
به طور کلی عملیات دولت از چهار کانال اصلی منشعب می گردد که نام هر طبقه بندي عملیاتی در بودجه ایران: 
کانال را « امور»  نامیده اند هر امور به انشعابات فرعی دیگر بنام « فصل» تقسیم می گردند و هر فصل از چندین 

« برنامه» تشکیل می شوند. در لوایح و قوانین بودجه، اعتبارات که تصویر مالی عملیات است در  حد برنامه 
محدود می گردند لیکن هر برنامه به یک یا چندین « فعالیت جاري» و « طرح عمرانی» (تملک دارایی هاي 

 سرمایه اي) تقسیم می شود.  هر طرح عمرانی می تواند از یک یا چند « پروژه» بوجود آمده باشد و هر پروژه ممکن 
است  از یک یا چندین « قرارداد» تشکیل شود. در طبقه بندي عملیاتی بودجه مجموعه وظایف و تکالیف دولت 

 در قالب هائی بنام « امور» دسته بندي و گروه بندي شده است که عبارتند از:

  الف) امور عمومی

  امور دفاعی و امنیتی  ب)

  امور اجتماعی و فرهنگی  ج)

  امور اقتصادي   د)

  و متفرقه  بودجه)   ردیف هاي متمرکز  هـ ) امور متفرقه (براي اعتبارات

  از قالبهاي طبقه بندي تعاریفی قانونی به عمل نیامده است لیکن تعاریفی که طرح آن می تواند در تکمیل آنها مؤثر 
 واقع گردد در زیر ارائه می گردد :

 (بخش) - امور مجموعه اي از کوششهاي سازمان یافته همگنی است که بخش عمده و قابل مالحظه اي –امور 
از وظایف دولت را در بردارد ، مانند امور اجتماعی، بعبارت دیگر امور عبارت از مجموع چند وظیفه مرتبط به 

 هم که از وظایف عمومی دولت می باشد.

 مجموعه اي از اولین وظایف عمومی دولت می باشد که موجب برقراري عدالت ، حفظ نظم و –امور عمومی 
امنیت داخلی ، تنظیم روابط خارجی ، وضع قوانین و مقررات و اعمال حاکمیت دولت را در تنظیم روابط 

دستگاههاي دولتی با یکدیگر و با مردم و همچنین تنظیم روابط مردم با مردم را در برابر قانون در قالب امور 
 عمومی تعیین می کند، مانند تنظیم روابط قواي سه گانه، اداره عمومی کشور و ...

امور دفاعی و امنیتی- مجموعه اي از وظایف دولت می باشد که به منظور حراست از مرزها و حفظ استقالل و 
 تمامیت ارضی کشور از طریق دفاع نظامی و غیر نظامی بعمل می آید.
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امور اجتماعی و فرهنگی- مجموعه اي از وظایف دولت می باشد که در زمینه فراهم کردن امکانات زندگی بهتر 
براي افراد جامعه در شرایط مختلف جهت برقراري تعادلهاي اجتماعی، آموزش و پرورش عمومی، بهداشت و 

 درمان ، تأمین اجتماعی ، حفظ محیط زیست و ...

امور اقتصادي- مجموعه اي از وظایف دولت در زمینه ایجاد امکانات تولید، توزیع و مصرف که از طریق ایجاد 
و توسعه ظرفیتهاي اقتصادي کشور در جهت تحقق تعادلهاي اقتصادي در جامعه را شامل می شود. مانند 

کشاورزي ، آب و برق ، صنایع و معادن ، بازرگانی ، نفت و گاز، راه و ترابري و پست و مخابرات و 
 جهانگردي و ...

فصل- مجموعه اي از کوششهاي سازمان یافته  دولت می باشد، که خدمات معینی را براي جامعه انجام  
می دهد مانند فصل بهداشت، وظیفه دفاع ملی، وظیفه آب و برق، وظیفه آموزش و پرورش، وظیفه ارتباطات و 

.. 

ناگفته نماند به فصل، وظیفه هم گفته می شود. ضمناً هر فصل به چند برنامه تقسیم می شود. 
برنامه- گروه کلی از عملیاتی است که داراي حاصل کار مشخصی است، و بوسیله دستگاههاي دولتی انجام 
می شود مانند برنامه احداث خانه هاي سازمانی ، بعبارت دیگر باالترین سطح طبقه بندي کارهاي اجرایی یک 

  دستگاه براي انجام مسئولیتهایی که در داخل یک وظیفه به آن محول شده است. مانند برنامه آموزش عالی،
 برنامه تولید نیروي برق و ...

 قسمتی از کارهاي همگن در محدوده برنامه است که معموالً توسط یک واحد اجرایی بمنظور –فعالیت یا طرح 
رسیدن به اهداف و مقاصد برنامه صورت می گیرد. حاصل این نوع کارها، معین و قابل پیش بینی بوده ، و انجام 

آنها به تولید حاصل نهایی یک برنامه کمک می نماید. مانند فعالیت نگهداري راههاي آسفالته و ساختمان 
بیمارستانها. 

مجموعه این کارها اگر جنبه مستمر داشته و هزینه هاي الزم بر اجراي آنها از نوع هزینه هاي جاري باشد، 
فعالیت خوانده می شود و اگر در مدتی محدود اجرا شود و هزینه هاي الزم براي اجراي آنها عمدتاً از نوع 

 هزینه هاي سرمایه اي باشد طرح خوانده می شود.

فعالیت کوچکترین واحد سنجش اعتبارات جاري است. لکن طرح از چندین پروژه تشکیل می شود و پروژه 
 کوچکترین واحد سنجش اعتبارات عمرانی است.

2 
 



پروژه- مجموعه اي از عملیات هم جنسی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی، اقتصادي، اجتماعی، طی 
مدت معینی و با اعتبار مشخص یک یا چند هدف طرح را پوشش دهد. پروژه، می تواند از نظر مکان و از نظر، 

هم جنس بودن عملیات، و از نظر مطالعات اولیه ، و گاهی از نظر طبقه بندي رشته هاي فنی بعنوان یک معیار 
 اندازه گیري انتخاب گردد.

”پروژه ها می توانند به قراردادها منتهی شوند. قراردادها بر اساس شرایط عمومی پیمان از طرف دستگاه اجرایی با 
 پیمانکار منعقد می گردد.”

 قانون بودجه هر سال  هر یک از امور مذکور به چندین فصل و هر فصل شامل چندین برنامه می باشد. در
 برنامه پیش بینی می شود. براي نمونه فصل ها و برنامه هاي امور اجتماعی به این شرح اند: 280 فصل و 36حدود 

 
  برنامه است:114امور اجتماعی و فرهنگی شامل سیزده فصل و 

 تأمین مسکن فصل هشتم:   آموزش و پرورش فصل یکم: 

 حفاظت محیط زیست فصل نهم:  فرهنگ و هنر فصل دوم:

 چند منظوره توسعه  عملیات فصل دهم:   تغذیه بهداشت، درمان و فصل سوم:
 نواحی

 آموزش فنی و حرفه اي فصل یازدهم:  تامین اجتماعی و بهزیستی فصل چهارم 

 آموزش عالی فصل دوازدهم:  تربیت بدنی و امور جوانان فصل پنجم 

 تحقیقات فصل سیزدهم:  عمران شهرها فصل ششم

   عمران و نوسازي روستاها فصل هفتم: 

هر یک از فصلهاي فوق داراي چندین برنامه است براي نمونه فصل سیزدهم (تحقیقات) داراي برنامه هایی به 
 شرح زیر است:

  برنامه است:10فصل سیزدهم : تحقیقات شامل 

 برنامه تحقیقات اجتماعی    -1
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 برنامه تحقیقات فرهنگی و اجتماعی    -2

 برنامه تحقیقات دانشگاهی    -3

 برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهري و روستایی    -4

 برنامه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی    -5

 برنامه تحقیقات انرژي    -6

 برنامه تحقیقات صنعتی    -7

 برنامه تحقیقات حمل و نقل و ارتباطات    -8

 برنامه تحقیقات خدمات اقتصادي و بازرگانی    -9

 برنامه تحقیقات دفاعی و انتظامی    -10

ضمناً هر برنامه در شاخه سرمایه اي و عمرانی به طرحهایی بخش می شود و هر طرح به پروژه هایی تقسیم 
می گردد. 

 
 طبقه بندي سازمانی:

  می شوند:  فعالیت هاي دولت از نظر ماهیت به دو دسته تقسیم

فعالیتهایی که اعمال حاکمیت دولت را تحقق می بخشند و در واقع جزء وظایف اصلی و جاري دولت     -1
می باشند. 

 فعالیتهایی که اعمال (زمینه هاي) تصدي دولت را فراهم می سازند.    -2

فعالیتهاي نوع اول از طریق وزارتخانه ها و موسسات دولتی و فعالیتهاي نوع دوم از طریق شرکتهاي دولتی ، 
بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت صورت می گیرد بر همین اساس بودجه دولت را به سه قسمت زیر 

 تفکیک می نمایند:

 الف- بودجه عمومی دولت

 ب- بودجه شرکتهاي دولتی و بانکها
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 ج- بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت

  می گویند. چنین طبقه بندي را طبقه بندي سازمانی

از این طریق دولت می تواند سیاستهاي خود در بخش هاي مختلف اعمال نموده و از وضعیت خود در قسمتهاي 
 مختلف مطلع شود.

از قدیمی ترین و مرسوم ترین طبقه بندي بودجه در نظام بودجه ریزي دولتی، طبقه بندي سازمانی می باشد. 
برخی از عناوین مربوط به این طبقه بندي در قانون مدیریت خدمات کشوري به شرح زیر تعریف شده است: 

ـ وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و 1ماده
    به موجب قانون ایجادشده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ـ مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن 2ماده
استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد 

 انجام می دهد. 

  کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود. 

ـ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که داراي استقالل حقوقی  است و با 3ماده
%) بودجه ساالنه آن از محل 50تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (

 منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف  و خدماتی است که جنبه عمومی  دارد.

ـ شرکت دولتی: بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتی از تصدي هاي دولت به  4ماده
) قانون اساسی، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري جزء وظایف 44موجب سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (

%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد.  50دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (
 ـ دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي 5ماده

دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت 
ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران،  بانک مرکزي، بانکها و بیمه هاي دولتی، دستگاه اجرائی نامیده 

می شوند. 
 

 طبقه بندي اقتصادي:

5 
 



این طبقه بندي حاصل بودجه برنامه اي پیشرفته است و همچنین نشان دهنده ارتباط بین سیاستهاي پولی، مالی و 
 اقتصادي دولت در تولید ناخالص ملی می باشد.

 در کشور ما چنین طبقه بندي به دلیل فقدان آمار و اطالعات کافی صورت نمی گیرد.

