibility” by the International Budget Partnership, 2008).
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دورة الموازنة العامة 

كومةالحفيالمعنيةالجهةإصدارفوررسميبشكلالفرعيةالموازناتإعدادعمليةتبدأ➢

امةالعالموازنةمنشورأوتعليمات(الوزراءرئاسةمنبتوجيهاتالماليةوزارةتكونماعادة)

المحلية؛السلطاتوإداراتالحكوميةللجهاتالماليةللسنة

يعجمتقديمومواعيدالموازنة،إعدادتعليماتعلىالموازنةإعدادمنشورأودليليحتوي➢

واإليراداتاتالنفقبكشوفاتمرفقةعينهاللسنةالمخططةللمشاريعمفصلعرضمنالمتطلبات

؛وغيرهاواألجورالوظائفوتشكيالتالمتوقعة

لجهةاإلىوإرسالهاميزانياتهابإعدادالدولةوأجهزةالمحليةوالسلطاتالوزاراتكافةتقوم➢

؛المحددةالزمنيةالمدةضمنفي(الموازنةدائرةمثال)الماليةوزارةفيالمختصة

عامةةموازنإطارفيوهندستهاالميزانياتكلبجمعالماليةوزارةفيالمختصالجهازيقوم➢

ستهلمقانونمقترحصيغةفياألمة/النوابمجلسإلىورفعهاالمقبلةالماليةللسنةللدولة

برؤىوربطهاتحقيقهاالمتوقعواألهدافالمقترحةللموازنةالعاماإلطارتقدمماعادةبديباجة

االستراتيجيةاتهاسياسإلىباإلضافة(والبيئيةواالجتماعيةاالقتصادية)التنمويةالدولةوسياسات

.واألمنيةالقومية

صياغة الموازنة: المرحلة األولى
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دورة الموازنة العامة 

لفنياالجهازيبدأالمالية،وزارةمنالموازنةقانونلمشروعالبرلماناستالمحين➢

عملقفريأو(ومختصينبرلمانيينمن)بالماليةمختصةلجنةكانسواءالمختص

السلطةيفالمعنيينمعتقنيبشكلومناقشتهالمقترحةالموازنةبدراسةمهمتهتقني

؛بشأنهابمرئياتهالبرلمانوتزويدالتنفيذية

ةرئاستدعوالبرلمانفيالمختصةالجهةقبلمنالموازنةمشروعدراسةبعد➢

مجلسالمستوىعلىالموازنةمشروعلمناقشةأكثرأوجلسةإلىاألمةنوابالبرلمان

النواب؛ومالحظاتأسئلةعلىالردلتقديمالحكومةورئاسةالوزراءوبحضور

ماوعادةالمقترحالموازنةقانونمشروععلىالتصديقلجهةالتصويتعمليةتتم➢

الطفيفة؛التعديالتبعضمععليهالتصديقيتم

رغيأورسميةجريدة)رسميبشكلالموازنةقانونيصدرالمرحلةهذهبانتهاء➢

.اإلنفاذقيدويصبح(ذلك

إقرار الموازنة : المرحلة الثانية



Page 8

دورة الموازنة العامة 

ً أمراً (الخزينةأو)الماليةوزارةتصدر➢ ً ماليا صصاتمختنفيذبموجبهيتمعاما

روعمشفيوردتكماالحكوميةاألجهزةوباقيالمحليةوالسلطاتللوزاراتاإلنفاق

المبالغ؛هذهلهاالمرصودةالمشاريعوبحسبالموازنة

موازنةبالوتصرفهاالحكومةأداءعلىوالرقابةالمتابعةفيدورللبرلمانيكون➢

الُمقرة؛للموازنةالماليةالسنةخالل

فيومةالحكتلكأتحالفيوالمسائلةلالستجوابالحكومةدعوةالبرلمانيرىقد➢

أكثرأواعقطفياإلنفاقتجاوزحالفيأوالموازنةمشروعفيالواردةالمشاريعتنفيذ

.الموازنةفيتخصيصهتمما

ون الموازنةمرحلة التنفيذ وتطبيق قان: المرحلة الثالثة
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دورة الموازنة العامة 

