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 مـهدی مـشکی: تهیه کننده 
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  :اهداف درس  

 اهداف کلی درس اصوال تنظیم و کنترل بودجه را می
 : توان بشرح زیر خالصه نمود 

 آشنایی با اصول کلی  بودجه  1.

 آشنایی با مراحل تهیه، تنظیم و تصویب بودجه  2.

 آشنایی با نحوه اجرای بودجه 3.

 آشنایی با نحوه کنترل بودجه  4.
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 کلیات :فصل اول

 تعاریف و اصول بودجه: فصل دوم

 طبقه بندی بودجه: فصل سوم

 سیکل بودجه و بازیگران بودجه: فصل چهارم

 تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه:  فصل پنجم
فهرست 

 تصویب بودجه: ششم فصل  :مطالب

 اجرای بودجه: هفتم  فصل 

 کنترل بودجه: هشتم فصل 

 روش های تنظیم بودجه: نهم   فصل 

 بودجه و سایر علوم: دهم   فصل 
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 کلیات 

 فصل اول
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 دالیل توجه به دولت در بحث بودجه 

دولت نخستین واحد یا شخصیتی است که تن به نظم  1)

 .بودجه ای داده است

به لحاظ اینکه بودجه دولت، بزرگترین بودجه  2)

 .تنظیمی است، لذا پیچیده تر از سایر بودجه هاست

محدودیت دولت در اجرای بودجه معموالً بیشتر از  3)

افراد و موسسات بوده و اجرای آن تابع مقررات 

 .دقیقتری است
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 .برقرای امنیت عمومی اعم از داخلی یا خارجی  1)

 .اجرای عدالت و حل اختالف 2)

 .تامین ارتباطات 3)

 .تنظیم و ترتیب امور اقتصادی 4)

 .انجام کارهای مربوط به فرهنگ همگانی 5)

 .حفظ منابع طبیعی 6)

 :وظایف دولتها در عصر حاضر  
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 .اداره سازمان های دولتی  7.

 .تامین بهداشت همگانی 8.

 .باال بردن سطح اخالق عمومی 9.

 .اداره سیستم مالی دولت با کنترل درآمد وهزینه  01.

 .مبارزه با بیکاری و تامین اشتغال کامل 11.

 کوشش برای توسعه اقتصادی 21.

 :ادامه  -وظایف دولتها در عصر حاضر
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  همزمان با ظهور انقالب صنعتی، ایده گرایش به

 .بازار و حداقل دخالت دولت قوت گرفت

 کالسیکهایی مانند آدام اسمیت، ریکاردو، ژان

باتیست سه، دولت را از هرگونه دخالت در مکانیزم 

 .بازار منع می کردند

 

 :  نظریه های اقتصادی در مورد نقش دولت
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 آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل سه وظیفه را برای

 :دولت عنوان می نماید

 .حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان 1)

 .ایجاد نظم وجلوگیری از تجاوزافراد به حق یکدیگر 2)

فراهم نمودن کاالها و خدماتی که با وجود فایده  3)

زیاد، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری بخش 

 .خصوصی قابل تامین نیست

 :ادامه - نظریه های اقتصادی در مورد نقش دولت
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  جان مینارد کینز با انتشار کتاب معروف خود به نام

در سال « تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» 

 .، کالسیکه را به باد انتقاد گرفت 1936

  کینز معتقد به گسترش دامنه فعالیت دولت در امور

تولیدی ، اقتصادی و سرمایه گذاری جهت رسیدن به 

 .اشتغال کامل بود

 :ادامه - نظریه های اقتصادی در مورد نقش دولت
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  ،مکتب کالسیک با نادیده گرفتن عدم تعادلها

انحصارگری ها و بی عدالتی های اجتماعی و 

 .را طراحی نمود مدل اقتصاد آزاداقتصادی، 

 ،نظام در مقبل کمونیسم در یک واکنش افراطی

را پیشه کرده و آزادی های  متمرکز اقتصادی

 .انسانی را دراسارت بوروکراسی دولتی قرار داد

 اعتدال و انطباق نئوکالسیک و مکتب اطریش به

 .می پردازد تئوری با ضرورتهای اقتصادی

 تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی
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   وجود یک دولت بزرگ در اقتصاد، باعث

کاهش انگیزه مشارکت های گسترده مردمی در 

 .فعالیت های اقتصادی می شود

 تجربه ثابت کرده که هیچ کدام از دو مدل اقتصاد

دستوری و اقتصاد بازار به تنهایی پاسخگوی 

 .مشکالت اقتصادی کشورها نمی باشند

 نظارت دولت در اقتصاد از طریق اتخاذ سیاست

 .های مناسب بهترین روش محسوب می شود

 ادامه-تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی
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   بودجه بندی را فرآیند تخصیص منابع محدود

 .به نیازهای نامحدود می دانند

 نیاز های انسان نامحدود و در مقابل منابع

 .موجود محدودند

 از منابع محدود باید برای رفع نیازهای نامحدود

آنچنان یاری گرفت که حد مناسب رضایت بدست 

 .آید و این نخستین تصور بودجه است

 ضرورت بودجه و بودجه نویسی
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  اهداف و مقاصد بودجه بندی به شرخ زیر می

 :باشد

بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه  1.

 .های دولت است

بودجه وسیله تحصیل مجوز قانونی برای فعالیت  2.

 .های دولت است

 

 اهداف و مقاصد بودجه بندی 



16 

 .بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولت است3.

بودجه قوی ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط 4.

 .فوه مقننه است

بودجه وسله آگاهی مردم از مصرف صحیح و 5.

 .قانونی منابع عمومی است

 ادامه  -اهداف و مقاصد بودجه بندی 
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  با انقالب مشروطه ، در زمینه بودجه قوانینی

رواج یافت که عمدتاً نشات گرفته از قوانین بودجه 

 .فرانسه بود

 اولین بودجه کشور پس از مشروطیت توسط صنیع

هجری شمسی تهیه  1289الدوله هدایت در سال 

 .شد

 تاریخچه بودجه در ایران
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  در بودجه کل کشور، تنها بودجه  1336تا سال

 .وزارتخانه ها و ادارات دولتی منعکس بود

 بودجه بنگاه ها وشرکت های 1336از سال ،

دولتی، سازمان برنامه، شرکت نفت و وزارت 

 .صنایع ومعادن نیز به بودجه کل کشوراضافه شد

 

 ادامه -تاریخچه بودجه در ایران 
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  کل کشور از طرف  1344الیحه بودجه سال

سازمان برنامه، به صورت برنامه ای تنظیم و برای 

اولین بار بودجه برنامه ای به تصویب قوه مقننه 

 .رسید

 بودجه ارزی نیز  1365بعد از انقالب، از سال

 .پیوست الیحه بودجه تقدیم مجلس شد

 ادامه -تاریخچه بودجه در ایران 
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 واژه بوژت(Bouget  ) یک واژه فرانسه قدیم است

و به کیف چرمی اطالق می شده است که وجوه نقد 

 .  را در آن نگهداری می کردند

 بتدریج معنی اصطالح بودجه از خود کیف تبدیل به

 .محتویات آن شد

 واژه بودجه
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  سیر تکوین بودجه را می توان به چهار مرحله

 :متمایز تقسیم نمود

.I  بوده و در آن تاکید  1935تا  1920مرحله اول از

بر ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه ها 

 .و پیوند بین حسابداری و بودجه است

.II مرحله دوم استفاده از بودجه به عنوان ابزار

 .مدیریت مالی بود

 سیر تکوین بودجه
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  مرحله سوم به پیوند دادن بودجه و برنامه به

عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی 

 .تاکید داشت

 مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی سازمان ها بوجود

آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به 

 .عنوان ابزار برنامه ریزی راهبردی گردیده است

 ادامه -سیر تکوین بودجه
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  نظارت بر دخل و خرج به عهده نمایندگان مردم

واگذار شده تا از منافع مالیات دهندگان و دریافت 

 .کنندگان خدمات دولت حمایت کنند

 هر گونه خرج بابت عمل به وظایف دولت باید

کنترل گردد تا مالیات اضافی گرفته نشده و مخارج 

 .نیز کنترل شود

 بودجه به عنوان ابزار کنترل
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  ،با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه ها

 . کنترل هزینه ها اهمیت خود را از دست داد

  امرفوق نیازبه بهبود سیستم های مدیریت وبرنا مه

ریزی را مطرح کرده و موجب توجه دولت ها به 

 .مدیریت مالی دولتی گردید

 بدبن ترتیب بعد جدیدی برای تصمیم گیری، تحت

عنوان سیستم بودجه بندی عملیاتی و برنا مه ای 

 .مطرح گردید

 بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
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 استفاده از بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی، به

منظور تنظیم سیاستهای مالی برای مقاصد اقتصادی 

 :دراین رابطه اهداف زیرتامین میشود.صورت گرفت

 تعیین هدفهای سرمایه گذاری و نرخ رشد و

 .چگونگی اختصاص منابع در بین بخشها 

تعیین نرخ رشد اقتصادی. 

 توجه به نقش مالیاتها و برنامه ریزی هزینه . 

 بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی 
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 وجود محیط های سازمانی متالطم و آشفته و

پیچیدگی تصمیم گیری، لزوم انجام برنامه ریزی 

 .  های استراتژیک را فراهم آورد

 در این دوره بودجه به عنوان ابزار استراتژیک

برای رویارویی با حوادث غیر قابل پیش بینی مورد 

 .استفاده قرار گرفت

 نتیجه تفکرات فوق منجر به تدوین بودجه نویسی

 .بر مبنای صفر شد

 بودجه به عنوان ابزار راهبردی 
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  عمده ترین مسئله در بودجه بندی چگونگی

 .تخصیص منابع  می باشد

  اغلب ادبیات مربوط به بودجه بندی به چگونگی

 .تنظیم، ارائه و کنترل بودجه می پردازد

 کی .او.، پروفسور وی1940در سال((V.O.Key  

( فقدان نظریه بئدجه ای»در مقاله ای تحت عنوان 
 .عنوان نمود که هیچ نظریه بودجه ای وجود ندارد

 نظریه بودجه
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 ،ازآنجاییکه منابع در مقایسه با نیازها کمیاب هستند

معیار تخصیص هزینه باید بازده قابل قبول در 

 .مقایسه با هزینه فعالیت ها باشد

 تصمیمات بودجه ای باید بر اساس ارزش های

نسبی اتخاذ شود اما استاندارد قطعی و مشخصی در 
 .این زمینه وجود ندارد

 (Relative value)ارزش نسبی 
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 تجزیه و تحلیل روند افزایش هزینه ها یعنی تجزیه

 .و تحلیل ارزش افزوده ناشی از هزینه های اضافی

 ،با توجه به مطلوبیت نهایی و قانون بازده نزولی

هزینه اضافی مصروفه برای هر برنامه، باید با 

 .بازده برنامه مشابه برابر باشد

 ،بازده آخرین ریالی که صرف هزینه ای می شود

 .نباید کمتر از بازده هزینه های دیگر باشد

 تجزیه و تحلیل روند افزایش هزینه ها
(Incremental Analysis) 
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 مقایسه ارزش نسبی برنامه ها باید بر اساس

اثربخشی نسبی هر یک از آنها در نیل به اهداف 

 .مشترک صورت گیرد

 ارزش نسبی برنامه های مختلف را نمی توان

صرف نظرازهدف مشترک آنها مورد مقایسه قرار 

 .داد

 (Relative Effectiveness)اثر بخشی نسبی     
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 تعاریف و اصول بودجه

 فصل دوم
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 انواع تعاریف بودجه

     انواع تعاریف بودجه را به سه دسته می توان تقسیم

 :نمود

 .تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می کنند 1.

