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 المقدمة 

 
لقد أصبحت الموازنة العامة للدولة في العصر الحديث وسيلة فعالة التخاا  القارارات الحمومياة  

 التي تستند 

على مبدأ األولوياات وتخخا  فاي حسابانلا العواماخ المختل اة ماد ة تصاادية وسياساية وا تماعياة  

وفنية فقط  وةنما هي وسايلة وبالتالي فإد الموازنة العامة ليست م رد ة راءات وأساليب ةدارية 

 رئيسية مد وسائخ تن ي  السياسة العامة للدولة.

ل لك فقد أولي ها ا التنيايا الماالي أهمياة مبيارط ماد طار  علمااء المالياة المعاصاريد  وتوالات 

الدراساااات التاااي تحااااوخ اتحاطاااة بمختلااا   واناااب الموازناااة العاماااة القانونياااة أو المالياااة أو 

 اال تماعية... الخ.

ير أد ه ا االهتماا لا يمد وليد ه ا العصر بخ هو امتاداد لدراساات  ااا بلاا عادط م ماريد مااد غ

للا آراء متعددط حوخ الموازنة العامة للدولة  و وانبلا المختل ة  بما في  لك حالتلاا المالياة  أ  

لاة علاى ما ة ا مانت الموازنة في حالة توازد أو في حالة ع ز أو فائض  ومدى أهمية ها ا الحا

 ات تصاد الوطني.

ممااا ماااد لعلماااء مساااهمات فمريااة  ااادط فااي هاا ا اتطااار  فقااد  اماات الدراسااات ات تصااادية 

المعاصرط على التراث العلماي الزاخار   مماا حادد اال تصااديود المعاصارود الطبيعاة الخاصاة 

موازنااة العامااة للم اااهيا والمبااادس األساسااية للماليااة العامااة   ومنلااا مااا تعلاال بمختلاا   وانااب ال

 للدولة.

ومع التغيرات الدستورية ال ديدط في العرال وفي يخ التغيرات اال تصادية واالن تاح على العالا 

الخاار ي والتطاور التمنولاو ي للعلاوا المختل اة وتعادد الم ااالت التاي تساتو ب أد تتادخخ بلاا 

ة في م االت اعادط االعمار الدولة لضرورط ديمومة الحياط وال   يتطلب استخداا الموارد المتاح

والتي تخدا الم تمع وتحقل رفاهيتة  والبد ا د في ه ه المرحلة الحر ة اد تو ا  تلاك الماوارد 

في المماد الصحيح للغرض االمثر اهمية وال   ي ترض أد يمود با خ مل ة للحصوخ على امبر 

مبياارط والتاي تعتباار األ ااخ  من عاة اسااوط بالبلاداد التااي تعاااني ماد ناادرط المااوارد وعليلاا التزامااات

 تطورا واالمثر حا ة لالمواخ.
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 أوالً : أهمية البحث

تختي أهمية البحث بص ة أد الر ابة على تن ي  الموازناة العاماة للدولاة للاا دور مبيار فاي تحقيال 

النتائج المر وط مع ما  اء فاي وثيقاة الموازناة فضاال عاد أد الر اباة ضارورط الزماة لماي تاتا 

التن ي  طبقا للقواعد القانونية والمالية السائدط ووفقا للخطة العامة للدولة وتحقل األهادا   عمليات

العامة التي تتضمنلا الموازنة العامة بم اية عالية وحماية المااخ العااا وماا يعمسا   لاك ماد آثاار 

 اي ابية على اال تصاد القومي واالستقرار اال تصاد  .

 

 

 ثانياً : مشكلة البحث

تممد مشملة البحث في اتشماالت التي يثيرها  انود الموازنة العامة للدولة والسايما فاي الو ات 

الحاضر وخاصة واد هناك صر  مبالغ طائلة و لة في الخدمات أ  ةن ال مبير ال يتناساب ماع 

مستوى الخدمات أ  و ود هدر في الماخ العااا  ياساا ةلاى تعادد األ لازط الر ابياة فاي البلاد مماا 

 دى ةلى حصوخ ف وط مبيرط يتطلب األمر معال تلا مد خالخ وضع  لاز ر ابي م وء.أ

 

 ثالثاً : فرضية البحث

 يستلزا البحث في موضوع الر ابة على تن ي  الموازنة العامة للدولة ات ابة على السؤاخ األتي :

يار الا   ي تارض أد ما هو السبب في  لة الخدمات المقدمة مد  بخ الدولة  ياسا ةلاى اتن اال المب

يمود هناك تناساب طارد  بايد اتن اال والخادمات   حياث أد زاد اتن اال زادت معا  الخادمات 

والعمس صحيح   فلخ يمود السابب فاي ضاع  ال لااز الر اابي بصاوره المختل اة الا   بادوره 

 . يؤد  ةلى ضع  عمخ السلطة التن ي ية وبالتالي ةلى انتشار ياهرط ال ساد اتدار  والمالي

 

 رابعاً : هدف البحث

يلااد  البحااث ةلااى دراسااة الر ابااة علااى تن ياا  الموازنااة العامااة للدولااة مااع   اتشااارط ل ساااس 

التاريخي المعتمد لل ه التشريعات للو و  على ما تضمنت  ه ه التشريعات مد أحماا سواء أماد 

ها ه التشاريعات  ماد  لك في الم اخ النير  أا العملي التطبيقي والوصوخ لمعرفة مادى ات اال 

 .عدم  مد ا خ ت عيخ دور الر ابة وتطويره 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 خامساً : هيكلية البحث

 تا تقسيا البحث ةلى مبحثيد :

 المبحث األوخ ماهية الموازنة العامة ويتضمد مطلبيد: 

 المطلب األوخ م لوا و واعد الموازنة العامة. 

 أنواعلا .المطلب الثاني الر ابة على الموازنة العامة وأها 

 المبحث الثاني الر ابة التشريعية على تن ي  الموازنة ويتضمد مد : 

 المطلب األوخ : الر ابة التشريعية في التشريع العرا ي .

 المطلب الثاني : الر ابة التشريعية أثناء تن ي  الموازنة .
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 المطلب األول

 مفهوم وقواعد الموازنة العامة للدولة

 

 الفرع االول :مفهوم الموازنة العامة للدولة.

تعااد الموازنااة العامااة للدولااة األداط الرئيسااية فااي تحقياال ان ااازات األداء العاااا والوساايلة التااي 
تستخدملا السلطة التشريعية لالستدالخ على م اءط ا لزتلا سواء التشريعية او التن ي ية والر ابية 
ماااد خاااالخ النيااار الاااى مااادخالت ومخر اااات هااا ه الموازناااة فاااي تحقيااال التنمياااة اال تصاااادية 

 تماعية. و د امتسبت اهميتلا مد حا ة الحمومات المختل ة بخنيمتلاا السياساية علاى عماس واال
فلس تلا بادارط الحما وتطوير الم تمع في مافة الم االت اال تصادية في ه ط الوثيقة التي لا تعاد 
م رد  داوخ تتضمد ار اا صاماء باخ ار ااا ناطقاة فاي تحقيال أهادا  معيناة يخطاط للاا مسابقا 

 للا فترط زمنية معينة  ويحدد

المالياة العاماة فاي العصار فاي هناك عدط تعاري  للموازنة العاماة للدولاة تناولتلاا عادط دراساات 
 (1.)وثيقة تقرر ن قات الدولة وايراداتلا خالخ سنة مدنية -الحديث  ومنلا أنلا : 

مة المتو ع تحصايللا  تلخيص لمختل  الن قات العامة لتن ي  البرامج الحمومية  واتيرادات العا -
 خالخ سنة محددط

تو ع وة ازط لن قات وايرادات الدولة العامة عد فترط زمنية مقبلة؛ سنة في المعتااد  تعبار عاد  -
 (2)أهدافلا ات تصادية والمالية.

