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 :مقدمه

 اداره و است جامعه در دولت دخالت ثغور و حدود وبعبارتي اقتصاد در دولت جايگاه دهنده نشان کشور يک بودجه

 .دارد دولتي بخش مديريت يا ريادا نظام و اقتصادي نظام بهسازي در بسزايي نقش ، دولت مالي امور صحيح

 

 اول فصل

 اقتصاد در دولت نقش و بودجه کليات

 بودجه بحث در دولت تكيه برداليل 

 .است داده اي نظم بودجه به تن که است شخصيتي يا واحد نخستين دولت.1

 .هاست بودجه ساير از تر پيچيده لذا است، بودجه تنظيمي بزرگترين دولت، بودجه اينکه لحاظ به.2

 .است مقررات دقيقتري تابع آن اجراي و بوده موسسات و ازافراد بيشتر معموالً بودجه اجراي در دولت محدوديت .3

 

 دولت و سير تحول آن

برقراري  امنيت نظم و عدالت منشا اصلي تشکيل دولت بوده است.در قرون وسطي وظايف دولت محدود بودو جوامع بيشتر 

هزينه دستگاه فئودال و پادشاه از محل عوايد اتفاقي ،کمکها، باج و حقوق راهداري و مالياتها ملوك الطوايفي اداره ميشد و 

تامين ميشد.انجام خدمات عمومي از وظايف کليسا و اشخاص و طبقات بود.در قرن شانزدهم با سقوط سيستم ملوك الطوايفي و 

 پيدايي حکومتهاي مرکزي حدود و دامنه وظايف دولت افزايش يافت.

 

 دولت نقش مورد در اقتصادي هاي نظريه
 :کرد تفکيک هم از توان مي را دوره سه اقتصادي حوزه در دولت نقش درباره 

 اقتصاد در دولت محدود دخالت.1

 بود کالسيک اقتصاددانان هاي انديشه با همراه و شد آغاز انگلستان در صنعتي تحوالت با 11 قرن از که اي دوره

 :نمايد مي عنوان براي دولت را وظيفه سه ملل وتثر کتاب در اسميت آدام

 .دشمنان مقابل در جامعه مال و جان از حمايت .1

 .يکديگر حق به تجاوزافراد از وجلوگيري نظم ايجاد .2

 قابل بخش خصوصي گذاري سرمايه طريق از آن ايجاد هزينه فايده زياد، وجود با که خدماتي و کاالها نمودن فراهم .3

 .نيست تامين

 اقتصاد در دولت گسترده دخالت .2

 حوزه در دولت که شد سبب وآمريکا اروپا اقتصادي بزرگ بحران و 1111 اکتبر انقالب واقعه دو قرن اين اول نيمه در

 .کند ايفا بيشتري نقش اقتصادي

 



3 
 

 کتاب تشاران با کينز مينارد جان.گرفت قوت دولت دخالت حداقل و به بازار گرايش ايده صنعتي، انقالب ظهور با همزمان

 به معتقد کينز.گرفت انتقاد باد به را کالسيک ، 1936 سال در» پول و بهره اشتغال، عمومي تئوري « نام به خود معروف

 .بود کامل به اشتغال رسيدن جهت گذاري سرمايه و اقتصادي ، امورتوليدي در دولت فعاليت دامنه گسترش

 سازي خصوصي و صاداقت در دولت محدود دخالت.بازگشت به دوره اول و3

 به موسوم ورويکرد آمد بوجود اول دوره هاي انديشه سوي به بازگشتي و رجعت دوباره بيستم قرن پاياني ربع در

را  1111به طور کلي دهه .کند خارج ازصحنه را.....و کينزي و سوسياليستي گراي دولت هاي انديشه توانست نؤليبراليسم

 ه اقتصاد بازار نامگذاري کرد.ميتوان دهه خصوصي ساز ي و گرايش ب

 

 :دولت هاي نقش

 مي تعيين عمومي وخدمات کاال توليد جهت امکانات و منابع کليه از استفاده چگونگي آن طي که فرايندي :تخصيصي

 . گردد

 . گيرد مي صورت ها ثروت و ها درآمد وضع در که تعديلهايي :توزيعي

 و اشتغال و توليدات در مطلوب رشد ، ها قيمت در پايداري وضع به حصول جهت که هايي مشي خط مجموعه :تثبيتي

 .شود مي مطرح تثبيتي نقش يا و وظيفه قالب در گردد مي اعمال ، پرداختها تراز در معقول تناسبي وجود

 .ميدهد نشان را حکومت قانوني وظيفه اقتصادي مقررات حفظ و تدوين به مربوط تدابير : قانوني

 

 :دولت هاي انائيتو و نقش بين تناسب

 انجام حسن و چگونگي با مرتبط هم و دولت دخالت موارد تعيين شامل ،هم هايش توانائي با دولت نقش بين تناسب موضوع

 .باشد مي امور
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 بودجه واژه

 مخارج صورت حاوي چرمي کيف معني به ابتدا در ژت يک واژه فرانسويبو واژهرويه تنظيم بودجه از انگلستان شروع شد.

قبل از انقالب مشروطه چنين . رفت کار به دولت آمدهاي ودر مخارج صورت معني به بودجه  وبعدها دولت، آمدهاي درو

 واژه اي در زبان فارسي به کار نمي رفته است.

 ايران در بودجه تاريخچه

 که يافت رواج قوانيني دجهوب زمينه در مشروطه انقالب با .گردد مي بر مشروطه انقالب از پس به ايران در بودجه سابقه

 و گرفت فرا قدرت محور مجلس ظاهرا آن ومتمم اساسي قانون برطبق .گرفت مي نشات فرانسه بودجه قوانين از عمدتا

 هجري 1211 سال در هدايت صنيع الدوله توسط مشروطيت از پس کشور بودجه اولين .شد واگذار مجلس به بودجه تصويب

 .تهيه شد شمسي

بودجه ارزي نيز پيوست اليحه بودجه  1331قانون برنامه و بودجه کشور به تصويب قوه مقننه رسيد. از سال  1311در اسفند ماه 

 قونون محاسبات عمومي جديد با توجه به شرايط بد از انقالب به تصويب رسيد. 1333شد. در سال 

 

 :و بودجه نويسي بودجه ضرورت

ازهاي نامحدود ميدانند.به طوري که حد متناسب از رضايت به دست بودجه بندي را فرايند تخصيص منابع محدود به ني

آيد)حداکثر استفاده از منابع کمياب(. آنچه فرد در ذهن خود بودجه ميبندد به مقدار زياد به سليقه شخصي او وابسته است.پس 

 الجرم بايد معيارها و ضوابطي مقرر گردد و از فنوني پيروي شود.

 اهميت بودجه:

 .شود مي گرفته کار به کشور پيشرفت و اداره جهت که است اقتصادي کالن سطح در پويا و مستقل عامل رينمهمت بودجه

 لحاظ از است و کالن اقتصادي سطح در وپويا مستقل عامل مهمترين  اهميت ازلحاظ مالي و سند حجم بزرگترين ازلحاظ

 .است ييباال ئزاهميت حا ها وهزينه درامدها اقالم وترکيب حجم و نسبي مقدار

 

 نياز به بودجه بندي در سازمان ها:

 نمايد . مي را انها کنترل پيشرفت و ي اجرا وراه در اورده لي ما رتهاي عبا رابه صورت بردها وراه هدفها بودجه

 بندي بودجه به نها سازما نياز عمده داليل 

 ها برنامه مالي مفهوم دادن نشان 

 ها برنامه با مقايسه در ها نتيجه نظارت کنترل سنجش معيارهاي اوردن ها بدست مه ابرن اجراي نياز مورد منابع شناساندن 
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 دوم فصل

 بودجه اصول و تعاريف

 بودجه تعاريف

 :است شده ارائه بودجه از تعريف دسته سه بودجه تکويني سير در

 :دارند تاکيد بودجه سياسي جنبه بر که تعاريفي.1

 صورت به بودجه براجراي وکنترل ونظارت شود فرضمي جامعه سياسي جريانات ترين يلاص از يکي بودجه تعاريف دراين

 .آيد مي در هم به نسبت قوا اين کنترل و گانه سه قواي تفکيک ابزارجهت ومفيدترين ترين مؤثر از يکي

 :دارند تاکيد مالي و اقتصادي جنبه بر که تعاريفي.2

 واقع در .اند شده زاده اقتصادي هاي نظريه بطن از اخص بطور بودجه نظام هاي نظريه و اعم بطور مالي نظام هاي نظريه