 
 مراحل گردش بودجه در ایران

مراحلی که بودجه از ابتدا تا انتها در یک دوره یکساله طی می نماید تا فرآیند آن تکمیل گردد را مراحل گردش 
 و قریب به اتفاق کشورهاي جهان که از نظام پارلمانی پیروي می نمایند از  بودجه گویند.گردش بودجه در ایران

 چهار مرحله تشکیل شده است که عبارتند از:

 
 مرحله اول : تهیه و تنظیم الیحه بودجه

 مرحله دوم: تصویب بودجه

 مرحله سوم: اجراي بودجه

 مرحله چهارم: نظارت بر بودجه

 
 مرحله اول : تهیه و تنظیم الیحه بودجه 

این مرحله از یک دیدگاه مهم ترین دور بودجه است. در این گام کارکنان ، متخصصان و کارشناسان مربوط در 
سازمانها و دستگاههاي دولتی بسیج می شوند تا کار برنامه ریزي و بودجه ریزي در زمان مقرر به انجام رسد. 

گردآوري آمار و اطالعات درست، تجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجه گیري از آنها، شناسایی و گزینش نیازها و 
مشکالتی که از میان انبوه مشکالت و نیازها در اولویتند، طراحی درست و دقیق راه حلهاي مشکالت، برآورد 

امکانات و درآمدها، پیش بینی هزینه ها و دیدن اعتبارات و امکانات الزم متناسب با کارها و هدفهاي هر یک از 
دستگاهها و سازمان ها، از جمله کارهاي بسیار مهم این مرحله است. چنانچه در این مرحله به هر دلیل امکانات 

و مشکالت به درستی شناسایی نشوند و راه هاي درست و مناسبی براي حل مشکالت و رفع نیازها و تنگناها 
دیده نشود، و اگر طرح و برنامه درستی براي توزیع و تخصیص منابع پیش بینی نشود، برنامه ریزي و بودجه 

ریزي نتیجه و پیامد خوبی نخواهد داشت و با اجراي آن زیانها و خسارتهاي فراوان و سنگینی نیز به بار خواهد 
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آمد. 
پیش درآمد مرحله تهیه و تنظیم بودجه ، گزارش اقتصادي است. این گزارش که بوسیله سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي کشور تهیه می شود داراي اطالعاتی درباره امکانات و منابع موجود، مشکالت، نیازها و تنگناها در 
کشور و شامل پیشنهادهایی براي تخصیص منابع و درآمد براي حل و رفع مسائل و نیازهاست. 

کوتاه سخن اینکه گزارش اقتصادي چارچوب تقریبی بودجه اي که باید تهیه شود را به تصمیم گیرندگان پیشنهاد 
می کند. این گزارش به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به هیأت دولت داده می شود. 

پس از مطالعه و بررسی گزارش اقتصادي ، بخشنامه بودجه تهیه و با امضاء رئیس دولت به وزارتخانه ها، 
سازمانها و دستگاهها ابالغ می شود. بخشنامه بودجه کلیاتی است بیانگر اولویت هاي مورد نظر ، سیاستها و 

گرایش هاي دولت، که باید مورد توجه دستگاهها باشد. این بخشنامه نوعی دستور کار کلی تهیه و تنظیم بودجه 
است تا به وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاهها چارچوب برنامه و بودجه ، هدفها، اولویتها و خط مشی کلی 

دولت در سال بودجه را نشان دهد. بخشنامه بودجه افزون بر مطالب کلی یاد شده ، تاریخ تهیه و تنظیم، زمان 
فرستادن بودجه پیشنهادي دستگاهها و وزارتخانه ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و تاریخ رسیدگی 

در آن سازمان و شوراي اقتصاد، و تاریخ فرستادن بودجه پیشنهادي کل به هیأت دولت را نشان می دهد. 
پس از ابالغ بخشنامه بودجه ، دفتر بودجه در هر یک از نهادها، وزارتخانه ها و سازمانها بر حسب مورد 

بخشهاي مربوط به خود را همراه با دستور کار تهیه و تنظیم بودجه سازمان خود تنظیم و به واحدهایی که از 
 می فرستد. در واقع کار تهیه و تنظیم بودجه از این هنگام آغاز  نظر دفتر یاد شده مرکز هزینه یا مرکز بودجه اند

می شود. 
هر یک از مراکز هزینه یا مراکز بودجه باید بر اساس دستور کار دفتر بودجه، بودجه خود را با دالیل و 

محاسبات توجیهی و قابل دفاع تهیه کرده در زمان مقرر به دفتر یاد شده پیشنهاد و از آن دفاع کند. 
بودجه پیشنهادي مراکز بودجه در دفتر بودجه بررسی و کارشناسی می گردد و بودجه پیشنهادي دستگاه تهیه و 

تنظیم می شود. بودجه پیشنهادي دستگاه با امضاء باالترین مقام در چارچوب فرم هاي ویژه به سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزي کشور فرستاده می شود.

  قانون برنامه و بودجه در این زمینه چنین آمده است:13در ماده 

«کلیه دستگاههاي اجرایی مکلفند برنامه ساالنه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمرانی 
 مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.»
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در اینجا این توضیح الزم است که بودجه هاي شرکت هاي دولتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 
فرستاده شده پس از دریافت نظر مشورتی ، براي تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام داده می شود. بودجه 
شرکت ها پس از تصویب مجمع عمومی براي هماهنگی کارها و برنامه هاي دولت و براساس آگاهی مجلس در 

 «پیوست هاي جداگانه» همراه بودجه کل به مجلس فرستاده می شود.

بودجه هاي هر یک از سازمانها و دستگاهها در سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ، در مدیریت هاي مربوط ، 
مطالعه، بررسی و کارشناسی می گردد. معموالً در این گام، بر سر درو نماي بودجه پیشنهادي بحث هاي مفصلی 

میان کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور از یک سو ، و مدیران و کارشناسان دستگاه 
پیشنهاد دهنده بودجه از سوي دیگر در می گیرد. دفتر بودجه دستگاه پیشنهاد دهنده مسئول دفاع از بودجه 

پیشنهادي و دادن توضیح در برابر اشکاالت کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزي در این زمینه 
است. 

پس از بررسی و کارشناسی بودجه هاي پیشنهادي دستگاهها، بودجه ها به شوراي اقتصاد فرستاده می شود. در 
 آنجا نیز بحث ها و بررسی هایی می شود و ممکن است بودجه ها تغییر داده شوند.

سرانجام پس از بررسی هاي الزم در آن شورا، بودجه کل به هیأت دولت فرستاده می شود. 
بودجه کل پس از بررسی ها و تأیید هیأت دولت، به عنوان بودجه کل کشور با امضاء و به وسیله رییس دولت 

 به مجلس تقدیم می گردد. 

 
 مرحله دوم : تصویب بودجه 

تصویب بودجه از وظایف و اختیارات قوه مقننه است با تصویب بودجه اعمال دولت به وسیله نمایندگان ملت 
تنظیم و کنترل می گردد تصویب بودجه فقط تصویب ارقام و اعداد نیست بلکه این ارقام مبین سیاستها، برنامه ها 

و خط مشیها می باشد و در واقع بودجه آیینه تمام نماي هدفها، وظایف و عملیات دولتهاست. بودجه یکی از 
قوي ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه محسوب می شود و یک اصل جهانی در تمام کشورهاست. 

الیحه بودجه ، توسط مقام رئیس جمهور به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي و سایر وزراء در 
جلسه علنی تقدیم مجلس شوراي اسالمی می گردد در این جلسه رئیس جمهور ضمن توضیحات الزم درباره 

الیحه بودجه پیشنهادي و آثار و نتایج آن گزارش اقتصادي عملکرد سال قبل و سیاستها و خط مشی هاي سال 
بودجه و تشریح سیاست مالی، ارزي ، پولی، اقتصادي و یا هر نوع سیاست دیگري که الیحه بودجه متأثر از آن 
سیاستها تهیه و تنظیم گردیده است، گزارش می دهد و نکات برجسته و تبصره هاي پیشنهادي را یادآور می شود 
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پس از توضیحات رئیس دولت، الیحه بودجه از طرف رئیس مجلس به کمیسیونهاي مربوط ارجاع و سپس در 
دسترس همه نمایندگان قرار میگیرد و براي رسیدگی نهایی به کمیسیون تلفیق «اصلی» ( کمیسون تلفیق «اصلی» 

ترکیبی از یک نفر از اعضاي کمیسیونهاي تخصصی به انتخاب همان کمیسیون و کلیه اعضاي کمیسیون امور 
 برنامه و بودجه می باشد.) مجلس شوراي اسالمی ارجاع می گردد.

 روز می توانند 10نمایندگان مجلس از زمان تقدیم الیحه بودجه و توزیع آن و پیوست ها توسط دولت تا مدت 
 پیشنهادات خود را به کمیسیونهاي تخصصی مجلس تقدیم نمایند.

کمیسیونهاي تخصصی حداکثر ده روز پس از پایان مهلت اخذ پیشنهادات نمایندگان و بررسی آنها نظرات خود 
 را کتباً به کمیسیون تلفیق «اصلی» اعالم می دارند.

روش کار کمیسیون تلفیق « اصلی» معموالً در مرحله اول بررسی پیشنهادات کمیسیونهاي تخصصی در باب 
 تبصره ها، و اصالحات عبارتی یا تغییر یا حذف تبصره هاي پیشنهادي است.

پس از تبصره ها کار بررسی درآمدها و نحوه پیش بینی آنها و مقررات حاکم بر اخذ وصولیها مطرح می شود به 
طوري که مجموع درآمدها، واقعی، یا نزدیک به تقریب قطعی باشد. سپس مرحله بررسی هزینه هاي دستگاههاي 

 روز پس از تقدیم 35اجرایی مطرح می گردد. در هر حال مهلت تقدیم گزارش به جلسه علنی مجلس حداکثر 
 الیحه بودجه می باشد.

در جلسه علنی ابتدا مخبر کمیسیون تلفیق «اصلی» گزارش کار کمیسیون در باب درآمدها و هزینه ها و تبصره ها 
را عنوان می کند و سپس مخبران کمیسیونهاي تخصصی به ترتیب نقطه نظرهاي خود را که در زمان مقرر 

 پیشنهاد و به چاپ رسیده است بیان می دارند.

در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن به پیشنهادات مربوط به درآمدها و سایر منابع 
تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت، رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید و پس از آن پیشنهادهاي 

 مربوط به تبصره ها و ردیفهاي هزینه رسیدگی می گردد.

