
 

  ضرورت طبقه بندي

 بودجه حاوي شبکه اطالعاتی جامع است که نشان دهنده ي فعل و انفعاالت مالی دولت از ابعاد مختلف میباشد.

 هدف هاي اساسی طبقه بندي ها

 به طور کلی هدف هایی که بر طبقه بندي ها مرتبت است عبارتند از :

  آسان سازي برنامه ریزي , تصمیم گیري و سیاست گذاري)1

بودجه بندي به شکل نوین آن ، عمل برنامه ریزي است که در جریان آن سیاست هاي اقتصادي و اجتماعی 
دولت طراحی،اهمیت و اولویت برنامه ها و عملیات تعیین و تصمیمات الزم جهت اجراي برنامه ها و نیل به 
هدف ها اتخاذ میشود.الزم است اقالم درآمدها و هزینه هاي بودجه از ابعاد مختلف تفکیک ودر جداول ویژه 
نشان داده شوند. چنین اطالعات طبقه بندي شده نه تنها برنامه ریزي , تصمیم گیري و سیاست گذاري را در 
سال بودجه آسان میسازد بلکه بودجه هر سال میتواند اطالعات بازخوردي مورد نیاز را براي برنامه ریزي و 

 سیاست گذاري سال هاي آتی فراهم نماید.

 بهینه سازي مدیریت)2

مدیران دستگاه ها و مجریان برنامه هاي دولت با صرف حداقل امکانات حداکثر بازدهی را به دست آورند و 
روش هاي مدیریتی خود را بهینه سازند. طبقه بندي هاي بودجه از سویی درآمدها ، امکانات و اعتبارات و از 

سویی دیگر انتظارات ، عملیات و مسئولیت هاي هر دستگاه را برنامه را منعکس می سازد و به این ترتیب 
 اطالعات الزم در مورد عناصر بهینه سازي را در دسترس مدیر و مجري قرار می دهد.

  تجزیه و تحلیل آثار اقتصادي و اجتماعی عملیات دولت)3

با توجه به نقشی که دولتهاي امروزي در تثبیت و توسعه اقتصادي برعهده گرفته اند، بودجه ابزار سیاست 
گذاري مالی و اقتصادي کوتاه مدت ایفاي این نقش دولت را عهده دار است.اطالعات طبقه بندي شده بودجه 

دولت را قادر می سازد آثار اقتصادي و اجتماعی عملیات مالی خود را تجزیه و تحلیل کند و برنامه هاي ساالنه 
را در جهت هدف هاي اقتصادي و اجتماعی مورد نظر طراحی و هدایت نماید. باري تحقق هداف هاي 
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اقتصادي دولت تحلیل ارتباط میان اقالم درآمدها و هزینه هاي بودجه با شاخص هاي اقتصادي ضرورت پیدا 
 میکند.

  نظارت بر عملیات دولت)4

بودجه این امکان را فراهم میسازد که مراجع نظارت اعم از ناظرین درون دولت یا ناظرین برونی ، با مقایسه 
میزان منابع مصروفه و پیشرفت عملیات ،چگونگی اجراي برنامه ها را مورد ارزیابی قرار داده .چنین نظارتی 

اثربخش بدون وجود طبقه بندي که درآن انواع عملیات بر حسب دستگاه هاي مسئول تفکیک شده باشد، ممکن 
 نیست.

  انواع طبقه بندي ها

شاید علت تاکید بر طبقه بندي هزینه ها ضرورت کنترل بیشتر و دقیق تر آن باشد زیرا که اقالم درآمدها مبتنی 
تحدیدي بودن هزینه "بر قانون پیش بینی و وصول میشوند نیازمند کنترل تنگاتنگ نیستند و از طرف دیگر اصل 

  کنترل بیشتر آن را ایجاب میکند."ها

 و سه نوع بعدي دیگر طرف دوم آن یعنی هزینه ها و نوع  مربوط به طرف درآمدهاي بودجهطبقه بندي نوع اول
آخر با هر دو طرف ارتباط دارد. سه نوع اول(درآمدي -محاسباتی و سازمانی) این نوع طبقه بندي ها در بودجه 

متداول(سنتی) نیز وجود داشته و ابزار کنترل مالی تلقی می شده اند ولیکن دو طبقه بندي اخیر(عملیاتی و 
اقتصادي) زاییده بودجه هاي نوین و نشانه تکامل آنها می باشند که اولی به عنوان ابزار کنترل اجرایی و بهبود 

 مدیریت و دومی به عنوان ابزار کنترل اقتصادي و برنامه ریزي ملی به کار برده میشنود.

