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 ريزي شناسی نقش مجلس در بودجهآسیب

 المللی و الزامات اصالحبا توجه به تجربه بین

 

 

 
 

 

 
 

 همقدم

بررسي بودجه در مجلس شورای  فراينددر مجلس بار ديگر نشان داد که  1400تجربه بررسي بودجه سال 

قابل انکار است. مواردی نظير عدم غيرو ايرادهايي همراه است که اصالح آن ضرورتي ها بهامااسالمي با 

طور دقيق توسط نمايندگان، تغييرات بسيار جزئي در بودجه تا سطح بهفرصت بررسي جداول بودجه 

طالعه مبنای مبرکه بايد نتيجه کار کارشناسي دقيق و ای سرمايههای تملك داراييهای عناوين طرح

توجيهي باشد، عدم اصالح جدی اليحه توسط دولت پس از رد کليات، اتکا به منابع و درآمدهايي که 

 دهند. ني دارند و ... اهميت اين اصالح را نشان ميياحتمال تحقق پاي

جدی های له کسری بودجه و فقدان نگاه کالن به بودجه نيز از آسيبدر کنار مسائل ذکر شده، مسئ

گذشته بوده است. نتيجه اين آسيب ترميم های بررسي بودجه در مجلس شورای اسالمي در سالکار وساز

مسئله کسری بودجه به يکي از  و تبديل شدنگذشته های سالقابل توجه در های نشدن کسری بودجه

 بوده است.ل اصلي اقتصاد کشور مسائ

کشور اياالت  سهطراحي شده در ی هااز سازوکارای عنوان نمونه خالصهبهدر اين گزارش ابتدا 

سپس در ادامه روند بررسي بودجه  1.شودريزی ارائه ميبودجهدر روند  داناو کا کره جنوبي ،آمريکامتحده 

 شود. مي موجود ارائههای در ايران با تمرکز بر مجلس شورای اسالمي بررسي شده و آسيب

بررسي بودجه و حقوق قوه مجريه و مقننه در با توجه به ابعاد سياسي و حقوقي مسئله اصالح روند 

 ريزی جهت اصالح اين روند نيازمند اجماع کارشناسي و سياسي است. گزارش حاضراين موضوع برنامه

در راستای اصالح روند بررسي بودجه در مجلس شورای اسالمي با  ريزیبرنامهجهت ای تواند مقدمهمي

 .باشداحصا شده های هدف رفع آسيب

 

 

                                                 

صورت جداگانه تبیین شده و در های تفصیلی بهریزی این دو کشور در گزارشوکارهای بودجه. شایسته ذکر است که ساز1

 منتشر خواهد شد.آینده 
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 1بودجهبررسی و تصويب المللی نقش مجلس در تجربه بین .1

قوه مقننه و قوه مجريه. نقش و قدرت هرکدام براساس تاريخ و  :ريزی عبارتند ازبودجه  دو رکن مهم در

، )اختيارات حداکثری(سيستم حقوقي هر کشور متفاوت است. طيف قدرت مجلس از کشوری مثل آمريکا 

نامه که حتي آيينطوریبهدر بررسي بودجه بسيار گسترده است ت کمتر( )اختيارا پارلمانيکشورهای 

 های قابل توجه ايجاد کند.تواند تفاوت(، ميکندميداخلي مجلس )که خود مجلس تنظيم 

 شوند: بندی ميمجالس به لحاظ اثرگذاری در بودجه به سه دسته کلي تقسيم

(: توانايي اين را دارند که بودجه Budget Making Legislaturesريز )قانونگذاران بودجه

 ،د و يك بودجه از طرف خودشان بنويسند )کشورهای ژاپننپيشنهادی دولت را اصالح اساسي يا رد کن

 .آمريکا و مکزيك( ،سوئد

توانند بودجه پيشنهادی (: ميBudget Influencing Legislatureثر در بودجه )ان مؤگذارقانون

محدود است. خيلي از  نويسند. قدرت اصالح معموالا نند اما خودشان بودجه نميدولت را اصالح يا رد ک

 توانند افزايش دهند. برخي از مجالس فقط به شرطينميد اما نرا کاهش دهها توانند هزينهمي مجالس

 ،هلند ،)ايتاليا ا به همين ميزان کاهش دهندتوانند بودجه را زياد کنند که بودجه يك بخش ديگر رمي

 .کره و فرانسه(

(: نقشي در تغيير بودجه ندارند Legislatures with Little or no Roleقانونگذاران بدون اثر )

 .مثل انگليس و کانادا

 ترين در شکل زير آمده است.ترين مجلس به ضعيفآفريني برخي از کشورها از قویوضعيت نقش

 
 ريزيبودجه فرايندمختلف در هاي آفرينی مجلسنقش .1 شكل

 
 کانادا   انگلیس   کره جنوبی   فرانسه   هلند   ايتالیا   مكزيک   ژاپن   سوئد آمريكا  

 

 
  

                                                 

1. OECD 2006, 2007 

ثرترين ؤم

مجلس در 

 ريزيبودجه

اثرترين کم

مجلس در 

 زيريبودجه
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 :است دهش ذکر ادامه در موارد اين از برخي که است مختلفي عوامل تابع بودجه در مجلس اثرگذاری

 

 پارلمانیيا  یمدل رياست. 1

عهده برريزی بودجه فرايندمجلس نقش پررنگي در  الا)مثل آمريکا( معمو 1يدر کشورهای با مدل رياست

جمهور مستقل و جداست. اما در يسئرانتخاب  فرايندمجلس از  نمايندگان انتخاب فراينددارد زيرا 

 صورت غيرمستقيم از انتخابات مجلس انتخاببهوزير نخست مثل انگليس، پارلمانيکشورهای با مدل 

وزير منتخب خود حمايت کند. به همين نخسترود که از س انتظار ميشود و به لحاظ سياسي از مجلمي

طور خاص( در بودجه کمتر است و مجلس بهطور عام در همه مسائل و بهدليل اختالف مجلس و دولت )

 نقش زيادی در تهيه بودجه يا اصالح آن ندارد.

 

 زاب و میزان اختالف آنها با دولتتعداد اح. 2

حزبي چندهای يا سيستمبه لحاظ سياسي انسجام کمتری دارند  حزبي کهدوهای در کشورهايي با سيستم

شود. زيرا در اين ميتر وجود دارد، نقش مجلس در بودجه پررنگآنها  که اختالف معنادار بيشتری ميان

متقاعد  زني کند.های خود، با بازيگران مستقل زيادی چانهمدل، دولت مجبور است برای توجيه هزينه

و حزب راستا کردن يك يا دتر از همهای مختلف برای موافقت با بودجه پيشنهادی، مشکلردن گروهک

قبل از شروع  شود )مثالامي خارج از فرايند رسمي بودجه انجام کامالاها زنيرد اين چانهدر برخي موا است.

 دهد.مي اثر مجلس بر بودجه رخها زنيريزی(. در جريان اين چانهبودجه

 

 دانش فنی و توانايی نمايندگان در بودجه:. 3

جلس چقدر گردد که مهارت فني و توانايي خود ممجلس بر بودجه به اين برميتأثير  بخشي از توانايي

در تخصص اند، بايد بررسي کرد که اعضای مجلس چقها خيلي پيچيده شدهاست. با توجه به اينکه دولت

 نظارت کنند. دولت جزئي  هایهزينه و ريزیبرنامهو اطالعات کافي دارند تا بر 

 

 مدت زمان بررسی بودجه در مجلس:. 4

جه ثيرگذاری مجلس بر بودت تأدر قدر دهد،مي اختصاص مهلت زماني که مجلس برای بررسي بودجه

س، مجلس فقط ماه برای بررسي بودجه مهلت دارد؛ اما در انگلي 8دارد. برای مثال مجلس آمريکا ثير أت

 ه مهلت بررسي دارد.دو هفت

 

                                                 

1. Presidential 
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 اختیارات دولت در تخصیص بودجه:. 5

در  ونااقدرتي که قانبخش زيادی از تواند مي ،ها در نحوه تخصيص بودجه تصويب شدهاختيارات دولت

يند ارفنظر از اينکه سيستم حکمراني کشور و اختيار مجلس بوده است را به دولت منتقل کند )صرف

در  نيزفرايند تخصيص بودجه  در هادولت ميزان اختيار عمل است(. تدوين و تصويب به چه صورتي