فيالحكومةملعوتقيّمتراقبالتيالتشريعيةللسلطةالمرحلةهذهفيالمسؤوليةتعود➢

التقاريرلخالمنواإلنفاقالجباياتحركةفتلحظالموازنة،مشروعفيلهخططتماتنفيذ

؛الماليةبالرقابةالمختصةاإلداراتترسلهاالتيالدورية

التيالعامةاتالحسابتدقيقتقاريرالماليةاللجنةأوبالبرلمانالمختصالفريقيراجع➢

قريركتالماليةوزارةتقدمهماإلىإضافةالماليةالرقابةجهازأوالمحاسبةديوانيعدها

فيوضعماينبتفصيليةمقارنةيتضمنوالذيالماليةللسنةالختاميةالحساباتعنسنوي

ً إنفاقهتمماوبينالموازنة مننفيذهتتمماعنتقاريرإلىباإلضافةالسنةخاللفعليا

؛الموازنةفيالواردةالمشاريع

ً الحكومةمساءلةبالمرحلةهذهفيالبرلمانيقوم➢ نتائجكانتمتىمحاسبتهاوأحيانا

؛امةالعالموازنةفيوردبماااللتزامفيتقصيرأوخللتعكسالحكوميةالحسابات

وافقالمتالختاميةالحساباتبياناتعلىالبرلمانيصادقالموازنة،دورةنهايةفي➢

.الجديدةالموازنةدورةأحياناً،وبالتزامنبذلك،وتنطلقعليها

نفيذالرقابة على الموازنة وتقييم الت: المرحلة الرابعة
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:دامةالمستالتنميةنحوتوجيههافيالتشريعيةالسلطةودورالعامةالموازنات

أمثلة من بعض دول العالم 

:فنلنداجمهورية

حدداكم،المستدامةالتنميةعزيزتفيورهدولحمستفيضةنقاشجلسات2016عامالبرلمانأجرى➢

التيالعامةالموازنةمناقشةخاللمنوخاصة2030لعامالمستدامةالتنميةخطةتنفيذمتابعةلراً طأ

.2030وأجندةالمستدامةالتنميةأهدافنفيذتلالوطنيةالخطةمعتتالءمأنيجب

،2030خطةتنفيذحولالبرلمانإلىتقريراً 2017-2016الفترةيفالحكومةأعدتذلك،علىبناءً ➢

مستدامةالالتنميةميزانيةبوضعالمعنيةاألخرىالوزاراتمعمناقشاتالماليةوزارةبدأتوبموجبه

.2019عامبحلوللعامالعامةالموازنةفيالمستدامةالتنميةاعتباراتإدراجهدفب

خاصاً فصالً 2018سبتمبر/أيلولفيالبرلمانإلىقُدمالذي2019عامموازنةمشروعتضمن➢

خاللمنارةاإلدأقساممنقسملكلبالميزانيةوصلتهاالمستدامةالتنميةتعزيزحول(الرابعالفصل)

والطبيعة،البيئةورفاهيةالبيولوجيللتنوعالمخصصةالمحددةواالعتماداتالمشاريعتوضحجداول

تتثملكما.(لكربوناانبعاثاتانخفاض)والبيئيةالحيويةاالقتصاديةالحلولودفعاالنبعاثات،وتخفيض

ووزارةوالعمالة،االقتصاديةالشؤونلوزارةاإلداريةللفروعالمحددةاالعتماداتفياألهدافههذ

.الخارجيةالشؤونووزارةالبيئة،ووزارةواالتصاالت،النقلووزارةوالغابات،الزراعة
.
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https://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/140/toc

https://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/140/toc
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https://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/140/article-19702

https://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/140/article-19702
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ونحتوجيههافيالتشريعيةالسلطةودورالعامةالموازنات
أمثلة من بعض دول العالم : المستدامةالتنمية

:روانداجمهورية

يفوردتكمارواندابأولوياتاالخيرتينالسنتينفيالحكومياإلنفاقيسترشد➢

وذلك2050داروانرؤيةإطارفيالفقرمنوالحداالقتصاديةللتنميةالثانيةاستراتيجيتها

 ً خطةوبنود2030لعامالمستدامةالتنميةخطةأهدافومن،2020لعامرؤيتهامنانطالقا

2017عام2050رؤيةعلىصادققدالبرلمانوكان.التنميةلتمويلأباباأديسعمل

.هاأهدافتحقيقإطارفيوموازناتهاالسنويةخططهابوضعللحكومةتوصياتهوأعطى

الماليةةللسنللدولةالعامةالموازنةمشروعالبرلمانيةالموازنةلجنةتلقتاإلطار،هذافي➢

معومناقشتهبدراستهوقامت2017مايو/أيارفيالماليةوزارةمن2017-2018

فيأقرهاالذيالبرلمانإلىمالحظاتهامعرفعتهثمومنشهر،مدةخاللالوزارة

المعتمدةالموازنةوخرجت،2017يوليو/تموزفيبهاالعملليبدأ2017يونيو/حزيران

."رواندايفالصناعةوترويجالتحتيةالبنيةتطويرخاللمنالمستدامالنمو"شعارتحت
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نحوتوجيههافيالتشريعيةالسلطةودورالعامةالموازنات
أمثلة من بعض دول العالم : المستدامةالتنمية