 در اینجا به ترتیب به شرح طبقه بندي ها می پردازیم:

 طبقه بندي درآمدي )1

 اهمیت درآمد ها از این نظر مطرح است که آنها امکانات و منابع مالی عملیات دولت را تشکلی میدهند .

 هدف هاي طبقه بندي

  سیاست گذاري اقتصادي و اجتماعیالف)
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یکی از مهم ترین ابزار دولت در اعمال سیاست هاي مالی ترکیب اقالم درآمدهاست. انواع درآمدهاي ددولت 
داراي آثار اقتصادیو اجتماعی خاص خود می باشند و دولت میتواند با کاهش و افزایش هر یک یا حذف و 

 اضافه کردن برخی از آنها سیاست مشخص را تعقیب کند و به هدف هاي مورد نظر دست یابد.

  دقت در پیش بینی درآمدهاب)

براي اعمال دقت در پیش بینی آن ها الزم است منابع مختلف درآمدي از هم تفکیک شوند.درآمدها عالوه بر 
این که رعایت قوانین خاص درآمدها را موجب می شود از نظر تامین مالی وظایف وسیع دولتهاي امروزي نیز ، 

 داراي اهمیت است.

  ایجاد ارتباط بین درآمدها و هزینه هاج)

هر تغییري در درآمد ها با تغییر در هزینه ها ارتباط دارد.همچنین طبقه بندي انواع درآمدها ، مقایسه میان ارقام 
درآمد معین و هزینه ي وصول آنر ا ممکن میسازد. این امر به تصمیم گیران فرصت می دهد درآمدهایی را مورد 

 تایید قرار دهند که داراي بازدهی بیش تري هستند.

 اصول طبقه بندي

در کلیه مواردي که تحت عنوان اصول طبقه بندي مطرح خواهد شد باید انتظار داشت چگونگی تفکیک اجزا 
مربوط به اقالم بودجه اي مورد بحث قرار گیرد و همچنین راهنمایی هایی در خصوص تفکیک صحیح ارائه 

 شود.

  تفکیک درآمدها از سایر منابع تامین اعتبارالف)

درآمدها دریافت هایی هستند که ماهیت درآمدي دارند و حاصل فروش کاال و ارائه خدمات در محدوده ي 
سال بودجه می باشند و به طور کلی توان مالی دولت را در سال بودجه نشان میدهد. ولیکن سایر منابع تامین 

اعتبار به مفهوم دریافتهاي غیردرآمدي بوده ،عمدتا وام هایی هستند که کسري بودجه را تامین می کنند و اقالم 
 آن نشانگر ضعف مالی دلت است.

  تفکیک درآمدهاي مالیاتی از غیرمالیاتیب)
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دولت ها به طور متداول درآمدهایی را از دیگر منابع از قبیل انحصاراتو مالکیت ، فروش کاال در داخل و خارج 
کشور و غزیره به دست می آوردند. تفکیک درآمدهاي مالیاتی از غیر آن ، به ارزیابی ظرفیت مالیاتی دولت 

 کمک می کند.

  تفکیک مالیاتهاي مستقیم از غیر مستقیمج)

با توجه به متفاوت بودن آثار اقتصادي و اجتماعی مالیتهاي مستقیم و غیر مستقیم و جدا کردن آنها ، تحلیل و 
ارزیابی نظام مالیاتی دولت را امکان پذیر می سازد.باال بودن نسبت مالیتهاي مستقیم در مجموع مالیات ها ، 

 ناشنه سیاستهاي عدالت اجتماعی دولت است.

  تفکیک درآمدهاي حاصل از فروش کاالها و خدماتد)

اقالم درآمد حاصل از فروش کاالها میتواند نشانگر حجم تولیدي دولت و همچنین میزان اشتغال دولت در 
اعمال تصدي باشد. از سوي دیگر ، درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات حجم خدمت رسانی و نیز هزینه انواع 

 ختلف را نشان میدهد.