تعاریفی که بر جنبه اقتصادی و مالی بودجه تاکید  2.

 .دارند

تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه  3.

 .تاکید می نمایند
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  بودجه یکی از اصیل ترین جریانات سیاسی  19تا قرن

جامعه فرض شده و نظارت و کنترل بر اجرای آن یک از 

موثرترین ابزار تفکیک قوای سه گانه و کنترل این قوا 

 .تلقی می شد

  درایران نیز بنیانگذاران بودجه با استفاده از واژه های

سند و الیحه بودجه در تعریف بودجه و پیروی از اصل 

تصویب بودجه، بیشتر بر جنبه های سیاسی آن توجه 

 .داشتند

 تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارند
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      تاکید بر جنبه های مالی واقتصادی در تعریف  بودجه

عـمدتاً  بعـد از گـذار از اقـتصاد کـالسیک  به اقـتصاد  

 .نئــوکالسیک صـورت گرفته است

  1929انتشارعقاید جان مینارد کینز ،  بحران بزرگ 

آمریکا ودر نتیجه دعوت از دولت برای مداخله بیشتردر 

اموراقتصادی،موجب شد که بودجه تبدیل به اصلی ترین 

 .اهرم کنترل مالی و اقتصادی دولت گردد

 تعاریفی که بر جنبه اقتصادی بودجه تاکید دارند
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    نمونه هایی از تعاریف انجام شده که در آن به جنبه

 :  های مالی و اقتصادی  بودجه  توجه شده است

  بودجه یک طرح مالی است که در آن نیازمندی های

 .پولی دولت برای مدت محدودی پیش بینی می شود

 بودجه عبارت از طرحی جامع در قالب اصطالحات مالی

که بوسیله آن یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا 

 .می شود

ادامه-تعاریفی که بر جنبه اقتصادی بودجه تاکید دارند  
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    تاکید بر جنبه های برنامه ای بودجه از مشخصات بارز

 .تعاریف جدید و معاصر بودجه می باشد

 بر این اساس بودجه در عین حال که نوعی برنامه می

 .باشد، به جنبه های اقتصادی و مالی نیز توجه دارد

  در ایران نیز سیر تکامل قانون محاسبات عمومی از

 .روند عنوان شده در فوق پیروی می نماید

 تعاریفی که بر جنبه برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید دارند
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 بر این اساس قانون محاسبات عمومی مصوب اول

 :، بودجه را چنین تعریف می کند1366شهریور 

  بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای

یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر 

منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام 

عملیاتی که منجر به وصول به سیاستها و هدفهای 

 .قانونی می شود

 تعاریفی که بر جنبه برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید دارند
 ادامه
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  بودجه از سه قسمت زیر تشکیل شده است: 

.I بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر می باشد: 

 بودجه عادی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی•

 بودجه عمرانی•

.II  بودجه شرکت های دولتی 

.III بودجه سایر موسسات 

 تعاریفی که بر جنبه برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید دارند
 ادامه
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  در متون تخصصی، بودجه به عنوان سندی تعریف می

شود که شامل واژه ها و ارقامی است که هزینه ها را 

 .به اهداف معین ارتباط می دهد

 بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه

 .قیمت های مربوط به آنها اطالق می گردد

 بودجه شرحی از کاالها و خدماتی است که دولت در طی

 .دوره یکساله خریداری می کند

 سایر تعاریف
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  بودجه بندی دولتی ابزار سازماندهی اطالعات برای

اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص منابع کمیاب مالی 

 :بودجه فرایندی است که . است

 .سیاست دولت اتخاذ می شود 1.

 .فعالیت های دولتی بطورموثربرنامه ریزی می شود2.

 .نظارت های اداری و قضایی تحقق می یابد3.

ادامه -سایر تعاریف  
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 منظور از اصول بودجه، رعایت قواعد و تشریفاتی

است تا بودجه تنظیمی وسیله مفید و قاطعی به منظور 

 .کنترل و شناسایی دخل و خرج دولت باشد

 فلسفه وجود این اصول، جلوگیری از حیف و میل ها و

 .نظارت و کنترل مالی پارلمان است

 در « لئون سه»تدوین اصول بودجه نخستین بار توسط

 .  انجام پذیرفت 1885سال 

 اصول بودجه
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 اصل ساالنه بودن بودجه -1

 اصل جامعیت بودجه -2

 اصل وحدت بودجه -3

 اصل شاملیت یا تفصیل بودجه -4

اصول  اصل تخصیص یا عدم تخصیص بودجه -5

 اصل انعطاف پذیری بودجه -6 :بودجه

   اصل تخمینی بودن درآمدها -7

 اصل تحدیدی بودن هزینه ها -8

 اصل تعادل -9
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 بودجه یک برنامه بوده وهر برنامه ای برای یک دوره

 .زمانی معین تنظیم می شود

 بودجه پیش بینی درآمدها و هزینه های یکساله دولت

 .  می باشد

 مناسب ترین واحد زمان برای اجرای قانون بودجه یک

 .سال مشخص گردیده است

 اصل ساالنه بودن بودجه
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  استثنائات اصل ساالنه بودن بودجه: 

 وقتی است که دولت تا . بودجه یک یا چند دوازدهم

پایان سال بودجه موفق به تنظیم بودجه برای سال بعد 

 .نشود

دولت دارای برنامه چند ساله بوده . اعتبارات برنامه ای

در حالیکه به لحاظ ماهیت ساالنه بودجه ، مجبوراست 

 .  بدنبال تحقق هدفهای سالیانه آن باشد

 ادامه -اصل ساالنه بودن بودجه
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  ،بر پایه این اصل، بودجه باید برای همه دستگاه ها

به شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  

 .  صورت کامل و یکجا تهیه و تقدیم مجلس گردد

 علت وجود اصل فوق این است که پارلمان قادر به

 .کنترل مالی دولت باشد

 اصل جامعیت بودجه
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دو قاعده کلی ازاصل جامعیت بودجه مستفاد می شود: 

 درآمدها و هزینه ها همدیگر را تهاتر نکنند 

 همه اقالم درآمد و هزینه در بودجه عمومی منعکس

 .گردند

 در صورت عدم رعایت اصل جامعیت، هیچ تضمینی

وجود ندارد که منابع کمیاب مورد استفاده به ضروری 
 .ترین نیازها تخصیص یابد

 ادامه -اصل جامعیت بودجه
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  بر اساس اصل فوق، تمام برنامه ها، فعالیت ها و طرح

های دولت و نیز تمام درآمدها وهزینه های آن و اجباراً 

 .بودجه تمام دستگاه های دولتی باید یکجا نوشته شود

 بر اساس اصل مزبور الزم است برای یک سال مالی

یک الیحه بودجه تنظیم شده و کلیه دخل و خرج دولتی 
 .در سندی واحد ارائه شود

 اصل وحدت  بودجه
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 فواید رعایت اصل وحدت بودجه: 

 تنظیم بودجه باعث می شود که پارلمان و عامه مردم به

 .متعادل بودن یا نبودن بودجه دولت واقف شوند

 تنظیم بودجه در سند واحد باعث می شود که اهمیت

 .فشار مالیاتی به نسبت درآمد ملی مشخص خواهد شد

 به دولت امکان برآورد فایده نسبی هزینه های عمومی
 .را به هنگام تنظیم بودجه می دهد

 اصل وحدت  بودجه
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 شاملیت بودجه به معنی تهیه بودجه با ریز و تفصیل

 .طرفین حساب است

 این اصل دولت را ملزم می کند تا درآمدها را به صورت

مشروح و دستگاهی طبقه بندی نموده و هزینه را نیز 

به تفکیک برنامه ها، مواد هزینه، اعتبارات جاری و 
 .عمرانی ، ملی، استانی و شهری تهیه نماید

 اصل شاملیت یا تفصیل  بودجه
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 بر طبق اصل تخصیص تمام ارقام منظور در بودجه باید

به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین و مجوز آن 

 .صادر شده، وصول یا به مصرف برسد

 بنابراصل عدم تخصیص بودجه هیچ درآمدی نباید برای

هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیچ هزینه ای نباید 
 .از درآمد بخصوصی تامین شود

 اصل تخصیص یا عدم تخصیص  بودجه
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  قاعده بودجه ناویژه و اصل عدم تخصیص درآمدها، دو

 .نتیجه منطقی اجرای اصل جامعیت بودجه می باشد

 اصل  فوق هرگز به طور قاطع درایران اجرا نشده

قانون » بگونه ای که حتی در سال های اخیر . است

وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در 
 .در تبصره های بودجه منظور می شود« موارد معین

 ادامه-اصل تخصیص یا عدم تخصیص  بودجه
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  اصل انعطاف پذیری بودجه در زبان مالی به معنای

بوده و استثنایی بر اصل تخصیص « اصالح بودجه»

 .محسوب می شود

 اصالح بودجه به معنای تغییر و جابجایی در ارقام

هزینه و برنامه های دستگاه اجرایی است بدون آنکه 
 .در سرجمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل شود

 اصل انعطاف پذیری بودجه
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  درآمدهای پیش بینی شده در بودجه جنبه تخمینی

داشته و منظور شدن مبلغی به عنوان درآمد در بودجه 

 .کل کشور مجوزی برای وصول نمی باشد

 هر درآمدی که وصول می شود نیازمند مجوز قانونی

بوده و پیش بینی به هر میزان مانع وصول درآمدهای 
 .بیشتری از منابع مربوط نیست

 اصل تخمینی بودن درآمدها
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  به عبارت دیگر وصول درآمدهایی که در بودجه منظور

 .نشده است ، طبق مقررات مجاز می باشد

 وصول درآمد به میزان کمتراز آنچه که پیش بینی شده

 .است، بالمانع می باشد

 وصول مبالغ بیشتری خارج از ضوابط تعیین شده در
 .قانون از افراد حقیقی و حقوقی خالف است

 ادامه -اصل تخمینی بودن درآمدها
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 براساس اصل فوق، منظور شدن اعتبار در بودجه یک

دستگاه دولتی ، تکلیفی را برای انجام دادن آن هزینه 

 .توسط دستگاه مزبوراز نظر حقوقی در بر ندارد

  وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای
 .اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی کند

 اصل تحدیدی بودن هزینه ها
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 اصل تعادل به حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج، به

گـونـه ای که دولـت  بتواند  بدون  متوسل  شدن  به 

 .استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد، اتشاره دارد

  بر حسب اصل فوق، جمع درآمدهای پیش بینی شده
 .  باید  با جمع هزینه های مصوب مساوی باشد

 اصل تعادل
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  در مورد اینکه آیا دولت باید تعادل بودجه را به

صورت ساالنه حفظ کند یا خیر، سه دسته نظریه 

 :وجود دارد

.I(نظریه کالسیک ها)رعایت توازن ساالنه در بودجه 

.II عدم تعادل در بودجه دولت 

.III    حمایت از تعادل بودجه، ولی نه بشکل سالیانه 

 نظریات مختلف در مورد تعادل در بودجه
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  طرفداران این نظریه معتقدند که دولت موظف است

که تعادل بودجه خود را ساالنه،  با  تنظیم  مخارج 

دالیل این دسته عبارت . نسبت به درآمدها رعایت کند

 :است از 

ایجاد تعادل ساالنه در بودجه دولت، امری مطلوب 1.