پس از تصویب بودجه با امضاي رئیس مجلس الیحه بودجه به شوراي نگهبان احاله 
می شود و پس از دریافت نظرات شوراي نگهبان ممکن است به منظور اصالحات مجدداً جلسه علنی تشکیل 

گردد و البته ممکن است جلسات علنی بررسی بودجه با حضور اعضاي شوراي نگهبان منعقد شود تا در جریان 
امر تسریع بعمل آید. پس از طی مراحل قانونی و تأیید شوراي نگهبان قانون بودجه با امضاي رئیس مجلس به 

 ریاست جمهوري جهت امضاء و ابالغ به دولت جهت اجرا ارسال می گردد.
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 مرحله سوم: اجراي بودجه 

این مرحله داراي اهمیت ویژه اي است. بهترین قانونها در صورتی که درست اجرا نشوند اثر مثبت ندارند و 
زیان آور نیز خواهند بود. اجراي درست بودجه شرط اصلی به بار نشستن زحمت ها و کوشش هاي مراحل تهیه 

 و تنظیم بودجه است.

بودجه از این مرحله داراي ویژگی قانون بودن است. بدین مناسبت در این گام، نگاهی به جنبه هاي قانونی و 
 الزامات آن می شود.

قانون بودجه مانند هر قانون دیگر به وسیله رییس دولت به سازمانها و دستگاههاي مربوط «ابالغ» می شود. 
 خورشیدي در این زمینه چنین می گوید: 1366 قانون محاسبات عمومی مصوب 75تبصره ماده 

«حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و 
موافقتنامه ها به آنها ابالغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاه هاي مجري تخصیص داده شود.» 

اعتبارات مصوب بر حسب فعالیت ها و طرح ها ابالغ می شود. موافقتنامه ها توسط مدیر دستگاه هاي اجرایی از 
یک سو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور از سوي دیگر امضاء می شود. 

موافقتنامه نشان دهنده ویژگی هایی مانند موضوع سرمایه گذاري یا هزینه ها، عملکرد سال هاي گذشته، اعتبارات 
الزم براي سال بودجه، هدف و توجیهات اقتصادي، اجتماعی و فنی براي هر طرح سرمایه گذاري است. 

  خورشیدي) بدین ترتیب است:1366سیر قانونی اجرایی بودجه از نظر قانون محاسبات عمومی (مصوب 

 تشخیص    -

 تأمین اعتبار    -

 تعهد    -

 تسجیل     -

 صدور حواله    -

 درخواست وجه    -

 پرداخت وجه (هزینه)    -
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 تشخیص
مجریان بودجه در دستگاهها نخست به گزینش کاالها و خدماتی می پردازند که براي اجراي طرح ها و انجام 

 خورشیدي در 1366 قانون محاسبات عمومی مصوب 17فعالیتها و وظایفشان ضروري تشخیص می دهند. ماده 
 تعریف «تشخیص» چنین می گوید:

«تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها براي 
 نیل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرایی ضروري است.» 

 

 تأمین اعتبار

پس از گزینش کاال و خدمات ، بها و هزینه مربوط برآورد و درخواست اعتبار می شود. 
 خورشیدي چنین تعریف شده است: 1366 قانون محاسبات عمومی مصوب 18«تأمین اعتبار» در ماده 

«تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب براي هزینه معین.» 
  قانون یاد شده « اعتبار» را این گونه تعریف می کند:7ماده 

« اعتبار عبارت از مبلغی است که براي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجراي برنامه هاي 
 دولت به تصویب مجلس شوراي اسالمی می رسد.»

 
 تعهد

 و کار انجام می شود.  تعهد بخش اصلی و مرحله عینی اجراي بودجه است. مرحله اي که کاال خریده و خدمت
 قانون محاسبات عمومی در این باره می گوید که تعهد ایجاد بدهی برذمه دولت است ناشی از تحویل 19ماده 

کاال یا انجام خدمت ، اجراي قراردادها مطابق با مقررات، صدور حکم هاي مراجع قانونی و با صالحیت، 
  و عضویت در مجامع بین المللی. پیوستن به قراردادها

  
 تسجیل

بدهی دولت یا دستگاه دولتی بر مبناي دالیل، سندها و مدارك اثبات کننده و قانونی باید ثابت و مبلغ آن روشن 
 قانون یادشده زیر عنوان «تسجیل» چنین تعریف شده است: 20شود تا قابل پرداخت باشد. این فرایند در ماده 

  بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهی.» « تسجیل عبات است از تعیین میزان
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 قانون محاسبات عمومی می گوید که وجود اعتبار به تنهایی مجوز خرج و ایجاد کننده بدهی به نفع 50ماده 
شخص نیست. بنابراین بایسته است که براي هر هزینه یا براي ایجاد هرگونه بدهی به نفع اشخاص و بر ذمه 
دولت یا دستگاه دولتی، افزون بر دریافت اعتبار، دیگر مسیرهاي قانونی نیز پیموده شود و مجوزهاي الزم از 

 مراجع و مسئوالن مربوط دریافت گردد.

 همین قانون می گوید که پیش بینی درآمدها و یا دیگر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل 37درباره درآمدها ماده 
 وصول 38کشور مجوزي براي وصول از اشخاص نیست و در هر مورد مجوز قانونی ضروري است. ماده 

درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد را طبق قوانین و مقررات مربوط به خود، مجاز اعالم می 
کند. 

 
 صدور حواله

پس از مسجل شدن بدهی و تعیین مبلغ آن (مرحله تسجیل)، اقدام براي پرداخت بدهی آغاز می شود. در این 
دور مسئوالن مربوط در دستگاهها براي عمل به تعهد و پرداخت بدهی مسجل شده، حواله هاي نوشتاري صادر 

می کنند تا ذیحساب از محل اعتبارات مربوط، بدهی دستگاه را به نفع بستانکار پرداخت کند. این کار در ماده 
  قانون محاسبات عمومی «صدور حواله» خوانده می شود.21

 
 درخواست وجه 

در این بخش از فرآیند اجرا، ذیحساب براي پرداخت بابت حواله هایی که از سوي مسئوالن اجرایی صادر 
 قانون 22شده اند، از خزانه درخواست واریز پول یا وجه به حساب بانکی دستگاه اجرایی می کند(موضوع ماده 

 محاسبات عمومی.)

 قانون محاسبات عمومی تمامی دستگاهها و سازمان ها را مکلف 65بیان این نکته نیز ضروري است که ماده 
 کرده است تا «..پرداختهاي خود را منحصراً از طریق حسابهاي بانکی مجاز انجام دهند...»

 
 پرداخت وجه (هزینه) 

هزینه پرداختی است قطعی در برابر تعهد یا زیر عنوانهایی که قانون تأیید می کند، پس از تشخیص ، تأمین اعتبار 
  قانون محاسبات عمومی).23، تعهد، تسجیل ، صدور حواله و درخواست وجه . (موضع ماده 
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 قانون محاسبات عمومی 53پس از شرح مرحله اجراي بودجه، بیان این نکته ضروري است که ماده 
 مسئولیت هاي اجراي بودجه را به شرح زیر تقسیم و اعالم کرده است:

«اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، و صدور حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تأمین 
 اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد.»

سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا میتوان بدون رعایت مراحل تفصیلی اجراي بودجه، 
 وجه در اختیار ذي نفع قرار داد؟

در پاسخ باید گفت، به منظور تسهیل در اجراي بودجه و همچنین در انجام فعالیت ها و اقدامات ضروري که 
 تنخواه گردان،  عامل زمان در آنها با اهمیت است، در قانون محاسبات عمومی مواردي تحت عنوان تنخواه،

پیش پرداخت و علی الحساب به صورت ذیل مطرح گردیده است که ممکن است یک یا چند مورد از مراحل 
 تفصیلی اجراي بودجه جهت دریافت وجه و یا پرداخت به ذي نفع ابدا رعایت نگردد.

 
 تنخواه و تنخواه گردان 

تنخواه: وجوهی است که بدون رعایت مراحل تفصیلی اجراي بودجه از محل اعتبارات مصوت در بودجه، براي 
 هزینه هاي جاري و عمرانی در نظر گرفته می شود.

 تنحواه به منظور تسریع در انجام عملیات اجرایی صورت می گیرد.

تنخواه گردان: به کسی گویند که وجه تنحواه در عهده او پرداخت می گردد. بر اساس قانون محاسبات عمومی، 
 تنخواه گردان به چهار صورت است:

 تنخواه گردان خزانه    -1

عبارت از وجهی است که به موجب قانون و به میزان معین در هر سال  قانون محاسبات عمومی : 24طبق ماده 
مالی از محل حساب درآمد هاي عمومی نزد بانک مرکزي براي رفع احتیاجات نقدي خزانه در اول همان سال 

 به وزارت امور اقتصادي و دارایی داده می شود.

 
 تنخواه گردان استان    -2
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عبارت از وجهی است که خزانه از محل اعتبارات مصوب، به منظور  قانون محاسبات عمومی : 25طبق ماده 
ایجاد تسهیالت الزم در پرداخت هزینه هاي جاري و عمرانی دستگاههاي اجرایی محلی تابع نظام بودجه 

 استانی، در اختیار نمایندگی هاي خزانه در مرکز استان قرار می دهد.

 
 تنخواه گردان حسابداري    -3

 عبارت از وجهی است که خزانه یا نمایندگی خزانه در استان از محل  قانون محاسبات عمومی :26طبق ماده 
اعتیارات مصوب براي انجام بعضی از هزینه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختیار 
ذیحساب قرار می دهد تا در قبال حواله هاي صادره واریز و با صدور درخواست وجه مجددا دریافت گردد. 

 
 تنخواه گردان پرداخت    -4

 عبارت از وجهی است که از محل تنخواه گردان حساب داري از طرف  قانون محاسبات عمومی :27طبق ماده 
ذیحساب با تایید باالترین مقام اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخی هزینه ها در اختیار 

واحد ها یا مامورینی که به موجب این قانون و آیین نامه هاي اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند 
قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه هاي مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند. 

 
 پیش پرداخت

 عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام " قانون محاسیات عمومی : 28طبق ماده 
 "و قراردادها طبق مقررات، پیش از انجام تعهد صورت می گیرد. 

پیش پرداخت براي انجام فعالیت ها و طرح هایی صورت می گیرد که بر اساس قرارداد، دولت ملزم به پرداخت 
آن است و یا شروع اینگونه طرح ها ماهیتا نیازمند پرداخت می باشد، مانند ساخت یک کاال که مستلزم سفارش 

است، یا انجام فعالیت هاي ساختمان سازي و عمرانی که پیمانکار براي شروع مبلغی را مطالبه می کند. 
 

 علی الحساب:

 عبارت است از پرداختی که به منظور اداي قسمتی از تعهد، با رعایت " قانون محاسیات عمومی : 29طبق ماده 
 مقررات صورت می گیرد.
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پرداخت هاي علی الحساب براي حاالتی است که تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی به وسیله پیمانکار ( 
مجري) انجام شده، منتهی به دلیل قطعیت نیافتن هزینه ها و عدم انجام تمام مراحل تفصیلی اجراي بودجه به 
 صورت علی الحساب پرداخت و بعد از رسیدگی به اسناد و مدارك و قطعیت یافتن تسویه حساب می گردد.