  تفکیک درآمدهاي اختصاصی از درآمدهاي عمومیه)

عالوه بر درآمدهاي اختصاصی دستگاه هاي اجرایی دولت که بر حسب مورد در تبصره هاي قانون بودجه تعیین 
،تفکیک و تج.یز میشوندجداول و سر جمع هاي درآمدها نیز باید آنها را به طور مجزا منعکس کرده و قابل 

 مقایسه سازد.

  تفکیک درآمدها بر حسب روش هاي پیش بینی آنهاو)

ضرورت اعمال دقت در یش بینی درآمدها ایجاب میکند انواع درآمدها طوري از هم جدا شوند که هر کدام را 
 بتوان با روش ،فرمول،تعرفه و نیز با توجه به قوانین خاص هر یک پیش بینی کرد.

 طبقه بندي درآمدي در بودجه ایران

 درآمدهاي دولت در قانون بودجه کل کشور در سه بعد طبقه بندي شده اند.
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  عمومی و اختصاصی-1

 در محور افقی جدول درآمدها انعکاس می یابد.

عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتی، مالیات، سودسهام ":   درآمدهاي عمومیالف)
شرکت هاي دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل 

 "کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

به طور کلی همه ي درآمدهاي دولت و دستگاه هاي اجرایی آن جزو درآمدهاي عمومی تلقی میشوند. در قانون 
بودجه کل کشور هر سال معموال درآمد نفت و گاز باالترین رقم درآمدهاي عمومی را تشکیل میدهند و 

 درآمدهاي مالیاتی در الویت دوم قرار دارد.

اصل تمرکز "ارتباط مستقیمی بین میزان وصول و مصرف آن توسط دستگاه ها وجود ندارد بلکه بر اسا 
 کلیه درآمدها به خزانه واریز میشود.. مصرف درآمدهاي عمومی تماما تابع قانون محاسبات عمومی ، "عایدات

 قانون برنامه و بودجه کشور ، قانون بودجه کل کشور و سار قوانین و مقررات مالی دولت می باشد.

درآمداختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون براي مصرف یا ":  درآمدهاي اختصاصیب)
مصارف خاص رد بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر 

 "تا سه سال پس از تصویب بودجه اختصاصی را حذف نماید.

قسمت قابل توجهی از حجم درآمدهاي اختصاصی حق بیمه دریافتی توسط صندوق تامین اجتماعی و 
درآمدهاي متفرقه است قسمت دیگري از درآمدهاي اختصاصی به درآمدهاي حاصل از فروش خدمات توسط 
سازمانهاي دولتی مربوط می شود. این درآمدها نیز تابع اصل تمرکز عایدات است و دستگاه هاي وصول کننده 
موظفند وجوه اختصاصی دریافتی را به حساب خزانه واریز کنن.دستگاه هاي اجرایی موظفند اضافه دریافتی و 

 همچنین مانده درآمدهاي اختصاصی خود را به حساب درآمده عمومی خزانه منتقل نمایند.

 درآمد شرکت هاي دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه ج) درآمدهاي شرکت هاي دولتی :
خدمت و یا فروش کاال و سایر فعالیت هایی که شرکت هاي مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام 

آنها هشتند عاید ان شرکت ها میگردد.سایر منابع تامین اعتبار شرکت هاي دولتی عبارت است از منابعی که 
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شرکت هاي مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده ذخایر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه 
 به موجب قانون ، مجاز به منظور کردن آن در بودجه هاي خود هستند.

این درآمدها که بخش وسیعی از دریافت هاي دولت را تشکیل میدهد از نظر رعایت اصل جامعیت و وحدت 
بودجه ، در قانون بودجه کل کشور و خارج از ردیف بودجه عمومی دولت پیش بینی میشود ولی مصرف آنها 

جز در مواردي که در قانون محاسبات عمومی براي آن تعیین تکلیف شده باشد تابع قانون تاسیس ، اساس نامه 
 ، و سایر مقررات و آئن نامه هاي خاص خود است.در درآمدها نیز شامل اصل تمرکز عایدات میباشد.