 .است جاري اقتصادي و مالي منابع آن هاي شريان در که است دولت حيات شاهرگ بودجه

 :دارند تاکيد بودجه مديريت و اي برنامه هاي جنبه بر که تعاريفي.3

 است بوده مؤثر و جديد تعاريف بارز مشخصات از بودجه اي برنامه هاي جنبه بر تاکيد

 اعتبار تامين منابع وساير ها درآمد بيني پيش حاوي و تهيه مالي سال يک براي که است دولت مالي برنامه کشور کل بودجه

  تشکيل زير قسمت 3 از و شود مي قانوني هدفهاي و سياستها به وصول به منجر که عملياتي انجام براي ها هزينه برآورد و

 :شودمي

 :دولت عمومي بودجه .1

 دولتي موسسات و ها وزارتخانه براي عادي بودجه ) الف

 عمراني هاي برنامه اجراي براي عمراني بودجه ) ب 

 دولتي هاي شرکت بودجه.2

 .شود مي منظور بودجه در فوق عناوين از غير عنواني تحت که موسساتي بودجه.3

 

 ساير تعاريف:

 اهداف رابه ها هزينه که است ارقامي و ها واژه شامل که شود مي تعريف نديس عنوان به بودجه تخصصي، متون در 

 .دهد مي ارتباط معين

 گردد مي اطالق آنها به مربوط هاي قيمت همراه به ها برنامه و اهداف از اي مجموعه به بودجه. 

 کند مي خريداري يکساله دوره طي در دولت که است خدماتي و کاالها از شرحي بودجه. 

 بودجه اصول

 شناسايي و کنترل منظور به قاطعي و مفيد وسيله تنظيمي بودجه تا است تشريفاتي و قواعد رعايت بودجه، اصول از منظور

 .است پارلمان مالي کنترل و نظارت و ها ميل و حيف از جلوگيري اصول، اين وجود فلسفه.باشد دولت خرج و دخل

 .پذيرفت انجام 1111 درسال » سه لئون «توسط  بار نخستين بودجه اصول تدوين
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 :بودجه بودن ساالنه اصل

 براي دولت وخرج دخل يعني است، دولت هاي هزينه و درآمدها ساله يک بيني پيش ، هاست برنامه انواع از يکي که بودجه

 .گيرد مي قرار پارلمان تصويت مورد سال تمام براي ويکبار شود مي بيني پيش يکسال

بعدنشود سال براي بودجه تنظيم به موفق بودجه سال پايان تا دولت که است وقتي .زدهمدوا چند يا يک بودجه. 

بدنبال مجبوراست ، بودجه ساالنه ماهيت لحاظ به حاليکه در بوده ساله چند برنامه داراي دولت .اي برنامه اعتبارات 

 .باشد آن ساليانه هدفهاي تحقق

 :جامعيت اصل

 به وغيره، دولتي مؤسسات و ها وزارتخانه از اعم دولتي دستگاههاي همه براي و کامل صورت به بايد بودجه اصل اين برپايه

 مالي کنترل به قادر پارلمان که است اين فوق اصل وجود علت.گردد تقديم گذاري قانون مجلس به و تهيه يکجا صورت

 .باشد دولت

 :شود مي مستفاد بودجه جامعيت ازاصل کلي قاعده دو

نکنند تهاتر را همديگر ها هزينه و درآمدها  

گردند منعکس عمومي بودجه در هزينه و درآمد اقالم همه. 

 نيازها ترين ضروري به استفاده مورد کمياب منابع که ندارد وجود تضميني هيچ جامعيت، اصل رعايت عدم صورت در

 .يابد تخصيص
 

 آن هاي وهزينه ها درآمد تمام نيز و دولت هاي طرح و اه ها،فعاليت برنامه تمام اصل اين اساس بر:بودجه وحدت اصل

 .شود ارائه همگان آگاهي و تصويب و رسيدگي براي و شود نوشته يکجا در بايد دستگاهها تمام بودجه اجبارا و

 : بودجه وحدت اصل رعايت فوايد

شوند واقف دولت هبودج نبودن يا بودن متعادل به مردم عامه و پارلمان که شود مي باعث بودجه تنظيم. 

شد خواهد مشخص ملي درآمد نسبت به مالياتي فشار اهميت که شود مي باعث واحد سند در بودجه تنظيم. 

دهد مي بودجه تنظيم هنگام به را عمومي هاي هزينه نسبي فايده برآورد امکان دولت به. 

 

 .است حساب طرفين تفصيل و ريز با بودجه تهيه معني به بودجه در شامليت:تفصيل يا شامليت اصل

 تفکيک نيزبه را هزينه و نموده بندي طبقه دستگاهي و مشروح صورت به را درآمدها تا کند مي ملزم را دولت اصل اين

 .نمايد تهيه شهري و استاني ملي، ، عمراني و جاري اعتبارات هزينه، مواد ها، برنامه
 

 در که ترتيبي و وضع همان به بايد بودجه در منظور امارق تمام تخصيص اصل طبق بر:تخصيص عدم و تخصيص اصل

 .برسد مصرف به يا وصول ، شده صادر آن ومجوز شده تعيين بودجه

 شده، صادر آن مجوز و تعيين بودجه در که ترتيبي و وضع همان به بايد بودجه در منظور ارقام تمام تخصيص اصل طبق بر

 .برسد مصرف به يا وصول
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درآمد از نبايد اي هزينه هيچ و شود داده تخصيص خاصي هزينه براي نبايد درآمدي هيچ بودجه تخصيص عدم بنابراصل 

 مي بودجه جامعيت اصل اجراي منطقي نتيجه دو درآمدها، تخصيص عدم اصل و ناويژه بودجه قاعده.شود تامين بخصوصي

 .باشد

از برخي وصول اخير هاي سال در حتي که اي بگونه .است » قانون نشده اجرا درايران قاطع طور به هرگز فوق اصل 

 شود مي منظور بودجه هاي تبصره دردر آن مصرف و دولت درآمدهاي

 

 مشکالت از برخي رفع براي شده داده اختيار دولتي هاي دستگاه مديران به اصل اي طبق بر:بودجه پذيري انعطاف اصل

 .هندبد خود ساالنه مصوب بودجه در جزئي بودجه،تغييراتي اجرايي

 .شود مي محسوب  تخصيص اصل بر استثنايي و بوده» بودجه اصالح « معناي به مالي زبان در بودجه پذيري انعطاف اصل

سرجمع در آنکه بدون است اجرايي دستگاه هاي برنامه و هزينه ارقام در جابجايي و تغيير معناي به بودجه اصالح 

 .شود حاصل تغييري مصوب اعتبارات
 

 منظور که است معني بدان واين دارد تخميني جنبه بودجه در شده بيني پيش درآمدهاي:درآمدها ودنب تخميني اصل

 مورد هر ودر شود نمي حقوقي و اشخاصحقيقي از وصول براي مجوزي کشور کل دربودجه درآمد عنوان به مبلغي شدن

 .نيست مربوط منابع از بيشتري يها درآمد وصول مانع ميزان هر به بيني پيش و دارد قانوني مجوز نيازنيازبه

 .باشد مي مجاز مقررات طبق ، است نشده منظور بودجه در که درآمدهايي وصول ديگر عبارت به

باشد مي بالمانع است، شده بيني پيش که آنچه کمتراز ميزان به درآمد وصول. 

است خالف يحقوق و حقيقي افراد از درقانون شده تعيين ضوابط از خارج بيشتري مبالغ وصول. 

 

 :ها هزينه بودن تحديدي اصل

 .کمتر نه و بيشتر است؛نه خرج قابل مصوب اعتبار همان حد تا هزينه نوع هر براي مصوب اعتبارات

 دستگاه توسط هزينه آن دادن انجام براي را تکليفي ، دولتي دستگاه يک بودجه در اعتبار شدن منظور فوق، اصل براساس

 .ندارد رب در حقوقي نظر مزبوراز

 .کند نمي حق ايجاد حقوقي و حقيقي از اعم اشخاص براي خود خودي به کشور کل بودجه در اعتبار وجود
 

 بيني پيش درآمدهاي جمع فوق، اصل حسب بر .دارد اشاره مخارج و ها درآمد بين موازنه حفظ به تعادل اصل:تعادل اصل

 .باشد مساوي مصوب هاي هزينه جمع با بايد شده

 

 

 

 



8 
 

 دولت بودجه در تعادل درخصوص مختلف هاي نظريه يابيارز

 )ها کالسيک هاي نظريه( بودجه در ساالنه توازن رعايت .1

 : نظريه اين از گروه اين حمايت داليل

 بود خواهد مناسب امري خصوصي ماليه مانند دولت، بودجه در ساالنه تعادل ايجاد. 