وثيقااة تشااريعية ساانوية  تقاارر المااوارد والن قااات النلائيااة للدولااة وتاارخص العموميااة ون قااات  -
 .(3)الن قات برأسماخ  بلا  مد أ خ تسيير المرافلالت ليز العمومي و

تقدير ت صيلي لن قات الدولاة وةيراداتلاا عاد فتارط زمنياة مقبلاة عاادط سانة  معتماد ماد السالطة  -
 التشريعية

المختصااة  يمثااخ تعبياارا ماليااا عااد األهاادا  ات تصااادية وات تماعيااة التااي يسااعى الم تمااع ةلااى 
 . (4)تحقيقلا 

( بخنلاا : 2( ماد الماادط  1اصاوخ المحاسابات العاماة العرا اي المعادخ باال قرط  وعرفلا  انود  -
 ال اااداوخ المتيمناااة تخمااايد الاااواردات والمصاااروفات السااانة المالياااة واحااادط تعااايد فاااي  اااانود 

 (5 الموازنة(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Jean Longatte, Pascal Vanhove, Chritophe Viprey, Economie Générale. 3 
édition, Paris: DUNOD, 2002, p90. 

2- Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Economie. seizieme edition, Paris: 
ECONOMICA, p 645. 

ماادخخ لدراسااة السياسااات الماليااة العامااة. اتساامندرية: دار  -أحمااد حشاايص  أصااوخ ال ااد المااالي لال تصاااد العااااعااادخ -3
 235  ص 2001ال امعة ال ديدط  

. ساعيد عباد 34  ص 2004د  ماخ العمارط  منل ية الميزانية العامة للدولة في ال زائر. القااهرط: دار ال  ار للنشار   -4
  ص 2003ي ات تصاد العاا   مالية عامة( مدخخ تحليلاي معاصار. اتسامندرية: الادار ال امعياة  العزيز عتماد  مقدمة ف

555.  

 منشورات وزارط المالية . –المعدخ  1940لسنة  28ر ا – انود اصوخ المحاسبات العامة العرا ي  -5
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 الفرع الثاني : قواعد الموازنة العامة للدولة

 بص ة عامة ةلى أربعة  واعد أساسية هي:تخضع الموازنة العامة للدولة 

 

 أوال: قاعدة السنوية:

يقصد بقاعدط السنوية أد مدط تن ي  اتيرادات والن قات العامة الم توحة في الموازنة تحدد بسنة 
 واحدط   د يختل  تاريخ بدئلا وانتلائلا مد بلد آلخر.

خرى  حيث ت دد سنويا تراخيص " أ  أد الميزانيات العامة المتعا بة مستقلة الواحدط عد األ
الن قات واتيرادات العامة التي تتضمنلا ه ه الموازنات مد طر  السلطة التشريعية ت ازتلا 

 (1.)والعمخ بلا"

غير أد ه ه القاعدط ال تخلو مد بعض اتستثناءات  حيث يتا الخروج على مبدأ سنوية الموازنة 
 (2) في عدد مد الحاالت مد بينلا

 الموازنات الشلرية  الموازنات اتثني عشرية(. -

 موازنة الدورط اال تصادية.  - 

 اتعتمادات اتضافية الدائمة المنتقلة. -

 

 (3  ثانيا: قاعدة الشمولية العمومية":

يقصد بلا ةيلار تقديرات مافة ن قات وايرادات دولة دود ةنقاص أ   زء منلا  وبدود أية 
 اتيرادات والن قات  وهي تتضمد مبدئيد أساسييد:مقاصة بيد بنود 

 مبدأ عدا تخصيص ةيراد معيد لتغطية ن قة معينة.

مبدأ تخصيص الن قات ونعني بلا تخصيص مبالغ محددط لمخ و   مد أو   اتن ال الحمومي.  
 ومغيرها مد  واعد الموازنة العامة؛ يصعب تطبيل ه ه القاعدط في حاالت خاصة  مد بينلا :

 موازنات الدوخ االتحادية.  -

 .(4)الموازنات الملحقة والموازنات المستقلة -

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 87 ماخ لعمارط  منل ية الميزانية العامة للدولة في ال زائر  مر ع سابل  ص -1

 وما بعدها. 572سعيد عبد العزيز عتماد  مر ع سابل  ص -2

3-Piere Lalumiere, Finances publiques. Paris : Ed Armand colin, 1973, p68. 
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 . 592 -591ص  أنير في  لك ةلى: سعيد عبد العزيز عتماد  مر ع سابل  ص-4

 (1 ثالثا :قاعدة وحدة الموازنة:

يقصد بلا أد يتضمد مشروع الموازنة العامة مافة ن قات وايارادات الدولاة المقادرط ت صايليا فاي 
وثيقااة واحاادط  األماار الاا   يساالخ أمثاار التعاار  علااى المرمااز المااالي للدولااة  ويساامح للساالطة 

 العامة للدولة وسياستلا المالية.التشريعية بالقياا بر ابة فعالة على الموازنة 

غير أد حتمية موامبة التغيار ال اوهر  الا   تحقال فاي ملااا ووياائ  الدولاة الحديثاة  والا   
استلزا ضرورط اتعتماد على الالمرمزية في ةدارط العديد ماد الوحادات الحمومياة والمؤسساات 

مياة؛ وأهاا ها ه الحااالت العامة   عخ الخروج عد ه ه القاعدط في بعض الحاالت ضارورط الحت
 (2)هي:

 الموازنات الملحقة.  -

 الموازنات المستقلة.  -

 الحسابات الخاصة على الخزانة. -

 

 رابعا: قاعدة توازن الموازنة : 

 

يقصد بلا أد تتعادخ الن قات العامة للدولة مع ةيراداتلا خالخ السنة المالية دود زيادط أو نقصاد  
يخ ال مر التقليد  تعني التوازد الممي أو الحسابي  بمعناى أد تماود ولقد مانت ه ه القاعدط في 

ن قات الدولة في حدود مواردها العادية  ورفض حدوث أ  ع ز أو فائض فاي الموازناة العاماة 
 للدولة.

غير أد ال مر المالي الحديث  ابتعاد عاد التاوازد الحساابي للموازناة العاماة  واساتبدل  باالتوازد 
د أد يتحقل فاي ياخ و اود ع از أو فاائض فاي الموازناة العاماة للدولاة  حساب العاا  ال   يمم

 األوضاع اال تصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-P. Lalumiere .0p - cit, p56. 

  582سعيد عبد العزيز عتماد  مر ع سابل  ص  - 2
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 المطلب الثاني 

 الرقابة على الموازنة العامة وأهم انواعها 

 

وتخخا  اشاماخ متعاددط بااختال   -الفرع األول // الرقابة على تنفيذ الموازنة منن حينث النزمن :
 تو يتلا .