 
 مرحله چهارم: نظارت بر بودجه 

نظارت بر بودجه نقش مهمی در حصول به اهداف پیش بینی شده در بودجه و برنامه هاي دولت دارد. هرچه 
 بودجه برنامه اي تر تهیه گردد، نظارت بر آن نیز به نحو مطلوبتري انجام می شود.

 نظارت بر بودجه در ایران به چهار طریق انجام می شود:

 نظارت مالی که نظارت وزارت امور اقتصادي و دارایی است.    .1

  که نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور است.    نظارت عملیاتی    .2

 نظارت قوه مقننه که نظارت دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس است.    .3

 نظارت قوه قضائیه    .4

نظارت مالی از طریق ذیحسابان وزارت اقتصاد و دارایی بعمل می آید. ذیحسابان در واقع عالوه بر کنترل مالی و 
 وظایفی که به موجب قانون بعهده آنهاست، راهنماي خوبی براي مدیران دستگاههاي اجرایی می باشند.

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي می باشد که  نظارت عملیاتی به موجب «قانون برنامه و بودجه کشور» به عهده
در حین اجراي عملیات دستگاههاي اجرایی صورت می گیرد. نظارت قوه مقننه از طریق دیوان محاسبات و 

نمایندگان مجلس در قالب سوال از وزرا و نهایتاً تصویب الیحه تفریغ بودجه صورت می گیرد. الیحه تفریغ 
بودجه بوسیله دیوان محاسبات تهیه و تنظیم و جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمی تسلیم می گردد. در 
الیحه تفریغ بودجه عملکرد دولت در سال بودجه اي مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و تا زمانیکه الیحه 

مذکور به تصویب مجلس شوراي اسالمی نرسد، دولت مسئول می باشد و لذا چنین امري نوعی نظارت قوه 
 مقننه محسوب می گردد.

 
  نظارت مالی یا نظارت وزارت امور اقتصادي و دارایی -1
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 قانون محاسبات عمومی چنین 90نظارت وزارت دارایی نظارت مالی است و بیشتر جنبه اداري دارد. در ماده 
آمده است: « اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهاي دولتی از نظر انطباق 

پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده وزارت امور اقتصادي و 
 دارایی است.»

بعد از ابالغ بودجه مصوب و قبل از پرداخت هرگونه وجهی به دستگاههاي اجرایی و ذي نفع بایستی مراحلی 
 بتواند از  از تخصیص اعتبار، مبادله موافقتنامه، تشخیص ، تأمین اعتبار، تعهد و ... طی شود تا دستگاه اجرایی

اعتبار مصوب مربوط به خود استفاده نماید. این مراحل در واقع همان نظارت مالی وزارت اقتصاد و دارایی 
است.  

 نظارت مالی وزارت دارایی از طریق ذیحسابان ، خزانه داري و کمیته تخصیص اعتبار بعمل می آید.

 ) ذیحساب 1-1

 قانون محاسبات، ذیحساب مأموري است که به موجب حکم وزارت اقتصاد و دارایی از بین 31بر اساس ماده 
مستخدمین رسمی واجد صالحیت به منظور نظارت و تأمین هماهنگی الزم در اجراي مقررات مالی و 

محاسباتی در وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهاي دولتی و دستگاههاي اجرایی محلی و موسسات و نهادهاي 
 عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود. 

وظیفه ذیحسابان بیشتر جنبه مالی دارد، به عبارت دیگر آنها نظارت می نمایند تا هزینه ها در چارچوب قوانین و 
 مقررات بعمل آید.

 ) خزانه داري کل کشور2-1

 و مواردي که قانون پیش بینی شده است،  خزانه داري کل کشور محل نگهداري وجوه درآمدهاي عمومی دولت
می باشد و زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد. وجوه مربوط به خزانه در حسابهایی که به همین 

منظور نزد بانک مرکزي مشخص شده است واریز می گردد و دریافت هرگونه وجهی بر اساس قانون در حدود 
  قانون اساسی:53اعتبارات مصوب بعمل می آید . بر اساس اصل 

«کلیه دریافتهاي دولت در حساب خزانه داري کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب 
 به موجب قانون انجام می گیرد.»
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نکته قابل توجه اینکه خزانه داري کل و نمایندگی ها در هنگام کارسازي وجه به حساب دستگاههاي اجرایی 
 و مطابق با قوانین و مقررات باشند، لذا  دقت می نمایند که وجوه پرداختی حداکثر در حدود اعتبارات مصوب

 چنین اقداماتی نوعی نظارت محسوب می گردد.

 ) کمیته تخصیص اعتبار3-1

همانطور که قبالً توضیح دادیم، اعتبار مصوب فعالیتهاي جاري و عمرانی به یکباره د روجه دستگاه اجرایی 
 کارسازي نمی گردد، بلکه عمل تخصیص در چند مرحله صورت می گیرد.

همچنین تخصیص درمراحل بعدي منوط به ارائه گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بوسیله دستگاهها به کمیته 
تخصیص اعتبار می باشد، لذا به دلیل اینکه مسئولیت خزانه داري کل دبیرخانه تخصیص در وزارت امور 

اقتصادي و دارایی و ادارات تابعه در استانها می باشد، تخصیص اعتبار بوسیله این وزارتخانه انجام می شود و در 
 واقع از این طریق نوعی نظارت به عمل می آید.

 
 - نظارت عملیاتی یا نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 2

نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور جنبه عملیاتی دارد و در حین اجراي طرح یا فعالیت صورت می 
گیرد. در اینجا سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نظارت می نماید که آیا عملیات انجام شده بوسیله دستگاه 

 قانون برنامه و بودجه آمده است : « 5 ماده 6اجرایی با موافقتنامه مبادله شده مطابقت دارد یا خیر؟ در بند 
نظارت مستمر در اجراي برنامه ها و پیشرفت ساالنه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون » از وظایف سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزي کشور است.

 
 - نظارت قوه مقننه3

در کشورهایی که از نظام پارلمانی پیروي می کنند، معموالً چنین نظارتی از وظایف قوه مقننه است و بدین 
 تصویب  منظور انجام میگیرد که بررسی گردد آیا اجراي بودجه مطابق قوانین و مقررات و آنگونه که مجلس

 نموده صورت گرفته است یا خیر؟ نظارت قوه مقننه در ایران به دو صورت انجام می شود:

 
 - نظارت قضایی1-3
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 - نظارت پارلمانی2-3

 
 - نظارت قضایی1-3

نظارت قضایی بر عهده دیوان محاسبات است که مستقیماً زیر نظر مجلس شوراي اسالمی انجام وظیفه 
می نماید. 

در زیرمجموعه دیوان محاسبات به تعداد الزم مشاور، حسابرس و کارشناس فنی وجود دارد که کار حسابرسی 
 و رسیدگی به امور مالی دستگاههاي اجرایی را عهده دار می باشند.

دیوان محاسبات همچنین داراي یک دادسرا و به تعداد الزم هیأتهاي مستشاري است که کار رسیدگی به 
 تخلفات و گزارشات ارسالی از سوي کارشناسان و بازرسان را بعهده دارند.

 می گوید: « هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون   قانون محاسبات کشور1ماده 
اساسی جمهوري اسالمی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداري از بیت 

 المال از طریق»:

الف- کنترل عملیات و فعالیتهاي مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهاي دولتی و سایر دستگاههایی که به 
 نحوي از انحا بودجه کل کشور استفاده می کنند.

ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهاي مالی 
تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههاي مربوطه. 

ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسالمی 
 وظایف دیوان محاسبات را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

 ) وظایف نظارتی که راجع به آن مشروحاً توضیح دادیم.1-1-3

 ) تهیه الیحه تفریغ بودجه 2-1-3

تفریغ در لغت به معناي «فارغ آمدن، فارغ ساختن، خالی کردن ظرف» می باشد و در اصطالح به تجزیه و 
 تحلیل عملکرد مالی دولت گویند.

دیوان محاسبات مکلف است با بررسی حسابها و اسناد و تطبیق با صورت حساب عملکرد ساالنه بودجه کل 
کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه ساالنه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات 

18 
 



خود به مجلس شوراي اسالمی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیاتهاي مستشاري ارجاع 
نماید. 

 
 ) نظارت پارلمانی2-3

نظارت پارلمانی که از طریق مجلس شوراي اسالمی صورت می گیرد آخرین مرحله نظارت بر بودجه محسوب 
 می شود. نظارت پارلمانی به دو صورت انجام می شود:

 ) رسیدگی به الیحه تفریغ بودجه1-2-3

 ) رسیدگی در قالب سواالت نمایندگان مردم در مجلس1-2-3

برخی نظارت قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور که بر حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین 
در دستگاههاي اداري صورت می گیرد را نیز به عنوان یک نوع دیگر نظارت بر بودجه بیان می کنند. که در ذیل 

 مختصري در این مورد نوصیح داده می شود :

 
  - نظارت قوه قضائیه بر بودجه4

قوه قضائیه در حدود وظایف خود بر حسن اجراي قوانین از جمله قانون بودجه کل کشور نظارت دارد. 
نظارت قوه قضائیه بر عملکرد دستگاههاي اجرایی علی االصول از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام  

می گیرد و نیز قضاوت و صدور راي در خصوص مواردي که در ارتباط با امور مالی و محاسباتی یا به طریق 
 دیگر اعالم می شود دادگاههاي دادگستري صورت می پذیرد.

، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس حق نظارت قوه " قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران174طبق اصل "
قضائیه نسیت به حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاههاي اداري، تشکیل،و زیر نظر رئیس قوه 

قضائیه انجام وظیفه می کند، و در حدود وظایف قوه قضائیه بازرسی امور دستگاههاي اجرایی از جمله امور 
 مربوط به بودجه دولت را انجام می دهد. 

در بازرسی هایی که به دنبال شکایت انجام می گیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف توسط 
 سازمان به دیوان عدالت اداري ارسال می گردد. 
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بنابراین سازمان بازرسی کل کشور به منزله چشم و گوش قوه قضاییه از نظر حسن اجراي صحیح قوانین و 
 مقررات در کشور است.

 
 . روشهاي پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها: 

 الف- روشهاي پیش بینی درآمدها 

 براي پیش بینی درآمدها روشهاي مختلفی وجود دارد که برخی از آنها ذیالً بیان می گردد:

- روش سال ماقبل آخر: بر اساس این روش درآمدهاي دولت باید دقیقاً برابر وصولیهاي سال ماقبل آخر سالی 1
 که بودجه آن تهیه و تنظیم می شود برآورد گردد.