:سلوفاكياجمهورية

علىمالحظاتوتوصياتعامينكلالرقابيةدورتهخاللالوطنيالمجلسيقدم➢

ً 2030خطةتنفيذفيأدائهاتحسينحولالحكومةتقدمهالذيالتقرير التوافقمعتماشيا

."مستقبلناكرامتنا،عالمنا،"التنميةحولاألوروبيلالتحادالجديد

تنعكسنيةالمعالجهاتكافةمرئياتإلىباإلضافةالتوصياتتلكفإنالمنطلق،هذامن➢

 ً عامةموازنمشروعتضمنذلك،علىوبناءً .للدولةالعامةالموازنةهندسةفيدائما

عنفوالتوظياالقتصاديالنموزيادةوهيالموازنةفيالتنمويةالحكومةرؤية2018

سوقفييماسالالسلوفاكياالقتصادتواجهالتيالرئيسيةللتحدياتالتصديطريق

.الصحيةوالرعايةاالبتدائيوالتعليمالعمل
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أمثلة من بعض الدول العربية

تطويرخاللهااعتبارفيالوطنيةالمستدامةالتنميةخططبوضعالعربيةالدولفيالبرلماناتبعضبدأت،2016عاممنذ➢

التنميةفاهداخدمةفيورقابيةتشريعيةحصيلةوإجراءالمستدامةللتنميةبرلمانيةهيئاتأولجانإنشاء)هيكليتها

مضمونمعيتماشىبشكلالعامةبالموازنةالمتعلقةتلكضمنهاومنلمهامهاأدائهافيكذلك،(والمغربكلبنانالمستدامة

:المستدامةللتنمية2030خطة

ً وعشريناثنيمدىعلىو2018عامنهايةفيالبرلمانيةالماليةلجنةقامتالهاشمية،األردنيةالمملكةفي▪ ،يوما

معومناقشتهما2019الماليةللسنةالحكوميةالوحداتموازناتوقانونالعامةالموازنةقانونمشروعيبمراجعة

العامةاتالسياسالنقاشاتوتناولت.مكثفةاجتماعاتفيحكوميةووحداتودوائروزاراتمنالمعنيةالحكوميةالجهات

.2025األردنرؤيةتنفيذفيمساهمتهاومدىلموازناتهااألداءومؤشراتالوزاراتلهذه

التنميةوخطة2019-2018العامةلموازنةامشروعبمناقشةوالموازنةالخطةلجنةقامتالعربية،مصرجمهوريةفي▪

حولمرئياتهاورفعت،2030مصررؤيةمنكجزء(2021/2022–2018/2019)األجلمتوسطةالمستدامة

ً المشروعين .2018يونيو/حزيرانفيعامةجلسةفيأقرهماالذيالبرلمانإلىمعا

حثيثةبمراجعة2017نوفمبر/الثانيوتشرينأكتوبر/األولتشرينشهريخاللالنوابمجلسقامالمغربية،المملكةفي▪

ةواجتماعياقتصاديةتنميةكائزوضعمبدأعلىوالقائمالحكومةمنالمقدم2018لعامللدولةالعامةالموازنةلمشروع

.النوابأغلبيةقبلمناعتمادهقبلالقانونفيبنداً 118تعديلإلىالمناقشاتوأفضت،وشاملةومتواصلةمستدامة
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خالصة

ً الموازنةدورةفيالبرلماناتدوريعتبر➢ التنميةيرةلمسالتمويلأداةتوفيرلجهةأساسيا

المستدامة؛التنميةتحقيقفيالتنفيذيةالسلطةدورويوازي

لمعنيةااللجنةسيماالالمختصةالبرلمانلجانبينوتعاونتنسيقوجودمنبدال➢

مننتيناللجعمليسهلقدمماالمستدامةبالتنميةالمعنيةواللجنةوالموازنةبالمالية

أخرى؛جهةمنالمستدامةالتنميةتحقيقفيالبرلمانومساهمةدورويفعلجهة

وضعهةلجملحوظتطورهناكأنالعربيةالدولبعضفيالبرلماناتتجاربتشير➢

يهإلدعتمابموجبوالعملاألولوياتقائمةعلىالوطنيةالمستدامةالتنميةخطط

.لمهامهاأدائهاأثناء2030المستدامةالتنميةخطة



شكرا  