 
بالو ائية وتتمثخ في تن ي  عمليات المرا عة والر اباة  وتسمى -الرقابة السابقة على التنفيذ : -1

 بخ الصر  حيث ال ي وز وفقاً للا ا االسالوب االرتبااط باااللتزاا بادفع ا  مبلاغ  باخ الحصاوخ 
على موافقة ماد ال لاة التاي تتاولى الر اباة علاى االن اال فاي الدولاة وت ار  عملياات المرا عاة 

 وخ االيرادات .والر ابة على الن قات فقط وال يتصور شم
و د تمود ه ه الر ابة داخلية تمارسلا ال لة التي تقوا بالصر  ن سلا او تتوالها  لاة خار ياة 
مما هو الحاخ في بعض الدوخ مالمملمة المتحدط وايطاليا وبل يما ولل ه الر ابة صاور متعاددط ا  

افقاة علاى صارفلا  د تقتصر على م رد التصريح للبنك المرمز  بوضع المبالغ التاي تمات المو
تحت تصر  االمريد بالصر  لدى وحدات اال تصااد العااا لياتا ان ا لاا و اد تتضامد ضارورط 
ا رار مد ال لة المسؤولية عد سالمة مخ عملية على حدط ماد و لاة النيار القانونياة و اد تمتاد 
 الى ابعد مد  لك بحيث تشمخ فحص المستندات الخاصة بمخ عملية والتخمد مد صاحتلا مو اود
اعتماد للا واد عملية االرتباط  د  رت وفقاً للقانود واالنيمة وتعليمات الخزانة واخيراً مطابقة 

 .(1)مستندات الصر  للنيا المالية السارية الم عوخ 
فاد ماد تن ي  ه ه الر ابة صحيحاً فانلا تحوخ دود و اوع المخال اات المالياة ولا لك اطلال عليلاا 

   مد مساؤولية وحادات الصار  ا  الادوائر التاي تقاع علاى عاتقلاا بالو ائية مما االخ  بلا يخ
 ان ال االمواخ اال اد ه ا االسلوب ال يخلو مد العيوب :

 حيث يصعب مرا عة العمليات المالية باممللا وبخاصة االرتباط بالمشاريع المبيرط .  -أ
عطلات ساير العماخ ي ب اد تتا بو ت  صير واال فقدت  يمتلا وادت الى بطء اال اراءات و -ب

 في الوحدات اال تصادية العامة ما يسبب ضرراً ا تماعياً .
 
تبدأ عند انتلاء السنة المالية وتحضير الحساب الختامي للدولة وال تقتصر  -الرقابة الالحقة : -2

علااى ر ابااة الن قااات وانمااا تشاامخ االياارادات للتثباات مااد  ياااا الساالطة التن ي يااة بتحصاايخ سااائر 
 لعامة وانلا  ميعاً  يدت بقيد الخزانة العامة وللر ابة الالحقة صور متعددط اهملا:االيرادات ا

 .(2)فقد تقتصر على المرا عة المستندية للعمليات المالية لمش  المخال ات المالية  -أ
و د تمتد لتبحث مدى م اءط الوحدط االدارية في استخداا االمواخ العامة ومد ا خ  لك ينبغي  -ب

لا  لة خار ية مساتقلة عاد السالطة التن ي ياة واد تمانح ضامانات مافياة لحمايتلاا ماد اد تمارس
تعس  الحمومة مما اد اسلوب الر ابة الالحقة مد شخن  اد ييسر المرا عة ل ميع ا زاء العملية 

 الواحدط ودراستلا بد ة...
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  11  ص  1985  عماد  2فلمي محمود شمر    الر ابة المالية العليا   دار م دالو   للنشر والتوزيع   ط -1
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 . 88  ص  1965ة المصرية العامة   السالا بدو    الر ابة على المؤسسات العامة   مطابع الليئعبد  -2

ويساااعد علااى مشاا  االنحرافااات واالخطاااء ال عليااة يضااا  الااى  لااك انلااا ال تااؤد  الااى تاادخخ 
الر ابة في اختصاصات السلطة التن ي ية وانما هي تشمخ دافع للسلطة التن ي ية لتاوخي الد اة فاي 

  ي  الموازنة والحرص على تطبيل القوانيد واالنيمة والتعليمات المالية مايقلص المخال ات .تن
يخخ  البعض عليلا انلا ال تممد مد المش  عد المخال ات المالياة اال بعاد اد ياتا ان اال االماواخ 

وربماا  العامة فعالً ا  انلا تقلخ المخال ات ال تمنعلا واد امتشافلا بعاد و ات طوياخ ماد و وعلاا
يمود المويا  المساؤوخ  اد تغيار ماا يقلاخ ماد اهميتلاا ويمماد ت ناب ها ا النقاد اد منحات ها ه 
الر ابة بعض السلطات القضائية متلك المتمتعة بلا محممة المحاسبة فاي فرنساا او بتشاميخ هيئاة 
د تخديبية لتعزيز ملمة ال لة الر ابية مالنيابة االدارية في مصر حيث يبقى المويا  مساؤوخ عا

 المخال ة اينما و د وم لك هيئة النزاهة في العرال .
 
تتمثخ في عمليات المتابعة التي ت ريلا ال لات المختصة فاي الدولاة  -الرقابة اثناء التنفيذ : -3

على نشاط السلطة التن ي ية المتعلقاة بالن قاات وااليارادات العاماة الاواردط فاي الموازناة وتماارس 
 ابة للتخميد مد احتراا الحمومة لقانود الموازنة .البرلمانات عادط ه ه الر 

 
 

 وهي تقع على انواع منلا  -نوعها :الفرع الثاني// الرقابة على تنفيذ الموازنة من حيث 
 
وتتمثخ في ر ابة الرؤساء على مرؤوسايلا ور اباة ماوي ي وزارط المالياة  -الرقابة الذاتية : -1

مد خالخ مدير الحسابات والمشرفيد على عمليات الصر  التي يخمر بلا الوزراء او مد يناوب 
 عنلا وهي على نوعيد موضوعية وعلى اساس المستندات .

ويد ل اعماللا وينتقخ رئيس انتقاخ الرئيس الى موا ع عمخ مرؤوسي   -الرقابة الموضوعية : -أ
المصلحة الى مماتاب رؤسااء الادوائر ورئايس الادائرط الاى مماتاب الماوي يد  ر اباة الطبيعاة او 

 الوا ع(.
وتتا علاى اسااس فحاص الارئيس اعمااخ مرؤوساي  ماد خاالخ التقاارير  -رقابة المستندات : -ب

ة الر ابااة علااى تن ياا  الموازنااة والوثااائل التااي يرفعلااا الياا  هااؤالء مااد امثلتلااا تااولي وزارط المالياا
وبخاصة الن قات وهي سابقة على الصر  وتخخ  فرنسا بل ا النوع مد الر ابة مد خالخ مماتب 
االرتباط التي تعاد اسااس الر اباة االدارياة الساابقة فيلاا والوا اع اد الر اباة االدارياة ال تعادو اد 

طة التن ي ياة للا ا فلاي غيار مافياة الد تمود ر ابة  اتياة داخلياة تساير وفقااً لقواعاد تضاعلا السال
 الوا ع يقوخ اد ر ابة االدارط لن سلا تشوبلا انحرافات مثيرط .

 
حيث يعلد الى  لة  ضائية مستقلة وتمارس الر ابة وفقاً  -الرقابة المستقلة او القضائية : -2

عد االنحرافات للقوانيد السارية الم عوخ في الدولة وتخخ  شمخ المرا عة ومحاسبة المسؤوليد 
المالية واصدار العقوبات المناسبة او تق  عند امتشا  المخال ات واحالة المسؤوليد الى 
المحاما ال زائية المختصة و د تقوا برفع تقارير الى البرلماد او رئيس الدولة لتبياد المخال ات 

 ت ال رنسية .الممتش ة واال تراحات للتقليخ منلا مستقبالً ومد امثلتلا محممة المحاسبا
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  110 ص   1971موسى عماد الديد مح وب   الموازنة العامة وعال تلا بالخطة اال تصادية   امعة عيد شمس    -1
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 المبحث الثاني 
 

 الرقابة التشريعية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة

 

يقصد بالر ابة التشريعية هي الر ابة التي تمارسلا السلطة التشريعية على تن ي  الموازناة العاماة 
دولاة في الدوخ الديمقراطية وهي ر ابة سابقة لتن ي  الموازنة الر ابة على تن ي  الموازنة العامة لل

  وتعد ه ه الر ابة مد أها أنواع الر ابات لمونلا تمارس  (1 في التشريع العرا ي والحقة لتن ي ها
مااد  لااة مسااتقلة عااد ال لااة التااي تتااولى تن ياا  الموازنااة العامااة وتباشاار الساالطة التشااريعية هاا ه 

 الر ابة بطرائل مختل ة منلا ؟( :

طريل السلطة التشريعية مباشرط أثناء السنة المالية  تتا الر ابة على تن ي  الموازنة العامة عد -1
 عند طلب نقخ االعتمادات مد باب ةلى آخر أو عند طلب ةدراج اعتمادات ةضافية.