 .  است

 .کسرس بودجه دولت باعث ایجاد تورم می شود2.

 (نظریه کالسیکها)رعایت توازن ساالنه در بودجه
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اجبار دولت به رعایت تعادل سالیانه بودجه باعث 3.

جلوگیری از رشد بی رویه بخش عمومی و مخارج 

 . دولتی می شود

مردم از نظر سیاسی در مقابل افزایش مالیات ها  4.

لذا . برای تامین مخارج مالی دولت مقاومت می کنند
 .نباید اجازه کسری بودجه را داد

 (نظریه کالسیکها)رعایت توازن ساالنه در بودجه
 ادامه 
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طرفداران نظریه بودجه نامتعادل، خواهان انجام 3.

وظایف اقتصادی دولت بوده و معتقدند که مهمترین 

وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی، از طریق بودجه 

 .در اقتصاد است

از نظراین دسته وجود عدم تعادل دربودجه نه تنها 4.

نـامـناسب نیست بـلکه بـرای دستیابی بـه اهـداف 
 .  اقتصادی در سطح کالن الزم نیز هست

 عدم تعادل در بودجه دولت
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  طرفداران این نظریه معتقدند که بودجه دولت باید

 .در یک دوره تجاری چند ساله متوازن شود

  این دسته با علم بر مشکالت تعادل وعدم تعادل در

بودجه خواهان وضعیتی هستند که بتوان کسری 

ایجاد شده دوره اقتصادی را با مازاد دوره رونق 
 .اقتصادی جبران نمود

 حمایت از تعادل بودجه، ولی نه به صورت سالیانه
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  برخی از نظریه پردازان موارد دیگری را نیز به

 :عنوان اصول بودجه ای عنوان کرده اند 

 اصل وضوح 1.

 اصل تقدم درآمدها بر هزینه ها2.

 اصل قانونی بودن 3.

 اصل صحت  4.

 اصل قابلیت اعتماد 5.

 سایر اصول بودجه 
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 اصل تنوع 6.

 اصل مدیریت  7.

 اصل تناوب  8.

 اصل کفایت9.

 اصل تفکیک اعتبارات مستمر از غیر مستمر 01.

 اصل مسئولیت  11.

 ادامه-سایر اصول بودجه 
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  شکل و محتوای بودجه باید  اصل وضوحبر حسب

با روشنی تهیه و تنظیم شده و نکته مبهمی نداشته 

 .باشد

 پرداخت های  اصل تقدم درآمدها برهزینه هابراساس

بودجه کل کشورهمیشه تحت تاثیر دریافت های دولت 

بـوده و بـرای پیش بینی اعتبـارات بـاید قبالً مـیزان 
 .درآمدهای وصولی مشخص باشد

 ادامه-سایر اصول بودجه 
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  برنامه عملیات و فعالیتها اصل صحت بودجهبنا بر ،

بایـد توسط متخصصین بـر اسـاس اصـول منـطقی و 

 .علمی تهیه شود

 مقرر می دارد که طرق تعیین  اصل قابلیت اعتماد

 هزینه ها و درآمدها باید متحدالشکل باشد

 باید بودجه هم نتایج آنی داشته  اساس اصل تنوعبر
 .باشد وهم نتایج طویل المدت را در نظر بگیرد

 ادامه-سایر اصول بودجه 
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مقرر می دارد در موقع تنظیم بودجه اصل مدیریت ،

باید تمام شرایط سازمان و مدیریت و دستگاه مربوط 

 .به طور صحیح و دقیق موجود باشد

یکی از خصوصیات بودجه این اصل تناوب  به موجب

اسـت که سـال بـه سـال و پی در پی درحـال تنظیـم، 

تصویب، اجرا و نتایج حاصل از آن در حال بررسی 
 .و مطالعه باشد 

 ادامه-سایر اصول بودجه 
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  بودجه باید کافی برای انجام اصل کفایتبنا بر ،

حوائج جامعه بوده و تمام نیازمندی های ضروری 

 .جامعه را برآورده سازد

 اصل تفکیک اعتبارات مستمر و غیر بر اساس

، مخارجی که برای جریان امور ادارات و مستمر

کلیه موسسات در یک سال مالی الزم است باید از 
 .مخارج غیر مستمر تفکیک گردد

 ادامه-سایر اصول بودجه 
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 مقررمی دارد که وظایف و مسئولیت  اصل مسئولیت

های هر یک از مجریان باید روشن، صریح و مدون 

بوده و در حد مسئولیت نیز اختیارات مناسبی به 

 .مجریان مربوط تفویض گردد

 دولت باید بودجه خود  اصل تناسب بودجهبر اساس

را با در نظر گرفتن واقعیات روند اقتصادی هر 
 .کشور تهیه نماید

 ادامه-سایر اصول بودجه 
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 طبقه بندی بودجه

 فصل سوم
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 اهداف طبقه بندی بودجه ای

به لحاظ تفکیک برنامه ها، عملیات، درآمدها و  1.

هزینه های دولت، برنامه ریزی و تصمیم گیری 

 .امکان پذیر می شود

ضمن فراهم آمدن امکانات الزم برای برقراری یک  2.

سـیستـم حـسابـداری صـحیح، مـدیـریـت نیـز بـطور 

 .چشمگیری بهبود می یابد
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 ادامه-اهداف طبقه بندی بودجه ای

طبق بندی بودجه ای اطالعات الزم را به منظور  3.

تجزیه و تحلیل عملیات اقتصادی دولت فراهم می 

 .نماید

طبقه بندی بودجه ای به لحاظ مشخص نمودن  4.

وظایف، برنامه ،عملیات وهمچنین درآمدها و هزینه 

های دولت، مکانیزم الزم برای نظارت بر عملیات 

 .دولت را مهیا می سازد
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 طبقه بندی بودجه در سیر تکوین بودجه

 طبقه بندی رایج تعریف بودجه سیرتکوین بودجه

بودجه به عنوان ابزار 

 محاسباتی

سند دخل و خرج که 

برای یکسال پیش بینی 

.و تصویب می شود  

طبقه بندی هزینه ها و 

 سازمانی

بودجه به عنوان ابزار 

 مدیریت مالی

طرحی جامع در قالب 

 اصطالحات مالی

 طبقه بندی عملیات

بودجه به عنوان ابزار 

 برنامه ریزی

برنامه مالی دولت برای 

 یکسال آتی

 طبقه بندی اقتصادی
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  انواع طبقه بندی بودجه 

 انواع طبقه بندی بودجه بشرح زیر می باشد: 

 طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار1.

 طبقه بندی هزینه ها2.

 طبقه بندی عملیاتی3.

 طبقه بندی سازمانی4.

 طبقه بندی اقتصادی5.
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 درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار به سه گروه طبقه

 :بندی می شود

 درآمد عمومی

 درآمد و سایر منابع

 درآمد اختصاصی

 درآمد شرکتهای دولتی 

طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار    
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  درآمد عمومی 

 قانون محاسبات عمومی  10ماده: 

 درآمد عمومی عبارتست ازدرآمدهای وزارتخانه ها و
مـوسسات دولتـی و مـالیات و سود سـهام شـرکتهای 

دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر 
درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان 

 .درآمد عمومی منظور می شود
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  ادامه -درآمد عمومی 

  درآمد عمومی پس از وصول باید در حسابهای خزانه

 .داری کل متمرکز شود

  پرداختها از محل درآمد مزبور در قالب اعتبارات

جاری و اعتبارات عمرانی به حساب هزینه مربوطه 

 .منظور می شود

 مصرف درآمد عمومی تابع قانون محاسبات، قانون

 .  برنامه و بودجه،قانون بودجه و سایر قوانین است
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  درآمد اختصاصی 

  قانون محاسبات عمومی  14ماده: 

 « درآمد اختصاصی عبارت ازدرآمدهایی که به موجب
قانون برای مصرف یا مصارف خاص دربودجه کل 
 «کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظورمی گردد

 مصرف درآمد اختصاصی جز در مواردی که درقانون

محاسبات عمومی برای آنها تکلیف شده است، تابع 

 .مقررات قانونی مربوط می باشد
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  ادامه-درآمد اختصاصی 

  درآمد اختصاصی پس از وصول به حسابهای خزانه

 .نزد بانک مرکزی منتقل می شود

  با صدور درخواست وجه توسط ذیحساب، وجه نقد

از موجودی هر یک از حسابهای درآمد اختصاصی 

خزانه به حساب پرداخت هزینه های اختصاصی 

دستگاه های دولتی منتقل می شود تا جهت انجام 

 .هزینه اختصاصی از آن استفاده شود
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  ادامه-درآمد اختصاصی 

  قانون محاسبات عمومی مانده مصرف  64طبق ماده

نشده درآمد اختصاصی باید تا پایان فروردین ماه سال 

بعد به خزانه برگشت شده و به حساب درآمد عمومی 

 .کشور منظور گردد

 هر مبلغ از درآمد اختصاصی که مازاد بر مبلغ پیش

بینی شده وصول گردد، قابل مصرف نبوده و باید به 

 .حساب درآمد عمومی کشور منتقل گردد



80 

درآمد شرکتهای دولتی   

  قانون محاسبات عمومی  15ماده: 

 « درآمد شرکتهای دولتی عبارتست از درآمدهایی که
در قبال خدمت یا فروش کاال و سایر فعالیتهایی که 

شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به 
 .«انجام آنها هستند ، عاید آن شرکتها می گردد
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ادامه-درآمد شرکتهای دولتی   

  سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت

است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان 

کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه 

در گردش و یا عناوین مشابه مجاز به منظور کردن 

 .آن در بودجه می باشند

 درآمد شرکتهای دولتی، خارج از بودجه عمومی

دولت و ضمن بودجه شرکتهای دولتی، در بودجه کل 

 .کشور پیش بینی می شود
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ادامه-درآمد شرکتهای دولتی   

  برای هر شرکت دولتی باید یک حساب تمرکز درآمد

شرکت از طرف خزانه بانک مرکزی افتتاح شده و 

کلیه درآمدهای شرکت به حساب مزبور منتقل می 

 .گردد

 جهت رعایت اصل جامعیت ، درآمدها و هزینه های

شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منظور می 

 .شود
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سایر منابع تامین اعتبار   

  قانون محاسبات عمومی  12ماده: 

  « سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از مبالغی که
تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از 
پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون 
 .بودجه کل کشور پیش بینی و ماهیت درآمد ندارند

 کسری بودجه سالیانه در اکثر کشورهای دنیا از محل
 .سایر منابع تامین می شود
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 طبقه بندی هزینه ها

  در بودجه عمومی دولت هزینه ها به چهار فصل و هر

 .فصل به تعدادی ماده و نیز اجزای آن تقسیم می شود

 یکی از طبقه بندی های انجام شده در بودجه، طبقه

 .بندی آن بر اساس فصول هزینه می باشد

 بر این اساس هزینه ها به سه گروه اصلی تقسیم می

و  هزینه های سرمایه ای، هزینه های جاری: شود

 پرداختهای انتقالی
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 هزینه های جاری-الف

  هزینه های جاری دارای جنبه جاری، عادی وتکراری

می باشند و در مقابل دریافت کاال و خدماتی انجام می 

 .شوند

 منافع و نتایج حاصل از این هزینه ها معموال فقط

 .متوجه سال مالی جاری است

 و  هزینه های پرسنلیهزینه های جاری خود شامل

 .می باشد هزینه های اداری



86 

 ادامه -هزینه های جاری 

هزینه هایی است که در برابر انجام  هزینه های پرسنلی

خدمت و یا بواسطه آن ، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم 

 .تحت عناوین مختلف به کارکنان پرداخت می شود

هزینه هایی می باشد که برای  هزینه های اداری

استفاده از خدمات خاص، نگهداری اموال منقول و غیر 

منقول، فراهم نمودن تسهیالت و امثال آن برای اجرای 

 .عملیات و یا نظارت الزم پرداخت می شود
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 هزینه های سرمایه ای -ب

 مخارجی هستند که موجب ایجاد یا افزایش اموال و

 .دارایی های ثابت می شود

 در ایـران هـزینه هـای سـرمـایـه ای وزارتـخانـه هـا و

موسسات دولتی از محل اعتبارات جاری بودجه عمومی 

 .دولت پرداخت می شود

 هزینه های عمرانی دستگاههای دولتی مربوط به

 .اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت می باشد



88 

 پرداختهای انتقالی -ج

 پرداختهای انتقالی، مخارجی است مه به تولید کاال یا

عرضه خدمات ارتباط نداشته بلکه به صورت یکطرفه 

از جانب دولت به افراد و واحدهای مختلف پرداخت می 

 .شود

 ،بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها و وام های دریافتی

کمکهای بالعوض پرداختی ، پرداخت دیون و تعهدات 

محقق سالهای قبل نمونه هایی از پرداختهای انتقالی  

 .می باشد
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 طبقه بندی برحسب مواد هزینه

  ،در این طبقه بندی هزینه های مربوط به هر فصل

برنامه یا فعالیت سازمان دولتی برحسب نوع هزینه 

 .گروه بندی می شود

 هدف اصلی دراین نوع طبقه بندی، کنترل هزینه ها در

سطح واحدهای سازمانی و ایجاد ارتباط مستقیم میان 

سیستم حسابداری دولتی و سیستم بودجه ریزی می 

 .باشد
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 طبقه بندی عملیات

  در این طبقه بندی اعتبارات و هزینه های دولت و

سازمان دولتی، با توجه به مقاصد و اهداف اصلی آن 

به صورت وظایف، برنامه ها، طرحها و فعالیتهای 

 .مختلف پیش بینی می شوند

 با استفاده از این نوع طبقه بندی ،دولت یا سازمان

دولتی مشخص می نماید که کدام عملیات را با چه 

میزان اعتبارات باید برای نیل به اهداف و وظایف 

 .مصوب خود انجام دهد



91 

 اصول طبقه بندی عملیات

کلیه وظایف، خدمات، فعالیتها و عملیات عمومی ،  1.

اقتصادی و اجتماعی دولت باید در طبقه بندی عملیاتی 

 .منظور گردند

طبقه بندی بر اساس وظایف و عملیات معموال به  2.

صورت هرمی بوده ودرآن وظایف کلی دولت درقسمت 

فوقانی و وظایف جزیی در قسمت تحتانی آن قرار می 

 .گیرد
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 ادامه-اصول طبقه بندی عملیات

در طبقه بندی مذکور، آن دسته از خدمات و عملیات  3.

دولت و سازمانهای  دولتی  که  نمی توان آنها را به 

برنامه ها و فعالیتهای مشخص ارتباط داد، معموالً در 

 .طبقات جداگانه ای طبقه بندی می شوند

در طبقه بندی عملیاتی، اعتبارات مربوط به تاسیسات 4.

عمومی دولت به صورت طبقه جداگانه پیش بینی نمی 

 .شوند
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 طبقه بندی عملیاتی در ایران

 عناوین اصلی طبقه بندی عملیات در ایران عبارتند از: 

.I امور 

.II فصل 

.III  برنامه 

.IV فعالیت و طرح 
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 مجموعه ای از کوشش های سازمان یافته  - امور

همگن است که بخش عمده ای از وظایف دولت را در 

 .بر می گیرد

مجموعه وظایف مشخصی است که حاوی  - فصل

برنامه های مرتبط به هم بوده و برنامه ریزی دراز 

مدت و میان مدت برای نیل به هدفهای اساسی، در  

  .قالب آن انجام می شود

طبقه بندی عملیاتی در ایران 
 ادامه
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 مجموعه ای از عملیات به هم پیوسته است  - برنامه

که اجرای آن قسمتی از هدف های اساسی فصل را در 

 .چهارچوب سیاستها و خط مشی ها تامین می کند

 مجموعه عملیات و خدمات مشخصی  -فعالیت وطرح

است که به منظور دستیابی به قسمتی از اهداف برنامه 

 .  صورت می گیرد

طبقه بندی عملیاتی در ایران 
 ادامه
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 فعالیت : 

 منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که

برای تحقق بخشیدن به هدفهای ساالنه طی یک سال 

اجرا شده وهزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می 

  .شود

طبقه بندی عملیاتی در ایران 
 ادامه
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 منظور از طرح یا طرح عمرانی، مجموعه  –طرح

عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات 

توجیهی فنی، اقتصادی و یا اجتماعی، که توسط دستگاه 

اجرایی انجام می شود، طی مدت معین و با اعتبار معین 

برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنجساله 

 .انجام می شود

 تمام یا قسمتی ازهزینه های اجرای آن از محل اعتبارات

 .عمرانی تامین می شود

طبقه بندی عملیاتی در ایران 
 ادامه
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 طرح های عمرانی به سه دسته قابل تقسیم می باشد: 

 

.I طرح عمرانی انتفاعی 

.II  طرح عمرانی غیر انتفاعی 

.III طرح عمرانی مطالعاتی 

 انواع طرح های عمرانی
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 منظور طرحی است که در  – طرح عمرانی انتفاعی

مدت معقول پس از شروع به بهره برداری، عالوه بر 

تامین هزینه های جاری و استهالک سرمایه به تبعیت 

 .از سیاست دولت سود متناسبی را نیز عاید نماید

 طرحی است که برای انجام  – طرح عمرانی غیراتفاعی

برنامه های رفاه اجتماعی وعملیات زیربنایی و یا 

احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل وظایف دولت 

 .اجرا شده و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد

 انواع طرح های عمرانی
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  طرح عمرانی مطالعاتی: 

 منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان

برنامه و بودجه و یا سایر دستگاه های اجرایی با 

موسسات علمی و مطالعاتی متخصص برای بررسی 

 .خاصی اجرا می گردد

 انواع طرح های عمرانی
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نمونه ای از طبقه بندی عملیات   

  امور دفاع ملی

 فصل آموزش و پرورش

 امور اقتصادی امور اجتماعی امور عمومی

 برنامه آموزش 
 عالی

 برنامه آموزش 
 عالی

 برنامه آموزش 
 عالی

 طرح فعالیت
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  واحدهای سازمانی منظور در بودجه کل کشور و یا از

 :دیدگاه مدیریت، بشرح زیر طبقه بندی می شوند

 وزارتخانه ها  1.

 موسسات دولتی 2.

 شرکت های دولتی و بانکها 3.

 موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی 4.

 موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت 5.

 طبقه بندی سازمانی در ایران
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 وزارتخانه ها -1

  وزارتخانه مهمترین واحد سازمانی در تشکیالت

دولتهاست که در کشور ما بر اساس قانون ایجاد و 

 .به این عنوان نامیده می شود

 وزارتخانه عالیترین ارگان اجرایی کشور است که با

قصد تحقق یک یا چند هدف دولت به وجود می آیدو 

 .در راس آن وزیر قرار دارد
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 موسسه دولتی -2

  موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به

موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه 

 .گانه اداره شده و عنوان وزارتخانه ندارد

موسسات دولتی در ایران دارای دو نوع می باشد: 

 موسسه دولتی مستقل 

موسسه دولتی وابسته 
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 ادامه -موسسه دولتی -2

 منظور موسساتی است که  – موسسه دولتی مستقل

برای انجام وظایفی بوجود می آیند که مشخصاً با 

وظایف و ماموریت های هیچکدام از وزارتخانه ها 

 .ارتباط و وابستگی ندارد

موسساتی که وظایف  – موسسات دولتی وابسته

آنها بخشی از وظایف یک وزارتخانه بخصوص 

است که بنا به دالیلی از بدنه اصلی وزارتخانه یا 

 .موسسه دولتی جدا شده است
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 شرکت دولتی -3

  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با

اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و بیش از 

 .پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد

 دولت در شرایطی اقدام به تشکیل شرکت می کند که

وظایف و ماموریت های مورد نظر ماهیت تجاری و 

سودآور داشته و مستلزم رقابت در بازارهای ملی و 

 .بین المللی باشد
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 موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  -4

  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر

این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با 

اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که 

 .جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شود

 تعریف فوق شامل دو دسته از شرکتهاست: 

  موسسات عمومی غیر دولتی 

  نهادهای عمومی غیر دولتی 
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 موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت -5

  این موسسات مانند شرکتهای دولتی به صورت

بازرگانی اداره می شوند، لیکن حساب تقسیم سود 

ندارند و مازاد درآمدهای آنها پس از تامین هزینه 

ها و کسر ذخایر فنی، به درآمد عمومی واریز می 

شود و در صورت زیان از محل ذخایر قانونی با 

 .تصویب قانونگذار تامین می گردند
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 طبقه بندی اقتصادی

  طبقه بندی اقتصادی عملیات دولت ، اطالعاتی را

که جهت بررسی آثار اقتصادی عملیات دولت مورد 

 .نیاز است در اختیار می گذارد

 در طبقه بندی اقتصادی، هزینه های جاری از

سرمایه ای و خرید کاال از خدمات و پرداختهای 

 .انتقالی دولت تفکیک می شود
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 ادامه -طبقه بندی اقتصادی

  طبقه بندی اقتصادی حسابها را بدین ترتیب می

 :توان انجام داد

 حسابهای سرمایه ای  1.