  طبقه بندي درآمدها بر حسب موضوع-2

 بند و هر بخش به چند  بخش و هر گروه به چند سه گروهدرآمدهاي بودجه عمومی دولت از نظر موضوعی به

  تقسیم میشود. در محور عمودي ، جدول درآمدها انعکاس می یابد ریز و هر جز به چندجزو هر بند به چند 

  گروه اول : درآمدهاي واقعی

در این گروه آن نوع از درآمدهاي دولت قرار میگیرند که دریافت آنها موجب افزایش ارزش خالص بودجه 
  بخش است.7عمومی دولت می شود. که شامل 

  گروه دوم: درآمدهاي حاصل از واگذاري دارائی هاي سرمایه اي

دارائی هاي سرمایه اي به دارائی هاي تولید شده و تولید نشده تقسیم میشود.دارائی هاي تولید شده به سه نوع 
عمده دارائیهاي ثابت ، موجودي انبار ، و اقالم گرانبها تقسیم می شود. دارائی هاي تولید شده مورد استفاده قرار 

میگیرد که شامل دارائی هاي طبیعی مشهود مانند زمین و دارائی هاي غیر مشهود مثل حق االمتیاز میباشد. 
  بخش است.5درآمدهاي حاصل از واگذاري دارائی هاي سرمایه اي شامل 

 گروه سوم: درآمدهاي حاصل از واگذاري دارائی هاي مالی

 درآمدهاي این گروه که نشان دهنده حجم کسري بودجه دولت می باشدکه شامل هفت بخش می باشد .

  طبقه بندي درآمدها بر حسب دستگاه-3
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در این طبقه بندي عالوه بر این که سهم درآمدي هر دستگاه اجرایی از مجموع درآمدهاي بودجه عمومی دولت 
به طور جداگانه مشخص می شود، عنوان موضوعی درامد دستگاه نیز ذیل آن ذکر می گردد. در محور عمودي ، 

  جدول درآمدها انعکاس می یابد.

 طبقه بندي محاسباتی( مواد هزینه)) 2

هزینه هاي دولت را بر حسب انواع کاال ها و خدماتی که دولت می خرد نشان میدهد. نتیجه طبقه بندي 
محاسباتی کنترل دقیق هزینه ها از نظر رعایت قوانین و مقررات مالی ، معامالتی و محاسباتی می باشد. این 

 طبقه بندي قدیمی بوده و در بودجه متداول نیز وجود داشته است .

 هدف هاي طبقه بندي

   مسئولیت محاسباتیالف)

دولت و دستگاه هاي اجرایی آن موظفند براي خرید هر نوع کاال و خدمات مقررات ، احکام و تشریفات قانونی 
خاص هر کدام را رعایت نمایند. این طبقه بندي با تفکیک اعتبارات بر حسب نوع خدمات و کاالها و هماهنگ 

  کردن آن با روش هاي حسابداري امکان کنترل محاسباتی را فراهم می سازد.

  بهبود روش هاي برآوردب)

طبقه بندي اعتبارات بر حسب انواع کاال ها و خدمات برآورد آنها را تسهیل و مقرون به دقت میکند.همچنین از 
نظر اجراي بودجه و مدیریت عملیات ، طبقه بندي محاسباتی عملکرد دقیق و به جاي بودجه مصوب را براي 

 مدیر قابل می سازد.

  تحلیل آثار اقتصادي هزینه هاي دولتج)

بخش عمده اي از اقتصاد جامعه در دست بخش عمومی یعنی دولت قرار دارد و دولت با خریدهاي کالن اثر 
  مهمی در اقتصاد به جاي می گذارد .

 اصول طبقه بندي
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  تفکیک هزینه هاي کاالها از خدماتالف)

تفکیک و طبقه بندي هزینه هاي مربوط به خرید کاال و خرید خدمت ضروري است . این ضرورت هم از نظر 
کنترل مالی مخارج دستگاه ها و جلوگیري از اختالط آنها و هم از نظر تحلیل و ارزیابی آثار اقتصادي و 

 اجتماعی انواع هزینه ها احساس میشود.