 ميشود تورم ايجاد باعث دولت بودجه کسري. 

 ميشود دولت مخارج و عمومي بخش رويه بي رشد از جلوگيري باعث بودجه ساالنه تعادل رعايت به دولت اجبار. 

 اجازه نبايد لذا .کنند مي مقاومت دولت مالي مخارج تامين براي ها ماليات افزايش مقابل در سياسي نظر از مردم 

 .داد را بودجه کسري
 

 دولت بودجه در تعادل عدم.2

 ثبات ايجاد دولت وظيفه مهمترين که معتقدند و بوده دولت اقتصادي وظايف انجام خواهان نامتعادل، ودجهب نظريه طرفداران

 براي بلکه نيست نامناسب تنها نه دربودجه تعادل عدم وجود دسته نظراين از.است اقتصاد در بودجه طريق از اقتصادي،

 .هست نيز الزم کالن سطح در اقتصادي اهداف به دستيابي
 

 ساالنه صورت به نه ولي ، بودجه در تعادل از حمايت .3

 مشکالت بر علم با دسته اين .شود متوازن ساله چند تجاري دوره يک در بايد دولت بودجه که معتقدند نظريه اين طرفداران

 رونق دوره مازاد با را اقتصادي دوره شده ايجاد کسري بتوان که هستند وضعيتي خواهان دربودجه تعادل وعدم تعادل

 .نمود جبران اقتصادي
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 سوم فصل

 بودجه بندي طبقه

 
 )چقدر بايد خرج کرد(و ساير منابع تامين اعتبار درآمدها بندي طبقه.1

 عمومي درآمد .1-1

 درآمد و دولتي شرکتهاي سهام سود و ماليات و دولتي موسسات و ها وزارتخانه درآمدهاي از عبارتست عمومي درآمد

 .شود مي منظور عمومي درآمد عنوان تحت کشور کل بودجه قانون در که..........و مالکيت و انحصارات از حاصل

 اختصاصي درآمد .1-2

 مي منظور اختصاصي درآمد عنوان تحت کشور کل بودجه در خاص مصارف ،براي قانون موجب به که است درآمدهايي

  . گردد

 دولتي هاي شرکت درآمد.1-3

 .گردد مي ها شرکت اين عايد کاال فروش ويا خدمت ارائه قبال در که آمدهاييدر از است عبارت

 اعتبار تامين منابع ساير

 قانون در مشابه وعناوين قبل سالهاي هاي پرداخت از قرضه،برگشتي اوراق وام،انتشار عنوان تحت که است مبالغي شامل

 .ندارند درآمد ماهيت و بيني پيش کشور کل بودجه

 

 )چه کاالها و خدماتي بايد خريد( ها هزينه ديبن . طبقه2

 ايران در ها هزينه بندي طبقه

 است شده تقسيم آن اجزاي نيز و“ماده“تعدادي به فصل هر و فصل چهار به ها ،هزينه دولت عمومي بودجه در
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 جاري هاي هزينه

 که شوند مي انجام خدماتي و ها کاال دريافت مقابل در و باشند مي تکراري و عادي ، جاري جنبه داراي جاري هاي هزينه

 .هستند ضروري آن اموال ونگهداري دولتي سازمان جاري وظايف و عمليات اجراي براي

 پرسنلي هاي هزينه.1

 حقوق،دستمزد، مختلف عناوين تحت مستقيم غير يا مستقيم بطور ، آن واسطه به يا و خدمات انجام برابر در که هايي هزينه

 .شود مي پرداخت دولتي هاي سازمان در شاغل کارکنان به ها آن امثال و کار ه،پاداش،اضاف مزايا

 اداري هاي هزينه.2

 مواد تهيه و منقول،تسهيالت وغير منقول اموال خاص،نگهداري خدمات از استفاده براي که است هايي هزينه

 .شود مي پرداخت الزم نظارت يا و عمليات اجراي براي شدني مصرف لوازم و

 اي سرمايه هاي هزينه

 . ميشود ثابت هاي دارائي و اموال افزايش يا ايجاد موجب که هستند مخارجي

 انتقالي پرداختهاي

 افراد به دولت جانب از طرفه يک بصورت بلکه ندارد، ارتباط خدمات عرضه يا کاال توليد به که است مخارجي

 .شود مي پرداخت مختلف واحدهاي و

 هزينه مواد اساس بر ها هزينه بندي طبقه

 سيستم ميان مستقيم ارتباط ايجاد و سازماني واحدهاي سطح در ها هزينه کنترل آن اصلي هدف که بندي، طبقه اين در

 ها،به هزينه نوع حسب ،بر فعاليت يا برنامه فصل، هر به مربوط هاي ،هزينه است ريزي بودجه سيستم و دولتي حسابداري

 .گيرند قرار واحدي طبقه در متشابه و متجانس هاي هزينه که ترتيبي به ميشوند بندي گروه ترتيبي

 

 )چرا بايد خرج کرد(عملياتي بندي طبقه.3

 :عمليات بندي طبقه اصول

 گردد منظور بندي طبقه در بايد دولت عمليات و ها، خدمات،فعاليت وظايف، کليه.1

 تحتاني قسمت در جزئي وظايف و فوقاني قسمت در دولت کلي وظايف که است هرمي صورت به بندي،معموال طبقه- .2 

 .گيرد مي قرار آن

 بندي طبقه ،در داد ارتباط مشخص فعاليتهاي و ها برنامه به را آنها توان نمي که دولت عمليات و خدمات از دسته آن.3

 ميشوند بندي طبقه اي جداگانه

 بايد که هايي وفعاليت ها برنامه تباراتاع ،ضمن دولت عمومي تاسيسات به مربوط عملياتي،اعتبارات بندي طبقه در.4

  .ميگردد منظور نمايند استفاده مذکور ازتاسيسات
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 طرح/طبقه بندي عمليات در ايران:  امور، فصل، برنامه، فعاليت

 امور

 .ميگيرد بر در را دولت وظايف از اي مالحظه قابل و عمده بخش که است همگن يافته سازمان هاي کوشش از اي مجموعه

 لفص

 به نيل براي مدت ميان و مدت دراز ريزي برنامه و بوده مرتبط هم به هاي برنامه حاوي که است مشخصي وظايف مجموعه

 .گيرد مي انجام آن قالب اساسي،در هدفهاي

 برنامه

 خط و سياستها چهارچوب در را فصل اساسي ازهدفهاي قسمتي آنها اجزاي که است هم به مرتبط عمليات از اي مجموعه

 ميکند تامين شيهام

 طرح و فعاليت

 .ميگيرد صورت برنامه اهداف از قسمتي به دستيابي منظور به که است مشخصي خدمات و عمليات مجموعه

 اجرا سال يک طي ساالنه برنامه هاي هدف به بخشيدن تحقق براي که است مشخصي خدمات و عمليات سلسله يک:فعاليت

 ميشود تامين ريجا اعتبارات محل از آن هزينه و ميشود

 توسط اجتماعي، يا و اقتصادي و فني توجيهي مطالعات اساس بر که است مشخصي خدمات و عمليات مجموعه:طرح

 .ميشود انجام اجرايي دستگاه

 

 انواع طرح هاي عمراني

 ساختمان اثاحد يا و بنائي زير عمليات و اجتماعي رفاه هاي برنامه انجام براي که است طرحي:انتفايي غير عمراني طرح

 .ميشود اجرا دولت وظايف کليه تسهيل جهت وتاسيسات

 و جاري هاي هزينه تامين بر عالوه برداري، بهره به شروع از پس معقول مدت در که است طرحي:انتفاعي عمراني طرح

 .نمايد عايد نيز را مناسبي سود دولت سياست از تبعيت به سرمايه استهالك

 اجرايي دستگاههاي ساير يا و کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان بين قرارداد اساس بر که است طرحي:مطالعاتي طرح

 .ميگردد اجرا ، مطالعاتي و علمي موسسات با

 

 ) کجا بايد خرج کرد(سازماني بندي طبقه .4

 هاي برنامه ندهکن اجرا و دهنده پيشنهاد که دولتي سازمانهاي از يک هر حسب بر ها هزينه و ،اعتبارات بندي طبقه اين در

 ميشوند بيني باشند،پيش مي مصوب
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 ايران در سازماني بندي طبقه