منحت دساتير الدوخ الحل ألعضاء السلطة التشريعية في تو ي  األسئلة واست واب الوزراء  -2
لا ة ا لااا تحصااخ علااى األغلبيااة المختصاايد و ااد يعاارض تلااك الااوزارط ةلااى ح ااب الثقااة وةسااقاط

الالزمااة دسااتوريا السااتمرارها و ااد تت اااوز مسااؤولية الااوزراء عااد المخال ااات الماليااة حاادود 
 المسؤولية السياسية لتصخ في بعض الدوخ مثخ فرنسا ةلى المسؤولية المدنية وال زائية .

نا شة الحساب الختامي حل السلطة التشريعية بعد انتلاء السنة المالية مد تد يل ومرا عة وم -3
 ومقارنت  بالتقديرات الواردط في الموازنة العامة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( صالح الديد مصط ى أميد  الر ابة المالية العامة وديواد الر ابة المالية في العرال بيد ماضي  ومستقبل (   بغاداد   1  
 . 29-28   ص  1979
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 المطلب األول 

 

  الرقابة التشريعية في التشريع العراقي

 

الر ابااة التشااريعية فااي التشااريع العرا ااي يمااارس البرلماااد العرا ااي الر ابااة علااى تن ياا  الموازنااة 
التي تقرر حال ممثلاي الشاعب  2000العامة   ويستمد حق  في ه ه الر ابة مد نصوص دستور 
 :في ممارسة الر ابة على أعماخ السلطة التن ي ية ومما يختي 

 

  تنفيذ الموازنة العامة يمارس )مجلس النواب( سلطاته في رقابة مجلس النواب العراقي أثناء
 الرقابة أثناء تنفيذ الموازنة العامة وفي أكثر من صورة وكما يأتي :

 

لم لاس الناواب  ة اراء المنا لاة بايد أباواب  200۵ اء في الدستور العرا ي الحالي لعاا  أوال :
الضارورط أد يقتارح علاى م لاس  وفصوخ الموازنة العامة  وتخ يض م مخ مبالغلا   ولا  عناد

الوزراء زيادط ة مالي مباالغ الن قاات   وبلا ا الحال م اخ الدساتور ضاماد تن يا  الموازناة العاماة 
 .(1 على وفل ة ازط م لس النواب للا

 

  وه ه هي النتي ة المنطقياة لمبادأ ( 2 و اء في الدستور الر ابة على أداء السلطة التن ي ية ثانيا :
ال صخ بيد السلطات ةال وهاي مرا باة السالطة التشاريعية للتن ي ياة ماد ا اخ القيااا بعمللاا بشامخ 

 .صحيح وت نب االنحرا  بالسلطة وتالفي الخطخ  بخ و وع  

 

 رر الدستور لعضو م لس النواب أد يو   ةلى رئيس م لاس الاوزراء والاوزراء أسائلة  ثالثا :
ي أ  موضوع يدخخ في اختصاصلا ولمخ منلا ات ابة عد أسئلة األعضااء   وللساائخ وحاده ف

  واد حل عضو البرلماد في السؤاخ ال يقتصر عند رئايس م لاس  (3 حل التعقيب على ات ابة
الااوزراء والااوزراء وةنمااا يشاامخ أعضاااء م لااس الرئاسااة ورؤساااء الليئااات المسااتقلة ورؤساااء 

. هاا ا واد أهااا مااا يميااز حاال السااؤاخ البرلماااني عااد غيااره مااد (4 بااوزارطالاادوائر غياار مرتبطااة 
 الحقول البرلمانية هي : 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 200۵ثانيا( مد الدستور العرا ي الحالي لعاا /62المادط   (1 

 /ثانيا( مد الدستور ن س  .61المادط  ( 2 

 .2000أ( مد دستور  -/سابعا 61( المادط  3  

 .( مد النياا ن س  54( المادط  5( مد النياا الداخلي لم لس النواب العرا ي الحالي .  50( المادط  4  
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أ  اناا  مقصااور علااى العضااو السااائخ وال يمتااد ةلااى غيااره مااد  حننا السننحال حننا شخصنني : -1
 األعضاء وي وز للسائخ التنازخ عن    ويسقط السؤاخ بزواخ ص ة مقدم  أو مد و   ةلي  .

وياختي  لاك ماد خاالخ أهميتا  فاي المشا  عاد أعمااخ حا السحال وسيلة فعالة وأداة فنية : -2
ليات تن ي  الموازنة العامة ومد خالخ طرح وتصرفات اتدارات العامة ضمد الحمومة خالخ عم

األسئلة التي تادفع الاوزارط دائماا ةلاى الت ميار مسابقا باخدً أعماللاا ساو  تماود محلساؤاخ فتلتازا 
 . (1)لمي ت نب ن سلا المسخلةبالقياا بالملاا واخالص 

ال يترتاب علاى الساؤاخ منا شاات واساعة وانماا يطارح  السهولة واليسر فني تقنديم السنحال :-3
السؤاخ مد  بخ العضو وي يب الاوزير المخاتص او ماد يناوب عنا  وللعضاو فقاط حال التعقياب 

 . (2 علي  
ةال انا  لا   ال يحدي السحال إلنى المسناس بالحكومنة او طنرث الثقنة فيهنا بصنورة مباشنرة : -4

الخمومياة فاي الغالاب واعضااء المعارضاة علاى حاد اهمية مبيرط ألن  يستخدا ماد  باخ األغلبياة 
سواء ا  يعد وسيلة للمش  عد المثير مد األمور فيما يخاص تن يا  الموازناة العاماة ول ات نيار 
البرلماد اليلاا والتنبيا  اليلاا بالنسابة للمعارضاة وهاي تمارسا  اد مااد اللاد  يختلا  عاد بقياة 

 لسؤاخ البرلماني فتتمثخ فيما يختي :. اما عد شروط وا راءات تو ي  حل ا (3 االعضاء 
 
يست اد مد ل اي   لماخ عضاو ( ةد حال الساؤاخ ال ي اوز أد  يوجه السحال من عضو واحد :-5

يقدا ةال مد  بخ عضو واحد مد ةعضاء البرلماد ويحل ل  اد يو   السؤاخ ةلى امثر مد وزيار 
 .(4 ا ا ماد السؤاخ يتعلل تو يدخخ ضمد اختصاص وزارتيد 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( مصط ى سالا مصط ى الن ي ي  االختصاص التشريعي والر ابي للم لس الوطني العرا ي وم لس الشعب في مخ 1 

 .98  ص 1999مد سوريا ومصر / دراسة مقارنة(  رسالة ما ستير   مقدمة ةلى ملية القانود    امعة الموصخ   

 . 891  ص 1993القاهرط   د. محمد مامخ ليلة  النيا السياسية   دار ال مر العربي   ( 2  

 . 98مصط ى الن ي ي   المصدر السابل   ص( 3 

( مد 1والمادط   1908( مد دستور 34والمادط   1920( مد القانود األساس العرا ي سنة 54( ينير : نص المادط  4 
  ي الحالي .( مد النياا الداخلي لم لس النواب العرا50والمادط   1970( مد دستور 55والمادط   1963دستور 
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لقاد  ااء  يجب أن يكون السحال واضحا ومقصورا على الوقائع المطلوب االستفسار عنها : -6
هاا ا الشاارط فااي النياااا الااداخلي للم لااس الااوطني السااابل ولااا ن ااد لاا  مثيااخ فااي النياااا الااداخلي 