 ،ود نداردجايي در بودجه وجهاجازه جاب در ژاپن مطلقاا عنوان مثال به. کشورهای مختلف متفاوت است

جمهور حق يسرئجايي بودجه يك حد مشخصي دارد. همچنين همگر به اجازه مجلس. در آمريکا جاب

رات دولت کمي را ملغي کند يا به تعويق بيندازد. در برخي کشورهای ديگر، اختياا هندارد واريز بودجه

ا به تعويق ي کند تواند واريز منابع را ملغيمي دهد، دولتمي بيشتر است. تحت شرايطي که قانون اجازه

 د. های تصويب شده را تخصيص ندهدرصد بودجه 5/1 تواند تامي در فرانسه دولتمثالا  بيندازد

بودجه  و مختصات اختيارات مجلس ايران در بررسيها ويژگي همچنينبا توجه به موارد مذکور و 

ريزی بودجه تر با نقش مجلس در بودجه و نحوه ايفای اين نقش، در ادامه روندمنظور آشنايي دقيقبهو 

الصه تبيين شده طور خبهبا تمرکز بر نقش مجلس در بودجه  و کانادا مريکاآ ،کشور کره جنوبيسه در 

بي کره جنو در نقطه حداکثری،« نقش مجلس در بودجه»در طيف مريکا آاست. شايسته ذکر است که 

 قرار دارد. حداقلي نقطهو کانادا در  در نقطه مياني

 

 ريزي در آمريكابودجه .1-1

 ياصل منبع هاگرچ. است یمرکز دولت یهايبده و استقراض ها،نهيهز درآمدها، از يقيتلف فدرال، بودجه

درآمد  یبرا زي( نايمجوزها و هدا یاعطا ها،مهيجر عوارض،)همچون  یگريد منابع اما است، اتيمال درآمدها

 است. هاپرداختو  قراردادها 1،تعهدات ايجاد مجوزمثل  يميدولت وجود دارد. مخارج نيز شامل مفاه

بايد مجلس  را ، وضع و اخذ مالياتطبق قانون اساسي آمريکا، تمام لوايح مربوط به درآمدهای دولت

)اعم از مجلس  2طور عام، مديريت منابع و مخارج دولت در اختيار کنگرهبهو  کندتدوين و تصويب 

بر وجود قدرت تصريح کرده است و درباره چگونگي  نمايندگان و سنا( است. البته قانون اساسي صرفاا

 م در ساير قوانين تبيين شده است. ريزی سخني نگفته است. اين مهبودجهيند افراجرای 

 زانيم و بودجه یکسر درباره وقت مجلس و کسونين جمهورسيرئ نيبه دنبال اختالف ب يخيلحاظ تار به

 یبندتياولو و نظارت ،یزيربودجه در مجلس نقش آن موجب به که کرد بيتصو را يطرح کنگره دولت، مخارج

 نتيجه اين مناقشه بود. ديرس بيبه تصو 1974که در سال  3کايآمر نينو بودجه قانون. شد ترپررنگ

                                                 

1. Obligation 

2. Congress 

3. Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974. 
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 شود؛يبهار هر سال شروع مفصل جمهور معموالا در يسرئبودجه  یسازآماده آمريکادر اياالت متحده 

 است. يمربوطه زمان باق يماه تا شروع سال مال 17ماه تا ارائه بودجه به کنگره و  9که حداقل  يزمان

و در همان زمان، اقدامات  شوديآغاز م 2021 يبودجه سال مال ی، کار رو2019 عنوان مثال، در سالبه

بودجه يند افرشروع در حال انجام است.  2020 يمربوط به سال مال يقانون يماتو تصم يينها يصيتخص

ها و نيازهای خود را برای سال ها، پروژههای مختلف دولتي برنامهبه اين صورت است که ابتدا سازمان

در  هاسازمان يوقتکنند. البته رياست جمهوری ارسال مي (OMB) 1لي آينده به دفتر برنامه و بودجهما

ارتباطات سبب  ينکنند. امي حفظ OMBکارشناسان ارتباط خود را با  هستند، خود حال تدوين بودجه

دفتر برنامه و بودجه . کنند يافتدرراهنمايي خود  هایبودجه سازیآماده یبرابتوانند  هاسازمان شوديم

 2بخش 12های ارسال شده برای بودجه را ذيل درخواست همههای کارشناسي است که متشکل از تيم

 کند. جمهور را تدوين ميرئيسسازد و بودجه پيشنهادی تجميع و يکپارچه مي

 يدون بااساس قانبرمتحده،  ياالتبودجه دولت ا تريطور رسمبه ياجمهور، يسرئپيشنهادی بودجه 

درآمدها،  ها،ينههز ينبودجه شامل تخم ينبه کنگره ارسال شود. ا يهدوشنبه فور ينحداکثر تا اول

وط به مرب يمال ياتاز عمل يجزئ هایينتخم ياستي،و س یقانونگذار يشنهادهایپ ها،ياستقراض، بده

طالعات املکرد اقتصاد و ع از شده بينييشو پ يواقع یهادولت فدرال، داده یهاو سازمان هانامهبر

اه چه فرض بر اين است که نگاگر جمهور باشد.يسرئ يشنهادهایپ کنندهيبانياست که پشت يگرید

OMB اسي حزب سيتأثير  های آن تحتبه اعداد و ارقام بودجه سياسي نيست اما در واقعيت، تحليل

 گيرد.حاکم بر دولت قرار مي

مجلس است و کنگره ملزم به پذيرش پيشنهادهای  جمهور صرفاا درخواستي ازرئيسبودجه 

آمد و مربوط به در يماتجمهور، غالباا بر تصميسرئ جمهور نيست. با اين وجود، پيشنهادهایرئيس

 يشترست و بامتفاوت  يگرد يبه سال ياز سال ،يرثأت ينا يزاناگرچه م گذارد،يمتأثير  کنگره هایينههز

 قوانين مربوط به بودجه. تا رددابستگي  ياسيو س يمال يطبه شرا

های بودجه شود. کميسيونآمريکا ارسال مي 4و سنای 3جمهور به مجلس نمايندگانرئيسپيشنهاد 

از  يك)شامل کليات و سقف هزينه هر مجلس نمايندگان و سنا، وظيفه دارند ابتدا خطوط کلي بودجه

. اين سند نه قانون است و نه دکننيم تنظ 5(را در قالب يك سند )به نام رزولوشن گانه(12های بخش

کند. دفتر بودجه دستي تدوين بودجه در کنگره نقش ايفا ميالعنوان راهنما و سند بابهاليحه بلکه 

عهده برشود در تنظيم اين سند نقش مهمي را مي که نهادی تخصصي و کارشناسي محسوب 6کنگره

                                                 

1. Office of Management and Budget (OMB) 

 های مربوطبراساس تعداد وزارتخانه. 2

3. House of Representatives 

4. Senate 

5. Resolution 

6 .Congressional Budget Office (CBO)  شد. تأسیسریزی، با قانون بودجه 1974در سال 
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گرفتن بودجه پيشنهادی  سي است که با در نظرهای کارشناکنگره متشکل از تيم دارد. دفتر بودجه

کند. اينکه سند رزولوشن شامل چه نويسي را مشخص ميجمهور، الزامات و خطوط کلي بودجهرئيس

گونه است که تنها به موضوعات، منابع و مصارف اصلي و اين تواند تغيير کند اما غالباامحتوايي است مي

شود. بنابراين، محتوای سند تعيين مي 1در کميسيون تلفيق دااشود و امور جزئي بعکالن پرداخته مي

، کسری ناظر به بودجه بودجه يکل هایبينييشپ، خطوط و انداز اقتصاداز چشم يگزارش بودجه شامل

 گانه بودجه12های خصوص حداکثر و حداقل مصارف بخشدرجمهور و پيشنهادهايي يسئرپيشنهادی 

کند. در حين گانه( را معين مي 12اصلي )های سند سهم بودجه بخش در نگاهي ديگر اين .شوديم

های دولتي ارتباط مستمر برقرار های بودجه و کارشناسان و سازمانتدوين سند رزولوشن، بين کميسيون

که مسئوليت بررسي و تصويب سند رزولوشن را برعهده نگره کهای بودجه در سنا و سيونياست. کم

د تا از بودجه پيشنهادی دفاع کنند يا از نکنهای دولتي تقاضا ميجلساتي از سازمان دارند، با برگزاری