 باشد. 1385 باید برابر درآمد قطعی سال 1387مثالً پیش بینی درآمد سال 
 - روش حد متوسط ها: این روش مکمل روش سال ماقبل آخر می باشد.2

 سال قبل) محاسبه می 5 یا 3در این روش پیش بینی درآمد بر مبناي میانگین درآمدهاي واقعی دوران گذشته (
شود.  

- روش پیش بینی مستقیم: در این روش کارشناسان با توجه به دقیق ترین آمار و اطالعات از اوضاع و احوال 3
 اقتصادي و اجتماعی، درآمدها را برآورد می نمایند.

 با استفاده از تکنیکها و روشهاي آماري و با تجزیه و تحلیل همبستگی ها  - روش سنجیده منظم: در این روش4
 و جمع آوري پرسشنامه، پیش بینی انجام می شود.

در این روش ضمن استفاده از تکنیک هاي آماري بوسیله پرسشنامه مخصوص از پرداخت کنندگان خواسته 
می شود تا مالیات خود را براي سال بعد تخمین بزنند (این عمل در ایران روش ”خود اظهاري“ گفته می شود.) 

قابل توجه است که براي پیش بینی هر یک از انواع درآمدها باید از یک یا چند روش و اصول مربوط به آنها 
 استفاده شود تا نتیجه صحیح تر و بهتر بدست آید.

 
 ب- روشهاي برآورد هزینه ها:

 می کنند:   معموالً بودجه را از لحاظ برآورد هزینه ها و رسیدگی به آنها به هفت نوع به شرح زیر تقسیم
 بودجه متداول (سنتی)    -1
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 بودجه ریزي افزایشی    -2

 )Planning Programing Budgetingبودجه برنامه اي (    -3

 )Performance Budgetingبودجه عملیاتی (    -4

 P.P.B.Sبودجه ریزي به روش برنامه ریزي، طرح ریزي و بودجه ریزي )     -5

 )Zero-Base Budgetingبودجه ریزي بر مبناي صفر(    -6

 بودجه منعطف یا متغیر (دگرگونی پذیر)    -7

 
 بودجه متداول    -1

 دانست. در این بودجه بندي، هزینه  بودجه متداول را می توان قدیمی ترین و در عین حال ساده ترین بودجه ریزي
دستگاههاي اجرایی به تفکیک فصول و مواد هزینه برآورد می شود ولی عملیاتی که اجراي آنها مورد نظر است 
در بودجه منعکس نمی شود. در این بودجه بندي تأکید بر صرفه جویی و کنترل در مصرف اعتبارات است. یعنی 

توجه اصلی در این روش معطوف به داده ها می باشد تا ستاده ها و نتایج کار. در بودجه ریزي متداول، برآورد 
هزینه ها معموالً بر اساس هزینه هاي قطعی سال ماقبل آخر و نیمه اول سال جاري بعمل می آید. 

 شمسی، بودجه کل کشور بر حسب بودجه متداول تهیه و تنظیم می شد. ولی از آن 1343در ایران تا قبل از سال 
سال به بعد تحولی در بودجه ریزي بعمل آمد و وظیفه تهیه بودجه جاري نیز به سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

واگذار گردید و از آن سال به بعد بودجه جاري نیز بصورت برنامه اي درآمد. قابل توجه است که بودجه عمرانی 
قبالً توسط سازمان برنامه و بصورت برنامه اي تهیه می شد و تهیه بودجه جاري بر عهده وزارت امور اقتصادي و 

 دارایی بود.

 
 بودجه ریزي افزایشی:    -2

در این سبک بودجه ریزي حجم عملیات دستگاه را ثابت فرض می کنند و افزایش یا کاهش هزینه ها را در برابر 
حجم عملیات ثابت مقایسه و برآورد می نماید که به «نگهداشت سطح عملیات» موسوم است. در صورتی که در 

بودجه، حجم عملیات توسعه یابد یا وظیفه جدیدي به دستگاه اجرایی محول گردد آثار مالی آن به تفکیک در 
بودجه منظور می گردد. این روش در برآورد هزینه هاي سال بعد (سال بودجه) بسیار مؤثر است و می تواند به 
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عنوان یک ابزار سریع در تخمین برآورد هزینه ها کمک شایان توجهی نماید. اساس کار متکی بر اعطاي 
اعتبارات سال قبل است که در سال بعد (سال بودجه) تغییرات حاصل از نرخ تورم و تعدیل قیمت کاالها و 

خدمات (نگهداشت سطح) برآورد و توسعه عملیات کمی و کیفی به آن اضافه می گردد و گاهی اوقات وظیفه 
یا کار جدیدي به دستگاه محول می شود که از مجموع سه عامل نگهداشت سطح، توسعه عملیات و کار جدید 

 به جمع کل بودجه در سال بعد دسترسی می یابیم.

از مزایاي این روش سرعت عمل در طبقه بندي موارد هزینه در قالبهاي مشخص تصمیم گیري است، و معایب 
 آن عدم دقت در ارائه بودجه یا برآورد بودجه اي می باشد.

 براي روشن شدن موضوع، مفهوم نگهداشت سطح، توسعه عملیات و کار جدید را بیان می کنیم.

 
 نگهداشت سطح:

حجم عملیات را ثابت فرض می کنیم و تغییرات قیمت کاالها و خدمات را به صورت افزایش یا کاهش مورد 
تعدیل قرار می دهیم در این حال ارقام بدست آمده را نگهداشت سطح می گویند. 

 واحد ریالی خریداري نموده اند در سال 100 عدد الکترود جوشکاري را با 100 نفر هنرجو 100فرض کنید 
 10 واحد ریالی خریداري بنمایند این 110 الکترود جوشکاري را با 100 نفر هنرجو همان 100آینده همان 

 واحد ریالی اضافی را نگهداشت سطح می گوییم(قیمتها). 

 واحد ریالی انجام 10.000 پرونده پرسنلی را با حقوق و مزایاي 1000 نفر بایگان 10در مثال دیگر فرض کنید 
 واحد 11.000 پرونده پرسنلی را با حقوق و مزایاي 1000 نفر بایگان همان 10داده اند در سال آینده همین 

 1000 ب مبلغ  ریالی انجام خواهند داد زیرا آنان در طی سال از مزایاي شغل، افزایش سنواتی و ارتقاء گروه
واحد ریالی برخوردار خواهند شد (مزدها). پس نگهداشت سطح در جهت افزایش یا کاهش قیمتها و مزدها 

عمل می نماید و حجم عملیات را ثابت فرض می کند. البته همیشه ممکن است قیمت کاالها در جهت افزایش 
 نسبت به سال قبل از کاهش برخوردار باشد در هر  نباشد و کاهش نیز داشته باشد و گاهی اوقات دستمزدها نیز

حال نگهداشت سطح مانند تیغ دو لبه عمل می کند و تغییرات مزد و قیمت کاالها را در برابر حجم کار و 
 عملیات ثابت تعدیل می نماید.

انواع اعتبارات در قالب نگهداشت سطح شامل ارتقاء گروه و افزایش سنواتی و افزایش مزایاي شغل، افزایش 
 بهاي بنزین و آب و برق و تلفن و مواد مصرفی و غیره است.
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 توسعه عملیات:

تغییراتی که در جهت افزایش حجم عملیات دستگاه یا تعدیل پرسنل دستگاه بوجود می آید توسعه عملیات گفته 
می شود. 

 
 کار جدید:

چنانچه وظیفه جدیدي بر حسب قانون به دستگاهی واگذار شود و یا از دستگاهی منتزع و عیناً به دستگاه 
دیگري انتقال یابد به «کار جدید» یا وظیفه جدید موسوم است که به سقف اعتبارات دستگاه ، هزینه اجراي آن 

 اضافه گردد.

بنابراین با در نظر داشتن اقالم هزینه در سال قبل می توان با شناخت از تغییرات در سال بعد بودجه دستگاههاي 
اجرایی را به راحتی در قالب سقف نگهداشت سطح و توسعه عملیات و کار جدید را به تفکیک محاسبه نمود. 

حتی ممکن است بودجه دستگاهی در قالب نگهداشت سطح عملیات ، به دو برابر افزایش یابد که در این 
صورت حجم عملیات دستگاه ثابت ولی افزایش قیمت کاالها و خدمات سبب افزایش سقف بودجه مصوب به 
دو برابر سال قبل شده است و در واقع منظور کردن نرخ تورم در بودجه دستگاهها با حجم عملیات ثابت بیانگر 

 تعریف نگهداشت سطح است. نمونه اي از روش ارائه بودجه افزایشی:

 
  بودجه برنامه اي:    -3

بودجه برنامه اي بودجه اي است که در آن اعتبارات بر حسب وظایف، برنامه ها و فعالیتهایی که سازمان دولتی 
در سال مالی اجراي بودجه براي نیل به اهداف خود باید انجام دهد، پیش بینی شده باشد. به عبارت دیگر در 

بودجه برنامه اي مشخص می شود که دولت و دستگاههاي دولتی در سال اجراي بودجه اوالً داراي چه اهداف، 
وظایف و مقاصد مصوب می باشند. ثانیاً، براي نیل به اهداف و مقاصد مذکور، باید کدام برنامه ها، عملیات و 

 فعالیتها را با چه میزان اعتبارات انجام دهد.

در بودجه برنامه اي نیز، مانند بودجه متداول، از طبقه بندي اعتبارات بر حسب فصول و مواد هزینه استفاده می 
شود - با این تفاوت که در بودجه متداول، کل اعتبارات هر سازمان دولتی در فصول و مواد هزینه مختلف پیش 
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بینی می شود در صورتی که در بودجه برنامه اي،  اعتبارات هر یک از برنامه ها، فعالیتها و طرحهاي سازمان دولتی 
  می گردد. در قالب فصول و مواد هزینه پیش بینی

در این روش، اصل بر طبقه بندي عملیاتی قرار دارد و مواد هزینه در درجه دوم اهمیت هستند. در واقع این 
روش نوعی طبقه بندي است که قصد دارد با برقراري ارتباط میان مواد هزینه و عوامل به کار گرفته شده و 

نتایج حاصل از انجام برنامه ها نشان دهد که در سال بودجه چه کاالها و خدماتی به صورت محصول نهایی 
 فعالیتهاي بخشهاي دولتی براي رسیدن به اهداف مصوب دولت تولید یا ارائه شده است.

 
 بودجه عملیاتی:    -4

بودجه عملیاتی مرحله پیشرفته تري از بودجه برنامه اي است. در بودجه عملیاتی، عالوه بر تفکیک اعتبارات به 
وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرحها، حجم عملیات و هزینه هاي اجراي عملیات دولت و دستگاههاي دولتی طبق 

روشهاي علمی مانند حسابداري قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیري می شوند. ارقام پیش بینی شده در 
بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها و عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها براساس 

    اهداف و مقاصد دولت و سازمان دولتی، باشند.