 .  (1 لم لس النواب العرا ي الحالي

 

ألد  الجهنات منن خنالل عبنارات الينر الئقنة :أال يمس السحال األفراد والهيئنات أو مختلنف  -7
 لك سو  يؤد  ةلى تغير الغرض مد السؤاخ وانحراف  عاد هدفا  وةد اللاد  ماد الساؤاخ فاي 

 . (2 م اخ الر ابة على تن ي  الموازنة العامة هو التخمد مد صحة ات راءات ومطابقتلا للقوانيد 

 

( ماد النياااا الااداخلي الم لااس 50وهاا ا ماا نصاات علياا  المااادط   أن يكنون السننحال مكتوبننا : -8
النواب العرا ي الحالي باد يمود السؤاخ خطيا أماا ات اباة فقاد تماود شا وية أو ممتوباة وما لك 
يممد أد يماود الساؤاخ ممتوباا أو شا اها حساب ماا يقارره الدساتور أو النيااا الاداخلي للم االس 

 .( 3 النيابية

 

اشرط ه ا الحال فلاي بسايطة وغيار معقادط وأياا مانات طريقاة الساؤاخ ساواء أما عد ة راءات مب
أمانات ممتوبااة أا شاا وية فلااي تتعلاال بتن ياا  الموازنااة العامااة مااد ة ااراء المنااا الت باايد األبااواب 
وبنودهاااا وأبوابلاااا وماااا يتعلااال بتحصااايخ اتيااارادات العاماااة أ  أد تماااود محصاااورط ضااامد 

 تمس أشخاص الحمومة ويشاترط أد ال يماود الساؤاخ االختصاص الر ابي ألعماخ الحمومة وال
 . (4  د عرض على القضاء وم لك أد ال يمود موضوع   د عرض على الل اد التحقيقية

وأ از النياا الداخلي لم لس النواب العرا ي الحالي أد تماود ات اباة علاى الساؤاخ شا اها واد 
 .(5 مد التبليغ يديدرج في  دوخ أعماخ ا رب  لسة مناسبة و لك بعد أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤاخ مو زا ومنصبا  /ثانية مد النياا الداخلي للم لس الوطني السابل ال   نص على  ي ب أد يمود94( المادط  1 
 .على الو ائع المطلوب االست سار عنلا خالية مد التعليل وال دخ والمساس بالشؤود الخاصة باألشخاص

 .74-73مصط ى الن ي ي   مصدر سابل   ص ص ( 2  

 . 861د. محمد مامخ ليلة   مصدر سابل   ص ( 3  

مد النياا الداخلي ( 52والمادط  1995لسنة  36السابل ر ا ثانيا( مد النياا الداخلي للم لس الوطني /07( المادط  4 
 لم لس النواب الحالي .

 ( مد النياا ن س  . 51( المادط  5 
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وة ا ماد الموضوع يتعلل باخمور عاماة فيحال أل  عضاو ماد غيار العضاو الساائخ ةباداء تعليال 
 .( 1 مو ز أو مالحيات مو زط على ات ابة

 

عضوا في األ خ مد أعضاء م لس النواب طارح ( 25و اء في الدستور بخن  ي وز خ  رابعا : 
موضوع عاا للمنا شاة   الستيضااح سياساة وأداء م لاس الاوزراء أو ةحادى الاوزارات   ويقادا 
ةلى رئيس م لس النواب ويحدد رئيس م لس الوزراء أو الوزراء موعدا للحضور أمااا م لاس 

 . (2 النواب لمنا شت 

 

عضاوا ( 25و اء في الدستور أيضاا ةد لماخ عضاو ماد م لاس الناواب   وبموافقاة   خامسا : 
تو ي  است واب ةلى رئيس م لس الوزراء أو الاوزراء لمحاسابتلا فاي الشاؤود التاي تادخخ فاي 

 (3 اختصاصلا   وال ت ر  المنا شة في االست واب ةال بعد سبعة أياا في األ خ مد تقديم 

 ات االست واب فتتمثخ باالتي : .أما عد شروط وة راء

 

يعد وسيلة مباشرط لتحريك المسؤولية الوزارية لما يتضمن  مد معنى االتلااا والمحاسابة فاي  -1
 الو ت  ات 

يااؤد  ةلااى ةثااارط منا شااة عامااة ال تقتصاار علااى العضااو السااائخ والااوزير الاا   و اا  ةلياا  -2
االساات واب فاناا  محاااط بضاامانات منلااا االساات واب   ونياارا لخطااورط النتااائج المترتبااة علااى 

اشتراط عدد محدد ماد الناواب فاي تو يلا  وما لك ال يحال اللاوزير المسات وب ات اباة ةال بعاد 
 مضي فترط معينة يحددها الدستور(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مد النياا ن س  . 51( المادط  1 

 ( مد النياا ن س  . 53المادط  ( 2 

 ( مد النياا الداخلي الم لس النواب العرا ي الحالي55وم لك المادط   2000ب( مد دستور  –(سابعا 61( المادط  3 
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 فاألصخ أن  ال ينتلي األمر بتنازل  عن . ال يعد حل شخصي للعضو المست وب 

 .  (1 أو زواخ ص ة العضو أو مد و   ةلي  في وز لغيره مد األعضاء تبني 

االست واب يتناوخ  ميع أعماخ الحمومة ل لك ت د عضو البرلماد غالبا ما يل خ ةلي  بشرط أد • 
 .( 2 يمود في حدود الدستور 

 

بتو يا  االسات واب ويماود تحريرياا  ماتوباا( وها ا شارط أما عد ة اراءات االسات واب فتبادأ 
ن ااده غالبااا فااي اغلااب األنيمااة البرلمانيااة دود تمييااز ألهميااة االساات واب وخطورتاا  وخطااورط 
اآلثار المترتبة علي    واد يو   االست واب بموافقة عدد معيد مد األعضااء فاي البرلمااد و اد 

 نص الدستور أو النياا الداخلي للبرلماد .عضوا ( حسب ما ي 20اشترط الدستور العرا ي  

ويو   االسات واب ةلاى وزيار واحاد ويماود علاى در اة ماد األهمياة والخطاورط  واد ال يماس 
شخص الوزير أ  ماا يادخخ فاي أعمااخ الاوزارط وتصارفاتلا واختصاصااتلا فقاط أ  فاي حادود 

المساات وب حاال عاادا  المصاالحة العامااة والدسااتور   وأ ااازت معيااا األنيمااة البرلمانيااة للااوزير
ات ابة في ال لسة ن سلا وةنما تخ ياخ  لاك ةلاى ال لساة التاي تليلاا أو خاالخ فتارط محاددط ضامد 

 . الدستور أو النياا الداخلي للبرلماد 

 

ومد أها األمثلة التطبيقية على ة راء االسات واب فاي النيااا العرا اي ماا حصاخ ماد اسات واب 
لااوزير  1998واالساات واب الثاااني عاااا  1988اا الاادمتور صااادل علااوص( وزياار الصااناعة عاا

الصااحة ضاامد النياااا الااداخلي للم لااس الااوطني العرا ااي السااابل والتااي أدت ةلااى ةع اااء وزياار 
الصحة مد منصب  وة راء التصويت على ةع اء وزير الصناعة والمعادد مد منصب  ةال ان  لا 

 . (3 ع ي مد منصب  يحصخ التصويت لعدا امتماخ النصاب الالزا  الثلثيد( فلا ي

ومد األمثلة الحديثة على االست واب ما حصاخ لاوزير الملربااء فاي ال لساة االعتيادياة الساابعة 
کريا وحيد( والتي لا تثمر ةلى نتي ة بسبب استقالة الوزير ماد   2009تشريد األوخ  4بتاريخ 