  خواهند.بيني شده توضيح ميجمهوری درباره اعداد و ارقام پيشرياستدفتر بودجه 

تقديم کرد و  بودجه پيشنهادی خودش را به مجلس نمايندگان و سناجمهور رئيسپس از آنکه 

، سند پيشنهاد کلي بودجه )رزولوشن( را (CBO) دفتر بودجه کنگره ه کمكب های بودجهکميسيون

طور جداگانه اقدام به تدوين مخارج بودجه بههريك  تدوين کردند، در گام بعدی مجلس نمايندگان و سنا

عهده کميسيون تلفيق است. بر. تدوين نحوه مخارج دولت در سال مالي مربوطه دکننميکامل يات ئجزبا 

بخش مجزا  12دهد تا نحوه هزينه منابع ذيل کارگروه تشکيل مي 12سيون تلفيق يين راستا، کمدر ا

 .دشوميها با يکديگر تلفيق و يکپارچه فعاليت کارگروه نتيجه . نهايتاادشوهای دولتي تدوين برای سازمان

ترين نمايندگان کنگره مهمهايش از نقش مهم در تلفيق، نمايندگان کميته تلفيق و زيرمجموعه دليلبه

 اساس سند رزولوشن تعيينبربخش  12از هريك  در 2گيریروند. اعتبارات قابل تصميممي شماربه

هر های صورت جزئي و حتي در سطح برنامهبه ،تلفيقهای و در زيرمجموعه هر بخش کميته شودمي

وليشن، و نه اليحه پيشنهادی دولت، که مقادير رزست ا. قابل توجه توانند اصالح انجام دهندميدستگاه 

کند. شايان ذکر است که ميزان درآمدها و منابع بودجه مي کالن بودجه را تعيينمد آدرحدود هزينه و 

 شود.  توسط کميسيون تلفيق و کميسيون بودجه تعيين نمي

 هبرعهد بودجه در درآمدها زانيم نييتع و درآمدها درباره دولت هایينيبشيپ صحت يبررس

 دولت یدرآمدها از يرواقعيغ یهاينيبشيپ تا کنديم کمك موضوع نيا. ستا 3درآمدها و منابع ونيسيکم

( يرواقعي)ولو غدرآمد  ،مصارف افزايش ایدارد بر ليمصارف تما کنندهبررسي کميسيون چراکه. ردينگ انجام

                                                 

 مشابه تلفیق در ایران است. تخصیص است اما کارکرد این کمیسیون تقریبا   Appropriationمعادل واژه . 1

 انه عبارتند از دو بخش:یمصارف بودجه سال. 2

 اند. نین دیگر باید هزینه شود و درواقع اجباریهایی که به موجب قواهزینه .1
 ریزی کند. تواند برای آنها برنامهگیری، آن بخشی از منابع است که اجباری ندارد و دولت میاعتبارات قابل تصمیم .2

3. Ways and Revenue 
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 .کندمي جلوگيری آسيب ناي از درآمدها برآورد برای مستقل کميسيون يك تشکيل لذا. کند ييشناسا

. گذارنديم یأر به يعلن صحن در را آن کردند، آماده را خود انهيسال بودجه سنا و مجلس آنکه از پس

 کساني و بيترک را بودجه دو هر گريکدي یهمکار با سنا و مجلس باشد،تأييد  مورد بودجه چنانچه

 امکان نيا. دارد زين جمهورسيئر یامضا به ازين اجرا یبرا اما شوديم ليتبد قانون به بودجه نيا. کننديم

البته در صورت تصويب مجدد بودجه توسط کنگره  1.کندوتو  را بودجه تا دارد وجود جمهورسيئر یبرا

 براساس تواندمي ندهينما هر یريگیأر دراثر خواهد بود. جمهور بييسئربا دوسوم آرا، ديگر مخالفت 

 يعلن صحن در قيتلف ماتيتصم را خود مخالفت 2يبيتتر یهاو نکته جهبود يکل شنهاديپ سند استناد

 یباال احتساب با يميتصم هر 3،کنگره یانامهنييآ نيقوان قيطر از که است توجه قابل اما،. کند اعالم

 .شودمي ليتبد قانون به درصد، پنجاه

ررسي ب فرايندر است که دهد. شايسته ذکريزی در آمريکا را نشان ميخالصه مراحل بودجه 2شکل 

 انجامد.مي ماه به طول 8و تصويب بودجه در کنگره در حدود 

 

 كايآمر در یسينوبودجه مراحل ریس .2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ت.( اسCommon Lawکه آمریکا کشوری با نظام حقوقی عرفی ) داشتباید توجه  بارهایندر. 1

2. Points of Order in Budget Resolution 

3. Rules Commitee 
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 کره جنوبی ريزي دربودجه .1-2

گزارش  نيپس در ا ني)که از ا يدر کشور کره جنوبمطابق آنچه در اغلب کشورهای جهان مرسوم است، 

نيز دولت وظيفه تدوين و اجرای بودجه را برعهده دارد و تصويب و نظارت بر  (شوديوانده مخ« کره»

شود. متولي مرکزی بودجه در کره وزارت اقتصاد و ماليه حسن اجرای بودجه توسط قوه مقننه انجام مي

ين و است )از اين پس در اين گزارش وزارت اقتصاد ناميده خواهد شد( که وظيفه اصلي تدو 1عمومي

انه دولت يبودجه سال 2بندی اليحه بودجه و اجرای قانون بودجه را برعهده دارد. مجلس شورای مليجمع

 3کند. همچنين، هيئت حسابرسي و بازرسيرا مصوب کرده و در مراحل گوناگون بر اجرای آن نظارت مي

 کندنظارت مي های اجراييصورت تخصصي بر حسن اجرای بودجه توسط وزارت اقتصاد و دستگاهبه

)مشابه نقش نظارتي ديوان محاسبات کشور در ايران، با اين تفاوت که از نظر ساختاری، رئيس اين هيئت 

جمهور قرار ترتيب، ذيل رئيساينبهو  شودجمهور و موافقت مجلس منصوب ميبه پيشنهاد رئيس

 مليوه مجريه قصد انتشار اوراق اگر ق قانون اساسي در کره (58) وهشتمپنجاه اصل. مطابق با (گيردمي

، بايد دکنتواند خارج از بودجه تعهدات مالي برای دولت ايجاد يا انعقاد قراردادهايي را داشته باشد که مي

 موافقت پيشيني مجلس را دريافت نمايد.

بودجه را تهيه و به تأييد هيئت وزيران و امضای  ،های اجراييوزارت اقتصاد در تعامل با دستگاه

مدت رساند. نکته حائز اهميت در مرحله تدوين بودجه در کره، تدوين چارچوب ميانجمهور ميئيسر

انه يعنوان مقدمه تدوين بودجه سالبهدر هر سال و  4«برنامه ملي مديريت ماليه عمومي»مخارج در قالب 

واقع برنامه مالي درت مدشود. برنامه ميانمدت خوانده مياختصار برنامه ميانبهکه در اين گزارش  است

هاست که در راستای های بلندمدت دستگاهسال آينده و شامل پروژه پنجها برای )حداقل( دستگاه

بندی و ها پيشنهاد و وزارت اقتصاد اولويتمشي کلي وزارت اقتصاد توسط دستگاهخطها و دستورالعمل

آيد، از سال حساب ميبهبودجه ساليانه . اين سند که در حکم سند باالدستي برای کندميبندی جمع

 شود. مراحل کلي تهيه اين سند در شکل زير آمده است.در کره تدوين مي 2004

  

                                                 

1. Ministry of Economy and Finance 

2. National Assembly 

3. Board of Audit and Inspection  

4. National Fiscal Management Plan 
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 مدت مالیمراحل تهیه و تدوين برنامه میان .3 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت، از مشي تدوين برنامه ميانخطبراساس شکل باال، وزارت اقتصاد ابتدا با ترسيم فضای کلي و 

سال پنج های خود را ظرف حداقل زمان مشخص، برنامه پروژهخواهد که ظرف مدتهای اجرايي ميستگاهد

بندی شده و در قالب يك برنامه ها جمعها در وزارت اقتصاد و با تعامل با دستگاه. اين برنامهکنندآينده ارائه 

ساس برنامه ارائه شده، سقف هزينه ابروزيران و هيئتشود. در نشست وزيران ارائه ميهيئتمنسجم به 

. برنامه مصوب به اطالع مجلس رسيده )اما نيازی به شودميهای اصلي تعيين و تصويب ها و دستگاهبخش