 :ميباشد ذيل شرح به کشور کل بودجه در منظور سازماني واحدهاي

 دولتي غير عمومي نهادهاي و موسسات.4    بانكها و دولتي شرکتهاي.3  دولتي موسسات.2  ها وزارتخانه.1

 دولت به وابسته بازرگاني و انتفاعي موسسات.5

 

 ها .وزارتخانه1

 مي ناميده عنوان اين و به ايجاد قانون اساس بر ما کشور در که تشکيالت دولتهاست در سازماني واحد مهمترين وزارتخانه

 آن راس آيدو در مي وجود به دولت هدف چند يا يک تحقق با قصد که است کشور اجرايي ارگان عاليترين وزارتخانه.شود

 .دارد قرار وزير

 دولتي .موسسات2

 عنوان و شده اداره سه گانه قواي از يکي نظر زير و ايجاد قانون به موجب که است مشخصي سازماني واحد دولتي موسسه

  .ندارد وزارتخانه

 وابسته دولتي موسسه مستقل دولتي موسسه:باشد مي نوع دو داراي ايران در دولتي موسسات

 هاي ماموريت و با وظايف مشخصاً که آيند مي بوجود وظايفي انجام که براي است وسساتيم منظور – مستقل دولتي موسسه

 .ندارد وابستگي و ها ارتباط وزارتخانه از هيچکدام

 بدنه از داليلي به بنا که بخصوص است وزارتخانه يک وظايف از بخشي وظايف آنها که موسساتي – وابسته دولتي موسسات

 .است شده جدا دولتي يا موسسه وزارتخانه اصلي

 دولتي شرکت .3

 آن سرمايه درصد از پنجاه بيش و ايجاد شرکت صورت به قانون با اجازه که است مشخصي سازماني واحد دولتي شرکت

 ماهيت نظر مورد هاي ماموريت و که وظايف کند مي شرکت تشکيل به اقدام شرايطي در دولت .باشد دولت به متعلق

 .باشد المللي و بين ملي بازارهاي در رقابت مستلزم و داشته و سودآور تجاري

 دولتي غير عمومي نهادهاي و موسسات .4

 انجام منظور به قانون با اجازه که هستند مشخصي سازماني واحدهاي قانون نظر اين از دولتي غير عمومي نهادهاي و موسسات

 .شود مي يا شده تشکيل دارد عمومي که جنبه خدماتي و وظايف

 :شرکتهاست از دسته دو شامل فوق فتعري

دولتي غير عمومي موسسات دولتي غير عمومي نهادهاي 

 دولت به وابسته بازرگاني و انتفاعي . موسسات5

 درآمدهاي مازاد و سود ندارند تقسيم حساب ليکن شوند، مي اداره صورت بازرگاني به دولتي شرکتهاي مانند موسسات اين

 با قانوني ذخاير محل از زيان صورت در و ميشود واريز عمومي درآمد به فني، ذخاير کسر و ها هزينه تامين از پس آنها

 .گردند مي تامين قانونگذار تصويب
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 اقتصادي بندي طبقه .5

 اختيار در است نياز مورد دولت عمليات اقتصادي آثار بررسي جهت که را ،اطالعاتي دولت عمليات اقتصادي بندي طبقه

 دولت پرداختهاي انتقالي و خدمات از کاال خريد و اي از سرمايه جاري هاي هزينه اقتصادي، بندي طبقه رد  .ميگذارد

 .شود مي تفکيک

 :داد انجام ميتوان ترتيب بدين را حسابها اقتصادي بندي طبقه

 اي سرمايه حسابهاي .1

 جاري حسابهاي .2

 بازرگاني موسسات حسابهاي .3

 حسابها ساير .4
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 چهارم فصل

 اي جه بود سازمانهاي و جه بود سيكل

 )بودجه بازيگران(

 بودجه سيكل

 .اند ناميده بودجه سيکل يا اي بودجه دور را مرحله چهار اين مجموع در که ميشود تشکيل مرحله چهار از بودجه

 :بودجه مراحل

 از گرديده تنظيم اقتصاد ايشور توسط که دولت کلي سياستهاي و هدفها مرحله اين در :بودجه پيشنهاد و وتنظيم تهيه.1

 .شود مي ابالغ دولتي دستگاههاي کليه به جمهور رئيس سوي

 و ها طرح ها، برنامه کليه حاوي که عمومي بودجه در مقننه قوه رسيدگي و نظارت مرحله اين در :بودجه تصويب.2

 .گيرد مي انجام است آتي سال در مجريه قوه هاي فعاليت

 بيني پيش اعتبارات مصرفو نيز اعتبار تامين منابع ساير و درآمدها وصول جهت که است مراحلي شامل: بودجه اجراي.3

 .شود مي گذاشته اجرا مورد به مصوب و شده

 شود.مي بودجه تفريغ گزارش به رسيدگي و محاسبات ديوان توسط مجلس نظارت شامل :بودجه کنترل و نظارت.4

 

 

 اي بودجه سازمانهاي

 : مالي و اقتصادي تهايسياس درتدوين مقننه قوه نقش .1

 محاسبات ديوان.1-1

 کنترل عمليات و فعاليت هاي مالي 

 بررسي و حسابرسي وجوه 

 تهيه و تدوين گزارش 
 

 : اقتصادي هاي مشي خط تنظيم در مجريه قوه نقش .2

 دولت هيات .2-1

 اقتصاد شوراي .2-2

 خزانه ودارائي اموراقتصادي وزارت .2-3

 کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان .2-4

 شهرستان و استان ريزي برنامه هاي کميته.2-1

 اجرايي دستگاههاي .2-3
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 :کشور بازرسي سازمان طريق از قضائيه قوه نظارت .3

 کشور کل بازرسي سازمان .3-1

 نقش مملکت اقتصادي عمومي سياست تدوين در اساسي قانون از پس که است مراجعي از يکي اسالمي شوراي مجلس

 ديوان آن، بر عالوه و دارد کشور بودجه اليحه بررسي در اساسي نقش آن، هاي کمسيون و اسالمي شوراي مجلس .دارد

 .نمايد مي کمک کشور محاسبات ديوان اهداف تحقق به مجلس محاسبات

 

 : مالي و اقتصادي سياستهاي درتدوين مقننه قوه نقش.1

 محاسبات ديوان .1-1

 .است دولت هاي ههزين و درآمدها بر“ملت“طرف از کننده نظارت نهاد کشور محاسبات ديوان

 محاسبات ديوان اهداف

 دولتي هاي شرکت و موسسات ، ها وزارتخانه کليه مالي فعاليتهاي و عمليات کنترل.1

 شده تعيين مالي سياستهاي با ارتباط در اعتبار تامين منابع ساير و درآمدها و شده مصرف وجوه حسابرسي و بررسي.2

 اسالمي شوراي مجلس به آن ارائه و بودجه تفريغ گزارش مورد در نظرات حاوي گزارش تدوين و تهيه.3
 

 : اقتصادي هاي مشي خط تنظيم در مجريه قوه نقش .2

 تعيين اسالمي شوراي مجلس بوسيله که مملکت اقتصادي عمومي سياست اساس بر مجريه قوه مظهر عنوان به دولت .2-1

 .دنماي تهيه را الزم اقتصادي هاي برنامه بايست مي ، است شده

 :شود مي تشکيل زيراست، اعضاي از مرکب که کشور اقتصادي امور کردن هماهنگ و هدايت منظور به اقتصاد شواي .2-2

 : اقتصاد شوراي اعضاي

 جمهور رئيس .1

 مرکزي بانک کل رئيس .2

 بودجه و برنامه سازمان رئيس .3

 دارايي و اقتصادي امور وزير .4

 کشاورزي اجتماعيوزير امور و کار وزير .1

 بازرگاني وزير .3

 سازندگي جهاد وزير .1

 نايعص وزير .1

 فلزات و معادن وزير .1

 نيرو وزير .11

 نفت وزير .11
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 :اقتصاد شوراي وظايف

 کشور عمراني هاي برنامه کلي هدفهاي تعيين .1

 وزيران هيات در طرح جهت اجتماعي و اقتصادي سياستهاي و ها مشي خط بررسي .2

 وزيران هيات در طرح جهت عمراني هاي برنامه به نسبت نظر اظهار .3

 رکشو کل بودجه تنظيم مشي خط تعيين .4

 وزيران هيات در طرح براي کشور کل بودجه بررسي .1

 ودر مواجه باآن ها طرحهاوفعاليت اجراي زمينه در اجرائي دستگاههاي مسئوالن که مسائلي درباره تصميم اتخاذ .3