”بودجه عملیاتی در واقع همان بودجه برنامه اي است که به نحو دقیق تر و روشن تري اجراي برنامه ها را از 
دیدگاه “فایده و هزینه” تجزیه و تحلیل می نماید و با روش اندازه گیري حجم کار ، قیمت تمام شده تولید یا 

 به علل افزایش قیمت  خدمت را بدست می آورد و با نرمها و استانداردها مقایسه تطبیقی و تحلیلی می نماید و
 تمام شده واقف می گردد و در نهایت به مدیریت سازمان کمک می کند.”

  اصل استوار است:4بودجه عملیاتی بر 

 )Cost Accountingالف- سیستم حسابداري قیمت تمام شده (

 )Work Measurmentب- روش اندازه گیري کار(

 )Normsج- نرم(

 )Standardsد- استاندارد(

 با استفاده از روشهاي فوق می توان هزینه عملیاتی را به سهولت محاسبه کرد.
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الف- روش سیستم حسابداري قیمت تمام شده : بیشتر در شرکتها و موسسات دولتی که در چهارچوب حقوق 

 بازرگانی اداره می شوند صورت می گیرد.

ب- روش اندازه گیري کار: روش اندازه گیري کار عبارت از برقراري یک رابطه صحیح و منطقی میان حجم 
 کار انجام شده با نیروي انسانی یا با ماشین بکار گرفته شده در تکمیل آن مقدار کار می باشد.

ج- ”نرم“ : عبارت از نتیجه آماري و تجربیات گذشته می باشد. براي مثال مشخص می نمایند که براي صدور 
 گذرنامه، خدمت چند افسر و کارمند و با چه تحصیالتی الزم است.

د- استاندارد: در این روش از اطالعات استاندارد شده کارخانه سازنده براي برآورد واحد کار استفاده می شود 
 استعمال این روش در بودجه  لذا این روش از ”نرم” و حتی اندازه گیري کار بمراتب مطمئن تر است ولیکن

 ریزي دولتی که خدمت ارائه می دهند بسیار کم و اندك است.

  PPBS- بودجه ریزي به روش (برنامه ریزي ، طرح ریزي ، بودجه ریزي) 5

Planning < Programming < Budgeting System 

PPBS روشی است که براي تکمیل بودجه برنامه اي در همه کشورها معمول شده است. با استفاده از این 
سیستم می توان برنامه ریزي، طرح ریزي، بودجه ریزي، اطالعات مدیریت، کنترل مدیریت و ارزشیابی را بهم 

مرتبط ساخت و در عین حال نسبت به تجزیه و تحلیل سیستماتیک هر یک از عناصر فوق تأکید نمود. 
PPBS باید یک سیستم تلقی شود ، سیستمی که شامل مبناي تصمیم گیري مناسب و معقول در مرحله 

سیاست سازي و اعالم خط مشی، طراحی برنامه هاي اجرایی و تخصیص منابع محدود میان نیازهاي نامحدود 
بودجه و برقراري ارتباط مداوم بین این عوامل را فراهم سازد. طبعاً هر یک از اجزاء سیستم با اجزاء دیگر براي 

 رسیدن به هدفهاي سیستم در ارتباط هستند.

”اصول این روش در طرحهاي عمرانی و فرمهاي مربوط به آن هنوز مورد عمل می باشد، در این سبک 
بودجه ریزي در اجراي هدفی مشخص با برنامه کار معین و زمان مشخص با شناخت عوامل منابع انسانی ، منابع 

  تأسیساتی و تجهیزاتی، منابع مالی الزم اختصاص داده می شود.“ 

 - بودجه ریزي بر مبناي صفر:6
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در این روش، هر سازمان براي بودجه بندي باید کلیه فعالیتها و برنامه هاي خود را اعم از قدیم یا جدید همانند 
یک برنامه یا فعالیت جدید از جنبه هاي مختلف مورد ارزیابی قرارداده و میزان اهمیت و اولویت آنها را 

 پایین تر قرار گرفته اند در صورت لزوم حذف  مشخص سازد، سپس فعالیتهایی که از نظر اهمیت در درجات
شده و در سایر فعالیتها اصالحات ضروري بعمل  آید. فعالیتهاي مهم از محل صرفه جویی حاصل از حذف 

 فعالیتهاي کم اهمیت تقویت شده و توسعه می یابند.

 در اجراي روش بودجه بندي بر مبناي صفر چهار مرحله اساسی و اصلی وجود دارد:

 شناخت واحدهاي فعالیت در سازمان    -1

 تجزیه و تحلیل هر واحد فعالیت در قالب گروه فعالیتها و برنامه ها    -2

 انتخاب و درجه بندي گروه فعالیتها و تعیین اولویت بین آنها    -3

 انتخاب و تدوین آن گروه از فعالیتها که ثمربخشی آنها اثبات شده است    -4

منظور از واحد فعالیت در اینجا آن جزء معنی دار از برنامه است که بتوان آنرا به تنهایی مورد تجزیه و تحلیل 
قرار داد و درباره آن تصمیم گیري نمود. بدین جهت واحد فعالیت را ”واحد تصمیم گیري” نیز نام نهاده اند. 

 
 محاسن بودجه بندي بر مبناي صفر:

 توجیه ادامه یا توقف فعالیتها را ارائه می دهد.    -1

 معیارهاي الزم را براي مقایسه ارائه می دهد.    -2

 فعالیتهائیکه اولویت کمتري دارند با اطمینان خاطر حذف می شوند.    -3

انعطاف پذیري بیشتري دارد، یعنی در هر زمان می توان در سطوح مختلف کاهش را عملی نمود بدون     -4
 آنکه به ترتیب اصلی بودجه لطمه اي وارد آید.

 
 معایب بودجه بندي بر مبناي صفر:

 این روش مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است.    -1

 حساسیتی که مدیران نسبت به توجیه فعالیتهاي تحت نظارت خود نشان می دهند.    -2
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   اجراي این روش مستلزم مدیریت موثر ارتباطات کارآمد و آموزش مدیرانی است که در تدوین بودجه    -3
 سهیم هستند.

” این روش تأکیدش بر رعایت تناسب حجم عملیات دستگاهها و موسسات دولتی با وظایف محول شده به 
  است.ppbsآنها می باشد و مکملی بر سیستم 

در بودجه ریزي بر مبناي صفر هدف این نیست که تمام عملیات از نو مورد بررسی و بازنگري قرار گیرد، بلکه 
 معیار عملکرد سال قبل و میزان جذب اعتبارات سال گذشته را منسوخ می شمارد.“ 

   پذیر (دگرگونی پذیر)  - بودجه منعطف یا متغیر یا انعطاف7

به منظور فائق آمدن بر مشکل عدم انعطاف بودجه سنتی، در موسسات دولتی و بازرگانی از یک نوع بودجه به 
نام بودجه متغیر (دگرگونی پذیر) استفاده می کنند. براي تنظیم این نوع بودجه، ابتدا هزینه هاي ثابت و متغیر را 

تعیین کرده و سپس با توجه به اعتبار و امکانات مؤسسه می توان تصمیم گرفت که در هر زمان چه هزینه اي باید 
انجام گیرد، و در مقابل آن هزینه ، چه نتیجه اي حاصل می شود . با تنظیم این بودجه می توان بطور دوره اي مثالً 

 ماهانه، و یا هر سه ماه یکبار مطابق شرایط مؤسسه بودجه خاصی را انتخاب و مالك عمل قرار داد.

این نوع بودجه بگونه اي تنظیم می شود، که به محض کم و زیاد شدن حجم فروش کاال و خدمات ، یا دیگر 
عاملهاي بازده ، بودجه تغییر می یابد، و تا اندازه اي بودجه ها ، با هزینه ها پیوند داده می شود. 

وظیفه بودجه هاي متغیر این است که واحدهاي سنجشی را که نمایانگر حجم هستند انتخاب کنند که با آن ، 
 همه گونه انواع هزینه را بازرسی نمایند.

یعنی با توجه به مطالعات آماري با بازشکافیهاي مهندسی روشن می سازند که چگونه این هزینه ها باید با کم و 
 زیاد شدن حجم بازده ، کم و یا زیاد (متغیر)  شود.

 بودجه و قوانین 

فرآیند بودجه ریزي با قوانین و مقررات ارتباط دارد.که رعایت برخی از مواد این قوانین در جریان کار الزامی 
است در این مبحث برخی از این قوانین مانند قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه ، قانون محاسبات عمومی و 

 سازمان حسابرسی و قانون استخدام کشوري را مختصرا بیان می نماییم.

 بودجه و قانون اساسی
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حقوق اساسی رشته اي از حقوق عمومی داخلی است، که سازمان و شکل حکومت وظایف و مسئولیتهاي قواي 
حاکم، حقوق و تکلیف افراد در برابر دولت ، وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادییهاي افراد ملت را 

 مشخص می کند.

بنابراین با این تعریف معلوم می شود که حوزه اجراي حقوق اساسی قلمرو کشور می باشد و مستقیما نمی 
 تواند از مرزهاي کشور فراتر رود.

از طرفی قواعد آن شکل نظام سیاسی کشور و ترتیب تقسیم قدتر و کیفیت حفظ و رعایت حقوق و آزادیهاي 
 سیاسی را معین می کند.

در نتیجه فصل چهارم قانون اساسی ایران نیز مربوط می شود به اقتصاد و امور مالی از آنجائیکه بودجه ریزي با 
اقتصاد رابطه تنگاتنگ دارد پس با قانون اساسی نیز که مهمترین قانون عمومی مملکت می باشد با بعضی از 

 قانون اساسی جمهوري 43اصل  اصول آن رابطه مستقیم و با بعضی از اصول رابطه غیر مستقیم دارد به طوریکه
 اسالمی ایران تصریح دارد:

براي  تامین  استقالل  اقتصادي  جامعه  و ریشه  کن  کردن  فقر و محرومیت  و برآوردن  نیازهاي  انسان  در جریان  
 رشد، با حفظ آزادي  او، اقتصاد جمهوري  اسالمی  ایران  بر اساس  ضوابط زیر استوار می  شود:

 - تامین  نیازهاي  اساسی : مسکن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش  و پرورش  و امکانات  الزم  براي  1
 - تامین  شرایط و امکانات  کار براي  همه  به  منظور رسیدن  به  اشتغال  کامل  و قرار 2تشکیل  خانواده  براي  همه . 