 حسابهای جاری 2.

 حسابهای موسسات بازرگانی 3.

 سایر حسابها 4.
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 سیکل بودجه و نقش آفرینان بودجه ای   

 فصل چهارم
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 سیکل بودجه

 بودجه ازچهارمرحله تشکیل می شود که در

مجموع این چهار مرحله را سیکل بودجه می 

 :نامند

 تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه 1.

 تصویب بودجه 2.

 اجرای بودجه 3.

 نظارت و کنترل بودجه  4.
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 در این مرحله  - تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

هدفها و سیاستهای کلی دولت که توسط شورای 

اقتصاد تنظیم گردیده از سوی رئیس جمهور به 

 .کلیه دستگاههای دولتی ابالغ می شود

در این مرحله نظارت و  – تصویب بودجه

رسیدگی قوه مقننه در بودجه عمومی که حاوی 

کلیه برنامه ها، طرح ها و فعالیت های قوه 

 .مجریه در سال آتی است انجام می گیرد

 سیکل بودجه
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شامل مراحلی است که جهت  – اجرای بودجه

وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار نیز و 

مصرف اعتبارات پیش بینی شده و مصوب به 

 .مورد اجرا گذاشته می شود

شامل نظارت مجلس توسط  – کنترل و نظارت

دیوان محاسبات و رسیدگی به گزارش تفریغ 

 .بودجه می باشد

 سیکل بودجه
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  نقش سازمانهای بودجه ای را در تدوین و تنظیم

سیلستهای اقتصادی می توان به دو دسته اصلی 

 :تقسیم نمود

  نقش قوه مقننه در تدوین سیاستهای اقتصادی و

 مالی

نقش قوه مجریه در تنظیم خط مشی های اقتصادی 

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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 نقش قوه مقننه در تدوین سیاستهای اقتصادی و

 :مالی

مجلس شورای اسالمی یکی از مراجعی است که  - 

پس از قانون اساسی در تدوین ساستهای عمومی 

 .اقتصادی مملکت نقش دارد

یکی از ابزار موجود در دست مجلس دیوان  - 

 .محاسبات می باشد

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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 اعمال کنترل و نظارت :  هدف دیوان محاسبات

 :مستمرمالی جهت پاسداری ازبیت المال ازطریق

کنترل عملیات و فعالیتهای مالی وزارتخانه،  1)

 .موسسات و شرکتهای دولتی

حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر  2)

 منابع تامین اعتبار

 تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه 3)

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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نقش قوه مجریه درتنظیم خط مشی های اقتصادی: 

 هیات دولت 1)

 شورای اقتصاد 2)

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 3)

 سازمان برنامه و بودجه 4)

 کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان 5)

 دستگاههای اجرایی6)

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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  وظیف تهیه برنامه های اقتصادی را  -هیات دولت

 .به عهده دارد

  برنامه های اقتصادی دولت به صورت برنامه

های بلندمدت ، طرح های عمرانی چند ساله و یا 

 .بصورت برنامه کوتاه مدت می باشد

  به منظور هدایت و هماهنگی  –شورای اقتصاد

 .امور اقتصادی کشور تشکیل می شود

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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   اعضای شورای اقتصاد: 

 رئیس جمهور 1)

 رئیس کل بانک مرکزی2)

 رئیس سازمان برنامه و بودجه 3)

 وزیر امور اقتصادی و دارایی4)

 وزیر کار و امور اجتماعی 5)

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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 وزیر کشاورزی 6)

 وزیر بازرگانی 7)

 وزیر جهاد سازندگی 8)

 وزیر صنایع 9)

 وزیر معادن و فلزات 01)

 وزیر نیرو 11)

 وزیر نفت 21)

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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  وظایف شورای اقتصاد: 

 تعیین هدفهای کلی برنامه عمرانی کشور1.

بررسی سیاستها و خط مشی های اقتصادی و  2.

 .اجتماعی

 تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور 3.

 .بررسی بودجه کل کشور 4.

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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 اظهار نظر نسبت به برنامه عمرانی5. 

تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به  6.

 اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی

تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به  7.

 .اخذ وام از محل اعتبارات عمرانی

بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه ها و  8.

 .مقررات مربوطه

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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 وزارت امور اقتصادی و دارایی  : 

وظایف آن بشرح زیر می باشد  : 

.I همکاری با سازمان برنامه و بودجه در مورد

 .پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

.II تجهیز منابع مالی برای اجرای برنامه های

 دولت   

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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.III  نظارت بر پرداختهای خارجی دولت و

 .نگهداری حساب آنها

.IV  وصول درآمدهای دولت از تمام منابع و انجام

 .پرداختها آن

.V (  نظارت قبل از خرج)نظارت مالی بر بودجه 

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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 سازمان برنامه و بودجه : 

 وظایف آن بشرح زیر می باشد: 

.I  انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و

 اجتماعی

.II تهیه برنامه عمرانی پنج ساله 

.III تهیه و تنظیم بودجه کل کشور 

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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.IV نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها 

.V هماهنگ نمودن روشها و برنامه های آماری 

.VI  بررسی گزارش ها و مسائلی که باید در

 .شورای اقتصاد مطرح شود

.VII  ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاه های

 .اجرایی

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  



128 

 
 کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان : 

  تنظیم بودجه سازمان هایی که از نظام بودجه

استانی پیروی می کنند از طریق کمیته برنامه 

 .ریزی استان انجام می شود

 کمیته بودجه پیشنهادی دستگاه های محلی را

بررسی، تعدیل و یا تایید کرده و به سازمان 

 .برنامه و بودجه استان ارسال می نماید

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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  دستگاه های اجرایی : 

  منظور سازمان هایی است که وظایف دولت را

 .انجام می دهند

 پیشنهادهای بودجه دستگاه های اجرایی پس از

تـعدیـالت الزم و طـی سلسله مـراتب اداری به 

مـجلس تقـدیم شـده و با تـغییراتی جـزیی بـه 

 .تصویب می رسد

(نقش آفرینان)سازمانهای بودجه ای  
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 تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه

 فصل پنجم
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  به منظور تهیه آمار و اطالعات مالی  ابتدا دفتر

اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه اقدام به 

 .تخمین درآمدهای سال بعد می کند

  پس از پیش بینی درآمدها در سطح کالن، طراح

اقتصادی بر اساس هدف برنامه های میان مدت 

 .اقدام به تخصیص منابع می نماید

 پیش بینی مقدماتی بودجه
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  گزارش اقتصادی حاوی پیش بینی کلی تعادلهای

 .اساسی اقتصاد در سال آینده می باشد

 گزارش اقتصادی همه ساله توسط سازمان برنامه

 .و بودجه تنظیم می شود

 گزارش اقتصادی قبل از شهریور ماه تهیه و جهت

 .بررسی به شورای اقتصاد عرضه می شود

 تهیه گزارش اقتصادی ساالنه
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  بخشنامه بودجه حاوی سیاستها و خط مشی های

راهنما در تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های 

 .اجرایی می باشد

 بخشنامه بودجه پس از تصویب توسط شورای

اقتصاد با امضاء رئیس جمهور به سازمان برنامه 

 .ابالغ می گردد

 سازمان برنامه بخشنامه را جهت تهیه بودجه به

 .دستگاه های اجرایی منعکس می کند

 بخشنامه بودجه
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  دستگاه های اجرایی باید پیش بینی نیازهای

اعتباری خود را برای سال بعد با توجه به برنامه 

 .ها و سیاستهای تعیین شده ارسال نمایند

 درخواست بودجه باید از کوچکترین واحد خدمت

آغاز شده و پس از بررسی و تجدید نظر در 

بخشهای باالتر به سطح بعدی پیشنهاد و از آن 

 .دفاع شود

 تهیه و تنظیم بودجه در دستگاه ها
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   پس از امضای رئیس دستگاه، بودجه پیشنهادی

حسب مورد به سازمان برنامه و بودجه استان و 

یا مرکز ارسال و در نهایت پی از انجام هماهنگی 

های الزم برای منظور نمودن در الیحه بودجه 

 .آماده می شود

 تهیه و تنظیم بودجه در ایران در دو سطح بودجه

 .ملی و بودجه استانی انجام می شود

 تهیه و تنظیم بودجه در دستگاه ها
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   در سازمان برنامه، درخواست های بودجه های

ملی هر وزارتخانه حسب مورد در یکی از کمیته 

 :های چهارگانه زیر مورد رسیدگی قرار می گیرد

.I ستاد هماهنگی درآمدهای کشور 

.II  ستاد بودجه ریزی امور اجتماعی 

.III ستاد بودجه ریزی امور تولیدی 

.IV ستاد بودجه ریزی امور زیر بنایی 

 تهیه و تنظیم بودجه در دستگاه ها
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  دو نوع بررسی از سوی سازمان برنامه مورد

 :توجه قرار می گیرد

.I بررسی برنامه ها 

 بررسی بودجه پیشنهادی و اعمال هماهنگی  -      

.II  بهبود مدیریت 

تشویق دستگاههای اجرایی به هزینه کمتر و    -    

 .کارایی بیشتر

 بررسی بودجه
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   مراحل بودجه تا تصویب: 

 تعدیل پیشنهاد ها توسط سازمان برنامه 

تهیه پیش نویس الیحه بودجه 

طرح در هیئت رئیسه سازمان برنامه 

طرح در شورای اقتصاد 

طرح و تصویب در هیئت وزیران 

 الیحه بودجه



139 

   ،الیحه بودجه پس از تصویب در هیئت وزیران

 .توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم می شود

 الیحه تفدیمی به مجلس از سه بخش تشکیل می

 :شود

.I پیام بودجه 

.II متن الیحه بودجه 

.III پیوستهای بودجه 

 الیحه بودجه
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   پیام بودجه توسط رئیس جمهور و شفاهاً به