 السوداني (. منصب    واست واب وزير الت ارط عبد ال الح

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 863-862( د. محمد مامخ ليلة   مصدر سابل   ص 1 

 لداخلي لم لس النواب العرا ي الحالي .( مد النياا ا56؛ المادط  2000ج( مد دستور  -/سابعة 61المادط  ( 2 

 ( مد النياا الداخلي58مد النياا الداخلي للم لس الوطني السابل ؛ المادط  ( 97( المادط  3 

 الم لس النواب العرا ي الحالي .
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والتي لا تثمر هي األخرى عد نتي ة واضحة بسبب تقديا الوزير استقالت  و بلت وتا ةحالت  ةلى 
ةطالل سراح  بم الة وأصبح م لوخ المصير فال تو د أ  تصريحات أو نتائج القضاء وتا 

 .( 1 تعلد عد نتي ة االست واب أو التحقيل مع ه ا الوزير

 

تشريد  5وم لك است واب الم وضية العليا لالنتخابات في ال لسة االعتيادية الثامنة للم لس في 
 . والتي لا تعر  للا نلاية وال نتي ة 2009األوخ 

 

مخ ه ه األمثلة تدخ على ضع  ه ه الوسيلة مد الر ابة أ  ضع  الر ابة التشريعية  م لس 
النواب العرا ي بسبب هيمنة المتخ واألحزاب المبيرط التي تقوا بترشيح الوزراء مد  بللا 

فالوزير ال   ينتمي ةلى متلة برلمانية مبيرط يمود في مخمد مد ه ه الطريقة والسيما عند ة راء 
لتصويت فيمود لصالح  . ل ا نحد نرى مد أ خ ت عيخ ه ا النوع مد الر ابة البد مد اختيار ا

الوزراء مد المستقليد أ  ال يد ال ينتمود ةلى األحزاب مد ا خ خضوعلا لل ه الطريقة 
ومحاسبتلا وسحب الثقة ة ا التزا األمر  لك وعدا الدفاع عنلا بالبرلماد أو ال لات الر ابية 

 .األخرى 
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 2005ها( مد دستور -/ثانيا61( المادط  1  
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 المطلب الثاني 
 

 الموازنةالرقابة التشريعية اثناء  تنفيذ 
 

وهي تمارس مد  بخ البرلماد وهي  ات اثر فعاخ بالنير لتمتع البرلماد بسلطة واسعة في 
الر ابة والوا ع اد ه ه الر ابة هي االصخ ومد صلب اختصاص البرلماد يؤيد  لك ح تاد 
االولى / البرلماد هو الر يب الحقيقي على ما تقوا ب  السلطة التن ي ية مد اعماخ والثانية/ 

 التعر  على مدى احتراا السلطة التن ي ية لقانود الموازنة العامة .
وتقع المحاسبة البرلمانية على اساس االر اا ال علية لمخ مد االيرادات والن قات ومدى تطابقلا 
مع  انود الموازنة ل ا هي ر ابة شاملة النلا تتناوخ نتائج التن ي  مما يممد اد يمارس البرلماد 

 .(1)لتن ي دوره اثناء ا
 

 -الرقابة التشريعية خالل فترة التنفيذ :الفرع األول : 
 
تستطيع السلطة التشريعية اد تمارس تن ي  الموازنة سلطة الر ابة وبخمثر مد وسيلة منلا اد  

للم لس النيابي سلطة االشرا  على اعماخ الحمومة وللا اد تطلب معلومات عد سير العمليات 
 /سابعاً/61بالمادط  2005يرادات وه ا ما اشار الي  الدستور العرا ي لعاا  المتعلقة بالن قات واال

 
لعضو م لس النواب اد يو   الى رئيس م لس الوزراء او الوزراء اسئلة في ا  موضوع  -أ 

 يدخخ في اختصاصلا ولمخ منلا اال ابة عد اسئلة االعضاء وللسائخ وحده حل التعقيب .
 
عضواً في اال خ مد اعضاء م لس النواب طرح موضوع عاا ي وز لخمسة وعشريد  -ب

للمنا شة ألستيضاحسياسة واداء م لس الوزراء او احدى الوزارات ويقدا الى رئيس م لس 
 النواب ويحدد رئيس م لس الوزراء او الوزراء موعد للحضور اماا م لس النواب للمنا شة .

 
اً تو ي  است واب الى رئيس م لس لعضو م لس النواب وبموافقة خمسة وعشريد عضو -ج

الوزراء او الوزراء لمحاسبتلا في الشؤود التي تدخخ في اختصاصلا وال ت ر  المنا شة في 
 االست واب اال بعد سبعة اياا في اال خ مد تقديمة .

 
 ثامناً/ 

 
رار لم لس النواب سحب الثقة مد احد الوزراء باالغلبية المطلقة ويعد مستقيالً مد تخريخ   -أ

سحب الثقة وال ي وز طرح موضوع الثقة بالوزير اال بناًء على رغبة او طلب مو ع مد 
خمسيد عضواً اثر منا شة است واب مو   الي  وال يصدر الم لس  راره في الطلب اال بعد 

 .(2) سبعة اياا مد تقديمة
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 637  ص  2002د عادخ فليح العلي   المالية العامة والتشريع المالي   الدار ال امعية للطباعة والنشر   الموصخ  -1
  563  ص  2003  عماد    1عادخ فليح العلي   المالية العامة والتشريع المالي   دار حامد للطباعة   ط–د  -2
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لرئيس ال ملورية تقديا طلب الى م لس النواب بسحب الثقة مد رئيس م لس الوزراء  -ب
(مد اعضاءه سحب الثقة مد رئيس م لس 1/5ولم لس النواب بناًء على طلب مد خمس 

الوزراء وال ي وز اد يقدا ه ا الطلب اال بعد است واب يو   الى رئيس م لس الوزراء وبعد 
سبعة اياا في اال خ مد تقديا الطلب بقرار الم لس سحب الثقة باالغلبية المطلقة وتعد الوزارط 

 مستقيلة وتتحوخ الى تصري  االعماخ اليومية .
موافقت  على موازنة استثنائية او تمميلية عند  مما اد الحمومة احياناً تعود للبرلماد لتخخ 

 حصوخ وفرط في االيرادات مما يتيح ال رصة اماا البرلماد ليقوا بعملية الر ابة .
 
 

  -الرقابة التشريعية الالحقة على تنفيذ الموازنة : الفرع الثاني :
 

عض النيا القانونية هنالك اسلوباد للر ابة اما  انود  طع الحساب او حساب الدورط المالية فب
اخ ت باسلوب حساب الدورط المالية وتمود الر ابة في يل  غير فعال  لصدوره بعد فترط طويلة 
مد تن ي  الموازنة  د تمتد لعدط سنوات والسبب صعوبة   خ حساب السنة المالية  بخ انتلاء مدط 

ادات تعقبلا فترط اخرى متممة تستممخ فيلا  ميع اال راءات المتعلقة بعمليات الن قات واالير
 لتتممد السلطة التن ي ية مد اعداد مشروع القانود واخرى للسلطة التشريعية للتصديل علي  .