تصويب مجلس وجود ندارد( و از سمت ديگر توسط وزارت اقتصاد به همراه دستورالعمل تدوين بودجه 

هر دستگاه  یهاشدن سقف هزينه ، مشخصفرايندنکته در اين  ترينشود. مهمها ابالغ ميانه به دستگاهيسال

های اجرايي در ارائه بودجه ساليانه خود بايد اين سقف را مدت است و درنتيجه، دستگاهدر برنامه ميان

انه بودجه درخواستي يريزی باال به پايين، موجب شده ميزان افزايش سال. اين روش بودجهکنندرعايت 

 تر شود. دولت شفاف یهابندی هزينهکنترل شده و اولويت چشمگيریزان ها به ميدستگاه

انه توسط يمدت در هيئت دولت و ابالغ دستورالعمل تدوين بودجه سالپس از تصويب برنامه ميان

زمان معيني موظفند بودجه پيشنهادی خود را در چارچوب ها ظرف مدتوزارت اقتصاد، دستگاه

 مدت برای مجلسميانشده به وزارت اقتصاد ارسال کنند. برنامه  ر سقف تعييندستورالعمل ارائه شده و د

 شود ولي تنها جنبه اطالعي داشته و نياز به تصويب ندارد.مي نيز ارسال

عملکرد  شده، قواعد مالي، های تعيينمبنای چارچوببروزارت اقتصاد پيشنهادهای دريافتي را 

جمله مجلس، هيئت حسابرسي و نظارت و نهادهای ازز نهادهای ديگر های گذشته و نظرات دريافتي اسال

کند. اليحه پس از بررسي مدني بررسي و بازبيني کرده و اليحه پيشنهادی را به هيئت دولت تقديم مي

 شود. جمهور به مجلس تقديم ميطرف رئيسازوزيران، هيئتو تأييد 

محور است. به اين معنا که دولت برای اجرای وژهنويسي در کره، پرشايان ذکر است که سبك بودجه

 مجلس

هاي دستگاه

 اجرايی

وزارت 

 اقتصاد

( دستورالعمل تدوين برنامه ملی 1)

 مديريت مالیه عمومی

( ارائه برنامه 2)

 هامدت پروژهمیان

 هیئت دولت

( ارائه برنامه ملی 3)

 مديريت مالیه عمومی

( تصويب و تعیین سقف 4)

 ( اطالع5) اههزينه ساالنه دستگاه

  هادستگاه به هزينه سقف ابالغ( 6)

 ساالنه بودجه پیشنهاد ارائه جهت
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های جديد( اعتباراتي را نظر خود )فارغ از ارائه خدمات عمومي جاری و يا ايجاد زيرساختمدهای پروژه

کند که هر پروژه ترتيب، بودجه مشخص مياينبه. کندميبيني کرده و مجوز آن را از مجلس دريافت پيش

کند و مجموع اين اف کمي و کيفي مشخص است(، چه ميزان اعتبار دريافت مي)که معموالا دارای اهد

های اجرايي شود. نحوه تقسيم و تخصيص اين اعتبارات به دستگاهاعتبارات از چه طريق تأمين مالي مي

 شود.برای نيل به اهداف ياد شده تا حد زيادی با دولت است و جزئيات آن در اليحه بودجه دولت ارائه نمي

جلس، شود. سخنگو )يا رئيس( مجمهور به مجلس تقديم مياليحه بودجه همراه با سخنراني رئيس

ها دهد. کميسيونهای تخصصي ارجاع ميهای گوناگون به کميسيوناليحه بودجه را به تفکيك بخش

همه  کنند. پيشنهادهای، اليحه را بررسي کرده و پيشنهادهای خود را ارائه ميمشخص يظرف مهلت

ه که کميسيوني دائمي و در عرض بقي بودجه و محاسبات سيون ويژهيهای تخصصي، در کمکميسيون

ه را کميته تنظيم بودج ها،شوند. کميسيون بودجه پس از بررسيتجميع و بررسي مي ،ستهاکميسيون

 .دکنبندی و اليحه را اصالح تشکيل داده که مأموريت دارد پيشنهادهای موجود را جمع

. کندمي ئهارا علني صحن به و آماده را بودجه قانون پيشنهادها، اين بررسي از پس ويژه ونکميسي

 نفره 15 )کميته تنظيم بودجه( بازنگری کميته يك توسط بودجه اليحه به نسبت تغييرات اصلي بخش

 .شودمي انجام( نفره 50) جه و محاسباتدبو ويژه کميسيون اعضایبرخي  ازمتشکل 

ي شود و سپس جهت بررستنظيم بودجه در کميسيون بررسي و معموالا تصويب مي خروجي کميته

ه طرح پيشنهاد گردد. در صحن نيز امکان اصالح اليحه وجود دارد، اما با توجه به اينکبه صحن ارائه مي

دهد. شکل زير ندرت رخ ميبه، اين اتفاق استنماينده  50اصالح در صحن، نيازمند امضای حداقل 

 دهد.کلي بررسي بودجه در مجلس کره را نمايش مي مراحل

 

 مراحل بررسی بودجه در مجلس شوراي ملی کره. 4شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیسیون ويژه بودجه

 

 هاي تخصصیکمیسیون

 هیئت دولت مجلس
 ( تقديم اليحه1)

 ( ارجاع برحسب موضوع و بخش2)

 کمیته تنظیم بودجه ( پیشنهادهاي اصالحی3)
 ( ارائه بودجه اصالح شده4)

 ( ابالغ قانون بودجه5)
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دهد مي سال اخير نشان 20بررسي آمار و ارقام مربوط به بررسي اليحه بودجه در مجلس کره در 

ها( يوني در اين کميسهای بخشهای تخصصي )با توجه به نگاهپيشنهادهای خروجي کميسيون ،اوالا که 

جود نگاه کالن وبا توجه به  ،ثانیااکرد دولت در بخش مورد نظر بوده است. عمدتاا ناظر به افزايش هزينه

ری ويژه اکثريت مجلس نسبت به مسئله کسبهدر کميسيون ويژه بودجه )به جهت حساسيت احزاب و 

های تخصصي در ی دريافتي از کميسيونسوم پيشنهادهايكبودجه و ثبات و پايداری مالي(، کمتر از 

های های کميسيون بودجه عمدتاا کاهش مجموع هزينهخروجي نهايي گنجانده شده است و خروجي

ت به اليحه با بررسي درصد تغييرات قانون بودجه مصوب مجلس نسب ثالثاا،دولت را در پي داشته است. 

آن نيز  های منفي بوده و البته مقدارز سالشود که اين رقم در بسياری اتقديمي دولت، مشاهده مي

عمدتاا  وترتيب، تغييرات مجلس در بودجه جزئي بوده اينبهکند. تجاوز نمي درصد 2معمول از  رطوبه

های زينههدغدغه کنترل  دهندها نشان مياين آمار های دولت را در پي داشته است.کاهش مجموع هزينه

جلس دمدت و جلوگيری از کسری بودجه، روح حاکم بر تصميمات مدولت در راستای تحقق اهداف بلن

 که از طريق احزاب حاکم بر مجلس مورد تأکيد است. است در کره 

 مطابق قانون اساسی کره، مجلس اجازهنکته ديگری که در اينجا شايان توجه است، آنکه 

د زه آن درآمد ايجاها را بدون موافقت دولت ندارد حتی در صورتی که به انداافزايش هزينه

واهد به که خود بخاينهاست، نه درحقيقت نقش مجلس، مهار تمايل دولت به افزايش هزينه کرده باشد.