 .آگاهی اعضاء مجلس می رسد

  پیام بـودجـه نـکات عــمـده سیـاستهای مـالی

پیشنهادی و شرایط اساسی برآوردها را مطرح  

 .می کند

 پیام بودجه حاوی تغییرات پیشنهادی در خدمات

عمومی، تغییرات مهم در اهداف برنامه ها، هزینه 

 .ها و درآمدها و تمایالت مالی دولت است

 پیام بودجه
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 .I ماده واحده و تبصره ها 

.II خالصه بودجه دولت 

.III  درآمدها و سایر منابع تامین اعتباربر حسب

 بخش، بند و اجزای آن

.IV  اعتبارات دستگاهها و ردیفها بر حسب برنامه و

 فصول هزینه

 اجزای تشکیل دهنده الیحه بودجه
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 .V   اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی محلی 

.VI  توزیع اعتبارات عمرانی استانها 

.VII اعتبارات بر حسب امور، فصل و برنامه 

.VIII  بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی

 وابسته به دولت

.IX  بودجه ارزی 

 اجزای تشکیل دهنده الیحه بودجه
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 تصویب بودجه

 فصل ششم
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 اهمیت الیحه بودجه 

  الیحه بودجه مهمترین الیحه ای است که دولت به

 .مجلس می دهد

 بررسی این الیحه و تصویب آن در مجلس از جمله

 .مهمترین فعالیت سالیانه قوه مقننه می باشد

 رسیدگی به بودجه فرصتی است که همه مسائل

 .مملکتی مطرح شود
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 ادامه-اهمیت الیحه بودجه 

  مجلس بهترین راه تحقیق و تفحص را از طریق

 .بودجه می تواند در اختیار داشته باشد

زمام دولت از طریق بودجه در اختیار مجلس است. 

 مردم در جریان تصویب بودجه از نمایندگان خود

انتظار دارند که منابع را بگونه ای تخصیص دهند 

 .که حداکثر رفاه و مطلوبیت عاید آنان گردد
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 صالحیت مالی و بودجه ای پارلمان

  نظارت مردم و مجلس بر مخارج و عواید دولت

ایجاب می کند که مجلس یعنی وکالی مردم نسبت به 

 .امور مالی دولت نظارت و کنترل داشته باشند

  تصویب بودجه ساالنه دولت توسط پارلمان، به

معنی مجاز شمردن دولت در کسب درآمد و انجام 

 . هزینه در ظرف زمانی یکسال است
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 خصایص قانون بودجه

 در مورد مخارج : 

.I  ارقام مخارج در بودجه منشاء تعهدات دولت برای

 .این مخارج نمی باشد

.II  الیـحه بـودجـه فـقط  بـرای استـفاده دولت بوده و

قانونی نیست که اشخاص برای حقوق خود یا برای 

 .دعاوی دولت بتواند از آن استفاده کنند
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 خصایص قانون بودجه

 در مورد درآمدها : 

.I  ارقام مندرج در بودجه منشاء حقوقی مطالبات

دولت نیست، بلکه منشاء حقوقی آن قوانینی است 

 .که برای دولت طلبی بوجود آورده است

.II در مورد درآمدها بر خالف مخارج، تصویب بودجه

و ذکر ارقام درآمد برای دستگاه وصول کننده آن 

 .ایجاد وظیفه و تکلیف می کند
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 خصایص قانون بودجه

 از دیدگاه ضوابط تصویب : 

.I بودجه همیشه به شکل الیحه تقدیم شده و نمایندگان

نمی توانند بـودجه کـشور را در قـالب طـرح تـقدیم 

 .کنند

.II قانون بودجه مربوط به سال مشخصی بوده و الیحه

 .بودجه هر سال نیاز به تصویب مجدد دارد
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 خصایص قانون بودجه

 از دیدگاه ضوابط تصویب : 

.III  ،  مجلس نمی تواند تصویب موقت الیحه بودجه را

هر چند که ضرورت ایجاب کند، به عهده کمیسیون 

 .گذارد 

.IV  نمایندگان مجلس نمی توانند پیشنهاداتی بدهند که

 .هزینه را افزایش دهد
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 کیفیت تصویب بودجه در مجلس

  رئیس جمهور ضمن قرائت پیام بودجه، الیحه

 .بودجه را تقدیم مجلس می نماید

الیحه به رای گذارده می شود. 

 درصورت تصویب، الیحه از طریق رئیس مجلس به

کمیسیون های مختلف ارجاع شده و بین نمایندگان 

 .توزیع می شود
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 ادامه-کیفیت تصویب بودجه در مجلس

  کمیسیون های تخصصی مجلس باید پیشنهادهای

 .اصالحی خود را با دیدی واقع گرایانه ارائه دهند

 کمیسیون های تخصصی پیشنهادهای خود را به

 .کمیسیون تلفیق اصلی اعالم می کنند

 مسئولیت بررسی و تلفیق به کمیسیون تلفیق واگذار

 .می شود
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 ادامه-کیفیت تصویب بودجه در مجلس

  روز پیشنهادهای خود را  10نمایندگان باید ظرف

 .به کمیسیون تخصصی ارائه نمایند

 روز  10کمیسیون های تخصصی  باید ظرف

 .نظرات خود را به کمیسیون تلفیق ارجاع نمایند

 روز باید گزارش  15کمیسیون تلفیق ظرف مدت

 .خود را به مجلس ارائه نماید
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 ادامه-کیفیت تصویب بودجه در مجلس

       درمـجلس ابتدا تبصره ها مورد بررسی قرار

 .می گیرد

 در مرحله بعد درآمدها و سپس هزینه ها مطرح و

پس از قطعی شدن، جهت تصویب به صحن علنی 

 .ارائه می شود

 نمایندگان موافق و مخالف به ابراز نظرات خود می

 .پردازند
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 ادامه-کیفیت تصویب بودجه در مجلس

 در صورت نیاز نمایندگان دستگاه های اجرایی و

سازمان برنامه و بودجه به سئواالت نمایندگان 

 .پاسخ می دهند

 رای گیری به عمل آمده وارقام جابجا، کسر، اضافه

 .شده و یا آنکه کالً به تصویب می رسد

 پس از تصویب، الیحه به شورای نگهبان ارجاع

 .شده و در صورت تصویب به قانون تبدیل می شود
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 شور در الیحه بودجه

 اغلب طرح ها و لوایحی که به تصویب مجلس می

 :بدین معنی که . رسد، دو شوری است

در شور اول کلیات تصویب می شود. 

 در شور دوم به بررسی و تصویب جزئیات

 .پرداخته می شود

مع هذا الیحه بودجه تک شوری می باشد. 
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 موارد خاص در تصویب بودجه

.I با وجود آنکه بودجه معموالً .  امتناع از تصویب

بشـکل کامـل رد نمی شـود، اما رد بودجه یکی از 

 .حقوق قانونی پارلمان محسوب می شود

.II چنانچه دولت نتواند .  بودجه یک یا چند دوازدهم

تا پایان سال، بودجه سال آینده را تنظیم نماید و یا 

پارلمان کارتصویب بودجه را به تعویق اندازد،دولت 

ناگزیر از مجلس تقاضای اعتبار موقت برای یک یا 

 .چند ماه می کند
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 اجرای بودجه

 فصل هفتم
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 اجرای بودجه

 اجرای بودجه در مورد هزینه ها دارای چهار مرحله

 :می باشد

.I ابالغ بودجه 

.II  مبادله موافقت نامه های فعالیت های جاری و

 عمرانی

.III تخصیص و تقسیط اعتبار 

.IV مصرف اعتبارات 
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 ابالغ بودجه

 الیحه بودجه پس از تصویب مجلس و تایید شورای

 .نگهبان حکم قانون بودجه را پیدا می کند

 

 بودجه پس از تصویب برای اجرا به وزارتخانه ها و

 .سایر دستگاه های اجرایی ابالغ می گردد
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 مبادله موافقت نامه طرح و فعالیت

 موافقت نامه سندی است مالی که به موجب آن

دستگاه اجرایی از یک طرف تعهد می نماید که شرح 

عملیات موجود در آن را رعایت نماید و از طرف 

دیگر سازمان برنامه و بودجه نیز به تناسب پیشرفت 

 .امور نسبت به تخصیص اعتبار اقدام نماید
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 ادامه-مبادله موافقت نامه طرح و فعالیت

 موافقت نامه بودجه جهت هماهنگی و مشخص شدن

دقیق عملیات اجرایی دستگاه در چارچوب اهداف 

دولت بین سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان و 

 .دستگاه اجرایی مبادله می شود
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 تخصیص اعتبار مصوب  

 تخصیص اعتبار عبارتست از تجویز استفاده از

مبالغ معینی از اعتبارات مصوب ساالنه در دوره 

 .های زمانی مشخص

 هدف اصلی تخصیص اعتبار، کنترل دقیق هزینه های

دولت و سازمان های دولتی و ایجاد تعادل بین 

 .دریافت ها و پرداختهای دولت می باشد
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 مراحل تفصیلی مصرف اعتبارات  

 
.I تشخیص 

.II تامین اعتبار 

.III  تعهد 

.IV   تسجیل 

.V  حواله 



165 

 مراحل تفصیلی مصرف اعتبارات  

 .I عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و  – تشخیص

خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها 

بـرای نیـل به اجـرای بـرنامه های دستـگاه هـای 

 .اجرایی ضروری است

.II عبارتست از اختصاص دادن تمام  – تامین اعتبار

 .یا قسمتی از اعتبارات مصوب برای هزینه معین
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 مراحل تفصیلی مصرف اعتبارات  

 
.III عبارت است ازایجاد دین بر ذمه دولت   – تعهد

 :ناشی از 

 تحویل کاال یا انجام خدمت -الف 

اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد  -ب  

 .شده است

 احکام صادره از سوی مراجع قانونی -ج  

 پیوستن به قراردادهای بین المللی -د  
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 مراحل تفصیلی مصرف اعتبارات  

 .IV عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل  – تسجیل

 پرداخت به موجب مدارک اثبات کننده بدهی

.V اجازه ای است که کتباً بوسیله مقامات  – حواله

مجاز وزارتخانه ،موسسه دولتی ،شرکت دولتی ، 

دستگاه اجرایی محلی و یا نهاد های عمومی غیر 

دولتی برای تادیه تعهدات ازمحل اعتبارات مربوط، 

 .  عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود
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 اجرای بودجه در مورد درآمدها  

   پیش بینی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در

بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص 

 .تلقی نمی شود

 در صورت عدم تحقق درآمد پیش بینی شده در

بودجه، دولت باید ضمن بررسی علل آن، دروحله 

اول اقدام به افزایش منابع دیگر و در صورت عدم 

 .امکان اقدام به کاهش اعتبار هزینه نماید
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 روش های انعطاف پذیری بودجه  

 
 اساس بودجه بر پیش بینی درآمدها و هزینه

هاست وبه همین دلیل در عمل ممکن است تغییر 

 .  اقالم بودجه ضرورت پیدا کند

 روش های انعطاف پذیری بودجه عبارتند از: 

 اصالح و متمم بودجه 1.