اال اد معيا الدوخ بالو ت الراهد تخخ  بقاعدط  طع الحساب او حساب االدارط فيق خ الحساب 
برلماد خالخ فترط مد انتلاء المالي في نلاية السنة المالية واعداد مشروع  انود القطع واحالت  لل

السنة المالية مما امسب  انود  طع الحساب اهمية مبيرط سواء فيما يتعلل بمقارنة التقديرات 
باالر اا ال علية او االست ادط مد النتائج عند التقدير في االعتمادات ال ديدط وينبغي اد يراعى في 

يقوا بلا  انود الموازتة بو   عاا تقديا مشروع  انود  طع الحساب اد يخخ  الصورط التي 
 متضمناً بعض البيانات المتعا ة بموازنة الدولة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 139  ص  1971  القاهرط    2الر ابة على المؤسسات العامة   دار المعار    ط خليخ هيمخ  –د  -1
  391  ص  1986هشاا محمد ص وت العمر    أ تصاديات المالية العامة والسياسة المالية   بغداد    –د -2
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  -: الفرع الثالث : عنصري الموازنة العامة

ون قات الدولة لمدط زمنية مقبلة عادط ما تمود سنة لميزانية العامة هي نضرط تو عية تيرادات ا 
: تخضع ت ازط مد السلطة المختصة   ةد الميزانية تتضمد عنصريد أساسييد هما  

 

 توقع الميزانية العامة: -1

تتضمد الموازنة العامة تقديرا لن قات الدولة وةيراداتلا أ  ما ينتير أد تن ق  السلطة التن ي ية 
  مد ةيرادات خالخ فترط الحقة. ومدى الد ة في التقديرات يشمخ عامال وما يتو ع أد تحصل

ملما في مسب أعماخ الحمومة مد  بخ والسلطة التشريعية  فلناك ن قات يسلخ تقديرها بد ة 
على افتراض استمراريتلا مثخ رواتب الموي يد  مما هناك أنواع أخرى يصعب تقديرها حيث 

سيطرط عليلا مثخ الن قات االستثمارية أما تقديرات اتيرادات يعتمد تقدير على عوامخ يصعب ال
العامة فإنلا تتخثر بالنشاط اال تصاد  لل ترط الالحقة. لل ا عند تقدير مخ مد اتيرادات والن قات 

المتو ع أد يمود خالخ ن س العامة البد مد وضع تقديرات للوضع اال تصاد  واال تماعي 
 .ال ترط

 

 

 

 

 2- الميزانية العامة:إجازة  

  

  تعد الموازنة بمثابة خطة عمخ الحمومة ل ترط الحقة  غير أنلا تبقى في شمخ مشروع أو
ا تراح بموازنة غير  ابلة للتن ي  ةالّ بعد  بوللا مد طر  الشعب عد طريل ممثلي  في 

 .البرلماد  أ  أّد الموازنة العامة تصدر بموافقة السلطة التشريعية واعتمادها

د باعتماد السلطة التشريعية للميزانية العامة هو الموافقة على تو عات الحمومة بالنسبة يقص
للن قات واتيرادات العامة لسنة  ادمة مما تتضمد خاصية االعتماد أيضا منح السلطة التن ي ية 

بعد  ات د المسبل باتن ال وتحصيخ اتيرادات  وبالتالي الموازنة العامة ال تعتبر نلائية ةالّ 
اعتمادها مد السلطة التشريعية  وبعدها يعود األمر ةلى السلطة التن ي ية الحمومة( مرط أخرى 
تقوا بتن ي  بنود الموازنة العامة باتن ال والتحصيخ في الحدود التي صدرت بلا ة ازط ه ه 

 .السلطة  صد تحقيل أهدا  الم تمع
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 الخاتمة 
 

تعميال فلاا األبعااد السياساية ّط للموازناة العاماة للدولاة باالتواز  ماع سعت الدراسة ةلاى محاولاة 
التسااليا باألهميااة ال نااي والماليااة للااا. ومااا لااا تسااتطع الدراسااة بحثاا  هااو تحديااد أ  األنااواع مااد 
الموازنااة العامااة أفضااخ مااد حيااث أثرهااا علااى المؤسسااات التشااريعية. وهااو األماار الاا   يحتاااج 

لعال اااة االرتباطياااة بااايد ناااوع الموازناااة العاماااة للدولاااة وأداء لدراساااات  ادماااة  تلاااد  لمشااا  ا
المؤسسااات التشااريعية وأثااره بالضاارورط علااى ال عاليااة السياسااية للااا فااي العال ااة مااع الساالطة 

 :التن ي ية. و د توصلت الدراسة ةلى العديد مد النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي
 

 :النتائج 
 
فمارتيد أساسايتيد يمماد استخالصالما ماد الدراساة وهماا؛ األولاى تتعلال يممد القوخ أد ثمة -1

بو ود أبعاد سياسية متعاددط للموازناة العاماة تتضامد الموازناة فاي ةطاار علاا السياساة  والادور 
الر ابي للمؤسسات التشريعية  والبعد الديمقراطي  والسياسات العامة للدولة  ودر اة االسات ابة 

ةعالا الرأ  العاا  والثانية تتعلل بضرورط التميياز الاد يل بايد ال اناب  للمطالب العامة  ودر ة
  .التشريعي وال انب السياسي األعمل لمشروع  انود الموازنة العامة للدولة –ال ني
 
توصلت الدراسة ةلى نتي ة سياسية هامة تمحاورت حاوخ تعاديخ ال مارط الساائدط والقائلاة باخد -2 

ة البرلمانية تملك حل طرح الثقة بالحمومة في الحاالت التالية: أثناء الم الس المنتخبة في األنيم
منا شة طلب الثقة واستعراض برنامج عمخ مد أعضاء البرلمااد لحموماة  أو طلاب عادد محادد 
دستوريا لطرح الثقة وم لك الحموماة  أو تحوياخ االسات واب ةلاى طارح ثقاة بالحموماة أو أثنااء 

بتعميل التحليخ في ه ه الدراسة أد مساخلة منا شاة الموازناة العاماة  لسة المنا شة العامة  وتبيد 
يممد تناوللا والتعامخ معلا مد منيور الر اباة البرلمانياة  وأنلاا ال تقاخ عاد ساالح طارح الثقاة 
بالحمومة  ومد ثا فإد سياسية أهمية سالح ة رار الموازنة مد عدملا سالح سياسي هااا ال يقاخ 

ثقة(  وتصبح معلاا  لساات منا شاة الموازناة للاا ماد الاوزد واألهمياة أهمية التحقيل  وطرح ال
 .التي تحيى بلا  لسات طلب/ طرح الثقة في الحمومات

 
الموازنة العامة مرآط تعمس ميزاد القوى السياساي بايد ال لاازيد التشاريعي والتن يا   فاي  -3 

ا السياسي القاائا بر اباة ضوء  ياا المؤسسات التشريعية وبدر ات مت اوتة  وحسب طبيعة النيا
سياسية عند ةعداد الموازنة وتعديللا أو رفضلا ور ابة سياسية الحقاة فاي ضاوء اتن اال ال علاي 

 .الوارد في تقارير األ لزط ال ني . المحاسبية المساندط 
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الموازناة يختل  دور المؤسسة التشريعية فيٍ مخ مد النياميد البرلماني والرئاسي في م ااخ -4
العامة؛ فبينما يتمتع المون رس األمريمي بدور مبير فاي الم ااخ الماالي بلاد  موازناة سالطات 
الرئيس األمريمي  ومد ثا تمود الموازنة العامةً  لتممايد الماون رس ماد التاوازد ماع ال لااز ً 

مدى تمتع ً ةلى سياسيا سالحا التن ي    فإد المؤسسة التشريعية في النياا البرلماني يتحدد ً على 
حد مبير بناءً  وانخ اضا دورها ارت اعا الحمومة بو ود أغلبياة برلمانياة مساتقرط داخللاا داعماة 
ومؤياادط ل للااا. ر ااابي علااى األداء الحمااومي ومااع  لااك ييااخ للبرلماااد دور ً والتقااي . ّد بتن ياا  

 الموازنة العامة ماليا .
 