 مينمايد مطرح شورا

 خزانه ودارائي اموراقتصادي وزارت .2-3

 پيش مورد در کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان با همکاري ودارائي اموراقتصادي وزارت وظيفه نخستين

 بر نظارت و دولت هاي برنامه اجراي براي مالي تجهيزمنابع ، اين بر عالوه.است بودجه اعتبار منابع ساير و درآمدها بيني

 .است گشته محول وزارتخانه اين عهده بر آن حساب نگهداري و دولت خارجي هاي پرداخت

 و دولت به وابسته و دولتي دستگاههاي عايدات کليه دريافت آن وظيفه که است سيعو بسيار مالي سازمان يک خزانه

 .ميباشد دولت بودجه چارچوب در آنها مخارج کليه پرداخت

دارايي: و اقتصادي امور وظايف وزارت

 .اعتبار تامين منابع ساير و درآمدها بيني موردپيش در بودجه و برنامه سازمان با همکاري

 دولت هاي برنامه اجراي براي مالي منابع تجهيز

 .آنها حساب نگهداري و دولت خارجي پرداختهاي بر نظارت

 .آن پرداختها انجام و منابع تمام از دولت درآمدهاي وصول

 )خرج از قبل نظارت(بودجه بر مالي نظارت
 

 کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان .2-4

 :است زير شرح به سازمان اين وظايف

هاي گزارش تهيه و بودجه تنظيم و ريزي برنامه متظور به اجتماعي و اقتصادي هاي وبررسي طالعاتم انجام 

 اجتماعي و اقتصادي

اقتصاد شوراي به آن تسليم و اجرايي هاي دستگاه با نظر تبادل يا مدت دراز برنامه تهيه 

ساله 5 عمراني برنامه تهيه 

اقتصاد شوراي به کشور کل بودجه به مربوط هاي سياست و ها مشي خط پيشنهاد 

کشور کل بودجه تنظيم و تهيه 

ها آن ساالنه پيشرفت و ها برنامه اجراي بر مستمر نظارت 
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کشور آماري هاي برنامه و ها روش نمودن هماهنگ 

جمهور رئيس به آن گزارش و اجرايي هاي دستگاه عملکرد و کارايي ارزشيابي 

شود مطرح اقتصاد شوراي در بايد که ليمسائ و ها گزارش بررسي 

 

 شهرستان و استان ريزي برنامه کميته.2-5

 . ميشود انجام استان ريزي برنامه کميته طريق از ميکنند پيروي استاني بودجه نظام از که سازمانهايي بودجه تنظيم

 :استان ريزي برنامه کميته اعضاي

 استاندار •

 باشد مي نيز کميته دبير که استان يريز برنامه و مديريت سازمان رئيس •

 معادن و صنايع کل مدير •

 دارايي و اقتصادي امور کل مدير •

 کشاورزي جهاد کل مدير •

 اي منطقه برق و اي منطقه آب سازمان عامل مديران •

 ترابري و راه کل مدير •

 پرورش و آموزش کل مدير •

 استان نيدرما و بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه رئيس •

 شهرسازي و مسکن کل مدير •

 اسالمي ارشاد و فرهنگ مديرکل •

 اجتماعي امور و کار کل مدير •

 استان ريزي برنامه کارشناسان يا و ها دانشگاه علمي هيات اعضاي از نفر يک •

 

 اجرايي دستگاههاي.2-6

 .هندد مي انجام را دولت وظايف که است هايي سازمان اجرايي دستگاههاي از منظور

 با و دارد نظارت دولتي هاي سازمان و دستگاهها مالي ،برعملکرد است قضائيه قوه به وابسته که کشور کل بازرسي

 .نمايد مي قانوني برخورد دولتي متخلفان
 

 :کشور بازرسي سازمان طريق از قضائيه قوه نظارت .3

 :است شده بيني پيش بازرسي نوع دو سازمان اين براي

ميکنند تغذيه بودجه از که هايي دستگاه تمام در منظم برنامه اساس بر رمستم بازرسي 

اعالم جريانات سوء از واصله شکايات و گزارشات و اخبار اساس بر برنامه از خارج و العاده فوق بازرسي 

 .مديران تخلفات و شده
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 پنجم فصل

 بودجه پيشنهاد و تنظيم

 شوراي مجلس به وتصويب رسيدگي براي و تهيه دولت طرف ،از کشور ساالنه بودجه ،اساسي قانون 52 اصل اساس بر

 .گرديد تسليم اسالمي

 

 برنامه و مديريت سازمان کالن اقتصاد ،دردفتر بعد سال هاي درآمد درزمينه حرکت اولين: بودجه مقدماتي بيني پيش.1

 .ميشود آغاز نفت وزارت و دارايي وزارت ، مرکزي بانک همکاري با و ريزي
 

 آينده درسال اقتصاد اساسي تعادلهاي کلي هاي بيني پيش حاوي که اقتصادي گزارش: ساالنه اقتصادي گزارش تهيه.2

 . شود داده اقتصاد شوراي به و کشورتهيه ريزي برنامه و مديريت سازمان توسط ، است
 

 مي اجرائي دستگاههاي بودجه تنظيم و تهيه در اراهنم هاي مشي خط و سياستها حاوي بودجه بخشنامه: بودجه بخشنامه .3

 .باشد

 در نويسي کاربودجه ، مربوطه دستورالعملهاي و فرمها و بودجه بخشنامه باارسال: دستگاهها در بودجه تنظيم و تهيه.4

 .شود مي آغاز بخشنامه مفاد به توجه با اجرائي هاي دستگاه
 

 حسب هروزارتخانه وعمراني جاري هاي بودجه درخواست ، کشور يريز وبرنامه مديريت درسازمان: بودجه بررسي .5

 .قرارميگيرد رسيدگي مورد و طرح چهارگانه هاي کميته از يکي در مورد

 

 :کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان در بودجه بررسي چهارگانه هاي کميته

 کشور درآمدهاي ستادهماهنگي .1

 اموراجتماعي ريزي بودجه ستاد .2

 توليدي امور يريز ستادبودجه .3

 زيربنائي امور ريزي ستادبودجه .4

 

 : بودجه بررسي انواع

 و قرارگيرد تحليل و وتجزيه بررسي مورد باالتر درسطوح بايد ها دستگاه عمليات و ها برنامه: ها برنامه بررسي 

 .شود هماهنگ

 مي فراهم را مديريت دبهبو موجبات ، جوئي صرفه هابه دستگاه ساختن وادار با مديريت سازمان: مديريت بهبود 

 . سازد
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 نتيجه اجرائي هاي دستگاه بودجه بررسي از پس کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان: اقتصاد شوراي به بودجه ارائه .6

 . دهد مي ارائه اقتصاد شوراي به را کار
 

 شوراي مصوبات اسبراس کشور ريزي برنامه و مديريت سازمان: دولت هيئت به آن ارسال و بودجه اليحه تهيه.7

 .دهد مي ارائه دولت به تصويب جهت را آن و نمايد مي تدوين را کشور کل بودجه اقتصاد،اليحه

 
 

  بودجه اليحه

 به جمهور رئيس توسط ، اقتصادي گزارش با همراه کشور کل بودجه اليحه ، وزيران هيئت در بودجه اليحه تصويب از پس

 .شود مي تقديم اسالمي شوراي مجلس

 

 هاي اليحه بودجه:بخش 

 بودجه پيام 

 عمده نکات ،حاوي شود مي خوانده شفاهي صورت به جمهور رئيس توسط مجلس به بودجه تقديم هنگام که بودجه پيام

 .باشد مي برآوردها اساسي شرايط و پيشنهادي مالي سياست

 بودجه اليحه متن 

 .باشد هامي تبصره و واحده ماده يک شامل بودجه اليحه متن

 بودجه هاي پيوست 

 .باشد مي ضميمه اسناد همان بودجه هاي پيوست از منظور

 

 دولتي شرکتهاي بودجه

 مجمع تصويب از پس و تنظيم دولتي شرکتهاي بودجه تنظيم و تهيه العمل دستور براساس را خود بودجه دولتي شرکتهاي

 .کنند مي ارائه مديريت سازمان به را آن عمومي
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 ششم فصل

 بودجه تصويب

 موکراسيد و بودجه

 .باشد مي دموکراسي هاي مصداق از يکي مجلس در آنها نمايندگان يا مردم به بودجه تصويب حق انتقال

 بودجه اليحه اهميت

 دولت هاي وبرنامه ها سياست حاوي بودجه اليحه.دهد مي مجلس به دولت که است اي اليحه ترين مهم بودجه اليحه