  تفکیک هزینه هاي جاري از سرمایه ايب)

تفکیک این دو نوع هزینه ا نقطه نظر کنترل مالی و تفاوت در اسناد و تشریفات خرج و نیز آثار اقتصادي و 
 اجتماعی هر کدام واجد اهمیت است.

  تقسیم هزینه ها به اجزا ریز ترج)

اعمال کنترل مالی دقیق روي هزینه ها مستلزم تجزیه آنها بهاجزا ریزتر است. الزم است هزینه ها نخست به 
گروه هاي اصلی و هر گروه به انشعابات فرعی و نیز هر قسمت به اجزا فرعی تر ، به طور سلسله مراتبی ، 

 تقسیم و طبقه بندي شود.

  هماهنگی طبقه بندي با قوانین مالی و روش هاي حسابداري د)

مسئولیت محاسباتی که مهمترین هدف طبقه بندي مزبور است از طریق ثبت و ضبط و نگهداري اسناد و دفاتر 
 حسابداري اعمال می شود.

 طبقه بندي محساباتی در بودجه ایران

در نظام جدید بودجه بندي ایران ، هزینه ها به چند گروه ، هر گروه به چند فصل ، هر فصل به چند ماده ، هر 
 ماده به چند جز و هر جز به چند ریز به ترتیب تقسیم میشوند.

 گروه اول: هزینه هاي جاري 

 آن نوع پرداخت عاي دولت است که ارزش خالص بودجه را کاهش میدهد و شامل هفت فصل است.

 گروه دوم: هزینه هاي مربوط به تملک دارائی هاي سرمایه اي
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 این گروه مشتمل بر هفت فصل است.

 گروه سوم: هزینه هاي مربوط به تملک دارائی هاي مالی 

  فصل است.6در این گروه هزینه ها مشتمل بر 

 طبقه بندي سازمانی) 3

بودجه ، ابزار اجراي عملیات و وظایف دستگاه هاي اجرایی و واحدهاي سازمانی دولت است. آنها در واقع 
مرکز عملیات بودجه هستند. انعکاس سهم هر دستگاه از مجموعه اعتبارات دولت در وبدجه کل کشور 

ضرورت دارد و طبقه بندي سازمانی این نقش را بر عهده دارد و توزیع اعتبارات را برحسب واحدهاي سازمانی 
 نشان میدهد.

 هدف هاي طبقه بندي

  تفکیک فعالیت هاي دولت بر مبناي ماهیت آنهاالف)

امروزه دولت ها عالوه بر خدمات عمومی به منظور کنترل بازار و تامین مصالح جمعی به فعالیت هاي انتفاعی و 
تصدي گري نیز میپردازد یکی از هدف هاي طبقه بندي سازمانی تفکیک دستگاه هاي مجري هر یک از 

 اآنهاست.

  تعیین و تفکیک مسئولیت دستگاه هاب)

قوه قانون گذاري در سطح کشور و رئیس جمهور در سطح دولت موظفند به منظور تعیین و تثبیت پاسخگویی 
متصدیان دستگاه ها ، مسئولیت مالی ، عملیاتی و اجرایی آنها را به دقت مشخص کنند. الزمه این امر تفکیک 

 اعتبارات مصوب مربوط به هر کدام از دستگاه هاي اجرایی است.

  کسب مجوز دستگاه هاج)

 تصویب اعتبارات مندرج در بودجه از جانب قوه قانون گذاري ، در واقع، صدور اجازه خرج است.

  تشخیص و تفکیک اهداف و عملیات دولتد)
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قانون تاسیس و تشکیالت مصوب هر سازمان نوع ماموریت ، حدود عملیات و شرح وظایف آن را تعیین کرده 
است.طبقه بندي سازمانی و منظور داشتن اعتبارات مصوب به تفکیک دستگاه ها موجب می شود ارتباط و 

هماهنگی فعالیت هاي دستگاه ها با هدف هاي کالن دولت حفظ شود و از هر گونه تکرار و تداخل در وظایف 
 آنها جلوگیري به عمل آید.