نحو ديگری و بههای دولت، درحقيقت، همان نقش کنترلي مجلس بر هزينه های دولت اضافه کند.هزينه

ه همين ب .کندسوی مجلس را کنترل زاها صورت متقابل برای دولت ديده شده است تا افزايش هزينهبه

های گيری و تصويب قانون بودجه در صحن مجلس، جلب موافقت دولت با هزينهدليل، پيش از رأی

هت اجرا نهايت، بودجه مصوب مجلس جدرای اضافه شده ضرورت دارد. های هزينهافزايش يافته يا رديف

 شود.به دولت )و وزارت اقتصاد( ابالغ مي

 

 در کانادا ريزيجهبود .1-3

ورت است صريزی يعني تدوين، تصويب، اجرا و تفريغ در کشور کانادا به اين اصلي بودجه حلهچهار مر

ه قانون بآن  ليبودجه و تبد حهيال بيدولت است. تصو اريطور کامل در اختبهبودجه  حهيال نيتدوکه 

 یدارانهخزاداره  عهدهها برپرداخت و هانهيهز تيريبودجه، مد یمجلس است. اجرا ندگانينما عهدهبر

 .دهدانجام ميحسابرس کل  رابودجه  غيتفر تاايو نها تاس

. کنديم نيدولت را مع يمال يابتدا وزارت اقتصاد چارچوب کل ،دولتتوسط بودجه  هيپروسه تهدر 

 زانيست اجرا و مدر د یهااز برنامه يناش نهيهز 1،یاجبار یهانهيها، هزچارچوب مقدار کل درآمد نيدر ا

                                                 

1. Statutory  
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و  ی غيرقابل اجتنابهانهيبه هر اندازه که هز ر،يمقاد نيا نيي. پس از تعشوديم نييتع 1مازاد بودجه

 ،ديجد یهاشروع برنامه یکمتر از کل درآمد باشد، منابع موجود برا ،شده یگذارهدف بودجه مازاد

 یريگميشود. تصم ميها تقسسازمان نيب ستيبايم ديجد یهابرنامه ی. منابع موجود براشوديم نييتع

های )برای برنامه خود یشنهاديپ یهاطرح يدولت یهااست. سازمان نهيکاب یهاتهيعهده کمبرباره نيادر

 تهيآن را در کم ريو وز کننديرا به وزارتخانه مربوطه ارسال م هانهياز هز ينيبشيبه همراه پ جديد(

قدر باشد. چههر سازمان  کردنهيکه سقف هز رديگيم ميتصم نهياساس کاب نيبر ا .کنديمطرح م

اعتبارات اختصاص از  ياست. ممکن است برخ تصاداق ريو وز ريوزباره با نخست نيادر يينها یريگميتصم

د. پس از کن یگذارهيسرما يخاص نهيباشد در زم ليدرخواست دستگاه نباشد بلکه خود دولت ما ،يافته

خود را جهت  یهاکامل برنامه اتيئجز ديشد، سازمان مربوطه با نييهر سازمان تع نهيسقف هز نکهيا

 يمنابع ها،نهيانجام هز قيشامل نحوه دق ديبا رنامهب اتيئجزارسال کند.  یدارخزانه ادارهبه تأييد  اخذ

موافقت  يممکن است با طرح ارسال یداردارد و نحوه برآورد آن باشد. خزانه اجيکه هر سال به آن احت

با  ايآن را قبول کند  اي وزيران رسيده است(هيئتتأييد  که بهچرا)که البته موارد آن نادر است  کندن

درخواست خود را به  توانديکند، م دايپ ازينبيشتر در طول سال به منابع  ي. اگر سازمانرديبپذ ياصالحات

 رياخ یهابوده است اما در سال اديها زمانعمل ساز اريدر گذشته اخت کند. هئارا یدارو خزانه نهيکاب

  2.کرده است شترينظارت خود را بر نحوه مصرف منابع ب یدارخزانه

نکته اشاره کرد که نظام  نيبه ا ديبا آنتأييد  عدم ايتأييد  تصويب بودجه در مجلس وخصوص در

مفهوم است که اگر مجلس  نيبه ا« اعتماد أیر». سنت کنديم یرويپ« اعتماد یأر»کانادا از سنت  ياسيس

مجلس و  شوديم يتلق ريوزعدم اعتماد به نخست أیرمثابه بهاقدام  نيبودجه دولت را رد کند، ا حيلوا

 نيوجود انمايندگان احزاب انتخاب شوند.  تا مجدداا شود ميانتخابات زودهنگام برگزار  3.منحل خواهد شد

 .دشومحدود  اريدولت بس یشنهاديبودجه پ قدرت مجلس در اصالح شوديباعث م ياسيس سنت

ت به کليات و نسبکند ميه ئاراوزير اقتصاد در مجلس  راهای دولت ابتدا کليات بودجه و برنامه

کرد هر دستگاه به مجلس های بودجه شامل جداول هزينه. سپس سند هزينهشودميانجام گيری رأی

د. شوبه کميسيون تخصصي مربوطه واگذار مي شود. در مجلس بررسي بودجه هر دستگاهارسال مي

يك سازمان را کاهش  نهياز هز يتوانند بخشدولت را افزايش دهند اما مي نهيها حق ندارند هزکميسيون

های ها حق ندارند رديف بودجه سازمانبا آن مخالفت کنند. همچنين، کميسيون يکلطوربه ايدهند 

قصد  يسازمان دولت كيکه  يهايها و پروژهتوانند نسبت به طرحمي اهونيسيجا کنند. کمبهجادولتي را 

                                                 

1. Budget Surplus 

 است. دهیرس 1000به کمتر از  16000 نهایاز سال ،یداراز خزانه یدولت یهاسازمان یهاتعداد درخواست. 2

 ي عدم اعتماد دريافت كرد. أدلیل رد كلیات بودجه روزیر بهنخست 1979و  1974، 1963، 1926های در سال. 3
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بخواهند.  حياز مقامات ارشد سازمان توضبا برگزاری جلسات استماع اجرا دارد اشکال وارد کنند و 

 اينظرات خود را به مجلس ارسال کنند، در صورت عدم ارسال  مي 31 خيتا تار ستيبايم هاونيسيکم

جون،  23درنهايت در تاريخ  1.موافق است هانهيمزبور با هز ونيسياست که کم نيافرض بر  ،ريخأت

شود )نمايندگان حق ندارند پيشنهادی ميگيری یأرهای تخصصي در صحن کميسيون هایپيشنهاد

 مطرح کنند(.

است که در  نيا دهديم یاالعادهقانون بودجه به دولت انعطاف عمل فوق یکه در اجرا يمهم نکته

 یهاتممم دهد.ه ئارابه مجلس  یابودجه یهاتواند به هر تعداد دلخواه، متممطول سال مالي دولت مي

 فيرد رييغيرمنتظره، تغهای ها نسبت به مخارج دولت، هزينهبينيپيش نيتردياند از جدبودجه متشکل

در  .رساننديمجلس م بيورا مطرح و به تص یاها سه متمم بودجهطور معمول دولتبهها و ... . بودجه

 شده است.ه ئاراکانادا انه تهيه بودجه و تصويب آن در مجلس يساليند افر 5شکل 

 

 تهیه و تنظیم بودجه کانادا . چرخه5شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر سال یاست. در ابتدا داریخزانهبرعهده اداره  يقانون بودجه در طول سال مال یاجرا فهيوظ

مصوب را  یهانهياز مجوز هز ياعالم کند، هر دستگاه بخش یدارکه اداره خزانه یگريهر زمان د اي يمال

با نحوه  یدارزانه. چنانچه اداره خکنديم ميتقد یدارو آن را به اداره خزانه کنديم یبندقسمت

در نحوه  رييهرگونه تغطبق آن خرج کند.  توانديموافقت کند، سازمان مربوطه م هانهيهز یبندتقسم

                                                 

به دلخواه دو دستگاه را دارد تا  اریاخت نیکه ذکر شد، يك استثنا وجود دارد و آن اين است كه حزب مخالف دولت ا یندایدر فر. 1

آنها را در صحن مجلس درخواست کند. در اين  یو بررس کرده، نسبت به تغییر مصارف آن پیشنهاد دهد را انتخاب یدولت
 .دهنديچهار ساعت وقت بحث و بررسي اختصاص م دستگاههر بودجه در صحن مجلس به  ندگانیصورت، نما

 ارائه سند بودجه به مجلس

 میانه دسامبر

انتشار گزارش افكارسنجی عمومی 

 کمیسیون اقتصاد مجلس

 میانه مارس

 اکتبر

انتشار وضعیت مالیه عمومی 

 ماهه اول سال 6دولت در 

 می 31

هاي انتشار گزارش کمیسیون

 تخصصی به صحن مجلس

 جون 23

 تصويب قانون بودجه

شروع افكارسنجی 

 کمیسیون اقتصاد مجلس

 سپتامبر

انتشار گزارش 

 يغهاي ملی و تفرحساب

 نوامبر
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 است.  یداراخذ اجازه از اداره خزانه ازمنديمصارف سازمان، ن یبندتقسم

ست را ابه دستگاه داده شده کرد برای هزينهکه در سند بودجه  ييحق ندارد مجوزها یدارخزانه

پرداخت  ديحدتا در صورت صال دهدياجازه را م نيا یداربه خزانه يمال تيريباطل کند؛ اما قانون مد