 .ميباشد

 مجلس اي بودجه و مالي صالحيت

 :تا دهد مي اجازه دولت به بودجه تصويب با سمجل

 .کند تامين را شده بيني پيش درآمدهاي.1

 .کند پرداخت را خود لزوم مورد هاي هزينه .2

 بودجه قانون خصايص

 .باشد نمي مخارج اين براي دولت تعهدات منشاء پيشنهادي، مخارج ارقام .1

 آن از بتوانند دولت دعاوي يا خود حقوق براي اشخاص که نيست قانوني و است دولت استفاده براي فقط بودجه اليحه .2

 .بکنند استفاده

 نيست دولت مطالبات حقوقي منشاء بودجه در مندرج درآمد ارقام .3

 .کند مي ايجاد تکليف کننده وصول هاي دستگاه درآمد،براي ارقام وذکر بودجه اليحه تصويب .4

 .رود مي مجلس به اليحه شکل به هميشه بودجه .1

 .شود تصويب مجلس توسط بيد سال هر جهبود اليحه .3

 .بدهد کميسيون به را اليحه موقت تصويب تواند نمي مجلس .1

 باشد ها هزينه افزايش متضمن که بدهند پيشنهاداتي توانند نمي نمايندگان .1
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 مجلس به تقديمي بودجه انواع

 کشور کل بودجه اليحه .1

 )ماهه سه تا يک(موقت هاي بودجه لوايح .2

 کشور کل هبودج اصالح اليحه .3

 بودجه متمم اليحه .4

1.  

 کشور کل بودجه اليحه .1

 شوراي مجلس به تصويب و رسيدگي براي و تهيه دولت طرف از کشور کل ساالنه اساسي،بودجه قانون 52 اصل طبق

 .گردد مي تقديم اسالمي

 )ماهه سه تا يک(موقت هاي بودجه لوايح .2

 اجازه قانوني ازلوايح مواقعي درچنين نرسد، تصويب به سال پايان ات بعد سال براي کشور کل بودجه اليحه که مواقعي در

 .شود مي استفاده ماه سه يا دو يا يک مدت براي کشور هاي هزينه انجام

 کشور کل بودجه اصالح اليحه.3

 اليحه طريق از تغييرات ،اين باشد بودجه در تغيير نيازبه مالي سال طول در کشور کل بودجه اجراي ضمن که مواقعي در

 .شود مي تقديم مجلس به بودجه اصالح

 بودجه متمم اليحه.4

 کردن هزينه براي ،اما است آن وصول به مکلف دولت باشد شده بيني پيش ازرقم وصولي،بيش درآمدهاي که صورتي در

 .است بودجه متمم اليحه ارائه به مکلف اضافي وجوه
 

 بودجه اليحه شوردر

 .شود مي بررسي مجلس در شوري يک صورت به بودجه قانون

 دولتي شرکتهاي در بودجه تصويب

 براي عمومي مجمع وتصويب عامل مدير تائيد و مديريت سازمان نظرات اعمال از ،پس دولتي هاي شرکت پيشنهادي بودجه

 .رود مي مديريت سازمان به بودجه اليحه در درج

 

 :بودجه تصويب در خاص موارد

 است دولت با مخالفت معني به که:بودجه تصويب از مجلس امتناع.1

 دوازدهم چند موقت اعتبار تقاضاي تواند مي ،دولت بودجه موقع به تصويب عدم صورت در:دوازدهم چند يا يک بودجه.2

 .بدهد
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 هفتم فصل

 بودجه اجراي

 اهداف به نيل براي مصوب اعتبارات ومصرف اعتبار تامين منابع و درآمدها وصول به مربوط ،مراحل بودجه اجراي از منظور

 .باشد مي

 ها هزينه مورد در بودجه اجراي

 :است مرحله 4شامل

 بودجه ابالغ .1

 وعمراني جاري هاي فعاليت هاي موافقتنامه مبادله .2

 اعتبار تقسيط و تخصيص .3

 اعتبارات مصرف .4

 

 بودجه ابالغ

 را آن نيز جمهور رئيس و ابالغ جمهور رئيس به مجلس طرف نگهبان،از شوراي تائيد و مجلس تصويب از پس بودجه اليحه

 .کنند مي ابالغ اجرائي هاي دستگاه کليه به

 فعاليت و طرح نامه موافقت مبادله

 نموده رعايت را نامه موافقت عمليات شرح تا نمايد مي تعهد اجرائي دستگاه آن موجب به که مالي است سندي نامه موافقت

 اعتباردهد تخصيصامور پيشرفت تناسب نمايدبه نيزتعهدمي مديريت سازمان و

 مصوب اعتبار تخصيص

 مشخص زماني هاي دوره در ساالنه مصوب اعتبارات از معيني مبالغ از استفاده تجويز از اعتبارعبارتست تخصيص

 اعتبارات مصرف

 .آيد مي در عمل به دولت مخارج مرحله اين در
 

 :اعتبارات مصرف مراحل

 اجرائي دستگاه نياز مورد ماتوخد کاالها انتخاب و تعيين از عبارتست: تشخيص.1

 معين هزينه براي مصوب اعتبارات از قسمتي يا تمام اختصاص از است عبارت: اعتبار تامين.2

 دولت ذمه بر دين ايجاد از است عبارت: تعهد .3

 بدهي کننده اثبات مدارك موجب به پرداخت قابل بدهي ميزان تعيين از است عبارت: تسجيل.4

 باشد مي حساب ذي به دستگاه رئيس پرداخت دستور مبين: حواله.5

 بانکي حساب به الزم وجوه کند مي ،درخواست خزانه از وجه درخواست فرم تکميل با ذيحساب:  وجه درخواست .6

 .شود واريز دستگاه

 گيرد مي صورت ذينفع به قطع طور به که است هائي پرداخت از است عبارت:  هزينه .7
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 : گردان تنخواه

 ميزان به را مصرفي،آن وجوه معادل معين هاي نوبت ودر گردد مي تعيين جزئي و نقدي مخارج تامين براي که است مبلغي

 .رسانند مي اوليه

 : گردان تنخواه انواع

 خزانه گردان تنخواه .1

 استان گردان تنخواه .2

 حسابداري گردان تنخواه .3

 پرداخت گردان تنخواه .4

 

 .گيرد مي صورت مقابل طرف به کار انجام از پيش و مربوطه اعتبارات محل از که است پرداختي:پرداخت پيش

 انجام از پيش و مربوطه اعتبارات محل گيرداز مي صورت تعهد از قسمتي ادي منظور به که است پرداختي:الحساب علي

 .گيرد مي صورت مقابل طرف به کار

 ها درآمد مورد در بودجه اجراي

 اگر. کند اقدام هزينه اعتبار کاهش يا و منابع ساير افزايش طريق از دولت بايد شد مصوب از کمتر عمل در درآمدها اگر

 .دارد متمم به نياز شد مصوب از بيشتر درآمدها

 بودجه پذيري انعطاف روشهاي

 بودجه متمم و بودجه اصالح .1

 متفرقه هاي رديف اعتبارات .2

 بودجه هاي تبصره .3

 

 دولتي هاي شرکت در بودجه اجراي احلمر

 :که تفاوت اين با است ها خانه وزارت بودجه اجراي شبيه دولتي هاي کتشر بودجه اجراي

 ندارد تخصيص به نياز .1

 است تر منعطف .2

 دولتي معامالتاست بازرگاني حسابداري برسيستم مبتني .3

 .باشد مي مزايده و مناقصه برگزاري و دولتي معامالت تشريفات تابع دولتي هاي دستگاه در خدمات و کاال فروش و خريد

 الزم حد از بيش و خود جاي در چيزي کردن خرج: سرافا

 خود محل غير در چيزي کردن خرج:تبذير

 و گردد مي منابع اتالف تبذيرباعث و اسراف:اعتبارات مصرف و تخصيص در اسراف از پرهيز و ملي انضباط رعايت لزوم

 .شود گرفته آن جلوي آن اجراي مرحله در هم و بودجه تنظيم مرحله در هم بايد
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 هشتم فصل

 بودجه کنترل

 بودجه اجراي کنترل

 .کند اجرااستفاده از پس و اجرا حين کنترل مکانيزم از تواند مي مجلس و است مجلس وظايف از بودجه اجراي کنترل

 کنترل انواع

 مجريه قوه کنترل .1

 مقننه قوه کنترل.2
 

 )دروني نظارت(مجريه قوه وکنترل نظارت.1

 :است شکل دو به

 مالي نظارت)الف

 .است مصوب اعتبارات از دولت تجاوز گيرد،عدم مي صورت خزانه يا حساب ذي توسط که نظارت نوع اين هدف