 اصول طبقه بندي

  تفکیک سازمانهاي مربوط به قواي سه گانهالف)

اعتبارات مرود نیاز کلیه سازمانهاي حکومتی اعم از قواي قانون گذاري ، قضایی و اجرایی در قانون بودجه کل 
 کشور منظور میشود ولی بخش عمده آن مربوط به قوه اجرایی و سهم ناچیزي متعلق به دو قوه دیگر است.

  تفکیک موسسات انتفاعی و غیر انتفاعیب)

وظایف حکومتی که از قدرت حاکمیت دولت نشات گرفته است متضمن تحقق هدف هاي اصلی مطرح در 
قانون اساسی کشور می باشد. این دسته از وظایف به وسیله وزارتخانه و سایر موسسات دولتی انجام می 

گیردولیکن فعالیت هاي تصدي گري که ماهیت انتفاعی دارند از طریق شررکتهاي دولتی و موسسات انتفاعی 
 دولت به اجرا در میآیند.

  تفکیک سازمنها بر اساس تشکیالت مصوبج)

بهترین الگوي طبقه بندي سازمانی استفاده از همان تشکیالت رسمی و مصوب است و الزم است طبقه بندي 
 موسسات دولتی از آن تبعیت کند و سلسله مراتب سازمان ها مطابق ساختار مصوب ، در بودجه منعکس شود.

 طبقه بندي سازمانی در بودجه ایران

 در ایران سازمان ها به سه طبقه گروه ، دستگاه و واحد اجرایی تقسیم شده اند. 

 -وزارتخانه ها و موسسات دولتی 1
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این دسته از سازمان بدنه اصلی ساختار دولت را تشکیل میدهد.اعتبارات مربوط به آنها در قالب اعتبارات 
سرمایه گذاري و جاري بخش مهمی از بودجه کل کشور را تشکیل می دهدو به عنوان بودجه عمومی دولت 

 وزرتخانه در تشکیالت دولت ایران وجود دارد که تبعا همگی از اعتبارات 18نامیده میشود. در حال حاضر 
 بودجه عمومی دولت تغذیه میکنند.

 - شرکتهاي دولتی و بانکها2

شرکتهاي دولتی واحد سازمانی است که با جازه قانون به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 
 پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت یا شرکتهاي دولتی باشد.

شرکت هاي دولتی مکلف به وظایف از نوع اعمال تصدي هستند که طبعا جنبه انتفاعی دارد. عالی ترین رکن 
تصمیم گیري شرکت هاي دولتی مجمع عمومی آنهاست که حداقل سه وزیر نمایندگی سهام دولت را بر عهده 
دارند.شرکت هاي دولتی تابع قانون تاسیس ، اساسنامه و آئین نامه هاي داخلی خود هستند و در مواردي که در 

اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت میباشند.سیستم حسابداري آنها اصول حسابداري بازرگانی است. 
% بودجه کل کشور 55 واحد میباشد .بودجه شرکتهاي دولتی بالغ بر 1500تعداد شرکتهاي دولتی در حال حاضر 

 %تولید ناخالص بوده است.60و حدود 

 - موسسات انتفاعی وابسته به دولت3

آن دسته از شرکتهاي دولتی که به صورت بازرگانی اداره میشوند ولی به شکل شرکت سهامی درنیامده اند به 
عنوان موسسات انتفاعی وابسته به دولت اطالق میشوند. تنها مصداق باقیمانده این گونه موسسات سازمان بنادر 

 کشتیرانی وسازمان صنایع دفاع هستند که درقانون بودجه کل کشور در ردیف گروه سوم منظور میشوند.

  طبقه بندي عملیاتی-4

این طبقه زاده و مایه بودجه برنامه ایست که محتواي واقعی بودجه را منعکس میکند. به همین دلیل این طبقه 
  اطالق داده اند."طبقه بندي مردم"بندي را 

 هدف هاي طبقه بندي
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  نظارت بر عملیات دولتالف)

مردم با بررسی سهم اعتبارات مربوط به عملیات مختلف دولت میتوانند وظایف آن را تحت کنترل قرار دهند و 
 میزان رسیدن به هدفعاي معینی را ارزیابی نمایند.