بعاد أداء النياا السياسي المتمثلة في  ياس القدرط ةد الموازنة العامة للدولة ماش ة عد ةحدى أ-6

االساات ابية للمطالااب العامااة  ر ومعباارط عااد حقيقااة الااوزد السياسااي للقااوى المختل ااة فااي ضااوء 
تشاامخ الموازنااة العامااة مساااحة سياسااية خصاابة لقياااا المؤسسااات  ِّ. 6 .المطالااب التااي تااا تلبيتلااا

 . ودط عملية صناعة وتن ي  السياسات العامة للدولةالتشريعية بمرا بة األداء الحمومي مد حيث 
و دت الدراسة أد هناك عال ة ارتباطية اي ابية عميقاة بايد الموازناة العاماة والديمقراطياة  -7 

تتمثااخ فااي ةرساااء مبااادس الحوممااة الرشاايدط والحمااا الصااالح وحقااول االنساااد  وت اا ير الر ابااة 
ماااخ العاااا ا ن ا اا  وصاايانت  والتحقاال مااد  حسااد الشااعبية بواسااطة المؤسسااات التشااريعية علااى ال

 ةدارت  .
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 التوصيات : 
 

  :في ضوء النتائج التي تمخضت عنلا الدراسة  يوصي الباحثاد بالتالي
 
علااى مسااتوى المؤسسااة التشااريعية: ضاارورط زيااادط منسااوب معااار  أعضاااء المؤسسااات -1

علاااى المساااتوييد ال ناااي والسياساااي باااالتواز  ماااع أهمياااة ّط التشاااريعية حاااوخ الموازناااة العاماااة 
والتشريعية الت ريل بيد الموازنة العامة للدولة مد الناحية ال ني والسياسية  باتضافة ةلى العماخ 

 على تزويدها بالدعا ال ني المناسب لخدمة العامليد واألعضاء.
 
لمؤسسااة التشاريعية فاي خضااا علاى مساتوى المؤسسااة الحمومياة: التعااود التاااا ماع أعضااء ا-2

ة راءات ةعداد الموازنة  بتقاديا معلوماات ماملاة ود يقاة وتوفيرهاا بالو ات المناساب  ماع تقاديا 
وآليات حسابلا  ة  ترتد  الوثائل  توضيحات غير ر ا ر مية  نباً  ةلى  نب مع البيانات الممية

 تنااوير أعضاااء المؤسسااة والمعلومااات المي يااة التااي ترافاال أر اااا الموازنااة أهميااة  صااوى فااي
التشااريعية لوا ااع الحاااخ  وصااوأل تخااراج موازنااة عامااة تنساا ا تماماااً مااع ةممانيااات الدولااة 

 وتحدياتلا  وتتماشى مع طلبات الشعب  در اتمماد .
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الملـااـايني  محمـااـد خالـااـد وأخـااـرود " المحاسـااـبة الحموميـااـة" منـااـشورات   -20
 ا2006/ 2005مليــة اال تصاد  – امعــة دمــشل 

موسااى عماااد الااديد مح ااوب   الموازنااة العامااة وعال تلااا بالخطااة اال تصااادية -21
 .  1971  امعة عيد شمس   

هشاا محمد ص وت : الموازنة العامة والسياسات المالية    امعة بغداد    -22
  دار الحرية للطباعة ـ  1988

هشاا محمد ص وت العمر    أ تصاديات المالية العامة والسياسة المالية    -23 
 . 1986بغداد   

 
 
 
 
 

 المصادر اإلجنبية 
 

1-Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Economie. 
seizieme edition, Paris: ECONOMICA, p 645. 

2-Piere Lalumiere, Finances publiques. Paris : Ed Armand 
colin, 1973, p1-P. Lalumiere .0p - cit, p56. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 القرارات 
؛ المادط 1963( مد دستور 16؛ المادط  أوال/1908( مد دستور عاا 34المادط  -1
 200۵( مد دستور العرال الحالي لعاا 61/  7؛ المادط   1970/أ( مد دستور 55 
. 

 
 . 200۵ثانيا( مد الدستور العرا ي الحالي لعاا /62المادط   -2

 /ثانيا( مد الدستور ن س  .61المادط    -3

 .2000أ( مد دستور  -/سابعا 61المادط   -4 

( المااادط 5( مااد النياااا الااداخلي لم لااس النااواب العرا ااي الحااالي .  50المااادط   -۵
 ( مد النياا ن س  .54 

( ماد دساتور 34والماادط   1920( مد القانود األساس العرا اي سانة 54المادط   -6
والمااادط  1970( مااد دسااتور 55والمااادط   1963( مااد دسااتور 1والمااادط   1908

 لم لس النواب العرا ي الحالي . ( مد النياا الداخلي50 

 

/ثانية مد النياا الداخلي للم لس الوطني السابل ال   نص على 94المادط   -7
 ي ب أد يمود السؤاخ مو زا ومنصبا على الو ائع المطلوب االست سار عنلا خالية 

 .مد التعليل وال دخ والمساس بالشؤود الخاصة باألشخاص

لسنة  36اا الداخلي للم لس الوطني السابل ر ا ثانيا( مد الني/07المادط   -8
 مد النياا الداخلي لم لس النواب الحالي .( 52والمادط  1995

 ( مد النياا ن س  . 51المادط   -9

 ( مد النياا ن س  . 51المادط   -10

 ( مد النياا ن س  . 53المادط   -11

( مااد النياااا 55وماا لك المااادط   2000ب( مااد دسااتور  –(سااابعا 61المااادط   -12
 الداخلي الم لس النواب العرا ي الحالي

  أماا عاد آلياة االسات واب فايممد  2000ج( مد دساتور  -( سابعة 61المادط   -13
 ( مد النياا الداخلي لم لس النواب الحالي .58الر وع ةلى المادط  

ج( ماد  -( ساابعا 61 ( مد النياا الداخلي لم لاس الناواب ؛ الماادط 58المادط   -14
لسانة ( 29( مد  انود الم لس الاوطني الساابل  و الار ا  57؛ المادط  2000دستور
 . 1925( مد القانود األساسي العرا ي لسنة 54؛ المادط  1995

( مااد النياااا الااداخلي 56؛ المااادط  2000ج( مااد دسااتور  -/سااابعة 61المااادط  -15
 لم لس النواب العرا ي الحالي .

( مااد 58مااد النياااا الااداخلي للم لااس الااوطني السااابل ؛ المااادط  ( 97ط  الماااد-16
 النياا الداخلي



25 

 

 الم لس النواب العرا ي الحالي .

 2005ها( مد دستور -/ثانيا61المادط  -17

(  8382( مد النياا الداخلي للم لس الوطني السابل ؛ المادتاد   51المادط  -18
 لي مد النياا الداخلي لم لس النواب الحا

( مد النياا 84( مد النياا الداخلي للم لس الوطني السابل ؛ المادط  55لمادط  -19
 الداخلي الم لس النواب الحالي 

 ثالثا مد النياا الداخلي لم لس النواب الحالي ./87المادط  -20

النياا الداخلي لم لس النواب الحالي / ال صخ الثالث عشر   اختصاص الل اد 
 الدائمة

 مد النياا الداخلي لم لس النواب العرا ي الحالي .( 92المادط  -21

( المادط 6مد النياا الداخلي لم لس النواب العرا ي الحالي .  ( 93المادط  -22
 .2000أ( مد دستور  -/ ثامد 61 

 . 2000مد دستور ( 1-/ ثامنا ب61المادط  -23
 مد الدستور ن س  . ( 2-/ ثامنا ب61المادط   24
 . ( مد الدستور ن س 3-/ثامنا/ب 61لمادط  ا-25
 
 
 

 القوانين 
 
 –المعااـدخ  1940لااـسنة  28ر ااـا  – ااانود أصااوخ المحاساابات العامااـة العرا ااـي -1

 منـشورات وزارط المالية

 لعـاـاا  92القــانود المــالي االساسـاـي الـاـصادر بالمرسـاـوا التـاـشريعي ر ـاـا  -2
الليئاات العاماة  ات الطاابع االدار    منشاورات وزارط وتعديالتــ  وأنيماة  1967
 1 –المالية 

 