 عملياتي نظارت)ب

 .است مديريت سازمان عهده به امر اين که است مخارج پرداخت از حاصل نتايج چگونگي بررسي مبين

 عملياتي نظارت اعمال هاي راه

 توجيهي گزارش

 اعتبار تخصيص

 

 )بيروني نظارت(مقننه قوه وکنترل نظارت.2

 قضائي نظارت)الف

 پارلماني نظارت)ب

 قضائي نظارت)الف

 .باشد مي مجلس نظر زير که است محاسبات ديوان عهده به که

 پارلماني نظارت)ب

 فريغت گزارش به رسيدگي طريق از مالي سال پايان در نظارت و)مالي سال ضمن در نظارت(سياسي نظارت شکل دو به که

 .گيرد مي صورت بودجه

 بودجه تفريغ هدفهاي

 گذشته عمليات کنترل .1

 آينده هاي ريزي برنامه براي الزم اطالعات نمودن فراهم .2

 شده هزينه با مصوب اعتبارات مقايسه .3

 خود وظايف انجام در دولت توانائي ارزيابي .4
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 نهم فصل

 بودجه تنظيم روشهاي

 درآمدها بيني پيش هاي روش

 آخر لقب ما سال روش.1

 .شود مي گرفته نظر در بودجه سال درآمد عنوان به آخر ماقبل سال قطعي درآمدهاي روش اين در

 متوسط حد روش .2

 .شود مي گرفته نظر در بودجه سال درآمد عنوان به گذشته سال پنج تا سه درآمدهاي ميانگين روش اين در

 مستقيم بيني پيش روش .3

 .نمايند مي آتي دوره براي درآمد بيني پيش به اقدام خود تجارب و خصصبرت تکيه با کارشناسان روش اين در

 منظم سنجيده روش.4

 .گيرد مي صورت نمونه هاي پرسشنامه آوري جمع و و همبستگي تحليل و تجزيه اساس بر درآمد بيني پيش روش اين در

 

 ها هزينه برآورد روشهاي

 شده مشخص موادهزينه و فصول تفکيک به سازماني هر اعتبارات آن در که است اي بودجه: متداول بودجه 

 .است

 و انتخاب جاري مصارف براي اي پايه عنوان به گذشته سال بودجه روش اين در: افزايشي ريزي بودجه 

 .شود مي اعمال آن در ساالنه افزايش درصدي

 دولتي سازمان که هايي فعاليت و ها وظايف،برنامه برحسب اعتبارات آن در که است اي بودجه: اي برنامه بودجه 

 .است شده بيني دهد،پيش انجام بايد خود اهداف به نيل براي بودجه اجراي مالي سال در

 آن تصدي دولتي هاي سازمان که هائي پروژه عمليات،و و، وظايف اساس بر که است اي بودجه: عملياتي بودجه 

 .ميشود دارند،تنظيم عهده به را

 

 عملياتي هبودج و اي برنامه بودجه مقايسه

 .ميباشد کننده کنترل هم و کننده راهنمائي هم عملياتي بودجه حاليکه در است کننده راهنمائي فقط اي برنامه بودجه

 صفر مبناي بر بندي بودجه

 ربطي گذشته هاي هزينه به آينده هاي هزينه آن برطبق و است صفر از فعاليت هر مجدد توجيه صفر مبناي بر بندي بودجه

 .ندارد

 برنامه و طرح ريزي بودجه امنظ

 انتخاب آنها ترين اثربخش بندي بودجه به سيستمي ديدي با سپس و شده ارزيابي ها پروژه و ها ،برنامه ها ،طرح نظام اين در

 .گردد مي
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 دهم فصل

 مديريت و ،اقتصاد بودجه

 بودجه استراتژي

 .دهد راکاهش موثر تقاضاي بايد تورم شرايط در و افزايش درجامعه را موثر تقاضاي بايد دولت اقتصادي رکود شرايط در

 اي بودجه ابزارهاي

 رفع و مردم خريد قدرت جائي جابه(،تعديلي)افراد در مصرف الگوي تصحيح(تصحيحي قدرت حاوي کشور کل بودجه

 .باشد مي)توليد و گذاري انداز،سرمايه پس به مردم تشويق(تشويقي و ) ها نابرابري
 

 .باشد بيشتر آن درآمدهاي از دولت مخارج که دارد وجود زماني جهبود کسري: بودجه کسري

 :بودجه کسري انواع

 است اداري مخارج ميل و حيف و اداري صحيح سازمان فقدان از ،ناشي بودجه کسر نوع اين: اداري بودجه کسر.1

 دليل اقتصادي،به لاحوا و اوضاع نظر از دولت درآمدهاي کاهش: اقتصادي احوال و اوضاع از ناشي کسربودجه.2

 .شود بودجه کسر باعث تواند مي...و زلزله سيل چون هم عواملي

 در عمومي خرج و دخل بين هماهنگي عدم دليل به بودجه کسر نوع اين: اقتصادي ساختمان به مربوط بودجه کسر.3

 .کند مي بروز مدت بلند

 

 بودجه کسر مالي تامين راههاي

 :املش داخلي منابع از وام دريافت)الف

 بانکي سيستم از برداشت 

 قرضه اوراق انتشار 

 : خارجي منابع از وام دريافت )ب

 خارجي هاي دولت از وام دريافت 

 خارجي کشورهاي خصوصي هاي بخش از وام دريافت 

 المللي بين موسسات از وام دريافت 
 

 و بودجه کسر آمدن وجود به چگونگي علت به بستگي دولت، دجهبو کسري اقتصادي آثار: بودجه کسر اقتصادي آثار

 کسري اگر ميشود مواجه باکسري دولت بودجه کند تاميين را ان مخارج نتواند دولت درامدهاي وقتي.دارد آن تامين نحوه

 ميشود کل تقاظاي افزايش باعث فقط مخارج نوع اين اينکه با توجه با باشد دولت مخارج افزايش علت به ذولت بودجه

 صورت پول انتشار صورت به مرکزي بانگ از استقراض طريق از دولت بودجه کسري اگر. کند تورم ايجاد است ممکن

 قبيل از اقتصاد نامساعد اثار نقدينگي افزايش وعلت ميشود شديد بسيار کل تقاظاي افزابش ملي بدهي افزايش نتيجه در گيرد

 . خواهدشد همراه تورم تورم
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 تحت و است سياسي نظام ابزارهاي از يکي ريزي وبودجه است دولت سياست بيانگر بودجه: ياستگذاريس و بودجه

 برنامه تحقق براي ان از ميتواند دولت که است استراتزيک ابزارمديريت مهمترين بودجه.دارد قرار سياسي نظام ابزار مجموعه

 .دکن استفاده بحرانها ومهار وبهروري کارايي وافزايش خود هاي

 

 برنامه کليه اجراي نياز،ضامن مورد مالي امکانات و منابع دادن اختصاص دليل به بودجه: اقتصادي ريزي برنامه و بودجه

 مدت بلند و مدت ميان مدت، کوتاه از اعم ريزي برنامه درهر باشد مي الزم ترتيب بدين.آيد شمارمي به اقتصادي هاي ريزي

 .شود توجه شده تعيين هاي انزم در الزم اعتبارات تخصيص به نسبت

 

 شده تعيين ازپيش اهداف به نيل براي انساني و مادي منابع از کارآمد و موثر استفاده گر بيان مديريت: مديريت و بودجه

 .باشد مي دولت مالي منابع از صحيح استفاده بودجه وهدف باشد مي

 و منابع از کارآمد و موثر استفاده را دولتي بودجه دفه و سازمان مالي منابع از صحيح استفاده توان مي را بودجه هدف

 .دانست عمومي اهداف به نيل براي جامعه مالي امکانات

 

 مديريت فرايند و بودجه

 .کنترل و هدايت هماهنگي، سازماندهي، ريزي، برنامه :از عبارتند مدير وظايف يا مديريت فرايند

 .دانست مرتبط بودجه فرايند از مراحلي يا ناصرباع توان مي را عناصر يا وظايف اين از کدام هر

 .است مديريت نظارت ابزار اي بودجه کنترل

 
 است برنامه نوع بودجه.شود مي مشخص آن به نيل هاي راه و سازمان هاي هدف ريزي برنامه در : ريزي برنامه و بودجه