  بررسی و تحلیل آثار اقتصادي و اجتماعی عملیات دولتب)

  ایجاد ارتباط بودجه بندي با برنامه ریزي توسعه اقتصاديج)

میان برنامه هاي بلند مدت و آن قسمت از برنامه ها که قرار است در سال بودجه به اجرا در آیند ارتباط برقرار 
 است .

  بهبود مدیریتد)

 اصول طبقه بندي

 . چگونگی طبقه بندي عملیات در کشور هاي مختلف متفاوت است

  تفکیک عملیات بر اسا ماهیت آنها نه بر اساس قالب هاالف)

تشکیالت دولت قالبهاي صوري و تصنعی اهداف و عملیات هستند و نباید منطق طبقه بندي را تحت تاثیر قرار 
دهند.باید اصل بر ماهیت عملیات باشد و سازماندهی که ابزار تلقی میشود خود باید از طبقه بندي عملیات 

 تبعیت کند.

  منظور کردن تاسیسات عمومی در برنامه مربوط ب)

تاسیسات عمومی برنامه هایی هستند که در برنامه هاي متعدد دیگر مورد بهره برداري قرار میگیرند. در طبقه 
بندي عملیات الزم است هزینه این گونه تاسیسات که قابل سرشکن کردن بین برنامه ها نیست جزو نزدیک 

 ترین برنامه منظور شود.

  منظور کردن عملیات چند منظورهج)
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بعضی از عملیات دولت با بیش از یک برنامه مرتبط است. این اصل حکم میکند که در طبقه بندي باید این 
 گونه عملیات در داخل یکی از برنامه ها که نزدیک ترین ارتباط را دارد منظور گردد.

  منظور کردن برنامه خدمات عمومی به طور مستقلد)

برخی از عملیات دستگاه ها مکمل برنامه هاي اصلی می باشند. باید بخش هاي خاصی بریا این گونه امور در 
 نظر گرفت.

  تفکیک وام ها ، بهره ودیون از عملیاته)

بازپرداخت وام ها ، دیون و پرداخت بهره و احتماال عناوین متفرقه دیگري که در چارچوب عناوین طبقه بندي 
 عملیات قرار نمیگیرد.

 طبقه بندي عملیاتی در بودجه ایران

در ایران تقسیمات اساسی عملیات دولت از کل به جز عبارتند از: امور ،فصل ،برنامه ،طرح یا فعالیت. ولیکن 
اعتبارات دیگري که در قالب هیچ کدوم از عناوین مذکور قرار نمیگیرند تحت طبقات مستقلی از قبیل دیون ، 

بهره و بازپرداخت وام ها ، و سرمایه گذاري در خارج از کشور و کمک هاي خارجی و متفرقه منظور می 
 گردند.

  دسته تقسیم میشود.4 مجموع چند فصل مرتبط از وظایف عمومی دولت . در این سطح عملیات به امور:

 تقسیم بندي اصلی از کوشش هاي سازمان یافته دولت است که خدمات مشخصی را به جامعه عرضه فصل :
  فصل تقسیم شده اند.9و 5،2،5می کند امور چهار گانه فوق به ترتیب به 

برنامه: باالترین سطح طبقه بندي کارهاي اجرایی یک دستگاه براي انجام ماموریت هایی است که در داخل یک 
 فصل به آن محول شده است.

 عبارتند از قسمتی از کارهاي همگن در داخل یک برنامه که معموال توسط یک واحد اجرایی فعالیت یا طرح:
به منظور رسیدن به هدف ها و مقاصد برنامه صورت میگیرد.این مجموعه ها اگر از محل اعتبارات جاري تامین 
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 نوع تقسیم میشوند که 3شوند فعالیت و اگر از اعتبارات عمرانی تغذیه کردند طرح گفته میشود که طرح ها به 
 هر طرح بزرگ ممکن است به چند پروژه و هر پروژه به چند قرارداد تقسیم شود.

 ردیف هاي متمرکز

اعتبارات که صرف آنها ضروري است ولیکن قابل تفکیک به برنامه ها نبوده و سهم دستگاه هاي اجرایی از آن 
 روش نیست به صورت یک قلم به عنوان ردیف هاي متمرکز منظور میگردد.