بودجه آن را  مممتباشد در  يبه باطل کردن بودجه دستگاه ازياگر نتا  اندازد قيبه تعو منابع را موقتاا

 اند.مجلس برس بياصالح کند و به تصو

خصوص در یاز گزارشگر يبخشدر بحث نظارت بر بودجه و گزارش عملکرد بايد خاطر نشان کرد که 

زارشي از آخرين . اواسط سال مالي )ماه اکتبر(، وزارت اقتصاد گدهدمي انجامخود دولت  را عملکرد بودجه

ولت و انداز مالي دچشمانداز اقتصادی، صورت وضعيت مالي دولت، چشماطالعات مربوط به اقتصاد، 

قتصاد وزارت ا شي. عالوه بر آن، پاکنديرا منتشر م افتهيصيتخص یهانهيروزرساني از هزهآخرين ب

آخرين  از درآمدها و مصارف دولت طبق هاينيبشيروزترين پکه در آخر هر ماه بهیطورهبمستمر است 

زارش پس از انتهای سال مالي، دولت گ اهچند م ن،يدهد. همچندست آمده را گزارش ميهاطالعات ب

ن کند. در اين گزارش مخارج واقعي دولت و وضعيت مالي شامل ميزاهای ملي را منتشر ميحساب

ش عملکرد عالوه، پيش از شروع سال جديد مالي، گزاربهشود. ات، خالص دارايي و بدهي منتشر ميتعهد

 .  شودمي شده، منتشر یزيربا اهداف برنامه رفتهاقدامات صورت گ سهيهای دولتي، شامل مقادستگاه

 يلدارد نسبت به صحت عملکرد ما فهيوظ است که 1حسابرس کلاين دولت،  یهاکنار گزارش در

 فرايندحاصل کند و در صورت مشاهده خطا به مجلس گزارش دهد. بعد از اتمام سال مالي،  نانيدولت اطم

در ماه اکتبر يعني  تفريغ بودجه زمان مشخصي ندارد ولي معموالا تشار گزارشان شود. قانونااتفريغ شروع مي

نظر  توانديبرس کل تنها م. حسادشويممنتشر ، گزارش تفريغ ماه پس از اتمام سال مالي 6حدود 

نخواهد  ييقضا يدادرس ييعملکرد مالي دولت به مجلس گزارش دهد و توانا دربارهکارشناسي خود را 

 است. يحزب ياسيس یروهاين اي يبر فشار افکار عموم يمتک ،يحسابرس یهاگزارش ييداشت. ضمانت اجرا

 د. نکته مهم درباره نظارت برکنهای ملي فعاليت ميحسابرسي کل تحت نظر کميسيون حساب

 اشد.های ملي بايد در اختيار حزب مخالف دولت باجرای بودجه اين است که رياست کميسيون حساب

 

 بودجه در ايران  و تصويب بررسیيند افر .2

شود مي ترتيبي که در قانون مقرربهانه يقانون اساسي در ايران بودجه سال( 52)ودوم مطابق با اصل پنجاه

. همچنين تغيير دشومي طرف دولت تهيه و برای رسيدگي و تصويب به مجلس شورای اسالمي تسليم از

اساس اين اصل قانون اساسي هر ساله دولت بردر ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. 

                                                 

1. Auditor General 
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 . دکنمي وزيران به مجلس ارسالهيئتاقدام به تهيه اليحه بودجه کرده و پس از تصويب در 

صادی تنظيم اليحه بودجه در ماه چهارم سال با بررسي وضعيت کالن اقتيند افرطور خالصه به

شود. مي ای در سازمان برنامه و بودجه آغازبودجهکالن های گيریجهتمنظور مشخص شدن بهکشور 

های ملتدوين دستورالعپس از و  شودمي تنظيم اساس وضعيت کالن اقتصادیبرسپس بخشنامه بودجه 

اقتصاد،  شورایتأييد شود. پس از ارسال مي شورای اقتصادبه تأييد  برایبخشنامه بودجه  آن، ضميمه

يد برنامه و اساس بخشنامه بودجه بابراجرايي های . دستگاهکندمي ابالغرا بخشنامه بودجه  جمهوررئيس

پيشنهادی های بودجه کنند.جه ارسال رو را به سازمان برنامه و بودپيشبودجه پيشنهادی خود برای سال 

دهند. يل ميپس از بررسي در سازمان برنامه پايه اصلي اليحه بودجه در ستاد بودجه را تشکها دستگاه

ورای شوزيران، اليحه به مجلس هيئتپس از تصويب اليحه بودجه در ستاد بودجه، شورای اقتصاد و 

 شود. مي اسالمي ارسال

و جداول است. در بخش اول ها تهيه شده شامل دو بخش احکام يا تبصرهاز لحاظ شکلي اليحه 

در  1.شودمي ای احکام مرتبط و نامرتبط با ماهيت بودجه و عمليات مالي دولت درجمالحظهتعداد قابل 

شوند و در مي ، اصالح و يا تمديدلغوسال  کشور برای يك يا موقت اين احکام برخي از قوانين دائمي

های مختلف نظير بدهيهای بودجه در حوزههای شود. تبصرهمي ی جديد انجامقانونگذار زمواردی ني

بر عملکرد، حقوق و دستمزد، مبتنيريزی دولتي، ماليات، آب و برق و گاز، بودجههای دولت، شرکت

شود. در بخش دوم مي تدوين …ش، پژوهش و رپرو و آموزشدولتي، صندوق توسعه ملي، های زمين

 مختلف ارائههای بندیاول متعددی برای نمايش ارقام پيشنهادی دولت در اليحه بودجه با دستهجد

جدول بودجه  2،بندی وظايف دولتطبقهدرآمدی، جدول مخارج براساس های شود. جدول رديفمي

ساله دارای هراليحه بودجه  3.ازجمله اين جداول هستند …اجرايي، جدول متفرقه، های دستگاه

 کند. تغيير مي آن گاهاا های موضوعهايي است که تعداد و ستپيو

نامه آييناساس قانون برآذر ماه هر سال،  15پس از ارسال اليحه بودجه به مجلس شورای اسالمي تا 

تخصصي های خود به کميسيونهای روز برای ارائه پيشنهاد 10داخلي مجلس شورای اسالمي، نمايندگان 

تخصصي برای های مرتبط به کميسيون هایموضوعاساس براليحه بودجه های فرصت دارند. تبصره

ای نمايندگان در پيشنهاده همچنين تخصصي با بررسي اليحه وهای شود. کميسيونمي بررسي ارجاع

تعداد پيشنهادهای نمايندگان  .دکننمي گزارش خود را به کميسيون تلفيق ارائه حوزه تخصصي مربوطه،

 2665، تعداد 1397مثال در بررسي اليحه بودجه سال  برایتخصصي بسيار زياد است؛ ای هبه کميسيون

تخصصي به کميسيون های . گزارش کميسيونها ارائه شدتوسط نمايندگان محترم به کميسيون 4پيشنهاد

                                                 
 هزار كلمه است. 36تبصره و حدود  20شامل  1400احده قانون بودجه سال ومثال ماده عنوان. به1

2. Classification of the functions of government (COFOG) 
 300ها بالغ بر بدون در نظر گرفتن پیوست 1400واحده قانون بودجه سال عنوان نمونه بخش جداول اصلي همراه با ماده. به3

 صفحه است.
 روی الیحه اهپیشنهاد .4
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 برایشود که همچون مورد قبل، بسيار زياد است؛ مي هايي ارائهپيشنهادمجموعه در قالب  تلفيق نيز

اين رسيد. پيشنهاد مي 1682به تعداد  1397سال  مثال تعداد اين پيشنهادها در بررسي اليحه بودجه

 های منابع و مصارف بودجه هستند.و تغيير در رديفها پيشنهادها شامل تغيير در تبصره

گيری مجلس در موضوع بودجه کميسيون تلفيق است. تصميمدر يك نگاه کالن، کانون 

 برخي درشود. مي يا رد کليات بودجه )کالن بودجه( در کميسيون تلفيق انجامتأييد  دربارهگيری تصميم

 رغمبهدليل فرصت اندک دولت برای اصالح اليحه بودجه در صورت رد آن، کليات اليحه بودجه به موارد

اره صحت گيری دربتصميم. شودمي تصويبکميسيون تلفيق در  ،بر شرايط اقتصادی کشور نامناسبآثار 

شود. در صورتي که مي بيني درآمدها و افزودن درآمدهای جديد نيز در کميسيون تلفيق انجامپيش