 .شود مي مشخص دوره يک هاي هزينه و درآمدها ميزان آن در که

 که است اين بندي بودجه خمده محاسن از يکي واقع ودر است وارقام اعداد قالب در انتظار مورد نتايج مالي صورت بودجه

 . ميکند وادار ريزي برنامه به را مديران

 

 کاري گروههاي و افراد ميان فعاليتها و وظايف بندي طبقه و کار تقسيم فرايند عنوان به سازماندهي : سازماندهي و بودجه

 عدم و تمرکز مسئوليت، کار،اختيارو تقسيم چون اموري سازماندهي اصلي عناصر .است شده تعريف آنها بين گيهماهن و

 .گذارد مي اثر عناصر اين تمامي در بودجه که هستند ...و مراتب سلسله تمرکز،
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 هم و مسوه مختلف واحدهاي هاي فعاليت و ها هدف آن طريق از که است فرايندي هماهنگي : هماهنگي و بودجه

 است.و دولت در سطح خرد و کالن  اجرائي هاي دستگاه فعاليت هماهنگي براي مناسب اي لهيوس بودجه.ميشود جهت
 

 .آيد شمارمي به کنترل براي استاندارد نوعي بودجه : کنترل و بودجه

 و قرارگرفته تطبيق مورد استانداردها و ها مشي خط اهداف، مقاصد، با واقعي عملکردهاي آن طي که است فرايندي کنترل

 به رسيدن در شده انجام هاي برنامه توفيق ميزان تعيين براي بودجه.شود مي انجام اصالحي افدام انحراف، مشاهده صورت در

 .کند مي استفاده شده بيني پيش هاي برنامه از سازمان اهداف

 

 .آيد مي رشما به اداري نظام هاي مجموعه زير از يکي بودجه: اداري نظام و بودجه

 منظور به کشور عمومي امور اداره و مديريت طريق از دولت دستگاه که وظايفي مجموعه از عبارت را کشور اداري نظام اگر

 نظامهاي خرده از يکي بودجه ، بناميم آورد مي در عمل عرصه به معين اهداف سلسله يک تحقق جهت در حاکميت اعمال

 .است اداري منظومه

 

 بودجه تكوين سير

 ابزارکنترل عنوان به بودجه .1

 مالي ابزارمديريت عنوان به بودجه .2

 ريزي ابزاربرنامه عنوان به بودجه .3

 )استراتژيک(ابزاررهبري عنوان به بودجه .4

 

 ارزش اقتصادي هاي نظريه ازمنظر نداردوبايد وجود اي بودجه نظريه هيچ کي.او.وي پروفسور اعتقاد به: بودجه نظريه

 .نمود توجه بودجه به نسبي بخشي اثر هزينه افزايشي تحليلروند و نسبي،تجزيه
 

 .باشند مي ملزوم و الزم بايکديگر و دارد نزديکي بسيار ارتباط حسابداري با بودجه: حسابداري و بودجه

 با حسابداري نظام نشود، گرفته امور براي کافي اعتبارات اگر.دارند متقابل تاثير يکديگر بر مالي نظام و بودجه تهيه

 دوره يک براي بودجه بيني پيش نکند، کار منظم و صحيح بطور حسابداري نظام چنانچه.  شود مي مواجه متعدد شکالتم

 .شد خواهد مواجه مشکل با مالي

 

 .باشد مي برخوردار بودجه بر نظارت و تنظيم و تهيه مرحله در مهمي نقش از کامپيوتر: وکامپيوتر بودجه
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 يازدهم فصل

 ايران در ريزي بودجه مشكالت و مسائل

 : وظايف اجراي نه دستگاه بقا جهت اعتبارات تخصيص.1

 توجيه اين در که اينجاست مشکل است سازماني موجوديت استقراروحفظ اصل اي بودجه اعتبارات از استفاده اساسي ضابطه

 . است شده سازمان وظايف اجراي اولويت جانشين سازمان نيازهاي تامين اعتبارات

 

 :اقتصادي شرايط با ساالنه بودجه ارتباط عدم.2

 رونق ثبات مورد در معلوم شده تعيين هاي مشي خط اساس بر بايد باشد مالي گذاري سياست سند يک بودجه باشد قرار اگر

 .شود تنظيم کشور اقتصادي وروکود

 

 :آتي هاي هزينه روي دولت فعلي فعاليتهاي از ناشي مالي بار گرفتن نظر در.3

 بودجه روي پيشنهاد ان از حاصل مالي بار اجراي براي ان وپيشنهاد خاص اليحه يا طرح يک اجراي مورد در ثبح هنگام

 دولت اتي مخارج بر پيشنهادي اليحه با طرح اين که شود نمي توجه مسئله اين به اما گيرد مي قرار برسي مورد مقطع همان

 .دارد تاثيري چه
 

 :بودجه مصارف و منابع ميان هماهنگي نا.4

 منابع تامين در توجهي قابل نقش کشور نفتي غير توليد ظرفيتهاي که ميکيرد نشات مسئله اين از مشکل مهمترين فوق زمينه در

 . بودجه در پنهان هاي هزينه وجود.ندارد دولتي هاي فعاليت مالي

 

 :بودجه در پنهان هاي هزينه وجود.5

 عمومي هاي هزينه بر عالالوه کشور کل بودجه.گيرد نمي بر در را ولتد هاي هزينه تمامي بودجه در مندرج هاي هزينه

 . گيرد مي بر در دولتي ومئوسسه شرکت  111 حدود هاي هزينه تنها دولت
 

 :دولتي هاي شرکت بودجه حد از بيش پذيري انعطاف.6

 . نمايند اصالح خود حديدصال هب را بودجه ميتوانند دولتي شرکتهاي کليه1331 مصوب بودجه قانون3 دتبصره بند استناد به

 

 :اضافي بودجه تقاضاي.7

 از بخش رسيدگي مختلف مراحل در. نميشوند داده تخصيص تغيير بدون کنند ميضاتقا که را انچه دارند اگاهي مديران همه

 . کنند مي مطرح خود واقعي نياز برابر سه تا دو گاهي را خود خواستي در اعتبار بودجه تهيه اغاز در لذا ميشود کاسته ان

 

 :مالي سياستگذاري به نامربوط قلمروهاي براي تكليف تعيين.8

 . شود نمي مربوط مالي سياستگذاري امر به ”اصالتا که که شده قلمروهاي وارد تدريج به ايران در بودجه
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 :نظارت مرحله در ها هزينه کارآيي به توجهي بي و بودجه کنترل نظام از تهيه نظام جدايي.9

 ودارايي اقتصادي امور عوامل توسط ان اجراي بر نظارت وکنترل ميشود تهبه وبودجه برنامه سازمان توسط بودجه وناکن هم

 . ندارند نظارتي گونه هيچ انها کارايي وميزان اجرايي دستگاههاي عملکرد به وذيحسابان ميگردد انجام محاسبات وديوان
 

 :دقيق عملياتي نظارت فقدان.11

 از عمراني وطرحهاي عاليتها ارزشيابي کشور عمومي ومحاسبات وبودجه برنامه قوانين طبق عملياتي نظارت از منظور

 وجود شده مدون روشني وبه منسجم نظام يک زمينه اين در شده تعيين هاي وسياست ها هدف با حاصله ونتايج مطابقتنظر

 وجود عدم ونيز فيزيکي پيشرفت نظر از هژوي به سنجش ومعيارهاي کار پيشرفت ضوابط نبودن روشن علت به عمل ودر ندارد

 .ندارد همراه به مطلوبي نتيجه فوق نظارت تجربه وبا اگاه شناسانکار
 

 دولتي: استفاده دستگاههاي مورد عوامل رفته ازدست فرصت هزينه نكردن منظور .11

 گيرد نمي قرار توجه مورد عوامل اين رفته دست از فرصت هزينه دولتي خدمات ارائه به مربوط هاي هزينه براورد در ”معمول

  . است پايين دولتي خدمات دهش تمام هزينه که ميرسد نظر به نتيجه ودر
 

 :سال پاياني هاي ماه در اعتبارات مصرف براي تالش.12

 که چرا ميابد صعودي سير يافته تخصيص هاي بودجه کردن هزينه براي سازمانها مديران شتال سال هر پاياني هاي ماه در

 معيارهاي از يکي ثانياً داشت خواهند هزينه فصل سر نبرآ کمتري بودجه اينده سالالًاو بودجه جذب عدم صورت در تحت

 لحاظ بهصرفاً غيرضروري خريدهاي بسياري سال پايان ماههاي طي لذا است بودجه کامل جذب اجرايي مديران موفقيت

 . ميشود انجام بودجه جذب
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