 اعتبارات ردیف های بودجه2.

 تبصره های بودجه3.
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 روش های انعطاف پذیری بودجه  

 
اصالح بودجه عبارتست  - اصالح و متمم بودجه

از جابجایی و تغییر در اعتبارات برنامه ها و یا 

فصول هزینه و یا بین دستگاه های اجرایی محلی 

بدون اینکه در جمع اعتبارات دستگاه یا استان 

 .تغییری ایجاد شود
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 روش های انعطاف پذیری بودجه  

 افزایش در حجم درآمدهای پیش  - متمم بودجه

بینی شده و یا شناسایی درآمد جدید و یا وقوع 

هزینه های پیش بینی نشده باعث خواهد شد که 

دولت اقدام به تهیه الیحه متمم بودجه و افزایش 

 .اعتبارات نماید

 الیحه پس از تصویب به عنوان قانون متمم

 .بودجه به دولت ابالغ شده و قابل اجراست
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 روش های انعطاف پذیری بودجه  

 این ردیفها  – (عمومی)اعتبارات ردیفهای متفرقه

در قـالـب بـرنامه و فـصل هـزینه نبوده و نـحوه 

مصرف اعتبارات هر یک از آنها به موجب احکام 

 .جداگانه تعیین می شود

اختیارات محدودی است که  – تبصره های بودحه

در تبصره های بودجه برای جابجا کردن اعتبارات 

 .  مصوب به قوه مجریه داده می شود
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 معامالت دولتی  

  معامالت وزارتخانه ها و موسسات دولتی بدون

استثناء باید از طریق مناقصه و یا مزایده انجام 

مگر در مواردی که در قانون پیش بینی . شود

 .شده است

 در صورتی که وزارتخانه یا موسسه دولتی اقدام

به فروش کاال به بخش دولتی نماید، نیاز به انجام 

 .تشریفات مزایده نخواهد بود
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عبارت است از خرج کردن چیزی در محل خود  اسراف

عبارتست از خرج کردن  تبذیرو بیش از حد الزم و 

 .چیزی در غیر محل خود و در جای غیر الزم

 جلوگیری از اسراف را در دو مرحله از فرایند بودجه

 :باید مورد بررسی قرار داد

 (دیدگاه کالن)در مرحله تنظیم بودجه  1.

 (دیدگاه خرد)در مرحله اجرای بودجه  2.

 پرهیز از اصراف در مصرف اعتبارات  
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ایـن مـرحله ضـرورت  – در مـرحله تنـظیم بـودجه 1.

تخصیص بهینه منابع را مورد توجه قرار می دهد و 

 .انجام آن ازوظایف سازمان برنامه و بودجه می باشد

این مرحله به استفاده  – در مرحله اجرای بودجه 2.

مناسب از منابع تخصیص یافته اشاره داشته و انجام 

آن از تکالیف دستگاه اجرایی و دستگاه های عهده 

 .  دار نظارت می باشد

 پرهیز از اصراف در مصرف اعتبارات  
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 کنترل بودجه

 فصل هشتم
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  تا نظارت دقیقی بر چگونگی اجرای بودجه از سوی

پارلمان به عمل نیاید، وظیفه پارلمان در این زمینه 

 .پایان یافته تلقی نمی شود

 کنترل عمدتاً برای این است که اعتبارات اتالف نشده

 .و غیر قانونی و ولخرجانه مصرف نشود

 فنون رسمی حسابداری و بودجه می تواند برای کنترل

 .بودجه مورد استفاده قرار گیرد

 کنترل اجرای بودجه  
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  عملیات اجرایی صحیح و منطبق با هدفها و برنامه

های پیش بینی شده، در تحقق سیاستها و خط مشی 

 .های دولت بسیار موثر است

 اصوالً دو نوع نظارت بر اجرای بودجه اعمال می

 :شود

 (نظارت درونی)نظارت و کنترل قوه مجریه  1.

 (کنترل بیرونی)نظارت و کنترل قوه مقننه  2.

 انواع کنترل  
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  (نظارت درونی)نظارت و کنترل قوه مجریه : 

 :این نظارت به دو شکل صورت می گیرد    

 نظارت مالی -الف     

 نظارت عملیاتی -ب      

 انواع کنترل  



180 

که قبل )هدف اصلی این نظارت : نظارت مالی  -الف

عدم تجاوز هزینه های ( از خرج انجام می شود

 .دولت از اعتبارات مصوب می باشد

 این نوع نظارت از وظایف وزارت امور اقتصاد و

 .دارایی محسوب می شود

 انواع کنترل  
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   راههای اعمال نظارت مالی  : 

ذیحساب مسئولیت تامین اعتبار و   – ذیحساب 1.

تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات را به عهده 

 .دارد

خزانه صحت صدور درخواست وجه و  – خزانه 2.

مطابقت آن را با اعتبارات مصوبه و مقررات مورد 

بررسی قرار داده و سپس وجوه درخواستی را در 

 .حد اعتبارات کارسازی می کند

 انواع کنترل  



182 

منظور از این نظارت ، کاربرد : نظارت عملیاتی  -ب

بودجه به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف 

 .مطلوب است

 وظیفه نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها و طرح

های عمرانی به عهده سازمان برنامه و بودجه می 

 .باشد

 انواع کنترل  
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   راههای اعمال نظارت عملیاتی  : 

دریافت گزارش های توجیهی   – گزلرش توجیهی 1.

ازپیشرفت فعالیتهای جاری وعمرانی توسط سازمان 

برنامه و بودجه از دستگاه های اجرایی به منظور 

 .ارزشیابی و مطابقت عملیات با اهداف و سیاستها 

در صورت انطباق نتایج حاصله   - تخصیص اعتبار2.

با اهداف،سازمان برنامه اقدام به تخصیص اعتبار 

 .می نماید

 انواع کنترل  
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  (نظارت بیرونی)نظارت و کنترل قوه مقننه : 

 :این نظارت به دو شکل صورت می گیرد    

 نظارت قضایی -الف     

 نظارت پارلمانی -ب      

 انواع کنترل  
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اعمال نظارت قضایی برعهده : نظارت قضایی  -الف

دیوان محاسبات کشور است که مستقیماً زیر نظر 

 .مجلس انجام وظیفه می کند

 دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها

،موسسات دولتی، شرکتهای دولتی رسیدگی می کند 

تا مطمئن شود هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب 

 .تجاوز نکرده باشد

 انواع کنترل  
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نظارت پارلمانی بر درآمدها : نظارت پارلمانی  -ب

و هزینه های مملکتی یک اصل مسلم تلقی شده و 

 .قانونگذار آنرا حق خود می داند

 نظارت پارلمانی ممکن است در ضمن سال مالی و

 .یا پس از پایان سال مالی انجام شود

 انواع کنترل  
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در ایران  ( :پارلمانی در ضمن سال)نظارت سیاسی

نمایندگان این نوع نظارت را اعمال کرده و در 

صورت کشف تخلف از قوانین از مسئوالن دولتی 

 .سئوال یا استیضاح می نمایند

 تفریغ )نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی

از طریق رسیدگی به گزارش تفریغ  (:بودجه

 .بودجه انجام می شود

 انواع کنترل  
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 تفریغ بودجه نه تنها از لحاظ کمی ،اعتبارات

مصوب را با هزینه های انجام شده کنترل می کند، 

بلکه از نظر کیفی نیز توانایی یا عدم توانایی دولت 

 .را در انجام وظایف خود ارزیابی می نماید

 تفریغ بودجه مسئولین را دربرنامه ریزی های آتی

 .راهنمایی می کند

 هدف های تفریغ بودجه  
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 روش های تنظیم بودجه

 فصل نهم
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 روش سال ما فبل آخر 

روش حد متوسط 

روش پیش بینی مستقیم 

روش سنجیده منظم 

روش برآورد هزینه ها 

 روش های پیش بینی درآمد  



191 

در این روش درآمدهای  – روش سال ما قبل آخر

بودجه ای که برای سال بودجه در دست تهیه است 

 .از بودجه سال مالی گذشته استفاده می شود

در این روش حد متوسط  – روش حد متوسط

افزایش یا کاهش هر یک از انواع درآمدها را در 

یک دوره قبلی بدست آورده و سپس براساس آن 

 .درآمد سال آینده را پیش بینی می کنند

 روش های پیش بینی درآمد  
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 در این روش کارشناسان  –روش سنجیده مستقیم

اثر عوامل مختلف را بر هر یک از انواع درآمدها 

در مدت محدودی سنجیده و سپس اقدام به پیش 

 .بینی درآمد برای دوره آتی می نمایند

در این روش، پیش بینی درآمد  – روش سنجیده

بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و جمع آوری 

 .پرسشنامه انجام می شود

 روش های پیش بینی درآمد  
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 برای برآورد هزینه ها می توان از روش های زیر

 :استفاده نمود

 بودجه متداول1.

 بودجه ریزی افزایشی2.

 بودجه برنامه ای3.

 بودجه عملیاتی4.

 روش های برآورد هزینه ها  
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بودجه ای است که در آن اعتبارات  -بودجه متداول1.

هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه 

 .مشخص گردد

در این روش نوع و ماهیت هزینه نشان داده شده     

ولی مشخص نمی شود که هر هزینه برای نیل به 

 .کدام هدف انجام شده است

 روش های برآورد هزینه ها  
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طبق این روش، برای  –بودجه ریزی افزایشی 2.

تصمیم گیری جدید، به تصمیم هایی که قبالً در 

زمینه مورد نظر گرفته شده مراجعه شده و با 

توجه به نیازهای موجود، تغییراتی جزیی در آن 

 .بوجود می آید

 

 روش های برآورد هزینه ها  
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بودجه ای است که در آن  – بودجه برنامه ای3.

اعتبارات بر حسب وظایف،برنامه ها و فعالیت 

هایی که سازمان دولتیبرای نیل به اهداف خود باید 

 .  انجام دهد،پیش بینی شده باشد

عبارتست از بودجه ای که بر  – بودجه عملیاتی 4.

اساس وظایف،عملیات و پروژه هایی که سازمان 

دولتی تصدی اجرای آنها را به عهده دارند تنظیم 

 .می شود

 روش های برآورد هزینه ها  
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 مقایسه بین بودجه برنامه ای و عملیاتی  

بودجه برنامه ای بیشتر به طبقات باالتر سلسله  1.

مراتب سازمانها مربوط می شود، در حالی که 

 .بودجه عملیاتی به طبقات پایین نیز توجه دارد

در بودجه عملیاتی نظر قانونگذار به برنامه ها و 2.