دادن  وسایل  کار در اختیار همه  کسانی  که  قادر به  کارند ولی  وسایل  کار ندارند، در شکل  تعاونی ، از راه  وام  
 - تنظیم  برنامه  اقتصادي  کشور به  صورتی  که  شکل  و محتوا و 3.. ……بدون  بهره  یا هر راه  مشروع  دیگر 

ساعت  کار چنان  باشد که  هر فرد عالوه  بر تالش  شغلی، فرصت  و توان  کافی  براي  خودسازي  معنوي ، سیاسی  و 
 - رعایت  آزادي  انتخاب  4اجتماعی  و شرکت  فعال  در رهبري  کشور و افزایش  مهارت  و ابتکار داشته  باشد. 
 - منع اضرار به  غیر و 5شغل ، و عدم  اجبار افراد به  کاري  معین  و جلوگیري  از بهره  کشی  از کار دیگري . 

 - منع اسراف  و تبذیر در همه  شئون  مربوط به  اقتصاد، 6انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت  باطل  و حرام . 
 - استفاده  از علوم  و فنون  و تربیت  افراد ماهر به  7اعم  از مصرف ، سرمایه  گذاري ، تولید، توزیع و خدمات . 

 9 - جلوگیري  از سلطه  اقتصادي  بیگانه  بر اقتصاد کشور. 8نسبت  احتیاج  براي  توسعه  و پیشرفت  اقتصاد کشور.
- تاکید بر افزایش  تولیدات  کشاورزي ، دامی  و صنعتی  که  نیازهاي  عمومی  را تامین  کند و کشور را به  مرحله  

 خودکفایی  برساند و از وابستگی  برهاند.
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 44اصل 
نظام  اقتصادي  جمهور اسالمی  ایران  بر پایه  سه  بخش  دولتی ، تعاونی  و خصوصی  با برنامه  ریزي  منظم  و صحیح  

استوار است . بخش  دولتی  شامل  کلیه  صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی  خارجی ، معادن  بزرگ ، بانکداري ، 
بیمه ، تامین  نیرو، سدها و شبکه  هاي  بزرگ  آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست  و تلگراف  و تلفن ، هواپیمایی ، 

کشتیرانی ، راه  و راه  آهن  و مانند اینها است  که  به  صورت  مالکیت  عمومی  و در اختیار دولت  است . بخش  
خصوصی  شامل  آن  قسمت  از کشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت  و خدمات  می  شود که  مکمل  فعالیتهاي  

اقتصادي  دولتی  و تعاونی  است . مالکیت  در این  سه  بخش  تا جایی  که  با اصول  دیگر این  فصل  مطابق  باشد و از 
محدوده  قوانین  اسالم  خارج  نشود و موجب  رشد و توسعه  اقتصادي  کشور گردد و مایه  زیان  جامعه  نشود مورد 

حمایت  قانون  جمهوري  اسالمی  است . تفصیل  ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه  بخش  را قانون  معین  می  کند. 
 48اصل 

در بهره  برداري  از منابع طبیعی  و استفاده  از درآمدهاي  ملی  در سطح  استانها و توزیع فعالیتهاي  اقتصادي  میان  
استانها و مناطق  مختلف  کشور، باید تبعیض  در کار نباشد، به  طوري  که  هر منطقه  فراخور نیازها و استعداد رشد 

 خود، سرمایه  و امکانات  الزم  در دسترس  داشته  باشد.

 51اصل 
هیچ  نوع  مالیات  وضع نمی  شود مگر به  موجب  قانون . موارد معافیت  و بخشودگی  و تخفیف  مالیاتی  به  موجب  

 قانون  مشخص  می  شود.

 52اصل 
بودجه  ساالنه  کل  کشور به  ترتیبی  که  در قانون  مقرر می  شود از طرف  دولت  تهیه  و براي  رسیدگی  و تصویب  به  

مجلس  شوراي  اسالمی  تسلیم  می  گردد. هر گونه  تغییر در ارقام  بودجه  نیز تابع مراتب  مقرر در قانون  خواهد 
بود. 
 53اصل 

کلیه  دریافتهاي  دولت  در حسابهاي  خزانه  داري  کل  متمرکز می  شود و همه  پرداختها در حدود اعتبارات  مصوب  
 به  موجب  قانون  انجام  می  گیرد.

 54اصل 
دیوان  محاسبات  کشور مستقیما زیر نظر مجلس  شوراي  اسالمی  می  باشد. سازمان  و اداره  امور آن  در تهران  و 

 مراکز استانها به  موجب  قانون  تعیین  خواهد شد.
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 55اصل 
دیوان  محاسبات  به  کلیه  حسابهاي  وزارتخانه  ها، موسسات ، شرکتهاي  دولتی  و سایر دستگاه  هایی  که  به  نحوي  
از انحا از بودجه  کل  کشور استفاده  می  کنند به  ترتیبی  که  قانون  مقرر می  دارد رسیدگی  یا حسابرسی  می  نماید 
که  هیچ  هزینه  اي  از اعتبارات  مصوب  تجاوز نکرده  و هر وجهی  در محل  خود به  مصرف  رسیده  باشد. دیوان  
محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك  مربوطه  را برابر قانون  جمع آوري  و گزارش  تفریغ بودجه  هر سال  را به  
انضمام  نظرات  خود به  مجلس  شوراي  اسالمی  تسلیم  می  نماید. این  گزارش  باید در دسترس  عموم  گذاشته  

شود. 
 75اصل 

طرح  هاي  قانونی  و ثیشنهادها و اصالحاتی  که  نمایندگان  در خصوص  لوایح  قانونی  عنوان  می  کنند و به  تقلیل  
درآمد عمومی  یا افزایش  هزینه  عمومی  می  انجامد، در صورتی  قابل  طرح  در مجلس  است  که  در آن  طریق  

 جبران  کاهش  درآمد یا تامین  هزینه  جدید نیز معلوم  شده  باشد.

 76اصل 
 مجلس  شوري  اسالمی  حق  تحقیق  و تفحص  در تمام  امور کشو ر را دارد.

 77اصل 
عهدنامه  ها، مقاوله  نامه  ها، قراردادها و موافقت  نامه  هاي  بین  المللی  باید به  تصویب  مجلس  شوراي  اسالمی  

برسد. 
 80اصل 

گرفتن  و دادن  وام  یا کمکهاي  بدون  عوض  داخلی  و خارجی  از طرف  دولت  باید با تصویب  مجلس  شوراي  
 اسالمی  باشد.

 126اصل 
رییس  جمهور مسئولیت  امور برنامه  و بودجه  و امور اداري  و استخدامی  کشور را مستقیما بر عهده  دارد و می  

 تواند اداره  آنها را به  عهده  دیگري  بگذارد.

  قانون اساسی44بودجه و سیاستهاي کلی اصل 

 قانون اساسی چگونگی واگذاري بخشی از اقتصاد به بخش غیر دولتی را که بر اساس 44سیاستهاي کلی اصل 
 در اختیار دولت قرار گرفته است، مشخص می نماید. مسائل مندرج در این سیاستها ارتباط مستقیمی با 44اصل 
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بودجه داشته و دولت موظف است در بودجه هاي ساالنه خود این موارد را ملحوظ نماید. بر این اساس 
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بشرح زیر تدوین شده است: 44سیاست هاي کلی اصل 

  و به منظور :43 قانون اساسی و مفاد اصل 44با توجه به ذیل اصل 

 - شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،

 - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، 

 - ارتقاء کارایی بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انسانی و فناوري،

 - افزایش رقابت پذیري در اقتصاد ملی،

 - افزایش سهم بخش هاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،

 - کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدي فعالیت هاي اقتصادي،

 - افزایش سطح عمومی اشتغال،

 - تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاري و بهبود درآمد خانوارها.

 مقرر می گردد: .....

 موارد مورد اشاره در این سیاستها شامل بندهاي زیر است:

 الف) سیاست هاي کلی توسعه بخش هاي غیردولتی و جلوگیري از بزرگ شدن بخش دولتی

  سیاست هاي کلی بخش تعاونی   ب)

  سیاست هاي کلی توسعۀ بخش هاي غیردولتی از طریق واگذاري فعالیت ها و بنگاه هاي دولتی    ج)

  سیاست هاي کلی واگذاري   د)

  سیاست هاي کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار  هـ)

 44 این سیاست ها، سرمایه گذاري، مالکیت و مدیریت در زمینه هاي مذکور در صدر اصل  " الف"طبق بند 
قانون اساسی (صنایع بزرگ، صنایع مادر و.....) با استثنائاتی توسط بنگاه هاي غیر دولتی مجاز است.  

 ساله پنجم، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور 5در بند «ب» سیاست هاي فوق، مقرر شده است تا پایان برنامه 
 درصد برسد. 25به 
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ضمنا مقرر گردیده تدابیر الزم براي امکان تاسیس تعاونی هاي جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت 
 مالکیت هریک از سهامداران تا سقف معینی، اتخاذ گردد.

در بند «ج» سیاست هاي مذکور جهت گیري خصوصی سازي در راستاي افزایش کارآیی و رقابت پذیري و 
 گسترش مالکیت عمومی، مورد توصیه قرار گرفته است.

 ضمن بیان الزامات واگذاري و مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري  44در بند «د» سیاست هاي کلی اصل 
 مشخص شده است.

در بند « هـ » این سیاست ها، تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش هاي غیردولتی از طریق 
سیاست گذاري و اجراي قوانین و مقررات و نظارت، همچنین جلوگیري از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد 

ملی و جلوگیري از ایجاد انحصار توسط بنگاه هاي اقتصادي غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و 
 مقررات ذکر شده است.

  : 44بنابراین در تبیین اهداف اصلی اجراي سیاست هاي کلی اصل 

 - آزاد شدن دولت از فعالیت هاي اقتصادي غیرضرور، 

 - بازشدن حقیقی راه براي سرمایه گذاري در عرصه ي اقتصادي کشور، 

 - تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکت هاي تعاونی بر روي قشرهاي ضعیف، 

 - پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاست گذاري و هدایت»، 

 - مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهاي ناشی از واگذاري بنگاه هاي دولتی 

 - و تاکید بر الزامات دولت در امر واگذاري» تاکید شده است.

 ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با بودجه ساالنه کشور دارد. 44بنابراین همانگونه که بیان شد سیاست هاي کلی اصل 
 

 بودجه و قانون محاسبات عمومی

 و اجراي امور مالی و محاسباتی کشور ، و بعبارت دیگر جهت تنظیم و  قانون محاسبات عمومی براي تنظیم
انضباط و هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و به ثمر رساندن کلیه برنامه هاي دولت تصویب شده است. 