را بيش از ميزان واقعي ارزيابي کند الزم است تا از مخارج اليحه بيني درآمدی پيشکميسيون تلفيق 

 معموالا  کميسيون تلفيق، کاهش مخارج در دليل اقتصاد سياسي پيچيدهبه .دولت به همان اندازه بکاهد

و تعيين تأييد  کهآنجاييازهمچنين  1.کندتغيير زيادی نمي بيني منابع اليحهپيشدر اين کميسيون 

اين کميسيون است، لذا نمايندگان اين کميسيون تمايل به های مخارج بودجه نيز در حيطه مسئوليت

اين منابع جديد قابليت تحقق  برخي ازه )ک مالي مخارج جديد دارندمين أتتعريف منابع جديد برای 

   .است غيرقابل تحققنيز در اليحه دولت بخشي از منابع بودجه ساله هرالبته  .(کمي دارند

هايي ناليحه بودجه را بررسي و گزارش  جزئيات کليات بودجه، کميسيون تلفيقتأييد  در صورت

ها( مورد تلفيق بخش اول اليحه )تبصرهدر جلسات کميسيون  عمدتاا. دکنمي خود را به صحن ارائه

م باالی . با توجه به حجيابدمي اختصاصبه بررسي جداول  کمتری گيرند و فرصتبررسي دقيق قرار مي

مايندگان نو امکان ارائه پيشنهاد در خود کميسيون توسط  پيشنهادهای ارائه شده به کميسيون تلفيق

های تخصصي در حوزههای کميسيونهای گزارش با دقيقيخروجي کميسيون تلفيق ارتباط  عضو،

اخلي ديند افردر خروجي تلفيق وابسته به ها مختلف نداشته و ميزان انعکاس گزارش اين کميسيون

و  سال و بعد از تشکيل اين کميسيون تدوينهرسيون تلفيق ينامه داخلي کمآيينکميسيون است. 

 ثابت است.  صورت معمولبه نامهآييناين  اصلي ارچوبچ اين وجود با ،شودتصويب مي

تخصصي و کميسيون تلفيق، نمايندگان دولت، های مراحل بررسي بودجه در کميسيون همهدر 

طرح شده  هایموضوعمجلس و ديوان محاسبات در جلسه حضور داشته و درباره های مرکز پژوهش

ت طي بررسي بودجه در مجلس و ديوان محاسباهای . همچنين مرکز پژوهشدکننمي نظراظهار

رغم حضور کارشناسي در زمان بررسي به. دکننمي کارشناسي به مجلس ارائههای گزارش ،هاکميسيون

های بودجه، نقش نظرات کارشناسي تنها در حد مشاوره است. از اين منظر توجه بيشتر به گزارش

                                                 
توجهي در تركیب منابع اتفاق افتاد، در ابتدا تغییرات قابل 1400 سال ها مانند بررسي اليحه بودجهدر برخي سال البته. 1

 .دشن تصويب ، درنهایتشده اعمال تغییرات از برخيهرچند 
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 منابع پيشنهادی دولت يبينپيش خصوص در بررسي بودجه از منظر کالن اقتصادی وهکارشناسي ب

 عملکرد مجلس در بررسي بودجه شود. بهبودتواند موجب مي

 شود و نمايندگان مشابه ساير قوانين مجدداامي گزارش کميسيون تلفيق در صحن علني بررسي

نامه آيين (182)ماده  «4» ءجز «1»تبصره برمبنای برای ارائه پيشنهاد روی اين گزارش فرصت دارند. 

صورت کلي مخارجي را به سرجمع بهتواند نمايندگان در اين مرحله نميهای پيشنهاد ،لسداخلي مج

و يا ايجاد درآمدی جديد و در نظر گرفتن ها جايي هزينهيا بايد ناظر به جابه روازايند کنبودجه اضافه 

 حن علني، تقريباا بررسي گزارش کميسيون تلفيق در رابطه با بودجه در ص فرايندهزينه برای آن باشد. در 

 1.گيردمي آن در دستور قرارهای واحده و تبصرهمادهبررسي متن و احکام  ،صورت مشابه ساير قوانينبه

که  کنندمي نمايندگان ثبترا گذشته در اين مرحله تعداد انبوهي پيشنهاد های مطابق با تجربه سال

 تعداد اين نوع پيشنهادها يابند.نميطرح  صتفر ،محدوديت زماني دليلبهاين پيشنهادها  بيشتر اساساا

، ورود هاپيشنهاداين های آسيب پيشنهاد بوده است. يکي از 2657، 1397در روند بررسي بودجه سال 

ای است که مطابق سرمايههای ك داراييلتمهای نظير عناوين طرح در سطح بسيار جزئي بودجه، حتي

 ارزيابي آن طي شود. با قانون بايد مراحل بسياری تا تعريف و

 

  

                                                 
 ایهزینه سپس و درآمدی بخشلیات در صورت تأيید ك كلیات، ابتدا مجلس صحن به تلفیق كمیسیون گزارش بررسي فرايند . در1

 بند یا تبصره .1: باشدمی ذیل ترتیببه بررسی این روند مشخص طوربه گیرد؛مي قرار بررسي مورد تلفیق کمیسیون گزارش
 به رهتبص كل انتها در و شده عبوراز آن بند  باشد، نداشته وجود شده قرائت بند یا تبصره به ناظر پیشنهاد اگر .2 شود؛می قرائت
 اصالح آن از پس و كل اصالح حذف، پیشنهادهاي ترتیببهناظر به هر بند  پیشنهادهاي بررسيدر  .3. شودمي گذاشته رأي

عمدتا  نماينده دولت ) یندهنما یتنهاو در یقتلف یسیونکم یندهمخالف و موافق و سپس نما یکگیرد و دستور كار قرار مي در جزئي
 شود،می گذاشته رأی به پیشنهادده و در آخر کرتبصره مورد بحث نظرات خود را ارائه  یارخصوص بند سازمان برنامه و بودجه( د

نوع  از شده تصويبالزم کسب نشود يا اينكه پیشنهاد  یاگر آرا .4. شد خواهد یبتصو پیشنهادآن  الزم، آرای کسب صورت در
مربوطه را که  یشنهادهایمجلس پ یاست. ررسدیماولویت  ترتیببه پیشنهادها ساير یبه بررس نوبت باشد، جزئي اصالح

نداشته  تعارضقانون برنامه  با قوانین باالدستي ازجملهکه  ییده و به آنهاکرخود مالحظه  یتوردرخواست ارائه شدن دارند در مان
 .رسدميالحاقی  پیشنهادهای ارائه به نوبت تبصره یک تمام بررسی از پس .5. دهدمیباشند اجازه ارائه 
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 . بررسی تعداد پیشنهاد ارائه شده به صحن مجلس 1جدول 

 و میزان اثرگذاري اين پیشنهادها 1397در بررسی اليحه بوجه سال 

نماينده با بیشترين پیشنهاد 

ارائه شده به صحن مجلس در 

 1397بررسی اليحه بودجه 

تعداد 

 پیشنهادها

تعداد پیشنهاد 

 قرائت شده

یشنهاد تعداد پ

 حذف شده

تعداد پیشنهاد 

 گیري شدهيرأ

تعداد پیشنهاد 

 مصوب

 2 6 13 19 623 نماينده اول

 2 7 17 24 606 نماينده دوم

 2 5 10 15 471 نماينده سوم

 3 5 6 11 406 نماينده چهارم

 4 6 2 8 297 نماينده پنجم

 1 2 2 4 293 نماينده ششم

 1 4 6 10 286 نماينده هفتم

 1 2 5 7 274 ه هشتمنمايند

 0 0 1 1 256 نماينده نهم

 1 2 5 7 254 نماينده دهم

 .مجلس اطالعات فناوری اداره کلهای داده خذ:أم

 

نامه داخلي با نحوه بازگشت آن به دولت در آيين کليات بودجه در صحن علني وتأييد  روند رد يا

بسيار  صت دولت برای اصالح اليحه نيزفر ،ابهام همراه است. همچنين در صورت رد کليات در مجلس

در  يست.نصورت صريح مشخص بهآنها بودجه را اصالح کند نيز  کم بوده و محورهايي که بايد دولت در

اصالح  ،پس از رد کليات اليحه در مجلس دهنده اين موضوع است کههای قبل نشانعمل نيز تجربه سال