در بودجه عملیاتی به عملیات واحد سازمانی 

 .معطوف است
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 ادامه-مقایسه بین بودجه برنامه ای و عملیاتی  

در بودجه برنامه ای،ممکن است هزینه ها بر  3.

در .اساس سیاست کلی مالی دولت پیش بینی شود

حالیکه در بودجه عملیاتی باید حجم و مقدار 

 .فعالیت سازمان دولتی مشخص باشد

بودجه برنامه ای فقط برای راهنمایی مدیران مفید 4.

است درحالیکه بودجه عملیاتی عالوه بر راهنمایی 

 .کنترل کننده عملکرد نیز می باشد
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 بودجه بندی بر مبنای صفر  

  در بودجه بندی بر مبنای صفر، توجیه مجدد هر

فعالیت از مبنای صفر است و برای هر فعالیت یا 

برنامه باید توجیهی وجود داشته باشد که آیا الزم 

 است یا نه؟

 در بودجه بندی بر مبنای صفر، هزینه ها به جای

آنکه بر مبنای سطح جاری محاسبه شود از صفر 

 .شروع می شوند
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 مزایای بودجه بندی بر مبنای صفر  

.I  این بودجه در باره اینکه آیا فعالیتها باید ادامه

 .یابند یا متوقف شوند، توجیه بیشتری دارد

.II  اشتراک مساعی تمام کسانی را که با بودجه

 .ارتباط دارند، مجاز می داند

.III  فعالیتهایی که دارای اولویت پایین هستند با

 .اطمینان خاطر حذف می کند
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 بودجه بندی -برنامه ریزی -نظام طرح ریزی  

  در این نظام  بیش از آنکه بودجه ریزی داده ها
(Input)        مـطرح باشد، بـودجـه ریزی  ستاده ها

 (Output) مطرح است. 

 در این نظام محور اصلی بحث عبارت است از

هدفها و نتایج نهایی عملیات دولت وامکان نیل به 

 .این اهداف
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 بودجه،اقتصادومدیریت

 فصل دهم
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 استراتژی بودجه  

  بودجه کل کشور باید قادر باشد آثار نامطلوب

نشیب و فرازهای اقتصادی را در کوتاه مدت خنثی 

کرده و برای سال های آتی راه توسعه اقتصادی را 

 .هموار سازد

اعمالی که دولت دراین رابطه می تواند انجام دهد: 

 اقدامات دولت به منظور افزایش یا کاهش مصرف 1.

 اقذامات دولت به منظور افزایش سرمایه گذاری2.
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 استراتژی بودجه  

  نحوه اعمال دو سیاست فوق بستگی به شرایط

هر کدام از دو سیاست فوق می . اقتصادی دارد

 :تواند تحت هر یک از شرایط زیر بررسی شود

 .درشرایط رکود 1.

 شرایط  بحران2.

 شرایط  تورم3.
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 استراتژی بودجه  

در شریط رکود  . 

یا افزایش  عملیات دولت به منظور افزایش مصرف

 :تقاضا سه جنبه می تواند داشته باشد

.Iسیاست انبساطی با افزایش هزینه های عمومی. 

.IIسیاست مالی انبساطی از طریق کاهش مالیات 

.III سیاست انبساطی با افزایش همزمان هزینه و

 کاهش مالیات
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 استراتژی بودجه  

در شریط رکود  . 

عملیات دولت به منظور افزایش سرمایه گذاری 

دولت باید از طریق مخارج عمومی و مالیاتها •

،وضعیتی را ایجاد کند که در نتیجه آن نرخ 

 .سرمایه گذاری افزایش یابد

مخارج انتقالی دولت قادر به افزایش تقاضا در •

 .برخی کاالها و افزایش نرخ تشکیل سرمایه است
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 استراتژی بودجه  

در شریط بحران اقتصادی  . 

 اصالح سیستم بانکی، اتخاذ سیاست نوین پولی و

کشاورزی و صنعتی تدابیر الزمی هستند کهدر این 

 .دوره می توان اتخاذ نمود

در شرایط تورم برای محدود .  در شرایط تورم

کردن فعالیت های اقتصادی سیاست مالی انقباضی 

از طرف دولت اعمال گردیده و در نتیجه تقاضای 

 .موثر کاهش می یابد
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 کسر بودجه و مدیریت قرضه عمومی  

در شریط بحران اقتصادی  . 

 زمانی که مخارج دولت از درآمدهای آن بیشتد

باشد،گفته می شود که بودجه دولت با کسری 

 .مواجه است

 کسر بودجه از نظر ماهیت به وجوه مختلف ظاهر

کسر بودجه ناشی ،  کسر بودجه اداری: می شود 

کسر بودجه مربوط به و  از اوضاع اقتصادی

 .ساختار اقتصادی
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 کسر بودجه و مدیریت قرضه عمومی  

کسر بودجه اداری 

 کسر بودجه ای است که در نتیجه فقدان سازمان

در این حالت به لحاظ . صحیح اداری بوجود می آید

عدم هماهنگی، مخارج اداری اغلب حیف و میل 

 .  شده و بازده کارکنان کاهش می یابد
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 کسر بودجه و مدیریت قرضه عمومی  

عوامل ایجاد کسر بودجه اداری 

سازمان غلط اداری 

 عدم صالحیت کادر اداری سازمانهای وصول کننده

 درآمد

انتخاب غلط سیستم مالیاتی 
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 کسر بودجه و مدیریت قرضه عمومی  

کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی 

 این نوع کسر بودجه گاه به علت فقدان هماهنگی

و تقارن بین درآمدها و مخارج عمومی در بودجه 

 .ظاهر می شود

 کاهش درآمدهای دولت ممکن است براثر نوسانات

 .کوتاه مدت اقتصادی باشد
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 کسر بودجه و مدیریت قرضه عمومی  

کسر بودجه مربوط به ساختار اقتصادی 

 این نوع کسر بودجه در تعقیب عدم هماهنگی بین

 دخل و خرج عمومی در بلندمدت بروز می کند

 عدم هماهنگی گاه در نتیجه افزایش مخارج

عمرانی به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی و 

 .اجتماعی در بلند مدت به وقوع می پیوندد
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 راههای تامین کسر بودجه  

.I  در یافت وام از منابع داخلی شامل: 

 برداشت از سیستم بانکی -الف

 انتشار اوراق قرضه -ب 

.II دریافت وام از منابع خارجی 

 دریافت وام از دولتهای خارجی -الف

 دریافت وام از بخش خصوصی کشورهای خارجی -ب 

 دریافت وام از موسسات بین المللی
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 آثار اقتصادی کسر بودجه  

 آثار اقتصادی کسر بودجه بستگی به علت ایجاد آن

 .و نحوی تامین مالی دارد

 اگر کسری بودجه به علت اجرای سیاستهای مالی

فعال به منظور رهایی از رکود باشد، آثار اقتصادی 

 .آن هدایت به سمت اشتغال کامل خواهد بود

 اگر کسری بودجه از طریق استقراض از بانک

مرکزی صورت گیرد موجب رشد تورم خواهد 

 .گردید
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 بودجه و سیاستگذاری  

 بودجه بیانگر سیاست دولت است و بودجه ریزی

یکی از ابزارهای نظام سیاسی است و تحت 

 .مجموعه ابزار سیاسی قرار می گیرد

 بودجه مهمترین ابزار مدیریت استراتژیک است که

دولت می تواند از آن برای تحقق برنامه های خود 

 .و افزایش کارایی و بهره وری استفاده نماید
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 بودجه و برنامه ریزی اقتصادی  

 بودجه بندی و اختصاص دادن منابع و امکانات

مالی مورد نیاز ضامن اجرای کلیه برنامه ریزی 

 .های اقتصادی است

 بدین ترتیب الزم می باشد درهر برنامه ریزی اعم

از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نسبت به 

تخصیص اعتبارات الزم در زمان های تعیین شده 

 .توجه شود
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 بودجه و مدیریت  

 مدیریت عبارت است از استفاده موثر و کارآمد از

منابع مادی،مالی و انسانی برای نیل به اهداف از 

 .پیش تعیین شده

 هدف بودجه را می توان استفاده صحیح از منابع

مالی سازمان و هدف بودجه دولتی را استفاده 

موثر و کارآمد از منابع و امکانات مالی جامعه 

 .برای نیل به اهداف عمومی دانست
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 بودجه و فرآیند مدیریت  

 برنامه : فرایند مدیریت یا وظایف مدیر عبارتند از

 .ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و کنترل

  هر کدام از این وظایف یا عناصر را می توان با

 .عناصر یا مراحلی از فرایند بودجه مرتبط دانست

کنترل بودجه ای ابزار نظارت مدیریت است. 
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 بودجه و سازماندهی  

 سازماندهی به عنوان فرایند تقسیم کار و طبقه

بندی وظایف و فعالیتها میان افراد و گروههای 

 .کاری و هماهنگی بین آنها تعریف شده است

 ،عناصر اصلی سازماندهی اموری چون تقسیم کار

اختیارو مسئولیت، تمرکز و عدم تمرکز، سلسله 

هستند که بودجه در تمامی این عناصر ... مراتب و

 .اثر می گذارد
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 بودجه و هماهنگی  

 هماهنگی فرایندی است که از طریق هدفها و

فعالیتهای واحدهای مختلف همسو شده و وحدت 

می یابند تا هدفهای کلی سازمان به نحو مطلوب 

 .تامین شود

 بودجه وسیله موثری یرای هماهنگی فعالیتها ی

 .دولت در سطح خرد و کالن می باشد
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 بودجه و کنترل  

 کنترل فرایندی است که طی آن عملکردهای واقعی

با مقاصد، اهداف، خط مشی ها و استانداردها 

مورد تطبیق قرارگرفته و در صورت مشاهده 

 .انحراف، افدام اصالحی انجام می شود

 بودجه برای تعیین میزان توفیق برنامه های انجام

شده در رسیدن به اهداف سازمان از برنامه های 

 .پیش بینی شده استفاده می کند
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 بودجه و نظام اداری  

 اگر نظام اداری کشور را عبارت از مجموعه

وظایفی که دستگاه دولت از طریق مدیریت و اداره 

امور عمومی کشور به منظور اعمال حاکمیت در 

جهت تحقق یک سلسله اهداف معین به عرصه 

عمل در می آورد بنامیم ، بودجه یکی از خرده 

 .نظامهای منظومه اداری است
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 بودجه و حسابداری  

 تهیه بودجه و نظام مالی بر یکدیگر تاثیر متقابل

 .دارند

 اگر اعتبارات کافی برای امور گرفته نشود، نظام

 حسابداری با مشکالت متعدد مواجه می شود

 چنانچه نظام حسابداری بطور صحیح و منظم کار

نکند، پیش بینی بودجه برای یک دوره مالی با 

 .مشکل مواجه خواهد شد
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