  طبقه بندي اقتصادي-5

این طبقه بنید حاصل بودجه برنامه اي پیشرفته و زائیده ارتباط بودجه با برنامه ریزي اقتصاد ملی است.این طبقه 
بندي کلیه موسسات دولتی ، بازرگانی و انتفاعی دولت و همچنین هر دو اقالم درآمدي و هزنیه اي را شامل می 
شود.اقالم آن جنبه آماري دارد.اقالم طبقه بندي براي مدت یک سال تهیه میشود و با اقتصاد کالن و حسابداري 

 مالی ارتباط دارد.

 هدف هاي طبقه بندي

  بررسی و تحلیل نتایج اقتصادي عملیات دولتالف)

در صورتی که کلیه عملیات دولت در بودجه انعکاس یابد بررسی، تحلیل و ارزیابی آثار و نتایج عملیات مزبور 
 در متغییرهایی اقتصاد ملی امکان پذیر خواهدب ود

  برنامه ریزي توسعه اقتصاديب)

وجود طبقه بندي اقتصادي در بودجه کل کشور ،دسترسی دولت را به اطالعات اقتصادي مهم بخش عمومی 
 ممکن می سازد.

   سیاست گذاري مالی و پولیج)

 اتخاذ سیاست هاي مالی و پولی معقول و منطقی در گرو داشتن اطالعات اقتصاد کالن است.

 اصول طبقه بندي
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  تفکیک حساب هاي جاري از حساب هاي سرمایه ايالف)

آگاهی بر میزان هزینه هاي سرمایه اي پایه برنامه ریزي دولت در تشکیل سرمایه ، ایجاد صنایع و برآورد اجزاي 
مرکبه ثروت ملی است.حساب هاي جاري مشتمل بر هزینه هاي مصرفی هستند و حساب هاي سرمایه اي 
شامل هزینه هایی که دارائی هاي ثابت دولت را افزایش میدهند.عنصر اول مصداق حساب هاي سرمایه اي 

 دولت میباشد.

  تفکیک سرمایه گذاري هاي مستقیم از غیر مستقیمب)

سرمایه گذاري مستقیم بخشی از هزینه هاي سرمایه اي دولت است که براي وصول به هدف هاي معین صرف 
خرید دارائی هاي جدید میشود ولی سرمایه گذاري غیر مستقیم وام ها و کمک هایی هستند که دولت براي 

 تشویق بخش خصوصی به آنها میپردازد.

  تفکیک حساب هاي سرمایه اي موسسات انتفاعی و از دستگاه هاي غیر انتفاعی دولتج)

  تفکیک حساب هاي خارجی از داخلی د)

  تفکیک حساب هاي حسابداري ملیه)

 طبقه بندي اقتصادي در بودجه ایران

 بر اساس نظام جدید آمار صندوق بین المللی پول 1381در نظام بودجه بندي ایران طبقه بندي اقتصادي از سال 
  منظور شده است.نتیاج عملیات مالی دولت شامل سه جز زیر است:GFSبه عنوان 

 الف) داد و ستد در حساب هاي جاري 

 فصل میباشد که تفاضل این دو طرف تراز 7 بخش و در طرف هزینه ها شامل 7در طرف درآمدها شامل 
 عملیات جاري دولت را تشکیل می دهد.

 ب) داد و ستد در دارائی هاي سرمایه اي 
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اقالم داد و ستد درد دارائی هاي سرمایه اي در طرف درامدها تحت عنوان آگذاري دارایی هاي سرمایه اي 
 فصل می باشد.و تفاضل 7 بخش و در طرف هزینه ها تحت عنوان تملک دارائی هاي سرمایه اي شامل 5شامل 

 اي دو طرف تملک دارائی هاي سرمایه اي میباشد.

 ج) داد و ستد در دارائی هاي مالی

 بخش و 7اقالم داد و ستد در دارائی هاي مالی در طرف درآمدها تحت عنوان واگذاري دارائی هاي مالی شامل 
 فصل منظور میشود.تفاضل این دو خالص تملک 6در طرف هزیه ها تحت عنوان تملک دارائی هاي مالی در 

 دارائی هاي مالی دولت می باشد.
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