 توجهي در اليحه بودجه انجام نشده است.قابل

 روند بررسي و تصويب قانون بودجه در مجلس شورای اسالمي ترسيم شده است. 6در شکل 
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 تصويب قانون بودجه در مجلس شوراي اسالمی. روند بررسی و 6شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم 
اليحه

خ  زمان

آ ر 12

آ از فرصت نمايندگان

و کمیسیون هاي 

تخصصی

آ ر 17

پايان فرصت 
پیشنهاد 
نمايندگان

آ ر 27

 گزارش کمیسیون هاي

قتخصصی به تلفی

دي 2

تخصصی نمايندگان به کمیسیون هاي روز مهلت پیشنهاد   1

تخصصی مهلت بررسی کمیسیون هاي روز  15

یق ارائه گزارش کمیسیون تلف

به صحن علنی

بهمن 2

ع و از  9انتخاب 

 3کمیسیون بودجه و 

 ع و از هر کمیسیون

تخصصی

(  آيین نامه 41ماده )

روز مهلت کمیسیون تلفیق  15

روز با هماهنگی هیئت رئیسه  15تمديد امكان   

بررسی 
کلیات و 
 درجزئیات 
تلفیق

 تصويب کلیات و
بررسی بودجه در 

صحن

  14قانون بودجه 

رد کلیات 
بودجه در صحن 

 ابهام قانونی
 در آئین نامه
در مورد 
اعاده به 
تلفیق يا 
دولت
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 گیريبندي و نتیجهجمع

و  1جنوبي ارائه شد ريزی در کشورهای آمريکا، کانادا و کرهبودجهای از تجربه در اين گزارش، خالصه

های ابهامکنوني بررسي بودجه در مجلس شورای اسالمي تشريح شد و در خالل آن به برخي فرايند سپس 

ترين شد. بر اين اساس، مهمکنوني ايران اشاره فرايند های و ناکارآمدیايرادها ، فرايندیقانوني و 

 تجربيات جهاني، ي را در مقايسه باهای ناظر به فرايند بررسي بودجه در مجلس شورای اسالمآسيب

 :کردتوان در محورهای زير خالصه مي

 ،اليحه بودجه و سازوکار اصالح اعتباراتهای بررسي جداول و رديف فرايندشفاف بودن غيرمبهم و  .1

  ،انه کل کشوريساختار و مفاد بودجه سال بيمجلس در تصو اريغيرشفاف بودن محدوده اخت .2

 ،در بودجه حوزه مورد نظر يتخصص یهاونيسيقش کمبودن ن نييپا .3

 ،بودجه حهيال بيتصو یکالن به آثار اقتصاد هنگافقدان  .4

 ،مختلف یهاحوزه انيم یابودجهاعتبارات  عيتوز یکالن برا یريگميفقدان تصم .5

 ،مندرج در اليحه بودجهمنابع  قيدق يعدم بررس .6

 ،مجلس درمنابع بودجه  یبرآوردشيب شيافزا .7

 بيو تصو يبررس ات،يکلتأييد  ايرد  یکالن برا ميبودجه شامل تصم ياصل ميسه تصم عيتجم .8

 ،قيتلف ونيسيمخارج بودجه در کم بيو تصو يمنابع بودجه و بررس

 ،نهاآ يدر هر مرحله و عدم فرصت بررس ندگانينما یشنهادهايپ اديتعداد ز .9

  ،ودجهحجم باالی احکام در اليحه و قانون ب .10

 ،در مجلس اتيدر صورت رد کل حهيال یاصالح جد یفرصت کم دولت برا .11

 ،بودجه يبررس نديافردر  ينقش اندک نظرات کارشناس .12

خارج از  یاهيسرما یهاييتملك دارا یهاطرح نيعناو ريبودجه نظ اتيبه جزئ ندگانيورود نما .13

 ،يکار کارشناسسازو

يافته به يابي نتايج حاصل از منابع اختصاصنظارت بر عملکرد و ارز براینبود سازوکار مشخص  .14

 .های بعدهای مختلف و در نظر گرفتن اين ارزيابي برای اختصاص منابع در سالحوزه

های اصلي بررسي و تصويب بودجه در قوه مقننه در همه عالوه بر موارد فوق، اساساا يکي از ضرورت

ای مدت و دورهکرد دولت در راستای منافع کوتاهو جلوگيری از هزينههای دولت کشورها، کنترل هزينه

های مهم حاکم بر شود که يکي از دغدغهو در تجربيات موفق جهاني چنين مشاهده مي ستهادولت

کرد اضافي دولت است. با اين وجود، سابقه تصميمات مجلس، جلوگيری از بروز کسری بودجه و هزينه

                                                 

 .شودیم ارائه یاجداگانه یهاگزارش در یلیتفص صورتبه موارد نیا. 1
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تنها نهها دهنده اين موضوع است که در بسياری از سالنشانشورای اسالمي  بررسي بودجه در مجلس

شده مجلس بر اليحه  ای بر تصميمات مجلس حاکم نبوده، بلکه عمده تغييرات اعمالچنين دغدغه

 افزايشي بوده است. بودجه 

که قابليت کند های موفق را پيشنهاد ميای از برخي روالهتجربه کشورهای ديگر، نمونهبررسي 

 ی اسالميروند فعلي بررسي بودجه در مجلس شوراهای آسيبمنظور بهبود برخي بهآنها  الگوبرداری از

 ای از اين موارد به شرح زير است:وجود دارد. خالصه

 های دولت و کسری بودجه در تصميمات مجلسحاکم شدن دغدغه کنترل هزينه ضرورت  .1

 ،)محدودسازی رشد سقف بودجه در مجلس(

جای ورود در بهگذاری بودجه در سطح کليات و روندهای اصلي ريل درارتقای نقش مجلس   .2

 ،)تصويب و بررسي کليات در يك مرحله مجزا( ها و احکام جزئي و موردیجزئيات رديف

وگيری )به جهت جل صورت مستقل از مصارف و در کميته مجزابه بررسي منابع بودجه برتأکيد   .3

 ،رواقعي برای مصارف ايجاد شده(از ايجاد منابع غي

هايتاا سپس ورود به منابع و نبررسي بودجه در چند مرحله )ابتدا بررسي و تصويب کليات،   .4

 ،بررسي مصارف(

ری ديگ کميسيون هر تفکيك نمايندگان عضو در کميته منابع و مصارف کميسيون تلفيق )يا  .5

 ،(را برعهده دارد بررسي بودجه که مسئوليت تخصصي

ين اهای تخصصي و ارائه پيشنهاد توسط های مصارف به کميسيونع بودجه براساس حوزهارجا  .6

 ،ريزی تخصصي(ها )تقويت بودجهکميسيون

 ،صحن علني مجلس بودجه در در بررسي های مطرح شدهپيشنهاد کنترل ميزان  .7

 ورودشيوه  مديريتو ای در بررسي بودجه پيشگيری از ورود مالحظات جزئي و منطقه  .8

 .اهجزئيات رديفبه  هاايندگان و کميسيوننم

های فعلي والبرداری برای اصالح رموارد فوق، صرفاا فهرستي از تجربيات قابل بهره است ذکر انيشا

زمان ذ هممعنای توصيه اتخابهو ارائه اين فهرست لزوماا  استبررسي بودجه در مجلس شورای اسالمي 

م توجه به خصوص نحوه الگوبرداری از اين تجربيات مستلزدريری گتمامي اين رويکردها نبوده و تصميم

 .استجايگاه مجلس در کشور و همچنين توجه به ساير الزامات قانوني و فرايندی 

شده از  ضرورت اصالح محورهای يادخصوص توجهي در بين کارشناسان مختلف درقابلاجماع 

کلي قانونگذاری مورد توجه قرار های ر سياستهای قبل وجود داشته و حتي برخي از اين موارد دسال

اين  و ايرادهای همراه آن نيز مجدداا هاابهامدر مجلس و  1400گرفته است. تجربه بررسي بودجه سال 

 ،داده است. در راستای رفع مسائل ذکر شده موضوع را در کانون توجهات مجلس شورای اسالمي قرار

 ، ضروریبررسي بودجه در مجلس فرايندخصوص لي مجلس درنامه داخآيينبازبيني و اصالح اساسي 
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نامه داخلي مجلس صورت ينصالحات مورد نياز توسط کميسيون آيين راستا برخي از اکه در هم است

 گرفت اما هنوز اين اصالحات در صحن مجلس مورد بررسي قرار نگرفته است.
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