 ماده به تصویب رسید و طی تغییراتی در 141 هجري شمسی در 1290اولین قانون محاسبات عمومی در سال 
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 قانون محاسبات عمومی کشور (قانون فعلی) به تصویب مجلس شوراي 1366سالهاي مختلف باالخره در سال 
 تبصره جهت اجرا به دولت ابالغ گردید.  67 ماده و 140اسالمی رسید. این قانون در شش فصل مشتمل بر 

 فصل هاي این قانون شامل موارد زیر است:

  تعاریف–فصل اول 

در فصل اول قانون محاسبات عمومی مربوط به تعاریف کل کشور ، انواع سازمانهاي عمومی و دستگاههاي 
دولتی و غیر دولتی و همچنین عواملی چون ذیحساب، معاون ذیحساب، عامل ذیحساب و وظایف آنها نیز 

 تعیین گردیده است.

  اجراي بودجه:–فصل دوم 

 این فصل از سه بخش تشکیل شده است:

بخش اول مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و بودجه کل کشور بحث شده است. 
 بخش دوم نیز تکلیف هزینه ها و سایر پرداختهاي بودجه کل کشور می باشد.

بخش سوم اختصاص به معامالت دولتی دارد که در آن انواع معامالت و تقسیم بندي آنها از نظر مبلغ و نحوه 
انجام معامله در هر یک از اقسام آن و ترکیب اعضاي کمیسیون معامالت و نیز ترکیب اعضاي ترك مناقصه و 

مزایده در هر یک از دستگاههاي اجرایی و نحوه تصمیم گیري را مشخص ساخته است. 
  نظارت مالی:–فصل سوم 

 ) در واقع چارچوب اصلی کنترل هاي مالی بر کار 94 تا 90 ماده و یک تبصره (از ماده 5این فصل در 
 دستگاههاي اجرایی را بیان نموده است.

  تنظیم حساب تفریغ بودجه:–فصل چهارم 

 قانون اساسی تنظیم گردیده است. 55) و بیشتر به منظور تحقق اصل 105 تا 95 ماده (از ماده 11این فصل در 
 مربوط به تصویب بودجه و گزارش تفریغ بودجه می باشد.

  اموال دولتی:–فصل پنجم 

در این فصل مسئولیت حفظ و حراست و نگهداري اموال دولتی و چگونگی نقل و انتقال و فروش اموال منقول 
  موسسات دولتی و شرکتهاي دولتی بحث شده است. و غیر منقول وزارتخانه ها
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  مقررات متفرقه–فصل ششم 

این فصل موارد متفرقه اي از قبیل نحوه ایجاد یا تشکیل انواع سازمانهاي دولتی و مهلت قانون رسیدگی و 
تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهاي دولتی وسیله مجامع عمومی آنها را بیان نموده است.بنابراین 
محاسبات عمومی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با بودجه ریزي دولتی دارد. از اهمیت این قانون همین بس که در 

 ماده اول قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور را تعریف کرده است.

 قانون استخدام کشوري(قانون مدیریت خدمات کشوري)

هنگامیکه بودجه ساالنه کل کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد بیش از نیمی از آنرا بودجه هاي جاري 
%) تشکیل می 70 تا 60تشکیل می دهد. و قسمت زیادي از بودجه هاي جاري را هزینه هاي پرسنلی (بیش از 

دهد. و هزینه هاي پرسنلی نیز در چهارچوب قوانین استخدامی پیش بینی و پرداخت گردد. اغلب کارکنان 
شاغل نیز در دستگاههاي اجرایی از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می کنند و از این جهت آشنایی با 
قانون استخدام کشوري(قانون مدیریت خدمات کشوري) در فرآیند بودجه ریزي الزم و ضروري می باشد. 

 قانون برنامه و بودجه

 از قوانین کلیدي می باشد که ناظر بر تهیه و تنظیم و اجرا و کنترل 10/12/1351قانون برنامه و بودجه مصوب 
 تبصره می باشد. 15 ماده و 53 فصل و 10بودجه است این قانون مشتمل بر 

 ساله در چهارچوب این قانون تنظیم و موارد الزم االجرا 5به طور کلی الیحه بودجه هاي ساالنه و برنامه هاي 
در متن لوایج و قوانین با توجه به شرایط سال بودجه اي گنجانده می شود. فصل هاي این قانون شامل موارد 

 زیر است:

 بند نوشته شده است. این فصل به چهارچوبی از برنامه ریزي و 12فصل اول: شامل تعاریف که در یک ماده و 
اصطالحات و عباراتی نظیر برنامه هاي پنج ساله، برنامه سالیانه و غیره پرداخته شده است. 

به عبارت دیگر در ماده اول این قانون به تعاریف و اصطالحات مورد نیاز از جمله سازمان، برنامۀ درازمدت، 
برنامۀ عمرانی پنجساله، برنامۀ ساالنه، بودجۀ عمومی دولت، اعتبارات جاري، اعتبارات عمرانی، عملیات 

اجرایی، فعالیت جاري، طرح عمرانی، طرح عمرانی انتفاعی، طرح عمرانی غیرانتفاعی، طرح مطالعاتی، دستگاه 
 اجرایی، دستگاه مسئول بهره برداري و ... پرداخته شده است. 

 ماده می پردازد. 3فصل دوم: به تشریح و توضیح چگونگی شوراي اقتصاد و شرح وظایف آن در 
 ماده پرداخته شده 3فصل سوم: به تشریح چگونگی تشکیل سازمان برنامه و بودجه سابق و شرح وظایف آن در 
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است. 
  ماده پرداخته است.5فصل چهارم: به چگونگی تهیه و تنظیم برنامه هاي توسعه ایی در 

  ماده می پردازد.10فصل پنجم: به چگونگی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور در 

  ماده می پردازد.3فصل ششم: به چگونگی اجراي طرح هاي عمرانی در 

  ماده توضیح می دهد.4فصل هفتم: موضوع منابع مالی را در 

 ماده تشریح می 6فصل هشتم: مسئله تعهد و نحوه پرداخت اعتبارات عمرانی و جاري را براي دستگاه ها در 
نماید. 

  ماده مطرح می کند.3فصل نهم: بحث نظارت و انواع آن را در 

  ماده پرداخته است.15 به توضیح سایر مقررات مختلف بودجه در  فصل دهم:

 از قوانین کلیدي می باشد که ناظر بر تهیه و 10/12/1351همانگونه که بیان شد قانون برنامه و بودجه مصوب 
  تبصره می باشد.15 ماده و 53تنظیم و اجرا و کنترل بودجه است. این قانون مشتمل بر 

 بودجه و حسابرسی

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص، عمر نسبتا کوتاهی دارد که به زحمت به یکصد سال می رسد اما 
همزمان و همگام با تحوالت به سرعت خود را با شرایط اوضاع احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش 

تخصصی مطرح شده است و با تغییرات وسیع در تکنولوژي و سیستم هاي کامپیوتري، پردازش اطالعات مالی 
 تحوالت سریع حسابرسی را نیز الزامی کرده است.

عالوه بر این وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیتهاي اقتصادي و قوانین مالیاتی، و تدوین 
استانداردهاي حسابداري، حسابرسی را به یک رشته پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به سرعت 

 می باشد که 1131گسترده می شود. براي اولین بار که در قوانین ایران به حسابرسی اشاره شد، در قانون تجارت 
طی آن مقرر گردید از بین صاحبان سهام و یا از خارج یک یا چند نفر بازرس انتخاب شوند تا با رسیدگی به 
حسابها و اسناد و مدارك شرکت درباره صورت هاي مالی که توسط مدیریت تهیه می شود گزارشی به مجمع 

 عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد.
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 طبق ماده واحده اي سازمان حسابرسی که یکی از موسسات وابسته به وزارت دارایی است 1362در سال 
تشکیل گردید که حسابرسی کلیه نهادها و شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها را به عهده دارد 

 و به کلیه سازمانها، دانشگاهها ، موسسات و .. در چارچوب امکانات خود ارائه خدمات و مشاوره می دهد.

 
 بودجه و قانون کار

لزوم به کار انداختن دستهاي آماده به کار براي تولید و عمران و آبادي و قدرت خرید طبقات عظیم مزد بگیر، 
مسئولیتها و مخارج تولید و مدیریت در امور صنعتی از جمله مسائل اجتماعی و اقتصادي هستند که با حقوق 

کار ارتباط کامل دارند و قانونگذار همیشه با دو مسئله متضاد مواجه بوده است. 
لزوم ازدیاد درآمد کارکنان که براي ایجاد تعادل در زندگی اقتصادي آنها ضروري است.     -1
مسئله تحمیالتی که از این منشاء به موسسات تولید می شود، که مخارج آنها و بالنتیجه هزینه تولید و     -2

قیمتها را باال می برد. از طرف دیگر تاثیر اعمال راه حلهاي متخذه نسبت به این موضوع (در هر زمان) روي 
وضع بازار و موسسات تولیدي و اقتصادي و به طور کلی روي وضع زندگی اقتصادي جامعه بسیار زیاد می 

باشد. 
نظر به دالیل فوق قانون کار و موضوعات آن به قدري اهمیت یافته که در قوانین اساسی اکثر کشورها و شوراها 

و اساسنامه سازمان بین المللی کار و همچنین در اعالمیه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با 
توجه به مطالب فوق بودجه با قانون کار که، مربوط به معیشت افراد جامعه است، مالزمه پیدا می کند، زیرا رفاه 

اجتماعی در درجه اول مدنظر دولت می باشد که این کار از طریق بودجه میسر می باشد و الغیر. 

 بودجه و سازمان بین المللی کار

پیدایش انقالب صنعتی در کشورهاي پیشرفته باعث شد که روستائیان به مراکز صنعتی در شهرها کشانده شوند 
، و در جستجوي کار برآیند و به مقتضاي فلسفه رایج آن زمان، یعنی نظام آزادي اقتصادي به وسیله هیچ قانونی 

 حمایت نمی شدند.

این وضع باعث شد که کم کم به صورت توده هاي استثماري درآیند اما بعد از مدتی در برابر این سیستمها، 
انسان دوستانی پیدا شدند که خواستار دخالت دولت و مقامات عمومی شدند به دنبال این نداهاي فردي و 

 به موجب 1919 در گوشه و کنار کشورهاي صنعتی آن زمان باعث شد که در سال 19پراکنده در اوائل قرن 
 بین المللی با  عهدنامه ورساي، سازمان بین المللی کار تاسیس شود این سازمان از طریق مقاوله نامه هاي
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کشورها در زمینه تامین کار و اشتغال و باال برده سطح زندگی کارگران و فراهم آوردن آموزش حرفه اي در 
همه مشاغل همکاري داردو و از این نظر است که بودجه رابطه غیر مستقیم با این سازمان از نظر دستمزد و 

غیره پیدا می کند. 

 رابطه بودجه با قانون تجارت و قانون مدنی و قانون جزا

به طور کلی بودجه با قانون تجارت که در آن به مواردي از جمله تجار و شرکتها و همچنین در مورد پیشه و 
کار اشاره نموده رابطه مستقیم و با حقوق جزا و حقوق مدنی رابطه غیر مستقیم دارد. 
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